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 އަޙްމަދު ސަލީމް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހޯރަފުށި ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީެގ  `   މަޖިލީހުެގ އެންަވޔަރަންމެންޓް އެންޑް  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް    17ރައްޔިތުންެގ 

އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ އެޖެންޑާަގއި މިއަދު މި އޮތީ ހަމަ އެންމެ  

ބެހޭ ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  މޫސުމަށް  ެއއީ  ޗޭންޖު    ކަމެއް.  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންަވޔަރަންމެންޓް  މަސައްކަތް  ބިލުެގ 

ވާނީ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ރިޕޯޓު  މި  ނުކުރުން.  ނުވަތަ  ފާސްކުރުން  ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން 

ބަލާލިން.   ރިޕޯޓު  ތަފްޞީލުކޮށް  ވަރަށް  ރޭަގިއ  އަޅުަގނޑު  ޒަރީޢާއިން.  އީމެއިލްެގ  ބަލާލިއިރުަގިއ  ހިއްސާކުރެވިފައި 

މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކޮށް  އަޅުަގނޑު  އޮތްކަން  މަސައްކަތްކުރަްއވާފައި  މި  ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  އިދާރީމޭޒުން 

ކަމުަގއި މަސަްއކަތް މި ކުރާ ޒުވާން ލޯޔަރުންެގ ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި 

އޮ  ކޮށްދެއްވާފައި  ރަޢުޔު.  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުެގ  ެއީއ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނޭގ،  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން  ތީ. 

ެއކަން  އޮތިްއޔާ  ބަދަލެއް  ެގންނަންޖެހޭ  މިއަށް  ނޫނީ  ކޮމެންޓެްއ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެހެންވީމާ، 

ފު އޮތީ  މި  މިހާރު  އަރުވަނީ.  ފުރުޞަތު  މި  މިހާރު  ައޅުަގނޑު  ތި  ފާހަަގކޮށްލަދެއްވަން  ހުޅުވާލެވިފައި  ރުޞަތު 

ބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓަށް. އެހެންީވމާ، އިތުރު ކޮމެންޓެއް އޮތް ކަމަށް ތި ބޭފުޅުން އިޝާރާތްކުރައްވާފައިނުވާތީ އަޅުަގނޑު  

ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ފާސްކޮށް  އޮތްޮގތަށް  އެ  ރިޕޯޓު  އޮތް  ތި  ކުރިފުޅުމަތީަގިއ  ބޭފުޅުން  ތި  ހުށަހަޅަނީ  މި  މިހާރު 

ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ   ފޮނުވަން

ކުރިއަށް  އިދާރީމޭޒުން  މަސައްކަތް  ފޮނުވުމުެގ  ތަޅުމަށް  އެހެންވީާމ،  ފާސްވެއްޖެ.  ރިޕޯޓު  އިއްތިފާޤުން 

 ބޭފުޅުންެގ ކުޑަކުޑަ ރަޢުޔެްއ ކަމަކަށް. ެއއީ ހަކަތަިއެގ  ެގންޮގސްދެއްވުން އެދެން. ދެން އޮތީ އަޅުަގނޑު ބޭނުން ތި 

އެއްޗެހި.   ކުރިއަށްދާންޖެހޭނެ  އެކުއެކީ  މިއީ  ބިލެއް.  މުހިންމު  އޮންނަ  މިތާނަގއި  ދުވަސްވެ  ިގނަ  ފުދޭވަރަކަށް  ބިލު 

އެހެން އޮެވެގން.  ޕާކްކޮށްފައި  ބިލު  ހަކަތައިެގ  ނުކުރެވޭނެ  މަސަްއކަތެއް  ޗޭންޖަކަށް  ނައިބު ކްލައިމެޓް  އޭަގއި  ވީމާ، 

މުޤައްރިރު ނޫނީ ކުޑަ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު އަދި މި ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު ސާފުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ ކިހިނެްއކަން 

 އެކަން އޮތީ އަދި ކުރިއަށްދާންވީ ކިހިނެްއކަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު އެ ބިލު އެ ިއނދީ އަންނަން ހުރި ހުރިހާ ކޮމެންޓުތަކަކާ ެއއްޗެހި ލާ  

ބޮޑު  ހިސާބުން  އެ  ބިލު  ެއ  އެއީ  ވާހަކައެއް  ދެކެވުނު  އޭރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ކޮމްޕައިލްކޮށްފަ.  ނިންމާފައި 
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އަ ެގނެއްސަ  އެ އިނދީ.  ކޮމިޓީއަށް  ހިސާބުަގއި  މިހާރު އެ  އެހެންވީމަާާ،  ވޯކްކުރަން.  އޭތި  ކޮމިޓީަގއި  ބޮޑު  ނެއްކާ 

 ދެން މި ބިލު ކުރިއަށްދަމުން ެގންދިޔައިމަ އަސްލު އެ ބިލަށް އަނެއްހެން ބުނަންޏާ ނުދެވިފައި އެ އޮތީ ބޮޑު ކޮމިޓީން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ށް އިންކޯޕަރޭޓްކުރެިވެގން ކުރިއަށް ދާނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުނިންމިފައި މި  މިހާރު ހުރިހާ ކޮމެންޓެއް އެއަ 

 އޮތީ. ަގއްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޤައްރިރު   ކޮމިޓީެގ  ކުޑަ  ދެން  އެހެންވީމަ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނައިބު  ދެން  ކޮމިޓީެގ  މި  ވިދާޅުިވޮގތަށް  އެ 

މުޤައްރިރު އެ ވިދާޅުިވޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މައި ކޮމިޓީއަށް ެގނެސް ހަމަ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ބިލު ނިންމި ޮގތަށް އެ  

 މަސައްކަތް އެ ބިލުަގއި ކޮށް ނިންމާލުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ެއހެން ބޭފުޅަކު އެޮގތަށް ެއ  ވަރަށް ރަނަގޅު ލަފާފުޅެއް ކަމަށް އަޅު

ހިސާބުން   އޮތް  މިހާރު  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  އެ  މާދަމާ  ެއކީަގއި  ނުކުރަްއވާތީއާ  އިޢުތިރާޟު  ހުށަހެޅުމަށް 

ވެށި ާގނޫނަށް އެބައޮތް  ކުރިއަށްެގންދާޮގތަށް ކޮމިޓީން. ދެން އަޅުަގނޑު އަދި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ތިމާ

އިޞްލާޙެއް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފަ. ދެން އަޅުަގނޑު އޭތި ެއ ބަދަލު ސްޕޮންސަރކޮށްފައި އޮންނާނީ. މިހާރު އޭަގއި 

މި  ޭއަގިއ  އެކަށީެގންވޭ.  އެޖެންޑާކުރުން  ެއ  ައނެއްދުވަހު  ނޫނީ  މާދަން  ފަހަރެއްަގއި  އިޞްލާޙެއް  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް 

ޒް ޕްލާސްޓިކް މި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކޮށް އުފެއްދުމާއި މަނާކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން އަންނަ އޮންނަނީ ސިންަގލް ޔޫ

ޖެނެރަލް މާއްދާއެއް އެީއ. ދެން ބަޙުސަށް ތި ބޭފުޅުން ތައްޔާރުވެަވޑަިއަގންނަވަން ބޭނުންފުޅުވެދާނެތީ އެ ވާހަކަ ވެސް  

ންވީމާ، މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނަން ހަކަތައާ މި ދަންނަވާލީ މިއީ މުހިންމު މަޢުޟޫޢަކަށްވާތީ. އެހެ

ނީންނާނެ.  ކޮމިޓީަގއި  އަޅުަގނޑުެމން  ވަުގތަކަށް  މި  އިތުރަކަށް  ދެން  ޓަކައި.  ފެށުމަށް  މަސައްކަތް  ބިލަށް  ބެހޭ 

ކަތް ދެން އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެންަވޔަރަންމެންޓް ާގނޫނަށް ެގންނަ ބަދަލު ތަޅުމުން ބަލައިަގތީމަ އޭެގ ަމސައް

މަސައްކަތް ބިލެއްެގ  ިއތުރު  ދެއްތޯ  ނޯންނާނެ  ފިޔަވައި  ބިލު  ހަކަތަިއެގ  ެގންޮގސް  ؟ އެހެންވީމާ،  ބާރަށް  ތަންކޮޅެއް 

 ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. 
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