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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއަޝިޖުޑީ،  ބައްދަލުވުންކޮމިޓީގެ   ކޮމިޓީގައި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ތިއްބެވީ  ރީ  ޓީމްސް    ،ވަގުތު 

ބައިވެރިވެ ރިވެމެދުވެ ވިލިވަގެން  ޙުސައިން  ލި ގިނޑައިގެންނެވީ  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން    . ދާއިރާގެ 

ބޭފުޅުންނަކީ ތިއްބެވި  އިއްޒަތް،  ކޮމިޓީގައި  ދާއިރާގެ  ޢަބްދުކަނޑިތީމު  މެންބަރު  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  هللا ތެރި  ޝަހީމް 

ރި އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ޟާ ގުރައިދޫ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު   ،

ޙަސަން   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  ފަ   ރީރުޒައިބްރާހީމް  އިމްތިޔާޒު  އަޅުގަނޑު    މީ ހުއަދި 

މިއަދު މަސައްކަތް  އިއްޔެގެ  ދާއިރާ.  އުތުރު  މި   މާފަންނު  ހިމަނާފައި  އަޅުގަނޑު  އެޖެންޑާއަށް  ވަނީ.    ވެސް 

ކުރިއަށް    ،އިފްލާސްވުމާއި އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބުން  ނިންމާލި  މަސައްކަތް. އިއްޔެ  ދިރާސީ  ބިލުގެ  އިފްލާސްކުރުމުގެ 

އެއީ   ފަށަންޖެހިފައި  23ގެންދާނީ.  މާއްދާއިން  މި    މި  ވަނަ  މަޝްވަރާތައް  ބިލުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  އޮތީ. 

އަ މިހާހިސާބަށް  ފާހަގަ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެންދިޔައީ  މި  ބިލުގެ  އި ކުރަމުން  މި  ކަމަކީ،  އެއް  ކުރެވޭ  މި  އިރު 

އަޅުގަނޑުމެން   ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ކޮމެންޓު  ބިލަށް  މި  ފުރުޞަތުގައިއާންކޮމެންޓަށް.  ހުޅުވާލި  ކޮމެންޓު    މުކޮށް 

ހުށަހަޅުއްވާފައި  ފަރާތަކުން  ދެ  އެންމެ  ފާހަގަކުރެވެނީ.  ކަމަށް  ފަރާތްތަކެއް  މަދު  އެއީ    ވަނީ.ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 

ޕްރޮސި ކޯޓާއި،  އިތުރަށް  ކްރިމިނަލް  އޭގެ  އަދި  ދެން  ފޮނުއްވާފައިވަނީ.  ފަރާތްޕުޅުން  ޖެނެރަލްގެ  ކިއުޓަރ 

ރެޖީމެއް    ފާހަގަކުރެވެނީ މިހާއަޅުގަނޑުމެންނަށް   ބޮޑު  ވަރަށް  އަދި  މުއައްސަސާތަކެއް ޝާމިލުވެ  ގިނަ  ވަރަށް  ބޮޑު 

ދާއިރުގައި އެފަދަ ގާނޫނަކަށްވާތީވެ އިތުރު ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އަދި    މީގައި ކަނޑައަޅާ ބިލަކަށްވާތީވެ މި ގާނޫނަކަށްވެގެން

ދިރާސާ  އެއްކޮށް  ބިލު  މުޅި  ބޭނުންވޭ  އެބަ  ފަހުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނޫންނަމަހީ  ކުރިއަށް.  ނިންމުމުގެ  ކޮށް 

ކުރިއަ  އެހެންވީމަ،  މަސައްކަތްކުރަންޖެހިދާނެ.  ޑަބަލްކޮށް  އޭރުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބިއްޖެނަމަހީ    ށް ޚިޔާލުތައް 

މު ކަމެއް  ންމުހި  އިރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ޚިޔާލު ހޯދުމަކީއި ދާއިރުގައި އަދި އެއްކޮށް މިހާހިސާބަށް އަ

ވަގުތުކޮޅެއް   ގޮތުން  ހޯދުމުގެ  އިތުރަށް  ޚިޔާލުތައް  އެފަދަ  އެހެންވުމާއެކު،  ކުރެވުނީ.  މި  ފާހަގަ  ގޮތުގައި 

މިހާ  ފާހަގަކުރެއްވޭތީ،  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  ކަމަށް  އެބަޖެހޭ  ނަގަން  ބިލުގެ  ހިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ސާބުން 

މަޑުޖައްސާލުމާއެކު ކުޑަ  ޚިމަސައްކަތް  އެފަދަ  ގޮތަކަށް  ޔާ ގައި  ލިބޭނެ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ލުތަކެއް 

ރެ ވާހަކަ  މި  ފާހަގަކުރެއްވޭތީވެ،  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  ޓަކައި  ޢަމަލުކުރާނަން.  ކޯޑަށް 

ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާނެ.    މެދުގައި ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމުނު ކުރުމުގެ ބިލާ ސް. އާދެ! އިފްލާއިލީދަންނަވަ

އިޖުރާ މަދަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އެންމެ  އައެއާއެކުގައި  ދިޔައިރުގައި  މި  ކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދިރާސާ  ބިލުގެ  ތުގެ 
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ވޯރކިން އޮތީ  ނިންމިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ    ގ ފަހުން  ނޫނިއްޔަކާ  ގެންގޮސްގެން  ގޮތަކަށް  ސެޝަންސްތަކެއްގެ 

މަސައްކަ ނިންމާބިލުގެ  ދުވާލަކުތް  މިހެން  އަވަހަކަށް.  މަސައްކަތް  ނުލެވޭނޭކަން  ގަޑިއަކުން  ވަކި  ކޮށްގެން  ކަނޑައެޅޭ 

ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެވެސް  އެންމެ ފަހުން  . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ކުނިންމޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު ބިލަކަށްވާތީއާއެ

ނަގައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެ ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރަން އޭރުގައި    ޑޭ  ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅޭ ދުވަސްތަކެއްގައި ހަމަ ފުލް

ޑްރާފްޓިން ފަރާތްޕުޅުން  އޮފީހުގެ  އޭ.ޖީ  ހަމައެއާއެކުގައި  ދެން  ބޭފުޅެއް  ގނިންމާފައިވަނީ.  މަސައްކަތްކުރެއްވި  ގައި 

މިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް،  ނޫނިއްޔާ އެކަމަށް ލަފާދެއްވޭނެ ބޭފުޅަކު ބައިވެރިކޮށްގެން އެކަން ކުރަން އޭރުގައި ނިން

އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހުރިގޮތުން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަދި ދަތިކަމެއް ހުންނާތީއާއެކުގައި ދެން އޮތް  

އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބިލުގެ އެކިއެކި ބާބުތައް ހުރި ގޮތުގެ އޭގެ ކޮންސެޕްޓްސްތައް  

ޓްރީ ނޯޓެއް މިހާރު މި ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ލިބިފަ. ދެން އޭގެ  މްވާނޭ ގޮތަކަށް އެކްސްޕްލެނޭޙުޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ފައަ

އެހެންވީމާ ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ  ފަސޭހަކޮށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  އަލީގައި   ،

ހެއް ކަނޑައަޅާނަން. ދެން އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އަވަހަށް ނިންމުމަށް  ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދުވަ  މަސައްކަތް

އެހެންވީމާ ފާހަގަކުރެވެނީ.  މި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ބޭނުންތެރި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ    ،އެންމެ  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އެ 

ބޭފުޅުންނާ އިދާރީ  އެ  ގޮތަކަށް  ތާވަލްކުރާ  އިންތިޒާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ހުރިހާ  އެކުގައި  ގޮތަކުން  ހަމަޖެއްސޭ  މުތައް 

އެ ބިލު    ކުރުމާސާއްހި  މެންބަރުންނާ ބާރަށް  ފަށާނަން. ދެން އޭރުން ވަރަށް  އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސައްކަތް 

ކަމެއް އިތުރު  ފެނޭ.  ކަމަށް  އޮތް    ،ނިންމިދާނެ  ކަމެއް  ބޭނުންފުޅު  ފާހަގަކުރައްވަން  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  އިތުރު 

ލާނަން.  އިރާތެއް ކޮށްލެއްވުން އެދެން. ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމަ ވަނީނަމަ އިޝާ ކަމަށް

މިހިސާބުން މި ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލުވުން އެހެންވީމަ

 ޝަފީޤު ވެސް ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންފި.هللا ޢަބްދު މުޙައްމަދު  ޢަލީ ޙުސައިން، އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

_______________ 

 




