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 ޢަލީ ނިޔާޒް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހުޅުމާލެ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަހަރުެގ   މި  ތިއްބެވީ    20`.  ހާޒިރުެވވަޑަިއެގން  ކޮމިޓީަގއި  ަވުގތު  މި  މިއަދު  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ދާއިރާެގ ދާއިރާެގ  ، ރާޝިދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި   ކޮމަންޑޫ  ދެކުނު  މެންބަރު    ިއއްޒަތްތެރިފުވައްމުލަކު 

މުމްތާޒް ދާއިރާެގ  ، މުޙައްމަދު  ވަޙީދުެމންބަރު    އިްއޒަތްތެރިއުނޫގފާރު  ދާއިރާެގ  ، މުޙައްމަދު  އުތުރު  ަމއްޗަންޮގޅި 

ރަޝީދުމެންބަރު    އިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު،    މުޙައްމަދު  މެންބަރު  މާލެ  ހުޅުއަދި  ނިޔާޒްދާއިރާެގ  ކޮމިޓީެގ   ޢަލީ 

އެއީ އިްއޔެ އަޅުަގނޑުެމން މަޝްވަރާ ކުރި ޮގތަށް  މުޤައްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑުެމން އެޖެންޑާަގއި މި އޮތީ ދެކަމެއް.  

ކޮމިޓީއަށް ައިއއްސަ އޮތް ދެ ބިލުެގ ސުންަގޑިައކަށް މިއަދު ކަނޑައަޅާފައި އޮތީމަ އަޅުަގނޑުމެން އެއާ ބެހޭ ޮގތުން  

ނަންބަރު   ާގނޫނު  އޮތީ  މި  ފުރަތަމަ  ނިންމުމަށް.  ލާމަރުކަ   7/ 2010ޮގތެއް  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ޒީ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު. އޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިއްޔެ މަޝްވަރާކުރެވުނީ  

ބައި ކައުންސިލުތަކުެގ  ޮއތީ  ހުށަހަޅާފައި  މަސަްއކަތްކުރާ  -ސަރުކާރުން  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންެގ  ިއލެކްޝަނާއި 

ބައި އަހަރަކު  -ކޮމިޓީެގ  ެވސް  ކޮމިޓީެގ  އިލެކްޝަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތަށް.  ބާްއވާ  އެއްފަހަރު 

ބަލާއިރުަގިއ   މަޝްވަރާއަށް  ކުރެވުނު  ތެރޭަގއި  ކޮމިޓީ  ކުރެވުނު،  އަދި  ޚިޔާލާ  ފާޅުކުރި  މެންބަރުން  ތަޅުމުަގއި 

ކަމަކަށް ފާހަަގެއއްނުޭވ ެއ    ޕާޓީތަކުން ވެސް ކޮންމެހެން މައްސަލަެއއް އަދި ކަންބޮޑުވުމެއް ެވސް އެހާ ބޮޑަކަށް އޮތް

ބައި ވެސް  -ކައުންސިލުތަކުެގ  ކަމަކަށް  އޮތް  ބޭްއވިފައި  ައވަސްއަވަހަށް  އެހާ  އަދި  ދޭތެރެައކު.  ބޭއްވުމާ  އިލެކްޝަން 

ތަރައްޤީއަށް   ައންހެނުންެގ  ހަމައެކަނި  އުނިކޮށްފައި  ބަިއ  އެ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ވެސް  ފެންނާކަށް  ރެކޯޑުތަކުން 

ާގނޫނު ބަދަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިއްޔެ ފެނިފައި  -ކޮމިޓީެގ ބައި  މަސައްކަތްކުރާ އިލެކްޝަންތައް ބޭއްވުމަށް 

ައޅުަގނޑު ެއޮގތަށް ޑްރާފްޓުކޮށްފައި ެގނެއްސަ މި އޮތީ.   އޮތީ އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާަގއި. އެހެންވީމާ، 

އޮތް މިހާރު  ޮގތާއި  އޮތް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  އެދެން.    އެހެންވީމާ،  އިއްވާލަދެއްވުން  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  ޮގތާއި 

އެހެންވީމާ، ބިލު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ފުރަތަމަ ހަތަރު އިޞްލާޙު އުނިކުރަން ނިންމީ އަޅުަގނޑުމެން ދެއްތޯ. ފުރަތަމަ 

ނޑުމެން ތިން އިޞްލާޙު އުނިކޮށްފައި ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙުން ފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެން ބައިދަން މި ނިންމީ. އަޅުަގ

ވަނަ މާއްދާެގ )އ( ަގިއ    6-56ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު ފެށިެގން މި ތިރިއަށް މި ދަނީ. ެއީއ ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

މެންބަރެއްެގ   ކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންެގ  )އ(  އެީއ،  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިލެކްޝަންސް    14ވާތާ  މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ނަމަ، އެ މަޤާމު ހުސް

ލަސްެވެގން   އަންާގތާ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  އެފަދައިން  އަދި  އަންަގންވާނެެއވެ.  ކަން  އެ   365ކޮމިޝަނަށް 
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ވަނަ އިޞްލާޙުަގއި މި    5ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހުސްވެފަިއާވ ޮގނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެެއވެ. ދެން  

ނުކުރަްއވާ ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެ އޮތް ޮގތަށް ؟ އެހެންވީމާ، އެއަށް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟުކުރައްވާތޯ؛ އޮތީ

ބަލަނީ.   މި  ައޅުަގނޑު  ކަމަށް  ާގނޫނުެގ    5ފާސްވީ  ބުނެވެދިޔަ  އިޞްލާޙު.  )އ(    56-6ވަނަ  މާއްދާެގ    1ވަނަ 

އިޞްލާޙުކުރު ޮގތަށް  ތަރައްޤީއަށް  އަންނަވި  އަންހެނުން  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  ަގއި  )އ(  މާއްދާެގ  މި  ން. 

އޮތީ   ބާކީ  ުއމުރުެގ  ކޮމިޓީެގ  އެ  ހުސްވިއިރު  މަޤާމު  މެންބަރުކަމުެގ  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޓީެގ    365މަސައްކަތްކުރާ 

ތިޚާބުކުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ނަމަ، އެ ހުސްވި މަޤާމަށް މެންބަރަކު އިން

ވަނަ އިޞްލާޙަށް މި   6އާދެ! ނެތް ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން  ؟ އެބަ އޮތްތޯ ެއއްވެސް ކަހަލަ އިޢުތިރާޟެއް

ާގނޫނުެގ   ބުނެވެދިޔަ  )އ(    56-6ދަނީ.  މާއްދާެގ  އަކުރު   1ވަނަ  ތިން  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ެގ 

އިން އެހެން އޮތް ނަމަެވސް ކޮމިޓީެގ އުމުރު ތެރޭަގިއ    1ާމއްދާަގއި )އ( އަދި )އ(  މި    -2އިތުރުކުރުން. )އ(  

ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއްެގ މަޤާމު ހުސްވުމުެގ ސަބަބުން ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވުމަށް ބޭނުންވާ ާގނޫނީ އަދަދު ހަމަާވ 

އެންމެފަ ކޮމިޓީެގ  އެ  ނަމަ  ނެތް  ެމންބަރުން  ކޮމިޓީަގއި  އެ  މި މިންވަރަށް  ހުސްވެއްޖެކަން  ޮގނޑި  ހުސްވި  ހުން 

ލަސްވެެގން   އަންާގތާ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  އޮތޯރިޓީން  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ދަށުން  )އ(ެގ    60މާއްދާެގ 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ ކޮމިޓީއަށް ހުސްވެފަިއވާ ޮގނޑިތަކަށް ެމންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ. ެއއީ މިހާރު ވެސް  

. ކޮމިޓީެގ އުމުރުެގ  3. އެހެންވީމާ، މަްއސަލަ ނެތެއް ނޫންތޯ. އެ ފުރުޞަތު ވެސް އެބަ އޮތް. ދެން )އ(  އިން ޮގތް

ބައި ސަބަބުން  ހުސްވުމުެގ  މަޤާމު  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޓީެގ  އިންތިޚާބުކުރެޭވ  -ތެރޭަގއި  ކޮމިޓީއަށް  އެ  އިލެކްޝަނަކުން 

 ކޮމިޓީެގ އުމުރު ހަމަވަންދެންނެވެ. މައްސަލަ ނެތެއް ނޫންތޯ. މެންބަރަކަށް، މެންބަރަކަމުެގ މަޤާމު ދެމިހުރެވޭނީ އެ

ބައި  -4 ބާްއވާ  ދަށުން  ާމްއދާެގ  މި  ހުސްވެެގން  މަޤާމު  މެންބަރެއްެގ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  -އަންހެނުންެގ 

ވަނަ    26-1  )ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުެގ އިންތިޚާބު ާގނޫނު(ެގ  10/ 2010އިލެކްޝަންސް ބާްއވާނީ ާގނޫނު ނަންބަރު  

ހަމައެކަނި  ާގނޫނަކީ  އޮތް  ދެން  ޮގތަށް  ޑިސްކަސްކުރި  ޮގތުެގމަތީންނެވެ.  އެއްޮގތްވާ  އުސޫލާ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

ާގނޫނަށް  އިންތިޚާބުެގ  ކައުންސިލުތަކުެގ  ލޯކަލް  ބެހޭ،  އިންތިޚާބާ  ުގޅޭޮގތުން  ބޭއްވުމާ  އިންތިޚާބު  ކައުންސިލުތަކުެގ 

ބިލު. ެގނައުުމެގ  ކަމަށް    އިޞްލާޙު  ބަދަލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  މިޮގތަށް  ބޭނުމެއްނުވޭ  އަސްލު  އެ  އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާސްކުރާކަށް  ބަލައެއްނުަގނެވޭނެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  ާގނޫނު  ެއ  އެހެންވީމާ،  ވެއްޖިއްޔާ. 

ޭއަގއި   އެީއ  މިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ.  ބުނަނީ.. ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުެގ  ނުނިންމޭނެ  ެއ 

 29ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ނުވަތަ    15އިންތިޚާބު ާގނޫނު. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނުެގ  

ނުވަތަ   )ށ(  މާއްދާެގ  މެންބަރަކު   40ވަނަ  ޮގނޑިއަށް  ކައުންސިލުެގ  ލޯކަލް  ދަށުން  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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ބައި   އިންތިޚާބުކުރަން އާދެ!  -ބާްއވާ  ެއއްފަހަރުެއވެ.  އަހަރަކު  ބާއްވާނީ  އުނިކުރިޔަސް    4އިލެކްޝަން  އޭެގން 

ބަޔަށް.   އޮތް  ދެން  ވަޑަިއަގންނަވާ  ދެން  ނޫންތޯ.  ނެތެއް  މި   4މައްސަލަެއއް  އަޅުަގނޑުމެން  ބައި  ޮއތް  ވަނައަށް 

އެއީ   އާދެ!    26-1އުނިކުރަނީ.  އިން.  ޮގތުަގއި  ކައު  26-1ެގ  ލޯކަލް  ާގނޫނުެގ  އަށް  އަށް    26-1ންސިލުތަކުެގ 

ަގއި   7؟ އާދެ! ދެން ކޯއްޗެްއތޯ އިނީ ޭއގައި  4ރިފަރކޮށްފައި އޮތް ާމއްދާ ައޅުަގނޑުމެން މި އުނިކުރަނީ. )އ(ެގ  

އޮތީ މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ާގނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  

ފެ އިޢުލާނުކޮށްފަ. ތާރީޚުން  އިންތިޚާބުތަކަށް  ބައެއް  ހުރި  އެބަ  ިމހާރު  އެއީ  އެްއޗެއް  އަދި  އަޅުަގނޑު  ށިެގންނެވެ. 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މި ޑިސްކަސްކުރި ޮގތަށް މި ާގނޫނު ފާސްކުރުމަށް  

އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ިއއްތިފާޤުން މި ބިލު މި ފާސްވީ. އެހެންވީާމ،    ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ބޭފުޅުން ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި ކޮން ދުވަހަކުންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.. އާދެ! މި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު  

ބާްއާވ. ދެން އެއީ ކޮންމެހެން،   ފައިނަލްކުރާނީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އިނޭގތޯ. ދެން އަނެއް ބިލުެގ މަސައްކަތް އިހަށް

އޭތި ކޮންމެހެން ކުރާނެ ކަމެްއ ނެތެއް ނޫންތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހޯމަ ދުވަހު އެއަށް ޮގތެއް ނިންމާނީ އިނޭގތޯ.  

 އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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