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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ކަމަކާިއ ެއކުަގއި 3އެޖެންާޑގެ ަގާވއިދު ކޮމިީޓގެ މިއަުދގެ މި ަބއްދަލުވުން މިބާްއވަނީ `. ައޅުގަނޑުމެން 

އޮންނާނެ. ފުރަތަމަ ގެންފަިއވާނެ. މޭޒުކޮޅު ަމތީގައި މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައި މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ކޮީޕެއއް މިހާރު 

ތަކުެގ ޢާއްމު ަގާވއިދު ފޮނުއްވާފައި އޮތް ަގާވިއދެއް. ންތަރުތީބުން ދަންނަވާލަންޏާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީމިއޮތީ 

ތިާމގެ  މިއާކަންކަމުެގ ަގވާއިދު. އިތުުރޮކށްދިނުމަށް އެދި. ެއއީ ިސްއޙީ އަދި ސަލާމަތީ ނޫނުގެ ޖަުދވަލަށް ގާ

ޅުަގނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ. އަކޮށްފައި ގޮތެއް ނިންމާފައި އޮތްކަމަށް ގަާވއިދެއް ައޅުގަނޑުމެން ކުރިން ދިރާސާ

ވާފައިވާ ޢާއްމު ަގާވއިދުތަުކގެ އެކަމަކު އެޖެންޑާ މިދަނީ. ދެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުއްފަހުން އަދި ބަލައިލާނަން. 

މިއޮތީ މުއްދަުތ އިތުރުކުރުމަށް އަެނއްާކ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ޢާއްމު ގަާވއިދު. ދެން  ނޫނަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ެއދިގާ

ގެ 17އޭޕްރީްލ،  30އޭޕްރީލް މަހު މީތި ހަމަވާތީ އޭޕްރީްލގެ ނިަޔލަށް.  30ވެސް ފޮނުްއވާފައި އޮތް މަްއސަލައެއް 

މައްސަލަ މިއަދު  3މައްސަަލެއއް. މި އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭ.ޖީ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ނިޔަލަށް 

މަަސއްކަްތ ނުނިމިގެން އުޭޅ މައްސަލައަކީ އަދި ކުރީ ދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އަުތގައި އޮތީ. ދެން 

ގެ މަްއސަލަ. އެ މައްސަލައިަގިއ މިނިސްޓްރީގެ ަގވާއިެދއް އީ ހެލްތުއެލާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް. ކޮށްލާފައި ދޫކޮށް

 ބޭފުޅުންނާއި މިތަނަށް  ބޭބޭފުޅުންނައި ވާހަކަދައްކާަފއި ެއއްބަްސވުމަކަށް ައއިއްސަ އޮތީ އެ ޑުމެން އަޅުގަނ

ގެންަނވާފައި މިކޮޅަްށ ަބއެއް ބަދަުލތައް ވާހަކަދަްއކަވާަލއްަވއިގެން  ެހލްތު މިނިސްޓްރީއާ ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނާއި

ތު ދެން އެޖެންޑާގައި ބާކީ ނީ އެ ނުލިބޭކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިވަގު ޤަބޫލުކުރަފޮނުއްވައިެދްއވުމަށް. އަދި އަޅުގަނޑު 

ނިސްޓްރީެގ ގަާވއިދަށް އަުޅގަނޑުމެން އޮީތ ތަރުތީބުކޮށްލާފަ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މި ައއިޓަމު މި 3އޮތް 

ިސއްޙީ އަދި ަހއުސިންގ މިނިްސޓްރީން މި ފޮނުއްވި ަގާވއިުދ އިނގޭތޯ  .ބަލާލަމާތޯ؟ )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އޯކޭ

ޭއަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުުނ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ަގާވއިދަކީ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށްފައި 

. އެ ިލސްޓަާކއެްއޮކށް ފޮނުވި ގަާވއިދެއްބައެއް ކަންކަން ހުރިކަމަްށާވތީވެ އެ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމެންޓުތަކުގެ 

އަލުްނ ހިމަނުއްވައި އިޞްލާޙު  ަގއިތެރޭ ގައި ހުރި ގިނަ ކަންތައްތައް ޭއގެތެރޭ ބައްލަވާފައި ޭއގެދެލިކޮޕީ 

ރެޓޭރިއޭޓުން މިވިދާުޅވަނީ ާވއިުދގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ސެކް ކުރަްއވާފައި ފޮނުްއވާފައި ޮއތް ގަާވއިދެއް. އެ ގަ

ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ. އެކަމަުކ  ރީ ކަންތައްތަކޭ ހުރީ. ބައެއް ކުދިކުދި އިދާއުސޫލީގޮތުން މިހާރަކުެއއް ަކމެއް ނެތޭ

އޭ. އެހެންވީމާ، ބައި ހުރީ އެއަށް ވައްާދ ނިންމާފަ ދިން ކޮމެންޓުތަކުގެ ގިނަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން މައިގަނޑު

 ފެއް ދިނުމުގެޮގތުން ދަންނަވާލީ. ހަމަ ކުޑަ ތަޢާރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްދާއިާރގެ މެންބަރު ކެޔޮދޫ 



  

އަލީަގއި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ެއްއޗެއް ދަންަނވާލާނަން. ެއީއ ދެއްިވ މަޢުލޫމާތުގެ  ދެ! މުޤައްރިރު ދެންމެ ތި އާ

ޢަމަލުކުރުމުަގއި ގަާވއިދު ެދއްތޯ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ަހއުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރއިން  1ނަންބަރު 

ބޭފުޅުން  ގޮތަށް އެ  އިދު ކޮމިޓީން އިރުޝާދުދެްއވިގެންގުޅެންޖެހޭ ިސއްޙީ އަިދ ސަލާމަތީ ކަންކަމުެގ ަގވާ 

  .ައުޅގަނޑަށް ފެންނަނިތީ އެގޮތަށް މީތި އިޞްލާޙުކުރަން އިޞްލާޙުކުަރއްވާަފއިވާީތވެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

  ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާލިގޮތަށް ދެންމެ ހުށަހެޅުމާއި އެއަށް އެހެން ބޭފުޅެއްގެ އެހެން ރަޢުޔެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަ

އްޙީ އަިދ ފޮނުއްވާފައި މިއޮތް ސިއިންފްރާސްޓްަރކްަޗރ މިނިސްޓްރީން އެންޑް ހައުސިންގ ތާއީދު ލިބުނުގޮތަށް 

ޯވޓު ދެއްވުމަށް. މިަވގުތު ވޯޓު ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ަގާވއިުދ ކޮމިޓީން ނިންމަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން 

މީެގ  އެހެންވީމާ،މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން ެއގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.  4މެްނބަރުން. އެ  4ދެއްޭވގޮތަށް ތިއްެބވީ 

އިން ޢާއްމު ން މި އޮތީ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްދެަގވާއިދު ހިމެނިގެން ދިއުން.  މިގައި  1ނަތީޖާއަކަށްވާނީ ޖަދުވަލު 

މީ ކުތުބުޚާނާގެ ޢާއްމު ފޮނުއްވާފަިއވާ ަޤއުނޫނު ަޖދުވަލު އެަކކަށް އިތުރުކޮށްިދނުން އެދި ގާބެހޭ  ގަާވއިދުތަކާ

ހިމެނިގެން މިައއީ.  ޖެންޑާަގއިށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެމި ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އަދި އަލަ ގަާވއިދުެގ މައްސަލަ. 

ބައްލަަވއިލެްއވުމަްށ ކުޑަަވގުތުކޮެޅއް އަުރވާފައި މީތި ދިރާސާކޮށްލުމަށް އެއްވެްސކަހަލަ ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ އެހެންވީމަ 

އެހާތަނަށް އަލުން މިގެންާދ ކޮމެންޓުތައް ކުރިއަށް ެގންދާނީ. ދެން މި ގަާވއިދުެގ މައްސަލަ ައޅުގަނޑުމެން 

މެންބަރުން ދިރާސާކޮށްލަން ވަގުުތކޮެޅއް ދެން މިވަގުތު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް

ަވޑަިއގެންނެިވއްޔާ ކަންޭނނގެ ގޮެތއް ނިންމަން އަރުވާަފއި ކުރިއަށް ގެންދިުއންހެން. އެ ބައްލަވައިަލްއވާފައި 

އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ޞަފުޙާގެ ަގވާއިެދއް.  9ކިތަްއ ޞަފުޙާގެ ގަާވއިދެއްތޯ؟ ފަސޭހަފުޅުވާނީ ދެއްތޯ؟ 

)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ދެން އަޅުގަނޑު އެަބޮއތް މެންބަރުންނަށް އިދާރީ ވޭނެހެން. އްހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން މި ނިންމާލެ

ގަކުރެވޭ އިޝޫސްަތއް ފާހަ އެވެންޏާ ތަކެއް ހުިރަކމަށް ފާހަގަކުރައްެއްއވެސްކަހަލަ ިއޝޫމޭޒުން އެ ފާހަގަކުަރއްވާ 

ކަންނޭނެގ  އޭރުން މެންބަރުން ދިރާސާކުރަްއވާއިުރ ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަފުޅުވާނެކޮށްލަދެއްވުން. މެންބަރުންނަށް އީމެއިލް

އޯޭކ. ެދން އީމެއިލްކޮށްލަެދއްވާތި ޮއވެއްެޖއްޔާ.  ލިބިފައިވެްސ ކޮންމެވެްސކަހަލަ ހެލްޕެއް އިދާރީ މޭޒުްނ ގައި ބައި ކުރީ

 ވަނަ މައްސަލަ އިނގޭޯތ. އެއީ ޢާއްމު ގަާވއިދުތަކާ 3ތައް މެންބަރުންގެ ފަސޭހަފުޅަށް ޓަކައި. ދެން އޮތީ ތި ދިރާސާ

އޭޕްރިލަށް އިުތރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭ.ޖީ  30މުއްދަތު ަގއި ހިމެނޭ ގަާވއިދުތަުކެގ  2އަިދ  1ޖަދުވަލު  ގާނޫނުބެހޭ 



  

އް ނިންމުން. އޭ.ޖީ އޮފީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ެއއްފަހަުރ ފޮނުއްވާފައި އޮތް މައްސަލަާއއިމެދު ގޮތެއޮފީހުން 

ވަނަ އަހަރު ައޅުގަނުޑމެން އެ ގާނޫނު ނެރުނީ  2008އިނޭގތޯ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  އީއަންނަ ސިޓީއެއް މި

އެ ަގވާއިދުތަުކެގ  ވެވާތީނެކަމަށް ނުހިންގޭ ގަާވއިދެއް  ިރކަން ނެތިނޫނެްއގެ ބެލެނިވެގާ ބައެއް ގާނޫނުތަުކގައި އެްއވެސް 

އަންނަން ދެން އެއަށް ބާރުވެރިކަން ދިނުމަށް ޓަކައި ޢާއްމު ަގވާއިދުތަުކެގ  ށްއުޟޫޢަނޫނުތަެކއް އެ މަނަމުގައި ގާ

އިރާ ތްތެެރިއން ފުރަތަމަ ފަށައިގަ އޭގެ .ޖަދުވަލުންކުރެ ަޖދުވަލެްއގައި ހިމަނަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް 2ގާނޫނުގެ 

ވެސް ވަރަށްގިނަ ގާނޫނުތަެކއް ވުޖޫދަށް ައއިސްފި. އެހެންނަމަވެްސ، ައދިވެސް ބަެއއް ގާނޫނުތަްއ  ބަލާއިރު މިހާރު

ނައިސް އެބަހުރި. އިހަކަށް ުދވަހަކު އަެނއް އޭ.ޖީ އޮފީހުން މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވިއިުރގައި މި ވިދާުޅވަނީ 

ހުން ެއންމެފަހުން އިތުރުކޮށްދެއްވި ަފހުން އެ ދެ ޖަދުވަލުަގިއ ދެންނެވިދިޔަ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ

ގަާވއިދަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނޭ.  7ަގވާއިުދެގ ތެރެއިން ކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިސްަފއި ވަނީ  40ހިމެނޭ ޖުމްލަ 

ޭޅގޮތުންނޭ. އެހެން ަގވާއިުދގެ ތެރެއިން ކަމާބެހޭ ބިލު އެކުަލވާ ލެވިަފއި ނުވަނީ ަގވާއިދުަތކާ ގު 33ދެން މިއޮތް 

ަގވާއިެދއްެގ   27ާލފައިވާ އިހުރިހާ ގަވާއިދުަތކާ ބެހޭ ބިލުތައްވަނީ އެކުަލވާލާފައޭ. އަދި ެއފަދައިން ބިލުތައް އެކުަލވަ

ކީ އިނގޭތޯ.  ވީމާ، ރިޕޯޓަ ަގވާއިެދއްގެ ބިުލވަނީ މަޖިލީހަށް ވެސް ހުށާހަޅާފައެވެ. ިމއީ މީގެ ސްޭޓޓަސް 9ތެރެއިން  

ްއޔާމު އަހަރު ުދވަހުގެ ުމއްދަތު އިތުރުކޮށްެދްއވާފައި. ކުރިން ެވއްޖެ 1ުދވަހުން ފެށިގެން  30އޭޕްރީމް މަހުގެ  2016

އޮތީ ކަނޑައެޅިގެން ވިދާުޅވެފައި ކަްޓ  މިގޮތަށް މުއްދަތެއް ލިުޔއްވާަފއި ނުހުރޭ. އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ މިފަހަރު އެ

ދެއްވާފަ. ައޅުގަނުޑ ިމ އިތުރުކޮްށ އަހަރުގެ ުމއްދަތެއް  1ށިގެން ްނ ފެއި 30ެގ އޭްޕރީލް  2016އޮފެއް ދީފަިއ 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅަން. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީގައި ައޅުގަނޑު މި ބައިވެިރވަނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ޖާަގ މި އާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ 

ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ާއއްމުކޮްށ މި ކުރީގައި މި ކޮމިޓީގައި ފެއްޓުމުގައި އަުޅގަނޑަށް 

ބައިވެިރެވވުނީ ފަހުން. އެހެންވީމާ، މުޤައްރިރު އަުޅަގނޑަށް އެ ފުރުޞަތު ދެއްވައިިފއްޔާމުން އަުޅގަނުޑ 

 ޝުކުރުވެިރވާނަން.  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދިޔަ. ައުއ  ގަާވއިދެއް ޭއގެ 88ނެރުނީ މި ވަނަ އަހަރު އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނެއް  2008

އިުރގަިއ، އައު ގާނޫނުއަސާީސގެ މާއްާދެއއްަގއި އޮންނާނެ ބުނެފައި އެްއވެސް ބެލިނިވެިރކަމެއްނެތި އި ގާނޫނުއަސާސީ އަ

ނުއަާސސީ ބަލައެްއ ނުގަންނާނޭ ާގނޫނެއްގެ ބެލެިނވެރިކަމުެގ ހިންގާ ގާނޫެނއް ގަާވއިދެްއ ނުހިނގާނޭ. އެ ގާނޫ



  

. ިއވަުރ ގަާވއިދުތަެކއް ބިަކވެފައްޔާ. އެގޮތަށް އޭރު ދައުލަުތގައި ހުރި ހިންގުމުގެ ބަ ދަށުގައި އޮތް ަގވާއިެދއް ނޫނި

ހިމަނާފައި ޢާއްުމ  އަށްގާނޫނެްއގެ ޖަދުވަުލގެ ެތރެ މަޔަކާ ނުލާ. އެ ހުރިހާ ެއއްެޗއް އެްއކޮށްފައި ަގވާއިެދްއގެ

ތެޭރގަިއ ްއ އަހަރު ުދވަހުގެ ގަާވއިދުތަުކގެ ގާނޫނު ިކޔާފަިއ ގާނޫނެްއ މި ނެރުނީ. ނެރުުނއިރުަގއި ވިސްނުން އޮތީ އެ

އެއީ ޭއގެ ތާރީޚަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ އަހަރަކު އި ހެދުން. ަކކަށް ާގނޫނުތައް އެކުލަވާލަ އެ ހުރިހާ ގަވާއިދުތަ

ވެްސ،  ވަނަ އަހަރު 2011ވެސް،  ވަނަ އަހަރު 2010 ،އަހަރު ވެސް 2009ށް މި ފެންނަނީ ންނަވެސް އަުޅގަނޑުމެ

އަހަރު  7ވަރަކަްށ އަހަރު ތެރޭަގއި  8ވެސް މި އިތުރުކުރެވެމުންދާ ތަން. ވޭތުވެިދޔަ  އަދި މިއަހަރު  12،13،14،15

ން މިއަދު ަގވާއިދުން ފެިށގެ 88ުކޑަޭވ.  ެވސް، މިދަނީ މުްއދަތު އިތުރުކުެރވެމުން. ލިސްުޓ ވެސް އެބަ ހަމަގައިމު

ލިެޔވިފައި ހުރީ  އިތެެރއިން ެވސް ބޮުޑބައިގަ  ޖުމްލަ އޮތީ. އޭގެ ދެންަގާވއިދު  40ްއޔާ ވިދާޅުވާ ގޮތުން ވެއްޖެ

ކަށް އެކުަލވާނުލެވި ެއއްގޮތަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަ.  ވެސް ބައެއް ެއްއެޗހި ހުރީ ެއކުލަވާލި ބިލުތަކުން އެކުަލވާލާފައި. އެ

އެހެންނަމަވެސް، އެ ސްޕީްޑަގިއ  .މާ، އެ މަސައްކަތް އެބަ ހިނގާވަރަށް މަދު އަދަދެއް. އެހެންވީ ވެސް އުޅެނީ

 ނުދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ގާޫނނުގައި ބުނެަފއި އޮންނަ މާްއދާއެްއގެ ސަބަބުން މީތި ކޮްނމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މި

ނުދެންޏާމު އެ ގާނޫނު ުއވޭނެ ާވހަކަ ބުނެފައި އޮންނާނީ. އިތުުރކޮށް ގެ ޯވޓަކުން މުއްދަތުއަންނަނީ. އެީއ މަޖިލީހު

އެހެންވީމާ، އެ ުމއްދަތު  ށް ެގނެސްދީފައި އޮތް ގާނޫެނއް.އެހެންވީމާ، ވަކި މުއްދަެތްއ ކަނޑައަޅާަފއި ވުޖޫދަ

ެގ އަުޅގަނޑުމެން ދޭން ދެމުވުމުގެ ގޮތުްނ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ެއ އަހަެރއްއެ ގާނޫނު ދިރިދިރިވުމުގެ ގޮތުން 

 ބޭނުންވާ ނިސްބަތަކަށް މި ބިލު އިތުރުކޮށްދެމުން މިދަނީ. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ތި ވިދާޅުވި އެްއޗެއް އަުޅަގނޑަށް ސާފުވެއްޖެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު އެޖެންާޑގެ 

ގައި  2އަދި  1ބެހޭ ގާނޫނު ޖަދުވަލު  އިދުތަކާޢާއްމު ގަވާ  ،6/2008ންބަރު ނަ އޮތް ގާނޫނު ގައި މި 3ބަރު ނަން

އެދި ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން  ައށް އިތުރުކޮށްެދއްވުމަށް 2017އެޕްރީލް  30 ފައިވާ ޖަދުވަލުތަުކގެ ުމއްދަތުހިމެނި

ކުގެ މުއްދަތު މެނޭ ގަވާއިދުތަ ންަނާވ ގޮތަށް ޖަދުވަލުގައި ހިފޮނުވާފައިވާ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުން އެ އެދިވަަޑއިގަ

  އިތުރުކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ހުަށހަޅަން އެގޮތަށް ނިންމުމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އެ ހުށަހެޅުމަްށ  އްޒަތްތެރިއި ރި މުޤައްރިރު. ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ްއޒަތްތެއި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއ އުފައްދާފައި ހުރި ަބއެްއ  2015އިނގޭތޯ ަބއެއް ގާނޫނުތަކުން  ެއއްއިދާރީ މޭޒުން މި ނަންގަވަ ަމއްސަލަ .އޯކޭ

ަގވާއިދުތަުކގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަެކއް އެބަހުއްޭޓ. އެ ކުގައި އެބަ ބުނޭ ތަނޫނުތައް އެބަުހއްޓޭ. އެ ާގނޫނުގާ

ހުރި އެ  އެހެންވީމާ، އެ ަގވާއިދުަތއް ުވޖޫދަށް ނާންނަނީސް އަޅުގަނުޑމެން މިހާރުގެ ގާނޫނުގައި ޖަުދވަލު ކުެރވިފައި

ކުންނާނެ އިނގޭތޯ. ވަންޏާމު މައްސަލައެއް ނުކަމަށް ގަާވއިދެއް އުިނޮކށްފި 7ނިސްބަތްވާ ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެއިން 

މި ކޮމިޓީގެ ފެްނަވރުގައި ކުރާ ކަެމއް ގަާވއިދަކަްށ އިތުރުކުރުން. ަގވާއިދެްއ  ،އުނިކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ުކރާ ކަމެއް

ހުރި ުމއްދަތު . މަިޖލީހުގެ ފެންވަުރގަިއ އަުޅގަނުޑމެން ކުރާ ކަމަީކ ހަމައެކަނި ގާނޫނުގެ ދިރިއުނިކުރުން އިތުރުކުރުން

އިތުރުކޮށްދިނުން. އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު މިއޮތް މައްސަލައަކީ ގާނޫުނގެ މުއްދަތު އިުތރުކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލަ. 

 ނުދާނެ. ން ަގވާއިުދތަކެއް އުިނވެގެންން އޮޓޮމެޓިކަކުކުއަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުން މީގެ ސަބަބަ

މިހިރަ  .ްއަގއި މިހިރަ ގާނޫނުތަކެއް ތިމަންނަމެން މިހިރީ ހަދާފައޭތް ޝެޑިއުލެޅުން ފޮނުއްވާފައި އޮ އެ ބޭފު

ނުލެެވއޭ. އެހެންވީމާ،  ގާނޫނުތަކަށް މިހިރީ ބިލު ެއކުލަވާލާފައޭ. މިހިރަ ކަންތަްއތަކަށް އަދި ބިެލއް އެކުަލވަެއއް

ނާ ޝެޑިއުލްގައި މި ބުނަނީ ބައެއް އޮންނަނީ ގާނޫނުތަކެއް އުފަން ކޮށްފީމޭ ބު އްގެ ެއއް ކޮލަމްަގިއ މިޝެޑިއުލެ 

އެ ގަވާިއދުތައް ވުޖޫދަށް ނާންނާތީވެ ައޅުގަނޑުމެންެގ ޒިންމާެއްއ  ތާ.ގަާވއިދުތައް އެ ގާނޫނުގެ ދަުށން ހަދަންޖެހޭނެ

. ތޯ ނޫންތޯއިދުތައް ޖަދުވަުލން އުނިކުރާނީއެ ގަވާ  އް މިހާރަުކއެއް ގޮތެއް ނިންމާކަށެ އެއްމިއަދަކު ނޫނޭ

. މުއްދަތު އިތުރުކުރަްނ ލިްއޔަތަކީ ހަމައެކަނި ެއންމެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުންއޫގެ މިއަުދގެ މަސްއަޅުގަނޑުމެން

ގޮތެްއ  އެއްމިަވގުތަކު  ނެއްއަުޅގަނޑުެމން ބާއްވާނީ ައޅުގަނޑުމެން ފެނޭތޯ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މި ޕޮޒިޝަން

. އެ ެއއްެޗއްގެ ަވގުތު ައއިމަ އެ އްއުނިކުާރކަށެ ވާއިެދއްގަ އެްއވެސް ހުރި ނުނިންމާނެ ޖަދުވަލުތަކުގެ ހުރި މާއްދާތަކާ 

އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް  ދާނީ. އެގޮތް އެންމެ ރަނގަޅުތޯ؟ކުިރއަށް ގެން ގައިއެްއޗެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭ

ޢާއްުމ  އިކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާނަން. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަިއގަ 

ން ފެިށގެްނ އި 1ވަނަ ދުވަހުގެ  30ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ  2016ގަާވއިދުެގ ގާނޫނުތަުކގެ މުްއދަތު 

ގޮތަްށ  ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް 1ހަމަވުމުން އެ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން  4ބޭފުޅުން. އެ  4ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެވޭ ގޮތަްށ ތިއްބެވީ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަްނ. 

އެގޮތަށް އެ ފާސްީވ. ދެން މިތާ އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލައިގަ ވާހަކަ ދައްކަމުންިދޔައިރު އިންނެވި ބޭފުެޅއް 

އެހެންނަމަވެސް ވޯުޓގަިއ  ތާއީުދކުރަމޭ. އެގޮތަށްެވސް  އިމްތިޔާޒު ވަަޑއިގަންނަމުްނ ވިދާޅުވި ތިމަންނަ

ކޯޑަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލީ. ދެން މިހާރު ރެ ނަށް. އެހެންވީމާ،ބޭފުޅުން 4ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވީ 



  

 . އެއީ އައިޓަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ޕާކްކޮށްފަ ައއިޓަްމގެ ތެރެއިން ޮއތީ އެންމެ 3އެހެންވީމާ، މިއަުދގެ އެޖެންާޑގެ 

ދެން އަންނަ އަންގާަރއިަގއި ވާަހކަދައްކާނީ އިނގޭތޯ.  ޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވްއޔާެއއަށް އަ .ކުތުބުޙާނާގެ ަގވާއިދު

 ކޮމިޓީ ނިންމާލަން.  ދެން މިވަގުތު އަޅުގަނޑު

___________________ 

 




