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 { މުޙައްމަދު ޝިފާޢުދާއިރާެގ މެންބަރު   އިހަަވންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   އިޖުތިމާޢީ  އަހަރުެގ    2022`.  ކޮމިޓީއަށް   20ވަނަ  ވަުގތު  މި  ފެށުނީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ދުވާފަރު ، ޙުސައިން ފިރުޝާންމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ  ހާޒިރުވެ ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ  

، ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ  ، އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  

ދާއިރާެގ   ރާޢީ މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  މަކުނުދޫ  ދާއިރާެގ  ، މުޙައްމަދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ފުނަދޫ 

ބަިއވެރިަވޑަިއަގންނަވަނީ  ޝާހިދު އޮންލައިންކޮށް  އިތުރުން  ޙުސައިން  ިއއްޒަތްތެރިެގ  . މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

މެންބަރު.   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފަރެސްާމތޮޑާ  އޮތް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(،  އެޖެންޑާކުރެވިފައި  ކޮމިޓީއަށް  މިއަދު 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  އޮތީ  މި  ބިލު    30/ 2015ފުރަތަމަ  ެގނައުމުެގ  ިއޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  ކުޅިވަރުެގ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

 ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު. އެ ރިޕޯޓު ސްކްރީންނަށް މިހާރު އެ ހުރީ އަޅުވާލެވިފަ. ކޮމިޓީން ދިރާސާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ޢިއްޔާތަކުެގ ހަރަކާތްތަކާއި އެތެރޭެގ ކަންކަން ކުރިއަށް ެގންދަންޖެހޭނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޅިވަރު  ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޖަމު

ޤައުމީ ކުޅިވަރު  ،  ކަނޑައަޅާފައިާވ ަގާވއިދުތަކާއި މިންަގނޑުތަކާ އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގމަތީން ކަމަށް ާވއިރުއިދާރާތަކުން  

އެންމެހަޖަމު ކުރާ  މިފަދަ    އިޢިއްޔާތަކުން  ކަމަށް  މިނިވަންކަމާއެކުަގއި  އެއްކިބާވެ،  ނުފޫޒުން  ކުރަންވާނީ  ކަންކަން 

ބަޔާންކޮށްފައި  މިންަގނޑުތަކުަގއި  ާއއި    1ބިލުެގ    ،ވުމުންަގާވއިދުތަކާއި  މާއްދާ  ާމއްދާަގއި    25ވަނަ  ވަނަ 

ޖަމު ކުޅިވަރު  ޤައުމީ  ބަލައިަގނެ،  އިޞްލާޙުތަްއ  އުސޫލުތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބާްއވާނެ  އިންތިޚާބުތައް  ޢިއްޔާތަކުެގ 

ބައިނަ ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ކަމުަގއި  ކޮިމޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ބާއްވާނީ  އިންތިޒާމުތައް  ލްއަޤްވާީމ  ކަނޑައަޅާ، 

ޖަމު ކުޅިވަރު  ޤައުީމ  އިދާރާތަކުން  ޖަމުކުޅިވަރު  ކުޅިވަރު  ޤައުމީ  އަޅާ،  ފިޔަވަޅު  އެކަުމެގ  ޢިއްޔާތަކަށް  ޢިއްޔާތަކަށް 

ކަމަށް.   އޮވެދާނެ  ފުރުޞަތު  އަސަރުކުރުމުެގ  އާއި    1ބިލުެގ    -4.2ނޭދެވޭ  މާއްދާ  މާއްދާަގިއ    25ވަނަ  ވަނަ 

ތިރީަގ އިޞްލާޙުތަްއ  ބަޔާންކުރާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާތަކުަގއި  ަގވާއިދުތަކުެގ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އި 

އަދި    27.6،  27.5އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއލިމްޕިކް ކޮމިޓީެގ އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރެގ    -4.2.1ފުށުއަރާ ކަމަށް.    ކަންތައްތަކާ

 ފީފާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑަރޭޝަން... -4.2.2ވަނަ މާއްދާ.   28
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 ރޭޝަން އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިޭއޝަން. ތި އޮތީ ސްޕެއިން ބަހުން ލިޔެފައި ތި އޮތީ.  ފެޑެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ހަމަ    14.1ފީފާ އިންސްޓިޓިއުޝަންެގ   ހުރި މާއްދާތައް. ދެން  މި  ފީފާ ޖެނަރަލް  ަގއި  ެގ ެވސް ޓެޓިއުޓު ސްސޭމް 

ަގއި ެވސް މި އިނީ    4.2.4ފޮނުވާފައި ހުރި މާއްދާތައް. ދެން    ފައިމިއީ އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރައްވާ  9.1،  9.3،  9.7

މާއްދާތަކާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް. ދެން މާއްދާ، މި  ވަނަ    8.2.8،  8.2.9ސީ. ދެން    8.2.2ފީފާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންެގ  

ޖަމު  4.3 ކްލަބުތަކާއި  ކުޅިަވރު  ބުނަނީ  މި  ހުންނަންވީ ަގއި  ަގާވއިދުަގއި  ހިންާގ  ަގވާއިދާއި  އަސާސީ  ޢިއްޔާތަކުެގ 

ރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް  ބައެއް ބައިތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ަގވާއިދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްޮގތަށް ބަދަލުކު

ރި   ،ވާތީ ހާލަތަށް  ކުޅިވަރު  ޢާަވުގތާއި  އޮތުމުން  ޮގތަކަށް  ބަދަލުކުރެވޭނެ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ކަންކަން  ެއ  ޔަތްކޮށް 

ޖަމު ެގންދިއުމަށް ކްލަބުތަކާއި  ކުރިއަށް  ޮގތެްއަގއި  އެދެވޭ  އެންމެ  ހަރަކާތްތަްއ  ހިންަގންވާ  ޢިްއޔާތަކުެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަކީ މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދު    4  ބިލުގެ ،  ފަސޭހަވެެގންދާނެކަމާއި 

،  ރީކޮށް ހިންުގމާ ބެހޭ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށްވުމުންޖިސްޓަޢިއްޔާތައް ރަކުޅިވަރު ޖަމު  13/ 2017ނަންބަރު  

ބިލުެގ   ކަމަށް.  ނުފެންނަ  ހިމެނުމަށް  ާގނޫނުަގއި  ކަންކަން  އިތުރުކުރުމަށް ވަ  5މި  ާގނޫނަށް  މާއްދާަގިއ  ނަ 

މާްއދާެގ    5  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލާޒިމުކުރި   4ވަނަ  ވަޒީރަށް  ބެހޭ  ކުޅިވަރާ  ކަންކަން  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ކަމުަގއި  ޢަމަލުކުރެވިދާނެ  މައްޗަށް  އެކަންކުރުުމެގ  ޢަމަލުކުރެވިދާނެ  ،  ނަމަވެސް  މައްޗަށް  ކަންކަމުެގ  ކަމުަގިއ  އެ 

ޖަމު ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ  ޚިޔާލު  ނުދެކޭކަމާއިކޮމިޓީއަށް  ކުޅިވަރުތަކަށް    ،ޢިއްޔާތަކުން  އެކި  ތަރައްޤީކުރުމާއި  ކުޅިވަރު 

ުގޅޭޮގތުން ކުރެވޭ ިގނަ މަސައްކަތްތަކަކީ ަވކިވަކި ޖަމު ޢިއްޔާތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން އެހީ ހޯދުމާ 

ުގޅިެގން މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެްއކަން. ދެން މި    މޯލްޑިްވސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާޢިއްޔާތަކާއިއަދި ޖަމު

ރި ނަންބަރު  ޢާކަންކަމަށް  ާގނޫނު  ފޮނުވާފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް  އިޖުތިމާޢީ  ކުޅިވަރު    2015/30ޔަތްކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީން  ބިލު  ެގނަުއމުެގ  އިޞްލާޙު  ރިޕޯޓެުގ  ،  ފަހުާގނޫނަށް  ނަންބަރުަގިއ    4މި  ވަނަ 

ރި ކަންތައްތަކަށް  ކަމަށް  ޢާބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނުފެންނަ  ފާސްކުރަން  ބިލު  އެ  ބޭްއވި    2022މޭ    23ޔަތްކޮށް،  ަގއި 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން    19ވަނަ އަހަރުެގ    2022ކޮމިޓީެގ،  

ވަނަ މާްއދާެގ )ރ( ެގ ދަށުން މި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް   99، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  އިމަނިން

 ފޮނުވުމަށް ނިންމިން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވޯޓުދެްއވުން  އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމާމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް

ކިހިނެއްތޯ)ވަުގތުކޮޅަށްފަހު(  އެދެން.   ލަޠީފް  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  މެންބަރު  ވޯޓުަގިއ  ؟ އިއްޒަތްތެރި 

 ކިހިނެއްތޯ ވޯޓުދެްއވަނީ. ؟ ބައިވެރިވަޑައިަގންނަވަންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

 ދެން. ފާސްކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ާއދެ!  އަޣުލަބިްއޔަތުން.  ކޮމިޓީެގ  އެހެންވީމާ،  ފާސްކުރަން. 

ފާސްެވއްޖެ.   ތެރެއިން)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަޣުލަބިއްޔަތުން  އެހެނިހެން  ނަންބަރު  އެޖެންޑާ  އެބަޖެހޭދެން    ،

ކޮމިޓީއަށް  މި  އޮތް  އެބަ  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑުއްވަރި  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ 

އެދި   ހޯދުމަށް  ހުއްދަ  ދިނުުމެގ  ދަރުސް  ދީނީ  މިސްކިތްތަކުަގއި  މަހު  ރަމަޟާން  އެީއ  ފޮނުވާފަ.  މައްސަލަެއއް 

ޖަވާބުދެ  ސިޓީއަށް  ފޮނުވި  އިން  ނުވުާމއި ޕީ.ޕީ.އެމް  ެގންުގޅުްއވުނީ  ،  އްވާފައި  ތަފާތުކުރުން  ދިނުމުަގއި  ހުއްދަ  ެއ 

ކީްއވެެގންތޯ އަދި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް މިސްކިތްތައް ދޫކުރާ އުސޫލެއް ކަނޑަައޅާފަިއޭވތޯ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި 

ެއހެ  2022އެޕްރީލް    11 މައްސަލަެއއް.  ފޮނުވާފަިއވާ  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު  މައްސަލައާ  ަގއި  މި  ންވީމާ، 

ދޭތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމުެގ ވިސްނުން އަޅުަގނޑުެގ ިމ 

ނަމަ.  ހި އޮތް  ޚިޔާލެއް  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދޭތެރޭަގއި  މިކަާމ  އެހެންވީމާ،  ރީ. 

 ބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު.އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

މައްސަލަިއަގިއ   މި  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  މިނިސްޓްރީ،  އާދެ!  އިސްލާިމކް  ލައިން 

ފަރާތުން   މަޖިލީހުެގ  ޮގތް  ޮއތް  މިކަމުަގއި  ސާފުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ެއއަށްފަހުަގއި   އަދި  ދެންނެުވމަށް.  ފަރާތަށް  އެ  ސާފުކުރަން  ލިޔުމަކުން  ނިންމުމަށް.  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން 

 ުވމަށް.އަޅުަގނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝާހިދު.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފުނަދޫ

ރަނަގޅު   ހިތުން  ައޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުއްވީ  އެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދުާވފަރު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކަމަށް   ހުށަހެޅުމެއް  ެއއީ  ަގބޫލުކުރަން.  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ކަމަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުމެއް  އެ  ައޅުަގނޑު  ވަންޏާ 

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިސްމާޢީލް.   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރުން ޝުކުރިއްޔާ  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

މައް މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   މި  އޮތްތޯ  އެބަ  ހުށަހެޅުމެއް  އެްއވެސް  އިތުރު  ުގޅޭޮގތުންއެހެންީވމާ،  އިތުރު  ؟ ސަލައާ 

ނެތުނީ ހުށަހެޅުމެއް  އިްއޒަތްތެރި  ،  އެްއވެސް  ދާއިރާެގ  ދުވާފަރު  މެންބަރު،  އިްއޒަތްތެރި  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި 

ހުށަހަޅުއްވާ،   އަޙްމަދު  އިސްމާޢީލް  ދާއިރާެގ  މެންބަރު  ޝާހިދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ފުނަދޫ   މުޙައްމަދު 

މި  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ލިޔުމަކުން  މިނިސްޓްރީަގއި  ިއސްލާމިކް  ިމވަނީ  ތާއީދުކުރަްއވާފައި 

ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް ދެންނެވުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމާ ދޭތެރޭ ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް  

އިއްޒަތްތެ ކޮމިޓީ،  އެދެން.  ވޯޓުދެްއވަނީ.  ވޯޓުދެްއވުން  ކިހިނެއްތޯ  ލަޠީފް  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  މެންބަރު  ރި 

އެހެންވީާމ، )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މީޓިންގއަކު ނެތް. މި ވަުގތު ނެތް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ.  

 . السالم عليكم و. މިހާހިސާބުން މިއަދު ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ނިމުނީ. މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިންމާލާނަން
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