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ޙމަދު ޢަބްދުﷲ}
އ ް
އރާގެ މެންބަރު ަ
އރިރު؛ ބާރަށު ދާ ި
އންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަ ް
އ ި
{ރިޔާސަތުގަ ި

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކަ ކޮމިޓީގެ  63ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ
ދަންނަވަން .މި ވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ގެމަނަފުށީ
ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،
ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި އަޅުގަނޑު ބާރަށު ދާއިރާގެ
މެންބަރު .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މަސައްކަތް ފަށަން މި އޮތީ ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް
ނިންމާލެވިފައިވާ ހިސާބުން .އެއީ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ބިލުގެ  117ވަނަ މާއްދާ ވޯޓުލުން( .ހ) މެނޭޖުމަންޓު
ކޯޕަރޭޝަން ކޮންމެ މެންބަރަކު އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓު ،ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި
ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ .މި މާއްދާ މި އުޅެނީ ރީޑްރާފްޓުކޮށްފައި ނުވަތަ ދެވޭނޭ .ނުވަތަ މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަނުގެ
މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރާ މީހަކަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ .ފުރަތަމަ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ވޯޓުލުމުގެ މާއްދާ މިއީ ގާނޫނުގައި ލިޔާވަރު
މާއްދާއެއް ކަމަކަށް ނުފެނޭ .އެހެންވީމާ ،ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ވޯޓުލުމާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ހިމަނާ ގޮތަށް މި މާއްދާ ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ .ޝުކުރިއްޔާ.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.
ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.
1
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ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު ކުޑަކޮށް ތަފާތު .މިއީ އާންމުކޮށް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ލިބޭ ޙައްޤެއް ހަނިކުރަން ފުރުޞަތު
ގަވާއިދުން ދީގެން ނުވާނެ .މިއީ މި އަޅުގަނޑުމެން އެއްކަލަ ގަވާއިދަށް ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ އެ
މީހުންނަށް މި ނޫން ގޮތަކަށް ވޯޓުގެ ކަންތައް ގެންދަން .އެކަމަކު އާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަހަލަ ކަމެއް
ވެއްޖެއްޔާ ގާނޫނުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ
ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން .އަދި މި އޮތްގޮތަށް ބާއްވަން ތާއީދު ،ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މި ކޮށްލެވިފަ 117 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) .މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން ކޮންމެ މެންބަރަކަށްމެ އާންމު ބައްދަލުވުމަކަށް
ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ( .ށ) ސްޓްރާޓާ ސްކީމެއް ،ސްކީމާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި ނަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް
ވެސް ވޯޓު ދެވޭނީ ޔުނިޓުގެ ހިއްސާގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ( .ނ) ވޯޓުލުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް
މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ( .ށ) ސްޓްރާޓާ ސްކީމާ ގުޅޭ ކަމެއްގައިނަމަ ކޮންމެ
މެންބަރަކަށް ވެސް ވޯޓުދެވޭނީ ޔުނިޓުގެ ހިއްސާގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ( .ނ) ވޯޓުލުމާ ގުޅޭ
އުސޫލުތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .މި ދެންނެވި ގޮތަށް  117ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ)( ،ށ)( ،ނ) ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން .މާއްދާ
 . 118އިއްތިފާޤުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން .މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރަންޖެހޭ
ކަމެއްވާނަމަ އަންނަނިވި ދެ ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބައްދަލުވުން ،މެންބަރަކަށް ވޯޓު
ދެވިދާނެއެވެ.

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ކޮމިޓީގެ

އެހެންވީމާ،

ހުރިހާ

އިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންނަށް

ވެސް

ފެނިވަޑައިގަންނަވަ ނީ މިހާރު އިއްތިފާޤުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެ ކަންކަން ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް
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ޑެޑްލޮކަކަށް ހިނގައިދާނެތީ ،ކަމަށް ފާހަގަވާތީވެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން އެއީ އޮންނަންނުޖެހޭ މާއްދާއެއް
ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި  118ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ފާސްވެއްޖެ- 119 .
އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ އިލްތިޒާމުތައް .އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ ވެރިފަރާތަށް
އަންނަނިވި ކަންކަން މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކުރުން
ލާޒިމުވާނެއެވެ( .ހ) މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ނިންމާނިންމުންތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި އަންގާ
އެންގުންތަކަށް ތަބާވުން( .ށ) އެއްމެދު އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ މެއިންޓަނަންސް ފީ
މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަނު ން ނިންމާ އުސޫލަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ދެއްކުން .މި ދެންނެވި ގޮތަށް ...ކެލާ ދާއިރާގެ
މެންބަރު.

ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި މެނޭޖުމަންޓު ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާ ނިންމުން ހުރުމަތްތެރިކޮށް
ހިތުމުގެ ބަދަލުގައި ނިންމުންތަކަށް ނިންމި ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ ނުވަތަ އެކަހަލަ ގޮތެއް،
އެގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
(ހ) މެނޭޖުމަންޓުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުން .އެއްމެދު އިމާރާތް
ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ މެއިންޓަނަންސް ފީ މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާ އުސޫލުތަކާއި
ހަމަތަކުގެ މަތިން ދެއްކުން .މިދެންނެވި ގޮތަށް  118ވަނަ މާއްދާ މިއީ .ކުރީގައި  .119މިހާރު  118ވަނަ މާއްދާ
ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން - 120 .މެއިންޓަނަންސް ފީ
ނުދެއްކުން .މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މެއިންޓަނަންސް ފީ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިފަރާތުން އެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ނުދައްކާނަމަ އަންނަނިވި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ފަރާތަށް އަންގައި ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ( .ހ) ފުރަތަމަ ނޯޓިސް ދިނުން( .ށ)
ދެވަނަފަހަރަށް ނޯޓިސް ދިނުމުން ފީ ނުދައްކާނަމަ ޔުނިޓުގެ ވެރިފަރާތަށް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ
އަދަބު ދިނުން( .ނ) އިތުރު އަދަބުތަކާއެކު ފީ ނުދައްކާނަމަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ
އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.
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ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިބައި ގަވާއިދަށް ފައްތަން .ގަވާއިދަކަށް ލާން އިނގޭތޯ .ފީ
ނުދައްކައިފިނަމަ އެބަޖެހޭ ގަވާއިދުން ،މިހާރު މިސާލަކަށް ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ އޮންނަ އަދަބެއް މި އެއްޗެހި
ލިޔެވިދާނެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އެކަމަކު އެކުލަވާލަންވާނެއޭ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ ގަވާއިދު ވެސް ހަދާކަށް .އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ .އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި
ހަދާ ކޮންމެ ކޯޕަރޭޝަނުގައި ލާޒިމުކުރަން ގަވާއިދެއް ހަދަން .އެއީ އެކި ޔުނިޓުތަކުގައި ނުވަތަ އެކި ރަށްރަށުގައި އެކި
ކަންކަމުގައި ގަވައިދުތައް ތަފާތުވާނެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނުވަތަ އާންމު
މެން ބަރުންގެ ލަފާގެމަތިން ގަވާއިދު ހަދައި އޭރުން އެ ޔުނިޓުތަކުގައި ހިމެނޭ ވެރިން އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަސޭހަވާނެ.
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން ސްޓޭންޑަޑް ގަވާއިދެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ކޯޕަރޭޝަނަކުން އެ ކޯޕަރޭޝަން
ހިންގާ ވާހަކައަކީ ޢަމަލުކުރާނެ ގަވައިދެއް އެ ކުލަވައިލާފައި އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމާފައި އޮތުމުން އަޅުގަނޑަށް
ހީވޭ މާބޮޑަށް އޭތި ފަސޭހަވެގެންދާނެހެން ޙަޤީޤަތުގައި ކޯޕަރޭޝަންތައް ހިންގަން .އެއީ އެ މީހުން އޭގެ
ނަފާވެރިންނަކީ ވެސް ،މަންފާވެރިންނަކީ ވެސް ،އެކަމުން ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ ވެސް އެއީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
އެދެން އެ ކޯޕަރޭޝަންތައް ހަދާފައި އެ އެކުލަވައިލުމާ އެއްކޮށް އެ ކޯޕަރޭޝަން ހިންގާ ގޮތަކާއި ފީ ދައްކާނެ ގޮތާއި
މި ކަންތަކާ ބެހޭ މަރާމާތުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކުލަވައިލާ ގައިޑުލައިނެއް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާކޮށްފަ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑަށް މީގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ލިޔަނީ މި ގާނޫނެއްގައި
ލިޔާވަރަށްވުރެ މާ އަދައިގެ ވާހަކަތަކެއް .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ބޭނުން ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަށް މީގައި ހުށަހަޅަން .އެއީ
މި ގާނޫނުގެ  107ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ ގޮ ތުގައި ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ލިޔުނިން ކަންނޭނގޭ މާއްދާއެއް( .ރ)
އިން ކަމުގައި ވަންޏާ (ބ)އެއް ގޮތަށް ހުށަހަޅަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން( .ބ)ގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުން
މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގައި މިވާ މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން
ހަދަންވާނެއޭ ކިޔާފައި އެ އިޞްލާޙު ގެނެއްސަ މި ބާބުގެ ފަހަތަށް ހުރި ހުރިހާ މާއްދާއެއް އުވާލަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މެއިންޓަނަސް ފީ ނުދެއްކުން ،މާއްދާ  . 100މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މެއިންޓަނަންސް ފީ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ
ޔުނިޓު ގެ ވެރިފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ނުދައްކާނަމަ އެކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އުސޫލެއް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ
މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމަންވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) މިހާރު މި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު  120ވަނަ
މާއްދާ "މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މެއިންޓަނަންސް ފީ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ޔުނިޓުގެ ވެރިފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެމަތިން ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލުގެ
އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ ".އެހެންވީމާ،
މިދެންނެވި ގޮތަށް  120ވަނަ މާއްދާ ބަދަލުކޮށް (ހ)( ،ށ)( ،ނ) އުނިކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުން ގެ ތާއީދާއެކު ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން .މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން
ނިންމާލަނީ .ދެން އަންނަ ބަދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ ބާކީ ހުރި ހުރިހާ މާއްދާއެއް ނިންމާލުމާ ހަމައަށް
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން އެދި އެ ވާހަކަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ
މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ .ވަރަށް ބޮޑަށ ޝުކުރިއްޔާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް.
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