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 {هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދާންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

عليكم `.  ކޮމިޓީެގ  .  السالم  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  އިއްޒަތްތެރި    11މާލިއްޔަތު  ހުރިހާ  ބައްދަލުުވމަށް  ވަނަ 

މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުެގ އެޖެންޑާ ައކީ ވެސް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންެގ  

އަޅުަގނޑު  ބިލަށް އިދާރީޮގތުން ެގ ނެވިފަިއވާ ބަދަލުތައް ކޮމިޓީ އާއި ހިއްސާކޮށް ެއާއއިމެދު ޮގތެއް ނިންމުން. ދެން 

އުއްމީދުކުރަނީ މިއަދު މި ބައްދަލުވުމަކީ މި ބިލާއި ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން، މި ބިލާިއ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން  

ަގއި މީެގ ކުރީެގ ބައްދަލުވުުމަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި  ބާއްވާ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް. ޙަޤީޤަތު

ބިލު ާގތްަގނޑަކަށް ނިންމާފަިއ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރެވުނު މަސަްއކަތް ލީަގލް ޓީމުން ބަލައި ދިރާސާކޮށް އެއަށް  

ބަދަލުކޮށްލަންވެެގ އެޮގތަށް  ކޮމެންޓްސްތައް  އެ  ހުރީމަ  ކޮމެންޓްސްތައް  ކުދި  ކުދި  ބައެއް  ބަދަލުކުރުުމެގ  ހުރި  ން، 

ޮގތެއް ބަލައިލަންވެެގން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ކުރިން ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި 

ކޮމިޓީ މި ބާއްވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިއާއި މެދު ޮގތެއް ނިންމަން މުޅި ބިލު އެކީއެކަށް މިއަދު ފާސްކޮށްފައި  

ކޮމިޓީއަށް  ހުށަހަޅަން،  މައި  ފްލޯރއަށް  ފުރަތަަމ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ،  ނިންމުން.  ައޅުަގނޑުމެން  ފޮނުވަން   

 ހުޅުވާލާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

މާއް މާއްދާައކުން  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  މި  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ބަލަމުން  ޝުކުރިއްޔާ  ދާއަކުން 

ދިޔައިރުަގއި ބައެއް ކަހަލަ ލަފުޒީ މާނަކުރުމާއި އަދި ބަެއއް ކަހަލަ ކުދި ކުދި ފުށުއެރުންތައް މަޖިލީހުެގ ލީަގލް ޓީމުން 

މިއޮތީ ބައްލަވާފައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ވަރަށް ކުދި ކުދި ލަފުޒުތަކެއް، ިގނަ  

 ޮގތުަގއި ހުއްޓަސް ަވރަށް ކުދި ކުދި ލަފުޒުތަކެއް ީމެގތެރޭަގއި މި އިސްލާޙެްއެގ ޮގތުަގއި ެގނެްއސަ މި ވަނީ.  ޕޭޖެއްެގ

މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި މި އިސްލާޙު ެގނެއްސަ މި އޮތީ ީމަގިއ ހުރި އެްއ މާއްދާެގ އަނެއް މާއްދާެގ ފުށުއެރުންތަކާިއ  

މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ހުރަހެްއ  މުޅި އެތީެގ  ބޮޑު  މާ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތަކަށް  . އެހެންވީަމ، 

އަޅުަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވ އޮތް ކަމަކަށް މި އިސްލާޙު މިޮގތަށް ެގންނަން. އެހެންވީމަ، މިހާރު ލީަގލް ޓީމުން މި  

 ހަޅަން.  ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޮގތަށް މި ިއސްލާޙުތަކާއި ެއކު މި ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ފަޟުލް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދުފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވާހަކައަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ޢާމިރު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތެއްަގިއ  މައިަގނޑު  އަނެއްހެން  އެދެނީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

އެދެނީ.   އަޅުަގނޑު  ފާސްކޮށްލުން  ޮގއްސަ  ވަކިަވކިން  އެްއޗެްއ  ކޮންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު 

. އަނެއްހެން ޢާމިރު އެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު އެ ވިދާޅުވީ އޭރުން މީެގ އެންމެ އޮއްޓަރު ހުރި ޮގތަކަށް ވާނީ

ވޯޓަށް   ވަކިވަކިން  ދޫކޮށްލާިއރުަގއި  އަތުން  އެއްޗެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަފުޅެއް.  ރަރަނަގޅު 

ހެންވީމަ، ެއޮގތަށް ައޅުަގނޑު އަހާލުމަކީ ޭއެގ އެންމެ ބުއްދިވެރި ޮގތް ކަމުަގއި ދެކޭތީވެ ެއ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން. އެ

 ހުށަހަޅަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާއިރާެގ   އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށި  އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު  މި  ދެން  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްެމންބަރު  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ

އިތުރު   އަޅުަގނޑު  ދެން  ތާއީދުކުރަން.  ޮގތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ފަޟުލް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

 އާއިރު  ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(. ދެން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް 24ކަމެއް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. އެީއ  

ފަހުން  އެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެްއޗެއް.  ފާސްކުރެވިފަިއވާ  މަރުޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  މި  ބުނަންޏާމުން  އަނެއްހެން 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭްއވި ބައްދަލުވުމުަގއި ވެސް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ވެސް ހަމަ ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭ ދައުލަތުން  

އަހަރަށް ފަިއސާ ދޭޮގތަށް ބާއްވަން ހަމަ   4ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފާހަަގވީ  ފައިސާ ދޭޮގތަށް ހަމަ ބާއްވާނީތޯ.  

ރެކޮމެންޑް   މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  މާނައަކީ  ޮގތަށް.  ފެންނަ  ކޮންޓްރޯލަރއަށް  ފައިނޭންޝަލް  އެބޭފުޅުންނަށް 

އަޅުަގ ދެން  އަދި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަުމަގިއ  އެހެންީވމާ،  ެއޮގތަށް.  ދުވަހު ކުރަްއވަނީ  އެ  ފާހަަގވީ  ނޑަށް 

ޮގތެްއ ނިންމާނީ ސީދާ ހަމަ އެޮގތަށް ހަމަ ވާހަކަދެކެވުނު ކަމަށް.   ޭއަގއި ދެން  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެއްކިއިރުަގއި 

އަހަރަށް ދައުލަތުން ޕްރޮޕޯސްކުރި ޮގތަށް   4އެހެންވީމަ، މިއީ ހަމަ މިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބާއްވާނީތޯ ނޫނިއްޔާމުން  

ން ޗޭންޖު ކުރާނީތޯ. އެ ާމއްދާއަށް އަޅުަގނޑުމެން ޑެލިބަރޭޓު ކޮށްލަން ހަަމ ވަކިން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެ
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ފެންނާތީވެ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޕަރސަނަލީ ފެންނަ ޮގތަކީ މިއަދު މި މާއްދާއަށް ހަމަ ސީދާ ދަންނަވާކަމުަގއި  

ވެސް ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިގނައިން ހަމަ ދައުލަތުން  ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާ ކައުންސިލުެގ ވާހަކަ  

ސަޖެސްޓް ކުރައްވަނީ ދައުލަތަށް ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަ ޮގތަކަށް ހަމަ މިހާރު މި އުފައްދާ ކޮންމެ ާގނޫނަކާއި އެކީަގިއ  

ނައިރުަގއި ހައްތަހާ ބުރަ  ހަމަ އިތުރު މުއައްސަސާއެއް ވެސް އެބަ އާދޭ. ނޫނިއްޔާ ިއތުރު މަޤާމުތަކެއް އެބަ އާދޭ. އަން

އަހަރު އެބޭފުޅުންނަށް މި އިން ޮގތަށް ހަމަ ދޫކޮށްފައި ދެން އޭެގ ފަހުން ހަމަ    4ބޮޑުވާ ޮގތަށް އައުުމެގ ބަދަލުަގއި  

އެޓާނީ  ހަމަ  ފަހުން  އޭެގ  ފާހަަގޭވ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ބާރުއަޅަން.  ހަމަ  ދާން  މޮޑެލްއަކަށް  ކުރެވޭނެ  ސަސްޓެއިން 

އޮޑިޓަ ބަދަލުވެެގން  ޖެނެރަލް،  ނޫނިއްޔާމުން  އުނދަޫގވެދާނޭ  ފަހަރެއްަގއި  ދެން  ފާހަަގކުރެްއވި  ވެސް  ޖެނެރަލް  ރ 

ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ސަސްޓެއިން ކުރެވޭނެ އެްއޗެްއ  

ހެދި ހިސާބު  ހަމަ  ޮގތަށް  ފެންނަ  އެބޭފުޅުންނަށް  ހަމަ  ވެސް  ކަމަށް  ވާހަކަތަކެއް  ހުރިހާ  ިމ  ާއއި  ވާހަކަ  ފައިވާ 

 ދެކެވުނު. އެހެންވީމަ، ެއކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ހިތުން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ހަަމ ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ ދެންމެ 

ދޭހަވަނީ. އެހެންވީމަ،   ޭއެގން  މާނައެްއ އަޅުަގނޑަށް  ެއއް  ހަމަ މައިަގނޑު  ހުށަހެޅުމުެގ  ހުށަހެޅުއްވި  ހަމަ ފަޟުލް 

 މީެގ މާ ިގނަ އެްއޗެއް ެވސް ނެތް. އެހެންވީމަ، މި މާއްދާ ހަމަ ވަކިވަކިން  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅުވާނީ

ހަމަ ކިޔަމުން ގޮއްސަ އެްއކޮށް ނިންމާލަން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް ކުރިއަށްެގންދާނަން. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ  

ެގންދާ ައޅުަގނޑު  އާދެ!  އިޒުނައެއްނެތިްއޔާމުން.  މެންބަރުެގ  މި އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނަން. 

ބަދަލުތައް   ެގނައި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޓީމުން  ލީަގލް  މަޖިލީހުގެ  މަސައްކަތަކީ  މި  މިއޮތީ،  މިހާރު  މަސައްކަތަކީ 

ހުރި ފާހަަގކުރެވުނު ކުދި ކުދި އިޝޫސްތައް. އަސްލު   ބައްލަވާފައި ލީަގލް ބެޓިންގ ނިންމާފައި ދެން އެ ަގންނަން 

ނެއްހެން ުގރެމެޓިކަލް އިޝޫސްތަކެއް މި ުއޅެނީ. އެކަހަލަ ކުދި ކުދި ޗޭންޖަސްތައް ެގނެއްސަ މިހިރީ. ބޮޑަށް މި އަ

އިތުރަށް   އޭެގ  މާއްދާތަްއ    15ދެން  ބައެއް  ރިފްރެޝްކޮށް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ހުންނާނެ  ދެން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

މެން ހަމަ ފަހަރަކު މާއްދާއަކުން ދަމުން ދަމުން ޮގސް  އުނިކޮށް އިތުރު މާއްދާތައް ެއޑްކޮށްފަ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު

ވަނަ،    6ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(. އަޅުަގނޑުމެން ބިލުަގއި އިނީ    6ނިންމާލަން ހިނާގ. އެހެންވީމަ، ފުރަތަމަ އެޮގތުން  

އިނީ   ޕްރޮްގރާމުތަކާ  6ޑްރާފްޓުަގއި  އެކަުއންޓެންޓް  ފައިނޭންޝަލް  އިންސްޓިޓިޔުޓްެގ  )ރ(ެގ،  މާއްދާެގ  އި،  ވަނަ 

ޓެކްނީޝަން   އެކައުންޓިންގ  ޕްރޮްގރާމުތަކާއި،  ޕްރޮފެޝަނަލް  ޕްރޮްގރާމްތަކާއި،  އެކައުންޓިންގ  މެނޭޖުމަންޓް 
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ކިޔަަވއިދޭ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހުއްދަ  ހިންުގމުެގ  ޕްރޮްގރާުމތައް  އެ  ކަނޑައެޅުާމއި  މުޤައްރަރު  ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ 

މިހާރު މި  މަރުކަޒުތަކަށް ދިނުމާއި، އިންސްޓިޓޔުޓުން އަމި މި މާއްދާއަށް  ހިންުގން.  ޕްރޮުގރާމުތައް  ެއފަދަ  އްލައަށް 

ޭއެގ   ބަސް  އެ  ކިޔަަވއިދޭ"  "ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ިއންޮގތަކީ،  ހުށަހަޅާފައި  ޓީމުން  ލީަގލް  ޮގތަކީ،  އިން  ހުށަހަޅާފައި 

. އެހެންވެ އެ ކިހިނެތްތޯ. އެއަށް  ބަދަލުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަޢުލީމްޭގ ކަރުކަޒުތަކަށް ދިނުމަށް. ހަމައެކަނި އެ ޗޭންޖު

އެކީަގ.   އޭރުން  ދެން  ނިންމަލާފައި  ކުރިއަށްދާން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނީ  ޮގތަށް.  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ތިބޭފުޅުން 

މެންބަރަކު   އެއްވެސް  ބަލާނަން  އަޅުަގނޑު  ކިޔާލަން.  މެންބަރަކު،  އެއްވެސް  ބަލާނަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމަ، 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(. މި މާއްދާެގ    8ކުރައްވަންޏާ އެ ފާސްވީ ކަމަށް. އިނޭގތޯ. އާދެ. ދެން މި އިނީ  އިޢުތިރާޟެއް ނު

ބަޔާންކުރާ  )ހ(ަގއި  މާްއދާެގ  މި  އިނީ  ހުށަހަޅާފައި  މިހާރު  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  ިގންތި،  ދެ  ބަޔާންކުރާ  )ހ(ަގއި 

ބަރުންނަށް މި އޮންނަނީ ދެ ިގންތިެއއް. އެހެންވީމަ،  އިންސްޓިޓިޔުެގ މެންބަރުންެގ ޮގތުަގ. ެއއީ އިންސްޓިޓިޔުޓްެގ މެން

ެއ    -އެޮގތަށް. )ނ(ެގ )ށ( ޮގތުން  މެންބަރުކަން ރަމްޒުކޮށްދިނުމުެގ  މި އިންނަނީ  މެންބަރެއް. އޭަގއި  ެއސޯސިއޭޓް 

ވަނަ   10ނީ  ފަރާތްތަކުެގ އޭެގ ބަދަލުަގއި އެ މެންބަރުންެގ ހަމައެކަނި، ފަރާތްތަކުެގ ބަދަލުަގއި މެންބަރުން. ދެން އި

)ހ(.   ާގނޫނަށް    10މާއްދާެގ  މި  ކިޔާލާނަން.  މާއްދާ  މި  އަޅުަގނޑު  އިންނަނީ،  މި  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ފަރާތްތަކުެގ   ފުރިހަމަވެފައިވާ  ޝަރުތުތައް  ހުންނަންޖެހޭ  ކިބާަގިއ  މެންބަރެއްެގ  އެސޯސިއޭޓް  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން 

މަދު ޮގތުަގއި  ެއކައުންޓެންޓެއްެގ  ދެން   5ެވެގން  ތެރެއިން  ފަރާތްތައް.  ފަރާތް.  މަސަްއކަތްކޮށްފަިއާވ  ދުވަހު  އަހަރު 

މިހާރު ބަދަލު މި ެގނެވެނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އިންސްޓިޓިޔުޓުަގއި މެންބަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު މި ާގނޫނުެގ 

ރަޖިސް ޮގތުަގއި  މެންބަރުންެގ  ފެލޯ  ޮގތުެގމަތީން  ެއއްޮގތްވާ  ގަވާއިދާއި  ހަދާ  މިހާރު  ދަށުން  ވާނެއެވެ.  ޓްރީކޮށްދޭން 

ޝަރުތުތައް  މެންބަރުންެގ  އެސޯސިއޭޓް  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  މި  ޮގތަކީ،  ހުށަހަޅާ  މި  ބަދަލުެގންނަން 

އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފަިއާވ    5ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެކައުންޓެންޓެްއެގ ޮގތުަގއި މަދުެވެގން  

ރަޖިސްޓްރީ ފަރާތް ޮގތުަގއި  މެންބަރުންެގ  ފެލޯ  ޮގތުެގމަތީން  އެްއޮގތްާވ  ގަވާއިދާއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ތައް 

އެހެން. ދެން މިއިނީ   ބަދަލުކުރަނީ ކަނޑައެޅިފަިއވާ އުސޫލުެގ 10ެގ )ށ(.  10ކޮށްދޭން ވާނެެއވެ.  މި  )ށ(ަގިއ  ެގ 

ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތީން. ދެން  ދަށުން. އޭެގ ބަދަލުަގއި މި ެގންނަނީ މި ާގނޫނުެގ ދަށު ވަނަ    18ން 

  18މަސް ވުމަށްފަހު، ޭއެގ ބަދަލުަގއި މި ެގންނަނީ،    18މަސް ދުވަސް.    18މާއްދާެގ )ރ(. ޭއަގއި މަސް ދުވަސް،  

އަންނަ ފަހަށް  އޭެގ  ެވއްޖެްއޔާ  ވުމަށްފަހުަގިއ  ަމސް  އެހެންވީމަ  ފެށިެގން.  ތާރީޚުން  ހަމަވާ  ދުވަސް  ކޮންމެ   މަސް 

މަސް   18މަސް ދުހަށް ފަހުަގއި އަންނަ ދުވަހެއްތާ. އެހެންވެ ޭއެގ މާނަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޯގސްވެދާނެތީވެ.   18ދުވަހަކީ 

އޮންނަނީ   މި  ދެން  ފެށެިގން.  ތާރީޚުން  ހަމަވާ  )ބ(.    11ދުވަސް  މާއްދާެގ  )ބ(ަގިއ    11ވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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ތޯ. މި މާއްދާެގ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ައށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް  އަޅުަގނޑު މި މާއްދާ ވެސް ކިޔާލާނަން. އިނޭގ

މި މާއްދާެގ    -2ނަސޭޙަތްދިނުން ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން ނުވަތަ،    -1އަންނަނިވި ޮގތުެގމަތީން ފިޔަަވޅު އެޅޭނޭ. ޭއެގ  

)ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އަށް  ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް ފިޔަަވޅު އެޅުމަށްފަހު މި މާއްދާެގ    1)ބ(ެގ  

ރުފިޔާއިން ފެށިެގން   1000ޢަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އިންސްޓިޓިޔުޓުން ނިންމާ ޮގތެއްެގމަތީން އެ ފަރާތްތައް  

ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރަން. މިހާރު ހުށަހަޅާ ޮގތަކީ، މި މާއްދާެގ )ށ(، )ނ( އަދި   15000

އްވެސް ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކޮށްފި ނަމަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދާިއ ެއއްޮގތްާވޮގތުެގ  )ރ( އާިއ ޚިލާފަށް އެ 

  15000ރުފިޔާ އާއި    1000މަތީން އެކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް ނަސޭޙަތްދިނުމަށްފަހު އިސްލާޙުނުކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތެއް  

ވަނަ މާއްދާ.    13ންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ދެން އޮތީ  ރުފިޔާއާއި ދެމެދުެގ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުެގ ބާރު ކައު

އަންނަނިިވ    13 ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީ  ޮގތުަގއި  މެންބަރެއްެގ  އިންސްޓިޓިޔުޓުެގ  އިންނަނީ،  މި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ާގނޫނުެގ   މި  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  ފުރިހަމަވާ  ެވސް    10އަދި    9،  8ޝަރުތުތައް  ޝަރުތުތައް  މާއްދާަގއިވާ  ވަނަ 

ިމ  ފުރިހަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީ  ޮގތުަގިއ  މެންބަރެއްެގ  އިންސްޓިޓިޔުޓުެގ  ބަދަލަކީ  ެގންނަ  ފަރާތްތަްއ.  މަވެފައިވާ 

ޝަރުތުތަްއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  އިތުރުން  ޝަރުތުތަކުެގ  އެހެނިހެން  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ާގނޫނުަގއި 

ން މާއްދާތަކުަގއި ވެސް ހުންނާނެ ޝަރުތުތައް. އެހެންވީަމ،  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް. އެއީ އެހެނިހެން އަދި އެހެ

ހުރި   ފާހަަގކޮށްފައި  ދަށުން  މީެގ  މިހާރު  ދެން  ޝަރުތުތަކާއި  އެ  ހުރި  ފާހަަގކޮށްފައި  ާގނޫނުަގއި  މާނައަކީ  އޭެގ 

ހު ހުރި.  ެއބަ  ބަޔާންވެފައި  ކަވަރީވއޭ.  ބައެއް  ހުރިހާ  އޭރުން  ފަރާތް.  ފުރިހަމަވެފައިވާ  އެއްޗެްއ  ޝަރުތުތައް  ރިހާ 

ވަނަ މާއްދާ، އޭަގއި އިންނާނެ ާގނޫނު ޑްރާފްޓުަގއި އިންނާނެ. އޭެގ ދަށުން. އޭެގ ދަށުން ހުންނާނެ    14ކަވަރުވޭ.  

ޝަރުތުތައް. ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް ެގންނަނީއެއް ނޫން. ެއއީ އެހެން މާއްދާއެްއަގއި ވެސް، އާން! އެހެން މާއްދާަގިއ 

ވަނަ މާއްދާެގ    14ތައް. އެހެންވީމަ، އެާއއި ިމއާއި ކަވަރ ކޮށްލަނީ. ދެން ިއންނަނީ  ވެސް ހުންނާނެ އެހެން ޝަރުތު

،  8. ފަޟުލް،  10،  9،  8ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނޭ، ޭއެގ ބަދަލުަގއި... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމަ،    -)ށ(

އ10ެ،  9 އިތުރަށް  އޭެގ  ދެން  އެބައިން.  ޭއަގިއ  ޝަރުތުތައް.  ހުރި  އެބަ  އެހެރީ    13ބައިން  ަގއި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އުމުރުން މިސާލަކަށް   ދޭތި ވެސް އެބަ    18ޝަރުތުތައް.  އެ  ހުރުން. އެހެންވީމަ،  އަހަރުވުން، ބުއްދި ސަލާމަތުން 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ   ތިރީަގިއ  އިތުރުން  ޝަރުތުތަކުެގ  އެހެނިހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  މި  ކަވަރުކުރޭނުން. 

ތަންކޮޅެއް ސާފު. އާދެ! ދެން އިނީ  ޝަރުތުތައް. އޭރު އެ  އެހެންެވ އެޮގތަށް،  ދެބައި ވެސް ކަވަރުވީނުން.    14ން 

ބަޔާންކުރަންވާނެ.   ަގާވިއދުަގއި  ހަދާ  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ވާނެ،  އޮންނަން  ކަނޑައަޅާފައި  މީަގއި  )ށ(.  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިނީ   މި  ާގތް  15ދެން  ހަމަ  މިއީ  ކުޑަކޮށް،  މާއްދާ  މި  މާއްދާ.  މީެގ ވަނަ  އަސްލު  ބާބެއް.  ބުނަންޏާ  ަގނޑަކަށް 
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ބާބު.   ކަުއންސިލުެގ  މި  އިންނަނީ،  މި  މާްއދާަގއި  މި  އެކުއެކީަގ.  މިއާއި  ރަނަގޅު  ބެއްލެވުން  ވަނަ   15ޑްރާފްޓު 

ާގނޫނަށް  މި  އަކުރެއް.  އިތުރުކުރާ  މިީއ  އަށް.  )ހ(  އިންނަނީ  މި  ފުރަތަމަ  އިތުރުކުރުން.  ައކުރެްއ  މާއްދާއަށް 

ން ފެށުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮޑިޓުކުރުމާއި ެއޝުއަރެންސްެގ ޚިދުމަތްދިނުމުެގ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހަިއ  ޢަމަލުކުރަ

ބާރު   ކުރުުމެގ  ކަންކަން  އެންމެހަިއ  ކުރުމުެގ  ރަޖިސްޓްރީ  މެންބަރުން  ިގންތިކުރުމާިއ،  ހުއްދަދިނުމާއި،  ފަރާތްތަކަށް 

ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ާގނޫނީ އޮޑިޓު ކުރުމާއި އެޝުއަރެންސް  ލިބިެގންވަނީ އިންސްޓިޓިޔުޓަށެވެ. އަދި މި  

މަސައްކަތް   އައި  ކުރަމުން  މުައއްސަސާތަކުން  ދައުލަތުެގ  ިގންތިކުރުމުަގއި  ދޫކުރުމާިއ،  ހުއްދަ  ދިނުމުެގ 

އަސްލު މީެގ.  ހަމަ  މީެގ،  އަސްލު  ކުރީަގއި  އެއީ  ރަނަގޅު.  އޭތި  ބަދަލުީވއެެވ.  ވާހަކަތަކަކީ    އިންސްޓިޓިޔުޓަށް  މި 

ވެސް މީެގ ކުރީ އަޅުަގނޑުެމންެގ ޑްރާފްޓުަގއި ހުރި ވާހަކަތައް އެްއކަލަ ރިޕީޓުވެފައި ހުރި އެއްޗެއް. އޭތި ނަާގފަިއ  

މިހާރު މި އިނީ ވަކި ާމއްދާައކަށް ލާފަ. ދެން މި އިންނަނީ )ހ(. ކުރީެގ )ހ( މިހާރު ޮއތް ޮގތަށް ހަމަ )ށ( އަށް  

ެގ، ެއއީ ހަމަ ކުރީަގއި ވެސް އިން ޮގތަށް. މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ބަދަލުކުރުން. އެއީ ކުރީ 

ޓަކައި   3 ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އެޝުއަރެންސްެގ  ކުރުމާއި  އޮޑިޓު  ާގނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  މަސް 

)ރ( އަށް ބަދަލުކުރުން. ދެން މި އިންނަނީ   ދޫކުރަންޖެހޭ. ދެން )ށ( )ނ( އަށް ބަދަލުކުރުން. ދެން މި އިނީ )ނ(

)ރ(، )ބ(، )ޅ(ެގ ބަދަލުަގއި )ރ(، )ބ( އަދި )ޅ(ެގ އައު ާމއްދާތަކެއް ހިމެނުން. ކުރީަގިއ )ރ(، )ބ(، )ޅ(  

އޭެގ ބަދަ، މިހާރު މި )ބ(ަގއި މި އިންނަނީ މި މާއްދާެގ )ށ(ަގިއވާ ހުއްދަތައް ދޫކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި ހަމައަށް 

ހުއްދަތަކުެގ  ދައުލަތުެގ   ދޫކޮށްފަިއވާ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ެއޝުއަރެންސްެގ  އޮޑިޓުކުރުމާއި  ާގނޫނު  ުމއައްސަސާތަކުން 

)ޅ( ދެން  ލިބިެގންވެެއވެ.  ފަރާތަށް  ލިބިފަިއާވ  ހުއްދައެއް  އެ  ޙައްޤު  މަސައްކަތްކުރުމުެގ  ާގނޫނަށް   -ދަށުން  މި 

ވާ ތާރީޚުަގއި ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާތަކުން ދޫކޮށްފަިއާވ  މަސް ދުވަސް ހަމަ   3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

މިސާލަކަށް  އެހެނިހެން.  ެއީއ  ބާޠިލުީވއެވެ.  ހުއްދަތައް  ދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް  އެޝުައރެންސްެގ  އޮޑިޓުކުރުމާއި  ާގނޫނީ 

އިންނަނީ   މި  ހުއްދަތައް  އެ  ހުއްދަދީފަ.  ޖެނެރަލުން  އޮޑިޓަރ  ހުންނާނެ  މި    3ކުރީެގ  ދުވަހަށް.  ާގނޫނަށް މަސް 

ފަށާތާ   އެ    3ޢަމަލުކުރަން  އަންނަން  ެއްއޗިހި  އެ  އަންނާނެ.  އެްއޗިހި  އެ  ބާޠިލުވީ.  ފަހުން  ޭއެގ  ދުވަސް.  މަސް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(.   16އޮތީތާ. އެ ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭނޭ. ދެން ކުރިން ހުއްދަ ބާޠިލުވީއޭ. އެއީ އޭތި. ދެން މިއިނީ  

އުނިކު  16 މާއްދާ  މި  )ށ(،  މާއްދާެގ  މިީއ  ވަނަ  އަކީ  މާއްދާ  މި  އެއީ  ހުށަހަޅާފަ.  އިނީ  އެ  މިހާރު  ރުމަށް 

މަޤާމުތަކަށް  މި  ހުޅުވާލުމުން  މިކަމަށް  އިންތިޚާބުކުރާނީ  ރައީސް  ނައިބު  ރައީސާއި  ކައުންސިލުެގ  އިންސްޓިޓިޔުޓުެގ 

ެމންބަރުންެގ މެދުަގއި ނަާގ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ހަމަ އެ ވާހަކަ ވަނަ    18އެބައިން    ވާދަކުރާ އިންސްޓިޓިޔުޓުެގ 

އުނިކުރަން.   މާއްދާ  އެ  އިނީމަ  ރިޕީޓުވެފައި  އެްއކަލަ  އެހެންވެ  )ހ(ަގ.  ައށް    18މާއްދާަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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ވަނަ މާއްދާ )ހ( މިއޮތީ. އިންސްޓިޓިޔުޓުެގ ކައުންސިލުަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން   18ދިޔައީމަ ފެންނާނެ.  

އަކީ    6،  5،  4ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މެންބަރުން ފިޔަވާ.    6އަދި    5،  4 )ހ(ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ  16މި ާގނޫނުެގ  

އެ  ؟ އަންނަ މީހުންތާިއން  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ އާއި، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް. އެއީ އޮޓޯ

ބަރުންެގ މެދުަގއި ނަާގ ސިއްރު  މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ އިންސްޓިޓިއުޓުެގ މެން  6މީހުން ފިޔަވާ ކައުންސިލުެގ  

ާގނޫނުެގ    18ވޯޓަކުންނެވެ.   މި  ތެރެއިން  މެންބަރުންެގ  ހިމެނޭ  ކައުންސިލުަގިއ  މިހާރު  އިޞްލާޙަކީ  ވަނަ   16ެގ 

ެއއްކަލަ   ޑްރާފްޓުަގއި މިއިނީ  ކުރީަގއި  މި އިނީ،  ެގނެއްސަ  މި  ޭއެގ  6،  5،  4މާއްދާެގ ކައުންސިލަށް  ފިޔަވާ.   ،

ވަނަ ނަންބަރުަގިއވާ ފަރާތްތައް އިންތިޚާބުކުރާނީ އިންސްޓިޓިއުޓުެގ    3،  2،  1އްސަ ިއންނަނީ  ބަދަލުަގއި މީތި ެގނެ

  16މެންބަރުންެގ މެދުަގއި ނަާގ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ެއޮގތަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އުނިކުރަން. ދެން، ސުވާލަކީ  

ރައީސް،   ނައިބު  ރައީސާިއ  ކައުންސިލުެގ  އުނިކޮށްފިއްޔާ ސުވާލަކީެގ  16އުނިކޮށްފިްއޔާމުން  )ށ(  ކައުންސިލުެގ     

ވާހަކަ   އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ  މަޤާމަށް  އެ  ވަކިން  އަސްލު  ެއއީ  މިހާރު  ެއޮގތަށް.  ަވކިން  ރައީސް  ނައިބު  ރައީސާއި 

އަސްލު އޭަގއި ބުނެފަިއ ެއ ިއންނަނީ. ދެން، މީތި އުނިކޮށްފިއްޔާ އޭތި އަންނާނެ ޮގތް ބަލާލުން ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(. އިންސްޓިޓިއުޓުެގ ކައުންސިލު ެއއީ.    16ތި އުނިކުރުމުެގ ކުރިން. )ަވުގތުކޮޅަކްށްފަހު( މިހާރު  މީ

ކައުންސިލުންނެވެ. އިންސްޓިޓިުއޓުެގ  ހިންާގނީ  ރާވާ  ކަންކަން  ކައުންސިލު   އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ 

އިންސްޓިޓިުއޓްެގ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން   -1މެންބަރުންެގ މައްޗަށެެވ.    9އެކުލެވިެގންވަނީ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ކައުންސިލުެގ   އިންތާ  އެބަ  ސާފުކޮށް  މެންބަރުން.  އެްއ  ކުރެވޭ  އިންތިޚާބު  ޮގތުަގއި  ރައީސްެގ  ކައުންސިލުެގ 

ތެ މެންބަރުންެގ  ެއޮގތަށް އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ހަމަ  އިޢުލާނުތާ އެ ކުރެވެނީ.  ވަކިން  ރެއިން ކައުންސިލުެގ  ރައީސްއަށް 

ނައިބު ރައީސްެގ ޮގތުަގއި ިއންތިޚާބު ކުރެވޭ މެންބަރެއް. ހަމަ އެވެސް އެބަވޭތާ. ދެން، އިންސްޓިޓިއުޓްެގ ތެރެއިން  

  18، ހިނާގ ބަލަމާ  3،  2،  1މެންބަރުން. މިއީ މިބުނާ    4ކައުންސިލުެގ މެންބަރުންެގ ޮގތުަގއި އިންތިޚާބުކުރެވޭ  

ވަނަ   16ިއން އިޞްލާޙު. ކައުންސިލުަގިއ ހިމެނޭ މެންބަރުންެގ ތެރެިއން މި ާގނޫނުެގ    ވަނަ މާއްދާއަށް ެގނެއްސަ

ހަތަރު މެންބަރުން.    3،  2،  1މާއްދާެގ )ހ(ެގ   ތިބި  ބާކީ  އާއި  ވަނަ ނަންބަރު، އެއީ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް 

މެ މެންބަރުންެގ  އިންސްޓިޓިުއޓުެގ  ިއންތިޚާބުކުރާނީ  މެންބަރުން  ވޯޓަކުންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަާގ ސިއްރު  ދުަގއި 

އެހެންވިއްޔާ   ނެތް  މައްސަލައެއް  މިދަނީ   16އެްއވެސް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ުއވާލަން.  )ށ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

މެންބަރަކު    16)ނ(އަށް.   ިއންތިޚާބުކުރެވޭ  ހުރެ  ސަބަބަކާިއ  އެްއވެސް  އިންނަނީ  މި  މީަގއި  )ނ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ވި މެންބަރުކަމަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކައި ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިެގން ިގނަވެެގން  ވަކިވެއްޖެނަމަ، ހުސް

ެއ    60 ކައުންސިލުެގ  މުއްދަތަކީ  މަޤާމުެގ  އިންތިޚާބުެގ  މިޮގތުން  ވާނެެއވެ.  ބާއްވަން  އިންތިޚާބު  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ 
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ވިދާ ޓީމުން  ލީަގލް  މި  މިހާރު  ދެން،  ނިމެންދެނެވެ.  އަންނަ ދައުރު  މި  ުގނުމުަގއި  ދުވަސްތައް  ބަންދު  ޅުވަނީ 

އިންނަޮގތުން   ވެސް    7ާގނޫނުަގއި  ޖަހާކަން  އެހެން  ދުވަސްތައް  ބަންދު  ވެއްޖިއްޔާ  ދުވަސް  ިގނަ  ވުރެން  ދުވަހަށް 

އެހެންވީމާ ނޫނެއްނު.  ބޭނުންކަމެއް  ެއއީ  ެއއީ  އެހެންެވއްޖިއްޔާ  ހިމެނިެގންނޭ.  ދުވަސް  ބަންދު  ުގނާނީ  ،  ނުޖެހޭނެ. 

ދުވަސް ތެރޭަގއި ިމކަން ކުރަންވާނެ   60މިހާރު ދެން މީެގން މި ބުނަނީ ދެ ވާހަކައެއް. ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިެގން  

އެއްވެސް   ބުނެފަ.  ކުރުކޮށް  ތަންކޮޅެއް  މިއިނދީ  އޭތި  މުއްދަތަށޭ.  އޮތް  ބާކީ  ވާނީ  އިންތިޚާބު  ދެން  ވާހަކަާއއި، 

މަޤާމު ކޮށްފައިވާ  އިންތިޚާބު  އޮތް   ސަބަބަކާހުރެ  ބާކީ  ދައުރުެގ  ކައުންސިލުެގ  ހިނަގމުންދާ  ހުސްެވއްޖެނަމަ، 

މުއްދަތަށް، ެއއިނީ އެ ވާހަކަ ބުނެވިފަތާ ދޯ. ހިނަގމުންދާ ކައުންސިލުެގ ދައުރުެގ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް އެ މަޤާމަށް  

ނެއެވެ. އެ އޮތީ އެ ކަވަރު  ދުވަސް ތެރޭަގއި އިންތިޚާބު ބާއްވަން ވާ   60މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކައި ިގނަެވެގން  

ހިނަގމުންދާ ކަުއންސިލުެގ ދައުރުެގ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް އެ އޮތީ ކަވަރުވެފަެއއްނު، އެ ތަންކޮޅު ވެސް.  ؟ ވެފަެއއްނު

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(، މި ހުށަހެޅުމަކީ މި    17އެހެންވީމާ، ޭއަގ ެވސް މަްއސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެން. ދެން،  

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އެބައި ކަވަރުާވކަމަށް މި އިންނަނީ. ެއއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން   8ރުމަށް  އަކުރު އުނިކު

ވަނަ    8ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ހިނާގ ބަލާލަމާ އަޅުަގނޑުމެން ފައިނަލްކުރުމުެގ ކުރިން.    8އޮފް އެކައުންޓެންޓު، އެއީ  

ންތީެގ މެންބަރުންެގ ޮގތުަގއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ މާއްދާެގ )ށ(. )ށ(، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ދެ ިގ

އެކައުންޓެންސީ   ޕްރޮފެޝަނަލް  އޮންނަ  މެންބަރުކަން  ެއކައުންޓެންޓުެގ  އޮފް  ފެޑަރޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ދެން،   އާދޭ.  އެބަ  އޭތި  ެއހެންވީމަ،  ސްޓޭންޑިންގ.  ުގޑް  އިން  މެންބަރ  މާއްދާެގ    17އޮަގނައިޒޭޝަންެގ  ވަނަ 

މި ވާހަކަ.    17އޮތީ    )ނ(ަގއި  ކައުންސިލުެގ  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  މާއްދާ  ިމ    17ވަނަ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މެންބަރުކަން   ފެޑަރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް  މެންބަރުންެގ ޝަރުތު. އިންޓަނޭޝަނަލް  އޮންނަނީ ކައުންސިލުެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(   17ޓްވެފަ. އެހެންވީމާ،  އޮންނަ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންސީ ހަމަ އެކަްއއްޗެއް އެ އިނީ ރިޕީ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(    18އުނިކުރަން މިހާރު ހުށަހަޅާފަިއ މި އިނީ. އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްވީކަމަށް މި ބަލަނީ.  

ާގނޫނުެގ   މި  ތެރެއިން  މެންބަރުންެގ  ހިމެނޭ  ކައުންސިލުަގއި  ، 5،  4ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    16އިންސްޓިޓިއުޓުެގ 

ކައުންސިލުެގ    6  އަދި ެއ  ފިޔަަވއި  މެންބަރުން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އިންތިޚާބުކުރާނީ   6ނަންބަރުަގއި  މެންބަރުން 

ބަދަލަކީ،   އޮތް  ެގންނަށް  މީތީެގ  ދެން،  ޯވޓަކުންނެވެ.  ސިއްރު  ނަާގ  މެދުަގއި  މެންބަރުންެގ  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ 

ާގނޫނުގެ  މި  ތެރެއިން  މެންބަރުންެގ  ހިމެނޭ  )ހ(ެގ    16  ކައުންސިލުަގއި  ާމއްދާެގ  އަދި  2،  1ވަނަ  ވަނަ    3، 

ނަންބަރުގައި، މިހާރު ކުރީެގ އެތީަގއި އިނީ ެއއްކަލަ ނެެގޓިވްކޮށް. މި މީހުން ނޫން ބާކީ މީހުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ 

އިންނާނީ   ކުރިން  މިހެންނޭ.  ކުރާނީ  އިންތިޚާބު  މީހުން  މި  ެގންނަނީ  މި  މިހާރު  ފިޔަާވ  6،  5،  4މިހެންނޭ.   ،
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. އެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މެންބަރުން  3،  2،  1ބި މީހުންނޭ. މިހާރު މި ެގންނަނީ ދެން ތިބޭނީ އެހެންވެއްޖިްއޔާ  ދެންތި

ތަންކޮޅެްއ   އެހެންވީމާ،  ވޯޓަކުންނެވެ.  ސިއްރު  ނަާގ  މެދުަގިއ  މެންބަރުންެގ  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ކުރާނީ  އިންތިޚާބު 

މާއްދާެގ )ހ(. މީަގއި މި ހުށަހެޅިފައި މި އިނީ ކައުންސިލުެގ    ވަނަ  19ޕޮޒިޓިްވކޮށް ެގނެްއސަ މިއިނީ. ދެން، އިނީ  

ރައީސްެގ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ިމީއ ކައުންސިލުެގ ރައީސް މިހާރު އިސްތިޢުފާ ދޭނެ ޮގތެއް  

ރައީސް ކައުންސިލުެގ  އިތުރުކުރަނީ.  ާމއްދާެއްއ  އިތުރު  އެއަށް  އެހެންވީިއރު  ބަޔާންކޮށްފަ.  ދޭނެ   ނެތް  އިސްތިޢުފާ 

ޮގތެއް ނެތް. އެ ފާހަަގކުރަނީ. އެހެންވީމާ، )ށ( އަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް، މިހާރު މި ޮއތް )ށ( އެ މާއްދާެގ )ނ(  

މަޤާމުން  ރައީސްެގ  ކައުންސިލުެގ  މިކުރަނީ  އިތުރު  މި  އަށް  )ށ(  މި  މިހާރު  އެހެންީވމާ،  ހަމަޖެއްސުން.  އަށް 

އެކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ކައުންސިލަށް ލިބުމުން މަޤާމުން    އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( މި ާގނޫނުެގ ދަށުން މެންބަރު ކަމުން ވަކިކުރުން. ދަށުން، ޭއެގ ބަދަލުަގިއ   19ވަކިވީެއވެ. ދެން،  

ވަނަ މާއްދާެގ    19ކިކުރުން. ދެން، މިއިނީ  މިއިނީ މި ާގނޫނުަގިއވާޮގތުެގ މަތިން އިންސްޓިޓިއުޓުެގ މެންބަރުކަމުން ވަ

މެންބަރެްއެގ    -4)ށ(   އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ާގނޫނުަގއި،  މި  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  އުނިވުން.  ޝަރުތެއް  ކަުމެގ  މެންބަރު 

މަސް   6ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(، ކައުންސިލުެގ ދައުރު ހަމަވާން    20ކިބަިއަގއި ހުރުން ލާޒިމު ޝަރުތެއް އުނިވުން.  

ފައި ވަނިކޮށް ކަުއންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޓަކައި އިންތިޚާބެއް ބާއްަވިއެގން ނުވާނެެއވެ.  ދުވަހަށް ވެ

މަޤާމަށް  އެ  ހުސްވެއްޖެނަމަ  މަޤާމެއް  މެދުތެރެއިން  ދައުރުެގ  ކައުންސިލުެގ  ހިނަގމުންދާ  އިންނަނީ  މި  ތަނަށް  އެ 

  20ކީ އޮތް މުްއދަތު ހަ މަސް ދުވަހަށް ވުރެން ދިުގނަމައެވެ. ދެން،  މީހަކު ހޮވުމަށް އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ދައުރުެގ ބާ

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(، ޭއަގއި ެވސް މި އިންނަނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މެންބަރަކަށް ދެ ދައުރު. މިހާރު އޭަގއި މިޮގތަށް 

ކަުއންސިލުެގ   އިންތިޚާބުކުރެވޭނީ  ކުރިމަތި  މެންބަރުކަމަށް  ކައުންސިލުެގ  އިންނަނީ.  މެންބަރުކަމަށް މި 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މެންބަރަކަށް ދެން ކުރިމަތި ލެވޭނީ  އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވިދިވިދިެގން ދެ ދައުރު 

  16މެދަށް އެއް ދައުރު ދޫކޮށްފަެއވެ. ޭއެގ ބަދަލުަގއި މި ެގންނަނީ މިހެން. ކައުންސިލަށް މެންބަރަކަށް މި ާގނޫނުެގ  

)ހ(   މާއްދާެގ  ކޮށްފައިާވ ވަނަ  ފުރިހަމަ  ދައުރު  ދެ  ވިދިެގން  ވިދި  މަޤާމެއް  ކުރާ  އިންތިޚާބު  ބަޔާންކުރާ  ަގއި 

އެކަްއޗެއްތާ   ހަމަ  އޭރުން  ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ވާދަ  އިންތިޚާބުަގއި  ދައުރުެގ  ކައުންސިލު  އަންނަ  ވިދިެގން  ފަރާތަކަށް 

ބޭއްވޭ) -21؟ މިއިނީ ޖަލްސާއެއް  ކައުންސިލުެގ  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ކުޅަ  ހ(  ދެބައި  މެންބަރުންެގ  ކައުންސިލުެގ  ނީ 

ާގނޫނީ  ޖަލްސާެގ  މި އިންނަނީ، ކަުއންސިލުެގ  ތިބެެގންނެވެ. އެތަން  ހާޒިރުވެ  މެންބަރުން  ިގނަ  ވުރެން  އެއްބަޔަށް 

އިނީ  އެ  ދެން،  އެޮގތަށް.  މެންބަރުންނެވެ  ިގނަ  އެއްބަޔަށްވުރެން  ކުޅަ  ދެބައި  މެންބަރުންެގ  ކައުންސިލުެގ  އަދަދަކީ 

ބަިއވެރިިވ  އޭ ވޯޓުަގއި  ހާޒިރުވެ  ޖަލްސާއަށް  ނިންމޭނީ  ކަެމއް  އެްއވެސް  ކައުންސިލުން  އަދި  އެބައިން.  އަދި  ަގއި 
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މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތު ެއކަމަށް ލިބިެގންނެވެ. ޭއަގިއ ެވސް މި އިންނަނީ، އަދި އޭެގ ބަދަލުަގއި މި އިންނަނީ 

އަ މެންބަރުންެގ  ބަިއވެރިިވ  ވޯޓުަގއި  ެއކަމަށް ހާޒިރުވެ  އަޣުލަބިއްޔަތު  ފާސްވުމުންނެވެ.  އެކަމެއް  ޣުލަބިއްޔަތުން 

އެހެން ސާފުކޮށް.   ފާސްވުމުންނެވެ.  އެކަމެއް  އަޣުލަބިއްޔަތުން  އިންނަނީ  މި  ބަދަލުަގިއ  ޭއެގ  ެގ   22ލިބިެގންނެވެ، 

 މި ާގނޫނާިއ މި ާގނޫނުެގ  )ރ( އެ ާމއްދާ ނިމޭތަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ަގވާއިދެއް ހެދުން. ޭއެގ ބަދަލުަގއި މި އިންނަނީ 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުން. އެއީ އަސްލު މި ބާބަކީ ފިޔަވަޅުއަޅާ ބާބު. ަގާވއިދު ހަދާ  

ދެން،   އެޅުން.  ފިޔަވަޅު  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ސުލޫކާއި    22ބާބެއް  މެންބަރެއްެގ  އިންނަނީ  މި  މީަގއި  )އ(  ެގ 

ެއއް އެޕީލް ކޮމިޓީެގ ލަފާއާއެކު އެފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޓަކައި ކަމާބެހޭ ުގޅުންހުރި މައްސަލަ

ުގޅުންހުރި   މެންބަރެއްެގ ސުލޫކާ  އިންނަނީ  މި  މީަގއި  ދެން،  ނިންމުން.  ޮގތެއް  ހުށަހެޅުމާމެދު  އިދާރާއަށް  ތަޙުޤީޤީ 

ށް ދާނީ، އަސްލު މީެގ ޕޮއިންޓަކީ އެޕީލްއަށް ދާނީ ސުލޫކު  މައްސަލަެއއް ސުލޫކު ކޮމިޓީެގ ލަފާއާއެކު، ެއއީ އެޕީލްއަ

ވެދާނެ  މި  ބަލާއިރު  މަްއސަލަ  ކޮމިޓީން  ސުލޫކު  އެހެންވީމާ،  ފަހުންތާ.  އޭެގ  ނިންމާފައި  ބަލާ  މައްސަލަ  ކޮމިޓީން 

އެބަ   ހިސާބުން ވެސް  އެ  އެހެންވެއްޖިްއޔާމުން  ބޮޑު.  ވަރަށް  ޖިނާޢީ  ވެސް  މައްސަލައަކަށް  ބޮޑު  ލާޒިމުވެޭއ  ވަރަށް 

އޭތި  އެހެންވީމާ،  ނުދަންޏާ.  ހަމައަށް  އެޕީލްއާ  ނޭންޭގނެތާ  އެކަމަކު  އަންަގން.  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލަށް 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   25ވަނަ މާއްދާެގ )މ(. މި ާގނޫނުެގ    22ސުލޫކު ކޮމިޓީެގ ލަފާ ާއއި ދެން  

ލަ  ކައުންސިލުެގ  ދަށުން ކޮމިޓީތަކުން  ާގނޫނުެގ  މި  ބަދަލުަގއި  އޭެގ  ދިމާވެެގން.  ޙާލަތެއް  ފަދަ  އެދެންޖެހޭ  ފައަކަށް 

ކައުންސިލުން ެއކުލަވާލާ ކޮިމޓީތަކުން ކައުންސިލުެގ ލަފަައކަށް އެދިއްޖެނަމަ އެކަމާ ުގޅޭޮގތުން ލަފާ ދިނުން. ދެން، 

އިންނަނީ   އެހީ  22މި  ޮގތުން  ފަންނީ  ތަންކޮޅު  ނިމޭ  ެވސް  އޭެގ  )ފ(،  ފަންނީ ެގ  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  ތެރިވުން. 

ެގ )ހ( އިންޓިޓިއުޓުެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ.  24އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  

ެގ )ހ( ހިނާގ އިހަށް ބާއްވަމާ. ެއއީ ޔާސިރު ދެންމެ ފާހަަގކުރެްއވި ޕޮއިންޓަކީ ބަޖެޓުެގ ވާހަކަެއއް. އިހަށް 24މި  

ެގ )ހ(އަށް ދަމާ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭރުން  24ާގ އޭތި ބާއްވާފައި، ދެން އެހެން ހުރިހާ ބައެއް ނިންމާލާފައި  ހިނ

ެގ )ބ(. ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް 24ތަންކޮޅެއް ހަމަޖެހިލައިެގން ެއއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާކޮށްލެވިދާނެހެން.  

ލް އަދި ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތައް ވަކިން އެނޭގނެއޭ. ޭއެގ ބަދަލުަގއި މި  ފެށުމުެގ ކުރިން، މީަގއި މި އިންނަނީ ކެޕިޓަ

ވަކިން   ޚަރަދުތައް  އާމްދަނީއާއި  ލިބޭނެ  އަހަރަކު  އެ  ކުރިން  ފެށުމުެގ  އަހަރެއް  މާލީ  ކޮންމެ  ޮގތަކީ  ހުށަހަޅާ 

ވެ ރިކަރެންޓު  އަދި  ވެސް  ކެޕިޓަލް  އެނޭގނެތާ  ޭއެގން  ބަޖެޓެއް،  ތައްޔާރުކުރެޭވ  އެހެންވީމާ،  އެނޭގނެހެން  ސް. 

ެގ )ޅ(. މީެގން މި އިންނަނީ އިންސްޓިޓިއުޓުެގ ކޮންމެ އަހަރެއްެގ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން ކަނޑައެޅިފައިާވ  24އެޮގތަށް.  

ޮގތުެގ މަތިން ނިންމުމަށްފަހު، ޭއެގ ބަދަލުަގއި މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު. ދެން، ނިންމާލަމުން މި އަންނަނީ  
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އިންސްޓިޓި  ބަޔާން،  ޭއގެ އެ  ވާނެެއވެ.  ފާސްކުރަން  ކައުންސިލުން  އިންސްޓިޓިއުޓުެގ  ބަޔާން  މާލީ  އަހަރީ  އުޓުަގއި 

ބަދަލުަގއި މި އިންނަނީ ެއ ބަޔާން ކައުންސިލުން ފާސްކުރަން ވާނެެއވެ. ހަމަ އެްއ ބަހެްއ. އެކަްއޗެްއ ރިޕީޓު ވާތީވެ.  

ބަޔާންކޮށްފައިވ24ާދެން، މިއިނީ   ަގއި  ިމ މާއްދާެގ )ޅ(  މެންބަރެއް    ެގ )ކ(.  ކައުންސިލުެގ  ފަރމަކީ  އޮޑިޓުކުރާ 

ތެރޭަގއި   ދުވަހުެގ  އަހަރު  ހަތަރު  ފާއިތުވި  ނުވަތަ  ކަުމަގއި  މެންބަރެްއ  ކޮމިޓީެއއްެގ  ކައުންސިލުެގ  ނުވަތަ  ކަމުަގިއ 

އިޝޫ    ކައުންސިލުެގ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުެގ މަޤާމު ފުރާފައިވާ ފަރާތަކަށް ވެެގން ނުވާނެެއވެ. މި މައްސަލަ، މި

އޮޑިޓު   ކޮންމެވެސް  ހަމަ  ކޮމިޓީތަކުން  ިގނަ  އެބަހުރި.  ކޮމިޓީ  ފުދޭވަރަކަށް  ހުންނާނެ  ކޮމިޓީތައް  ވާޮގތަކީ  އަސްލު 

އޮޑިޓެއް  ފަރމަކަށް  ޭއނަ  އިންނަންޏާ  މީހަކު  އެ  ކޮމިޓީަގިއ  އެހެންެވއްޖިއްޔާ  އުޅޭނެ.  މެންބަރެއް  ފަރމެއްެގ 

ވެއްޖިްއޔާ އެ ފަރމަކަށް އޮޑިޓެއް ނުކުރެވޭނެ. އަނެއްކާ ފާއިތުވި ހަތަރު  ނުކުރެވޭނެ. ކައުންސިލުަގއި ިއންނަ މީހެއް  

އެހެންވީމާ،   ނުކުރެވޭނެ.  އޮޑިޓެްއ  ވިޔަސް  މީހެއް  އަދާކުރި  މެންބަރުކަން  ކަުއންސިލު  ތެރޭ  ދުވަހުެގ  އަހަރު 

، މިހާރު ެގނެވިފައި އިން ޕްރެކްޓިކަލީ އޮޑިޓްކުރެވޭނެ ފަރމެއް ނޯންނާނެ. އަސްލު ޕްރެކްޓިކަލީ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ

ޮގތަކީ މި މާއްދާެގ )ޅ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިންސްޓިޓިއުޓުެގ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓުކުރާ ފަރާތަކީ ކައުންސިލުެގ  

މެންބަރަކަށް   ފަރާތަކަށް ވެެގން ނުވާނެެއވެ. ކައުންސިލު  ފުރަމުންދާ  ދައުރުަގއި  ހިނަގމުންދާ  މަޤާމު  މެންބަރުކަމުެގ 

ހުްއޓަސް އެކަން ކޮށްލެވޭނެ. ދެން، އެާއ  ވެެގން   ނުވާނެެއވެ. އޭރުން މައްސަލަެއއް ނެތްތާ. އޭރުން ކޮމިޓީތަކުަގއި 

އޮޑިޓު   ހަމަ  ފުދޭވަރަކަށް  އުޅޭނެ  ކޮމިޓީތަކުަގިއ  ުއނހޫ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހަދާނީ.  ދެން  އުސޫލެއްތާ  ބެހޭ 

ނެ މިސާލަކަށް ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއާިއ، ދެން އެހެންވެއްޖިްއޔާ މި  ފަރމްތަކުެގ މެންބަރުން. ކޮމިޓީތަކަކީ ެއއްކަލަ ހުންނާ

އޮޑިޓު  ހުރިހާ  ހުރި  ިމހާރު  ބަލާއިރު  މިވަުގތަށް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ފަރމްތަކެއް،  އޮޑިޓު  ހުރިހާ  ޮގތަކީ  ވާނެ 

ނޯ ފަރާތެއް  އޮޑިޓުކުރާނެ  ދެން  ެއހެންވެއްޖިްއޔާ  ހިމެނޭނެ.  މީަގއި  ައސްލު  ޭއެގ  ވެސް  ންނާނެ.  ފަރމްތަކެއް 

ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ،   މިސާލަކަށް  ކުރާނެ.އެއީ  ވެސް  ބޭނުން  މީހުންެގ  އެ  ހަމަ  ކޮމިޓީތަކުެގ  ފަރމްތައް،  ބޭރު  މިސާލަކަށް 

މިސާލަކަށް   ކޮމިޓީ،  ިގނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  މީހުން  މީސް  އެ  ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ،  ޔަންުގ،  އެންޑް  އަރންސްޓް 

ނިކަލް ކޮމިޓީތަކުަގއި ވެސް ހިމެނޭނެ. އެީއ ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް ިމ  ވެލިުއއޭޝަން ކޮމިޓީަގއި ވެސް ހިމެނޭނެ، ޓެކް

ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން، ދާއިރާ ފަންނީ ލަފާ ލިބޭނީ ވެސް އެ މީހުން ތްރޫކޮށްތާ. މާނައަކީ މި ދާއިރާ މީހުން ތްރޫކޮށް.  

މީ ތިބި  ބޭރުން  އޭެގ  ކޮމިޓީތަކުެގ  ދާއިމީ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮމިޓީތައް...  ނެތިެގން ދާއިމީ  މިހާރު  އެއީއޭ  ހުން 

ދާއިމީ   ތިބޭނެ  މީހުން  އެ  ވާހަކަ.  އެ  ބުނަނީ  މި  އެހެންވެ  ކޮމިޓީަގއި.  ދާއިމީ  ތިބޭ  މީހުން  އެ  އުނހޫ  މިއުޅެނީ. 

ކޮމިޓީަގިއ. ެއއީ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އިންނާނެ މިސާލަކަށް ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ. އެއީ ހަމަ ކޮންެމޮގތެްއވިޔަސް އެ މީހުން  

 އަދި އެހެން އޮޑިޓު ފަރމްތައް ވެސް ހިމެނިެގން ތިބޭ ކޮމިޓީތަކެއް. މީެގ މިހާރު ާގނޫނުަގއި މިހާރު  ވެސް ހިމެނިެގން
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ކޮމިޓީން އިތުރަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބާރު އެބަ ދެން ކައުންސިލަށް އިތުރަށް   6ކޮމިޓީ މިހާރު.    6އެބަ އިނދޭ  

މި އެހެންވެއްޖިްއޔާ  އުފަްއދަން.  ކޮމިޓީ  މި  ބޭނުންވެއްޖިްއޔާ  މީހުން.  ތިން  ތިބިތާ  އެބަ  ކައުންސިލުަގއި  ވެސް  ހާރު 

ޑްރާފްޓު ކުރާ ޮގތުން. ެއއީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާއި ފައިނޭޝަރ ކޮންޓްރޯލަރ އާއި ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލްއާ މިހާރު.  

މު ކޮމިޓީއެއް އެހެންވީމަ، މިއާ ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާތައް ކުރެވޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، ޭއެގތެރޭަގއި އަންނަ ވަރަށް މުހިން

އިންނާނެ މިސާލަކަށް ެއކައުންޓެންޓްސް އިން ބިޒްނަސް. ެއއީ ާގނޫނުަގިއ ނެތް ެއއްޗެއް. އެކަމަކު އެ ބާރު ދީފަިއ  

ބިޒްނަސް  އިން. އިން  އެ   ،އެކައުންޓެންޓްސް  ވާނީ  އެްއޗަކަށް  ސަސްޓެއިން  ސެލްފް  މީތި  ރީޒަންއަކީ  ހިމަނާ  އެ 

އެކަމަކު އޭަގއި ޕްރެކްޓިކަލީ އަސްލު އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ެގން.  ކޮމިޓީ އުފެއްދި  މީހުން މީެގތެރޭަގއި ހިމެނިެގން އެ

 ވަހަކަައކީ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް

 އަޅުަގނޑަށް އަންޑަސްޓޭންޑް ވޭ ތިވިދާޅުވާ ވާހަކަ ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކައަކީ... 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ެގ )ކ(،    24އޮޑިޓު ފަރމް، މިއީ    29އޮޑިޓު ފާރމްތައް ތިބީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިަވުގތު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިއޮތީ  

ޮއޑިޓު ފަރމް. ޭއެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލިއިރު ާގތްަގނޑަކަށް ހުރިހާ އޮޑިޓު ފަރމްތަކުން ކޮންމެވެސް    29

ކޮ ާއިއ  މެންބަރަކު  އެކްސްޕަޓީސް  އެމީހުންެގ  ރީޒަންއަކީ  އެ  ވިސްނުންހުރީ.  ހިމެނޭޮގތަށް  ކޮމެޓީއެްއަގއި  ންމެވެސް 

ނޮލެޖު އެބަ ބޭނުންވޭ މި ރަންކުރަން. އެހެންވީމާ، އެހެންެވްއޖެ ޙާލަތެއްަގއި ކޮމެޓީތަކުަގއި ތިބޭ މީހުންނަކީއެއް ނޫން 

ކައުންސިލުން ރަންކުރާނީ  މިތަން  ރަންކުރާނީ.  މީތި  މިތަން  އެހެންނޫނީ  ރަނަގޅޭ.  އިންޮގތް  އިޞްލާޙުކޮށްފައި   .

 ޕްރެކްޓިކަލް ނުވާނެ. އެއީ ައސްލު އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ާވހަކައަކީ. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 
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