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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މަޖިލީހުެގ    2001ޮއަގސްޓު    23`.   ރައްޔިތުންެގ  ބޭއްވުނު  ދައުރުެގ    3ަގއި  ޖަލްސާަގިއ    4ވަނަ  ވަނަ 

ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  ފަރާތުން  ނަންބަރު:  هللا ސަރުކާރުެގ  ާގނޫނު    3/ 2006ހުށަހަޅާފައިވާ 

އުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއާއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ  ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތު ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނަ

މުޤައްރިރު   ނައިބު  އަދި  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ  އުޅެނީ  ިމ  މިއަދު  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވިފަ.  ވަނީ  ކޮމިޓީއަށް  ޖޮއިންޓު 

 ހޮވުމުެގ ކުރިން މި ވަުގތު  ހޮވާލަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު އަދި ނައިބު މުޤައްރިރު

ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގން ތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ ނަންތައް ރިކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން. ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު. އާދެ!  ؟ ޢަލީ ނިޔާޒް، މަްއޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ، )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހުޅުމާލެ ދެއްތޯ

މެންބަރު  ސޮ ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ  ރަޝީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މައްޗަންޮގޅި  އިނޭގތޯ.  ރީ 

ޢަބްދު ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނޮޅިަވރަމް  މޫސާ،  މެންބަރު  هللا، ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ދާއިރާެގ  ފެލިދޫ 

ޙްމަދު ޢާމިރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން، ަގއްދޫ  هللا، ނާޝިޒު، ދާންދޫ ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ހުޅުދޫ މުމްތާޒް،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  ޒާހިރު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ    ދާއިރާެގ 

މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް، މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަދި ހިތަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އަސްލަމް. ދެން، އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުެގ ނަން ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އިނޭގތޯ. އާދެ! މަޑަވެލި  

 ފިރުޝާން.  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަކަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒްެގ ނަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ޢާމިރު. އާދެ! ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ

 އަޅުަގނޑު ދެންމެ ހުށަހެޅިހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އެ   ނަންފުޅު  ލިބިފަިއވާ  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  ަވުގތު  މި  ނުވާތީެވ  ހުށަހެޅުމެއްހުށަހެޅިފަިއ  ވަނީ  އިތުރު  ހުށަހަޅުްއވާފަިއ 

މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން. އަދި ތާީއދުކުރައްވާފައި ވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވޯޓަށް   އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  އިނޭގތޯ.  ނިޔާޒް  ޢަލީ  މެންބަރު  ހުޅުމާލޭ  ނަންފުޅަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޢާމިރު. 

)ަވުގ ނަން  ހުޅުވާލާނަން.  މުޤައްރިރުެގ  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ހުޅުވަނީ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު. ޢާމިރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރެްއެގ ޮގތުަގިއ ހުށަހަޅަން ކިނބިދޫ ދާ

 ނާޝިޒު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 هللا.އާދެ! ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު ތާއީދު މި ނައިބަކަށް މުޙައްމަދު ނާޝިޒު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ނާޝިޒު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކިނބިދޫ  ވަނީ  މި  ހޮވިފައި  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ 

ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  ވަނީ  ތާއީދުކުރައްވާފައި  އަދި  ޢާމިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކުޑަހުވަދޫ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ 

ޔަޢުޤޫބު މި هللا. ޢަބްދު  މެންބަރު  އާދެ!  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިނޭގތޯ.  ހުޅުވާލާނަން  ވޯޓަށް  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

ައޅުަގނޑު   ހޮވިަވޑަިއެގންފަ.  މުޤައްރިރު  ނައިބު  އަދި  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  ވަނީ  މި  ވަުގތު 

 ޤަްއރިރަށް ހަވާލުވުމަށް ދަންނަވަން.ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާެއކު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތަށް ކޮމިޓީެގ މު

 
 ޢަލީ ނިޔާޒް ޙަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހުޅުމާލެ؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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`. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްިވ ކަމަށް ޓަކައި. އާދެ! މަސަްއކަތް ކުރިއަށް  

ފުލޯރ   އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ވަނީ.  ވާހަކަދެކެވިފައި  ނުރަސްމީކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން  ެގންދިއުމާ 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު.  ހުޅުވާލާނަން ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅުމެއްހުށަހެޅުމަށް. ކިނބިދޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިޒު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކިނބިދޫ

ދިރާސާކުރުމަށް   ބިލު  މި  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ސަބް   7އާދެ!  ކޮމިޓީ،  މެންބަރުންެގ 

އެ   އަދި  އެކުލަވާލުމަށް.  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑު  މެ  7ކޮމިޓީއެއް  ދެން،  ެއކުލަވާލެވުނީމަ  ކޮމިޓީެއއް  ންބަރުންެގ 

 ނަންތައް ހުށަހަޅާނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ަގއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ

 މެންބަރު ނާޝިޒު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.އިްއޒަތްތެރި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް އޮތް ކަަމކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއްނުކުރަން. އާދެ! ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ެގންދެވޭނީ.   ކުރިއަށް  ކޮމިޓީ  ދެން،  އެޑަޕްޓްކޮށްފައި  ަގާވިއދު  ހިންާގ  ކޮމިޓީެއއްެގ  ކޮންމެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  މިހާރު 

ކުރިއަކަށް   ހަދައިެގނެއް  ކޮމިޓީެއްއ  ނެތި  ަގވާއިދެއް  ކޮމިޓީ.  މާލިްއޔަތު  ނޫނިއްޔާ  ކޮމިޓީ  ލާމަރުކަޒީ  އެއިދަރ 

 ނުެގންދެވޭނެ. 

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ާގނޫނު  އެބައޮތް  އަތުަގއި  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ބަލަިއަގންނަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ނިޒާމީ  އާދެ! 

ހިންާގ    3/ 2002ނަންބަރު   ކޮމިޓީެގ  ދިރާސާކުރަްއވާ  ބިލު  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުެގ 

މީތި   ބަލައިެގން  ަގާވއިދު.  ކަމަށް  ަގާވއިދު  މިއީ  ކަމަށްެވއްޖެްއޔާ  އިޢުތިރާޟުނުކުރާ  ބޭފުޅުން  ތި  އެޑަޕްޓްކުރަން 
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އާދެ!   އެދެން.  ފާހަަގކުރެްއވުން  އިނިްއޔާ  ބޭފުޅަކު  އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ  ެގންދެވިދާނެ.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެން

މުޅިން ަގވާއިދުެގ ެއ ވިދާޅުިވ މަފްހޫމަށް އަޅުަގނޑު އެހާ ތާީއދެއްނުކުރަން. އެހެން މި ދަންނަވާ ކަމަކީ، އެހެންވެއްޖެ  

ހެންވީާމ، ކަމަށް ވަންޏާމު ސަބް ކޮމިޓީައކުން ވެސް އިންނަންވާނެ ކޮންމެ އެްއޗަކަށް ވަކި ަގާވއިދެއް ކަނޑައެޅިފަ. އެ

ވާ ޮގތަކީ މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި ދެން، އެ ވިދާޅުވި ކަންތަްއތަކަކީ ދެން، ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ޓަކައި ކުރުން 

ކަމަށް   ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ޮގތުަގއި  ކޮމިޓީއެއް  ވަކި  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެކޭ.  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  ރަނަގޅު 

 މަ ދެ ކޮމިޓީ ުގޅިެގން.  އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. ހަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ؟ ނެތް؟ އެހެންވީމާ، އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އެބައިންތޯ އެ ަގވާއިދަށް ެއޑަޕްޓުކުރުމާ ދޭތެރޭގައި

ެއބައޮތްތޯ ެއއްޗެއް ވިދާޅުވާން  ޓު މި ކުރީ ދައުލަތުެގ  އޯކޭ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑުމެން މި އެޑަޕް؟ މޫސާ، 

ަގާވއިދު  ކޮމިޓީެގ  މި  ަގވާއިދު  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދިރާސާކުރުމަށް  ބިލު  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  މާލިއްޔަތު 

ފުރުޞަތުަގއި  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކިނބިދޫ  އޭރު  އައިޓަމަށް  އޮތް  ދެން،  ކޮމިޓީން.  ޖޮއިންޓު  މި  ކަމަށް، 

އަ ނަންތަކެއް  ކީކޭތޯހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ަގބޫލުކުރަން،  އަޅުަގނޑަށް  7؟ ޅުަގނޑު  އަޙްމަދު  ކޮމިޓީއެއް.  މެންބަރުންެގ 

އާދެ! ކޮށްފި. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެން، އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ކިނބިދޫ  ؟ ހީވަނީ ފުރުޞަތުދޭން އޮތީ ދެއްތޯ

ެމންބަރުންެގ ސަބް ކޮމިޓީއެްއ    7ކުރަްއވާފަިއވާ  ދާއިރާެގ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވ އަދި ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ތާއީދު

ހުރިހާ  ބައިވެރިވި  ޯވޓުަގއި  )ވޯޓުދެްއވުން(  އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  އެކުލަވާލުމަށް 

އިރާެގ  މެންބަރުންެގ ނަން ހުށަހެޅުމަށް. ކިނބިދޫ ދާ  7މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން  

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިޒު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކިނބިދޫ

މި   މިހާރު  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  މެންބަރުންެގ   7ޝުކުރިއްޔާ  ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ  ކޮމިޓީަގއި  މެންބަރުންެގ 

ދާއިރާެގ   ހުޅުދޫ  ހުށަހަޅާލާނަން.  ލަބީބް  ނަންތައް  އިލްޔާސް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  1އިްއޒަތްތެރި  އުތުރު  ހިތަދޫ   ،

ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާންދޫ  އަސްލަމް،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ހުޅުމާލެ هللا، އިްއޒަތްތެރި 
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މުޙަ މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އުނޫގފާރު  މެންބަރު ނިޔާޒް،  އިްއޒަތްތެރި  އްމަދު ވަޙީދު، ނޮޅިވަރަްމ  ދާއިރާެގ 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އަޙްމަދު  هللا، ދާއިރާެގ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކުޑަހުވަދޫ 

 ޢާމިރު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮއތީ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު   މެންބަރުން ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި  7އާދެ!  

 އަށް. هللاދޭނަން ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

މެންބަރުންެގ ނަމަށް    7އާދެ! ދެންމެ ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު އެ ހުށަހެޅުއްވި  

 ނޑު ތާއީދު. އަޅުަގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާިއރާެގ  ކިނބިދޫ  އަހާނަން.  ޯވޓަށް  އަޅުަގނޑު  ވެއްޖެއްޔާމު  ކަަމށް  ނެތް  ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު 

ޢަބްދު ެގ މެންބަރުންނަކީ ސަބް ކޮމިޓީ  7ހުށަހެޅުއްވި  هللا ނާޝިޒު ހުށަހަޅުއްވާ، ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު 

ހުރިހާ  އާދެ!  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  ފަރާތްތަކުން  ފެންނަ  ކަނޑަައޅަން  ކަމުަގއި  މެންބަރުން 

އިނޭގތޯ   އެބަޖެހޭ  ކަނޑައަޅަން  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  އެހެންވީމާ،  ފާސްވެއްޖެ.  ކޮިމޓީ  އެ  ވޯޓާެއކު  ބޭފުޅުންެގ 

ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. ސަބް ކޮމިޓީއަކުން ނޫން ކަންނޭނެގ  ސުންަގޑިއެއް. ސުންަގޑިެއއް ކަނޑައެޅުުމެގ އަ 

 ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް.؛ )އެ އަސްލު އެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ަމހުެގ   މި  ސުންަގޑިއަކީ  އޮކްޓޫބަރު  ބިލުެގ  ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 15ނިޔަލަށް   .

 ، ިވއްސަށް އަޅުަގނޑު ޑެޑްލައިން ހުށަހަޅަން މި ބިލު ނިންމަން. 20އޮކްޓޫބަރު މަހުެގ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2021 ސެްޕޓެންބަރު 15         ވަނަ ބައްދަލުވުން  1ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު  މާލިއްޔަތުއާއި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
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މަހުެގ   އޮކްޓޫބަރު  ހުށަހަޅުއްަވނީ  ލަބީބު  ސު  20އިލްޔާސް  ެއއީ  ދުވަސް  ދާއިރާެގ  ވަނަ  ގައްދޫ  ކަމަށް.  ންަގޑި 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުެގ ެއ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޮއކްޓޫބަރު މަހުެގ  

 ސުންަގޑިއަކީ. ކަމަށް   20

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޙްމަދު   ހުށަހަޅުއްވާ،  ލަބީބު  އިލްޔާސް  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  އެދިފައެއް  ފުރުޞަތަކަށް  އެހެންބޭފުޅަކު  ޝުކުރިއްޔާ. 

ޅުމަށް  އޮކްޓޫބަރު ކަމުަގއި ކަނޑައެ  20ޒާހިރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ މި ބިލުެގ ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށް ސުންަގޑިައކީ  

ބޭފުޅުންހެ   ހުރިހާ  ބައިވެރިވި  ވޯޓުަގއި  އާދެ!  )ވޯޓުދެއްވުން(  އެދެން.  ދެްއވުން  ވޯޓު  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

މި ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ، މި  2020ޮއކްޓޫބަރު  20އިއްތިފާޤު. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ސުންަގޑިއަކީ  

ކޮމިޓީެގ މި  ސަބް،  މި  ބޭފުޅުން    ހިސާބުން  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  އަދި  ނިމުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  ޖޮއިންޓް  މި 

މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އެ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތާއިެގން ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތުެގ ތަރުތީބެއް އެކުލަވާލުމަށް. ވަރަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

_______________ 


