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 ވުން:ވާހަކަދެްއކެމޭޒުން  އިދާރީ

ވަަނ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުުވމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާލަން. ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިުރ  2015ގަާވއިދު ކޮމިީޓގެ 

ރެކޯަޑްށ ، ނަިއބު މުޤައްރިރެއް ަޢއްޔަންކުުރން. އެހެންވީމާ އޮތީ އެުކ މިއަުދގެ އެޖެންޑާަގއި ފުރަތަމަ މި ނެތުމާއި

ޓަކައި އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާލާނަން ކޮމިޓީގެ މިހާރު ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ނަންފުުޅތައް. ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު 

ދު، މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ފު މުޙައްމަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީދިއް ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު،ދާއި

މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްޙާން ފަޙުމީ އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

ކޮމިޓީގެ ނައިބު ، މަރު ޙުސައިން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާންބަރު އުމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެ ،هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

ނޑު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންތާއީދު  މަށް ނަން ހުށަހަޅުއްަވއިކަމުޤައްރިރު   . އަުޅގަ

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ނަމެއް ހުށަހަޅަން. އުމަރު ޙުސައިން.   އާދެ! އަުޅގަ

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ކުރަން. އަޅުަގނޑު ާތއީދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

ނ . އާދެ! ވޯޓަށް. ޑު ވޯޓަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަްނ އިނގޭތޯއާދެ! އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

އްޖެ ކަމަށް ދަންނަވާލަން. ރިރު ފާސްވެ އާދެ! ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާުޤން ނައިބު މުޤައް

 ،ވާުލެވވަަޑއިގަތުަމށް ދަންނަވަން. މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އުމަރު ޙުސައިން ނައިބު މުޤައްރިރަކަށްރިޔާސަތާއި ޙަ

 ވާލުެވަވޑަިއަގތުމަށް. ކަްށ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ދަންނަވާަލން. ރިޔާސަތާ ޙަކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަ 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ންޖެހުނީ ސް އަޅުަގނޑުމެްނ އުމަރު މި ހޮވަވަނަ ފަހަރަށް ވެ 2އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މަރުޙަބާ އުމަރު. 

ކުރީަގއި އުމަރު ނައިބު މުަޤްއރިރަކަށް ހޮިވވަަޑއިގަތުމަށް ަފހު ކޮމިޓީން ަވކިެވވަަޑިއގެންފައި އަލުްނ ގުިޅަވޑަިއގަތީމަ 

ނޑުމެން މިގޮތަށް ރުޖޫޢަހަމަ ކުރިެއޭކ އެއް އަނެއްާކ ެވސް  ކޮމިީޓގެ  ވުމަށް. ެދން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ައޅުގަ

ނައިބު މުޤައްރިުރ  ރިރާއިމުޤައް ައޅުަގނުޑމެން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި ނުވާނެ. ބައްދަލުވުންތަެކއް އާއްުމކޮށް ބާއްވާަފއެއް

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015މަވެސް ވަނަ ދައުުރގެ ެތރެއަކު. އެހެންނަ 3ވަނަ އަހަރުގެ  2014ހޮވުނު ފަހުން 



  

ނޑުމެން މިއަދު މި ބައްދަލުވީ. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއު  އަޅުަގނޑުމެން މި އަދި މަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ނިމިގެން އެ ފުރަތަމަ އެުކަގއި ނަިއބު މުޤައްރިރެއް ނެތުމާ ، އެުކަގއިޮހވިފައި ުނވުމާ  މިއަދު ނައިބު މުޤައްރިރެއް

ތް ކުެރވޭެނ އީ އެ ައއިޓަމް. އުމަރު ޮހވިަވޑަިއގަތީ. މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގުިޅގެން މަސަްއކަދިޔަ

ނޑު އުންމީދު ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީގަިއ ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިްއޔަތަށް ކަމަށް އަުޅގަ ކުަރން. މިވަގުތު އަުޅގަ

ފު، ޢަބްދުއްރަޙީމް، ފަހުމީ އީ އުމަރު، މުފީދު، ަލޠީއިރު ެވސް. އެވިަވޑަިއގެންނެވި ބެވި އުމަރު ހޮމެންބަރުން އެބަ ތިއް

ނޑު. އަޒްޙާން ފަ ނޑު. ެއހެންވީމާއަދި އަުޅގަ ވާހަކަ ެރކޯަޑށް ޓަކައި ދަންަނވާލާފަިއ  އެ، ހުމީ އަދި އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ހިންާގ ަގާވއިދެްއ  މި ،ށް. ެއީއ ަގވާއިދު ކޮމިޓީގެ ދަީނ ދެން އޮތް އަިއޓަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދެން މި

ކުރަްއވާފަިއ އޮތް ހިްނގާ ގަާވއިދެްއ އެަބއޮތް. އޭެގ އިދާރީމޭޒުން ަތްއޔާރުއަޅުަގނޑުމެން އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށްވާތީެވ 

ކޮޕީ މެންބަރުންނަށް މިހާރު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާަފއިވަނީ. މިހާރު ފެނިވަޑައިގަންނަާވނެ އިރުކޮޅެްއގެ ތެޭރަގިއ 

ނޑުމެންނަށް  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ސްކްރީނުން. ހަމަ ކަމެއް އެންެމ މުހިންމީ ބަލާލަން  2މީގައި މިަވގުތު އަުޅގަ

 އަަދދަށް މީހުން ހަމަވެގެންތާ ކޮިމޓީގެ ގާނޫނީ އަދަދު. އެ ކަމަކީ ގާނޫނީ އަދަދު، ފާސްކޮށްލުމުގެ ކުރިން. އެއް 

 5އޮންނަނީ  ކޮމިީޓގެ ގާނޫނީ އަދަުދެގ ވާހަކަ މި، ހެްނވީމާށް ގެންެދވޭނީ ދެއްތޯ. އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ ކުިރއަ

ެގ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާ ވަަނ މާއްދާގައި ާވގޮތުން ކޮމިޓީ 124. ކޮމިީޓގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ވަނަ މާއްދާގަ

ނަޑއަޅަނޫނީ އަކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ގާތަކުގައޭ. ކޮމިީޓގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ޖަލްސާ . ިމ ްނވާނެެއވެދަދު ކަ

ނޑައަޅާަފިއވަނީ ކޮމިޓީގެ ހިމެނޭ ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކޮމިޓީގެ ގާގަާވއި  5ނޫނީ އަދަދެއް ކަމަށް ކޮމިޓީން ކަ

ނޑުމެންނަށް އޮ މެންބަރުންގެ ކޯރަމެ 5އެހެންވީމާ، ނެވެ. ންމެންބަރު ްށ ވެގެން ކޮިމޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއައް އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަުލވުމުަގިއ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޯރަްމ ކަމަށް ަކނަޑއެޅުމާއިމެދު ގެންދެވޭނީ. އަދި އަުޅގަ

ވޯަޓކާއި ނުަލއި ، ންެމ ރަނގަޅު ދެއްތޯ؟ އެހެންވީމާއެ ފުޅަކު އިޢުތިާރޟް ކުރަްއވަންތޯ؟އެްއވެސް ބޭ

ނީ ހަމަ މިހާރު ވެސް ަގާވއިދުަގިއ ތިއްެބވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ނިމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެންގެ ަގވާއިުދގެ ގަާވއި ލިޔެފައި އޮތް މުގެ ގާނޫނީ ދު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުގޮތަށް އަުޅގަ

މުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ މެންބަރުން ތިއްބެވުން ކަމަށް. ދެން އަނެއް ކަމަީކ ކަމެއް ނިން 5އަދަދަކީ ކޮމިީޓގެ ހިމެނޭ 

ނޑުމެންނަށް މި ބުނެވެނީ އިއްތިފާޤު ެއއީ  7އި ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. ެއީއ މާކޯރަ ވަނަ  7ވަނަ މާއްދާ. އެއީ އަުޅގަ

ވާލާދީ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވަނަ މާއްދާއިން ޙަ  127ަގވާއިުދގެ ބުނަނީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މާއްދާގައި މި

ންމާނީ ކޮމިޓީގެ ނުލިބެންޏާ ކަމެއް ނި ެއެވ. އިއްތިފާޤުން ނިންމުމުގައި އިްސކަންދޭންވާނެއިއްތިފާޤުން ކަންކަ

އޭެގ މާނައަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ . މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުންެނވެ ދޭ ުރވެ ތިބި ކޮމިޓީގެ ވޯޓުބައްދަލުވުމަށް ހާޒި

ގެ ތެރެއިްނ ންބަރުންމެ 6ކަމަކަށް ވޯޓަށް އަހާއިުރގައި އެ  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ 6ތެރޭގައި މިހާރު މި ތިއްބެވި 

ވެދާނެ  ގޮތް އެއީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން. އެ އްޔާ އަޣުލަބިްއޔަތުން ނިމޭއިއްތިފާޤު ލިބިއްޖެއްޔާ ރަނަގޅު. ނުލިބިއްޖެ



  

ނޑުމެންނަށް  އެ، ހެްނވީމާކޮމިޓީގެ މުޅި އަޣުލަިބއްޔަަތށްވުރެ ކުޑަ ދަށް އަދަދަކަްށ ވެސް. އެ ުއސޫލު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަމި ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ަގވާއި ވަގުތު ގަާވއިދުތަާކއި މި ބޫލުކުެރވޭ ކަމަށްވަންޏާގަ ށް ާދިއގެން ައޅުގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި މި ހުންނަނީ. އޭރުން ދެން  ދެވިދާނެ. ދެން މަސްއޫލިއްަޔތުތައް ތަންކޮޅެއް ިދގުކޮށް މައިގަ

ެއއްބަސްވާން ފަސޭހަވާނެ. ށްދާން ނގުނީމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަރުކުން އެ 3އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި 

ތަކާިއ އުސޫލުތަކާއި އާންމުން ކުރާ ގަވާއިދުނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާިއން ތަޢާރުފުއޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު ތެރޭަގއި މި

އިދާރާތަކަްށ  ތޯ އެނުއަސާސީ ާއއި ގާނޫުނގެ ދާިއރާގައިކުރަމުން ގެންދަނީ ގާނޫ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންގުންތައް ތައާރުފު

ގައިތޯ ބެލުން. ސަރުކާުރގެ އިދާރާއަކުން ހަދާ ަގވާއިދަކުްނ ޓެކުހަކަށް ބެލެވޭ އެްއެޗްއ ގެ ތެރޭތިޔާރު ތް އިޚްލިބިފައި އޮ

ގެ ބާރު ތަކު ސީާދ ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓު ަގއިނަގާތޯ ބެލުން. ސަރުކާުރގެ އިދާރާެއއް ަގާވއިދު

ނުޑވާލަން މަގުފަހިކުރުވާ އުސޫލެއް ޮއވޭތޯ ބެލުން.  ކުރިން ހިނގާ ނިމިފައިވާ ކަމަކަށް ބާރު ލިބިދޭ ގޮތަށް ކަ

ނަޑއަޅާަފއިވޭތޯ  ނޫނަކުން ލިބިނުޭދ ބެލުން. ގާނޫނުއަސާސީން ުނވަތަ ގާ ސަރުކާރު އިދާާރއެްއގައި ަގވާިއދު އުސޫލެއް ކަ

އޮތްގޮތުން ުނވަތަ ބާރެއް ސަރުކާުރ އިދާާރއެްއ ގަާވއިދުަގއި ލިބިދީފަިއވޭތޯ ެބލުން. ސަރުކާރުެގ އިދާާރއެްއ ގަާވއިދު 

 ކުރަން އުޅޭ ބޭނުމުގެ ސަބަބުން އެ ގަާވއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންަނންޖެހޭތޯ ބެލުން. އެޓާރނީ ގަާވއިދުން ހާސިލު އެ

ގުޭޅގޮތުްނ  އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ 7އިން  1މާއްދާގެ  ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބެލުން. މި

ޔާރުޮކށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. އެންމެ ދެން ވަކިން އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްތައް ތައް 

މަްސއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުން. ެއީއ ނޫނުން ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ލިބިދީފަިއވާ އާއްމު ަގވާއިދުތަާކ ބެހޭ ގާ، 2008/6

ނޑު ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަ އި ކަން ނިންމާ މަސްއޫލިްއޔަތާއި ޮކމިޓީ ކޯރަމާމަކީ. މައިގަ

މި ުނުކތާތަކާއި މެދު އަދި ޭއގެ ިއތުރު ނުކުތާތަކަށް ެވސް ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ެއއްެޗއް ، އެހެންވީމާ .ކޯރަމް

 ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށްާވނަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އުމަރު ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑުމެން މިމިއަދު އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ މިހާރު  ނު ާވހަކަތަކުގެ ތެޭރަގއި ެވސް ދެެކވު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އަދަދަކީ މި ނޑުމެން 11 އީއަޅުަގނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ . އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ، އިން. ެއހެންވީމާ 6މެއް ނިންމަނީ ކަ ގައި މި އިން ނިންމާފައި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދު  6އަުޅގަ

ކަމެއް ފާްސވާ ގޮތަށް. މެންބަރުން ތިބިއްާޔ އެ 4ޒިރުވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެގޮތުން މިާސލަކަށް ނިންމަނީ މި ހާ

މެންބަރުން ނިންމާ  4ކުޑަ އަދަދެއް. މިސާލަކަްށ ލާއިރު ޭއގެ އަދަދު ވަަރށް އެހެންވީމާ، މުޅި ކޮމިޓީއަށް ބަލައި



  

ނިންމާ ނިންމުން  އެ، ްއކޮޅަށް މި ބުރަވަނީ. އެހެންީވމާއަނެ  7ުއޅޭ  ްއާޔ އޭަގއި އެބަެވއްޖެ 11ކަމަށްވަންޏާމު 

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ. ރަނގަޅު ސައްހަ  ނިންމުމަކަށް ވެދާނެތޯ އެއީ އަުޅގަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑަށް ހީވަނީ ުކަޑ ތަފާތެއް އެބައުޅޭހެން ތި ކަމަްށ  11ވިދާޅުވި ގޮތުަގއި. ހާޒިުރވެ ތިބި މެންބަރުންނަކީ  އާދެ! އަުޅގަ

ވަންޏާ އޮޓަމެޓިކުން ެއއްކަލަ ވޯޓިންގ ކޯރަމް މަތިވާނެ ހާިޒރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ައޣުލަބިއްޔަތަށް. ައޅުަގނުޑ 

އްޔަތުންނޭ މިއަުދ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ަހއެްއެގ އަޣުލަބި ތިބީ ހަެއއް ކީ ިމސާލަކަށް މިއަދު މިއޭރު ދެންނެވި ވާހަަކއަ

މިހާރު  ވެސް މިތަނަށް، މިސާލަކަށް ވޯޓު ނަގާ މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުން މިއަދު ކަމަށްވާނީ.  ކަމެއް ނިންމުން

. ކަމަށް ބައްލަވާ މީހުން 5ކަށް ވޯެޓއް ނުެދވޭނެ، މުޤަްއރިރަ، ތިއްެބވީ އަޅުަގނުޑ ނުލައި މިސާލަކަށް މިއަދު މި

ބޭފުޅުން ެއއަްށ  2ބޭފުޅުްނގެ ވޯޓުން ނިންމިދާނެ. ެއއީ ދެން ތިބި  3މިއަދު ާއއްމު އުސޫލުން ކަމެއް ނިންމަންޏާ 

ގެން. ވެމީހުން ހާޒިރު 6ޔައީ. މިއަދުެގ ވޯުޓން ނިމިގެން ދި 3ްއޔާ އެހެންެވއްޖެ 3 3ރަްއވާތީ. ނޫނީ އިޢުތިރާޟް ކު

ރަކަށް އެްއކަލަ މީހުން ގިނަ ވާ ވަ ،ބުނާ ެއއްަޗކީ. އެހެންނޫން ެވގެން. އެއީ އެމީހުން ހާޒިރު 5ނުލައި  އަޅުަގނޑު

ނޫންތޯ. ތިބި ނިސްބަތުން ނަގާ ވޯޓު ކަމަްށ ވަންޏާ. ދެން ފަހަރެްއގަިއ ވެސް އިތުރު އެއް ބޭފުަޅކު ކޯރަމް މަތިވާނެ

އް ނިންާމ އިންނަނީ ގޮތެ އްާޔ މުޤައްރިރަށް މި ތިނެްއ. ެވއްޖެ އް ހަމަވީ ތިނެއް ވަަޑއިގެންފި ކަމަށްވަންޏާ ދެ ފަރާތަ

ނޑުމެން ޢަމަލު އުޫސލެއްގެ ގޮތުން ެއއީީކ،، ވޯޓު ދޭން. އެހެންވީމާ ކުރަމުން އަންނަ ގޮތަކީ ެއއީ މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނެފައި އޮންނަ ކަމެއް ެއކަނި. މިސާލަކަށް މުޅި ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިްއޔަތުްނ ނިންމަނީ ގާނޫނުގައި ނުވަތަ ގަާވއިދުަގއި ބު

ްއޔާ މުޤައްރިާރއި ނައިުބ މުޤައްރިރު ހޮާވއިރު ކޮމިޓީެގ ހަނާދނަން ދެންނެވޭ ކަމަށްެވއްޖެ އަޅުަގނޑަްށ ަވގުތުން

ްނ ޖެހޭ އަދި އެ މުޤައްރިރެއް އަދި ނަިއބު މުޤައްރިރެއް ހޮވާއިުރަގއި ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިްއޔަތުންއޮންނަ އަޣުލަބިއްޔަތު

ނޑުމެން ، އެކަމެއް ފާސްވާންޖެހޭ މުޅި ކޮމިޓީގެ. އެހެންވީމާ  ވޯޓުން ފާސްކުރަންޖެހުނީ. ދެން އަނެއް 6މިއަދު ައޅުގަ

ޒިރުކުރަން އަމުރެްއ ެއއްެޗއް ނެރޭ ކަމަށްވަންާޏ ސަރުކާުރގެ އިދާާރއަކުން ީމހަކު ހާކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މިސާލަަކށް 

ވޯޓުން. ެއކަމަކު އަމުެރއް ނެރެންޏާ މުޅި ކޮމިޓީގެ ައޣުލަބިއްޔަތަށް މައްޗަށްޖެހޭ.  މެންބަރުންގެ 3ދަންނަވާލެވިދާނެ 

ްއެގ ންކަން ެއ ދުވަހަކު ހާޒިުރވާ ަބއެާއއްމު ުއސޫލުން ނިންމާ ކަ، . އެހެންވީމާހުންނަނީ އެކަހަލަ ތަފާތުތަކެްއ މި

 ަގނޑުެމންގެ އެހެން ކޮމިޓީތަާކއި ނޭ އިތުރު އަޅުައޅުަގނޑަަކށް ނުފެ، އެހެންވީމާއަޣުލަބިއްޔަތުން ނިމެމުންދާ ގޮތަށް. 

 މާބޮޑު ތަފާތެއް. އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ޢަމަލުކުރި ގޮތާއި މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެ

  ވެގެން. ގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާލަންއޮތް ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ގަާވއިދު މި



  

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ތާއީދު އާދެ! އެ  ކުރާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން.ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގވާއިދު ކޮމިޓީެގ  ،ލީހުގެ ިމ ކޮމިޓީގެއާދެ! މަޖިއެހެން ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށްވަންޏާ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަްނ ކަމަށް. 

ގަާވއިދެއް އޮންނަންޖެހޭތީ ކޮމިޓީ ހިންގާ ގަާވއިދުގެ ގޮުތގައި މިހާރު އަތްޕުޅަށް ލިބިަވޑަިއގެންފަިއވާ އަދި ބޯުޑގަިއ 

ވާފަިއ ށް މި ގެންދިޔަ ަގވާއިދު އިދާީރމޭޒުން ތައްޔާުރކޮށްދެއް އަޅުވާަފިއވާ ައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން މިހާތަނަ

 5ަވގުތަށް ފާސްކުަރން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުުޅން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން.  ޮއތްގޮތަށް މި ެދްއވާފައި އެހުށަހަޅުއްވައި

އަދި އަޒްޙާން. ފު، މުފީދު، އުމަރު، ޢަބްދުއްރަޙީމް އްޖެ. ވޯޓު ދެްއވީ ލަޠީމެންބަރުންގެ ވޯޓުން އެކަން ނިމިއްޖެ. ފާސްވެ

ގައި.  2015މާރޗް  15ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައި އޮންނަ ސިީޓެއއް.  ނަން. އެޓާރނީށް ދާވަނަ ައއިޓަމަ 3

ގެންދާ  ފަހަރު މި ކުރަމުން އަހަރަކު އެއްކަމަކީ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަމުން ކަމެއް ކުރެްއވުން. އެއް 2ބޭނުންފުޅަކީ 

ނޑުމެން ކިޔަނީ. ޭއގަިއ  ގާނޫނު. ެއ  އަސްުލ ނަމަކީ އާއްމު ގަާވއިދުތަުކގެބެލެނިވެރިކަމުެގ ަގވާއިުދ ގާޫނނު އަުޅގަ

ވަނަ ދުަވހުން ފެށިގެން ހިނގާ ގޮތަށް.  30ދުވަުހގެ މުއްދަތެއް އިތުުރކޮށްދިނުން ޭއޕްރިލް މަހުގެ އަހަރު 1ގަާވއިދަށް 

މާޔަުތގައި ހިއި ގޮުތަގއި އެ ގާޫނނުގެ ތެރޭގަ އެއީ ބަެއއް ގާނޫނުތައް އަިދވެސް ވުޖޫދަށް ނުގެނެވި ަގާވއިދުތަކެްއގެ

ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް އަހަރު 1އޭޕްރީލުން ފެށިގެން  30ކުރިއަށް ގެންދަން އަދި ބޭނުްނވާތީ، ބޭނުންފުޅުވާތީ. އެހެންީވމާ، 

ޟޫޢަށް އެ މައުއެ ގާނޫނުގެ ުމއްދަތު އިތުުރކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުވަނީ. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( 

ެއކުވާ އެއް ަގވާއިެދއްެގ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަްނ  އިއަށްދާއިުރަގއި މީގެން އުިނވާ ތިން ަގވާިއދަކާއަޅުަގނޑުމެން ކުރި 

ނޑު ފުރަތަމަ  ނޑުމެން ނިންމާއިރުގަިއ އިނގޭތޯ. އުނިާވ ތިން ަގާވއިދެްއެގ ވާހަކަ އަުޅގަ މި ފާސްކުރަން އަުޅގަ

އެއީ އިކޮނަމިކް  ރުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭ ގަާވއިދު،ކު ކުރާ ނަން ފާސްނަން. އެއީ ިވޔަފާީރގައި ބޭނުންދަންނަވާލާ

މަލުކުރެވޭ ަގވާއިުދގެ ގޮތުަގއި ެގ ގަާވއިދެއް. ހަމަ ެއގޮތަށް ރަިޖސްޓްރީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޢަޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ

އި ބޭނުްނކުރާ ނަން ީރގަގަިއ ިއކޮނަމިކް ިޑެވލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ނިންމެވި ަގާވއިދެއް އިނގޭތޯ. ވިޔަފާ 2008

މަލުކުރެވޭ ަގވާއިދު. މި ދެ ވާހަަކ ފާސްކުރުމުގެ، ނަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ަގވާއިާދއި ރަޖިސްޓްރީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޢަ

ޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ަވކި ގާނޫެންއ ން ބޭނުންވަނީ. އެއީ ވިޔަފާރި ރައޮތް ދެ ގަާވއިދު، މި ދެ ގަާވއިދު ލިސްޓުން އުނިކުރަ

 މީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގޮުތގައި. ދެން ރަސް 2014/18ގާނޫނު ނަންބަރު ށް ައއިސްފަިއވާީތ މިހާރު ވުޖޫދަ

ރިޒަމުން ހިންގަމުންދިޔަ ގަާވިއދެއް ލިސްޓުން އުނިކުރަްނ ެގ ގޮތުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤގެ ގަާވއިދު

ލިބިގަތުުމގެ ޙައްުޤެގ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އަިއްސ  ހޯދައި ލޫމާތުމަޢު ،2014/1ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ. އެީއ 



  

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤގެ ގާނޫނު އައުމާ ގުިޅގެން އުވާަލްއވަން  . އެ މި ދެންނެވީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިމަލުކުރަމުންދާތީޢަ

ޓްރީކުރުމުގެ ގާނޫނު ޖިސްބިގަތުމުގެ ަގވާއިދު. ވިޔަފާިރ ރަލި  ނުންފުޅު ވަނީ ރަސްމީ އިދާރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިބޭ

އިާދއި މަލުކުރެވޭ ަގވާިޅގެްނ އުވާަލއްވަން ބޭނުންފުުޅވަނީ ރަޖިސްޓްރީތަކާ ބެހޭ ގޮުތން ޢަައއުމާ ގު ،2014/18

 2ގަިއ،  1ޖިސްޓްރީކުރުުމގެ ަގާވއިދު. މި ދެ ަގާވއިދަކީ ވެސް ޖަދުވަލު ވިޔަފާީރގައި ބޭނުންކުރާ ނަން ފާސްކުރުމާއި ރަ

ގައި ހިމެނޭ މި ތިން  1. އެހެްނވީމާ، ޖަދުވަުލ 2ާއއި ޖަދުވަލު  1. ޖަދުވަލު އެ ގާޫނނުގަ ޖަދުވަލެއް އޮންނާނެ

ދެއް. ެއއީ މުޅިން އަލަށް ގަާވއިދު އުނިކުަރްއވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ. ދެން އިތުރުކޮށްލަްއަވން ބޭނުންފުޅުވަނީ އެންމެ ގަާވއި

ނުހަދާ ގަވާއިެދއް ކަމަށް ވަްނޏާ ޖެހޭނީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ކުރައްވާ ގަާވއިދެއް. އެހެން ގާނޫނެްއގެ ދަށުން ތަޢާރުފު

އަށް ހިމަނައިދިނުމަށް  1ގާނޫނެްއގެ ތެރެއަށް ަވއްދަިއގެން އެ ަގވާއިަދކަށް ބާރު ހޯދައިދޭން. އެގޮތަށް ޖަދުވަލު 

އިން ަހއްދަާވ ޗަރ އެދިަވޑަިއގެން ފޮނުްއވާފަިއ މިއޮންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ އިންފްާރސްޓްރަކް

ކުަރްއވާފަިއވާ ަގވާއިެދއް. އިމާރާތްކުރުމުަގއި ގެްނުގޅެންޖެހޭ ޞިއްޙީ އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ގަާވއިދު. ތައްޔާރު

ގޮތަްށ،  ކުަރއްވާަފއި އޮތް ަގވާއިދު އެ އޮތްތަްއޔާރު އެހެންވީމާ، ޞިއްޙީ އަދި ަސލާމަތީ ކަންކަމުގެ ަގވާއިުދގެ ގޮތުަގއި

ދިނުން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހިމަނައި ެއ ގަާވއިދަށް ގާނޫނީ ބާރު ހޯދައިއެ ޖަދުވަލުަގއި 

 ކުރަްއވާފަިއވާ ތިން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މިއަދާ ހަމައަށް މި އެއްބަސްެވވުނީ ުއނިކުރާ ތިން ގަވާއިދު ކަމަށް ފާހަގަކު

މަލުކުރެވޭ ކުރުމުގެ ަގވާއިާދއި ރަޖިސްޓްރީތަާކ ބެހޭ ގޮތުން ޢަގަާވއިދު. ެއއީ ިވޔަފާރި ބޭނުންކުރާ ނަމަ ރަޖިސްޓްރީ

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ަގވާއިދު ުއނިކުރަން. އެކަން ެއގޮތަށް  މީ އިދާރާތަުކން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގަާވއިދާއި ރަސް

ވޯޓުން ެއގޮތަށް ފާސްީވ. ންެގ މެންބަރު 5ެދއްވުްނ އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ.  ކުރަްއވަން ފެނިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓު

ދެން އެއް ަގާވއިދު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަަޑއިގެންފައި ވަނީ.  .ންޙާއަޒްއަދި  ޢަބްދުއްރަޙީމްފް، މުފީދު، އުމަރު، ލަޠީ

އެއީ ހަުއސިންގ އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްްޓރީން ފޮނުއްވާފައި އޮތް އިާމރާތްކުރުމުގައި ގެްނގުޅުންޖެހޭ 

 ަގއި ހިމެނުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު 1ދި ސަލާމަތީ ކަްނަކމުގެ ަގވާއިދު. މި ަގވާއިދު ަޖދުވަލު ޞިއްޙީ އަ

ފް، މުފީދު، ްއވީ ލަޠީމެންބަރުންގެ ޯވުޓން އެކަން އެގޮތަށް ފާސްީވ. ވޯޓުދެ 5ޝުުކރިއްޔާ. ދެއްވުން އެދެން. އާދެ! 

ނޑުމެންނަށް އިތުުރކުރުމާިއ އުނިކުރު. އެހެންވީއަޒްާހން، ޢަބްދުއްރަޙީމްއުމަރު،  ޟޫޢު މި މުގެ ަމއުމާ، މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން އިތުރަށް ދޭނީ ކިހާ މުއްދަތެއްތޯ؟   2އަހަރުތޯ؟  1ނިމުނީ ކަމަށް މި ބަލަނީ. ދެން އޮތީ މުޅި ގާނޫނަށް އަުޅގަ

ކަމަށް އަދި އަޅުަގނޑުމެްނ އަހަރުތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން ނުރަސްމީކޮށް މި ވާހަކަދެކެުވނު ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެ 

ވިސްނާލަން ަވގުތުކޮެޅއް ަނގާފައި، ކޮމިޓީގެ ދެން އޮްނނަ ބައްދަލުވުމެްއގައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 

ކުރާ ގޮތަށް ވާހަކަަދއްކާފައި މި ނިންމަނީ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ގަޑިެއއްަގއި އި ައޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުގ11:15ަ

ނޑުމެންނަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާލެވޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ ކަމަށް ބައްލަވާ. މާދަމާ އެންމެ ލަސްެވގެން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަންނަ އަްނގާރަ ދުވަހު. އެއީ ކޮން ދުވަެހއް. އަންގާރަ ދުަވސް ވަނީ ކޮން  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޯއކޭ. އަުޅގަ



  

ނޑުމެން  ރޗްވާ އަްނގާރަ ދުވަހު މާ 24ކޮމިޓީއެއް އޮންނާނީ  ދުވަހަކަށްތަ؟ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ދެން އަޅުގަ

އެ ދުވަހުގެ ކޮމިީޓގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ބާއްާވނީ، . އެ ދުވަހު އުސޫލުން ދީފައި އޮންނަ ގަީޑގަ ކޮމިޓީއަށް ާއއްމު

ތެންިކއު.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ައއިޓަމަކަްށ އޮންނާނީ ގާނޫނަށް އިތުަރށް ހަޔާތެއް ދިނުމަށް ވޯޓަްށ އެހުން. އޯކޭ.

 އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަަޑިއގެންދެްއވީތީ.
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