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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ހުރިހާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނާއި އަދި  8`. އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ 

ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސަިއދީފައިވާ ޓްރާންސްޕޭރަންީސ  އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ޓަަކއި މި ގެ އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުން

ނޑު މި ބައްދަލުވުމާިއގެން ކުރިއަްށ  އެއްމޯލްޑިވްސް ބޭފުޅުންނަށް ވަަރށް ހޫނު މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ފަހުގައި އަުޅގަ

އިތުރުން މާފަންނު  މި ބައްދަލުވުމުގަިއ ގުޅިަވޑަިއގެން މިތިބީ އަޅުަގނޑުގެ ން. މި ވަގުތު އަޅުަގނުޑމެންނާއެކުދާނަ

ރިފާޢު، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ هللا ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ރު، ކުރެންދޫ ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީމުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއް މަނަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި،ރަޝީދު، ގެ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ންބަރު ޢަބްދުލް، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު، ކާށިދޫ ދާއިދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

އަދި ަމކުނުދޫ ދާއިާރގެ هللا ލް ނަސީމް، އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު މެންބަރު ފައިޞަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. 

A very warm welcome to transparency Maldives group on behalf of the speaker and me 

and from the social committee members of the social committee. So we just convince this 

meeting on request of you. Since, you’re working on for to make a, I mean you’re going 

to draft a law on freedoms of association. So for that I think you’re seeking information 

from us. Since, there is a one consultant. So I thought I’ll just say something from me in 

English. But there is nothing to say right now from our side. Once you introduce the 

report and we will, members would like to ask questions may be you can answer for 

those questions. Just convince this meeting only for you on your request. Thank you.   
 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މޯލްޑިވްްސގެ ފަރާތުން އައިމަން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ނޑުމެންނަށް މި ބައްދަލުވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ . އެންމެ ފުރަތަމަ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނނާއި، ތި ބޭފުޅުން ިތ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ޯމލްޑިވްްސއާ ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުުކރިއްޔާ. ދެން އަުޅގަ

ބައްދަލުކޮށްލުމުގެ  ނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނާ. ައޅުގަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ބާއްަވއި ގާތް ކަމަށް އަެނއްކާ 

ނޑު ދެ މަޤްޞަދު ނޑުމެންގެ މި މަަސއްކަުތގަިއ މިހާރު އޮތް ހިސާބު ިތ މައިގަ . ެއންމެ ފުރަތަމަ މަޤްޞަދަކީ އަޅުގަ

ން ބޭފުޅުންނާ ޚިއްޞާކޮށްލުން. ައދި ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ާރވާފައި އޮތް ގޮތް ޚިްއޞާކޮށްލުން. ދެ

ނޑުމެންގެ ދެޭކގޮުތގެ ކަރުދާހެއް. ިމ  އެާއއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ިމހާތަނަށް ތި ބޭފުޅުންނާ ޚިއްޞާކޮށްފައިވާެނ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގެ ކަރުދާހަކީ މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ޖަމްޢިއްޔާތަުކެގ 

ގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަން، އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭގޮުތގައި ުހންނަންޖެހޭ ކަންކަން. ދެން ޤާނޫނެއް އަލަށް ހެދޭއިރު ބިލު 

އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ ކަާމއިެބހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރަުމން މި ދެކޭގޮުތގެ ކަރުދާސް ެވސް ތައްޔާުރކޮށްފަިއ މިވަނީ. 

ބައްދަލުކޮށްފިން. އަދި ަހމަ އެާއއެްއކޮށް މި ދާއިާރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާ އެތަެކއް ފަހަރުމަތިން 



  

ނޑުމެން ބޭއްވިން ސިމްޕޯޒިއަމް އޮްނ  މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަާކ ވެސް މިދަނީ ބައްދަލުކުރަމުން. އިއްޔެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަ ކާއި، ފްރީޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭަޝން. މި ބައްދަލުވުމުން ވެސް އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތެޭރގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި މަސައްކަްތކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ، އަދި ހަމަ 

ނޑުެމން މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އެާއއެްއކޮށް ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ބަިއވެރިވެ. އަިދ ހަމަ އެއާއެކު އަުޅގަ

ދަލުވުމުގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭުފޅާގެ ޚިޔާލު ެދއްވުމަކީ ވެސް މެންބަރަކު ވަޑަިއގެން މި ބައް 

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިމްޕޯޒިއަަމށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު މުއްސަނދި ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ ތި  ނޑުމެން މިހާރު ޚިއްޞާކޮށްލާފައި އޮްތ  އެާއއެްއކޮށް ދެވަނަ ކަމަކަށް ައޅުގަ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަ

މި ކޮމެންޓްރީ ޕޭޕަރެއް ޚިްއޞާކޮށްލާފައިވާނެ މި ެދކޭގޮުތގެ ކަރުދާހުެގ އިތުރުން. ެއހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެްނެގ ފަރާތުން ޙުސައިން ޝަމީމް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޯލކަލް  މިހާތަނަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ސުވާލުތަކަށް އަުޅގަ

ކޮންސަލްޓެންޓް އަދި ހަމަ އެއާއެކު ކްރިސްޓަފާ ރޮބެޓްސް. ްކރިސްޓަފާ ރޮބެޓްސްއަކީ އަރަިބ ޤައުމުތަކާއި ދުނިޔޭގެ ެއކި 

ޤައުމުތަކުަގއި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތައްޔާރުކުރުމާިއ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ކަންކަމާިއ، އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް މި ފްރީޑަމް 

ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ ކަންކަމުަގއި އެކި ަޤއުމުތަުކގެ ޤާނޫނީގޮތުން މަސައްކަްތ އޮފް އެސޯިސއޭޝަން މި ޖަމް

ކުރަްއވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅާއާ އެއްވެސް ކަހަލަ ސުވާލެއް ކުރަްއވަން 

ށް ދިނުމުގެ ގޮތުން. ދެން މިހާރު ބޭނުންފުޅުވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާމުން އެ ފުރުޞަތު ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަ

ނޑުމެންނަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ބައްދަލު ކުެރއްިވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަަސްއކަތް އޮްތ ހިސާބަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ޖަމިޢްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ހިމަނާނެ ކަންކަމާިއ،  ޤާނޫނު ފަރުމާކުރާނެ ގޮތާއި، އޭަގއިބައްދަލުކުރެވި މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ އެކި ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު. ދެން  ށް މިހާރު މިވަނީ އެއްބަސްެވިވފައިޖުމްލަކޮށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބިލު އެޓާ ކުރަީނ.  މި ވާލުރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާ ޙައަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ޑްާރފްޓްކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ، އެހެންވީމާ ނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވެސް އެކި ފަރާތްތަކާިއ ރއެޓާ ،އެ ހިސާބުންއަުޅގަ

، ޭރވިފަިއ އޮތް ގޮތަކީ. އެހެންވީމާެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ިމހާރު މި މަސައްކަތް ، ވަރާކުރަްއވާނެ. އެހެންީވމާމަޝް

ވެސް މިކަުމގެ މި  އިމީދުކުރަނީ މި ބިލު ނިމިގެންދާއިރު މީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން އުންކުރިއަށް އޮތްތާނގަ

ދާނެ ކުރެިވގެންވެިރުވމާއި، ޚިްއޞާއާ އެްއކޮށް ިލޔެވި ަތއްޔާރު ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ުހރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ަބއި

ނޑުމެން ުއންމީދު މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ ޚިއްާޞއާ ކަމަށްވަންޏާ  ެއކު ކުރެވޭބިލަކަށް އަޅުގަ

ފުާޅވެ މިހާރު ހުރި ދަތިތައް ނެތިގެން  ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ހިންގުމުގެ ދާއިރާކުރަނީ ޖަމުމި އަޅުަގނޑުމެން އުންމީދު 

ކުރަނީ. އަދި މި  މީދުކަމަށް ައޅުަގނުޑ އުން ެވގެންދާނެ. މި ޤާނޫނަކަށް ވެގެންދާނެއުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު އެހީައކަށްދި

ނާޑިއ އެއްކޮށް ބަިއވެރިވާ ފަ ފެއް ދޭނަން. އެންމެ އެކޮޅުން ވެސް ވަރަށް ކުރު ތަޢާރު ރާތްތައްހަމަ އެއާއެްއކޮށް އަުޅގަ

އެްއކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނާއަކީ އީ ސާާރ، ސާރާ ޢަލީ ޝަރީފް، ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްރޮޖެކްްޓ ކޯޑިނޭޓާރ. ެދން މި



  

ޖެކްޓް މިވަގުތަށް ވޮލަންިޓއާރ ކުރާ ބޭފުޅެއް. ދެން ޝާޒިޔާ ޢަލީ، ޝާޒިޔާ ޢަލީ އަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސީނިއާރ ޕްރޮ

 ތި، . އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ ،މަދު މުޙައްމަދުނޭޓަރ. ދެން އެންމެ އެކޮޅުން އަޙްކޯޑި

ނޑުމެން މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން އޭގެ  ކަމަށް ބޭފުޅުންގެ އެްއވެސް ކަހަލަ ސުވާލެއް އޮތް ވަންޏާމުން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިންަޓނޭޝަނަ  ލް ކޮންސަލްޓެންޓް ަވރަށް ކުރުކޮށް ެއ ބޭފުޅާއަށް ާފހަގަކުރެޭވ ކަންތައްަތކަށް ތިކުރިން އަުޅގަ

 ން. ނަޚިއްޞާކޮށްލަން ފުރުޞަތު ދޭ ބޭފުޅުންނާ

Chris Perhaps you can share the similar main findings that you found in the associations 

frame work 

 

Christopher Roberts:Mr.  

Sure. First of all thank you all very much for having us today it’s a distinct honor to be 

able to address you with our findings just to the association legal frame work. I think, 

Iman introduced me, but I just to talk about myself I have been in Cairo past several years 

and working on various issues of legal reform throughout the Arab world. I am 

international lawyer and especially on issues that the association laws. So I have a lot of 

experience working laws in this area. So I think the chief issue that we think needs to be 

addressed with 2003 law and law. So underline issue is philosophy of the law. Currently 

and this is something that actually is seen in the number of association laws throughout 

the world. The underline approach seems to be won that civil society is an issue of 

concern and that something that needs to be you know to be carefully controlled 

somehow. In contrast of cause there is right to association right to association included in 

the constitution of the Maldives included in international law such as article 22 of 

international covenantal of civil and political rights to which the Maldives is a party and 

which is also incorporate in to the constitutional frame work the article 68. Once you 

reorganize association is a right the fundamental approach to several societies I think has 

to change. And that means that law should go from having a strict and controlling 

underline philosophy to a philosophy of enabling civil society allowing it to drive 

recognizing the right and allowing the civil society to provide benefits to the society as 

whole. So there are three underline areas I think that we wanted emphasize. There is the 

number emphasize comments we might be able to give. But there are three underline 

areas that need to change in order to reflect this conception of the right this fundamental 

philosophy. First it’s important that the law not prohibit unregistered associations. Now 

first of all this is simply because there is a right to freedom of association so this right is 

held by all people at all times to attempt to prohibit association would be to invent that 

right. Secondly I think once you start to think logically about this issue this only makes 

sense in current 2003 act we can see that association are in fact find as associations as 

registered under the act. And once you and then the prohibition say any associations 



  

which are not registered under the act shall be penalized. But since you committee find 

associations that things are registered under the act it actually starts to create a legal 

problem there. And this isn’t just a quite issue drafting in this particular piece. This is 

because it is very hard to define an association in some absolute way. We associate, 

everyday associate this simply when we come together with other people to pursue a 

common purpose without seeking perfect. So and to clarify of course the types of 

associations that we mean in the sense are small informal associations it is reasonable for 

the law to require any association that utilizes a certain amount of resources that’s taking 

and spending a large amount of money to be registered under the act. This is primarily a 

concern relative to small informal associations that they not be penalized by the law. 

Secondly it’s important that the framework in the 2003 law be change to ensure 

independent oversight of this civil societies fear. So, this again is in according to 

international stranded and there is variety of ways all sorts of mechanisms that can be put 

in place to achieve this. First of all ensuring that the process of appointment to the 

oversight body uses consensus, secondly by ensuing that the people on that body are 

inflated political concerns, third by ensuring that there is some degree of public inputs 

and transparency to the appointment of that body and also in fact by making it a body of 

individuals rather than simply one individual. Because once you have a body you have 

more checks. You simply have more different voices included and I think that would 

actually lead to better outcomes in terms of regulations and over sight on a whole. Third 

the 2003 associations act allows excessive discretion in a number of areas. So, this 

happens in a number of different ways. The law frequently simply refers to such 

discretion. In addition it allows for decisions to be made in instances when it is necessary 

and frequently allows those decisions to be made on the basses of factors that are either 

openly broad and waig or that are not in complaint with international standards. This is 

the case of two associations’ names and symbols. This discretion is on the part of   

registers to names and symbols are acceptable. Changes regulations in cases where there 

is no need for the register to review those changes, the reasons registration can be refused,  

alterations of regulations, fire approval of funding, issues of public support how public 

support is distributed is not sufficiently laid out by the law to ensure that its distributed in 

a way that’s equal and non political and in the imposition of penalties. So, and I think we 

on the line think about mind when thinking about removing discretion from this areas that 

actually this on the one hundred of course it will help civil society to fly by respecting the 

principle of fatality and allowing to look at the law clearly to see what exactly they have 

to do and the standards by which they will be bound. But they will also help the 

governing body because by simplifying and clarifying the procedures the governing body 

won’t be involved in this sort of a more of a wide spread sets of concerns. It, the 

governing body too would have much better define precisely what its responsibilities are. 



  

And this actually is also a positive in terms of governance because once you remove all 

of these various concerns from the shoulders of governing body that constantly checking 

every little detail of the associations regulation for example; they can focus on issues that 

I think we all agree are in fact of concern potential impalement fraud or these sort of 

abuses that might occurred. So, that is the basically with you and I am happy and I’m 

sure we are happy to take any questions you may have. Thank you. 

 

 

Mr. Chair: 

Honorable member Rifaaq. 

 

 

Maafannu dhekunu constituency member Abdullah Rifau: 

Thank you very much for coming and sharing this information with us. I have this 

concern that even the AG did support your idea of the right of freedom of associations 

without the registering. But I’m concerned that who will take the responsibility of any 

misconduct according to our experience especially in Male’ there are small groups of 

young people gathered on corners where they called themselves some name which is 

considered I mean that is what I think you are mentioning here, unregistered organization 

or groups. If something happens by that brand or name who will be the responsible 

person. If there is a registered there definitely will be somebody whom we can take the 

action against. Also the funds or sponsorships which they take how they can manage the 

transparency for how this funds are utilize and who will actually be responsible if the 

funds they take is not given for the right purpose. Thank you.  

 

Christopher Roberts:Mr.  

Thank you for the question. I think the core point to bear in mind I think this comes up 

very frequently relative to association laws is that an associations law is of course not 

only tool of governance. So, you have the entire, you have all of them that the resources 

of the criminal system for example if there is a particular criminal conduct begin 

perpetrated by that particular group than the criminal system is the one that is appropriate 

to adjust it and that would be the case where there are not the association with registered. 

And I don’t think we will ever expect such groups to register. So, the problem in the 

sense is the same in that way. I think on the other hand the association’s law you know so 

those are problems. But those problems to the address separate legal... Was association’s 

law should be focus on promoting the existence of association and on these issues. And 

the problem of course is that for you know for that one maybe problematic entity you 

have an other dozen entities which are positive and simply people coming together to 



  

support that community so you need to craft a way of dealing with them which doesn’t 

bring in you know and penalize good along with the bad. I think certain criminal 

obligations you know just a particular problematic actively on the way to adjust things.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއހެން މަސައްކަތްތައް ެވްސ  އަށް. އެއީ ވަރަށް ގިނަ 01:01އޮތީ  ވުން ކުރިއަށް ގެްނދަން ނިންމާފައިމި ބައްދަލު

ނޑުމެން މި ަބއްން ކުރިއަްށ އޮތް ިވއްސަްއކަ މިނިޓު ޓީގަިއ އޮތުާމއި ެއއްކޮށް. އެހެންކަމުކޮމި ދަލުވުްނ ތެޭރގައި އަުޅގަ

 އަސްާމގެ ުސވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް. ، ބުން ނިންމާލާނަން. އެހެންވީމާމިހިސާ

 

asheed: RMaafannu dhekunu constituency member Asma  

Notification there are some points I would like to get more clarification on that. Like 

notification rather than an authorization regime govern by a notification rather than an 

authorization regime. Then the second one is granting legal status to associations’. Than 

granting excessive discretion to authorities and the law should stipulate that following 

number of days without receiving comments from the authorities, that’s 30 days at 

maximum with the smaller time period portable association will be, will obtain legal 

status.  

 

Christopher Roberts:Mr. 

Sure. So thank you for the question. So the first issue that you raise the question of 

notification other than authorization actually links up to the, I think another point that you 

mention which is the stipulation of certain time requirement. So this is some one of the 

things that I think is most emphasize with in international law and standards which is the 

shift firm and I think it goes to the fundamental shift. I was talking about from a 

discretionary so the controlling approach to an enabling approach that recognizes the 

association of right. So, one thing is simply just using the word notification which 

indicates a great degree of a presumption that legal status will be achieved. But then of 

course you need various precious mechanisms to make that affective in the reality and of 

the most affective of these or important is this time limit. So for example in Egypt there is 

no associations have to gather the documents and submit them to authorities and many 

associations submit the documents and they won’t hear response for years. And so they 

are force to exist in a kind of legal mumble. Tunisia recently pass very positive new 

legislations on associations which speculated that if you don’t hear back from the 

authorities within 21 days then you have legal status. So this I think you know it, it helps 

to avoid that situation of legal empower and also it gives the authorities of default 

position if they you know, they might simply, you know they might not see no problems 



  

and they might now they don’t have to necessary response to the association because they 

will obtain legal status after that amount of time. There are other important elements to 

ensuring a notification frame work. For example I am ensuring that, you know first of all 

that if the registrar has some issues of the governing documents of the association they 

should sit down with the association or communicate with them and provide assistance to 

them in getting the government, governing documents in good shape and meeting all the 

requirements of the law. They should also always be the, if they do check the association 

they should provide within these things provide why they are doing so based upon the 

law and they should always be the possibilities of court view for any such decisions. Now 

could you remind me of the other particular points because I didn’t have the developing 

document that you are, sure? So the issue of this, yeah. Yes, ok. So I think there are 3 co 

ways that you address this decision. First the certain things shouldn’t infect need any 

decision at all, whether they might be a decision. Small changes to the governing 

regulations of an association currently such changes need to be with you, also changes 

need to be with you by the authorities. This is not necessary, it’s actually just going to 

add increase burden on the authorities and without any increase the governments benefit. 

If there are changes to name or if there is changes to the purpose of an association these 

are things which are more significant and which would be refuse. So one is when 

decisions are taking. Two is the standards by which such decisions are taken and two has 

two parts that means standard should comply with international standards and also, it also 

means generally that standard should be quiet for size. Precise for example relative to 

name of the association, it should only be an issue if the association is taking a name that 

is completely confusing, if it is trying to take the same name of another association for 

example that then should be rejected. It shouldn’t be a question of the registrar being able 

to decide if they like a certain name or not. Which this is sort of the what would be 

excessive discretions I that instance relative to questions purpose the law should lay out 

quick clearly several, several purposes that are prohibited and be very precise about this 

purposes, because unfortunately what we see all over the world in associations law and 

other laws is very broad statements of the purpose that they can be used to you know, 

statements of prohibited purpose that can be used by the authorities to selectively choose 

which ever association they want to prevent acting involve that doing so and clearly 

defined vary government law. So this is how you reset these sorts of ways that you 

remove excessive discretions. (After sometimes) Yes, I think the co-point is that if the 

discretionary elements means that they are just make them making decision based on 

judgment is supposed to base upon the law. So the idea is that the law would be very 

crisp and clear as to the prohibited activities and then those things are occurring then the 

authorities of course should step in and prohibit that activity. Yes exactly it would be, it 



  

would be in the discretionary sort of a broad heading for variety of very particular things 

you can do in the course of the tax of a… Yes, exactly. Thank you. 

 

Mr. Chairman: 

Bari, after that I will get chance to Shameem.           

 

Kurendhoo constituency member Abdulbari Abdullah:  

Thank you chair. I would also like to highlight on the discuses which we had yesterday at 

the symposium; I had the opportunity to attend the symposium. One of the issues that we 

are talking about all the registration, on the registration of cause the, from the constitution 

it allow freedom of association. But I would like to highlight that in the registration 

process there is a from governess point of view, there is an importance of coordination, 

monitoring and regulation. Now we are talking about institutions. Now if it is, when it is 

an institution once it is registered or not registered there is a role of the state, there is role 

of the public, NGO’s and there is a; I am talking from right basis approach from a 

righter’s point of view and bearers point of view. So the bearers also must have certain 

responsibilities and therefore I would like to highlight these two words. The coordination 

and monitoring and this two functions bring some sort of control either by the 

government or by the NGO. So I am not advocating either to make it mandatory to 

register or not to make register. But the point I am highlighting is there has to be a 

mechanism in which the NGO’s are coordinated. The NGO’s are monitored and from a 

good governess point of view they are also responsible from a bearer point of view. So I 

hope that should be highlighted in the law. Because we should remember that we cannot 

compare America, UK because we are still a very young democracy. So we should not be 

trying to plant the same hand to Maldives. We should also check the blood group. We 

should also check other things how the status of the patient if we want to justify. So I 

would urge that, when we get this bill reviewed that we look at from two points, from a 

right base point and from a right base point of view and the bearer and the cord. So that’s 

one point. Second point is if it is not registered, as you have just mentioned, if it is not 

registered then there is an element of a governess which goes out of hand which is not 

coordinated, which is not monitored. So it is up to the government to decide to leave it in 

default not monitored, not coordinate and yet they are applied. So I think it is time that 

both the government and the NGO’s sit separately and discuss this governance issues and 

reflect this in the bill. That is the point which I would like to highlight today. Once the 

bill comes into the parliament, of course we will be looking at from a good governance 

point of view. We will also be looking at these two points that I have highlight, the 

coordination’s, the monitoring and how the control is negotiated between the government 

and between NGO’s. So thank you.  



  

 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޝަމީމް ން ގެ ފަރާތުޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް 

ނުޑ ދިވެހިން ދަންނަވާލާނަން. ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުާތތަކުަގއި އަެނއްހެން ލޯކަލް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ ނުވަތަކްކޮންޓެ ހުށަހަޅަން މި އުޅޭ ގޮތަކީ އޭ.ޖީ  ސްެޓއްަގއި އެްއެޗއް ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަ

ޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޖަމްޢިއްޔާ ހަދައި ހިްނގުން އެބަ ޮއތް ރަ ވެސް އިްއޔެ ފާހަގަކުެރއްިވ ޮގތަށް

ނޑުމެން ކުރާ ގޮތަކީ އަދި މި ބުނަނީ މި ޤާނޫނުގައި ތަޢާރުފު ކުަރން ގަސްދު ހިންގޭ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ހިންގުމުގެ ވަރަށް ލިމިޓެްޑ ޖިސްޓްރީ ނުކޮށް މުކޮށް ލިޔެފައި ހުންނަ ގޮތަކީ ރަވެސް ޢާއް ގެ އެހެން ތަންތާދުނިޔޭ

ޖިސްޓްރީ މީހުންނަށްވުރެ ގިަނވަންޏާ ރަ 1 ތަުކަގއި އެބަ ހުރިނަނީ. މިސާލަކަށް ބައެއް ަޤއުމުތަކެއް މި އިންބާރު

ޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުރަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، ރަ ޖިސްޓްރީގަންޏާ ރަމީހެއްގެ އަތުން ލާރި ނަކުރަންޖެހޭނެއޭ. އެްއވެސް 

ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އެބަ އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ަނަގންޏާ ވަކި ވަަރކަށްވުރެ ޮބުޑ 

ހޭ. އެހެންވީމާ، ރަންޖެޖިްސޓްރީ ކުގިނަ މީހުން ބައިވެިރވަންޏާ އެ ރަވަރަކަްށވުރެ  ހަރަކާތެއް ހިންގަންޏާ، ަވކި 

ޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގަން މި ލިޔެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް ރަޖިސްޓްރީކުރަްނ ބާރުއަޅާ ގޮތަށް ޤާނޫނު ޙަޤީޤަތުގައި ރަ

އިސިްއޔަތެއް ނޯންނާނެ. އެ ވެސް ހިންގޭ ގޮތަށް. އެހެންނަމަެވސް އޭނައަކަށް ޤާނޫނީ ހަ  ބޭނުންވާ މީހަކު

އެ ނަމުަގިއ  ލާތްކުރުމުގެ ަޙްއޤެއް ނޯންނާނެ،އެ ަނމުގައި މުޢާމަ އްޔަެތއް ނޯންނާނެ،ޤާނޫނީ ހަިއސި އްޔާއަކަށްޖަމްޢި

. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި މުދާ މިލްކުކުރުމުގެ ޙައްެޤއް ނޯންާނނެ ންޓްކުރުމުެގ ޙައްޤެއް ނޯންނާނެ،މީހުންނާ އެގްރިމެ

ސްޓްރީ ކުރަން. އެގޮތަށް މި ޤާނޫނު ލިޔެވިގެންދާނީ. ޖިންގަން ބޭނުންވާ މީހަކު ޖެހޭނީ ރައްޔާއެއް ރަނގަޅަށް ހިޖަމްޢި

ދެން އަނެއްކަމަކަށް ތި ބޭފުުޅން ކަންބޮޑުވުން ފާހަގަކުެރްއވީ ޖިނާޢީ ހަރަކާތް ހިންގަންޏާ ކިހިނެއްތޯވާނީ. އެ ހަމަ 

ނޫނުތައް ނެތިއެްއ ރަނގަޅު ކޮންސަރނެްއ. އެހެްނނަމަވެސް ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު ހަރަކާތްތެރިވާނީކީެއއް އެހެން ޤާ

ވެްސ ޖިނާޢީ ހަރަކާތް ހިންގަންޏާ ޖިނާޢީ ޤާނޫނުތައް ހުންނާނެ.  ނޫން. މިދެންނެވީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު އޮއްވަ

އުޤޫބާތު ބިލުަގިއ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެަބ ހުރި ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ  މިހާރު ފާސްކުރައްވާަފއި އޮްތ ޤާނޫނުލް

ނުކޮށް  ޖިސްޓްރީއް ރައަދި ޭއގައި އެބަ ހުރި ޖަމާޢަތެ ވޭނެ ގޮތްތައް ަބޔާންކުރެވިަފއިްށވެރިުކރެހަރަކާތްތައް ވެސް ކު

. ދެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ވާނެ ގޮތް ެވސް ބަޔާންކުރެވިފަވެގެްނ ކުށަކަށްހިންގިޔަސް ޖަމާޢަތަކަށް

ވެސް އެބަ ހުރި ގޭްނގަކުްނ ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ އެކަްނ ބަލާއިރު ގޭްނގް ކުށްަތއް ަމނާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި 

ނޑު ިހތުން އެ ޤާނޫނުތައް އެބަ ހުރި އެކަހަލަ ހަރަކާތެއް މީހަކު ބަޔާންކުެރިވފަކުށްވެިރވާނެ ގޮތް  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކާ ބެހޭ ކަްނކަމުަގިއ ގޮތެްއގަިއ ޖަމްޢިއްޔާތަ ގޮތަށް. ދެން ޢާއްމު އެޅޭ  ހިންގައިފިްއޔާ އެމީހަކާ ދޭތެޭރގައި ިފޔަަވޅު

އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެއް ަސރުކާރުގެ އޮތީ މަނީ ލޯންޑްރިންގ ހަރަކާތެއް ހިންގަފާނެ ކަަމށް. ނުވަތަ އެކަހަލަ ފައިާސ 



  

ނުޑމެން މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ހިމަނާނަން ޖަމްޢިއްޔާ ބޭނުންކޮށްގެން މަކަރާއި ހީަލތް  އެއް ހެދުން. ދެން އަޅުގަ

އެޅޭެނ  ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި އަދި އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅުއެކަން ކަހަލަ ހަރަކާތެއް ހިންގަންޏާ ބޭނުންކޮށްގެން އެ

ނޑު ގޮތްތަެކއް މި ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ލިޔާނަން. އެހެންީވމާ، އެކަންކަން އަ ުޅގަ

ނޑުމެން އޭ.ޖީއާ  ޝަން ޕޭޕަރެްއ ތަްއޔާރު ސް މަޝްވަރާކޮްށގެން މިހާުރ ޕޮޒިވެ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ދެްނ އަުޅގަ

 ޖިްސޓްރާގެ ބާރު ކުޑަކުރާ ވާހަކަވިހެން މައިަގނޑު ފިލޯސަފީއަކީ ރަކުރެވިފައި ވަނީ. ދެން ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރެއް 

 ދޭގޮތަށް ޤާނޫނު ބައްޓަން ޖިސްޓްރާއަކީ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ ހިންގަން ހިތްވަރުދޭ މީހަކަށް ހެއަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ރަ

މީހެއް ގޮތަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުަގއި ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގަްނ  ހުއްޓުވާން ހިފަހައްޓާ ކުރަން. ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންުގވު

ހިތްވަރުދޭ، ޖަމްޢިއްޔާތަކަްށ ފަހިވާގޮތަށް ކަންަތއްތައް ޮކށްދޭ އަދި ސަރުކާުރގެ ޕޮިލސީތަކާއި މި ޖަމްޢިްއޔާތަކާ 

 ދުކުރަނީ. އެކަހަލަ ގޮަތކަށް މި ބަދަލުސްޓްާރއަށް އަުޅަގނޑުމެން ދޭން ގަސްޖިށްދޭ މީހެްއގެ ސްޓޭަޓސްއެއް ރަކޮކޯޑިނޭޓް

 ދުކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ.އަޅުަގނޑުމެން ތަޢާރުފު ކުރަން ގަސް

 

 ވަަޑއިގެންެނވި ޭބފުޅެއް ވާހަކަެދއްެކވުން:ން ގެ ފަރާތުޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް 

ނޑު ޝަމީމް ވިާދޅުވި އެްއޗަކަށް ކުޑަުކޑަ ެއއްެޗއް އިތުުރކޮށްލަންެވގެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު  ކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ވިދާޅުވި ގޮތަށް  ބާރިޝްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ބިލުގެ ފަލްސަފާ ބަދަލުވަނީ. ކުރިން، މިހާރު ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި މިއޮތީ 

ސް ވަރަކަށް ތަރުބިއްަޔތުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގޮތަށް. ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް މޮނިޓަރިން އާއި ވާނުވާ ބެލުމާއި ޮކންމެވެ

ރަލާ ވެސް ވާހަކަދެކެިވގެން ކަންތައްތަކަށް މިކުރަނީ އެޓަރނީ ޖެނެ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ފަރުމާ، މިހާރު ބިލު ފަރުމާ

އި ަރއްޔިތުްނެގ މަގުފަހިކޮށްދޭ، ދައުލަާތއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ުގޅުަވއިދޭ، ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ ޑިމޮކްރެޓިްކ ނިޒާމެްއގަ

އިހުސާސްތަާކއި ރައްޔިތުްނގެ ބޭނުންތައް ދައުލަތުގެ އެކި ިދމަދިމާލުގައި މިނިވަންކަމާއެކު ކަންކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް. ދެން 

ތި ވިދާުޅވި ކަންަތއްތަކަށް ިމސާލަކަށް ފައިާސގެ ކަްނކަމާިއ އެހެން ކަންކަުމގައި އެހެން ޤާނޫނުތައް ވެްސ ޝަމީމް 

މިސާލަކަށް ލޯންޑްރިންގެ ކަންތައްތައް މިހާރު  ސް އެބަ ހުރި. ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް މިާސލަކަށް މަނީވިދާޅުވިހެން ވެ

ކަމަށް ވަންޏާމު ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަެތއް ނީންނާނެ. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ފަިއސާ ެއްއ ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވޭ 

ކަހަލަ ތަފާތެއް ނޯންނާނެ. ެއހެންވީމާ، ދިވެހި ަދއުލަތުން ނުދޭނެ. އެ ހަމަ އަިމއްލަ ަފރުދަކަށް ދިނުމެކޭ ެއއްެވސް 

ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ވެސް މުޢާމަލާތް

ވަރަށް ޮބޑު ލުެޔއް  ވެސް ތި ބޭފުުޅން ތި ކަންބޮުޑވާ ކަންަތއްތަަކށްމިގޮތަށް ބިލު ފަރުމާ ކުރެިވްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު 

ވަަނ  3112 އެބަ ހިނގާޖަމްޢިއްޔާތައް  ވެސް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވި ލިބިގެން ދާނެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ހަމަ މިހާރު

ކަން ލިބޭތީ ެއ ކަމާއި ދެޮކޅަކަށް ފިަޔވަެޅއް އެ މިނިވަންއަހަރުގެ ޤާނޫނެްއ އޮތް ކަމުަގއި ިވޔަސް. ޤާނޫުނއަސާސީ ިއން 

ކަން ކަންމަ ބައިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް އެބަ ހިނގާ. ިސޔާސީ ހަރަކާތްތައް ވެސް އެަބ ހިންގާ. ސިޔާސީ ވެސް ނޭޅޭ. ހަ



  

އެހެންވީމާ، އަސާސީ މިނިވަްނ  .ވީމާސް ނޫން. އަާސސީ މިނިވަން ކަންކަން އެ ހުއްުޓވޭނެ ަކންކަމެއް ވެ ވެސް ހަމަ، 

މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ދައުުރ ވީާހވެސް ޮބޑަށް  އަންނަނީބަދަލުގައި ޮބޑަށް މީަގއި ިމ  ކަންތައްތަެކއް ލިމިޓްކުރުމުގެ 

 ތެއް ވިޔަސް ެއއްެވސް ޤާނޫނަކާޫދކޮށްލުމުގެ. ދެން ކޮންމެ ގޮ ެއއްކޮށްކަމާއި މިނިވަންފުޅާކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި 

ޒިންމާ އެއް. ައޅުަގނޑުމެން  ދައުލަުތގެ އީޚިލާފު ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭނެ. އެ

ނޑުމެންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއް  ދެކޮޅަށް މަސައްަކތްކުރާ ޝަނާކަރަޕް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހައިސިްއަޔތުން އަޅުގަ

މާއި، ނޫނީ ނާޖާއިުޒ ކަކަހަލަ ކަންމިސާަލކަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގ ، ބައެއް ކަހަލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަާމޢަތްތައް މެދުވެރިކޮށް

ގައި ވެސް ބަެއއް ޤައުމުަތކުަގއި ހިނގައި ކަންކަން. ުތމަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނކުށަށް އަަރއިގަކަމާއި، ކަން

ނޑުމެންެގ ހިއްސާ މަދަނީ މުޖުތަމަޢު ވާނެ ަގނޑުމެން ެވސް ވަރަށް ކަންބޮޑު އެހެންވީމާ، ައޅު އަކަށް ހެދޭ ބިލަކުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަކިން ޚާްއޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނަން ތި ކަމަށް ވަންޏާމު.  ެވއްޖެއެ ކަހަލަ ކަމަކުން މަގުފަހިާވގޮތަށް 

 ެއއަށްަގއި ހަމަ ސާފުކޮށް ސީދާކޮށް މި ބިލު ކަމަށްފާހަގަކުރެްއވި ކަންތި ބޭފުޅުން ތި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން 

 ޙައްލުތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވޭތޯ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާ

ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ  .ހުށަހަޅާލަން ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ ށް ކުޑަކުޑަ ުސވާލެއްއަޅުަގނޑު ހަމަ އައިމަނަ

ނޑުމެްނގެ  ނޑުގެ ފަރާތުން މި ީޓމުގެވެސް އަުޅގަ އަމިއްލަ ނަުމގައި ވެްސ ވަރަށް ާޚއްޞަ ުޝކުރެްއ  އަދި އަުޅގަ

ފޯކަސް އޮތް ދިމާލަކަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުަގނޑަށް  ަގއި. އަޅުަގނޑު ބޮޑަްށ މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން ދާއިރުދަންނަވަން

ތެޭރގެ ވަރަކަށްތޯ ރާއްޖެތަން. ތި ބޭފުުޅން ކިހާ ދާޢިއްޔާތަކަށް ބޮޑަށް މީތި ފިޓްވެގެންޭލގެ ޖަމުމާބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ 

 ޑިސްކަސްކުެރއްވީ؟ ަކމާމި ކަން ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ކުލަބް

 

 

Kurendhoo constituency member Abdulbaree Abdullah: 

Thank you. One other point that I would like to highlight is also that in the past many 

countries has suffered the NGO’s having going through many other activities, other than 

money laundering other then criminal activities. I would want to specifically highlight 

that especially in the gulf regions, Saudi Arabia, Abudabi and these places, they had 

money but, their governments at least start controlling money going through the NGO’s. 

Because of the kind of activities they have played. I have, myself have experience the 

NGO’s in Maldives NGO’s through the NGO’s in Colombo. Really translate a different 

ideology. I give you very specific example. For example, I have invited NGO’s come and 

operate or provide the service in the islands. It’s a good service health service. Doctors 



  

coming and provide the service. But through the mechanism I have seen using the NGO‘s 

in Colombo that they have started the supply, they have to start sending student from 

Maldives to Sudan to work for, to study and later to go and work for Algaidha. Now 

these are the very dangerous, these are the very dangerous and which are very bad for 

national security, which can really bring a change to the whole country and our society. 

And these things must be from the under the law we must build in mechanisms in such a 

way that NGOs freedom of associations doesn’t mean that we destroy a nation, that we 

destroy a society. Because these things have happen I’m just sharing this information for 

the member of this Majlis and also for transparency Maldives. And these things we don’t 

talk in public. We don’t take in the public because if I talk in public these people who do 

these things or operate will do something to me. So, this is not only money laundering. 

It’s not only other things. But these are other international organize crimes. Or organize 

fathuvaas or organize you know whatever they want to promote they come into. So, 

please look in to these things because we are trying to make better this country. So, if you 

want to make better we have to also from a law how we could coordinate and how we 

could monitor. Thank you. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ވަަޑއިގެންެނވި ޭބފުޅެއް  ގެ ފަރާތުންމޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

އަތޮޅު ތެރޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ  އްޔާތައް.ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަތޮޅު ތެރޭގެ ޖަމްޢި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިންމު

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތެއް ނުކުެރޭވނެ.ނުލައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އަޅު  މިސާލަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި  ގަ

ނޑުމެްނނާއި އެކު އްޔާތަްއ. މަަސއްކަްތކުރާ ައތޮޅު ތެރޭގެ ޖަމްޢި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސގެ ކާމިޔާީބއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފޯކަސް އަކީ މާލޭެގ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިތުރުްނ  ދެން އިއްެޔގެ ސިމްޕޯިޒއަމްަގއި ވެސް އަުޅގަ

ފަރާތުން ލިބުނު ޕްރެޒެންޓޭޝަނަކީ ވެސް މީދޫ ޖަމްޢިއްޔާގެ  ނޑުމެން ހަމައެކަނި ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެއަޅުގަ 

ފަދަ ބިލެއް ހަދާއިރު ކޮން ަކހަލަ ކަންތައްތަެކއްތޯ މީަގިއ ޮތޅު ތެރޭެގ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މި ޓޭޝަނެއް. ހަމަ އަޕްރެޒެން

ާމވާ އެ ބޭފުުޅންގެ މަސަްއކަތުަގއި ދި ،ބޮޑަްށ ވިސްނަްނވީ ކޮން ކަަހލަ ކަންތައްތަކަށްތޯ  ނީ،ހިމަނަންޖެހޭ 

 ހަމަ  ނުން ވަނީ ކޮން ކަހަލަ ކަންަތއްތަކެއްޯތ. ދެން އަދިިއތުރަށް ފަސޭހަކުރަން ބޭ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮަބއިތޯ،

ނޑުމެން މީގެ ތިން ހަފްތާ ކުރިން މިއާ  ެއއްކޮށް  ޖަމްޢިއްޔާއާ 7ެއއްކޮްށ، އަތޮޅު ތެޭރގެ  ޖަމްޢިއްޔާއާ 8އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ިއއްެޔގެ ސިމްޕޯިޒއަމްގެ ކުރިން. ދެން މީެގ ުކރިން ވެސްވަކިން ވޯރކިްނގ ސެޝަެންއ ބޭއްވިްނ  މެން އަުޅގަ

 އޯ ފެޑަރޭޝަނަާކއި ެއކު .ޖީ.ލްޑިވްސް އިން މޯލްިޑވްސް އެންެވސް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯ ބިލުގެ ވާހަކަ ެދކެވުުނއިރު

އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރޭަގއި ިޑސްކަަޝންތަކުގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ  

އޯ ފެޑަރޭޝަންަގއި މި ހިމެނޭ ފަންސާހަކަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ .ޖީ.މޯލްިޑވްސް އެންއި، ޑިވްސް އެން.ޖީ.އޯ ފެޑަޭރޝަނާމޯލް

ެވސް މީގެ ފޯކަްސ ައކީ މާލޭގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްަތްއ  އެްއކޮށް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއގޮަތކަށް



  

މްޢިއްޔާއޭ އެކަިނ އޮތީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ންނަނީ ޖަމާޢަތްތައް. ޖަން. ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ބިލުން މި އައެކަންޏެއް ނޫ

ނޑުމެން މާނަ  ،ކުރަނީ ޗެރިޓީތަކާއިމި  ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ އޮޅުމެއް އެބަ އާދޭހެން. ޖަމާޢަތްތައް. ޖަމާޢަތްތައް އަޅުގަ

. މި ހުރިހާ މި ހުރިހާ އެއްެޗްއ ހިމެނޭ ގޮތަށް ،ކުިޅވަރު ކުޅޭ ކުަލބުތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  ،ފައުންޑޭޝަންތަކާއި 

ކަމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް. ދެން ަޙޤީޤަތުގައި މިސާލަކަށް ޓްޭރޑް ކަން ހުރިހާމި ފަރާތްތަކުގެ ަގވަރނެންސާިއ ހިންގުމާއި 

އެ ޖަާމޢަތްތަކަށް ވަކި ޤާނޫނުތަކެްއ  އެހެންނަމަވެސް ުތގައި ޖަމާޢަތްތައް.ޔޫނިއަން، ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަީކ ވެސް ޭއގެ ޒާ

ނޑުމެްނ މި ބަލަނީ މިހާރު މި އޮތް  އެހެންނަމަވެސް ށް ނާދޭ.ހުރީމަ މީގެ ދަށަކަ ޤާނޫނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެްއ  އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއުޅެީނ  އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތައް ެވސް އެބަހުރި.  .އެންމެންނަށް ފިޓްކުރުމަށް ހުރިހާބޫޓެއް އަުޅގަ

ކަން ވެްސ ދެނެަގނެ، ދެން އެޓަރީނ ޖެނެރަލް ވަރނަންސް ކަންފަރާތްތަކުގެ ގަ  އެހެންވީމާ، ޭއގެ ބަދަލުަގއި ިމ ހުރިހާ

އަތޮޅު ެތރޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ވެސް ަހމަ މިހާރު ހުރި ހުރަސްތައް އެހެން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާދެްއވީ ވެސް ހަމަ

ޮއޑިޓް ރިޕޯްޓ ފަހަރު ބައެއް ޔާ ެއއް އުސޫެލއް އެޕްލައި ކުރާތީން ވެއްެޖއްނައްތާލަން. މިސާލަކަށް މިހާރު އޮންނަގޮތު

ވާނެ ިމސާލަކަށް އަތޮޅު ތެޭރގެ ޖަމްޢިއްޔާަތއް. ކުދި ޖަމްޢިއްޔާަތކެްއ ވަރަށް ދަތިހަމަ ކަުމގައި ކަންކަމާއި މި ކަންކަހަލަ 

ހަމަ އެ ވަސީލަތްތަާކއި އެްއެޗހި ވެސް ނުހުންނާނެ. މިސާލަކަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްިޑވްްސގެ ބަޖެޓް ނުހުރެދާނެ. 

ބަޖެޓްތަކެއް ނުހުންނާނެ  އެިޑުއކޭޝަން، ެކއަރ ސޮސަިއޓީ ަކހަލަހެލްތް  ގެ މަސައްކަތްކުރާ ސޮސައިޓީ ފޯރލޭނޫނީ މާ

އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސަްއކަތް ކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކު. އެހެންީވމާ، އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަމަ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 

ނޑުމެން މިކަން ކުރާނީ. ދެން ކަމެހަތަކާއި މި ކަހަލަ ހުރިހާ ކަންލިބެންޖެހޭ ފަސޭ އް ެވސް ވިސްނުމަށް ފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޮކންމެ ގޮތެްއ ިވޔަސް އެންމެ ފަހުން އަންނާނީ މަޖިލީހަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ  މީގައި އަުޅގަ

ޖަމްޢިއްޔާ  ނަކީ ވެސްއަުޅަގނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ ތި ބޭފުޅުންހަމަ އަންނައިރު  ،. އެހެްނވީމާކުރިމައްޗަށް އަންނާނީ

ނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ އެހިސާބަށް އަންނައިުރ  ،ރާތްަތއް ވީމާމަަސއްކަތްކުރާ ފަ ޖަމާޢަތްތަކާއި އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ކޮށް ކަމަށް ގެނެވޭނީ. އެހެންީވމާހަރުދަނާ  އެްއވެސް ކަހަލަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަންނުޖެހޭ އެގޮތަށް އަުޅގަ

މުހިންމު ބައެއް.  ކުރަނީ. އަތޮޅު ތެރޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މި ތްމި މަސައްކަ

އަތޮޅު ތެރޭގެ  ނާނެނޯންގޮުތަގއެްއ  މޯލްޑިވްސްވެސް ޓްރާންސްޭޕރަންސީ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސ ހަމަގައިމު

ނޑުމެން ބޭނުން ވަނީ ހަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ނުލާ. ވެްސ މަ އަތޮޅު ތެޭރގެ ޖަްމޢިއްޔާތައް ިމއަށްވުެރ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ކަތްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވުން.ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މަސައް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާަނން ސާޒިޔާ ޢަލީ އަށް. އެީއ  އަސްމާ އަށް ފަހު އަުޅގަ

 ރަށް ކުރުކޮށް ެއއްެޗއް ިވދާޅުވުމަށް.ންގެ ފަރާތުން ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަށް ޓަކައި. އަްސމާ ވަތި ބޭފުޅު



  

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ސާޒިޔާ ޢަލީން ގެ ފަރާތުޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް 

ަފއި އެްއޗެއް ދަންނަވާލާ ންޓަށް ނަސީމްގެ ޕޮއިޕޮއިންަޓށް ކުޑަކޮށް ހަމަ އިތުރުކޮްށލާފައި ތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުތި ނިންމާލާނަން.  ިމ ނޯޓިފިކޭަޝނޭ މި ދަންނަވަނީ ވަކި ހުިރހާ އެްއޗެހިތަކެއް ހަމަވީމަ  މެންޕޮއިންޓްގަިއ އަުޅގަ

ތަންކޮެޅއް ބޮަޑށް، މިސާލަކަށް ބައެއް ފަހަރު އެބަ ދިމާވޭ ދެތިންހަތަރު  ވަގުުތގެ ތެރޭަގއި އޮތޯރިޓީން ވެސް އެކަމާ

 ދޭންޖެހޭ  އްކަލަ އެން ވެސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދިނުމަށް އެއެހެންވީމާ، އެކޮޅު  ބެއް ނުލިބި.ރު އެްއވެސް ކަހަލަ ޖަވާއަހަ

ދިނުމަށް ބާރު އަޅާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ރަޖިސްޓަރ ނުކޮށްދޭން. އަމިއްލަައކަށް މިހިސާބުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ހަމަ ހުރި ކުިރއަށް  އެހެންނަމަވެސް އިނގޭތޯ. ދެން ވީއޭ ިކޔާފައި ިނންމާލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން ރަޖިސްޓަރީ

ޑްރާފްޓްކުރުން އޮތީ ހަމަ ބޮޑަށް ބެލެވިގެން ދާނެ. ބަލައިވެސްގަންނަން އަޅުަގނޑުމެން.  ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަށް ބިލު

ނޑު  ނަސީމްގެ ނޑުމެްނ ރު އަޅު ވަނީ މިހާއިތުުރކޮށްލަން ބޭނުންމެންބަރުގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުގެ ޕޮއިންޓަށް ައޅުގަ ގަ

ބާރުލުމާިއއެކު މި ބިލު އެއް ޭރގައި މި އުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާަތކުގެ ެއއްކޮްށ ރާއްޖެ ތެރޭގެ، އަތޮޅު ތެ އިްއޔެގެ ސިމްޕޯިޒއަމާ

އެކު ަވޑަިއގެންނެިވ އޭގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނުޑމެންނާއިކޮށް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ ވެސް މަސައްކަތް ކުެރވޭނެ ާވހަކަ. ޑްރާފްޓް

 އޭ،އޮފީސްތަުކގެ ބޭފުޅުން ވެސް ކުރިއަށް އެކުލަވާެލިވއްޖެގަވަރމަންޓް ތަކުގެ ބޭފުޅުްނ ވެސް އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީ

ޕޮލިސީ އެްޑވަރަކސީ އެއީ ަކން އަދާކުރަްއވާނީ. ކޮމެންޓްުކރެއްވުން ކަުމގައި ިވޔަސް ރޯލެއް ކިހާހިސާބަކުން ކޮން

ނޑު ކުރިން  އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށްކަންތައްތައް ކަުމގައި ިވަޔސް.  ކުރިއަށް ގެންދާނަމޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްވި ޚިޔާެލއް މިއީ، ހޯމް ކަން ކުރިއަްށ ބައްދަލުކޮށް މި މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުވުމުަގއި ތި ބޭފުޅުން ައޅުގަ

ނޑުއެހެންވީާމ، ގެންދިއުމަށް.  ތު ވެްސ އެ ބައި ވެްސ ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހަކަ ަދންނަވާލަމުން، ަވގު މެންައޅުގަ

ނޑުމެން އަނެްއކާ  ކުޑަތަންވުާމއެކު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ފަރާތުން  އައުމަށް ފުރުޞަތުވެސް  ކޮމިޓީ އަށް އަުޅގަ

 ކުުރ ދަންނަވަމުން، ނިންމާލާނަން އިނގޭތޯ.ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ބަލައިގެންފިން.  ވި މަޢުލޫމާތުކޮޅުތި ދެއްތި ބޭފުޅުން  .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ ައޅުގަ

ވެގެްނ ހަމަ ރަނގަޅު ޤާނޫނެއް ތަޢާރުފުން ޤަބޫލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފުރިމި ކޮމިޓީ ،އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ

ނޑުމެންނަށް އެކަަމށް ޓަ ދާނެ ނޑުމެންެގ ފަރާތުން، މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ ކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަށް. އަޅުގަ

 ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ ތި ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ިތ ދެްއވި މަޢުލޫމާތަށް ތެްއ ކުރާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، މަސައްކަ



  

ނޑު މިައދުގެ އެޖެންާޑގައި ހުށަހަޅާލި  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. .ޓަކައި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް  މެންގެ ދެން ބާކީ ިމޮއތީބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލި ފަދައިން އަުޅަގނޑު ފަދައިން ތި

ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫުނ ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ 

. ޭއގެ އިތުރަށް މި ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިުރ މިއޮތީ ކުރިފުޅުމަތީަގއި ޤާޫނނު ވެސް ގެނެސްފަިއ ައުޅވާލާފަ

ވެސް ނަަގއިދޭށޭ. އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހުށަހަޅުްއާވފައި އޮތް އަނެއް ބިުލގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް 

ޖެހޭ ދެ ފަރާތަކަށް މިހާރު ވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ހާޒިރުކުރަްނޖެހޭ، މިދެންނެވީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެހެންނަމަވެސް

ބޭފުޅުން،  ދެ ތަނަށް. އެހެންކަމުން، ތި އާދެންނެވި ޖެންޑަރ އާއި ފިނޭންސްއަންގާލުމަށް. މިއަދު އަންގާާލނެ މި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ މިއަދު ވެސް ކުަޑ ކޮމިޓީއެއް ނެގިދާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ އެ މަޢުލޫމާތުތައް 

ނޑުމެްނ ކުރިމަތީގަިއ މިއޮތީ ޙަޤީޤަުތގައި ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި ވެ ސް ެނގިދާނެ. މިހާރު އަުޅގަ

ތެއް ވެސް ނެތް. ވަންދެން. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މާ ބޮޑު ަވގު 01:21ގެންދެވޭނީ  ކުރިއަށް

ސްދުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ ގަމި ޤާނޫނު، މި ބިލު ނިންމާލަން  ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން  އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ދެން އަންނަ ދުވަހަކަށް ޕޯސްޓްޕޯން ވެސް ކޮށްލެވިދާނެ.   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްެދިވދާނެ. ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް

 ދެްއވުމަށް.ތާއީދު ކޮންމެވެސް އެއްބޭފުަޅކު ކޮށް ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން އޮތްގޮތަށްޅުގަ )ށ( އަށް އެ ގެނައި ިއޞްލާޙު އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން 

ނުޑ )ށ( ުލގެ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށްބެހޭ ބި ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަކާ، 10/1އަޅުަގނުޑ  ގަިއވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

 ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ. ތާއީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑށް މި ބަލަނީ )ހ( އަށް އެއްެވސް،  ޞްލާޙެއް ނެތް ގެ )ހ( އަށް އެްއެވސް ކަހަލަ އި 1އާދެ! އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ގެެނވުނު ަބދަލާއި އެްއކޮކަމަށް. ދެން )ށ( ޒަތްތެރި ށް ޢިއް ގަިއ، )ށ( އަށް މިހާރު ވަނީ، މިހާރު އަުޅގަ

ނޑަްށ ޖެހޭނީ މި   ދުކުރަްއވާފަިއވޭ. އެހެންކަުމންއަނެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާތއީ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްަވއި އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ގެންނަން ފެންނަ ކަމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވޯޓަކަށް އަހަން. ޭއގެ ކުީރަގއި އަޅުަގނުޑ 



  

ދޭނަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން، މިހާރު ޓަށް ަވގުތެއް ސެކްރެޓޭރިއޭ

ނޑުމެން ިމ ގެންދިޔައީ ވަރަށް މުހިންމު  ނުޑމެން ތަންކޮޅެއް ހަމަޖެހިލައިެގން. މިއަދު އަުޅގަ ދަންނަވާލާނަން. މި އަޅުގަ

ނޑު އެހެންކަމުން، އިގެން މި ދަނީ. ޤާނޫނު ފަރުމާކުރުމާ މެން މިހާރު ބައެއް ފުރަތަމަ މި ގެންދިޔައީ. އޭގެ ފަހުގައި އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްގެންދެޭވނެ ކަންނޭނގެ ދެން އަންނަ  ޓަރު ހުރި ރަނގަޅު ގޮތެއްަގއިނޑަށް މި އޮއްއަޅުގަ 

ންނަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް. އެހެންކަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ މަންޑޭގެ، އަުޅަގނޑުމެން މިއޮ

ނޑު މި ނަންބަރު އަލުން އަނެއްކާ  00:01ބައްދަލުވުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ  އަށް އޮންނަ ބައްދަލުވުމަށް އަުޅގަ

ގެންދެވިދާނެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މަންޑޭގެ މީޓިންގަގިއ  އެޖެންޑާކުރާނަން. އެޖެންޑާކުުރމަށްފަހުގައި ދެން ކުރިއަށް

ދެން އޮތް ބިލަށް، ދެން އޮތް ބިލަށް ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ނަގަން މަންޑޭ ައްށ ، އަޅުަގނޑު ުކޑަ ކޮމިޓީެއއް އަނެއް

 ފަސްކުރާނީތޯ؟ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު 

ތައް. ެއއް ބޭފުަޅކަށް އަނާާރ ނުކުޅަދުންތެރިކަމުގެ ބިލަށް ުކޑަ ކޮމިޓީައކަށް އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅާލަން މިދަންނަވާ ނަން

އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބާރީ  .ލްދެން ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފައިޞަނަޢީމް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، 

 އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުޘްމާން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ން:ވާހަކަދެްއކެވު هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނޑު އެ ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރުންނަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.   އާދެ! އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙައްޤުތަްއ  ނުކުޅަދުންތެރިކަން ،ގޮތަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓަށް. އެހެންކަމުން ހުށަހެޅުނު 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް  1ޓަކައި ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނެގިން އެ ދިޔަީއ  ކަތްކުރުމަށްހުންނަ ކުދިންގެ ބިލުގެ މަސައް

ލް، ބާރީ، އަސްމާ، ރާތް ކަމަށްވާ އަނާރާ. ދެން ފައިޞައެކުެލވޭ. އެ ކޮމިޓީަގއި މި ތިއްބަވަނީ ބިލު ހުށަހެޅުްއވި ފަ

ކުރުން. ސައްކަތް ންނެވި ބިލު ފަރުމާކުރުމުގެ މަބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް. އެހެންކަމުން މި ބިލު، މިދެ 1ޖަމީލް ޢުޘްމާން. މި 

ަބއްދަލުކޮްށ  އިތުރަށް އެްއވެސް ފަރާތަކާގެެއއްެވސް ނިންމުމެއް ނިންމާނީ، ނިންމޭނީ ހޯލް ކޮމިޓީން. އޭ  އެހެންނަމަވެސް

މަސައްކަތް ިމ ގެ މި ބިލު ފަރުމާކުރުމު އެހެންކަމުން ވިްއޔާ ޖެހޭނީ ހަމަ ހޯލް ކޮމިޓީން. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާކަމަށް ވަނީ



  

ސަބް ކޮމިޓީން ޖެހޭނެ ރިޕޯޓެއް މި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ ައށް ހުށަހަޅަން. އޭގެ ފަހުަގއި  ކޮށްިފން.ވާލުސަބް ކޮމިޓީ އަށް ހަ 

ނޑު މިައދު ކޮމިޓީގެ ނިންމާލީ މި.  މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތެއް ނިމިގެންދާނީ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ބެހޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ބުދަ  ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތކާނޑުމެން ބާްއވާނީ މަންޑޭގައި އަުޅގަ

 ބެހޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް. ދުވަހު ބާއްވާނީ ނުުކޅަދުންތެރިކަމުގެ ޙައްޤުަތއް ޙިމާޔަތްކުރުމާ 

__________________________ 

 

 


