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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަހަރުގެ  `.   މި  ކޮމިޓީގެ  ޗޭންޖު  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މަޖިލީހުގެ  ވަނަ    11ރައްޔިތުންގެ 

އޮތީ   މި  އެޖެންޑާގައި  ބައްދަލުވުމުގެ  މިއަދުގެ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް 

 މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އޮތީ އިދާރީމޭޒުން  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ

ދެއްވާފައި ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކާ ގުޅިގެން ބިލަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ އެކުގައި ކްލީން ކޮޕީއެއް. ދެން  

ކިހި ދެން  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ލަފާފުޅަކަށް  މެންބަރުންގެ  މިހާރު  އިއްޒަތްތެރި  ކުރިއަށްދާނީ.  ނެއްތޯ 

ލިބުނު   ޚިޔާލަށް.  އާންމުންގެ  ހުޅުވާލެވުނު  ބިލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިސާބަކީ  އޮތް  އައިއްސަ  މަސައްކަތް  ބިލުގެ 

ހޯދުނު.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޚިޔާލު  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ބައްދަލުކޮށް  ދާއިރާތަކާ  އެކިއެކި  އޭގެފަހުން  އަދި  ކޮމެންޓުތަކާއި 

މަދު ޤައުމެއްގައި އަދި މިހާތަނަށް އޮތީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ބިލެއް ގާނޫނަކަށްވެފަ. އެ ބިލުތަކަށް ވެސް،    އަދި ބޭރުގެ 

އެ ގާނޫނުތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ ރިޢާޔަތްކޮށްފަ. އެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިގެން މި އޮތީ މިހާރު  

 ބިލު އެކުލަވާލެވިފަ. ސުވާލަކީ އަލުން އަޅުގަނޑުމެން އާންމުންނަށް  ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ  25

އޮތީ   މި  މުއްދަތު  ބިލުގެ  ފަހަރަށް  ތިންވަނަ  މިއީ  މިހާރު  ފޮނުވާނީތޯ.  ބިލު  އިދާރާތަކަށް  ބެހޭ  ކަމާ  އަދި  ހުޅުވާލާ 

ގޮ މަސައްކަތެއް  އެމަރޖެންސީ  ތަންކޮޅެއް  ބިލެއްވީމަ  އެމަރޖެންސީ  ދެން  މިކަން  އިތުރުކުރެވިފަ.  ތުގައި 

ނިމެންވެސްޖެހޭނެ. މީގައި މި ބިލު އުފައްދަން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ދިޔައީމަ ވެސް ކަމަކުނުދޭ. މި އެމަރޖެންސީކަން  

ކުރިއަށް   އަޅުގަނޑު  ހުޅުވާލަނީ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ކެނޑޭ.  އެބަ 

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދާންވީ މަގެއްގެ ލަފާދެއްވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  ބަރުމެން ދާއިރާގެ ގައްދޫ

އަދި   ބިލު  މި  އަސްލުގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިއީ  ބާއްވަން.  ފޯރަމެއް  އެކީގައި  ޑްރާފްޓާ  މި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މީހުންނަށް އެންގޭޖްމަންޓް ހޯދުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ މީގެ އެވެއަރނަސް އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ވަރަށް  

އަސްލުގައި މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާލަން ފޯރަމަކަށް ދާން. އަސްލު    މުހިންމު ކަމެއް ކަންނޭނގެ މަޖިލީހުގައި

 އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެކަން ކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިޝާރާތްކުރައްވަނީ  ވިދާޅުވީ އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޚިޔާލެއް. ފުރަތަމަ ގައްދޫ ދާއިރާގެ  ދެ   ސީ.ވީ.އެފް  މިހާރު 

ވާހަކަދައްކަވާ   ބަހަކުން  ކޮންމެވެސް  އެހެން  މި  އެކްސްޕާޓުންނަކީ  ގިނަ  ސީ.ވީ.އެފްގެ  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް 

އަންއޮފިޝަލް   އަދި  އެކުލަވާލެވިފަ.  ބިލު  ބަހުން  ދިވެހި  އޮތީ  މި  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުން. 

އެހެ ދެވޭ.  ނުއެއް  ހަމައަކަށް  ދޭން  ޓްރާންސްލޭޝަނަކާ  މިއަށް  އިމްޕުޓް  އެކްސްޕާޓުންގެ  ކަހަލަ  އެ  ސީދާ  ންވީމާ، 

ލޭންގުއޭޖް ބެރިއަރ ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަދި އެއްފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ޓް  ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް  ފަރާތްތަކުން  ޝައުޤުވެރިވާ  ވަރަށް  ހުޅުވާލެވިއްޖިއްޔާ  މި  ރާންސްލޭޝަނެއް  އާންމުކޮށް 

ކަމަށް   ލިބޭނެ  ފުރުޞަތު  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ  ހުރި  އެބަ  ވެސް  އިމްޕުޓްދީފައި  ވެސް  ހަދައިގެން  އަމިއްލައަށް 

އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މި ހުޅުވާލެވޭ ގޮތް ވެއްޖިއްޔާ. ދެން އެއީ ވެސް ހުށަހެޅުމެއް. ދެން އަނެއް ހުށަހެޅުމަކީ ޕަބްލިކް  

 އެ ތާއީދާއި ވޯޓާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ދާނަން ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް. ފޯރަމެއް ބޭއްވުން. އަދި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަޢީދު އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ގޮތުން ސަރުކާރުގެ   އިން  ޕަބްލިކް ފޯރަމަށްވުރެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު 

ޚިޔާލު   ކޮޕީއަށް އާންމުންގެ  ކްލީން  މީގައި  އެކީގައި އަދި އެއްފަހަރު  ފޮނުވުމާ  ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް ބިލު  މިއާއި 

ގޮތަ ރަނގަޅު  އެންމެ  ހުޅުވާލުންހެން  އަދި  ހޯދަން  ހޯދުމަށް  އިތުރަށް  ޚިޔާލަށް  އާންމުންގެ  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ކީ. 

ކަމެއް   ރަނގަޅު  އެއީ  ފޮނުވާލުން  ބަލާލުން  އޮތްތޯ  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  މުއައްސަސާތަކާ  ގުޅޭ  ބިލާ  މި  ސަރުކާރުގެ 

 ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބެހޭ  އާދެ ކަމާ  ބޮޑަށް  ފޯރަމަކަށްވުރެ  ހުށަހެޅުއްވީ  މެންބަރު  އިއްޒަރްތެރި  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި  ދެންމެ  މިހާރު   !

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ހޯދުމަށް  ޚިޔާލު  އާންމުންގެ  އަދި  ފޮނުވުމާއި  ކޮޕީ  ކްލީން  މި  މުއައްސަސާތަކަށް 

ވެ  މިއީ  ހުށަހެޅުމެއް.  މި  ޝާއިޢުކުރުމަށް.  އިއްޒަތްތެރި  ވެބްސައިޓްގައި  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  ދެން  ހުށަހެޅުމެއް.  ސް 

ހުށަހެޅުމަކަށް   އެއްވެސް  ނުލިބޭ  އަދި  ތާއީދެއް  އަހާނަން.  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި  މެންބަރުގެ 

 އިނގޭތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފިރުޝާން ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަޑަވެލި
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އްރިރު. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކްލައިމެޓް އެމަރޖެންސީ ބިލަކީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ 

ފުޅާ   އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  އަދި  ކަމަށް.  ބިލެއް  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި 

ކަމަ ބިލެއް  ހޯދަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މަޝްވަރާ  ވަރަށް  ދާއިރާއެއްގައި  އަޅުގަނޑަށް  ދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ށް 

ޚިޔާލުތަކަށް.   ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް،  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ތާއީދުކުރެވޭ  ބޮޑަށް 

ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ވަޙީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު    ޚާއްޞަކޮށް 

ފޯރަމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މި ކަހަލަ ބިލެއް ވުޖޫދުވެގެން އަންނައިރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ފޯރަމާ އެއްކޮށް  

އިތުރަށް ޚިޔާލަށް  އާންމުންގެ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ފޮނުވާލަން  ވެސް  މުއައްސަސާތަކަށް   ހުޅުވާލާފައި 

 ފެނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއި މަޑަވެލި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ބޭއްވުމަށް  ފޯރަމް  ހިސާބަކީ  އޮތް  ގޮއްސަ  މިހާރު  ރާގެ  އެހެންވީމާ، 

ބިލު ފޮނުވުމާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލު   މުއައްސަސާތަކަށް  ތާއީދުކުރައްވާފައި އެބަވޭ. އަދި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަޑަވެލި  ވެސް  ހުޅުވާލުމަށް  ކޮމެންޓަށް  އާންމުންނަށް  އެކުގައި  ހޯދުމާ 

ހު ދެ  މި  އެހެންވީމާ،  ހީވަނީ  ތާއީދުކުރައްވާފައިވޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ވަނީ.  މި  ލިބިފައި  ތާއީދު  ވެސް  ށަހެޅުމަށް 

މީގައި އެންމެ އަވަސް ގޮތަކަށް ވާނީ ވޯޓަށް އަހާފައި އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ކަނޑައެޅިއްޔާހެން. އެއީ މިހާރު ފަހުން  

ން މިވެގެން އުޅޭ ގޮތް. މިހާރު  ވަޑައިގެންނެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުޑަކޮށް އަޅުގަނޑަށް ބައްލަވާތީ ދަންނަވާލަ

މެންބަރުންގެ   އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  މި  މަޖިލީހުގެ  އޮތީ  މި  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އެމަރޖެންސީ  ކްލައިމެޓް 

މަސައްކަތްޕުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިޞްލާޙުކުރެވި، ތިންވަނަ ޑްރާފްޓަކާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާދެވިފަ. ދެން މި  

 އާދެވުނުއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ އާންމުންނަށް ވެސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލު ހުޅުވާލާފަ.  ޑްރާފްޓާ ހަމައަށް

އާންމުންގެ ކޮމެންޓު ވެސް ހޯދާފަ. އަދި އެއާއެކުގައި ހުރިހާ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު  

ވެ ޚިޔާލުތައް  ހުށަހެޅުނު  ފުރުޞަތުތަކުގައި  އެ  އޭގެ  ދިނިން.  އަދި  ހިމަނާފަ.  މީގައި  އޮންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސް 

އިތުރުން ދުނިޔޭގެ މަދު ޤައުމެއްގައި އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ގާނޫނެއް އޮތީ. އެ ގާނޫނުތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  

ޑްރާ ތިންވަނަ  ފެންނަނީ  މި  މިހާރު  ނަތީޖާ  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ރިޢާޔަތްކޮށްފަ.  ދެން  އޮންނާނެ  ފްޓް. 

ޕަބްލިކް   އޮތީ  މި  ހުށަހެޅުމަކަށް  އެއް  އެގޮތުން  ބަދަލުކުރީ.  ޚިޔާލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަގަކަށް  ދާންވީ  ކުރިއަށް 
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ފޯރަމެއް ބޭއްވުން. ދެން ހުށަހެޅުނީ ޕަބްލިކް ފޯރަމެއްގެ ބަދަލުގައި މުއައްސަސާތަކަށް ސީދާ މިހާރު މި އޮތް ކްލީން  

ފޮނު އަޅުގަނޑުމެން  ވެބްސައިޓްގައި  ޑްރާފްޓް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ހޯދުމަށް  ޚިޔާލު  އާންމުންނަށް  އަދި  ވާލުން 

އޮތް   ވެސް، ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އޮތީ ތާއީދު ލިބިފަ. ދެން މިހާރު މި  ޝާއިޢުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މި ދެ ޚިޔާލަށް 

މަސައް އިތުރު  ކުރާނެ  ތިބެގެން  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  ބިލާ ގުޅޭ  ގޮތުން  ދެންނެވީ މި  މި  ނެތް  ކަތެއް 

ބޭފުޅުން   ތި  އަހާފައި  ވޯޓަށް  ގަސްދުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  އެހުމަށް  ވޯޓަށް  ހުށަހެޅުންތަކަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ގޮތުން. 

 ނިންމަވާ ގޮތަކަށް ދެން ކުރިއަށް ދާނީ. އާދެ! ޔަޢުޤޫބު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދާންދޫ

ފަހަރެއްގައި   އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅުން.  ދެ  ރަނގަޅު  ހަމަ  ވެސް  ހުށަހެޅުން  ދެ  އިން  ހުށަހެޅިފައި  އެ  މިހާރު 

ހުށަހެޅުމަކަށް ވެސް ވެދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ ޕަބްލިކް ފޯރަމަކަށް ގޮއްސަ ދެން އޭގެ ފަހުން އެ ލިބޭ  

އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޏާމުން އެ ބަދަލެއް ގެނެއްސަ ކްލީން ރިޕޯޓު  ކޮމެންޓްސްތަކާ އެއްކޮށް ދެން  

އެހެންވެ   ނޫންތޯ.  ނިމިފައެއް  އެއްކޮށް  ހަމަ  އިންނާނީ  އޭރުން  ފޮނުވާލުން.  ތަންތަނަށް  ފޮނުވަންޖެހޭ  އެ  ހިނގާށޭ 

 ޅުމެއް ގޮތަށް މިއަދު. އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންވެގެން. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެ ހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ހުށަހަޅަނީ  މި  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްފަހުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑު  މި  މިހާރު  ނުސީދާކޮށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 

ނޮން   ބެހޭ  ކަމާ  އަދި  ސަރުކާރާއި  ބެހޭ،  ކަމާ  ސަރުކާރުގެ  އަދި  އާންމުންނަށާއި  ބިލު  މިއަދު  އިނގޭތޯ.  ގޮތަށް 

ފޮނުވަން ވެސް  އޯގަނައިޒޭޝަންތަކަށް  ނޫނެއްނޫންތޯ.  ގަވަރމަންޓަލް  އެކަންޏެއް  ސަރުކާރަށް  ވަކި  ނޫންތޯ.  ޖެހޭނެ 

އެހެންވީމާ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް... އޯކޭ. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ރަސްމީކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،  

މި ހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީމާ،  އޭގެފަހުން އަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު ޕަބްލިކް ފޯރަމް ބާއްވާ ގޮތަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް  

މިއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް، އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ފާސްވީ ކަމަށް. ޑޭޓަކީ  

ވެނިސްޑޭ. މި އަންނަ ވެނިސްޑޭ. އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާނަން އެންމެންނަށް ދަޢުވަތެއް އިނގޭތޯ. ދެން ޕެނަލްގައި ދެންމެ  

އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަޙީދު އެ ރައީސް، އެއީ ދެން މީގެ ހަމަ އެކްސްޕަރޓެއްގެ ގޮތުންނާއި  މަޖިލިސް   ކިޔުއްވި 

އެންވަޔަރަންމަންޓް   ދެން  ގޮތުން.  ތަޖުރިބާކާރެއްގެ  ދެއްވި  ޑައިރެކްޝަން  އިންނަންވާނެމީގެ  ދެން   .މިނިސްޓަރު 

އިންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ވާހަކަ ދެއްކީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު އިންނަންވާނެ. ދެން ނިކަމެ ތި އަޅުގަނޑު 
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އިތުރު މީހަކު  3ދެއްތޯ.   ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރާއި  ؟ އެވީ. ދެން  ރަނގަޅުތޯ. ރަނގަޅު 

ދަންނަވަ ރައީސަށް  މަޖިލީހުގެ  ކަމަށް  ދެއްވި  ލަފާ  ކޮމިޓީން  ގޮތަށް  ރައީސްއާ  މަޖިލީހުގެ  އިދެއްވާތި.  އަޅުގަނޑާއި 

 އެހެންވީމާ، އޯކޭ ނޫންތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިމުނީ.

_____________________ 

 




