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 { ަނސީމް އިބްރާހީމްދާއިރާެގ މެންބަރު  ތުލުސްދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަޖިސްޓަ`.   މަރުވުން  ރައްޔިތެއްކަން  އުފަންވުމާއި  ދިވެހި  އަދި  ސެޓްފިކެޓް  ުއފަންދުވަހުެގ  ރީކުރުމާއި 

މަރުޙަބާ.   ބައްދަލުވުމަށް  ދެވަނަ  ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީ ސަބް  ޖޮއިންޓް  ދިރާސާކުރާ  ބިލު  ބެހޭ  ހެއްދުމާ  ކާޑު  އަންަގއިދޭ 

ފޮނުވާފަިއވާ   ކޮމިޓީއަށް  އޮތީ  މި  އެޖެންޑާަގއި  ހާޒިރުވެތިއްބެވީމިއަދުެގ  ކޮމިޓީއަށް  މިަވުގތު  ދިރާސާކުރުން.  ،  ބިލު 

މެންބަރު މުޙައްމަދު  ިއްއޒަތްތެރި  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  އަދި    މުޙައްމަދު ޝާހިދުމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ފުނަދޫ ދާއިރާެގ  

ސާކުރަމުން ެގންދާނީ . އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ބިލު ދިރާނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  އަދި އަޅުަގނޑު    ޝިފާޢު

)އޮފް ދަ  ަގއި ހަމައެކަނި ފައިނަލް ކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ކިޔާލާނީ. އެހެންވީމާ. ގ ަގއި. ރެކޯޑިންގ އޮފް ދަ ރެކޯޑިން 

މި އޮތީ ފުރަތަމަ    މިހާރު  އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން  ޝްވަރާކުރެއްވުން(ންބަރުން މަރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކާެމދުަގއި މެ

ކިޔައިލާނަން   މާއްދާއެއް  ފަހަރަކު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލެވިފަ.  އެއްކޮށް  ފާސްކޮށްލި ބާބު  އަޅުަގނޑުމެން 

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ބާބު އެއްކޮށް ބިލުަގއި އޮތްޮގތަށް މިހާރު މިވަނީ  (  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހުޮގތް.  

އޮ ޑިޕާޓުމަންޓު  ހަމައެކަނި  އެފަރާތުން  ފާސްކޮށްފަ.  އިޞްލާޙު  ދެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން  ނޭޝަނަލް  ފް 

)އޮފް ހުށަހަޅާފައިވާ ޮގތަށް އެ ބަދަލު ެގނައުމާ އެއްކޮށް މި ބިލުެގ ފުރަތަމަ ބާބު އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްލައިފިން.  

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދެވަނަ ބާބު    ޝްވަރާކުރެްއވުން(ންބަރުން މަރެކޯޑުަގއި ބިލުެގ މާއްދާތަކާމެދުަގއި މެދަ  

ން ފެށިެގން ހަވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް އިޞްލާޙުތަކާ ެއކު މިހާރު މިަވނީ ފާސްކުރެވިފައި ކަމަށް  އެއީ ތިންވަނަ މާއްދާއި

ރެކޯޑުަގިއ ބިލުެގ މާއްދާތަކާމެދުަގިއ  )އޮފް ދަ    ދެއްވާ.ޓޭރިއަޓުން އެ އިޞްލާޙުތައް ދަންނަާވލަރެދަންނަވާލަން. ސެކް

ދެވަނަ  ،  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ ކޮމިޓީަގިއ ެއްއވަނަ ބާބު އެްއކޮށް ނިންމާއާދެ!    ޝްވަރާކުރެްއވުން(ންބަރުން މަމެ

މިއަދުގެ ބާބު ދެން  ފާސްކޮށް ނިންމާފަ.  މިވަނީ  މިހާރު  ހަމައަށް  މާއްދާއާ  ހަވަނަ  ފެށިެގން  މާއްދާއިން  ތިންވަނަ  ެގ 

ދުވަސް   އޮންނާނެ  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީ  ދެން  ނިންމާލާނީ.  މިހިސާބުން  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީ 

 ނަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އަންަގއިލާނެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންސެކްރެޓޭރިއަޓުން  
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