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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީޝިَعلَْيك مْ  السَّالَم   ތިއްބެވީ  އަ.  ވަގުތު ކޮމިޓީގައި ވަޑައިގެން  ފެށީ. މި  މި  އަޅުގަނޑު  ރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން 

އަދި   ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނިހާދު،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު،  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ކޮމިޓީގައި   އިއެބަ  އޮންލައިންކޮށް  އަޅުގަނޑު  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  އިތުރުން  އޭގެ  ސަޢުދު.  މެންބަރު  އްޒަތްތެރި 

ފަހުމީ.   ހެއްކާއިމްތިޔާޒު  ބިލު،  އޮތީ    އެވިޑެންސް  ބާކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މަސައްކަތް  ބިލުގެ    10ބެހޭ 

އްދަލުވުން  މާއްދާއެއް. އެ މާއްދާތައް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާ ދެން އޮންނަ އަދި އިތުރު އެއް ބަ 

އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ހޯދުމާ  ބޭއްވުމަށްފަހު މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ޕާކްކުރަމުންދިޔަ މާއްދާތަކަށް ޙައްލެއް

ވަނީ. ފޮނުވުމުގެ ޕްރޮސެސް ހިންގަމުން އެބަ    ހޯމަ ދުވަހަށް މިހާރު ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއިންނަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި މި

އިދާރީގޮތުން. އެ   އޭރަށް  ގެންދޭ  ކަމެއް  ހުރިހާ  ބިލުގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުކުރައްވަންވާއިރަށް  ބޭފުޅުންނާ 

ނިމިފަ ދެކޭ ގޮތްތައް. އެހެންކަމުން، އެ ޓާގެޓަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އިއޮންނާނީ  މި ކޮމިޓީން  ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް 

ދޭ މީހުންގެ    ހެކިބަސް  .ވަނަ މާއްދާ  141  މަސައްކަތްކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ބަލައިގެން މި ފަށަނީ. މާއްދާ ދައްކާލަދެއްވާ.

ކަމަށް އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލެއްގައި    ދަދަކަށް ބޭނުންވާނެއަބިތުކުރުމަށް ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ވަކި  ކަމެއް ސާ  .އަދަދު

އެ އެ    ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  ސާބިތުކުރުމަށް  ބޭނުންވާނެއެވެ.އަކަމެއް  މީހުން  ހެކިބަސްދޭ  ރަނގަޅު.   141  ދަދަށް 

ސުރުޚ142ީ އަރިމަތީ  ހެކިބަސް  ،.  ފިރިހެނުންގެ  ވަކި    .އަންހެނުންނާއި  ސާބިތުކުރުމަށް  ދަދަކަށް  އަކަމެއް 

ވަކި   ނުވަތަ  ކަމަށް  ބޭނުންވާނެ  ހެކިބަސް  ކަމަށް  އަފިރިހެނުންގެ  ބޭނުންވާނެ  ހެކިބަސް  އަންހެނުންގެ  ދަދަކަށް 

އެ ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  އަސްލެއްގައި  އެ  އިސްލާމްދީނުގެ  ސާބިތުކުރުމަށް  ނުވަތަ  އަ  ކަމެއް  ފިރިހެނުންގެ  ދަދަށް 

އެ  ބޭނުންވާނެއެވެ.  ހެކިބަސް  ހެކިބަސް  ހާ ނޫން    އަންހެނުންގެ  އަންހެނުންގެ  ފިރިހެނުންނާއި  ލަތްތަކުގައި 

ހެކިބަސް  -143ރަނގަޅު.    142  ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ. މުސްލިމުންގެ  މައްޗަށް  .ޣައިރު  ކަމެއް    މުސްލިމެއްގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   އަސްލެއްގައި  އިސްލާމްދީނުގެ  ކަމަށް  ހުށަނޭޅޭނެ  ހެކިބަސް  މުސްލިމެއްގެ  ޣައިރު  ސާބިތުކުރުމަށް 

އެ ހާ ކަންކަމާއި   ކަންކަމާއި    ލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި  މުސްލިމެއްގެ ހެކިބަސް މުސްލިމެއްގެ    ލަތްތަކުގައިހާ ނޫން  ޣައިރު 

ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ. ރަނގަޅު.    143  ހެކިބަހާ  ކަންކަން  .144ވެސް  ސާބިތުވެގެންވާ  ނެތި  ހުށަހެޅުމެއް  .  ހެކި 

ކަންކަން  )ހ(   ގ144ެ ސާބިތުވެގެންވާ  ނެތި  ހުށަހެޅުމެއް  ޝަރުޢީ    .ހެކި  ނިސްބަތްވާ  ކޯޓު  ހިންގޭ  މައްސަލަ 

ނެތި  ންއާދާއިރާގައި   ދެބަސްވުމެއް  އަދި  އެނގޭ  ކަންކަމާއި ގަމުކޮށް  ޞައްޙަކަމާމެދު    ބޫލުކުރެވޭ  މަސްދަރެއްގެ  އެ 

ހުރި    ންމު އުސޫލުން ސުވާލުނުއުފެދޭ މަސްދަރަކުން ޞައްޙަކަމާއެކު އަދި އިތުރު ސާބިތުކުރުމަކާ ނުލައި އެނގެން އާ
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2 

 

ސާބިތުވެގެންވާ  ކަންކަމަކީ ކޯޓަށް  ނުލައި  ހުށަހެޅުމަކާ  ކަންކަމެވެ.  ހެކި  ބެލެވޭނެ  ކަމުގައި  ގެ  144އާދެ!    ކަންކަން 

)ށ( ރަނގަޅު.  )ހ(   )ހ(  މާއްދާގެ  ބޭނުމަށްމި  ކަންކަމަކީ  ޓަކައި  ގެ  ނުލައި   އަންނަނިވި  ހުށަހެޅުމަކާ    ހެކި 

ކަންކަމެވެ.   ބެލެވޭނެ  ކަމުގައި  ކަންކަން  ޤާނޫނުއަސާސީ  -1ސާބިތުވެގެންވާ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ    އާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެއިން    ނޫނުތަކާއިގާކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އެންމެހައި    ނޫނުތަކާއިގާދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެންމެހައި  

ގަވާއިދުތައް.ގާ ބާރު ލިބިގެން ހަދާ  ނިޝާނާއި  -2ޅު.  ( ރަނގ1ަ)  ނޫނަކުން  ފަރާތުގެ    ދައުލަތުގެ  ހިންގާ  ވެރިކަން 

  އާއި   ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުގެ ސިއްކަ  އާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ސިއްކަ  އާއި  ސިއްކަ

ސިއްކަ ކޮމިޓީތަކުގެ  މަޖިލީހުގެ  އެ  މަޖިލީހާއި  ބޭނުންގާ  އާއި  ރައްޔިތުންގެ  ލިބިގެން  ބާރު  އެ ނޫނަކުން    ނޫން   ކުރާ 

ވެސް ރަނގަޅު.   2އިމުކޮށްފައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތަކުގެ ސިއްކަ.  ގާދިވެހިރާއްޖޭގައި    އާއި  ވެސް ސިއްކަ

) ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖެހިލާނަން.    (1އަދި  ދެއްތޯ.  3)  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ    -3( 

ނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މީހުން.މަޤާމަށާއި  އިންތިޚާބުކުރާ  މަޤާމަށް  ރަނގަޅު.  3  އިބުގެ  ވަޒީރުންގެ    -4  ވެސް 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިދަ   -6  .މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަނުކުރާ މީހުން  -5މަޖިލީހަށް ޢައްޔަނުކުރާ މީހުން.  

  ޤުދުރަތީގޮތުން ގަޑިތައް ބެހިފައިވާ ގޮތާއި   ޤުދުރަތީގޮތުން ކަންހިނގާ ގޮތާއި   -7  .އާއި ޤައުމީ ބަހާއި ދައުލަތުގެ ދީން

ޒޯނުތަކާއި  ބަހާފައިވާ  ވަގުތުތައް  ގޮތުން  ޤައުމުތައް   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައްރުތަކާއި  ދުނިޔޭގެ    ޖިއޮގްރަފީގެގޮތުން 

ގޮތް ހަފްތާގެ    -8  .ބަހާލެވިފައިވާ  މުނާސަބަތުތަކާއި  ދުވަސްތަކާއި  ބަންދު  ރަސްމީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސަރުކާރުން 

  -10  .ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތައް  -9  .ހަތްދުވަސް ތަރުތީބުވެ ހިނގަމުންދާ ގޮތް

ބައިވެރިވެފައިވާ  އްދިވެހިރާ ޖަމާޢަތްތައްޖެއިން  ގުޅުން   -11  .ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ޤައުމުތައްގާ ފަނޑިޔާރުންނާއި   -12  . އިމުކޮށްފައިވާ  ކޯޓުތަކުގެ  ޝަރުޢީ    ރަޖިސްޓްރާރުންނާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ   ވަކީލުންގާދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހުށަހެޅުމަކާނުލައި ޝަރީޢަތަށް  ހެ  -13  .ނޫނީ  އްކެއް 

ގެ )ހ( އެ އޮތް ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް.  144  ނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ކަމެއް. ގާބޫލުކުރަންވާނެ ކަމަށް އެހެން  ގަ

އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން  އުނިކުރުމާމެދުގައި  އެއީ  )ށ(  މުޅި  )ށ(،  މަޝްވަރާކުރަން    އެހެންނަމަވެސް، 

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި    ދަނީ ކުރިއަށް. )ނ(   ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއިންނާ ބައްދަލުކުރާ ދުވަހު. އެގޮތަށް ޕާކްކޮށްފައި މި 

ކަންކަން    )ށ( ކަމަކީ ހެކި ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ކޯޓަށް ސާބިތުވެގެންވާ  ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ވަކި  ބަޔާންކުރާ  ގައި 

އަމިއްލައަ ކޯޓުން  ނުލައިކަމުގައި  ހުށަހެޅުމަކާ  ހެކި  ކަމަކީ  ވަކި  ނުވަތަ  ބެލިދާނެއެވެ.  ސާބިތުވެގެންވާ    ށް  ކޯޓަށް 

އާދެ! ކޮންމެ މާއްދާއެއް    ކަންކަން ކަމުގައި ބަލައިގަތުމަށް އެދި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއެކު ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އިންގޮތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އެހެން ކިޔާފައި ފަށާފައި އިން    ޕާކްކުރީ. )ނ( ޑްރާފްޓު   އަޅުގަނޑުމެން  އީއެ
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މާއްދާއަށް އަންނަ    "އަދި )ށ( އުނިކުރަން ޖެހޭނޭ"ތަންކޮޅުގެ ތެރެއިން   އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރީގައި ކިޔަމުންދިޔަ 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ.  ، ވަނަ ބާބު  18ދަނީ.    މި  މާކްކޮށްލާފައި ކުރިއަށް އެހެންވީމާ، އެކަން    .ބަދަލަކާ ގުޅިގެން

ވެސް    ނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ގާމި    )ހ(   145  .ލުސޫންމު އު . އާސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ  ،ވަނަ ބާބު  18  ،އޯކޭ

އެހެން ގާ ބަޔާންކޮށް  ނޫނެއްގައި  ލިބިދޭ  ގޮތަކަށް  ތިމާއަށް  ނުވާހާހިނދަކު  މީހާ  ގާފައި  އަނެއް  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  ނޫނީ 

އޮތްކަމަށްގާއުފުލަންޖެހޭ   ޒިންމާއެއް  އުފުލައިފި   ނޫނީ  ދަޢުވާއެއް  އޮތްކަން    ބުނެ  އެގޮތަށް  ކަމެއް  އެ  ނަމަ 

އެ ދަޢުވާއެއް އުފުލާ ފަރާތުންނެވެ. ވަކި ކަމެއް ވުޖޫދުގައިވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަން    ރަނގަޅު. )ށ(   ސާބިތުކޮށްދޭނީ 

ލާޒިމުވާ   އެހާސާބިތުކުރުން  ވެސް    ނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ގާކަމެއް ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނާނީ މި    ލަތުގައި 

ކަމަށް ބުނާ    ވަތަ ނުވާކަމަށް ނު   ކަމެއް ވުޖޫދުގައިވާ   ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު އެ   ނޫނެއްގައި އެހެން ގާ

ކިބައިގައެވެ. )ށ(.   ފަރާތުގެ  އެހެން ގާމި    )ނ(   ރަނގަޅު  ނުވަތަ  އެހެން ގާވެސް    ނޫނުގައި  ގޮތަކަށް    ނޫނެއްގައި 

ނުވާހާހިނދަކު ބިނާވެފައިވާ    ، ބަޔާންކޮށްފައި  މައްޗަށް  އެ  ދަޢުވާ  އެ  އޮންނާނީ  ޒިންމާ  ސާބިތުކުރުމުގެ  ދަޢުވާއެއް 

މައްސަލައިގަ ގުޅިގެން  އެ  ކަމަކާ  ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަ  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ޚަޞްމަކަށް  ޚަޞްމުންކުރެ  ދެ  ހިމެނޭ  އި 

ޑްރާފްޓު   ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް އެ މައްސަލަ ސާބިތުވާނެ ޚަޞްމަށެވެ.  އެއްޗެއް    އޯކޭ. )ނ( ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި 

ޗެއްކަން. އެހެންވީމާ، އޭ.ޖީ އޮފީހުން އަޅުގަނޑުމެން  އްއުޅެނީ ކޯ  ބުނަން މި އޮތް ގޮތުން ފަހުމްނުވީމަ ސާފުކުރަން މި  

ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސް ދޭ މީހަކު އެހެން ކަމެއް ސާބިތުކޮށްދީގެން މެނުވީ އެ ހެކިބަސް    )ރ(  ސާފުކޮށްލާނީ.

އެ ނެތްނަމަ  ސާބިތުކޮށްދެވެން  ކަންތައް  އޮ  ކަމެއް  ދޭ  ޒިންމާ  ސާބިތުކުރުމުގެ  ދޭ  ވެސް  ހެކިބަސް  އެ  ންނާނީ 

މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ މީހަކު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން     ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެ ޢީޖިނާ  )ބ()ރ( ރަނގަޅު.    މީހާއަށެވެ.

ން ވެސް" އެހެން  ނޫ  ވެސް" އިން ތަންކޮޅު "އެ  ، ދެން "އެހެންނޫނަކުންގާވެސް    ނުވަތަ އެ ކުށް ކަނޑައަޅާ އެހެން

އެ ފެންނަނީ.  ކަމަށް  ރަނގަޅުވާނެ  ބަދަލުކޮށްލިއްޔާ  ގާނޫނަކުން  ވެސް  ވެސް  ލިބިދޭ    ނޫން  ގުޅޭގޮތުން  ކުށާ  އެ 

އް އޭނާއަށް ލިބިދޭ ކަމަށް ބުނާނަމަ އޭނާއަށް އެ ދިފާޢު ލިބިދޭކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނާނީ އޭނާގެ  އެދިފާޢު

ދިފާޢު  އެ ދިފާޢުމައްޗަށެވެ. އެފަދަ   އޭނާއަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އެ  އް އޮތްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން 

ވަކި ކަމެއް އޮތީ ވަކި ގޮތަކަށްކަން ޢާންމުކޮށް   )ޅ()ބ( ރަނގަޅު.  ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ކަމެއްގައި އެ  ނޫން  އެ  އެނގޭ  މީހަކު  ދޫކޮށްލި  ނުކޮށް  ނުވަތަ  ކުރި  އެކަމެއް  ނުކޮށް    ގޮތަކަށް  ނުވަތަ  ކުރީ  ކަން 

އެ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  މަޤްޞަދެއްގައިކަން  ކޮން  އެގޮ  ދޫކޮށްލީ  ޒިންމާއެކެވެ.  ތުގައި ކަން  މީހާގެ  ވަކި  "  )ޅ(  ކުރި 

ގޮތަކަށްކަ ވަކި  އޮތީ  ދޫކޮށްލި  އާން  ކަމެއް  ނުވަތަ ނުކޮށް  ކުރި  އެކަމެއް  ކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް  އެނގޭ  ންމުކޮށް 

އެ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ    މީހަކު  މަޤްޞަދެއްގައިކަން  ކޮން  ދޫކޮށްލީ  ނުކޮށް  ނުވަތަ  ކުރީ    ހެއްގެ މީ  އެކަން 
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ކުޑަ އިޞްލާޙަކާ   "ޒިންމާއެކެވެ. މި ކޮމިޓީން މި ބަލައިގަނެވުނީ  މިގޮތަށް    )ހ(   .ލުސޫ ޚާއްޞަ އު  ،146  .އެކުގައި 

ޙައްޤެއް   މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން  ޙައްޤުތަކާއި  ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގެ 

ހިފަހައްޓާފައިވާ މިނިވަންކަމެއް  މިނިވަންކަމެއް    ނުވަތަ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އެ  ދަޢުވާތަކުގައި  ހުށަހަޅާ  ބުނެ  ކަމަށް 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ހިފަހައްޓާ މިންވަރަށްކަން  އެކަށީގެންވާ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ފައިވަނީ 

  )ށ(   ގެ )ހ( ރަނގަޅު.146  ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އެ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓި ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅޭ  ވަކިކޮށްގެން  ސަބަބެއް    ވަޒީފާއިން  އެކަށީގެންވާ  ވަކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ 

ޒިންމާއެކެވެ. ފަރާތުގެ  ވަޒީފާދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ  ދެން  އޮވެގެންކަން  ބައި  ރަނގަޅު.  އެހެނިހެން    .ފަސްވަނަ 

ބައި ނިމުނީ.    އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތުގެ މިހާހިސާބުން މިންކަން.  ންމު ކައާ  ،ކަންކަން. ނަވާރަވަނަ ބާބު

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައި ވެސް މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ހަމަ މި   މެންބަރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ އަދި  ކޮމިޓީ 

ތުރު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް. އަދި ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށް ޓަކައި އިބިލުގެ މަސައްކަތް

އޭގެ   އަދި  ބައްދަލުކުރެވުނު.  ވެސް  މެންބަރުންނާ  އެކްސްކޯގެ  އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި  އަލަށް  ކައުންސިލަށް  ބާ 

ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންގެންދާ  ކުރީގައި ލޯ ގުރެޖުއޭޓުންނާ މިހާރު ވެސް  ވެސް، ލޯޔަރުންތަކަކާ ވެސް    އަދި  ލޯޔަރުންނާ 

ނުރަސްމީކޮށް   އަޅުގަނޑުމެން  އިއްޔެ  މައްޗަށް  ކަންބޮޑުވުންތަކެއްގެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ބައްދަލުކުރިން.  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އޭރުގައި  ކޮމިޓީން  ލިޔުމަށް  ކައުންސިލަށް  ބާ  ހިންގުމަށްފަހުގައި  ބަޙުސް  މި  ވެސް 

ކައުންސިލަށް  އެއްބަސްވެވިފައި  ބާ  ނިންމަވައިގެން  ގޮތުގައި  ނިންމުމެއްގެ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.   

ލާފައިވާ ޑްރާފްޓެއް އެބަ އޮތް ސިޓީއެއްގެ.  އި ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ލިޔުމަށް ފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެކުލަވަ

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަޅުގަނޑުމެން އެ ސިޓީ ފޮނުވާލަދޭނަން.    އެ ތި ބޭފުޅުން ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި އެޕްރޫވްކޮށްދެއްވީމަ

އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަނީ   ބޭފުޅުން  އެ  ހަމަ  ގޮތަށް  ވާހަކަދެއްކެވި  ވެސް  އިއްޔެ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އާދެ! 

ހިއްސާކުރަ ކައުންސިލާ  ބާ  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ފާހަގަކުރެވުނު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އްވަން. 

އަދި ލޯ ގުރެޖުއޭޓުން އެ ކަންބޮޑުވުންތައް    ކަންބޮޑުވުންތައް ކަންބޮޑުވުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ވަކީލުންނާ

  އެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީވެ. ބާ ކައުންސިލަށް މި ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް އެއްބަސްވެވެނީ 

ނު އެ ލަސްކޮށްދެވެން އޮތް ކަމަށް  ޚާގައި އެ ބޭފުޅުން ބޭއްވުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ބާ އިމްތި  2022ޖޫން    25

ހުރެ ލަސްކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން.    ނު މި ސިޓީގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކާޚާވަނީނަމަ އެ އިމްތި

ލުކުރާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. މިހާހިސާބުން މި  އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަ

 ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 



 2022ޖޫން    15                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  29ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  
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