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 ޙުސައިން{  ޙިސާން ދާއިރާެގ މެންބަރު   ތުޅާދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުއވާލުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުރާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ  `.   ވަނަ    11މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު 

އަޅުަގނޑު    .ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑު މި ފަށަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ބައްދަލުވެލީ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މިއަދު ފާސްކުރަން

 ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާލަނީ ކޮމިޓީެގ ނިންމުން އިނޭގތޯ.  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ކިޔާލާނަން ރެކޯޑަށް ޓަކައި. އާދެ! އަޅުަގނޑު މި

 ބިލު  އުވާލުމުެގ(  ނޫނުގާ   އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް)  3/ 2016  ނަންބަރު  ނޫނުާގ  ފޮނުވާފައިާވ،

އެދި  ބިލު  އެ  ދިރާސާކޮށް، ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ބިލާމެދު  ޮގތަށް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން   

  24  ،ންފޮނުވުމު  މަޖިލީހަށް  ޔިތުންގެ ރައް   ދަށުން  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  99  ަގާވިއދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންގެ 

  ވޯޓުަގއި   ހާޒިރުވެ  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުމުަގއި  ވަނަ  11  އަހަރުެގ  މި  ކޮމިޓީެގ  މި  ބޭްއވި  ގައި  2021  ނޮވެންބަރު

ޮގތަށް  ،  ވީމާ.  ނިންމާފައެވެ  އިއްތިފާޤުންވަނީ   މެންބަރުންެގޑައިެގން  ބައިވެރިވެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީައށް  ބިލު 

  ތިޔަ ،  ބިލު  އުވާލުމުެގ(  ނޫނުާގ  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް)  3/ 2016  ނަންބަރު  ނޫނުާގފާސްކޮށްދެއްވުމަށް  

.  ހުށަހަޅަމެވެ  ރިޕޯޓާއެކު  މި،  އެދި  މަށްނިންމަވައިދެްއވު  ޮގތެްއެގމަތިން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  މަޖިލީހަށް  ްއޒަތްތެރިއި

ދެއްތޯ އެބައޮތްތޯ ؟ނިމުނީ  ކޮމެންޓެއް  އެްއވެސް  ބޭފުޅަކު  އެްއވެސް  ރިޕޯޓަށް  ބޭފުޅުންގެ ؟ މި  ތި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

، މި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރި ނަމަވެސް  އޮތޯރިޓީ އުވާލުުމެގ  ޓްރާންސްޕޯޓް،  ންނަމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާ 

ޓްރާން މިހާރު  މަސަްއކަތްއަޅުަގނޑުމެން  ެގނައުުމެގ  ބަދަލުތައް  ެގންނަ  މި  އެކްޓަށް  ެގންދާނަން  ސްޕޯޓް  . ކުރިއަށް 

ނިންމާލާނެކަމުެގ ވާހަކަ ،  އަދި އެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ބިލު އެއްކޮށް ތަފުސީލުކޮށް ދިރާސާކޮށްލުމަށްފަހު

ކުރީދުވަހު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަންނަވަން.   އަހާފައި އާދެ!  އިނޭގތޯ.  އެހިން  ވޯޓަށް  ބިލަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ދެއްވުން އެދެން. އިތުރު އެްއވެސް    އްލަވާލަރެކޯޑްސްއިން އެކަން ބަ ،  އެހެންވީމާ.  ލަބިއްޔަތުން ނިުމނީޣްއެދުވަހު އަ

ބޭފުޅެއް ެއްއެވސް  އެބައޮތްތޯ  އަނެ،  އަންނާނީރެކޮމެންޑޭޝަން   ؟ކޮމެންޓެއް  ބިލުެގ  މަސަްއކަތުެގ  ޓްރާންސްޕޯޓު  އް 

ރެކޮމެ އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިތެރެއިން  ކަނޑައަޅާފައި  ހިމަނަން  މެންޑޭޓުަގިއ  ހުންނާނެ  ެއކަމަކު  .  ންޑޭޝަންސްތަކެއް 

ުއޅަނދާބެހޭ އެކްޓް  ޓްރާންސްޕޯޓް  ،  މި ބިލަކަށް ނޫންއެީއ   ޭއަގިއ އެބަހުރި ކަނޑުެގ  ުއޅަނދު ދުއްވުން.  ެއްއަގމު 

.  ވުނުވެސް އަޅުަގނޑުމެން މެންޑޭޓުަގއި ހިމަނަން އޭރު ޑިސްކަސްކުރެ   އް ކަންތައްތައްުގޅޭ ބައެ  ޓްރާންސްޕޯޓާ  މެރިން

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ނިންމީ   ނިންމުން  މި  އަދިވެސް  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ސާފުނުވާތީވެ ޝުކުރިއްޔާ  މި   ،ކިހިނެއްކަން    މިހާރު 

ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާޮގތަށް ބިލާމެދު އެ ނިންމާފައިވާ ޮގތް އެއީ ކޮންޮގތެއް ކަމަށް މި ބައި ކިޔަިއެގނެްއ    އޮންނަނީ

 ކޮމިޓީން ނިންމީ އުާވލަންކަމެއް ނޫނީ ކިހިނެއް ހަދަން ކަމެއް މި އިބާރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ސާފެއްނުވޭ. ، ނޭނެގ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

ނޫންތޯއެ  އެތާނަގއި   ެގންނަންވީ    އޮތޯރިޓީގެ   ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް )  3/ 2016  ނަންބަރު  ނޫނުާގ ؟އިބާރާތް 

 ެއޮގތަށް އިބާރާތް ެގންނަވަންވީ ނޫންތޯ ރިޕޯޓަށް. ، ފާސްކޮށްފަިއވާ ޮގތަށްއާދެ! ، ުއވާލުމަށް މި ކޮމިޓީން( ނޫނުާގ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކްލެރިޓީ އަޅުަގނޑުމެން ނޯޓުކޮށްލުން ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ. މި ބަދަލާއެކުަގއި ޓްރާންސްޕޯޓު   ރ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފޮ

އެހެންވިޔަސް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުަގއި  ،  އެ ހިނާގނެ ؛އޮތޯރިޓީަގއި މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުންެގ ޙައްޤުތައް ނުެގއްލޭ ޮގތަށް

ރައްޔިތުންނަށް  ،  ތަނުެގ މެންޑޭޓު  އެއި  އަދި އެާއއެކީގަ   . އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރިފްލެކްޓްކޮށްލުން ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ

މެންޑޭޓަށާއި ޮގތަށް  ދަތިނުވާނެ  ދިނުމުަގއި  ެގންނަވަން    ،ޚިދުމަތް  އިޞްލާޙުތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނުތަކަށް  އެހެން 

ކޮންކްލޫޝަންަގ މި  ކަމަށް  އެބަ  ިއ  ޖެހޭނެ  އެކްސަސައިޒް  ެއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅުހެން  ހިނާގ.  އޮތުން 

ދެއްތޯ  ،އެހެންނަމަވެސް ުއވާލުން  ަމއި  އެކަހަލަ  ؟ މި  އެހެންވީމާ،  އެްއޗެއް.  އަންނަ  ބިލުން  މި  އުވާލުަމކީ  ަމއި 

މި ކަމެއް ނުއެއް ނިމޭ.  އަދި  ލައެއް ހިމަނާލުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބުއްދިވެރިހެން. ެއހެންވީމާ، މި އުވާލުމުން  ޖުމު

ރިކޯޑްސް   ރޖެހޭނެކަން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ކަމަށް އޮތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފޮއަދި އެހެން މަސައްކަތްތައް ނިމެން

 ރަނަގޅު ކަމެއްހެން.  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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ކުރެވިފަިއ  އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު  .  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުެގ ނިންމުމަށް ކުޑަ ބަދަލެއް ެގނެއްސިން

ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާލަނީ.  މި  އަލުން    މޯލްޑިްވސް)  3/ 2016  ނަންބަރު  ނޫނުާގ  ފޮނުްއވާފަިއވާ،  އޮތްޮގތަށް 

ހުށަހަޅާ  ބިލު  އުވާލުމުެގ(  ާގނޫނު  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރާންސްޕޯޓް ބިލު  އެ  މޯލްޑިވްސް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،    ފައިާވޮގތަށް 

ާގނޫނު    ޓްރާންސްޕޯޓް އައޮތޯރިޓީެގ  ކޮމިޓީެގ  ނިންމުމާ ޣް އުވާލުމަށް  އުވާލުމަށް  މިޮގތަށް  ނިންމިއެެވ.  ލަބިއްޔަތުން 

މުަވއްޒަފުންނާއި ،  ުގޅިެގން އޮތޯރިޓީެގ  ވަސީލަތްތައް  ،  ޓްރާންސްޕޯޓް  ޓްރާންސްޕޯޓަމުދަލާއި  އޮފް  ށް މިނިސްޓްރީ 

އަދި   މި މި  ބަދަލުވެެގންދާނެެއވެ.  މަސައްކަތް  އިޞްލާޙުކުރުމުެގ  ާގނޫނުތައް  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  ބަދަލާ 

ފާހަަގކުރަމެވެ.   ެގންދާކަން  ކުރިއަށް  ދަންނަވާލާފަިއ  ކޮމިޓީން  މިބައި  ައޅުަގނޑު  ކުރިން  އެހެންވީމާ،  ައޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލާޙު.  ލެވުނީ ެގނެވުނު އިޞްއިދަންނަވަ   . އެހެންވިމާ، ދެންމެ މިއޮންނާނީ އޮން ރެކޯޑު

ރިޕޯޓަށް ފައިނަލް  އަހަނީ.  މި  ޯވޓަށް  ރިޕޯޓަށް  މި  އެދެން.  .  އެހެންވީމާ،  ވޯޓުދެްއވުން  ބޭފުޅުން  ތާއީދުކުރަްއވާ 

ހުރިހާ  .  އާދެ! ިއއްތިފާޤުން އިނޭގތޯ ފާސްވީ. އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލުވުން ނިންމާލީ)ވޯޓުދެްއވުން(  

 ފުޅުން ތި ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ބޭ
  

_______________ 


