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 { އިލްޔާސް ލަބީބްދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

`. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަން މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއީ މި އަހަރުެގ މި 

ބިލެއް ނިންމައިފިން. މިީއ   ސަބް ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ ބަްއދަލުވުން. މިއަދުެގ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މިހާރު ދެ 

ޓު ސިސްޓަމާއި، ޕޭމެންޓު ޚިދުަމތުެގ ބިލު ދިރާސާކުރުން މިހާރު އޮތީ. މި ބިލު ނިމުނީމަ ތިންވަނަ ބިލު. ެއއީ ޕޭމެން

ުގޅިެގން   ލިބުމާ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލު  މި  ދެން  ނިމޭނެ.  މަސަްއކަތް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ފަރާ ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  މިހާރު  ފަރާތުން  ސެކްރެޓޭރިއޭޓްެގ  ބިލާއެކީ އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދަން  ކޮމެންޓު  ތްތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާލިން. ފޮނުވާލީމަ އެ ފަރާތްތަކުން ކޮމެންޓު އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަ ލިބިފަ. އެ ކޮމެންޓުތައް  

.  އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފައި ވެސް އެްއ ޑްރާފްޓު މިއިނީ ހަދާފައި ބިލު ފޮނުވި ޮގތާއި އަދި ކޮމެންޓާއެކީ އެއް ޑްރާފްޓާ އެކީ

އަޅުަގނޑުމެން   ޮގތުން  ބެހޭ  ކަންތައްތަކާ  ހުރި  ބިލުަގއި  މި  ކަމަކީ،  ކުރަންޖެހޭ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

ޕަބްލިކް   އަދި  ދެން،  ޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރަން  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި  އަދި  ކުރުން.  މަޝްވަރާ 

ފަރާތަކުން އެއް  ހުޅުވާލާފައި،  ވެސް  ކޮމެންޓްސްއަށް ކޮމެންޓްސްއަށް  އެ  ލިބުނީ.  ކޮމެންޓްސް  އަޅުަގނޑުމެންނަން   

ނިންމަންޖެހޭ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންވީމަ،  ވާނީ.  މިހާރު  ކޮށްފައި  އިންކޯޕަރޭޓް  ބަލައިަގނެފައި  ވެސް 

 ޮގތުން ދެން  އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ މި ބިލުެގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ެގންދާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދު ބުނާ

ކުރަން އިން ކަމަކީ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފަިއ، ދެން އޭެގ އަލީަގއި މުޅި ބިލު ދިރާސާކޮށްފައި ނިންމުން 

 .  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫކޮމިޓީން. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ޮގތް މި އޮތީ. ދެން،  ހައުސްެއއްެގ މަސައްކަތް ކުރާނެ  ނަމެއް ކިޔަސް ކްލިއަރިންގ  ދެން، މިހާރު ކިތަންމެ ރީތި 

އްޖެ  މީކީ މިހާރު ވެސް ކުރަމުން ައންނަ މަސައްކަތެއް. އެމް.އެމް.އޭެގ ތެރެއިން ލާފައި މި ކުރަނީ. އެތައް ޒަމާނެއް ވެ

ކުރާތާ. ދެން، މި ކަމަކީ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކަށްާވތީ، މީެގ އައު އީޖާދެއް ނޯންނާނެ. ދެން ކުރެވޭނެ މަުގ 

ާގނޫނެްއެގ ތެރެއިން މިހާރު ވެސް ޕޭމަންޓު، އެމް.އެމް.އޭ ާގނޫނުަގއި އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެމް.އެމް.ޭއއަށް އޮންނާތީ  

ރަމުން މި ެގންދަނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މި ޮގތަށް ހަމަ ޕްރެސްއެއް ވެވެން  އެމް.އެމް.އޭ އިން މި މަސައްކަތް ކު

އޮތުމަކީ ހަމަ ރަނަގޅު ކަމެއް. ދެން، މީަގއި ބޮޑަށް ކުރީަގިއ ާގނޫނުތައް ހެދިފައި އޮތް ިއރު މި އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ 

އިން އަދި  ތަކާިއ،  ސިސްޓަމް  ސޭލްސް  އޮފް  ޕޮއިންޓު  ޕޮސް،  އާއި  މަނީ ޓްރާންސްފަރ  ޓަރަނޭޝަނަލް 
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ޓްރާންސްފަރއާއި، އެ ކަންކަން ކުރިއަކު ާގނޫނުަގއި ވަރަށް އެހާ ސަރީޙަކޮށެއް ނޯވޭ. ދެން، މިހާރު ވެސް ހަމަ މި  

ކުރެވެމުން ދާ މަސަްއކަތެއް ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ތަންކޮޅެއް ސަރީޙަ އިބާރާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމަ،  

 ޮގތުަގއި މި ކްލިއަރިންގ ހައުސްއެްއެގ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެމް.އެމް.ޭއއިން. ދެން، އެމް.އެމް.އޭ  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

އިން މިކަން ކުރާއިރުަގއި އެްމ.އެމް.ޭއެގ ބޭފުޅުންނާ ައޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްލާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމަކީ 

ހެންީވމާ، ކޮންމެވެސް އެހެން ދުވަހަކަށް އެމް.އެމް.ޭއެގ މިކަާމ  ރަނަގޅު ކަެމއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ. އެ

ބެހޭ ބޭފުޅުން ެގނެސް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުން ދާއިރު ކޮށްލަން އެންމެ ރަނަގޅު  

މި   ކަމަކީ،  އެްއ  މުހިންމު  އެންމެ  ޕޭމެންޓު ސިސްޓަމެްއެގ  މި  ޒަމާނުަގިއ  މި  މިހާރު  ހިފެހެއްޓުން  ކަމެއް.  ފްރޯޑް 

އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް ކްރެޑިޓް ކާޑަކުން ބޭރު ތަންތަނުަގއި ޕޭކުރާއިރުަގއި ނުކުމެދާނެ މަްއސަލަ. މިހާރު މި ާގނޫނު  

އޮންނަ ޮގތަކުން އެކަހަލަ މަްއސަލަތަކެއް އެހާ ބޮޑަކަށް ސަރީޙަކޮށެއް ެއޑްރެސްކުރެވިފަެއްއ ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ބަެއއް 

ބޭނުންކޮށްފައި މީހުންެގ ކާޑު   ެއ ފައިސާ  ބޭނުންކޮށްފައި  ފަހަރު ކާޑު  ބޭނުން ކުރުމާއި، ބައެއް  މީހުން  ނަަގއިެގން 

ފަހުން އެކަމަށް އިންކާރު ކޮށްފިއްޔާ ދެން ވާނެ ޮގތަކާިއ، އެކަހަލަ ކަންކަުމެގ މައްޗަށް މި އަނެކަތި ކުރަން ޖެހެނީ. 

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ބޭންކުތަކުންނާއި،   ދެން،  މި  މިހާރު ފައިނޭންޝަލް  ބެލުމުަގއި  ބެލި 

އެހެންވީމާ،   ކުރާނީ.  ބޭނުން  ހައުސްެގ  ކްލިއަރިންގ  މި  އޯަގނައިޒޭޝަންތަކުންތާ  ފައިނޭންސް  ބޭންކިންގ  ނޮން 

ދީ ެއމް.އެމް.އޭއަށް  އޮތުމަކީ  މި  ސަރީޙަކޮށް  ބާރު  ކުރުމުެގ  ރެިގއުލޭޓު  ހިންަގއި  ހަމަ ޕޭމެންޓު ސިސްޓަމްތައް  ފައި 

އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވެ އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލީ. ދެން، މީަގއި މިހިރަ އިނިގރޭސި ބަސްތަކާއި އެއިން  

 ދޭހަވާ މާނަތަކާ އެްއޗެހި ކުޑަކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ބަލާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިމަންނަމެންެގ   ވިދާޅުވީ  އިން  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް  ހޯދިއިރު  ކޮމެންޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ިއކޮނޮމިކް   ދެން  ކޮމެންޓާއި  އެމް.އެމް.ޭއެގ  ދެން،  ހުރީ.  ވެފައޭ  އިންކޯޕަރޭޓު  ތެރޭަގއި  ބިލު  ކޮމެންޓްސްތައް 

ްއ ލިބުނު. އެ ެއއްޗެހިތަްއ މިހާރު އިންކޯޕަރޭޓު ކޮށްފައި ެއ  މިނިސްޓްރީން ވެސް ކޮންމެެވސް ވަރެއްެގ ކޮމެންޓު ތަކެ

ހުރީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަން މި ބިލުަގއި ޚިލާފެއް އުފެދިފައި އިނީ ރެިގއުލޭޓު ކުރާނީ ކޮން ބައެއްތޯ ސެޓްލްމަންޓު  

ތުން އެމް.އެމް.ޭއއިން  ސިސްޓަމްެގ. ސެޓްލްމަންޓުެގ ސިސްޓަމުެގ ރެިގއުލޭޓު ކުރާނީ ކޮން ބައެއްތޯ. ބިލުަގއި އިން ޮގ

ކުރަން ހުށަހަޅާފައި އިނީ ސަރުކާރުން. ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ބުނަނީ ތިމަންނަމެންނޭ ކުރާނީ. އެ މީހުން އެހެން ބުނާ 

ސަބަބަކީ މިހާރު ވެސް، މިހާރު ކުރާއިރު އެ މީހުން ރެިގުއލޭޓު ކުރޭ، ސެޓްލްމަންޓު ސިސްޓަމް ރެިގއުލޭޓް ކުރަނީ  
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 ާގނޫނީ ބާރެއްެގ ދަށުންނެއް ނޫން ެއ އޮންނަ އެރޭންޖުމަންޓެްއެގ ދަށުން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިހާރު. އެއީ އެްއވެސް

އެ މީހުން އެ ރެިގއުލޭޓު ކުރަނީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާއި ުގޅުން ހުރި ސެޓްލްމަންޓުތައް މިހާރު ކުރާތީ، އެ މީހުން  

އަޅުަގނޑު މިހާރު  އެމް.އެމް.ޭއެގ  އެކަމަކު  ބޭނުންވީ.  ބާރު  އެބަހުރި.  އެ  ދެކެވިފައި  ާވހަކަ  އެމް.އެމް.ޭއއާ  މެން 

ބިލުަގއި ވެސް   ައޅުަގނޑުމެން،  ބާރު  ބައެކޭ. އެމް.އެމް.އޭއަށް  ބޭނުންވާ  ެއމް.އެމް.އޭއިން  އެމް.އެމް.ޭއެގ ވިސްނުމަކީ 

ން އިތުރަށް އިނީ، އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ދޭން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކުރާިއރު ބައްދަލުކުރަ

މި  ެއއީ  އެބަހުރި.  ނޯޓުކޮށްލާފައި  ައޅުަގނޑު  ފަރާތްތަކެއް  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ބައްދަލުކުރަން  ކުރަން  މަޝްވަރާ 

ެއ   ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެހެންވީމާ،  އެކްސްޗޭންޖާއި.  ސްޓޮކް  އާއި  ސީ.އެމް.ޑީ  އެއީ  ފަރާތަކީ،  ހުރި  ކަންބޮޑުވުން 

މެން ައޑުއަހާލާނީ ބައްދަލުކޮށްފަ. ެއއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބައްދަލުކުރާނީ މީހުންެގ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޅުަގނޑު

އެމް.އެމް.ޭއއާ. ބައްދަލުކޮށްފަިއ އެމް.އެމް.އޭއިން އެއަށް ވިދާޅުވަން އޮތް ެއއްޗެއް ބަލާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން ޮގތްތަކެްއ  

ފިނޭންސް   ބައްދަލުކުރާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއަށްފަހު،  ބޭފުޅުން  ނިންމާނީ.  އެ  ބިލުަގއި  މުޅި  މިނިސްޓްރީއާއެކީ 

ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ. ދެން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން މާ ބޮޑު ކޮމެންޓެއް އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

. މީަގިއ  ލިބިފައެއް ެއއް ނެތް. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ެއއްބަސްވެފައި އޮތް ޑްރާފްޓެއްހެން މިއީ

އަޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ފާހަގަވެފަެއއް  އަޅުަގނޑުމެންނަން  އިންކަމަކަށް  އުފެދިފައި  ޚިލާފެއް  މީހުންެގ  އެ 

ސްޓޮކް   އާއި  ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ  ދުވަހަކަށް  ހަފުތާެގ  އަންނަ  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުކުރާ  އިޢުތިރާޟު  ތިބޭފުޅުން 

 ހަމަޖައްސާނަން. އެއަށްފަހު، އެމް.އެމް.އޭާއ ބައްދަލުކުރަން. އެއަށްފަހު  އެކްސްޗޭންޖާ އެކީ ބައްދަލުކުރަން ހުށަހަޅަން

ހުށަހަޅާނަން.   އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރަން  މިނިސްޓްރީއާ   މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   ދާއިރެާގ މަރަދޫ ފިނޭންސް 

 . ޝަރީފް އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ފަރާތަކީ   ކުރާނެ  ރެިގއުލޭޓު  އަދާކޮށް  ރޯލު  ހައުސްެގ  ކްލިއަރިންގ  ސިސްޓަމްތައް  ޕޭމެންޓު  ވެސް  އަބަދު  އާދެ! 

އެތަނެްއެގ ސެންޓްރަލް ބޭންކުެގ ދައުރު އަދާކުރާ އިދާރާެއްއ. އެމް.އެމް.އޭ ނޫން ފަރާތަކަށް ޕޭމެންޓު ސެޓްލްމަންޓު 

ބެހޭ ރެގިއުލޭޓުކުރުމުެގ އޮތޯރިޓީއެްއ ނުދެވޭނެ އެ ެއއީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާ  އީ ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ކަމަށް ވިޔަސް. 

ކަމެއް ނޫން ޕޭމެންޓު ސެޓްލްމަންޓާއި ކްލިއަރިންގ ހައުސްެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ. އެހެންީވމާ، ެއއީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން  

ސި ޕޭމެންޓު  ބަލައިަގނެ ވާހަކަެއއް ނޫން.  ވާހަކަައކީ އެްއޮގތަކަށް ވެސް  ހިންަގއި ރެގިއުލޭޓު  އެ ދައްކަވާ  ސްޓަމެއް 

ކުރުމަކަށް ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެ ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއަކާ. މި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން މިއީއެއް. އެހެންވީމަ،  
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އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވަން މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ސެންޓްރަލް ބޭންކުެގ ފަންކްޝަން. ެއއީ ސެންޓްރަލް  

މަ ިމ  ބޭންކުެގ  އެހެންވީމާ،  ަމސައްކަތް.  ހައުސްެގ  ކްލިއަރިންގ  ކަމެއް  ހިމެނޭނެ  ތެރޭަގއި  ފަންކްޝަންެގ  ިއަގނޑު 

ާގނޫނުަގއި މިހާރު މި އޮތީ ރަނަގޅަށް. އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ޮގތަކަށެއް މި ފައިސާ ސެޓްލްމަންޓުތައް ހެދުމާއި 

 ކްލިއަރިންގ ހައުސްެގ ސިސްޓަމް...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވަނީ ހަމައެކަނި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ރިލޭޓެޑް... 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

އެއީ ސްޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖު ރިލޭޓެޑް ކަންކަމުެގ ވެސް ސެޓްލްމަންޓު ދާންޖެހޭނީ ސެންޓްރަލް ބޭންކުެގ ކްލިއަރިންގ  

 ހައުސްއަށް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެމް.އެމް.އޭއިންނޭ.   ކުރަންޖެހެނީ  އެކަން  އިންނަނީ  ރިކޮމެންޑުކޮށްފައި  ބޭންކް  ވޯރލްޑް  މެންބަރު،  އިްއޒަތްތެރި 

 އައި.އެމް.އެފްެގ ރިކޮމެންޑޭޝަނަކީ ވެސް އެމް.އެމް.ޭއއިންނޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ތަނެއްަގިއ   އެްއވެސް  ދުނިޔޭެގ  ނުކުރިއަސް  ކުރިއަސް  ރިކޮމެންޑު  ބަޔަކު  ކޮންމެ  ދަންނަަވނީ  މި  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

 ހިނާގ ކަމެއް ނޫނޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތީމަ   ހުށަހެޅުން  މި  މީހުންެގ  އެ  ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިން  ެއއްކަލަ  ެގނެސް  އަޅުަގނޑު  ހަމައަށް  ކޮމިޓީއާ  އަޅުަގނޑު 

 ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު މި ެގނައީ ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ
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ފަންކްޝަނެ މޭޖަރ  ފަންކްޝަންެގ  ބޭންކުެގ  އެއީ ސައްޙަ ޝަކުވާެއއް ނޫން. ސެންޓްރަލް  މީހުންެގ ޝަކުވާ  އް އެ 

ދަންނަވާލީ   ވާހަކަ  ެއ  އެހެންވީާމ،  ނުދެވޭނެ.  ފުރުޞަތެއް  މި  ާގނޫނަކުން  ރެިގއުލޭޓުކުރާކަށް  ފަރާތަކަށް  އެހެން 

ބަހެއް   މި މައްސަލަިއަގއި ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއެގ  ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ެވސް ކޮންމެހެން،  އަޅުަގނޑު. ދެން، އެ 

 ންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމް.އެމް.ޭއއާ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ރަނަގޅު ވާނެ. ހޯދުމުެގ ބޭނުމެއް ވެސް ނެތް އަސްލު. ފިނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ބިލު ވިދާޅުވެދެްއވުން އެދެން. މިހާރު މި ބިލު ބެްއލެވީމަ، މިހާރު ކޮޕީއެްއ ެއ  

ފައިލްކޮޅުަގއި. މި ބިލުަގއި ިއންކޯޕަރޭޓުކޮށްފައި ހުރި ކޮމެންޓުތައް ފެންނަން ހުންނާނެ  އޮތީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ 

މިހާރު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މާދަމާއިން ފެށިެގން މި ބިލުެގ ދިރާސާ ކުރަން ފަށާނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  

ވިދާޅުވެެގ ބިލު  މެންބަރުންނަން  އިއްޒަތްތެރި  ހަމައަށް  އޭރުން މާދަމާއާ  ދަންނަވަން.  ދެްއުވމަށް  ވަޑައިެގން  ން 

ސާފުވެފައި   ބަލާލެވިފައި،  ކަންތައްތަްއ  ހުރި  ބިލުަގިއ  ެވސް  ދާއިރު  ހަމައަށް  ބައްދަލުވުމާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަން 

ނިންމާލާނަން.  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތިްއޔާމުން  ކަމެއް  ކޮމެންޓެއް،  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ. 

އަޅުަގނޑު ބަލާނަން މި އަންނަ ހަފުތާެގ ނިޔަލަށް އަޅުަގނޑުމެންނަން މި ބިލު ނިމޭތޯ. އަޅުަގނޑު ސަންޑޭއަށް ނޫނީ 

ާވޮގތަކީ   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ެގންދަން.  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  އިނީ  ަގސްތުކޮށްެގން  ނަަގން  ފުލްކޮށް  ތަރސްޑޭއަށް 

އެއްޗަކު މުހިންމު  އޮންނަ  ޖަލްސާަގއި  އޮވޭ.  މަޖިލީސް  ކޮމިޓީތައް  އިތުރު  އަދި  ވެދާނެ.  ބިޒީ  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ން 

ބޭފުޅުން  ބެހޭ ކޮމިޓީ އޮވޭ. އަދި އެހެން  ޮއވޭ. ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ  ެއސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އޮވޭ. 

ހިނާގ   މަޖިލީސް  ޑޭ  ފުލް  އެހެންވީމާ،  ކުރަްއވާ.  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީތަކުަގިއ  ބަިއވަރު  ވެއްޖިްއޔާުމ  ވެސް  ދުވަހެއް 

ނަަގން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވާނެހެން. ެއހެންވީމާ، މިހިސާބުން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ައޅުަގނޑު 

 ނިންމާލާނަން. 

 

_______________ 


