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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިއަހަރުެގ   ކޮމިޓީެގ  އިޖުތިމާޢީ  ތިބި    30`.  ހާޒިރުވެ  ކޮމިޓީއަށް  މިަވުގތު  ފެށުނީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ދާއިރާެގ   އުތުރު  މައްޗަންޮގޅި  ޝިފާޢު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަކީ، 

ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން، ފުނަދޫ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މަޑަވެލި ދާއި

ޢީސަ.  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެނދިކުޅުދޫ  މުޙައްމަދު ޝާހިދު،  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

މެންބަ އަޅުަގނޑު  ހިސާބު  އޮތް  ޮގއްސަ  މަސަްއކަތް  ބިލުތަކުެގ  މިހާރު  ކޮމިޓީެގ  ރުންެގ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

އޮތް   ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ެއޮގތުން  ބްރީފްކޮށްލަދޭނަން.  ވަރަކަށް  ކޮންމެެވސް  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް 

އެންމެ މުހިންމު އެއް ބިލު މިއީ ޖަނަވާރުެގ ޞިއްޙަތާ ުގޅޭ ބިލު އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުަގއި ފިޝަރީޒް  

އެންވަޔަރަންމަ ެގންނަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީއާއި،  މިހާރު  ބިލަށް  މަޝްވަރާައކަށްފަހު  ބޭފުޅުންެގ  އެ  މިނިސްޓްރީއާ  ންޓް 

ކަމަށް  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ހަފުތާއެއްެގ  ދެ  ހަމަޔަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ބަދަލުތައް  ބޮޑެތި  މުހިންމު 

މިހާރު ޮގތުން  ދިނުމުެގ  ޖާަގ  މަސައްކަތަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ކޮމިޓީން    ބުނެފައި  މި  ބިލު  މަސަްއކަތުެގ  އެ 

މެދުކެނޑިފައި މިއޮތީ. ދެން އެން.ޖީ.އޯ ބިލު، އެން.ޖީ.އޯ ބިލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަދި އެއް ބައްދަލުވުން ބާްއވަން  

އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރުެގ އެކިއެކި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ އެްއކޮށް. މިސާލަކަށް، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

ބޭރުެގ   ކަހަލަ  އިންސްޓިޓިއުޓް  ރިޕަބްލިކަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ރިޕަބްލިކަން،  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  މޯލްޑިވްސް، 

ބައެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުުމަގއި ދަތިތަކެްއ ހުރި ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަަގކުރޭ. އެހެންވީާމ، ެއ  

ވަނަ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ބާއްވާނަން.    15ލުވުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިމަހުެގ  ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް އަދި ެއްއ ބައްދަ

ބިލަކީ،   މުހިންމު  އޮތް  ކޮމިޓީަގއި  މިަވުގތު  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން  ނިންމާނީ.  ފައިނަލްކޮށްފައި  ބިލު  ބާއްވާފައި 

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  މި  ބިލު.  ރަްއކާތެރިކަމުެގ  ކޮމެންޓަށް   ކާބޯތަކެތީެގ  އާންމުންެގ  ވާނީ 

އެބަޖެހޭ  އަދި  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއް  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  މި  ދެން  އެާއއެކު  ހުޅުވައިލާފަ. 

އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަން. ޭއެގ އިތުރުން މުހިންމު އެއްކަެމއްެގ ޮގތުަގއި ސެކްރެޓަރިއޭޓުން ވެސް ފާހަަގ އެބަ ކުރޭ  

ުގޅިެގން ބިލާ  ޚިދުމަތްދޭ މި  ކާބޯތަކެތީެގ  ނިންމާފައި  ބައްދަލުކުރަން  އިންނާނެ  ދުވަހު  ކުރީ  ައޅުަގނޑުމެން   

ކޮބައިކަން   ފަރާތްތަކަކީ  އެ  ސީދާ  ދެން  ބައްދަލުކުރުން.  ފަރާތްތަކާ  ޚިދުމަތްދޭ  ކޭޓަރިންގެގ  ފަރާތްތަކާއި، 

އެބަހު ބައްދަލުކުރުުމަގއި  ހަދައިެގން  ލިސްޓެއް  ވަރަށް އަިއޑެންޓިފައިކޮށްފައި  ހަމަ  މާލެތެރޭަގއި  އުނދަޫގތަކެއް.  އްޓޭ 

ހަމަ   މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  ފަސޭހަޮގތެއް  ކުރަން  އެކަން  އެހެންވީމާ،  މިއީ.  ޚިދުމަތެއް  ދޭ  މީހުން  ިގނަ 
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ނިންމާލަދެއްވުން ވަރަށް އެދެން. އެކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސަގެ 

 ތު. ފުރުޞަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:އަޙްމަދު ޢީސަކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އެ  ކުރުން.  އިޢުލާނެއް  އާންމު  އިޢުލާނެއް،  ބޭނުމަށް  ކޮމިޓެީގ  މި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

އިޢުލާނުަގއި ހިމެނުން މިހެންމިހެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ ުގޅޭ ޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޭޓަރިންގެގ ޚިދުމަތް 

ކެފޭ،ރެސްޓޯރަންޓު ވާހަކައަކީ  ބައްދަލުކުރަން   ނޫނީ  ފަރާތްތަކާ  ވިޔަފާރިކުރާ  ކާބޯތަކެތީެގ  ޚިދުމަތްދޭ  ހިންުގމުެގ 

ބޭފުޅުން  އެ  ހިއްސާކުރަން  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީއަށް  މަޖިލީހުެގ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  މި  އެހެންވީާމ،  ބޭނުންފުޅުވެއޭ. 

އިނޭގ ނޯޓުކުރެްއވުމަށް  ނަން  އިދާރާަގއި  ަމޖިލީހުެގ  ފަރާތްތަކުން  އަޅުަގނޑުެގ  ބޭނުންފުޅުވާ  އެހެންނޫނީ  އެީއ  ތޯ. 

ހަތަރު،ފަސް  ދަންނަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް،  ސިލެކްޓްކޮށްެގން  ަވކި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކީ،  ވާނެ  ނަޒަރުަގއި 

އަށްވުރެ ިގނަ    100މީހަކަށް ުގޅަިއެގން ެގނެސް ެއ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިެގން ބިލު ނިންމައިފިއްޔާ މާދަމާ މި މާލަޭގއި  

ބަެއއްހޭ.  ކޭޓަރިންގެގ ކީްއކުރާ  މިއީ  ތިމަންނާމެން  ބުނާނެ  މީހުން  ެއ  އުޅޭއިރު  މީހުން  ކުންފުނިތަކާ  ޚިދުމަތްދޭ   

ތިމަންނާމެންނަށް ކީއްެވެގންހޭ އެ ފުރުޞަތު ނުލިބުނީ. މިއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ާގނޫނުަގއި ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރާއިރު  

އެހެން  މައްސަލަެއއް.  ދިމާާވ  ިގނައިން  ވަރަށް  މަޖިލީހުން  ވެސް  ރައްޔިތުންެގ  ފެންނަފެނުމުަގިއ  އަޅުަގނޑަށް  ވީމާ، 

އިދާރާއިން އިޢުލާންކުރަންވީ ައޅުަގނޑުމެންނާ އެކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން ބައްދަލުކުރަން ޝައުޤުެވރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް  

މެއިލަކުން -މަށް ނުވަތަ އީއެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކައާިއ އަދި މަޖިލީހުެގ އިދާރާަގއި ނަން ނޯޓުކުރައްވަމުން ެގންދެވު

އަޅުަގނޑުމެން   ފަރާތްތަކާއެކު  ފާޅުކުރަްއވާ  ޝަުއޤުވެރިކަން  އެ  ދެން  އަންަގވަިއދެއްވުމަށް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެއ   ބައްދަލުކޮށްފަިއ  ބައްދަލުކުރުން.  ކޮމިޓީން  ވެސް  ވިޔަސް  ކަމަށް  ބަެއއް  ިގނަ  ކިތަންެމ  ެއއީ  ބައްދަލުކުރުން 

ން ނޯޓުކުރަން. އެޮގތަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ ކުރުކޮށްލާފައި މި ބިލާ ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮޑުވު

ބޭނުންވާ  ހިއްސާކުރަން  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ުގޅޭ 

މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ  އާންމުކޮށް  ފުރުޞަތު  އެ  ހުށަހަޅާ    ފަރާތްތަކަށް  އެދި  އެކަމަށް  ހުޅުވާލަިއެގން  އިދާރާއިން 

އަދި  މީހުންނާއި  އެތެރެކުރާ  ކާބޯތަކެތި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޭއެގތެރޭަގއި  ބައްދަލުކުރުން.  އަޅުަގނޑުމެން  އެންމެންނާ 

 ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ޮގތުން. އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު
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 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ހުށަހަޅުއްަވއި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެނދިކުޅުދޫ 

ުގޅޭ ޮގތުން ކާބޯތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކާއި ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން   ތާއީދުކުރެްއވީ މި ބިލާ

މި ކޮމިޓީއާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނަން ނޯޓުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުމަށް. އެ 

 ދެން. އެހެންވީމާ، ިއއްތިފާޤުން އެ ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:އަޙްމަދު ޢީސަކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ައޅުަގނޑުމެން އެހާ ޑީޓެއިލްކޮށް ވަކި ނަންތަކެއް ނުލައި   އިދާރާެގ ުމވަްއޒަފުންނަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި

ދައުލަތުެގ   ުގޅުންހުރި  ިމއާ  ދައުލަތުެގ  ބޭނުންވާ  ބައްދަލުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  މި  ދޫކޮށްލަންވީ 

ހިމެނިދާ މީެގތެރޭަގއި  ވެސް  ެއޗް.ޕީ.އޭ  އެއީ  މިސާލަކަށް،  ބައްދަލުކުރުމަށް.  ވުޒާރާތަކާއި  އެންޑް ހުރިހާ  ފުޑް  ނެ. 

ބައިވަރު  މިހެންޮގސް  ހިމެނިދާނެ.  ވެސް  މިނިސްޓްރީ  ހެލްތު  ހިމެނިދާނެ.  މީެގތެރޭަގއި  ވެސް  އޮތޯރިޓީ  ޑްރަްގ 

ކަންތައްތައް   ުގޅުންހުރި  ކާނަާއިއ  ކުޑަކުދިންެގ  ހިމެނިދާނެ.  ވެސް  މިނިސްޓްރީ  ޖެންޑަރ  މީެގތެރޭަގއި  ކަންތައްތައް 

ުގޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެއީ ކޮމިޓީން  ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ހު ންނާނެ އެހެންނު. އެހެންވީމާ، އެއާ 

މުއައްސަސާތަކާ   އެ  ފަރާތްތަކަކީ.  ުގޅުންހުރި  މިއާއި  ކޮބައިތޯ  ބައްލަވަންވީ  މުވައްޒަފުން  އިދާރީ  ސިލެކްޓް 

ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވެސް އެއްދުވަހު   ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެއްސީމަ ނިމުނީ. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިގނަފަހަރަށް މިހެން

ބުނި ކީއްެވެގންހޭ މިވެނި   ުގޅާފައި  މީހަކު  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް ސަރުކާރުެގ އޮފީހަކުން  ހަފުތާަގއި ކަންނޭނެގ  މިދިޔަ 

  ބިލެއް ހެދިއިރު ތިމަންނާމެންނާ ބައްދަލުނުކުރީ. ތިމަންނާމެންނާ ނުލާހިކު ުގޅުން ބޮޑު ކަމެއް ނޫންހެއްޔޭ. އެހެންވީމާ، 

މީހުންނަށް   ހުރިހާ  ުގޅުންހުރި  ެއ  ބައްލަވާފަިއ  ރަނަގޅަށް  އެކަން  އިދާރީމޭޒުން  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް 

ައޅުަގނޑު   ރަނަގޅުވާނެ.  ފާސްކުރީަމ  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރުޞަތުދޭން  އިދާރާތަކަށް  ހުރިހާ  ސަރުކާރުެގ  ފުރުޞަތު 



 2021 ނޮވެންބަރު 2                   ވަނަ ބައްދަލުވުން  30 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ

 

 

4 

 

ބައްލަވާ އިދާރީމޭޒުން  ހުށަހަޅަނީ.  މި  ކޮމިޓީން އެޮގތަށް  ވުޒާރާތަކާއި  ހުރިހާ  ދައުލަތުެގ  ުގޅުންހުރި  ބިލާ  މި  ފައި 

 ބައްދަލުކުރެވޭ ޮގތަށް އެ ވުޒާރާތަކަށް އަންަގަވއިދެްއވުން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

 ޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ހުށަހަޅުއްަވއި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެނދިކުޅުދޫ 

ތާއީދުކުރެްއވީ މި ބިލާ ުގޅޭ ޮގތުން އިދާރީމޭޒަށް ފާހަަގކުރެޭވ ބިލާ ުގޅުންހުރި ސަރުކާރުެގ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކާ  

ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތިރާޟް ައޅުަގނޑަށް އަނާގލަދެްއވުން  ބައްދަލުކުރަން. އެ  ބޭފުޅަކު އިންނެވިނަމަ  ެއއްެވސް  ކުރަްއވާ 

 އެދެން. އިޢުތިރާޟްކުރާ ެއްއެވސް ބޭފުޅަކު ނެތީމަ އިއްތިފާޤުން އެ ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ބަންދަށްފަހު  މަސައްކަތް  ބައްދަލުކުރުމުެގ  ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ހިންާގ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  މި 

 ޝެޑިއުލްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިޔަ ދެއްވާ ަވުގތަށް. މިއަދު މި އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް  

ވެސް   ދުވަހެއްަގއި  އަންނަ  ދެން  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ނެތް.  އެޖެންޑާކުރެވިފަެއއް  މަސައްކަތެއް  އިތުރު  ކޮމިޓީަގއި 

 އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތްތައް ރާަވއިލާނަން. މިހާހިސާބުން މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވން ނިމުނީ.  

 

_______________ 


