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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލީ މެން މިއަދު އިޖްއަޅުަގނޑު

ަސބް ކޮމިޓީަގއި އަސްލުަގއި ެއ މަސައްކަްތކުރަމުން ައއި  ،ން އައި ކޮމިީޓގަިއ މަސައްކަތްކުރަމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނުޑމެން އެ ބިލާ ްނގެ ބިލު އަސްލުގައި މިހާރު ވަނީންނީ މަސައްކަތްތެރިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަޞި ގޮތުން  ބެހޭ އަުޅގަ

ފޮނުވުމަްށ ތައް ފަރާތްތަކުން މި ބިލަށް ކޮމެންޓު އަދި ހަމައެހެންމެ ބައެއް އަިމއްލަ ނިސްޓްރީންނާހެލްތު މި

ނޑުމެން ފަިއވާ ކޮމެލިބި ،ފޮނުވާަފިއވާ ކޮމެންޓުަތއް ހުޅުވާލުމަށްހުޅުވާލި ކާ ކޮމެންޓުތަ ވާގޯތްރޫކޮށްފައި ންޓުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު  . ދެން ހަމަ ބިލު ނިންމާލުމުގެ މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތންތުން ގޮތެއް ނިންމާފަގޮ ބެހޭ އަޅުގަ

ސް މިނިސްޓްރީގެ ފިނޭން ންއިތުރުފިނޭންސުގެ މިނިސްޓަރާ އަދި އޭގެ  މެންދުރެއްހާިއރު ބައްދަލުކުރީކުރީގައި މެންދުރު

 ގުޅިގެން  މި ބިލާ . އެއީ ހަމަ ޓްރީގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންނާހެލްތު މިނިސްއިތުރަށް ޭއގެ އް އިސް ބޭފުޅުންނާއިބައެ

ަކއުންސިލު އުފެިދގެންދާއިރު އެ ތިން  ؛ަކއުންސިލުތަެކއް ބެލުމަށް ޓަކައި. މި ދެންެނވީ ދިމާވާ ފައިނޭންޝަލް އިމްޕެްކޓު

މި ހުރިހާ  ންކުރުމާ،ދޭ މަޤާމުތަކެއް ހުރުމާއި ަކއުންސިުލތައް ރައަިދ އެ ތަންތަނަށް މުސާރަ ންނާތަނަށް މުވައްޒަފުތަން

 އަރަިއގެން ޚަރަދުތައް ދޭ  އެބަ އަށް ރުފިޔާ  ންއެބަ ދޭ ފަސްދޮޅަހެްއހާ މިލިއަ އަަހރަކަށްގާތްަގނަޑކަށް  އެްއޗަކަށް

ގުޅޭގޮތުން  ރާތްޕުޅުން މިކަމާފަ ބޭފުޅުންގެ އެކު އަޅުަގނޑުމެން އެއެހެން އޮތުމާ އެ ކަންކަން ، ބަލައިލާއިރު. އެހެންވީމާ 

އަދި މިހާރު ، . އެހެންނަމަވެސްަބއްދަލުކުރީ ެވދާނެ ކަމެއްތޯ ބެލުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން އީމި ،ފުކޮށްސާލޫމާތު މަޢު

ނޑު ރީ. އެހެންކަމުން، ހިއަށް ދެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން މިން ކުރިއި ހާ ފަސޭހަމެންނަށް އެކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުން އަުޅގަ

އެްއކޮށް  ދޭ އިރުޝާދާ ަބއެްއ މާއްދާތަްއ އަިދވެސް ިއތުރަށް މި ބިލު ފޮނުވި ފަާރތުންޖެހެނީ  ނަށްމެންއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް  ބަދަލުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ، ންވީމާ އެހެ. މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރެޭވކަށެއްމި ބިލު އެއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކާަފއި .ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ބިލު  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފުރިހަމަނުވާ ބައެއް އޮއެްއކޮށް  ކޮންމެހެން ، ތީމަނިންމާލުމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނެްތ އެ ބަ ލަކަހަކުރަންޖެހޭ އެޓެންޑު ލެވޭކަށް. ެއހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި ނިންމައިމި ބިލު އް އޮތީމަ އަުޅގަ

ނޑު ޖަލްސާ ކޮންެމވެސް  ޭބނުންފުޅު ކަމަށްކޮށްލަން ގޮތުން ޚިޔާލުފާޅު ބެހޭމި ބިލާ  މެންބަރުން ވަންޏާ އަުޅގަ

ގޮތުން އެްއވެްސ  ބެހޭ ން މި ބިލާހުޅުވާލަ ލޯއަުޅަގނޑު ފް ކަށް ކުިރއަށް ގެންެދިވދާނެ. އެހެންކަމުން،ވަގުތަ 

 ވަންޏާ.  ކު ެއއްެޗއް ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެންނަށް މި ބިލު ނި، މާއެހެންވީ އެ ވީ މި ދެންނެ ފަިއސާގެ މައްސަލަތޯ؟ އަކީ މައްސަލަ ންމުމަށް މި ދިމާވާއަުޅގަ

ކަމަކަށް އަންނާނީ ބޮޑަށް. އެކަްނ އޭ ނޫންތޯއޭ ނިންމުމަށް ދަތިތޯމްޕެކްޓުއިފައިސާގެ  ކައުންސިލުތަކަށް ދިމާާވ އެްނމެ



  

ނޑަށް ެދން  ؟ތޯނިންމޭނީނުވަކި ގޮތަކަށް ހަމަނުޖެހެނީސް  ނޑަށް ހީީވ މުން ޅުވުއެ މުޤައްރިރު އެހެން ވިދާ އަޅުގަ އަުޅގަ

 . އެކަހަލަ ެއއްެޗއް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ތައް އުފެދިގެން. ކަން ލިބިގެންދާނީ މި ކައުންސިލުފުރިހަމަ މި ބިލުގެމިހާރު މީގައި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެްނ 

ން މީގަިއ އަސްލު ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ކެއް އުފެިދގެކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ކައުްނސިލުތަ ؛ަކއުންސިލުތައް ، އެހެންވީމާ

މަޝްވަރާކުރުމަށް  ޓަރނީ ޖެނެރަލާއަލުން އެ ށް ފެންނަނީ ހަމަ މި ބިލު އަޅުަގނޑަ، ނީ. އެހެންވީމާސިލުކުރެވޭހާ

ނޑު ،ފަހުގައި  އަނެްއ މާއްދާ  ާއއި . އެްއ މާއްދާމެންނަކަށް ނަަގއެްއ ނުލެވޭނެމިހާރު ކުއްިލއަކަްށ ހަމަ މާއްދާއެްއ އަުޅގަ

ނުކުމެދާނެ  މެން އޭަގއިމަޝްވަރާކޮށްގެން ައޅުަގނޑު ރނީއާއެޓަ ވީމަ އްދާތަކެއްހުންނަ މާ އިގުޅިފަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަކީ 

ނޑަ، ނޫނީ މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވީމާޤާ  .އް ހުރެދާނެމައްސަލަތަކެ ރަށް މަޝްވަރާކުރަން. އިތު ށް ފެނޭއަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުންދޫ ދާއިރާމަކުނު

ެއްއ  ބިލު ިމައންނަ ދައުރު ފެށިގެން ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެމި ަގނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު ޅުއަ

ނޑ30ަޗް އެއީ މާރ ތެރޭގަިއ، މަސްދުވަހުގެ ކަން ންތެރިތަށް ނުކުޅެދުން ހަމަ އެގޮދެައޅަން. ގެ ނިޔަލަށް ސުންގަޑި ކަ

އާދެ، ވެސް އެ ތާރީޚަށް ފަސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  އިދިނުމުގެ ބިލުނާޔަތް ހޯދަހުންނަ ކުދިންނަށް މާލީ އި

 ތިން ބިލު އެ ތާރީޚަށް ފަސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން.  .ެވސް ރވިސަސްގެ ބިލުސަހެލްތު 

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރަން. އީދުކުޑު ތިން ބިލު ފަސްކުަރން ތާއަޅުަގނ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަދިޔަ  އެ ހުށަހެޅިގެން މިހާރު ދެންމެ 
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ނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ފެެއގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ އެހެންކަމުން، . ލިބިެގން އެ ދިަޔއީާތއީދު ،ހުށަހެޅިކަމުގަިއ 

އެހެންނަމަވެސް ދެން ލުވުން ނިމުނީ. ހިސާބުން ދެން މިއަދުގެ މި ބައްދައާދެ، މިހާެދއްވުން އެދެން. ގޮތަކަށް ވޯޓު

ެއްއވެސް  މިހާރު ހުރި ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ލާނަންނަވައިދަން ށްބައްދަލުވުމަކައަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ވަންޏާ ޢިްއޒަތްތެރި  މަށްޮއވެއްެޖ ކަ ެލއްނިންމޭވަަރށް އެްއވެސް ބިްއ ައއިސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްރޮގްރެސެ ކަހަލަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ލާނަން އިނޭގތޯ. ކަށް ދަންނަަވއިއިތުރު ޖަލްސާއަންނަށް މެންބަރު
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