
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން ވަނަ 10 ގެސަބް ކޮމިޓީ ކޮމިޓީގެ މ ލިއްޔަތު

ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޞްލ ޒްއ ބެހޭ ގ ނޫނަށް އިހިރ އްޖޭގެ މ ލީ ސެކިއުރިޓީ ނ އި ދިވެއެމް.އެމް.އޭ ގ ނޫ)
 ( ސަބް ކޮމިޓީ މަތްތަކުގެ ބިލު ދިރ ސ ކުރެއްުވމަށް ހޮއްވެވިދުސްޓަމ އި ޕޭމެންޓް ޚިއަދި ޕޭމެންޓް ސި

 

2021 މ ރިޗް 23  

 

 

   (8 )ކޮމިޓީކުރ  ޮކޓަރި މ ރ ތްއ  އިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔި  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ 

 

30:11 :ގަޑި ނުށުފެ  

 ލިސް މަޖި  ގެތުންޔިއްރަވަނަ  19



 2020 މާރިޗް 23                ބައްދަލުވުންވަނަ  10ސަބް ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

1 

 

 { އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާެގ މެންބަރު  މަރަދޫ؛ މުޤައްރިރު ަނއިބު }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ދަންނަވަން.   މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް  ދެްއވި  ވަޑައިެގން  ޖަލްސާއަށް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު   .`

ކުޑަކުޑަ   ކުރިއިރު  ޗެކް  ފަހުން  ތަންތަން  އުނިކުރި  ބަެއއް  ނިންމާލިއިރުަގއި  ބިލު  އިްއޔެ  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ! 

ފާހަަގ ކަމަށް  ހުންނަ  މި  މައްސަލަތައް  ކޮމިޓީެގ  މި  ވެެގން  އިޞްލާޙުކުރަން  ވެސް  ައނެއްކާ  ެއކަންކަން  ކުރެިވެގން 

އިޞްލާޙުތައް.   ބައެއް  ެގނެުވނު  ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ފުރަތަމަ  އާދެ!  ބާއްވަނީ.  މި  ޖަލްސާ 

ށްފަހު( އެހެންވީމާ، ނޭޝަނަލްެގ  އެހެންވީމާ، ސެކްރެޓޭރިއެޓުން އެތަންކޮޅު މެންބަރުންނަށް ކިޔައިދެްއވާ! )ަވުގތުކޮޅަކަ

ބަދަލުަގއި "ޤައުމީ"، އެ ތަންކޮޅު ފާހަަގކުރެވޭތީ، ެއޮގތަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން ިއޢުތިރާޟުނުކުރައްވާނަމަ،  

ވަނަ މާއްދާ ެގނެވުނު ިއޞްލާޙު ނޭޝަނަލްެގ ބަދަލުަގއި ޤައުމީއަށް ރީނދޫ ކުލައިން އެ ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ.    16

ވަނަ މާއްދާ "ޤައުމީ" ެއޮގތަށް. ހުރިހާ ތަނެްއ "ޤައުމީ" ެއްއޮގތް ކުރީ. ެއ މާއްދާ އެޮގތަށް ފާސްވީ.    16ށް  އެޮގތަ

ޝަރުތުތައް.   ހުއްދައިެގ  ައދި  ލައިސަންސް  އިނީ  އައިިއރުަގއި  ބިލު  މި  އޮރިޖިނަލީ  ފުރަތަމަ  ެވސް  ކުރިން  އާދެ! 

ހެޑިންގ ިއއްޔެަގއި. އެހެންނަމަެވސް، ފަހުން ލައިސަންސް  އޮްއވައި ލައިސަންސް ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލުކުރީ ސަިއޑް  

ހެޑިންގަގިއ   ބޭނުންކޮށްފައި އޮންނާތީ ސައިޑް  ދެ ބަސް ވެސް އިންޓަރޗޭންޖެބިލިޓީ  ހުއްދަ މި  ޝަރުތުތައް، ދެން 

ހެޑިންގއަ ސައިޑް  ިމހާރު  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރެވުނީ.  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ބޭއްވުން  ޮގތަށް  އޮތް  ވެސް  ށް  ކުރިން 

މިެގނެވުނު އިޞްލާޙު ެއއީ ލައިސަންސް އަދި ހުއްދަިއެގ ޝަރުތުތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ  

ެއ   ރީނދޫކޮށް  އެޮގތަށް  ލައިސަންސް  އަދި  ޝަރުތުތައް  ެގނައި  އާދެ!  ނިމުނީ.  މަްއސަލަ  އެ  ޮގތަށް  އެ 

އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ   އެހެންވީމާ،  ފާސްވީ.  ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ.  ެއޮގތަށް  ނެތުމާއެކު  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހާލަތްތަކުަގއި އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ ޕޭމަންޓު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްެގ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިކޯޑުތަކާިއ  

ށް ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެެއވެ.  އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކާ ުގޅޭޮގތުން އޮޑިޓު ކުރުމަށް ޓަކަިއ އެހެން އޮޑިޓަރެއް އޮތޯރިޓީއަ 

 40އެއީ މިހާރު މިެގނެވުނު އޮތް ޮގތަކީ. ދެން އޮތީ އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން މި ާގނޫނުެގ  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް ޮއޑިޓަރަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައި ނުވުން. އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ ޕޭމަންޓް   40ނީ ިވއްޔާ އޮޑިޓަރަކު ޢަްއޔަނު ކުރެވިދާނެެއވެ. މި ާގނޫނުެގ  ވަ

ކަމަށް   މުހިންމު  މަސައްކަތްކުރުން  އޮޑިޓަރަކު  އެހެން  އެކުަގއި  އޮޑިޓަރާ  ޢައްޔަނުކުރާ  ފަރާތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ 

ހާލަތުަގ ދެ  މި  ަގބޫލުކުރެވުން.  ޮގތަށް. އޮތޯރިޓީއަށް  މިއޮތް  މިހާރު  ރަނަގޅު  އެންމެ  ދެން  މިއީ  އި... 

)ހ(، )ށ( ބާއްވާ ޮގތަށް. ކޮމިޓީން ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ މިޮގތަށް    41)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް  
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ުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވަ ؟ )ވަނަ މާއްދާ. ރީޑްރާފްޓުން ކޯޗެއް ބަދަލު މިވަނީ  42ބާއްވަން. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ފާސްވީ.  

ާގނޫނުެގ ދަށުން ޢައްޔަނުކުރާ އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުެގ މަޤާމުެގ މުއްދަތަކީ އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ތާރީޚުން  

މިހާރު   އޮޑިޓަރުެގ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޖެހޭނީ.  ިއންނަން  ދުވަހެވެ  އަހަރު  ތިން  ިގނަވެެގން  އެންމެ  ފެށިެގން 

ޮގ ދަންނަާވ  މި  މަޤާމުެގ  އަޅުަގނޑު  އޮޑިޓަރެްއެގ  ެއކްސްޓަރނަލް  ޢައްޔަނުކުރާ  ާގނޫނުން  ބަދަލުކޮށްލައްާވ!  ތަށް 

ކުރެވޭނީ   ޢަްއޔަނު  ިގނަވެެގން  އެންމެ  މަޤާމަށް  އެ  ައދި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދުަވހެވެ.  އަހަރު  އެއް  މުއްދަތަކީ 

ތާ މަޤާމަށް...  ެއ  އަދި  ެއޮގތަށް.  ދުވަހަށެވެ.  އަހަރު  ތިން  ނެތް. ވިދިވިދިެގން  ކިޔާނެކަމެއް  ފެށިެގންނޭ  ރީޚުން 

އޮޑިޓަރުެގ މަޤާމުެގ މުއްދަތަކީ އެއް އަހަރު ދުވަހެވެ. އަދި ެއ މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ޮއޑިޓަރަކު ޢައްޔަނު ކުރެވެނީ  

ދޯ ިގނަެވެގން  އެންމެ  މުއްދަތަށެވެ.  އަހަރުދުވަހުެގ  ތިން  އަ؟ ވިދިިވެގން  އަހަރުން  އެކަމަކު  އަހަރަށް  ހަރަށް މިހާރު 

އޭނަ ޮގސް އޭނަ ތިން އަހަރު ވަންދެން އޭނައަށް ހުރެވޭނެ އެޮގތަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ރިޕޯޓުަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

ފާހަަގކޮށްލާނަން ލިޔާއިރުަގއި މި މާއްދާަގއި މިޮގތަށް ކަމަށް ކޮމިޓީ އިންޓެންޝަނަކީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގއި  

އިބާ ފާހަަގކޮށްލީމާ،  އެބައޮތްތޯއެބައި  މިހާރު  މައްސަލަެއއް  މަޤާމުެގ  ؟ ރާތްކުރުމުެގ  އޮޑިޓަރެްއެގ  އެކްސްޓަރނަލް 

މުއްދަތަކީ ެއއް އަހަރު ދުވަހެވެ. އަދި އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ އޮޑިޓަރަކު ޢަްއޔަނު ކުރެވޭނީ ވިދިިވެގން ތިން  

ރަނަގޅުތޯ ދުވަހަށެެވ.  އޮ؟ އަހަރު  މި  މިހާރު  ާމްއދާ  މި  ފާސްވީ.  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށް.    42ތްޮގތަށް 

ޮގތަށް   އެ  ކޮމިޓީން  ދަންނަާވލަނީ.  މި  ވޯޓަށް  ައޅުަގނޑު  އިޞްލާޙުތަކާއެކު  މިެގނެވުނު  މިހާރު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ެގންނަ   މި  މިހާރު  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  އެހެންވީމާ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެދެން.  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

ތަކާެއކު ބިލު ފާސްވީ. ދެން، މީތި މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނަން. ވަޑައިެގންދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް  އިޞްލާޙު

 ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިހިސާބުން މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް އައީ.  

 

_______________ 


