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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއަްށ ގެންދާނީ.  ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށަިއގެން ުކރިއަށް 17ތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ައޅުަގނޑުމެން ިއޖް`. 

ނޑުމެން ން ގޮތެއް ނިންމަން. އެގޮތުން މިއަދު އަޅުަގނުޑ ގޮތު ބެހ   ގެ ުކރިމަތީގައި ހުރި ބިލުތަކާދާއިރުަގއި އަުޅގަ

އޮތީ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލާއި ިޞއްޙީ ފަންނީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ބިލުެގ  އެޖެންޑާ އަށް ކުރިމަތިކޮށްފައި މި

ސަްބ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު ވެސް  ،ގެންދިއުމަށް. މިާހރު ސަބް ކޮމިޓީ ހޮވި  މަސައްކަތް ސަބް ކޮމިޓީައކުްނ ކުރިއަށް

ނޑަެއޅިފައިބު މުމުޤައްރިާރއި ނާ ؛ވަނީ ނޑަށް ހީވަނީ މި. އެހެންޤައްރިރު ވެސް ވަނީ ކަ ދެ ސަބް  ކަމުން، އަުޅގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބ  ގޮތުގައި މި ދެ ބިލަކީ ވެސް  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ ގެންދެވިދާނެހެން. އެއީ އަުޅގަ

މިޓީ ވާތީ. މިހާރު ސަބް ކޮ ދެ ބިލު ކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ސަރުކާރުން ތަންކޮޅެއް ައވަހަށް ނިންމަން ބ ނުންވާ

ނޑު ޢިްއޒަތްެތރި މެން އަސްލުަގއި ލާނަން. މިހާރު ބަރުންގެ ހަނދުމަފުޅަށް ދަންނަވައިކުރީ ުދވަހު ނެުގނު ގޮތް އަުޅގަ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އޮތީ އިހަވަްނދޫ ދާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިްނގެ ބިލުގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި މި

އާިއ މުލަކު ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި އިބްރާހީމް ނަޞީރު، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރެގ هللا މަދު ޢަބްދުމެންބަރު މުޙައް

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު، ދެން ައޅުަގނޑު، ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢި

ދާއިރާގެ  ޚިދުމަތުގެ ބިުލގަިއ، ގެމަނަފުށީ ޞިއްޙީ. ިރފާޢުهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާ ލޫފް، މާފަންނު ދެކުނުމަޚް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަސްމާ ރަޝީދު، ެއއީ 

ތްތެރި މެންބަރު އިރާެގ ޢިއްޒަކާށިދޫ ދާމުޤައްރިރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، 

މި ދެ ބިލުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށ هللا. . ކުރިނބީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުފައިޞަލް ނަސީމް

ޓަަކއި އަދި ހަަމ އެހެންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސަބް ކޮމިޓީތަކަށް ބެހިގެންދިއުމުގެ ކުރީަގިއ  ގެންދިއުމަށް

ކަަދއްކާލަން. އެްއކޮށް މި ހޯލް ޮކމިޓީގައި ވާހަ ބެހ  ބ ުފޅުންނާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކަމާ އަޅުަގނުޑ ބ ނުންވީ

ތަކުަގއި އުޅުްއވަނީ ވަރަްށ ހެން ކޮމިޓްމަންޓުކޮށްެލވިއްޖެ. އެ ބ ފުޅުންގެ އެދެ ުދވަހަކު މަސައްކަތް އެހެންނަމަވެސް

ިމ  ޅުން އެބަ އޮތް މި ބިލުތަކަށް؛ސް އެބ ފުބ ރުގައި އުުޅއްވަނީ. އެހެންނަމަވެ އިން އަވަދިނެތި. ގިނަ ބ ފުޅުން ރާްއޖެ

ނުޑމެންނަށް ފޮނުއްވައިދީފަތައް އަބ ފުޅުންގެ ކޮމެންޓު ދެ ބިލަށް ވެސް އެ ނޑަށްުޅގަ  . އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ނޑު ނޑުމެން ކޮމެްނޓު މެން ސަބް ކޮމިީޓގަިއ އެ ޚިޔާލުކުރެވުީނ އަުޅގަ ތަކަށް ެވސް ބަލަިއގެން ިރޢާޔަތްކޮށް، އަުޅގަ

ހެލްުތ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމާލުމަށްފަހުގައި މައި ކޮމިޓީ އަށް ެގނެސްފައި، މައި ކޮމިީޓގައި ަމސައްކަތްކުާރއިުރގައި 

އެްއކޮށް މި ބިލު މުޅިން  ްށ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ބ ފުޅަކާއިތުރަނާއި އ ގެމިނިސްޓްރީގެ ބ ނުންވާ ފަންނީ ބ ފުޅުން

ގޮތަށް. އެހެންކަމުން، ހަމަ  ގޮސް މި ބިލު ނިންމަން. ފަހަރަކު ބިލެއް ނިންމާއަކުން މާއްާދއަކުން ނިންމަމުންމާއްދާ

ނޑު މިއަުދގެ ކޮންމެ ބ ފުޅަކަށް ވެސް ެއންމެ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން އެއްެޗއް ވިދާުޅވަން.  ެއއަްށފަހު އަޅުގަ

 ސަބް ކޮމިޓީތަކަށް ތަންދެމުން.  ނިންމައިލާނީ ބައްދަލުވުން



  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ

 މި  އޮތީ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެ ބިލަށް ވެސް މުޤައްރިރު. ތި ވިދާޅުވިހެން އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިޝުކުރިްއޔާ އާދެ! 

ނޑަސަބް  ،އޮތީ ނަޑއެޅިަފއި މި. އަދި ކޮމިޓީތަުކގެ ުމޤައްރިރުން ވެސް އެޅިފަކޮމިޓީތަކަށް ކަ ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ކަ

ތަޅުމުގައި ެދއްކި ވާހަަކއިގެ ަމއްޗަާށއި  ވިދާުޅވި ޮގތަށް މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ކޮމިޓީތަކުަގއި ތި

މެއިން ކޮމިޓީ އަށް ރިޕޯޓް ވީހާ އަވަހަކަށް ފޮނުވ ެނ  ބެލުމަށްފަހު ރިޢާޔަތްކޮށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ދެއްކެުވން:ވާހަކަމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު 

ހަމަ ޖަމީލު އެ ދެންނެވި އެއްޗަކަށް ތާއީދުޮކށްލަން. ހަމަ އެއާއެްއކޮްށ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަށް ވެސް ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެންވަނީ ްސކޫލުތަކުގެ ޮބޑު ުޗއްީޓއާ. ޢާއް ކުރިމަތި މިައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،މުޤައްރިރު  މުކޮށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަށް ފެނ  ހަމަ މިއަދުން ، ނަށް ދާން ބ ނުންވާނެ. އެހެންވީމާ އެްއކޮށް ތަންތަ ންނާ މެންބަރުންތައް ވެސް ދަރި

ސް ޗުއްޓީ އަށް ދިއުުމެގ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލި މިދެންނެވީ  ،ވަގުތުކޮުޅަގއި ވެސް އޮތް  މިއަދަށް ވެސް އަދި މި

ބެހ  މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ބިލު  ޚާއްަޞޮކށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާކަންތައްތަުކގެ ަމސައްކަެތއް ކުެރވި،  ކުރިން މި

ނޑު ވެސް އެ ކޮމިޓީެއްއގަިއ ހިމެނ   . ޝުކުރިއްޔާ. ތީވެކުރިއަށް ގެންިދއުން. ެއއީ އަުޅގަ
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