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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  10`. ޤައުމީ ތަަރއްޤީ ޮކމިޓީގެ 

ގަިއ ބައިވެިރވަަޑއިގަންަނވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ، މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމު 

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާޙު، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

ށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މް، ހޯރަފުޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، ވައިކަަރދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

ނޑު ބާރަށު  މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، އަދި އަޅުގަ

އޮތީ  އަށް އެެޖންޑާކުރެވިަފއި މި. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ސުޖާޢު

ންެގ މޯލްޑިވްްސގެ ބިލު ދިާރސާކުރެްއވުން ީވކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެއޮފް ރިޓީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯ

އަށް ފޮނުވިަފއިވާ ދެ ިބލެއްގެ ސުންގަިޑ މިހާރު ހަމަވެފަިއވާތީެވ، ެއއީ ޓެެލކޮމިުއނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ އޮްފ ކޮމިޓީ

ޮއގަސްޓާ ހަމައަށް  31ލުގެ ސުންގަޑި މިހާރު އޮތީ މޯލްޑިވްްސގެ ބިލާއި އިމާރާތްުކރުމުގެ ބިލު. އެހެންވީމާ، މި ދެ ބި

ނޑު އެންމެފުރަތަމަ މިއަދު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮޯތރިޓީގެ ބިލުގެ މަސައްކަްތ  ހަމަވެފައި ކަމަށް ވާތީވެ ައޅުގަ

. ލަން މި ދެ ބިލުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރުމަށްބަރުންނަށް ހުށަހަޅާކުރިއަށް ގެންިދއުމުގެ ކުރިްނ އިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން. ހޯރަފުީށ  އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. 

 

 ރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯ

ނޑު ހަމަ މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް ނޑު ހަމަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ ބިލު އަޅުގަ  ތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަން. އެއީ އިމާާރތްކުރުމާ ބެހޭ ބިލު  ގެ 30 ބަރުނޮވެން އަޅުަގނުޑ ހަމަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމަން އަުޅގަ

  ކުރިން ނިންމުމަށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ާތއީުދކުރަން.  އާދެ! ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި  މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ އެްއ  އިތުރު އެްއވެސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި

ައޅުަގނޑު އިްއޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރެއްގެ ، ވީމާީނ ތާއީދު ވެސް ލިބިފަ. އެހެންވައެއަށް ހުށަހެޅުން. އަދި 

ކަމަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އާދެ! ކޮމިއުނިޭކޝަން  ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ ވޯޓަށް އަހަން އިހުށަހެޅުމެއް މިކަމުގަ



  

ނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ތެރި މެންބަރު އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވެްސގެ ިބލު. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގަ  އޮފް މޯލްޑިވެސްެގ ވާ ދެ ބިލު ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އި މިހާރުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ބަރުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް ނޮވެން 30މާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ބިލު ގެ ކުރިން ނިންމުމަށް. އަދި އިބަރުޮއކްޓޫ 30ބިލު 

މެންބަރުންެގ ރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުްނ އެދެން. )ވޯޓުެދއްވުން( ާއދެ! ކޮމިޓީގެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެ 

ނުޑ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯިރޓީގެ ބިުލގެ މަސަްއކަތަްށ  އިއްތިފާޤުން ފާްސވެއްޖެ ނަޑއަަޅއި އަުޅގަ ކަމަށް ކަ

ބޭނުން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ޖެހިލާނަން. އެގޮތުން އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން

ވަިކވަކިން މި  ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައއުމުން މި ބަންޑާރަ  އިއަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮެޅއް ާދއިރާެއއްގަ 

ނޑު ވާނީ މީގެ   ނައިބުގެ ލަފަޔަާކއި އަދި ޓެެލކޮމިއުކޭޝަން އޮތީރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބައެއް ބޭބޭފުޅުްނނާ އަޅުގަ

ބިލު ދިރާސާކޮށް  އިކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންގެ ބައެއް ކަންބޮުޑވުންތައް ހުރިމާއެީކގަކުރިން ބައްދަލު

 މާ ގުޅޭ އެ ބޭފުޅުންެގ ކޮންސަރނާ އެކަ އިމަޖިލީހަށް ފޮނުވިއިރު އެ ބޭުފޅުންގެ ަބއެއް ކަންބޮުޑވުންތަްއ ހުރުމާއެކީގަ 

ނޑު އެީކގަ ބޭފުުޅންގެ ބަެއއް ކޮމެންޓުތައް  އެ . ބަންޑާރަ ނައިބަްށ ވާފަލުކުރައް ވާނީ ބަންާޑރަ ނައިބާ ަބއްދަިއ އަުޅގަ

ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާނީ އޭގެޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުން މިހާރު ކޮންމެ އިއް

އިްއޒަތްތެރި ކޮންމެ  ގާނޫނުން އޮންލޯޑުކުެރވޭނެ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ލަފާ އަރުވާފަިއވާ ބައެއް އިޞްލާޙުތަާކ އެކު

ނޑުމެން މި މިކަމުގެ ސަބަބުން ، ނެ ކަމަށް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާމެންބަރެއްގެ ފައިލްކޮުޅަގއި މިހާރު އޮންނާ އަޅުގަ

 އަދުގެމި ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަަވން. އެހެންވީމާކަމުަގއި ކަެމްއ  ރާސާކުރުމުގަިއ އިތުުރ ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެބިލު ދި

ނުޑ މިދެންނެވި ޚިޔާލުތަކަށް މަސައްކަތް ކު ރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ެއޮގތުން މިއަދުގެ މަސައްކަތް  ސަްއކަްތޕުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްރިޢާޔަތްކުރަްއވައި މަ

ގަންަނވާ ގޮަތކަށް ހުށަހަޅައިދެްއވުމަށް ވެްސ ކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮތެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއި

ނޑުމެން އިއަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. މިދެންނެވީ ބާބުބާބުންތޯ ނުވަތަ ވަކި މާއްދާގެ ގޮތުގަ  ތޯ އަުޅގަ

ނޑު ުފރުޞަތު ހުޅުވާކުރިއަށް ދާނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުނުދޫ ލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! މަނަށް އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް މި  ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑަށް ެފންނަނީ ހަމަ ވަކިަވކި މާއްާދއަށް ދިއުން. އެީއ ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިހާރު

ނޑުމެން  އި އެްއެޗއް ޮގވި ޙާދިސާއާއެއް. ލޯންޗުގަ ވެރި ޙާދިސާމާވެގެން އުޅޭ ވަަރށް ހިތާމަޤައުމަށް ދި ގުިޅގެން އަުޅގަ

ވެސް ސިފައިނާިއ ޕޮލިހުން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުތައް ކުރިއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ދަތިވާ ކަމަކީ  އިގަ  241

ނޑަށް ހީ، އެހެންވީމާ ކޯޑުވެަފއި ނުހުންނަ މައްސަލަ.ފޯނުކޯލުތައް ރެ ނޑުމެންނަށް އެ މި ބިލުން އަޅުގަ ވަނީ އަޅުގަ



  

މާއްދާެއއް ވަިކވަކިން ކިަޔއިގެން އެ ުފރުޞަތުތައް ައޅުަގނޑުމެްނ  އެއީ ކޮންމެފުރުޞަތު ލިބޭނެހެން. އެކަމަކު، 

އެަބއި މިހާރު ތަޙްޤީޤުތަކަށް ވަރަށް ދަތިޭވ ، އެހެންވީމާކޮންތަނަކަށްތޯ އެ ކަންތައްތަްއ ދެވޭނީ ބެއްލެވުމަށް ދެއްތޯ. 

ނޫނީ ޮޕލިހުން ބޭނުންވާ މުއްދަތަކަށް  ންއެ ފުުރޞަތު އެމް.ޑީ.އެފު، ްނވީމާކޯޑިން ނުހުންނާތީވެ. އެހެރެ  ކުގެފޯނުކޯލުތަ

އެ  ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލާޒިމުކޮށް ައޅުަގނޑަށް ފެންަނނީ ވަކި ުމއްދަތެއް އި ޓެލެކޮމިއުކޭޝަން އޮތޯރިީޓގަ

އުމުގެ އަމަންއަމާންކަްނ ންވާ މުްއދަތަކަށް. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޤައި ޕޮލިސް ބޭނުމިނިސްޓްރީއަށާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފާ

އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ވަިކ މާއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުްނ ، އެހެންވީމާ ތަކަށްވާތީވެ.ޓުމަށް ޓަކައި ބޭނުްނާވ މަޢުލޫމާތުބެލެހެއް

 ކުރިއަށް ދިއުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަ

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އިތުރަށް ލަސް އެހެންވީމާ، ނުޑ ފުރަތަމަ ޖެހިލާނަން ވަކިަވކި މާއްދާތަކުގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ ނުކޮށް އަޅުގަ

އަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ަވނީ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅިފަ. މަ މި ގާނޫުނގެ ފުރަތަމަ މާއްދާއަށް. އެ މާއްދާ ދާއިރު ފުރަތަ

 ރެޓޭރިއޭޓަްށ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި އިޞްލާޙު އިއްަވވައިެދއްވުމަށް ެސކް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ައށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްާލޙަކީ؛ މިއީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ  1ވަނަ ާމއްދާގެ އިޞްލާޙަްށ،  1

ނަޑއެޅުމާއި ެއ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްޓުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގާނެ ގޮތްތަާކއި ުއސޫލުތައް ކަ

ޕޯޓްސް އަދި އިންފޯ ގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަާރތްތަކުގެ އެންމެހައި ކަންކަްނ ހިންގުމާއި ޓެލެކޮމިއުިނޭކޝަން ތަކުދާއިރާ

ިލއްޔަތުަތކާިއ  އެްއ އުފައްާދ އެ އޮތޯރިީޓގެ މަސްއޫދާއިާރ ރެގިއުލޭުޓކުރުމަށް ޓަަކއި އޮތޯރިޓީޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ 

ނަޑއަުޅްއވަ ބާރުތައް  ންވާނެެއވެ. ކަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޭޒުން އެ ިއއްަވއިދެްއވީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް މިހާރު މި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެންމެ އިދާރީ

ތެރި މެންބަރެއްެގ އިްއޒަތް، ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ ވެސް ްވ . ެއއަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ވަނީ އެޕްރޫފައިވާ ކޮމެންޓްފޮނުވާ

ނޑުމެން ދެންމެ އިްއވަަވއިދެްއވި ގޮތަށް އިތުުރ  އެްއވެސް ކޮމެންޓެއް ިމއަށް ނެތްކަމުގަިއ ވާނަމަ އެ މާއްާދ އަުޅގަ

ނޑައަަޅިއ އެ މައްދާގެ )ށ( އަށް  ވަްނޏާ ފާސްވީ ކަމުގައި ކޮމެންޓެއް ނެތް ޖެހިލަން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް އެްއވެްސ  ޓެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ. އާދެ!ރެްއގެ ކޮެމންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ )ށ(. )ށ( އަށް އަުޅގަ

ފަރާތަކުން ކޮމެންޓެއް ލިބިފަކާ ނެތް. މި ގާނޫނަށް ކިޔާނީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޮއފް މޯލްޑިވްސްގެ ގާނޫނޭ. 

ކަމުގައި ަކނަޑއަޅައި  މި މާއްދާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ވަންޏާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ެއްއވެސް ކޮމެންޓެއް ނެތް

ވަނަ މާއްދާގެ  2ތަމަ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ފުރަ  2އަށް ޖެހިލަން. މާއްދާ  ވަނަ 2އަޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ 

އޮތީ އޮތޯރިޓީ އެކްޓުން މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި ކޮމިއުނިޭކޝަން އަދި އޮިޑޓަރ ުގޭޅ  )ހ(ގައި މި

ަތމްސީލުކުރަން ކުރަންޖެހޭ  ންކަންތައްަތއް ާރަވއި ހިންގުމުެގ އުސޫލުަތއް ަކނޑަެއޅުމަށް މި ގާނޫނު އެންމެހައި

ްސގެ ނަމުގައި ސަރުކާުރެގ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުުރމަށް ޓަކައި ކޮމިއުނިކޭޝަްނ އޮތީރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް

ކަމުަގއި ވަންޏާ )ށ( އަްށ  ކޮމެންޓެއް ނެތް ެއްއެވސްެއވެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިދާރާެއއް އުފެދުނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓެްއ ލިބިފައިވޭ. )ހ( އަށް ކޮެމންޓެއް ނެތް ކަމުަގއި ވަންޏާ )ށ( އަށް ައޅުަގނުޑ 

ވަނީ. އެ ކޮމެންޓު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓެއް ިލބިފައިޖެހިލާނަން. )ށ( އަށް އަޅުގަ

 ދެްއވުމަށް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. އިްއވަަވއި

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ލިބިފައިާވ  2އަޅުަގނޑު މި މާއްދާ ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި 

ކަމުގަިއ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން )ށ( އަށް އަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް 1 އިޞްލާޙަކީ

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ގެ އިޞްލާޙު. ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ  2 ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން

ކޮމިުއނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮްފ  ވާކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުާމއި؛އޮފް މޯލްޑިވްްސއަކީ އަިމއްލަ ނަމުގައި ދަޢު

ެއ މުދަލުން  ،މުދާ މިްލކުކުރުމާއި ،ދަުއވާ ލިބިގަތުާމއި ،ވާކުރުމާއި މޯލްޑިވްސްައކީ އަމިއްލަ ަނމުގައި ދަޢު 

އަދި ކޮިމއުނިޭކޝަން އަދި ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަން އަދި ޕޯސްޓާއި އަދި  ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކުރުމަށްއްރަފްތަޞަ

ނަޑއަ ޕޯސްޓާޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި  ޅައި އަދި ޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގާނެ އުޫސލުތައް ކަ



  

އަދި އިންފޯ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ރެިގއުލޭޓުުކރުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނު  ޕޯސްޓް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން،

 އެވެ.ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރާ ިއދާރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަކނަޑއަޅައި ކަމުގައި  އި ވަންޏާ އަޅުަގނޑު މި މާއްދާ ފާސްެވއްޖެކަމުގަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓެއް ނެތް

ނޑުމެންނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ  އާދެ! ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ޖެހިލާނަން. 2 ދެވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް އަޅުގަ

ނީ މިނިސްޓަރޭ. ގުޅޭ ކަންކަްނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާ އް ލިބިފައެއް ނެތް. އޮތޯރިޓީއާކޮމެންޓެ

ނުޑ  ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ އެްއވެސް ކޮމެންޓެއް ނެތް ވަންޏާ ތިންވަނަ ބާބުގެ ތިންަވނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ނުޑ ކަމުަގިއވާނަމަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އިޝާރާތްކޮށްދެއްވު ކަމަށް. ކޮމެންޓެއް އޮތް ޖެހިލަން މަށް އަުޅގަ

ދަކީ ތިރީަގއި ޞަޤުދު. އޮތޯރިޓީގެ މަިއަގނޑު މަޞަޤުީތ އެ އޮތޯރިީޓގެ މައިަގނޑު މައޮ މި އިގަ  3ދަންނަވަން. 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތް. އެގޮުތން )ހ( އަށް އެްއވެސް ކޮެމންޓެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 އިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާިއ ޕޯސްޓުެގ ދާއިރާއިން ޓެލެކޮިމއުނިކޭަޝންގެ ދާއިރާ 

ލަަޙތުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޞްހި ރައްޔިތުންެގ މަގުޅޭ ކަންކަން ިދވެ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރއާ

އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ަމގުަފހިވާފަދަ ގޮތްތައް ިދވެހިރާއްޭޖގައި އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި އަްނނަނިވި ކަންތައްަތއް ކުރުން. 

ނަޑއަަޅއި ކަމަށް ކަ އެގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ، ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ )ހ( އަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް(، )ހ

 ގެ ެއއްވަނަ މާއްާދއަށް ވެސް އިތުރު ކޮމެންޓެއްއަްށ އަޅުަގނޑު ޖެހިލާނަން. )ހ(ގެ ެއއްވަނަ މާއްދާ )ހ(

ނަޑއަަޅއި އޭގެ ެދވަނަ މާއްދާއަްށ  އެ މާއްދާ ފާްސެވއްޖެ، ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ ކަމަށް ކަ

ނޑު ދަންނަވަން. ންނަށް ވަނީ ކޮމެްނޓެއް ލިބިފައަޅުަގނޑުމެ  . އޭތި ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަުޅގަ

 

 ވުން: އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ޅާކޮށް . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮިމއުނިޭކޝަން އަދި ޕޯސްޓުގެ ސިނާަޢތް ކުރިއަރުަވއި ފ2ުވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  3

ތަރައްޤީކުރުމާއި މި ކަްނކަމަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްެދވޭ 

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާިއ ޕޯސްުޓގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރަނގަުޅ ފެންވަރެްއގަިއ ފޯރުކޮށްދެވޭ ަބިއނަލްއަޤުވާމީ ވިޔަފާރީަގިއ 

 އްދައިދެވޭ މިްނވަުރ، ފުއްދައިެދވޭ ފެންވަރުގެ ޚިުދމަތްތަކަކަށް ހެދުން. ވާދަވެރި އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތައް ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނަޑއަަޅއި ތިްނވަަނ  ވަންޏާ ފާސްެވއްޖެ ަކމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ ެއއްވެްސ ކޮމެންޓެްއ ނެތް ކަަމށް ކަ

ނޑު ޖެހިލާނަން. އާދެމާއްދާގެ )ށ(  ނޑުމެންނަށް އިްޞލާޙެއް ލިބިފައިވާީތވެ ެއ އަޅުގަ  !އަށް އަުޅގަ

 އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤައުމީ އަިދ  3

 ގާއިމުކޮށް ުކރިއެރުވުން.  ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަުރަގއި ވާދަވެރި ވެއްެޓއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަދަލުކޮށް އިޢުތިރާެޟއް ނެތް ވަންާޏ  ކަމުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެންމެ އިއްެވވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުުރ ކޮމެންޓެއް !ދާެގ )ނ( އަްށ ޖެހިލާނަން. އާދެއަޅުަގނުޑ މާއް ލިބިަފއިވާީތވެ  ެއއަށް ެވސް އަުޅގަ

 އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. 

 

 ވުން: އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

 ކުރުން. ޒުތުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީވަނަ މާއްާދގެ )ނ(. ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްުޓގެ ސިނާޢަ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައަަޅިއ  އެ މާއްދާ ވެސް ާފސްވެއްޖެ ވަންޏާ ކަމުަގއި އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނެތް  ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(.  3ކަުމގައި ކަ

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

 3ކުރުން. ޒުތުގެ ޤައުމީ ސިާޔސަތުތައް ތަންފީވަނަ މާއްދާގެ )ރ(. ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޕޯސްުޓގެ ސިނާޢަ 3

ށް ޓަކައި ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަން އަދި ޕޯސްޓުެގ ސިލުކުރުމަހާދުތައް ޞަޤު)ރ(. މި ގާނޫނުގެ މަ ވަނަ މާއްދާގެ

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށް އެ ދާއިާރގެ އެްނމެހައި ކަންކަން ރާަވއި ހިންުގން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖެިހލާނަން.  4ވަންޏާ މި ގާނޫނުގެ  ކަމުަގއި އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނެތް  4ވަނަ މާއްދާ.  4ަވނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ލިބިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެިރ  ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރު ިއޞްލާޙެއް އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް އެކަމާކަމުަގއި ވަ މެންބަރެއްގެ ެއްއވެސް ކޮމެްނޓެއް އޮތް މަްޝވަރާކުެރވޭނެ ވާހަކަ ވެސް  ންޏާ ައޅުގަ

ވަނަ  5ވަނަ ބާބަްށ ޖެހި ގާނޫނުގެ  4ކަމުގަިއވަންޏާ  ވަނަ މާއްދާއަށް ނެތް 4ދަންނަވަން. އިތުރު ކޮމެންޓެްއ 

ނޑުމެންނަްށ ކޮމެންޓް ލިބިފަިއވާ ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަޅުަގނުޑ  ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އެ ކޮމެންޓު މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ވަނަ ޞަފުާޙަގިއ  3އޮތީ ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅގައި އޮތް ޕޭޖުގެ  އިޞްލާޙު މި ވަނަ މާއްާދއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް 5

ނޑައެޅުމަްށ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ އިޞްލާަޙކީ އޮތޯރިޓީ  5އޮންނާނެ.  ެގ ކަންކަން ކަ

 ލުވާންޖެހޭ އޮތޯރިީޓގެ ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯެޑއް އޮންނަންާވނެއޭ. އޫމަސް

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު ޖެހިލާނަން.  ވަންޏާ އެގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ  ކަމުގައި އިތުރު ކޮމެންޓެއް ނެތް ނޑައަަޅއި )ށ( ައށް އަޅުގަ ކަމަށް ކަ

، )ށ(،)ނ(،)ރ(،)ބ(. އެހެންވީމާ  ؛އް ނެތް. )ރ( އަށް، އަދި )ށ(،)ރ()ށ( އަށް އިތުރު ކޮމެންޓެއް ލިބިފައެ

ނޑުމެންނަށްކޮމެ ރ(،)ބ( އިތުރު ެއއްވެސް،)ގެ )ށ(،)ނ(ވަނަ މާއްދާ 5އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން   ންޓެއް އަުޅގަ

ވެްސ  ވެސް ބަންޑާރަ ަނއިބުގެ ފަރާތުން ލަފައެއް ެއކަމުގެނެތް. އަދި  އެްއވެސް ފަރާތަކުން ލިބިފަކައެއް

ަގިއ ކަމު ވާފުޅުކަށް ޖެހިލާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ބޭނުން. ހަޔަ 6ވެ މި ާމއްދާެގ ގާނޫނުގެ ނުވާތީލިބިފައި

ނޑުމެންނަށް މި އީއެ ނަށް ތި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތްބޭފުޅުން ވަންޏާ މިހާރު ތި ގާނޫނު ފޮނުވިފަިއވާ ގޮްތ  އަުޅގަ

ންޓެއް ސް ކޮމެިއތުރު ކޮމަންޓެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ެއްއވެ ެވސް ދަންނަަވއިކަމުގަިއ 

އެހެްނވީމާ، ފާްސވެއްޖެ ކަމަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  6ަގނޑު ވަންޏާ އަޅު ނެތް ކަމުގަިއ 

ނޑު ވަންޏާމެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަުމގައި  އިްއޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް  6 ައޅުގަ ެވސް މިހާރު ގާނޫނު އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން އެހެންނަމަވެސް، މީ ިއއްަވވާ ވެސް ެދވިދާނެ. ގޮްތ އިދާރީމޭޒުްނ  ވާ ފޮނުވެފައި ގަިއ ައުޅގަ

ނޑުމެހައާ  6،7،8،9،10ހަމައަށް  އާވަަނ މާއްދާ 10ގާނޫނުގެ މި ބޭނުން  ްނނަށް އެއްެވސް ފަރާތަކުން މައަށް އަުޅގަ

 ގުޅޭ އަދި ެއއްެވްސ ސަރުކާރުގެ ިމކަމާ  އިކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީންނާޓެލެ ންޓެއް ލިބިފަކަެއއް ނެތް. އެއީކޮމަ

ނޑުމެންނަށް ކޮމަންޓް ލިބިފައި ނުވާދާާރއައިއެްއވެސް  ކަން ވޭސް ަދންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑު ހަމަ ބޭނުންވަނީ މި ގާނޫނު ނޑުމެން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާއިރު އަުޅގަ ގެ މި ފާސްކުރަން އަޅުގަ

މާ، ކުރިއަށްދާން. އެހެންވީ އޮން ބޯޑްކޮށްގެން  އެއަށް މަމެންބަރުންގެ ކޮމަންޓެއް އޮތް ކަުމގަިއާވނަ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

މެންބަރުންގެ އެއްވެްސ ހަމައަށް އިްއޒަްތތެރި އާ  10ފެށިގެން އިން  6ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ހަމައަޅުަގނޑު 



  

ަގނުޑ ން. އަޅުޖެހިލަ ވަނަ މާއްާދއަށް 10 ންޏާ ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ަކނޑަައޅައިވަ  ކޮމަންޓެއް ނެތް ކަމުަގއި

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިކަމަށް.ޑަ ވަގުުތކޮެޅއް ވެސް އަރުވާނަން ކު  އްޔާޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅިއިއް 

ނަޑއަަޅއިއިއެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  އަދި އެ މާއްދާތަްއ  ޢުތިރާޟެްއ ނެތް ކަމަށް ކަ

ނުޑ ޖެހިލާނަން.  10 ޖެ ކަމަށް ަކނޑަައޅަން.ތަށް ފާްސވެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވިފަިއާވ ގޮ ވަނަ މާއްާދައށް އަުޅގަ

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 10

 

 އިްއެވވުން:މޭޒުން  އިދާރީ

ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ އިންފޯ އަދި  ލާޙު. ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަން ޕޯސްޓްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞް 10

ނަޑއެޅުން. ދާއިރާ ހިންގާ ތަރައްޤީކުރުމަްށ ޓަކައި   އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއަޅަން.ވެސް ވަންޏާ ެއ މާއްދާ ންބަރުން ކޮމަްނޓެއް ނެތް ކަމުަގއި ްއޒަތްތެރި މެއި ދެން  ފާްސވެއްޖެ ަކމަށް ކަ

ވަނަ  11 ބިފަަކެއއް ނުވޭ. ދެންއަށް އިތުރު ކޮމަންޓެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ލިވަނަ މާއްދާ 11ވަނަ މާއްދާ.  12

މާއްދާ މި ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު ގޮާތއި މި އިންތިޒާމުތައް. އެހެންވީމާ، އިތުރު ކޮަމންޓެއް އެ މާއްދާއަށް ނެތް 

ވަނަ  11. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ލިބިފަ ކޮމަންޓުއެަބއޮތް  ވަނަ މާއްދާއަށް 12ނޑުމެްނނަށް ވަންޏާ އަުޅގަ ކަމުގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(،  12ވަނަ މާއްދާައށް ޖެހިލާނަން.  12ަކނޑަައޅައި ދާ ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި މާއް

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު. 12 އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު މި އިްއވާލަދެނީ)ރ(. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ކީ އޮތޯރިީޓގެ ޗީފް ިޓވް. އޮތޯރިޓީން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ ވެރިޔަވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. ީޗފް އެގްޒެކް 12

މެކެވެ. މަޤާ ގެމަޤާމަކީ ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ މަޤާމެކެވެ. ިސިވލް ސަރވިސް  ގެ. ޗީފް އެްގޒެކްިޓވްވެއެްގޒެކްިޓވެ 

ނަޑއަާޅ ސިޔާސަތުތަާކއި ެއްއގޮތްވާ ކަ ންގެ ބޯޑުންިލއްޔަތުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ޑިރެްކަޓރުޗީފް ެއގްެޒކްިޓވްގެ މަްސއޫ

އިދާރީ  ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީގެ ކުރަންޖެހޭގޮތުގެ މަތިން މި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް 

 . ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަެމއް ކުރުން ހިމެނެއެވެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ވާަނމަ އަޅުަގނޑު މި ާމއްދާެގ )ށ( އަށް ހުށަހެޅިފައި  މެންބަރުންގެ ޮކމެންޓެއް ނެތް ކަމުަގއި ްއޒަތްތެރިއި

 .ެދއްވާއިޞްލާޙު ިއއްވާލަ
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. ޗީފް ކޮމިޝަނުންނެވެ ީޗފް އެގްެޒކްޓިވް ޢަްއޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ިސވިލް ސަރވިސް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(.  12

 6މި ގާނޫނުގެ  ކަމަށް އްޔަންުކރެވޭ މީހަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެންބަރުންގައި ހުރުން ލާޒިމުޢަކަމަށް  އެްގޒެކްިޓވް

 ވާންވާެނވެ. ތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމުގައިވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވަން. ވާނަމަ މި މާއްދާ އިތުރު ކޮމަންޓެްއ ނެތް ކަމުަގއި ގެ )ނ( އަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞްާލޙު އަުޅގަ

)ނ(  ވަނަ މާއްދާގެ 12ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާަޙކީ އެީއ  އަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 12އާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނަމަ ފާސްވެއްެޖ ވާ ކަމުގަިއވާތީވެ އެ މާއްދާ އިތުރު ކޮމަންޓެއް ނެތް ކަމުގައި ގެނެވިފަިއވާ ިއޞްލާޙު އުނިކުރުމަށް

ނޑަ  ވަނަ  13ެގން ކުރިއަށްދާނަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ! އި ައޅުަގނޑު ދެން ހުރި މާއްދާތަކާ އަަޅއިކަމަށް ކަ

ނޑުމެންނާ  މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( ިމ ތިން މާއްދާއަްށ އިތުރު ެއްއވެސް ކޮމަންޓެއް އެްއވެްސ ފަރާތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަނީ ތް. އެހެންނައެއް ނެކަފަހަމައަށް ހުށަހެޅި  ،ޮކމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީންމަވެސް، )ރ( އަްށ އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކޮމަންޓެއް ދެްއާވފަ ވެސް އެއަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ނިކޭޝަން އޮތޯރިީޓެގ ލަފާފުޅަށް ޓެލެކޮމިއު

 ދެްއަވން ދަންނަވަން.ޞްލާޙު ިއއްަވަވއިހެޅިފައިވާ އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ހުށަ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(. އޮތޯރިީޓެގ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ފެންވަރާއި އެ މުަވއްޒަފުންނަށް  13އޮތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަފުން. 

ނަޑއަޅާނީ އޮޯތރިޓީގެ ބޯޑުގެ މަޝްވަާރއާއެ އާއި ޢި މުސާރަ ނެދެވޭލިބި ކު ސިވިލް ސަރވިްސ ނާޔަތްތައް ކަ

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން ނޑުމެން ކުރިްނ މި އަުޅގަ ނޑު އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ ނަށް މި ހަމަ އަޅުގަ

ކޮމަންޓެއް އަިއއްސަ. އަޅުަގނޑު މި ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އަްށ އެބައޮތް އިތުރު  12 ފޮނުވާފައި އޮތް ކޮމަންޓުގެ

 ދަންަނވައިލާނަން މި ިއްއވަވާލަ  ލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަްނ މި އިދާރީ މޭުޒގައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަސމާ

 ދެއްވުމަށް.
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ރެގިއުލޭްޓކުރުމާއި  ތައްދާއިރާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން، ޕޯސްޓް އަިދ އިންފޯ .ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 12

އޮތޯރިީޓެގ  ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއިޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޯޕސްޓްގެ ދާއިރާަތއް ތަރައްޤީުކރުމަށް ކު

 އް ހުުޅވައި ގެ ބޭްނކު އެަކއުންޓައޮތޯރިޓީ ަޔއުމިްއޔާތައް ލިޔެ ބަލަހައްޓައި، ޖަލްސާތައް ބާއްަވއި ޖަލްސާތަކުގެ

އެގްޒެްކޓިްވެގ  ކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަކީ ޗީފްއޮޑިޓްހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ، ހިސާބުތައް ބަންދުކޮށް 

 .މަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އް. ދެން ޙެއިޞްލާ ވާއްދާގެ )ރ( އަށް ހުށަހެޅިފައިވަނަ މާ 12އިޞްލާޙަކީ މި  އިްއަވވައިެދއްވި އާދެ! ދެންމެ 

)ރ( މި  ވެވާތީ މުގައިށް އިތުރު ކޮމަންޓެއް ނެތް ކަބ( އަދަންނަވާލަން ބޭނުން އެ މާއްދާގެ )ހަމަ ަގނޑު އަޅު

ވަންޏާ އެ  ެދްއވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އެްއެވސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުުނކުރާ ކަުމގައިއިްއަވވައި ދެންމެދެންނެވި 

ނޑަައޅައިމާއްދާ ދަންނަވަން.  މަ އިތުރު އިޞްލާޙެއް ނެތް ކަމުގައިހަ )ބ( އަށް ތައް ފާސްެވއްޖެ ކަމަށް ކަ

މިއަުދގެ  ހަމައަށް އާވަނަ ާމއްދާ 12ވަންޏާ  ނެތް ކަމުގައި ެއކަމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެއްއވެސް ކޮމަންެޓއް 

ނޑުމެމި  ނޑު ހަމަ އަދިވެސް އެއްފަހަރު، ން ނިންމާލަން ކަމަށް. އެހެންވީމާބައްދަލުވުން އަޅުގަ ދަންނަވާލަން  އަޅުގަ

ވަނަ  12ވާނަމަ ާވަކމުގައި  ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކޮމަންޓެއް ނެތް ކަުމގައި 12

ނޑުމެން ނިްނމައިހަމައަށް މިއަުދގެ  އާމާއްދާ ނޑު ަގސްދުމި  މަސައްކަތް އަުޅގަ ކުރަން ހަމަ އިތުރު މާދަމާ އަޅުގަ

ިމ ، ހު( އެހެންވީމާއްަވއި މާދަމާ ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތް ނިންމުމަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަބާމި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުްނ ކޮމިޓީއެއް 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މާއްދާގެ )ބ( އާ ހަމައަށް ނިންމައިވަނަ  12 ބާއްވަން ިއއްޒަތްތެރި  ެއއް މާދަމާ އަޅުގަ

ެގ ބައްދަލުވުން މި ހިސާބުްނ ރިްއޔާއިންދާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. މިއަދު ކޮމިޓީމެސެޖްގެ ޒަ ހަމަ މެންބަރުންނަށް

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهނިމުނީ. 

___________________ 

 



  

 


