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 ޙުސައިން ފިރުޝާން{ ދާއިރާެގ މެްނބަރު  މަޑަެވލި؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   އިޖުތިމާޢީ  އަހަރުެގ    2021`  މަރުޙަބާ   6ވަނަ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ރާޢީ.   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ަމކުނުދޫ  ތިއްބެވީ،  ަވޑަިއެގން  ކޮމިޓީަގއި  މިވަުގތު  ދަންނަވަން. 

މުޙައްމަދު   މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މުޙައްމަދު  ފުނަދޫ  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  ޝާހިދު. 

ޝިފާޢު އަދި ައޅުަގނޑު މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު. ކޮމިޓީ ފެއްޓުމުެގ ކުރިން އަންހެނުންެގ ދުވަހުެގ ހެޔޮއެދުމާިއ  

ފުޅުންނަށް އަރިސްކުރަން. ތަހުނިޔާ ކޮމިޓީެގ އިދާރީޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ެއއްކޮށް ަމސައްކަތްކުރަްއވާ އަންހެން ބޭ

ބިލު  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  ކުޅިވަރު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮތީ،  މި  ބަްއދަލުވުމުަގއި  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ދިރާސާކުރުން. ކުޅިވަރު ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން  

އެޮގތް ދިރާސާކުރަމު އަހާނީ.  ވޯޓަށް  ެއކީެއކަްއޗަކަށް  ެގންގޮއްސަ  ކުރިއަށް  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އޮފް  ެގންދާނަން.  ން 

އެހެންވީމަ އޮފް ދަ ރެކޯޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހިލީ. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ެމންބަރުން ބިލުެގ މާއްދާތަކަށް  ؟ ރަނަގޅުތޯ

ކޮމިޓެީގ   އިޖުތިމާޢީ   ` އަހަރުެގ  ވަނަ  2021މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  އެންެމ   6  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ދަންނަވަން. މިވަުގތު ކޮމިޓިަގއި ތިއްބެީވ، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުހަބާ 

ންބަރު މުޙައްމަދު ލަޠީފް. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ. ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެ

ދާއިރާެގ   އިހަވަންދޫ  މުޙައްމަދު ރަޝީދު.  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މައްޗަންޮގޅި  މުޙައްމަދު ޝާހިދު. 

މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރު.  ދާއިރާެގ  މަޑަވެލި  އަޅުަގނޑު  އަދި  ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ދި ބިލް  ސްޕޯޓްސް  މިެގންދަނީ  ފަހަރަކު ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  އޮފް  މަސައްކަތް.  ރާސާކުރުމުެގ 

އަޅުަގނޑު   ޯވޓަށް  ެއއްކޮށް  މާއްދާއެއް  ހުރިހާ  އެކީ  ދެން  ެގންދާނީ.  ދިރާސާކުރަމުން  ބަލަމުން  އެޮގތަށް  މާއްދާއެއް 

ފާހަަގކޮ އަޅުަގނޑު  ދެން  ދާނަން.  ރެކޯޑަށް  ދަ  އޮފް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމަ  މިއަދަކީ އަހާނީ.  ށްލަން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންެގ ދުވަސް. އަންހެނުންެގ ދުވަހުެގ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުެގ އަދި  

ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮމިޓީެގ އިދާރީ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަރިސްކުރަން. )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން ބިލުގެ 

ރާކުރެއްުވން( އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް މި ެގންދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުޅިވަރު ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު  މާއްދާތަކަށް މަޝްވަ

ހަފްތާެގ  އަންނަ  މި  ދެން،  ނިންމާލާނީ.  މިވަުގތަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  މިއަދުެގ  ދެން،  ބިލް.  ެގނައުުމެގ 

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރުން ަވޑަިއެގންދެްއވީތީ. ބައްދަލުވުމެްއަގއި އިތުރަށް ކުރިއަށްެގންދާނީ. ވަރަށް ބޮ 
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