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 ައްޙމަދު ސަލީމް{ ދާިއރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށި  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަހަރުގެ   މި  ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ    4`. 

ބައްދަލުވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައި މި  

މުހިން އެންމެ  ފެށުނުއިރުގައި  ދައުރު  މި  ޤަބޫލުކުރެވޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް  އޮތީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މު ކަމެއް ކަމަށް 

މިދިޔަ ދައުރުގައި ނިންމާ ނުލެވި މި އޮތީ. އެއީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުން. ދެން ދެވަނަ  

ބިލުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުގެ ބާކީ  ކަމަކަށް މި އޮތީ އެހެނިހެން. އެހެނިހެން ބައި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލާފައި  

އިން   ފޮނުވާފައި  އިދާރާއިން  ކައުންސިލުގެ  އޮމަދޫ  ކޮޅުމަޑުލު  މިހާރު  ކުރިއަށްގެންދާނީ.  ތެރޭގައި  ވަގުތުކޮޅުގެ  އޮތް 

 ސިޓީ މި އިދާރީމޭޒުން އިއްވާލަދެއްވުން އެދެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު 

ގޮތުން   ބެހޭ  ގޮތާއި  ހިނގާ  ކަންތައް  މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  މިއީ 

ސުވާލުކުރުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތައް މި ކޮޅަށް ގެނެސް އެ ކަންކަން ކިހިނެއްތޯ  

އެ  ހިނގަނީ.   ބެލުމަށް  ކޮންކަމެއްތޯ  އޮތީ  ކުރަން  ކަމެއްތޯ،  ކޮން  ކުރެވެނީ  ޙައްލުކުރަން  ކަންކަން  އެ  އެހެންވީމާ، 

 އިދާރާތައް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮއް ލެވަލަކަށް  ސީރިއަސް  ވަރަށް  ހަމަ  މައްސަލަ  ކުނީގެ  ރަށްރަށުގެ  ރާއްޖޭގެ  އެކަމުގެ  މިހާރު  އޮތުމާއެކުގައި  ސަ 

އަޅުގަނޑުމެން   އިދާރާތަކަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ބެހޭގޮތުން  ފިޔަވަޅުތަކާ  ގަސްދުކުރާ  އަޅަން  އަދި  ފިޔަވަޅުތަކާއި  އެޅެމުންދާ 

އަޅުގަނޑު   ތާއީދުކުރައްވަން  މިއަށް  ދެން  ހުށަހެޅުއްވީ.  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  ބައްދަލުކުރަން 

  ހުޅުވަނީ. ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޑަވެލި ހުށަހަޅުއްވާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގައްދޫ  މެންބަރު    އެހެންވީމާ،  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ތާއީދުކުރެއްވި މައްސަލައަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. އާދެ! ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން  

ދުވަހާއި އިދާރީމޭޒުން ސާފުކުރައްވާފައި ކޮމިޓީގެ    ފާސްވީ އެ މުއައްސަސާތަކަށް ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، ތާރީޚާއި 

މަސައްކަތްތައް   މައިގަނޑު  ބިލުގެ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  ހިއްސާކޮށްދެއްވަން.  މަޢުލޫމާތު  އެ  މެންބަރުންނަށް 

އެއްބާރުލެއްވުމާއި   އެހީތެރިކަމާއި  ދެއްވި  ކަމުގައި  މި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ނިންމާލެވުނީ  ކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހަމަ  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  އަޅުގަނޑު  މި  ބެހެއްޓެވި ޝައުޤު  އިތުރަށް  އަދި  ދެން  އަދާކުރަން.  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް   

މެންބަރުންނަށް   އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  ބިލު    5ފުރިހަމަކުރުމަށް  މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ 

ބެ ކަމާ  ހުޅުވާލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމެންޓަށް  އާންމުންގެ  އަދިވެސް  އޭގެފަހުގައި  ހޭ  ޝެއަރކުރައްވަން. 

ސްޓެޕްތައް   މި  އެހެންވީމާ،  ފައިނަލްކޮށްލާނީ.  ބިލު  ބާއްވާފައި  ބައްދަލުވުން  އެއް  އަދި  އެއްކޮށް  މުއައްސަސާތަކާ 

އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް   ގެންގޮސްދެއްވަން ދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން  އިދާރީމޭޒުން ކުރިއަށް 

 ށް.ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ

___________________ 

 

 

 




