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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  އަޝިޖުޑީ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ.    34ރީ  ތިއްބެވީ ފޮނަދޫ  ވަނަ  މިވަގުތުގައި މި  ހާޒިރީގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ފޭދޫ   ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  ސިރާޖް،  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

އިބް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ނިހާދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރިޟާ،  ދާއިރާގެ  ރާހީމް 

ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް  އަޅުގަނޑު  ޙުސައިން އަދި  މެންބަރު ސަޢުދު  އިއްޒަތްތެރި  އުތުރު    ،ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ  މާފަންނު 

ގެންފައި މިވަގުތު އަދި  އިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ވަޑަދާއިރާއިން. ވެލި

ކުރި  ކޮމިޓީއެއް  އެއެހެން  އެކަމަކު  އަށްދާތީ  ގުޅިވަޑައިގެންފި.  ކޮމިޓީއާ  އެ  އިންނަވާ  ކޮންމެވެސް    މެންބަރު 

އޮތީ    ކޮމިޓީއާ   މި  ހިސާބެއްގައި  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވިދާޅުވި.  ކަމަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ 

ފަންނުގެ ގާނޫނަށް    ބާ  ދިރާސާ. އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ  1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ 

މެންބަރުންނާ ކުރި  ކައުންސިލުގެ  ކޮމިޓީން  ބައްދަލު  ގޮތެއްގައި  ކަން  .ނުރަސްމީ  ބިލުގެ  މި  އިތުރަށް    ކާތައަދި 

މޭ ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަދި  އިތުރަށް.  ކޮމެންޓުތަކުގެ  ހުށަހެޅުއްވި  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ކޮޅުގައި  ޒުމަޝްވަރާކުރެވުނު 

އެބަމި އޮފް ވަގުތުގައި  ސޮސައިޓީ  މި  ބިލާ އޮތް  މި  ލޯއިން  އެންޑް  ލިޔުމެއް.     ޝަރީޢާ  އޮތް  ފޮނުއްވާފައި  މެދުގައި 

ދުވަހުގެ   ކުރީ  އިއްޔެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  އެދެން.  ބައްލަވައިލެއްވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިވެސް  އެހެންވެ 

ގެ މައްޗަށް ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވައިލެވުނު އަދި   ޚިޔާލުތަކު ނަ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފެން  މި  ގައި މި ބިލަށްބައްދަލުކުރިއިރު

އިތުރު ފައޭގެ  މީޓިންގއަށް  އިއްޔެގެ  މިވަނީ  މިއަދު  ޑްރާފްޓެއް. އެހެންވީމާ، މި  ން  އެކުލަވާލި  ހުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

އޮފް ރެކޯޑުގައި މި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި    .ކޮށްލަން ފެންނަނީއިހަށް    މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާ  ޑްރާފްޓާ

ޑްރާފްޓް.   މި  މިހާރު  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ސްކްރީނުން  ނިންމަމުންދާނީ.  ގޮތްތައް  މިއާއިމެދު  އަޅުގަނޑުމެން 

  1ގެ    33ތަށް  ހަވަނަ މާއްދާގެ ފަ  33ކިޔައިލާނަން އަޅުގަނޑު އިނގޭތޯ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ގޮތަކަށް  )ހ(. މި    ގެ  1ގެ    33  .ތުގައި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރަންގޮ  ގެ މާއްދާއެއްގައި އެހެން  ގާނޫނުގައި އެހެން 

އަދި    ބޫލުކުރާލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޤަފައި ވީނަމަވެސް މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މޯބަޔާންކޮށް

މަރުކަޒަ ރޮތަޢުލީމުދޭ  ގާނޫނީ  ފުރަނ ކުން  ގާނޫނީ  ގުން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޙާސިލުކޮށްފައިވާ  ޑިގްރީ  ތަމަ 

ވަކީ  ގާނޫނީ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޙާސިލުކޮށްފައިވާ  ޑިގްރީ  ބޭނުންވެ  ހުވައިކުރުމަށް  ކަމުގެ  ލުވަކީލުކަމުގެ 

ނު ފަރާތްތަހުވައިކުރެވިފައި  އެންމެހައި  ޚާކަވާ  ޕްރޮގްރާމެދުމަސް  1އްޞަކޮށްގެން  ށް  ތަމްރީން  ބާ    އްވަހުގެ 

ގެންދަންވާނެއޭ.   ކުރިއަށް  މާ  33ކައުންސިލުން  މާ  1އްދާގެ  ވަނަ  އެހެން  ގާނޫނުގައި  އެހެން  )ހ(. މި  އްދާއެއްގައި 

ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  އޮތޯރިޓީން  ގޮތަކަށް  ސް 

މަރުކަޒަކުންބޫޤަ ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ތެރެއިން  ލުކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ  ޙާސިލުކޮށްފައިވާ  ޑިގްރީ  ފުރަތަމަ  ރޮނގުން  ގާނޫނީ   



  

ޚާއްޞަކޮށްގެން   ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހައި  ނުވާ  ހުވައިކުރެވިފައި  ވަކީލުކަމުގެ  ތަދުމަސް  1ގާނޫނީ  ރީން  މްވަހުގެ 

އަކުރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ، މި މާއްދާ މި  އަށް ގެންދަންވާނެއޭ. އެހެންވީމާގްރާމެއް ބާ ކައުންސިލުން ކުރިޕްރޮ

ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު އެ ފާސްވީކަމަށް ބަލައި  މެދުގައި  ގެން ކުރިއަށްދަރަނގަޅުކަމަށް  ނީ. )ށ( އިނގޭތޯ. )ށ( އާއި 

ފުރު ވާހަކަދައްކައިލުމުގެ  ނުރަސްމީކޮށް  )ވަގުތުކޮވެސް  ދެނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  މާއްދާގެ  ޞަތު  މި  )ށ(  ޅަކަށްފަހު( 

ގެމަތިން ބާއްވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންގެ ފެންވަރު ބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ  ގައިވާ ގޮތު )ހ(

ގޮތް   ވަޒަންކުރެވޭނެ  ބައިތައް  ވަކިވަކި  ޕްރޮގްރާމެއްގެ  ތަމްރީން  އުސޫލުގައި  މި  ވަޒަންކުރަންވާނެއޭ.  މަތިން 

ރަ )ށ(  އާދެ!  މެންބަރުންނަށްނކަނޑައަޅަންވާނެއޭ.  ފެނިވަޑައިގަޅުކަމަށް  އެހެންވީމާ  )ނ(.  ގަންނަވަނީ.  ކުރިއަށް   ،

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    30ރިހަމަކޮށް މި ގާނޫނުގެ  ރޮގްރާމް ފުޕް )ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީން  

ރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ  ޕް ރާތްތަކަށް އެ ތަމްރީނު  ފަތައް ފުރިހަމަވާ  ޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުބަގައި    3އަދި    2،  1ގެ  

ފެށިގެން ތެރޭގައި    21ގިނަވެގެން    ތާރީޚުން  ގާނޫނުގެ  ދުވަހުގެ  )ހ  33މި  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރާ  ވަނަ  (ގައި 

މި  ށް  ނަމަތިން ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައިކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ބާ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންވާނެއޭ. މެންބަރުންގޮތުގެ

ކުރިއަށް   ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ  ރަނގަޅުކަމަށް  ވެސް  އަކުރު  މި  އޮތް  މާއްދާ  ވަނަ    33އިގެން. އާދެ!  މާއްދާއާދެން 

)ހ(  1  މާއްދާގެ ހުގެ  ފަރާތްތައް  ނުވާ  ހުވައިކުރެވިފައި  ސުރުޚީ  އަރިމަތި  ކޮމިޓީގެ  ވަގެ  އަޅުގަނޑު  އިކުރުން. 

މި  އެހެންވީމާ،  ؛މެންބަރުންނަށް ސުރުޚީ  )ށ(  އަރިމަތި  އެއްބަސްވެވިއްޖެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް  ދެންނެވި   

ގާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ )ނ(  72  މާއްދާގެ  އަކުރެއް  ވަނަ  އިތުރުކުރުން.  އަކުރެއް  ގޮތުގައި  )ރ(ގެ  ފަހަތަށް  ގެ 

  އި ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަ. މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ރ(  72ގެ )ރ(. މި މާއްދާ،    72އިތުރުކުރުން އިނގޭތޯ. އެއީ  

މިޝަންތަ ޑިޕްލޮމެޓިކް  )ހ(ރ() 72 ؛އްވީނަމަވެސް  މާއްދާގެ  މި  އެ .  ބޭރު  ގައި  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ހެން 

މާއްދާ  މި  މެންބަރުންނަށް  އިސްތިސްނާވާނެއޭ.  މިޝަންތައް  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ    ޤައުމުތަކުގައި 

ޢަމަލުކުރަން،    ،ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ. އެހެންވީމާގަޅުކަމަށް  ނރަ ގާނޫނަށް  ފާސްވީ. މި  މާއްދާ  ގާނޫނަށް    -3މި  މި 

ފަ ސަރުކާރުޢަމަލުކުރަން  ދިވެހި  ގާނޫނު  މި  ގާނޫނު   -3 ؛ށާނީ  މި  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  ފާސްވެ  މި 

ދި ގެވެތަޞްދީޤުކޮށް  ސަރުކާރުގެ  ޝާ ޒެހި  އަޅުޓުގައި  ފެށިގެންނޭ.  ދުވަހުން  މި  އިޢުކުރާ  ދެންމެ  ގަނޑުމެންނަށް 

ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާއިއްވާ އެގޮތަށް  މާއްދާތައް  ހުރިހާ  ވަރަށް  ފާސްން  ޤުލި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވެއްޖެ. ހުރިހާ 

ދެވޭ ހިސާބަކަށް    ވެސް   ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި ދެން ހުރި ބައިތައް އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު 

ވޯޓު ދުވަހެއްގައި    ނުދިޔަ  ކުރީ  ކައިރިވާތީ.  ބޭފުޅުންގަޑި  ތި  އޮތް  ށްހަވާލުކޮ  އަޅުގަނޑާ  އަޅުގަނޑު  ފައި 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރެއިން    .އްމު ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްސްއޫލިއްޔަޔަކީ ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ ޢާމަ

ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  ހިއްސާކުރުމަށް  ހަމައަބައެއް ސިޓީ   ކޮމިޓީއަށް  ތި ބޭފުޅުންނާ  ށް އެބަ ގެންނަން. އެގޮތުން  ތައް 

މީގައި އެބަހުރި ބޮޑެތި ޤަޟިއްޔާތަކަށް ދާންދެން ލިޔެފަ. ދެން އެގޮތަށް ދެ ސިޓީއެއް  އް.  މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ސިޓީއެ



  

އެއްޗަކަ ނިންމޭނެ  އެކަނި  އަޅުގަނޑަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތިވާނުށް  ތި  ހިއްސާކުރުމަށް  ތީވެ  ޓަކައި  ބޭފުޅުންނަށް   

ރަށް  ވައްނުވި. އެއީ ވޯޓު ގަޑިޖެހޭތީވެ.  ތެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެޓެންޑްވެވޭނެ ގޮ އޮތީ. އެކަމަކު  ފައި މި ސްގެނެ

ގާނޫނަށް   ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ހަމަ  ގެބޮޑަށް  ކޮމިޓީގެ  މިއަދުގެ  އިޞްލާޙު  ންނަ 

ފުޅާ މިންވަރަކަށް  މީގެ  ދާއިރާ  ރަނގަޅު  ހަމަ  ބަދަލުގައި  ހެދުމުގެ  އެއްޗެއް  އެއްޗަކަށް  މަޝްވަރާކުރެވި  އެއްގައި 

ރަނގަޅު   އަދި  ގޮތަށް  ހާސިލުވާނެ  ކަމާ މަޤުޞަދު  މަޝްވަރާކުރެވި  ޚިޔާލު    ފެންވަރަށް  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  ބެހޭ 

މި ފާސްވެ  ހޯދުމާއެކުގައި މި ގޮތަކަށް  އެއްބަސްވެވޭނެ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް  އޮތީ  ފަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

 ހަށް ތަޅުމަށް މި ރިޕޯޓް ފޮނުވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. ވައަ

________________________ 




