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 ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު

ވެސް އަުލން ގާނޫނެއް، ބޭހާ ބެޭހ  މަޝްވަރާދެްއވަިއގެންން ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ްޕޓަރުޗެ ބޭހުގެބައި ނުގެނެސް  މި

ތެރެއަށް ގެ މި ބިލު .އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީއެއީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެދކެނީ ، ހުށަހެޅުން ށް ތަނަ ގާނޫނެއް މި

ނުޑގެނުހިމަނައި، އެކަން ކުރިއަްށގެންދިއުން. ެއއީ  ދެން ކޮންސަރނެއް ބޭސް ކޮންމެހެން  ހަމަ . އަނެއްހެން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.އެްއވެސް ކަހަލަ ކަެމއް ނެތް. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އެއް ނުވާނެ ބޭހާ އަދި އެއާ ގުޅޭ އެހެން ނިޒާމެއް ފުރިހަމަ، ޚިދުމަތުގެ ބިލެއް ޞިއްޙީ މިހާރު މި ނިޒާމް،

 ،ވަނީ ވަރަށް ކުރުކޮށް މި އި ނުލައެއް. އެހެންކަމުން، މީގަ ހުރިހާ އެއްޗަކާ މި  ،މަތްތައް ދޭ ތަންތަނާއި މީހުންނާޚިދު

ވެްސ  ކުރިއިރުޓުޑްރާފް ޓަރެއް ހިމަނާފަ. މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ އޮރިޖިނަލީ މި ބިލުވަނީ ޗެޕް މި  ކޮށްވަރަށް ޖެނެރަލް

ބާްއވަން ބޭނުންވަނީ. މިނިސްޓްރީން އަދިެވްސ  ޗެޕްޓަރުމި  ،އެހެންކަމުން، މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވަނީ އޮތް ގޮްތ.

ހުށަހެޅިދާނެ.  އިޞްލާޙު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް އަުޅަގނޑު މި ޗެޕްޓަރ ުއވާލަން  ،ނަމަ ބޭނުންފުޅުވާ

އޮތީ.  މި އިހިމަނާފަ އިމީގަ އިވަރަށް އަސްުލގަ މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ޗެޕްޓަރު އޮތީ މި މިހާރު މި ،މަވެސްނައެހެން

އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ތި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަ ދެން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ކީ ނޫނޭ. ކަމެއް ކުރުމަށް ހައްތަހާވެްސ އެޅެނީސްހިމެނުމަކުންނެއް އެީއކީ ކަމެއް ކުރުަމަކށް ހުރަ ަބއެއް އިގާނޫނެްއގަ

ނަ ގާނޫނެްއ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަދި އޭ.ޖީ އޮފީހުން ފަރުމާކުރަމުން އަން ބާރޭ އެޅެނީ. ބޭހާ ބެހޭ ަގާވއިދެއް،

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. އަންނާނީ.  ަކމަށް ވުޖޫދަށްނޭނގޭ ކިހާ ދުވަަހކުން  ންނަމަވެސް،އެހެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު އަަހއިށް އެހެންކަމުން، ރިފާޢަ  ާލނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓަކައި ވޯޓަށް. ފަހު އަނެއްކާެވސް އަުޅގަ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން  އިވާހަކައިގަ  ރިްއޔާ. ޗެއަރގެ ހަމައާދެ! ޝުކު ފާހަގަކުރިެހން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަެކްއ ވަންދެން އަޅުގަ

ދުވަްސ މި ކޮމިޓީގެ ތެރޭަގއި މި  އަހަރު 1ތްަގނޑަކަށް ގާ ،ވަނަ މަހު 6އޮތް  ބިެލއް މިއީ. ިމދިޔަ އަހަރުގެ  އިއަތުގަ 

ނޑުމެންނަށް އި،ބިލު ހަމަ ޕާކުވެފަ ސް ހަމަ ވެ ަގނޑުމެންދާތީ އެކަމާ ހަމަ އަޅު ނުވަތަ މި ބިލު ފާސްނުކުރެވި އަުޅގަ

އަދި  ،މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ަވރަށް އިސްކަންދޭ އިއެާއެއކީގަ ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ. ހަމަ

ޝަުކވާ  ޝަުކވާތައް ގިނަ ދާއިރާެއްއގެ ،އީ . އެއަުރވަން މަސައްކަްތކުާރ ދާއިރާއެްއ، ިޞއްޙީ ދާިއރާއަކީކުރި

ބޫލުކުރަނީ މި ވާހިނދު، އަުޅަގނޑު ހަމަ ގަ ބިގެންދާެނ ބިލަކަށްޓަަކއި ގާނޫީނ ބާރުވެރިކަެމއް ލިމަށް އްލުކުރުޙަ

މިހިރަ މަސައްކަްތތައް ނުވަތަ މާއްދާތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތީން އެތަްއ  އިބިލުގަ

ެވްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ،ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދެެކވި ކަމާ އިމަރުޙަލާއެއްގަ 



  

އެ އިޞްލާޙަކަށް  ،ނަމަ އިތުރު އިޞްލާޙެއް އޮތް  ،ވާތީ  ވަރަށް ގިނަ ަވގުތުތަެކއް ހޭދަކުރައްވާަފއިވާ ބިލަކަށް

ން ނދު، މި ބިލު މިއޮތް ގޮތަށް ހަމަ ފާސްކުރަހި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުތައް ހަމަ އަބަދުވެސް އޮްނނަ

 ލަން. ޝުކުރިއްާޔ. އެދޭ ާވހަކަ ދަންނަވާހަމަ ވެސް  އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ބިލުގައި ބޭހާ ބެހޭ  ޖޭއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ހިނަގއް

 ކަމަށްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތުން ިއއް  ބެހޭ ރެއް އެކުެލވިފައި އޮތީަމ. އެހެންކަމުން، މިކަމާ ޗެޕްޓަ

ނޑު ެއ ޗެޕްޓަރު ބާއްވާނީތޯލަން އައަށް ފެންނަ ގޮތެއް ބަލައިވަންޏާ ކޮމިޓީ ނުޑ ލަން ބަލައިތޯ ަނގާނީ ،ުޅގަ އަޅުގަ

 ކުުރކޮށް  ވެސް އްގެންނުދާނެ ބޭހާ ބެހޭ ޗެޕްޓަރެބިލު ފުރިހަމަވެމި ެވސް އަހާނަން. އެހެންނަމަވެސް،  ވޯޓަކަށް

ނަޑށް ހަމަވެގެނެއްޚިދުމަތުގެ ބިލެއް ފުރި ޞިއްޙީ .ނަމަވެސް ނެތިއްޔާ ވެސް ފަންނީ ގޮތުން  ނުދާނެ. އެއީ އަޅުގަ

އަދި އެކަމާ  ފުރިހަމަވެގެން އަންނަނީ ބޭހާ ބިލު ލިބިފައި ހުރީމަ. މި ޚިދުމަތުގެ ވަެރއްގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެވެސް

އެހާ ތަފްސީލުކޮށް ބޭހާ ބެހޭ ބަެއްއ  އިެވސް، މި ގާނޫނުގަ ހިމެނިގެން. އެހެންނަމަ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ބައިތަެކއް ވެސް

އަހާނެ  ސް އަހަން ތައްޔާރަށް؛ނޯންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ވޯޓަކަށް ވެ

ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވާ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ެވސް ދަންނަވާ ވާހަކަ

ތޯ ނޫނީ މިހާރު ނީގޮތެއް ނިންމާ އިއަދި އިތުރަށް އެ ގަވާިއދުތައް ބަލައިލާފަ ،ގޮތަށްއަނާރާ އެ ވިދާޅުވި 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވަގުތު ެދވިއްޖެ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް. ގިނަ ފުދޭވަރަކަށް  ދާނީތޯ.އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް 

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ހުށަހަޅާލަން. ބައި ބޭހާ ބިލަށް ގެނެވިަފއިވާ ޞިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ މި   ބާބު. އާދެ! 7އުނިުކރުމަށް އަޅުގަ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މުަޙއްމަދު ނާޡިވަ

ނ  އިްއބެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޑު މެންބަރުއާދެ! އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިބްރާހީމް މުލަކު ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ެއ ހުށަހެޅުއްވީ  ލުމަށް ޓަކައި ވަނަ ބާބު އުިނކޮށް 7މި ބިލުގެ 

ކަމުން، ތާއީދުކުރެއްީވ. އެހެންއެ މް މެންބަރު ނާޡި އިާރގެ ިއއްޒަްތތެރިމް، ވަިއކަރަދޫ ދާހުށަހަޅުއްވަިއ، ނާޡި ނަޞީރު



  

ވަނަ ބާބު  7ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. ެއއީ މީގެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އުނިކުރުމަށް. )ވޯޓުެދއްވުން( ޯވޓު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ފުވައްމުލަކު އު

ނޑުމެ ދުވަހު ކުރީ ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ގޮަތްށ  ވޯޓަށް އަހާ ން އޮތީ މިއަދު މި ބިުލ ނިންމަންވެްސ އަުޅގަ

އޮތް ގޮތަށް އިތުުރ  މިހަމަ މިއަދު މި ބިލު ، ޝްވަރާކުެރވިފައިހެން. އެހެްނވީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މަ

އޮތް ގޮތަށް ބަލަިއގަތުމަށް ކޮމިޓީން ވޯޓަކަށް ދެންނެވުމަްށ  މާ އެކު މި  ބިލު މިވެސް ކޮމެންޓެްއ ނެތު މިނިސްޓްރީގެ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު 

އަދި ކޮމިޓީން ގެނައި ބަދަލުތަކާ  އިބަދަލުތަކާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން މި ބިލަށް މިނިސްޓްރީން ގެނައި އާދެ! ޝާހް

ނޑު ތާއީދުކުރަން.  އިއެީކގަ  ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންމެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

މިއީ  ކަމަކީމި އަދި  ؛ަގނޑުެމންއަޅު ، ހުށަހެޅި ބިލެއް. އެހެންވީމާ ވަނަ ދުވަހު 23މަހުގެ  ޖޫންމިދިޔަ އަހަރުގެ 

ލެއް އިނގޭތޯ. ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިލެއް ގޮތުގައި މި ހުށަހަޅަނީ. މިއީ މުޅިން އާ ބި ސަރުކާރުން ހަމަ ސީދާ ޞިއްޙީ

ޔަކާއި އަދި ހެލްތު މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ިގނަ ބަ އިގަ ހެލްތު ސެކްޓަރ ކޮށްޚާއްޞަ، ރައްޔިތުންނަށް، އެހެންވީމާ

އަންނާެނ ގިނަ ބަޔަުކ މިތިބީ މި ބިލު ވުޖޫދަށް  ތައް ކުރާ ަވރަށްޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްގު ސެކްޓަރާ

ނުޑމެންންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަދުވަހެއްގެ އިންތިޒާުރަގއި. އެހެ މި ބިލަކީ ހަމަ  ގެޫބލުކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ބައިވަރު ބައްދަުލވުންތަްއ އެތައް  އިމިޓީގައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަސްކުރެޭވނެ  ބިލެއް ނޫން. އަޅުގަުޑމެން މި ކޮ

ޓެކްނިކަލް އި އަދި މިއާ ގުޅުންހުރި ހެލްތު މިނިސްޓްރީންނާ، މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ބާއްަވއި،

ނުޑ ގައެތައް ަބއެްއެގ ފަ  އެ  ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާ ރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި އޮތް ބިލެްއ މިއީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ހާހުށަހެޅި ހުށަ ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްދިނުމަކީ ހެޅުމަށް އަޅުގަ ލުަގއި މީިތ މިއަދު އަުޅގަ



  

ސެކްޓަރަގއި މަސައްކަްތކުާރ  ކޮށް މި ހެލްތު ޚާއްޞަ ބޮޑު އެދުމެއް. އެއީ ރަްއޔިތުން،އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް 

 ،ކްނިކަލް ާދއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީުހންނާ ވަރަށް ގުޅުންހުރިޓެ ކުާރ؛މަސައްކަތް އިއެ ާދއިރާގަ  ،ފުންމުވަްއޒަ

ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަަކ މިކަން ޙަޤީޤަތަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ވާތީ،  ވަރަށް ގިަނ ދުވަހުގެ އިންތިޒާރަކަށް ގެއަދި އެ މީހުން

 ޝުކުރިްއޔާ. ދަންނަވަން. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ހުށަހަޅުއްވައި އަދި ރިފާޢު ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަްށ  ގޮތުން ޝާހް  މާ ބެހޭކޮމިޓީން ބަލައިގަތު މި ބިލު

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.ކަށް ޯވޓުފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަ ވާ ިއއްޒަތެިރ މެންބަރުން ވޯޓަށް؛ފެނިވަޑަިއގަންނަ

މުން، މި ބިލުގައި ހުރި ްނކަމެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވގެން އެ ދިޔައީ. އެހެ 5އާދެ!  )ވޯޓުދެްއވުން(

ނޑުމެން މި ބިލު ބަލައިގަންނަ  ލާ ކުށްތަކާއި އަކުރުަތކަްށ ގެންނަންޖެހޭއިމު ތަރުތީބުތައް ހެދުމަށްފަހުގައި އަޅުގަ

ރައީސްގެ އަތްޕުޅަށް މި ރިޕޯޓު ދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ގެ މިައދުގެ ަވގުތެްއގައި މަޖިލީހު ގޮތަށް. އިރާދަކުެރވިްއޔާ

 ނަށް. ވަރަށް ފުޅާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެންދަނީ.  މިްއޔާރުކުރަުމން އަޅުަގނޑުމެން ތަ

ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  އިަކމަށް ހޭދަކުރެވިފަ ސްކުެރވި ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު މިބަހު ދާއިރާެއއްަގއި

ނޑުމެން މި ކޮޚިޔާލުުފޅު ދެއްވާފައި ވަނީ. އެހެންަކމު ތަނަވަސް، ޚިޔާލުފުޅު މިޓީން، މި ން، މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ށް އަމި ދިޔައީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ގެންކުރި މި ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިމި ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 

 އިން ގޮެތއް ނިންމާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ދިއުމަށްފަހުގައި ފްލޯ

___________ 


