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 ޢަލީ ނިޔާޒް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހުޅުމާލެ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހާޒިރުެވވަޑައިެގން  ޓީއަށްކޮމި ވަުގތު މި .ފެށުނީ ބަްއދަލުވުން ވަނަ 21 އަހަރުެގ މި ޓީގެ ކޮމި ލާމަރުކަޒީ` 

މުޙައްމަދު    ،ޝިޔާމް އަޙުމަދު މެންބަރު ޒަތްތެރިއް އި ދާއިރާެގ ނައިފަރު ތިއްބެވީ މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނޮޅިވަރަމް 

 އިްއޒަތްތެރި ެގދާއިރާ  ހުޅަނުގ މާފަންނު،  ރާޝިދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކޮމަންޑޫ،  ނަޝީދު

ހުޅުމާލެ   މައްޗަންޮގޅި  ،ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު އަޅުަގނޑު  މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަދި  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު 

ލީ ނިޔާޒު. އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއަދުެގ ެއޖެންޑާަގިއ މި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ ޢަދާއިރާެގ މެންބަރު  

ބިލު ނިންމަެގ  ދެ    2010/7 ނަންބަރު ނޫނުާގ އޮތީ މި ފުރަތަމަ ެއޮގތުން.  ފާސްކުރުން  ރިޕޯޓުއި  މަސައްކަތް 

 ޓީން ކޮމި ބިލު ެގނައުުމެގ  ލާޙުޞްއި ށް( އަާގނޫނު ހިންުގމުެގ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ރާއްޖޭެގހިދިވެ)

 އުނޫގފާރު  މުޤައްރިރު ނަިއބު ޓީެގކޮމި ުގޅިވަޑައިެގންފި ޓީއާކޮމި މިހާރު !އާދެ.  ރިޕޯޓު ނިންމިޮގތުެގ ދިރާސާކޮށް

 . ފައްޓާ  ލާނަން.އިެގ ކިޔަ . އަޅުަގނޑު މުހިންމު ބައިތައް ރިޕޯޓުވެސް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ

 ސައްބީސް ދައުރުެގ ވަނަތިން އަހަރުެގ މި މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ ބޭއްވި ގައި  2022 ބަރުއޮކްޓޫ ސަތާރަ މިއީ  -1

 ހިންުގުމގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެރާއްޖޭެގ) 2010/7 ނަންބަރު ާގނޫނު ޖަލްސާަގއި ވަނަ

 ފޮނުވުމާ ޓީއަށްކޮމި ލާމަރުކަޒީ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ ޓަކައި ދިރާސާކުރުމަށް ބިލު ެގނުމުެގ ލާޙުޞްއި ށް( އަާގނޫނު

ބިލު  .ރިޕޯޓު ނިންމިޮގތުެގ ދިރާސާކޮށް ބިލު  އެ ޓީންކޮމި ުގޅިެގން ހުށަހެޅުއްީވ   އެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުނެްގ 

  12ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވާފަިއވަނީ  . ބިލު އެވެޝަފީޤުهللا ބްދުޢަެގ ފަރާތުން ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މުޙައްމަދު  ރުސަރުކާ

ޮއތް   2022ބަރު  ންސެޕްޓެ މަޖިލީހުެގ  19ަގއި  ރައްޔިތުންެގ  ދައުރުެގ  ވަނަ  ތިންވަނަ  އަހަރުެގ  މި  ވަނަ    11 

އިތުރުން   މީެގ  އަހަރުެގ   2022ބަރު  ންސެޕްޓެ  28ޖަލްސާަގެއވެ.  މި  މަޖިލީހެުގ  ރައްޔިތުންެގ  އޮތް  ވަނަ    3ަގއި 

ަގިއ   2022ބަރު  ޮއކްޓޫ  11ެއއާެއކު    ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވިފަިއވޭ. ހަމަޢީެގ އިބްތިދާޖަލްސާަގިއ ބިލު  18ދައުރުެގ  

ަގިއ އޮތް   2022ބަރު  ޮއކްޓޫ  12ވަނަ ޖަލްސާ އަދި    22ވަނަ ދައުރުެގ    3މަޖިލީހުެގ މި އަހަރުެގ   ރަްއޔިތުންެގ  އޮތް

ެގ ބަހުސް ކުރިއަށް ެގންދަވާފަިއވޭ.  ވަނަ ޖަލްސާަގއި ބިލު  23ވަނަ ދައުރުެގ    3ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މި ައހަރުެގ  

ވަޑައިެގން  ވެ ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު  26ަގއި އޮތް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މި އަހަރުެގ   2022ބަރު  ޮއކްޓޫ  17އަދި  

ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގންނެވި   އިއްތިފާންމެ 59ވޯޓުަގއި  ބިލުޤުބަރުންެގ  އެ  ބަލައިަގތުމަށްވަނީ   ން  މަޖިލީހުން 

ހުށަހަޅާފަިއވާ ފަރާތުން ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވަނީ    މަޤުޞަދެއްެގ ޮގތުަގިއ ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ  ިއެއވެ. މި ބިލުފާސްކުރެވިފަ

ޮގނޑިއަށް މެންބަރުން   ޓީތަކުެގ ހުސްވާތަކުެގ އަދި އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިލޯކަލް ކައުންސިލު
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ބައި ބާްއވަންޖެހޭ  ބާްއވަންވާނެ  60ޝަންތައް  ލެކްއި-އިންތިޚާބުކުރުމަށް  ތެރޭަގިއ  ނަންބަރު ާގކަމަށް   ދުވަހުެގ  ނޫނު 

ހިންުގމުެގ  ދިވެހި) 2010/7 ުއސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު  ( ނޫނުާގރާއްޖޭެގ  ަގއި 

ކޮމި މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  ެމންބަރުންެގއަންހެނުންެގ  ޮގ ޓީތަކުެގ  ހާލަތްތައް މެންބަރުކަމުެގ  ހުސްވާ  ނޑި 

ކޮމި އެ  ސަބަބުން  ދިއުުމެގ  ބައިއުޓީެގ  އިތުރުވަމުން  ައދަދަކަށް  ިގނަ  ތަކުރާރުކޮށް  ތެރޭަގިއ  ލެކްޝަން  އި-މުރުެގ 

އެ އިތުރުވަމުންދާތީއާއި  ޚަރަދުތައް  ކުރަންޖެހޭ  އެކަމަށް  ސަބަބުން  ޭއެގ  ެއޮގތަށް  ކަން ބާއްވަންޖެހޭތީާއއި 

ތަކުެގ އަދި އަންހެންެގ ތަރައްޤީއަށް ތަކަށް އޮތުމާއެކީ ލޯކަލް ކައުންސިލުމެދުވެރިވުމުެގ ފުރުޞަތު ލޯކަލް ކައުންސިލު

ކޮމި ބައިމަސައްކަތްކުރާ  ނުޖެހޭ-ޓީތަކުެގ  ބާއްވަން  ިގނަިގނައިން  ބައި އިލެކްޝަން  ެއ  ހަމަޖައްސައި  -ޮގތަށް 

  365ޓީެގ ޮގނޑި ހުސްިވކަން އަންާގތާ ިގނަެވެގން  ކުެގ ނުވަތަ ކޮމިތަ ލެކްޝަން ދެން ބާްއވާނީ ެއއިން ކައުންސިލުއި

ނޫނީ އަދަދު ހަމަވާ މިންވަރަށް މެންބަރުން ާގޓީެގ  ެގ ނުވަތަ ކޮމިދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ކަމުަގޔާއި ނަމަވެސް ކައުންސިލު

ޅުމަށް ޓަކައި ދިވެރާއްޖޭެގ  ކަމަށް ކަނޑައެ ލެކްޝަން ބާއްވަންޖެހޭނެއި-ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ބައި  60ލަތެއްަގިއ  ހާނެތް  

ެގންނަންޖެހޭ އި އިދާރީ ާގނޫނަށް  ހިންުގމުެގ  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ެގނައުން. ކޮމިޞްދާއިރާތައް  ބިލުލާޙުތައް    ޓީން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަށް  ) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު    .ޮގތް ެގންދިޔަ ދިރާސާކުރުމުަގއި މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ަގއި ބޭއްވުނު ިމ   2022 ބަރުޮއކްޓޫ  18  ެގނައުމުެގ ބިލު ށް އިޞްލާޙު( އަނޫނުާގއުސޫލުން ހިންުގމުެގ  ލާމަރުކަޒީ  

 ޓީން ބިލުޮގތުެގމަތިން ކޮމި ޓީެގ މި އަހަރުެގ ނަވާރަަވނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުަގިއވާކޮމި

ސުންގަޑިއަކީ   މެދުގައި   ެގ2022ބަރު  އޮކްޓޫ  19ނިންމާނެ  މެންބަރުންެގ  ބިލާމެދު  ކަނޑައަޅައި  ޮގތުަގއި 

ކޮމި ބިލަށް  ކޮމިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ފާސްކުރުމަށް  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  އިޞްލާޙާ  ެގނެވިފަިއވާ  ޓީއަށް  ޓީން 

 ނަންބަރު ާގނޫނު  ަގއި ހިމެނޭ ބައިތައް.ޓީން ނިންމި. ބިލުހާޒިރުވެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ކޮމި

ނަންބަރު ހިމެނޭ މާއްދާ ހަތް ޖުުމލަ ގައިބިލު  ެގނައުމުެގ އިޞްލާޙު..ވަނަ   އަށް  2010/7 ާގނޫނު  ޮގތުން  އެ   .

ލެކްޝަން  އި-ޓީތަކުެގ ބައިތަކުެގ އަދި އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިއި ލޯކަލް ކައުންސިލުގަ   2010/7

ބައިިގނަިގނައިން ބާއްވަން ނުޖެހޭ ހަމަޖައްސައި އެ  އެއިން ކައުންސިލެއްެގ ނުވަތަ ކޮމިއި-ޮގތަށް  ޓީެގ  ލެކްޝަންތައް 

ހުސްވިކަން ިގނަވެެގން   ޮގނޑި  ބަޔާންކުރުމަށާއި   365އަންާގތާ  ބާްއވާޮގތަށް  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ދުވަހުެގ 

ކޮމިކައުންސިލު  ނުވަތަ  ހަމަވާާގޓީެގ  ެގ  އަދަދު  ނެތް   ނޫނީ  މެންބަރުން  ދުވަހުެގ   60ލަތްތަކުަގއި  ހާމިންވަރަށް 

ބައި ބާއްވަންޖެހޭއި-ތެރޭަގއި  ހިމެނޭ.   ލެކްޝަން  ބައިތަކެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ެގނައުމަށް  އިޞްލާޙު  ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް 

ޓީެގ  ރުމަށްފަހު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ މެދުަގއި ަމޝްވަރާކުބިލާ ުގޅޭޮގތުން ކޮމި   .ޓީން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުބިލަށް ކޮމި

ކޮމި ބަިއވެަވޑަިއެގން  ފާޅުކުރި  ބައްދަލުވުމުަގއި  މެންބަރުން  ރިޚިޓީެގ  ކޮމިޢާޔާލުތަކަށް  ބިލަށް  ޔަތްކޮށް  ޓީން 
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އި ތިރީގައިޞްެގނެސްފަިއވާ  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުެއވަނީެއވެ. ކޮމި ލާޙުތައް  ބިލަށް  ބިލުެގ އެްއވަނަ މާއްދާއިން    .ޓީން 

  40ވަނަ މާއްދާ އަދި    29ވަނަ ާމއްދާއިން    15ނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ގާ ލަށް  ތިންވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަ

 . މާއްދާ ބިލުން އުނިކުރުންވަނަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ؟ބިލުަގއި އިންޮގތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

. ވަޑަިއަގންނަވާ ބަޔަށް  ޮއތް  ދެން  އެ މާއްދާތާއް ެއއްކޮށް އުނިކުރީ.  .ާމއްދާ ުގޅޭ ތަކާކައުންސިލު  ލޯކަލް ެއއީ!  އާދެ

 ފާހަަގނުކުރެވޭތީ   ޓީއަށްކޮމި ކަމަށް ޙުތަކެއް ލާޞްއި މުހިންމު ވަުގތަށް  މި ިއޞްލާޙުތަކަކީ މި ، ކަމަށް  ސަބަބެއް  މީެގ

 ޓީގެ ކޮމި އަދި  ޔަތްކުރާއިރުަގއިޢާރި ޔާލުތަކަށްޚި ފާޅުކޮށްފައިވާ މެންބަރުން ތަޅުމުގައި މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ  އަދި

ސަބަބު    ފާޅުކުރެްއވި މެންބަރުން.  ފާހަގަވެފަިއވާތީ އެޮގތަށް މެންބަރުންނަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު.  ޚިޔާލުތަކަށް 

ބިލުެގ   އިޞްލާޙު.  ހުށަހަޅާ  ބިލަށް  ކޮމިޓީން  އިތު  6ރަނަގޅެއްނޫންތޯ.  ާގނޫނަށް  މާއްދާއިން  ރުކުރުމަށް ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާ )އ( ބިލުން އުނިކުރުން. އެ ވެސް ހަމަ ކައުންސިލު އިންތިޚާބާ ުގޅޭ ވާހަކަ ޭއަގިއ    6-56ހުށަހަޅާފައިވާ  

ޝަފީޤު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު هللا އޮތީ. ހަމަ އެއް ސަބަބެއް. މި ސަބަބަކީ މިއީ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ެގނަުއމު އިޞްލާޙު  ކޮމިޓީން ނަންބަރު  ބިލު  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  މާއްދާ  މި  އިތުރުކުރުމަށް  ބިލުަގއި  ެގ 

ކޮމިޓީެގ   ނެތެއްނޫންތޯ.  މައްސަލައެްއ  ނިންމީ.  ކޮިމޓީން  އުނިކުރުމަށް  ބިލު  މާއްދާއިން  މި  ފާސްވެފައިނުވާތީވެ 

އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން )ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާ  7/ 2010ނިންމުން. ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  

އަށް   ާގނޫނު(  ކޮމިޓީން   8ހިންުގމުެގ  ބަދަލުތަކާއި  ެގނައި  ކޮމިޓީން  ދިރާސާކޮށް  ބިލު  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ނިންމާފައިވާ ޮގތަށް ބިލާ މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  

ޮއކްޓޫބަރު    24އޮކްޓޫބަރު، މިއަދު މިއީ    19ނަ މާއްދާެގ )ރ(ެގ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް  ވަ  99

މިައހަރުެގ    2022 ކޮމިޓީެގ  މި  ބަިއވެރިިވ    21ވީ  ވޯޓުަގއި  ހާޒިރުެވވަޑަިއެގން  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުުމަގއި  ވަނަ 

އަ ދެން  ނިންމާފައިވާތީ.  އިއްތިފާޤުން  އެތަންކޮޅު  މެންބަރުންެގ  އެއަށްފަހު  އަހާނަން.  ވޯޓަށް  ެއއަށް  ޅުަގނޑު 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ   7/ 2010ބަދަލުކުރަންޏާ ކުރާނީ. ކޮމިޓީ ދިރާސަކޮށް އެ އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  

ރިޕޯޓުެގ ޖަދުވަލު  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު( އަށް އަށްވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު މި  
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ެގ ޮގތުަގއި ެއވަނީެއވެ. ައދި މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވި މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން    1

ހާޒިރުވި ނިސްބަތް އެނިގަވޑައިަގންނަވާނެ ހާޒިރީެގ ތަފްސީލެއް މި ރިޕޯޓާެއކު ިމވަނީެއވެ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓު މި  

ފާސްކު ޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  އޮތް  އާދެ!  ކޮމިޓީން.  މި  އެދެން  ދެއްވުން  ވޯޓު  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ރުމަށް 

ނިމުނީ  މި  މަޝްވަރާ  ދިޔަ  ކޮމިޓީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  މި  އެހެންވީމާ،  ފާސްވީ.  އިއްތިފާޤުން 

ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިރާސާކުރުމަށް   މިހިސާބުން. ދެން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކާ  ޮގތުން 

އެހެންވީމާ،   ބަލައިނުަގތުމަށް.  ފާސްނުކުރުމަށް،  ބިލު  އެ  އޮތީ  ނިންމާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  އޭަގއި  ބިލު.  ލިބުނު 

)ލޯކަލް    10/ 2010އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ނިންމުން ކިޔާލަދޭނަން. އެއީ ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  

ންސިލުތަކުެގ އިންތިޚާބުެގ ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުރުން. މި ބިލަކީ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ  ކައު

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  ނަންބަރު  هللا މެންބަރު  ާގނޫނު  ލާމަރުކަޒީ   2010/7ޝަފީޤު  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހުށަހަޅާފައިވާ   އަށް  ާގނޫނު(  ހިންުގމުެގ  ެގންނަންޖެހޭ އުސޫލުން  އެކުއެކީ  ބިލަށް  ދެ  ުގޅިެގން  އިޞްލާޙުތަކާ 

މެންބަރުން   ޮގނޑިއަށް  ހުސްާވ  ކައުންސިލުތަކުެގ  ބިލަކަށްވެފަިއ،  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ެގނައުމަށް  އިޞްލާޙުތައް 

ބައި ބާްއވަންޖެހޭ  އެީއ  -އިންތިޚާބުކުރުމަށް  ެގނައުން  ިއޞްލާޙު  މާއްދާތަކަށް  ުގޅޭ  ބޭްއވުމާ  މިަވުގތަށް އިލެކްޝަން 

ނިންމުމުަގއި   ކޮމިޓީން  މިޮގތަށް  ނުވެެއވެ.  ފާަގހަކުރެވިފަެއއް  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ކަމުަގއި  ކަމެއް  މުހިންމު 

މަޖިލިސް ތަޅުމުަގއި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވޭ. އެހެންކަމުން، ލޯކަލް ކައުންސިލުެގ  

އިލެކްޝަން ބޭއްވުމާ ުގޅޭ އެންމެހައި މާއްދާތައް ކޮިމޓީއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި -ހުސްވުުމން ބައިމެންބަރުކަމުެގ ޮގނޑި  

އޮކްޓޫބަރު    18ބައިވެރިެވވަޑަިއަގތް މެންބަރުންެގ ިއއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވުމުން، ބައްދަލުވުުމަގއި ބިލުން ުއނިކުރުމަށް  

މި ކޮމިޓީެގ    2022 ބޭއްވުނު  ހާޒިރުެވވަޑައިެގން    19  ވަނަ އަހަރުެގ  2022ަގއި  ކޮިމޓީއަށް  ބައްދަލުވުުމަގއި  ވަނަ 

ވޯޓުަގއި ބައިވެރިޑަިއަގތް މެންބަރުންެގ ިއއްތިފާޤުން ނިންމާފައި ވުމުން މި ބިލުެގ މަޤުޞަދު ެގއްލިފައިވާތީ މި  ބިލު  

ނަ ބައްދަލުވުމުަގއި  ވަ  21ަގއި ބޭއްވި މި ކޮމިޓީެގ މިއަހަރުެގ    2022އޮކްޓޫބަރު    22ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް  

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުެވވަޑައިަގތް މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްވި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެޮގތަށް މި ބިލު ނިންމުމާ  

މެދު ނުވަތަ މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާ،  

ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯޓު ވެސް ފާސްކުރެވިއްޖެ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިއްތިފާޤުން އަ

މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ ފަޅުރަށްތަކާ ބެހޭ ާގނޫނު ވީހާ ވެސް ައވަހަކަށް  

ބައްދަލުވުމަކަ އޮތް  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ނިންމުމަށް.  އޭަގއި  މިހާރު  ދަންނަވާނަން.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ށް 

 ާގތްަގނޑަކަށް ދެތިން މާއްދާ މި އިނީ ނުނިމި. ޝުކުރިއްޔާ. 
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