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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިއްބެވީ އިއްޒަތްތެރި    ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑު ފެށީ. ވަޑައިގެން  35ރީ ކޮމިޓީގެ  އަޝިލައިކުމް. ޖުޑީޢައައްސަލާމް

  ޝަހީމް އަދި އޭގެ هللا މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މި  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  އަޅުގަނޑު  ޖަލްސާއިން    އިތުރުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން  ބޭއްވި  ފަހުން  އެންމެ  ކޮމިޓީއަށް 

ގިނަ، ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ބިލުތަކެއް. އެކެއް، ދޭއް، ތިނެއް،   ވޭ ވަރަށް  ފާސްކޮށްފައި އެބަ 

)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް    2008/10ހަތަރު ބިލެއް. އެ ބިލު ކޮމިޓީއަށް މިހާރުވަނީ ލިބިފައި މިއަދު. ގާނޫނު ނަންބަރު  

އިޞްލާޙު ގާނޫނު(އަށް  ނަންބަރު    ކޮމިޝަނުގެ  ގާނޫނު  ބިލު، އަދި  ކޯޓުތަކުގެ    2010/22ގެނައުމުގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިޞްލާޙު  ގާނޫނު( ބިލު،    އަށް  ގާނޫނު(  2010/13ގެނައުމުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ  އިޞްލާޙު   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ    އަށް 

  ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުތަކުގެ ސުންގަޑި   އަށް އިޞްލާޙު   ތުގެ ގާނޫނު( އައިޖުރާ)ޖިނާޢީ    2016/12ގެނައުމުގެ ބިލު،  

ރި ބިލުތައް ދެންމެ އަޅުގަނޑު  ކޮށް ނިންމައިލާނީ. މިހާރު ލިބިފައި ހު ކަންކަން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅުމުގެ

.  ދުވަސް   15އޭރުން ލިބޭނީ    ،ނިޔަލަށް  ލި ހަތަރު ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން އަޅުގަނޑުމެން އޮގަސްޓުގެވާދަންނަ

  15އޮގަސްޓުގައި. އެހެންވީމާ، އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް ވެއްޖެއްޔާ    16އެއީ ރިސެސްއަށްފަހުގައި. ރިސެސް ނިމެނީ  

ވަރަކަށް ދުވަސް އެ ލިބެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ހަތަރު ބިލު ނިންމައިލެވޭތޯ.  

ބައި ނިމުނީ. ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދުވަހުގައި މި ކޮމިޓީން    ގޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނާތީވެ އެ އެ

. ދެން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް އޭ.ޖީ ވަނީ ފާސްކޮށްފަފާސްކުރި ބިލު. އެއީ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު މިހާރު ކޮމިޓީން

ކޮމެންޓްސްތަކެއް ފޮނުއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަލައިލާ ރިޢާޔަތްކޮށްލުމުގެ    އޮފީހުން މުޅި ބިލަށް އެބަ އޮތް އިތުރު

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން  ބައްދަލުކޮށްލަނީ އެއްކަމަކީ. މި  މިއަދު މި  ބޭނުމުގައި 

އްވާ. އަޅުގަނޑުމެން މި މައިކާނުލާ މި ޑިސްކަޝަން ލަދެދައްކާ  ނިހާދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ވެސް. އާދެ!

އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ށްގެންދާނީ. )ށ( އިނގޭތޯ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އަކުރި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި.ޢިމު ކޮމިޓީގައި  ވެސް  ދެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އްޒު  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރި  އާދެ!  މި  މެ 

ހެ  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  އަޅުގަމަސައްކަތަކީ  ބިލަށް  ބެހޭ  ފޮނުއްވެވި  ނ އްކާ  ފާސްކުރުމަށްފަހުގައި  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީ  ޑުމެން 

  ކަމަށް ޖެހޭ  ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން  ދެން އޭގެ  .ކަން މި ބެލީ  އެ  .ކޮމެންޓުތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކުރީ

ފެންނަ ހުށަހަޅަން  ،އިޞްލާޙުތައް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓަށް  އިޞްލާޙުތައް  ފެންނަ  ކޮމިޓީން  ކަމަށް  ޖެހޭ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  .ހުށަހަޅާ ގޮތަށް މިހާރު މި ނިމުނީ. މިހާ ހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ
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