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

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އެންވަޔަރަ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޗޭންޖުން`.  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އަހަރުގެ    މަންޓް  މި  ވަނަ    5ކޮމިޓީގެ 

އެޖެންޑާގައި މި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ  އޮތީ ނައިފަރު ނަރުދަމާ    ބައްދަލުވުމަށް 

ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް   ދަތިތައް  ކުރިމަތިވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަބަބުން  ހުއްޓިފައިވުމުގެ  ނުނިމި  މަސައްކަތް  ނިޒާމުގެ 

ރާރު ދިރާސާކުރުން. އަޅުގަނޑު އެދެން އިދާރީމޭޒުން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޤައޮތް  ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާފައި  

އަ ގޮތުން    އު ހަނދާން  ކަމާ ޤަކޮށްލުމުގެ  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާ  އޭގެފަހުން  ކިޔާލަދެއްވުމަށް.  ޓެކްސްޓް  ބެހޭ    ރާރުގެ 

މައްސަ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ޖަވާބު. އޭގެފަހުން  ފޮނުވާފައި އޮތް  ދޭނެ  ވުޒާރާއިން  ޖަވާބު  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ލައިގެ 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ނައިފަރު  މިއީ  މިހާރު  ނިންމާލަން.  މަޖިލީހަށް    2020ބަރު  އޮކްޓޫ  7ގޮތެއް  ގައި 

ބެހޭ    ރާރު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނިންމީ މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އޭގެފަހުން ކަމާޤަ ހުށަހެޅުއްވި  

މިދެ ވެފައި  މިކަން  ގޮތަށްތޯ  އޮތް  ވިދާޅުވެފައި  މެންބަރު  އޮތްގޮތް  ހިނގާފައި  މިކަން  މުއައްސަސާއަކަށް  ؟ އޮތީ   

ދިމާވީ މި  މިހެން  އިއްޒަތްތެރި  ؟ ކީއްވެގެންތޯ  އިދާރީމޭޒުން  ޖަވާބު  ދިން  މުއައްސަސާއިން  ދެ  އެ  އެހެންވީމާ، 

އިއްވާލާނަން. އޭގެ ފަހުގަ  އަޅުގަނޑު  ނިންމާނީ.  މެންބަރުންނަށް  ގޮތެއް  ދޭނެ  ޖަވާބު  އެއަށް  ދެން އަޅުގަނޑުމެން  އި 

ފަހު އައިޓަމަކަށް މި އެންމެ  އެކްސްޓެންޝަނެއް    އަނެއް  ބިލަށް  ދެ  އެ  އޮތީމަ  ހަމަވެފައި  މުއްދަތު  ބިލުގެ  ދެ  އޮތީ 

ބިލު. އެ ބިލުގެ    ންޖުއަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ އިދާރާއަށް އަންގަން މަޖިލީހުގެ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ބިލަކީ ކްލައިމެޓް ޗޭ

ހަމަވެފައި އޮތީ   މި ންނޮވެ  30މުއްދަތު  މަރުޙަލާތަކުގައި  މި އެންމެފަހު  މިހާރު  ބިލުގެ.    ބަރަށް. ދެން  އެ  އުޅެވެނީ 

ޑެޑްލައިނެއް   އެހެންވީމާ،  ނިންމާލެވޭނެ.  މަސައްކަތުން  ދުވަހުގެ  މަހެއްހާ  ގޮތުގައި  ލަފާކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް 

 . 15ޗް ރި ބިލަށް. މާ އިމެޓް ޗޭންޖުޕްރޮޕޯސްކޮށް ދެއްވާ ކްލަ

 

 ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ

 ށް މި ޑެޑްލައިން. އަ  30ޗް ރިއަޅުގަނޑު ޕްރޮޕޯސްކުރަން މާ

 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

  އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ށްމެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި މުއްދަތަގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާ އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ޗޭންޖުއަ  30ޗް  ރި ވަރަށް  ކްލައިމެޓް  ފުރިހަމަކޮށް    ށް  މަސައްކަތް  ބިލުގެ 

ކޮ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފޮނުވަން  ތަޅުމަށް  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގެ  އެއްވެސް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  މި  މިޓީއަށް 

ތަން އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީ އެގޮތަށް ފާސްވީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ނިންމީ. ދެން    ކުރައްވާޟުމެންބަރަކު އިޢުތިރާ

ކޮންއިރަކުތޯ ހަމަވީ  ޑެޑްލައިން  އޭގެ  ބިލު.  ހަކަތައިގެ  އަޅުގަނޑުމެން؟ މިއޮތީ  ދެން  ބިލުގައި  ކޮމިޓީއަކާ  އެ  ކުޑަ   

ކޮމިޓީގެ އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދިޔައީ.  އުއްމީދުކުގައި  ހަލުވިކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ    ،ހަވާލުކޮށްގެން  ކުޑަ 

  ؟މުޤައްރިރު އަދިވެސް ހުންނެވީ ސަލާމުގައި. އެ ކަންތައް ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބު އިނގޭތޯ

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު

 ކަމުގައި ހުށަހަޅަން.  28ޕްރީލް ހަކަތައިގެ ބިލުގެ ސުންގަޑިއަކީ އޭ

 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެ ޑެޑްލައިނަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭޕްރީލް    !އާދެ ލިބުނީ  މި  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  ކަމަށް  ޑެޑްލައިނެއް  ބިލުގެ  ހަކަތައިގެ  މި  އަ  28ޝުކުރިއްޔާ  ށް 

 ނުކުރައްވާތީ އެކަން އެގޮތަށް  ޟުމެންބަރަކު އިޢުތިރާ ،މަސައްކަތް ނިންމަން. ދެން މި ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު 

ހިއް  ކޮމިޓީއަށް  ކުޑަ  މަޢުލޫމާތު  މި  ދެން  ނިންމީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އިދާރީމޭޒުން  ސާފާސްވީ  ކޮށްދެއްވުން 

ޗޭންޖު ކްލައިމެޓް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އޮތީ  ދަންނަވާލަން  ވާހަކައަކަށް  ފަހު  ދެން  އެދެން.  ބިލުވާނީ    އަޅުގަނޑު 

އިއްޒަތް މެހުރިހާ  މެންބަރުންނަށް  ޝަޢުޤެއް    .ލްކޮށްފައި ތެރި  ޚާއްޞަ  ހަމަ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެ  ދެން 

އެދެން. އެއީ އޭގެ ޒާތާއި އޭގެ މުހިންމުކަމާއި އެ   ވަރަށް ބޮޑަށް  ބައްލަވާލަދެއްވުން އަޅުގަނޑު  ބިލު  ބަހައްޓަވާ އެ 

ކޮށް ކުރަންޖެހޭ  ޢުއަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެގެން އެ ދިފާ  ވެސް ވިސްނޭތީ   ތައް އަޅުގަނޑަށް މިހާރު އަންނާނެ ޗެލަންޖު

ދުވަހު   އަންގާރަ  ހަފްތާގެ  މިއަންނަ  މިއޮތީ  ވިސްނާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކުރަންޖެހޭނެ.  މަސައްކަތްތައް 

ކޮމެންޓު ކޮމެންޓެއް އޮވެއްޖިއްޔާ  ޑިސްކަސްކޮށްފައި ދެންއެއްވެސް  ކޮމެންޓު  އެ  އިށީނދެފައި  މުންނަށް  އާން  ތަކާއެކީ 

ހަފްތާއަކަށް.   ލާފައި  ކޮމެންޓުތައް  އެ  ހުޅުވާލަން  އެއްފަހަރު  މުއްދަތުގައި  އާންއަދި  އެ  ހަމަ  ހުޅުވާލާފައި  މުންނަށް 
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ކަމާ ދޭނަން  ދަޢުވަތު  ހިފައިގެން    އަޅުގަނޑުމެން  އޮތިއްޔާ  ކޮމެންޓެއް  ވެސް  ވުޒާރާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ބެހޭ 

ލެވަލަށް   އަޅުގަނޑަށް  ވަޑައިގަންނަވަން. އެ  ކަމަށް  މަސައްކަތެއް  އެގޮތަށް  ބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ،  ޤަގެންދަންޖެހޭ 

ލާނަން.  އިގެންދާނެ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާފައި އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ މިހާހިސާބުން ނިންމަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  

____________________ 

 

 




