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   ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޒުންމޭރީދާއި

ގާނޫނީ`.   ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަންނުގެ  ހޮއްވަވާޓީކޮމި  މައި   މަށްކުރެއްވުދިރާސާ    ކޮމިޓީގެ  ސަބް  އިވާ  ފަން 

  ޑަށް ރެކޯ  ންބަރުންވަޑައިގަންނަވާ މެޓީގައި ހިމެނި. ސަބް ކޮމިންދަންނަވަ  މަރުޙަބާ ގަނޑު  ވެސް އަޅު  ންބަރުންހުރިހާ މެ

ދަން މެން  ބާރަށު ލާނަން.  އިނަވަ ޓަކައި  އަދާއިރާގެ  ޢަބްދުޙްމަދު ބަރު  މީދޫ   ،هللا  މެންއައްޑޫ    ރޮޒައިނާ   ބަރު ދާއިރާގެ 

هللا ޢަބްދު މުޙައްމަދު    ބަރުދާއިރާގެ މެންވެލިދޫ    ،މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް  ބަރުދާއިރާގެ މެންގަލޮޅު ދެކުނު    ،އާދަމް

  4  ގައި ޓީ ޝާމް. މި ކޮމިއުއަޙްމަދު    ބަރު ދާއިރާގެ މެންލެ  ވިލިމާ  ،މީދުޙަޢަލީ    ބަރު ދާއިރާގެ މެންއިސްދޫ    ،ޝަފީޤު

ފުޅު ންނަ  ޓަކައި   އްރިރު ހޮއްވެވުމަށްޤަކޮމިޓީގެ މު  . އެހެންވީމާ، މިމެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  5  ،މެންބަރުން

 ން.  ރުޞަތު ހުޅުވާލަހެޅުމުގެ ފުހުށަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: މީދު ވާޙައިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އިސްދޫ ދާ

 . ހުށަހަޅަންއަޅުގަނޑު  ކަމަށް އްރިރުޤަމު هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު ރާދާއި  ރަށުބާ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ޝަފީޤުهللا ޢަބްދު މެންބަރު މުޙައްމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

   ރަން.ކުދުއީތާއަޅުގަނޑު 

 

   ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޒުންމޭރީދާއި

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެކަށް  އްރިރަޤަމުމިޓީގެ  ކޮ  މި މެންބަރުބާރަށު  ޢަބްރި  ތާ  ވުމަށްންނެހުهللا ދު އަޙްމަދު  ދު  އީ ހުށަހެޅި 

ހުށަހަޅުއްވާފަ  ،ލިބިފައިވާތީ ހުށަހެޅުން  މެއަދި  ދާއިރާގެ  އިސްދޫ  ޢަލީ  އިވަނީ  ނީ  އްވަ ކުރަދުއީތާއަދި  .  މީދުޙަންބަރު 

އްރިރަކަށް  ޤަދެ! އެހެންކަމުން މި ކޮމިޓީގެ މުޝަފީޤު. އާهللا ޢަބްދު  ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

.   ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެންނިވަޑައިގަންނަވާ ފެهللا މަދު ޢަބްދު އަޙްބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ، هللاމަދު ޢަބްދުޙްއަ

ދެއްތޯ  4  ޑައިގެންވަ  ވެޒިރުޙާކޮމިޓީއަށް  މި  އާދެ!   ތިބީމެންބަރުން  ތެރެއިން  4.    ން  މެންބަރު   3  މެންބަރުންގެ 

މުކޮމި މެންޤަޓީގެ  ދާއިރާގެ  ބާރަށު  ޢަބްދުޙްއަ  ބަރުއްރިރަކަށް  ކޮމިދެއްވާފަ  ޓުވޯ  ވުމަށް ނެހުންهللا މަދު    ޓީގެ އިވާތީ 

ކޮމިޣްއަ މުޓީލަބިއްޔަތުން  މެންރައްރި ޤަ ގެ  ދާއިރާގެ  ބާރަށު  އަޙްމަދުކަށް  ޢަބްދުބަރު  ވާހަކަ  ގެންވަޑައިހޮވި هللا   ނެވި 

މިއާއެކު  ދަންނަވަން. ހަމަ  މުކޮމިޓީގެ    އަދި  ބޭހުންނެވުމަށް  އްރިރަކަށް  ޤަނައިބު  ނަން  ން  ފުޅުފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

 އެދެން.   ހުށަހެޅުއްވުން

 



  

 ހަކަދެއްކެވުން: މީދު ވާޙައިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އިސްދޫ ދާ

  .ދާއިރާގެ މެންބަރު ދެކުނުލޮޅު ގަ  ،ކާއިލްމީނޑު ހުށަހަޅަން ގައަޅު

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެވާ  ޝަފީޤުهللا ޢަބްދު މެންބަރު މުޙައްމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

 ކުރަން. ދުއީއަޅުގަނޑު ތާ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: މޭޒުން ވާއިދާރީ

ނަ މުކޮމިޓީގެ  ދެކުޤައިބު  ގަލޮޅު  އަޙްއްރިރަކަށް  މީކާއިލް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނަސީމްނު  ހުމަދު    ށް ންނެވުމަ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު   އިސްދޫ  މުޙައްމަދު  ކުރައްވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާދުއީމީދު. އަދި ތާޙަލީ  ޢަހުށަހަޅުއްވަނީ  ގެ މެންބަރު 

މަދު  އަޙްލް  ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިއްރިރަކަށް ގަލޮޅު ދެޤަމު  އިބު ގެ ނަޓީކޮމި  ހެންކަމުންޤު. އެޝަފީهللا ބްދުޢަ

ކޮމިޓީގެ    .ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާދެއްވުން އެދެން. އާދެ! ވަރަ  ޅުން ވޯޓުންނަވާ ބޭފުފެނިވަޑައިގަ  ށްމަހުންނެވު  ނަސީމް

ބައް މި  ވޯމެން  3  ތެރެއިން  ންގެމެންބަރު  4ވަޑައިގެންނެވި  ޒިރުވެޙާދަލުވުމަށް  މިއަދުގެ  މި  ޓުދެއްވާފައިބަރުން  ވާތީ 

މަދު ނަސީމް  ޙްމީކާއިލް އަ މެންބަރު  ގެ ނު ދާއިރާގަލޮޅު ދެކުކަށް  އްރިރަ ޤައިބު މުނަމިތީގެ  ލަބިއްޔަތުން ކޮޣްގެ އަކޮމިޓީ

އަޅުކަމަށް   ހޮވިވަޑައިގެންވައިފި ދަންނަވަން.  މިގަނޑު  ކޮމި  މުޓީހިސާބުން  ދާއިރާގެއްރިޤަގެ  ބާރަށު  މެންބަރު    ރު 

 އްޔާ.   ޝުކުރި. ވަރަށްވާލުކޮށްލާނަންޙަ ސަތު ކޮމިޓީގެ ރިޔާ ށްއަهللاމަދު ޢަބްދުއަޙް

 

 {هللاމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އަޙް ބާރަށު ދާއިރާގެ ؛ ގެ މުޤައްރިރުމިޓީއިންނެވީ ކޮ }ރިޔާސަތުގައި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ތިޝުކު`.   މިކަން  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރުން.  ހުރިހާ  އިއްޒަތްތެރި  ތި  ރިއްޔާ    ގެ މު ވާލުކުރެއްވުޙަ  ބޭފުޅުން 

ގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ބަރުންނަށް އަޅުންރި މެތެތްޒައްއި  ހާ ރިހުޔަ  ޓަކައި ތި  ބާރަށްތުކުރެއްވި އި  ން އަޅުގަނޑަށް ތިގޮތު

ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގައި  ޓީގައި  ކޮމި   ބެހޭވަހު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ދު ޝުކުރު

އޮތީ   ދެކެވިފައި  ބި  3ހުގެ  ދުވަ  އްތައާދިވާހަކަ  މި  ނިންޖަހާއިރަށް  މަޖިލިސްމާލު  ދުވަހުގެ  ހޯމަ  ސާއަށް  ލްޖަ  ފައި 

ވަރަޖެންޑާއެ ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުކުރެވޭ  އިއްޒަތްށް  ހަމަ ހުރިހާ  އަ ގަނޑު  މެންބަރުންގެ  އަހާލަން  ރިހުން  ތެރި 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރީދުވަހު  ބަބޭނުންވޭ  ބިލު  މުޅި  އޮތީ  ވާހަކަދެކެވިފައި  ބިލު    މުޅި  ،ފައިއްވާލަ ލަވާއް ނަށް 

އޮބައްލަވާލައްވާފަ ކޮމެންޓެއް  އެ  ތިއްޔާ އި  ކޮމިކޮމެންޓަ  ސަބް  އެއްކޮށް  ބައްޓީކާ  ވަޑަގެ    ގަތުމަށް. އިދަލުވުމަށް 

އި އެހެން ހުރިހާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަރިވީމާ،  މެންބަރުން  ބޭނުން  އްޒަތްތެރި  އަހާލަން  އެ    އަޅުގަނޑުމެންނަށްހުން 



  

އިއްޒަތްތެރި    ނީތޯދާކުރިއަށް  ން ކުދާއައްން މާމެން މާއްދާއަކުގަނޑުޅުތީ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަތޯ އޮއިފަވިށްލެކޮތްމަސައްކަ

 ނެއްތޯ.  ހިންގެ ކޮމެންޓު ކިމެންބަރު

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: މީދު ވާޙައިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އިސްދޫ ދާ

އަޅުގަނޑުމެގަނއަޅު ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  ފެންނަނީ  ކޮމިތި  އިތެރޭގަ   ގެންޑަށް  މެންބަރުއްބެވި  ން  ޓީގެ 

ވަމެވެކޮން މި  ސް  ބަލަ  ،ޑްރާފްޓްރަކަށް  ޑްރާފްޓު  ބިލުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު    ބޭފުޅަކަށް  އެނާނީ.  އޮން  ހެންލާފައި އިމި 

އަޅުގަ ފުރަތަމަ  ބިލު  ލާޙު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަޞް ނޑުމެން އިނުކުތާތައް  ށް ދާނީ. އެއަށްފަހުގައި ދެން ފަހުން މުޅި 

   ތް ބަލާލުން ކިހިނެއްތޯވާނީ.ގޮތްއޮ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ރިޔާސަތުން

ބިލު މި  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  ގެންކޮމިމި  ގެ  ކުރިއަށް  ގޮތަކަށް  ބޭނުންވާ  ކޮމެޓީން  އެ  ކުރިއަށް  ދެވޭނެ.  ންޓުތައް 

ގެންދަމުން ވެސް    މުންބަލާލައަކުން  ދާމާއްއަކުން  މުޅި މާއްދާ  ދެވޭނެ.ވެސް ފުރަތަމަ ގެން  ޏާ އެބައި ވަން  ށްކަމަގެންދާ

ބޭނުންމެންބަރު  ތްތެރި ޒައްއިހަމަ  ގެންދެވޭނެ.   ގޮތަކަށްޅުފުން  ގެންދެވޭނެ.  އްމަސައެ    ވާ  ކުރިއަށް  މުކޮށް  އްޢާ ކަތް 

އެބައޮތް  ގުޅިގެހުޅުވާލުމާ  ހުޅުވާލި   އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުގެ  ލިބިފަ  3ން  ގާނޫނީ    .ސިޓީއެއް  މިހާރު  ސިޓީއަކީ  އެއް 

ދަ ކިޔަވަމުންދާ  އޮތް  ވަކީލުކަން  ލިބިފައި  ފަރާތުން  ސި.  އްސިޓީއެރިވަރެއްގެ  އޮންނަނީވާލީދީޙަ ޓީގައި  އެ  މި ފައި     

ވަނަ މާއްދާގެ    30  .ން ރަނގަޅުއްވުލެރި މެންބަރުން ބައްލަވާ ތެމި އިއްޒަތް  އަށް ވަނަ މާއްދާ  30ދެންނެވި ގާނޫނުގެ  

ބަޔާތަޖުރިބާ ވާހަކަ  އޮތްއިންކޮށްގެ  ތަޖު ފައި  ތަން  ރިބާރުގައި  އިދާރާމާނަކޮށްފައިގެ  ސަރުކާރުގެ  އޮންނަނީ    ކަށް އަ  

ލޯ  އެފާރމެ  ކަމަށްވާތީވެ،  ގާނޫނުގެ  ނޫނިއްޔާ  ތަޖުރިބާއަހަރު  1  އި ސެއްގަޙުޝަހެން  އްގައި    ބުނާ   މި   ، ދުވަހުގެ 

އޮންނަނީ    ން ދެވަނަ ކަމަކަށް މި. ދެފަދިއޮވޭ އެއެބަ  ންއަޅަ އިގަތުމަށް ކަނޑަކަމަށް ބަލަޠުޝަރުތަޖުރިބާ އޮތުން އެއީ  

ކޮމިޝަން ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  ލޯޔަރު ންނަހު  ގެކުރީގެ  ފަރާތްވާ  ހުންނަޕުޅުންގެ  އިއްޒަތްން  މެންބަރަކު  ވާ  ތެރި 

އެހެންވީ ލޯޔަރުއެބަހުރޭ.  އެ  މެންބަރެއްމާ،  ތަމްސީލުކުރައްވާ  ގޮޖޭ.އެސް.ސީ  ން  މިނގެ  ޢަމަލުކުރާ    ގާނޫނަށް  ޑި 

އޮތުގެ  ރު ، ފަށާއިންހިސާބު   165އަސާސީގެ  ނުގާނޫ  . އޭގައިބޮޑުވުން އެބައޮތް ހުށަހަޅާފަކަން  މަށްއްލޭގޮތަށް އޮންނަ 

ބުނަނީ   ފަރާތަކުންޔަންއްޢަގެ  ވަކިކުރަނީ ކުރާ  މީހުއެސް.ސީޖޭ.  ނޭ  ކޯންއަށް  މިސާލަކަށް  ކޯޓުންޓަކުންވި .    . އްޔާ 

ކައި  ޓަ  މަށްގެ ވިސްނުޓީނޑުމެން މި ކޮމިއަޅުގަވެން އޮތީމާ  ނެދެންވެ  ކުރެވޭތީމާނަގޮތަށް  މި  .ޔަރުންއްޔާ ލޯ ލޯޔަރުންވި 

ފަރާތަ ފަހުށަހަޅުއްވާ  އޮވޭއެބަ އެހެން  އަދި  ދެން  ހުށަ .  އެބައޮވޭ  )  29އްވާފައި  ހަޅުކުން  މާއްދާގެ  .  ށ(ވަނަ 



  

)ހ(،  29  އާދެ!   ފަހު( )ވަގުތުކޮޅަކަށް މާއްދާގެ  ގެ    ވަނަ  ގެ    3)ށ(  )ހ(  ދެއްތޯ.  ނަންބަރު  މި ގަ  2ވަނަ    އި 

ގާނޫނީ   އެ  އިތުރުކޮށްލަން  މީގައި  ނގުން،ރޮއޮންނަނީ  ބޭވިދާޅު  ކަމަށް  އޮންނަ  ގާނޫނުޢަޝަރީޅުން  ފުވެފައި  .  ތާއި 

އެއީ  އްނުވޭ ޔެ ޑަކަށް ހިސިލުކޮށްފައިވުން. އަޅުގަނޙާގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ނތަ ގާނޫނީ ރޮނުވަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް

ކިހިނެއްތޯ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...ގެމެންބަރުން  ތެރިއިއްޒަތްމައްސަލައެއްހެނެއް. އެއީ   ފަހަރަކު  އަޅުގަނ  ކޮބާ  ޑުމެން 

ނިންއަކަށް  މާއްދާ ކޮމެންޓުތައް  އިތު މާލާދާނީތޯ.  އުރުފައި  ބަލާނީކަމެއް  އިތޯޅޭތޯ  މެންބަރުންގެ .    އްޒަތްތރި 

 ... ވިސްނުންފުޅަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޭޒުން ދާރީއި

ބިލު މި  އައިއިރު    މެންނަށްގަނޑުއަޅުފުރަތަމަ    އެންމެ  ގެއަސްލު  ހުޅުވާލީ  މުއްޢާބިލު  މިކޮޅަށް    ފަހަރުމަތިން ދެކޮށް 

ކޮ  ހުޅުވާލީމާ  ކޮމެންޓަށް.  ލިކްޕަބް އެއް  އެ   ބުނު.ލިސްތަކެއް  މެންޓްވަރަށްގިނަ  އަޅުގަނޑުމެ ހުރިހާ  ން  ޗެއް 

އަޅުގަ  33  ގާތްގަނޑަކަށް  ފައި ކޮށްލާޓްޑޭލިކޮންސޮ އެއްކޮށް ނޑުއިޝޫ  އޮފީހަށް ޑޭޓްލިކޮންސޮ  މެން  އޭ.ޖީ    ކޮށްފައި 

.  ކުރެވިފައިންކޯޕަރޭޓް މީގެ ތެރެއަށް  ރު  މިހާ  ނެހިތައް އިންނާއްޗެއެ  އެ ކުރެވި  މަޝްވަރާކޮށް  ސްޅުންނާއެކު ޑިސްކަބޭފު

ކޮންސޮ  ވަރޝަން ޑޭޓްލިއެއިން  ފަހުން ތީއޮ  މި  ށްއަޅުގަނޑުމެންނަ  ކޮށްލި  ގެ    2019  ބިލު   ފަހަރަށް ދެވަނަ     

ހުށަހެމަޖިލީ އެހެޅިފަހަށް  އެ.  ޕަބްލިކުއްޢާއިޝޫޒްތައް    ންވީމާ،  އެއްޗެހިތަ މުކޮށް  އައި    އެއަށް   ކަށްން 

އިންނާނީ.  ރެސްޑްއެ އެކުރެވިފައި  އެއާއެއްކޮށް  ކޮމިޓީން  އްޗެހިއެ  ދެން  ތެރެއިން  ނުވަތަ  އިބަލައޭރު  ތަކުގެ  ނުގަނެ 

އޭ ކޮމި ޑިސްކަޓީން  ބައެ  ނުކުރެވި ސްރު  މިހާރު  ޒްތައިޝޫ  އް ހުރި  ގުޅިގެން  މި   3ކާ  އައި   ކޮމެންޓެއް  ސަ.  އްއޮތީ 

ސްޓޫޑެ މީގައި  މި މިސާލަކަށް  ފޮނުވާފައި  ކޮމެންޓަކީތް އޮ  ންޓުން  ފޮނުވާފަތިމަންނަމެން  ވެސް      ހުރި  ކުރިން  އި 

ފައި  ބަޔާންކޮށްފޮނުވާފައި އޮތް ކަމަށް  ވަނަ ފަހަރަށް   އޮތީމަ އަނެއްކާ ދެނުކުރެވިސްމިއަށް އެޑްރެ  މަކު. އެކައެކޭއިޝޫ

ދެ  އެއް ޓީސި  އޮތް ލަވެސް.  އެޝޫއައި  ގެމް ސިޤާ  ފާޠީން  އަމިއްލަފުޅަ  ކީ  މި  ބޭފުޅާ  ބައެއް ހަގަކުރައް ފާށް    ވާ 

އެޑްރެސްކަންތައްތަ  އެ  އިކާއިޝޫޒްތަ އެކަށް  ހުރީމަ  ފޮނުވާ   ނުކުރެވި  ދަންނަވާހެން    މިއެއީ  .  ހުރީ  ލާފައިއެއްޗެހި 

ޝަރީޢާއިސް އެއަތަ  ލާމީ  ނެތީމަ  ފޮނުވާލާފައި  ންކޮޅު  ކޮމެންޓް  އެ އޮންނަނީ  މިށް  ކޮމެންޓްސްތަކާ    މާ،ހެންވީ.  މި 

އް  ތަންކޮޅެ  ތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ން އޭގެ އިނީ. ދެންދާ ގެޓީން ކުރިއަށްއްކޮށް ދެން ކޮމިއެ

އިނީޝަލީ    މިއީ ގޮތުގައި  މިއޮތީ  އެސޯސިއޭޝަނެއް  އައިއިރު  ބިލު    އޮންނަނީ   މި  ކައުންސިލު ބާ  އަސްލު 

ސް އެއްކަލަ ހިންގާ  ވެނދޭ އަދި އެބައި  އި ވީމާ، އޭގަންސަ އޮތީ. އެހެއް އައިއެ ފޯރމެޓުގައި   އިސިއޭޝަނެއް ގޮތުގައެސޯ

ވާހަކަކޮމި މެޑިކްޑޮ  ކަށްމިސާލަ   ބަދަލުގައިއޭގެ   .ޓީގެ  ކައުންސިލު ޓަރުންގެ ނުވަތަ    ންގާ ހި  ޗެހިތަކުގައިއެ އެއް  ކަލް 

ކައުންސިލު ނިސްބަތްކޮށްފަ  މުޅިން  އިޓީގަކޮމި އެހެންވީމާ،    .އަންނަނީ  މި  ތައްހަކަވާ   ގެ. ކައުންސިލުވެސް އިންނަނީ 

  އްގައި ބައެއްފަހަރު ފަހަރެ  ތަންކޮޅުތަންރާ  ނިސްބަތްކު  ޝަން ބެހިގެން އައިއިރު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށްޒިޕޮއްކަލަ އެ ކޮމްއެ



  

ބިލު  ހީވަނީ ނޑަށް ގައީ އަޅުއެވީމާ، ން އެހެއްތަކެއް. ދާނެ ބާ ކައުންސިލު މެންބަރުންނާ ފުށުއެރުން އެކަހަލަ ކަންތަހުރެ

  މިހާރު   ،ދަލުވެގެންކައުންސިލަށް ބަ  ބާ ޑް  ސްޓޭންޑަ  އެ އަލީ  ޝި އިނީށްރު އެސޯސިއޭޝަނަދާއި  މިގެންން ނިޓީކޮމި  މި

ހުރިހާހު ބަދަލުކޮ ކައުނެއްތަ  ންނާނީ  ކޮމި. އެކަމަކު އަދިށްފަންސިލަށް  ހިންގާ  އެބައިނވެސް    އެ އެހެންވީމާ،  ދޭ.  ޓީ 

   ... ރަށް. ދެން އޭގެ އިތުގެނކަންނޭ ދާނެބެލި ތަންކޮޅު

 

 ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ

 

 އްކެވުން: ހަކަދެރިޔާސަތުން ވާ 

ބާ    -ގެ )ހ(  6.  ދަންނަވާލަނީ އިނގޭތޯ  މި  ލާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުބަދަ   ވުނުގެނަމިހާރު  ގެ )ހ(    6މިހާރު  އާދެ!  

ހިންގާނީ އެގޮތުގެ  ވާއި ގާނޫނުގަ  މި  ކައުންސިލު  އެގްޒެކެޓިމަތިން  ކޮމިކުލަވާލާ  އެގްޒެކެޓިވް  ޓީވް  ޓީން  ކޮމި  އާއި 

ސަބް އެކުލަވާލާ ދާއިމީ  )ށ(  ކުގެ ޓީތަކޮމި    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއް  މި   -މައްޗަށޭ.  ގައި  )ހ(  ސަބް  ދާއިމީ  ދާގެ 

ޓީ   ކޮމި ނޫނީ ތަޢުލީމު ޓީ އާއި ގާނާފު ކޮމިޢުއިސްތި  އާއި  ކޮމިޓީ   އެތިކްސް އި  އާ  ޓީ ކޮމި  ންގ ސެންސިތަކަކީ ލައިޓީކޮމި

ރީފޯމް  އާއި   ކޮމިޓީރި އެންޑް  ލޯވް  ކަ  -)ނ(  .އޭސަރޗް  އެގްޒެކެޓި ބާ  ކޮއުންސިލުގެ  މި މިވް  އެކުލެވިގެންވަނީ    ޓީ 

ބަޔާންކޮދާގައްމާ މައްޗަށެވެ.  މެންބަ  9  ށްފައިވާ އި  ވަކީ   -1ރުންގެ  ކައުންސިލުގެ  ގާނޫނީ  ބާ  ތެރެއިން  ލުންގެ 

އިންތި ނަންވަކީލު   ނީގާނޫ  -2އް.  މީހެ  ވޭ ކުރެބުޚާރައީސްކަމަށް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ތެރެއިން    ކަމަށް ރައީސް  އިބު ގެ 

ގާނޫނީ ވަކީލުން.    -6  .ންތިޚާބުކުރާގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އި  -4  .އިބުބަންޑާރަ ނަ  -3.  މީހަކު  ކުރެވޭ ބުޚާއިންތި

މި  ހައިސި ޤާމަ  )ށ(  ހިމެއި ކޮމިޓީގަ  ގްޒެކްޓިވް އެއްޔަތުން  މުގެ  ގެ  މާއްދާ  މި   ނީނޭ  )ހ(  ނަންބަރުގައި  ވަ  3ގެ  ނަ 

މެންބަޔާން ކޮމިޓީ  އިފިޔަވަ  ބަރުންކުރާ  އެގްޒެކްޓިވް  ކައުންސިލުގެ  އިންތިމެށް  އަބާ  ކުރާނީ  ބުޚާންބަރުން 

  އާދެ! .  ގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނޭ މެދުގައި ނެގެ ން ވަކީލުބިފައިވާ ގާނޫނީ ކަމުގެ ހުއްދަ ލިކީލުދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ވަ

މާށްފަހު(  ޝާމް. )ވަގުތުކޮޅަކަޙު ކަމަށް ވަންޏާ    ވޭނުކޮށްލެއް. އެހެންވީމާ، ޚިޔާލު އެއްގޮތްޔާލެ ޚި  2އެބައުޅޭ    ދާއްމި 

ބޭފުނިންމާލަންޖެހޭނޭނގެ  ކަންވޯޓަކުން    ޅުގަނޑުއަ ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ޝާމްޙު  ،ޅުންނީ. 

ވެނީ  ރާ މި ކުރެއެންމެ ބޮޑަށް މަޝްވަނޑުމެން މިހާރު  އަޅުގަ އެހެންވީމާ،    ()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު  ...މިވަގުތަށް ކޮމިޓީގެ

 9 ؛ނޑުގަންވީމާ، އަޅުހެކޭ އެ އޯ  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. )..ދާފައި ދެންއިންބަ  ށްތަގޮ  އިން  3  ހެންވީމާ،. އ3ެނަންބަރު  

މާއް ޖެސެ   .ދާވަނަ  މާއްދާގެ   9  .ނެރަލްކްރެޓަރީ  ސެކްރެ  ބާ   ވަނަ  ޖެނެރަލް  ކައުންސިލް  ބާ  އްޢަޓަރީ  ޔަންކުރާނީ 

ތައް  ޠުޝަރު   ވި އި އަންނަނިގެ ކިބައިގަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ވެ. ބާ ކައުންސިލް ކޮމިޓީންނެ  ވް އެގްޒެކްޓިގެ  ކައުންސިލު

ފުރަގާނޫނީ  -)ހ(  އެވެ.ނެ ފުރިހަމަވާންވާންވާ ދާއިރާއިން  ޑިގްރީ    ވަކީލެއްގެ  ސީލުޙާތަމަ  ގާނޫނީ  ކޮށްފައިވުމާއެކު 

މަސައް ލިބިފައިދުއަހަރު  7ކަތްކުރައްވާ  ގޮތުގައި  ތަޖުރިބާ  އަދި  ވަހުގެ  ދާއިރާގާނޫނީ  -)ށ(ވުން.  ކޮށް  ފައިވާ  ގައި 



  

ތެރޭގަ ކޯލު އުފެދޭތްތެރިކަމާމެދު ސުވާއި އަމިއްލަ ނަޒާޙަމަސައްކަތުގެ  މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ  ނު ފަދަ  ބާ ޓަކަށް    ވަތަ 

ކަމުގައި  ވާ މީހެއް  ބަނގުރޫޓުވެފައި  ގާނޫނީ ގޮތުން  -ގައި ނުވުން. އަދި )ނ(އްކަމު ފައިވާ މީހެތުވެކައުންސިލަށް ސާބި

ސާބިތުވެޢީ ޖިނާ  ނުވަތަ   ނުވުން ކުށެއް  މީހެއް ފައި  ނުވުން.  އިކަމުގަ   ވާ  ސާބިކުށެޖިނާޢަތުގެ    މީހެއް ވެތުއް    ފައިވާ 

ނުވުން މެންބަރުއެގްޒެކްޓި  -10.  ކަމުގައި  އިތުރު  ކޮމިޓީގެ  )ންވް  ކައުންސި   -ހ(.  ކޮމިޓީއަށް    ވްއެގްޒެކްޓި ލުގެ  ބާ 

ނީ  ވާހޮރުން  މެންބަ  6  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާނަ  ވަ  4)ނ( ގެ    ވަނަ މާއްދާގައި   6  ގެ މި ގާނޫނުބުކުރެވޭ  ޚާއިންތި

އްވޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.  ވަކީލުންގެ މެދުގައި ބޭ  ވާ ގާނޫނީފައިއްދަ ލިބިގެ ހުގާނޫނީ ވަކީލުކަންކުރުމު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސި  ވޯޓަކުންނެވެނެގޭ  )ވަގުތުކޮޅަކ11ަޅަކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮދެއްތޯ.    .އްރު  ބާ    11  ށްފަހު( .  )ހ(.  ނަންބަރު  ވަނަ 

 ވާލުކޮށްލާނަން.ޙަ ގަނޑު އަޅު އްކޮށްއްރިރު އައުމާއެޤަމު ! އާދެ ،ގައިޓީމި ކޮޓިވްއެގްޒެކެލުގެ ކައުންސި

 

 {هللاމަދު ޢަބްދުމެންބަރު ައްޙ ބާރަށު ދާިއރާގެ ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާއް  11މި އޮތީ    އިޙުކޮށްލާފަ އަޅުގަނޑު މިހާރު އިޞްލާ ވަނަ    11އިންތިޚާބު.    ގެ ކެޓިވް ކޮމިޓީޒެއެއީ އެގްދާ.  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ   6  މި ގާނޫނުގެ އި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގަޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގްލުގެ އެބާ ކައުންސި. މާއްދާގެ )ހ(

  ރައީސާއި ނައިބު ންކޮށްފައިވާ  ރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރު ފިޔަވައި މި މާއްދާގައި ބަޔާބަންވަނަ ނަ  4)ނ( ގެ  

ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ  އްދަ  ހު  ންކުރެ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވަކީލުހި ވެ ދިނީ  މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާ  6އެ ކޮމިޓީގެ    އި ރައީސާ

ސި ބާއްވާ  މެދުގައި  ވޯވަކީލުންގެ  )ށ(އްރު  ކައުން  -ޓަކުންނެވެ.  ބާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  އެގްސިލު މި  ޒެކްޓިވް  ގެ 

ރަތަމަ  އްވާ ފު ރުމަށް ބާގާނޫނީ ވަކީލުން އިންތިޚާބުކު 6އިތުރު  އި ރައީސާ އަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ރައީސާއި ނައިބު ކޮމިޓީ

ކޮމިޝަ އިލެކްޝަންސް  ބާއްވާނީ  އުސޫލަކުންއިންތިޚާބު  ކަނޑައަޅާ  ފަރާތުންނެވެ  ނުން  ކޮމިޝަންގެ  މިގޮތަށް    .އެ 

އެވެ.  ވާނެގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންދުވަހު 21ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ކޮމިޓީ މި ގާނޫނަވް އެގްޒެކްޓި ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުކުރާ 

ދެ އެރުމެއްށުއެހެންވީމާ، ފު ދެ  އެހެންވެ  !ދެއާ  ،އިންތިޚާބުއްތޯ.   ނެތް  އިންތިމި  ކޮމިޓީގެ  ޚާބު.  ންނެވީ. އެގްޒެކްޓިވް 

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން   -ށ() ؛( އެއްކޮށް)ހވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ) ނަނީ މި މާއްދާގައި. އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަނޫންތޯ މި އަން

އެކްބާ ކޮމިޓީއަ ކައުންސިލުން  ރަސާއި  އީރަ   ބުކުރެވޭޚާ އިންތިށްޒެކްޓިވް  ވަކީލުން    6އީސާއި އިތުރު  ނައިބު  ގާނޫނީ 

ކޮ އިލްކެޝަންސް  ބާއްވާނީ  އިންތިޚާބު  ފުރަތަމަ  ބާއްވާ  އެ  މިޝަނުއިންތިޚާބުކުރުމަށް  އުސޫލަކުން  ކަނޑައަޅާ  ން 

ފުރަތަ ބާއްވާ  މިގޮތުން  ފަރާތުންނެވެ.  އިންކޮމިޝަންގެ  ޢަމި  ޚާބު  ތި މަ  ފަށާރަމަލުކުގާނޫނަށް    ދުވަހުގެ   21ތާ  ން 

  -ނ( ) ؛ގާނޫނަށްނީ މި  އި ވޯޓު ލެވޭޚާބުގަ ޔާންކުރާ އިންތިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ  -. )ށ(އެވެވާނެވަންތެރޭގައި ބާއް

ލެވޭނީ މި ގާނޫނަށް   ވޯޓު  އްޖޭގައި  ރާ ދިވެހި  ރުފަށާއި   ރަންކު ޢަމަލުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިންތިޚާބުގައި 

ގާނޫލާތުކު ކާވަ ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ބޭނު  -(ރ)ވަކީލުންނަށެވެ.    ނީރުމުގެ  މާއްދާގެ  އިލެކްޝަންސް  މަމި  ޓަކައި  ށް 



  

އެކުލަވާލަމިޝަނުކޮ ގާނޫނީ ލިބި  ޤު އްޙަޓުލުމުގެ  ވޯ   ހޭ ޖެންން  ޓަކައި  ފައިވާ  އެކުލަވާލުމަށް  ލިސްޓް  ވަކީލުންގެ   

މަޢު ފުތަރު އެންމެދަވަކީލުންގެ    ކުރާ ގާނޫނީމަސައްކަތް  އިގަޖޭ ދިވެހިރާއް ރަން  ޢަމަލުކުށް  ނަގާނޫމި    އެކުމާތާލޫފަހުގެ 

ދަފުތަރު  އެ  ކުރިން  ބަފެށުމުގެ  ފަރާތުންއްހަ ލަ    -އެވެ. )ބ(ރުކޮށްދެންވާނެފޯ   ށްމިޝަނަކޮ  ކްޝަންސްއިލެ  ޓަމުންދިޔަ 

  މަށް ޤާވާ މަސްހުއް ހުސްވުމުން އެ  މެޤާ މަޓީގެކޮމި  ޒެކްޓިވްގެ އެގްބާ ކައުންސިލު  -ބ() ؛ފަހު( )ރ(ކަށްޅަ)ވަގުތުކޮ

ބާއް  މީހަކު މަ  ވާ އިންތިޚާބުކުރުމަށް  އެ  ފެށިގެން  ޤާއިންތިޚާބެއް  ދުވަހުން  ހުސްވާ  ތެރޭގައި   30މު    ދުވަހުގެ 

  -)ހ( .ވަނަ މާއްދާ 12 ،  )ޅ(. މެންބަރުކަމުގެ ދައުރުކީ މި މެ)ޅ(. ދެން ޖެހެނީ ލަން މި ބަލާ . ދެން އެވެބާއްވަންވާނެ

ދަށުން    6  ގާނޫނުގެ  މި މާއްދާގެ  ކައުންސިލުވަނަ  އިންތިޚާބުކުރެއެގް  ގެބާ  ކޮމިޓީއަށް    މެންބަރުންގެ   ވޭޒެކްޓިވް 

  ށް ދައުރަށްވުރެން ގިނަ ދައުރަ  1  މީހަކަށް  ންތިޚާބުކުރާކަމަށް އިރައީސް   ކައުންސިލުގެ ބާ    -)ށ(  އަހަރެވެ.  3ދައުރަކީ  

ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރާ    ގެ މެންބަރު މިޓީގެ ރައީސް ފިޔަވައި ހިންގާ ކޮބާ ކައުންސިލު   -ވެ. )ނ(އެމެއް ނުފުރޭނެޤާއެ މަ

ބާ ކައުންސި  2ގިނަވެގެން   އެނޫން ވެސް ގޮތަކަށް  ކޮންމެ މީހަކަށް ވިދިވިދިގެން ނުވަތަ    ޒެކްޓިވް އެގްލުގެ  ދައުރަށް 

މަ  ޓީކޮމި ފުރިދާނެ ޤާމެންބަރުކަމުގެ  މަހި.  އެވެމު  ކޮމިޓީގެ  ހުމުޤާންގާ  މާއްވަ  13  ވުން.ސް  ބާ    -)ހ(ދާގެ  ނަ 

އެގްޒެކްޓި ކައުންސި އިންތިޚާބުކުރެ ލުގެ  ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރުވް  މެންބަރުންގެ  އަންނަވޭ  ޙާލަތްތަކުގައި ކަން    ނިވި 

ކަ އައި  ބަނިމުމަކަށް  ހަމ1ަވެ.  އެ ލަންވާނެމުގައި  ދައުރު  އިސްތިޢ2ުވުން.  .  ދިނުން.  .  މ3ިފާ  ދަށުން    .  ގާނޫނުގެ 

ވަކިކުރުންމެން ނު 4  .ބަރުކަމުން  މަރުވުން  މަވަ.  މަސްއޫލިއްޔަޤާތަ  ޙާލަތެ އަތުތައް  މުގެ  ނުކުޅެދޭފަދަ  އް  ދާކުރުމަށް 

މި    ހިމެނޭ ގައި ގާ ކޮމިޓީ ންއްޔަތުން ހިއިއްޞިމުގެ ހަޤާމަ  -)ށ( ން.އް އުނިވުޠެރުގެ ޝަ . މެންބަރުކަމ5ު. ންމެދުވެރިވު

މާއް  6ގާނޫނުގެ   )ހ( ގެ  ވަނަ  ނަ  3ދާގެ  ބަޔާންކުރާބަ ންވަނަ  ކޮމިޓީ  ރުގައި  ވަކިވާނީ ގެ މެންބަރުމެންބަރު    ކަމުން 

އެ މަ ލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާ ކައުންސި   -14  .އަދަދު  . ގާނޫނީވުމުންނެވެވަކި   މުން ޤާއޭނާ 

)ހ(.    15  ދާމާއް.  15އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން    ހު(ގުތުކޮޅަކަށްފަ)ވަ  ންނެވެ.މެންބަރު  5އަދަދަކީ    ގާނޫނީ

ކޮމިޓީ ކަބާ   ހިންގާ  ބައްދަލުއުންސިލު  ރިޔާސަތުވުންތަކު ގެ  ރައީސެ  ގައި  ހާޒިރުނުވެވޭ  ވެބަލަހައްޓާނީ  ރައީސަށް   .

ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު    -)ށ(.  ވެސެ  ނައިބު ރައީޙާލަތުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ 

މަދުވެގެން ބާއްވަ  2  ބައްދަލުވުން  )ނ(އެވެނެންވާފަހަރު  ކައުންސިލުގެ    -.  ބޭއްވުމުގައި  ބައްދަލުވުންތަބާ  އް 

ބަޔާންކުރަންހަދާ ގަވާ  މި ގާނޫނުގެ ދަށުން  އުސޫލު  ނެޢަމަލުކުރާ ވަނަ    16ކުރުން.  އެވެ. މެންބަރަކު ވަކިނެވާއިދުގައި 

)ހ( ގާނޫނުގެ    -މާއްދާގެ  މާއް  6މި  ނަންބަ  3ގެ  )ހ(ދާގެ  ވަނަ  މެންވަނަ  ބަޔާންކުރާ  ބާ  ފިޔަވައިބަރު  ރުގައި   

އަށްވުރެން    100ނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން  މުން ވަކިކުރެވޭނީ ގާނޫޤާރަކު މަމިޓީގެ މެންބައެގްޒެކްޓިވް ކޮލުގެ  ކައުންސި

އަދަދެ ގާނޫނީ  މަދުނޫން  ލި   އެ   ވަކީލުން އްގެ  ކައުންސިލަށް  ބާ  ވަކިކުރުމަށް  ބާ  ޔުމެންބަރަކު  ހުށަހެޅުމުން  މުން 

އެގްޒެކްޓިވް  މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅަކުތިންބައި  ދެބައި  މެ  އެ  ބާ  ޣްލަބިއްޔަތުން  ންބަރަކު 

އަޅުގަނޑު މި    !ންނެވެ. ރަނގަޅުތޯ މީތި. އާދެރުމުމަށް ފާސްކުބަރުކަމުން ވަކިކުރުންގާ ކޮމިޓީގެ މެންކައުންސިލުގެ ހި



  

ކުމާއްދާ އަ އަށް  ބަދަލެއް  ދަންނަވަ ޑަ  އަލުން  އޮތީމަ  ވަކިކުރުންންމެނަން.  ލާއިއިއްސަ  ވަނަ    16އެއީ    .ބަރުކަމުން 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މެންބަރު    3ދާގެ )ނ( ގެ  ވަނަ މާއް  6މި ގާނޫނުގެ    -އްދާގެ )ހ(މާވަނަ    16މާއްދާ.  

  100  މުން ވަކިކުރެވޭނީ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޤާޓީގެ މެންބަރަކު މަ ޒެކްޓިވް ކޮމިގެ އެގްކައުންސިލުފިޔަވައި ބާ  

ވަކީލުން އަދަދެ  ދުނޫންމަ  ވުރެން ށްއަ މެންބަރަ  އްގެ  ވަ އެ  ބާ ކު  ލި  ކިކުރުމަށް  ހުށަކައުންސިލަށް  ބާ    ހެޅުމުންޔުމުން 

އެގް ތިންބައިކުކައުންސިލުގެ  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ބާ    2ޅަ  ޒެކްޓިވް  މެންބަރަކު  އެ  އަޣްލަބިއްޔަތުން  ބައި 

މެން  ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީގެ  ވަކިބަރުހިންގާ  ފާސްކުރުމުންކުރުކަމުން  މާ  -)ށ(ނެވެ.  މަށް  )ހ(މި  ން  ދަށު  ގެ  އްދާގެ 

ހުށަމެންބަ ވަކިކުރުމަށް  ތާރީރަކު  ހުށަހަޅާ  ހުށަހެޅުމެއް  އެ  ފެށިގެން  ހަޅައިފިނަމަ  އެ    15ޚުން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

އެގްޒެކްޓިވް   އަދިއެވެއެޖެންޑާކުރަންވާނެކޮމިޓީގައި  މައްސަލަ  މައްސަލަ.  އެފަދަ  ހުށަ  އެގްޒެކްޓިވް    ށްމަހެޅުއެއް 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން    ގާ. ހިން އެވެވާނެންގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަ  ހަދާ ން   ގާނޫނުގެ ދަށުކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް މި 

ޙާލަތްތައް.  ވަކިކުރުމަށް މާއްދާ.    17 ހުށަހެޅޭ    ގެ ކޮމިޓީ  އެގްޒެކްޓިވް  ދަށުން  މާއްދާގެ   ވަނަ   16  ނޫނުގެގާ  މިވަނަ 

  ގެ ކޮމިޓީ   އެގްޒެކްޓިވް   ކައުންސިލުގެ  ބާ  -ހ()  .ތަކުގައެވެޙާލަތް  ނިވިއަންނަ  ހުށަހެޅޭނީ  ރުމަށް ވަކިކު  މެންބަރަކު

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައިގަވާއިދު  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުގެގާ   މި  އި ނޫނާގާ  މި  ކަމަށް  އަދާކުރަންޖެހޭ  މެންބަރަކު

އަދާކުރަންޖެހޭ ބަރަ ކޮމިޓީގެ މެންންގާ ހި  ކައުންސިލުގެ  ބާ   -)ށ(  .ނުކުޅެދުން  ށްއަދާކުރުމަ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް    މި   ކު 

  ތަކުރާރުކޮށް   އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުތަކުގައި   ހަދާ  ށުންދަ  ގެނޫނުގާ  މި  ނޫނާއިގާ

)ނ(ފަރުވާކުޑަކުރުން )ށ( ވަނަ  17  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   -.  މާއްދާގެ  މިއިނީ،     ގާ  ހިން   ކައުންސިލުގެ  ބާ  މިހާރު 

މެން އަދާކުރަންޖެހޭބަރަކޮމިޓީގެ    ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައިދު އިގަވާ  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުގެގާ   ނޫނާއިގާ  މި  ކު 

  18މެއް ކުރުން.  އަރާފަދަ ކަފުށުމަސްލަޙަތު    -)ނ(  .ފަރުވާކުޑަކުރުން  ތަކުރާރުކޮށް  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

  ގައި (  ޏ)  މާއްދާގެ   ވަނަ   7  ނޫނުގެގާ  މި  .ލްވުންޚުއް ތަދަސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ މައްތު  ޢާއްމު މަސްލަޙަވަނަ މާއްދާ.  

  ކުރިއަށްދާ   ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި   ނުވަތަ  ކޯޓެއްގައި   އުފައްދާފައިވާ   ނޫނަކުންގާ  ލަތްތަކުގައިޙާ  ވާފައިބަޔާންކޮށް

  އުންސިލުން ކަ  ބާ  ހިމެނޭތީ  މަޞްލަޙަތު  މުއްޢާ  ގޮތުގެމަތިން   ބުނެފައިވާ  ނޫނުގައިގާ  މި  މައްސަލައަކީ

  ޖަލްސާއެއްގެ   ގެކޮމިޓީ  އެގްޒެކްޓިވް  ލުގެ ކައުންސި  ބާ   ނިންމަންވާނީ  ކަމުގައި   މައްސަލައެއް   ހޭތަދައްޚުލުވާންޖެ

މާއްދާ.    19  .ލިއްޔަތުތައްއޫ މަސްގެ  ރައީސް  .ފާސްވުމުންނެވެ  އަޣްލަބިއްޔަތުން  ކައުންސިލުވަނަ  ރައީސްގެ  ބާ  ގެ 

ބަ  ލިއްޔަތު އޫމަސް މިވަނީއެ ޔާންކޮށްފަތިރީގައި    ސެކްރެޓަރީ   ގެ މަސައްކަތްތަކު  ރީ އިދާ  ކައުންސިލުގެ   ބާ  -ހ().  ވެއި 

 .ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު   ބައްދަލުވުންތަކުގެ ގެ ކޮމިޓީ އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލުގެ  ބާ -. )ށ(އިރުޝާދުދިނުން ށްރަލަޖެނެ

  ވޯޓު   ތަކުގައި ތްޙާލަ  އެއްވަރުވާ   ވޯޓު   ނަގާ   ޓަކައި   ފާސްކުރުމަށް  ކަމެއް   ޖަލްސާއެއްގައި   ގެ ކޮމިޓީ  އެގްޒެކްޓިވް   -)ނ(

އެނޫން  އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލުގެ  ބާ    -)ރ(  .ދިނުން ކަނޑަކޮމިޓީން  ގޮތަކަށް  ނު  އެކިއެކި    ނަމަވާއަޅާފައި 

ތަމްސީލުކުރުން.   ކައުންސިލު  ބާ  ޖެނެރަލް ތަންތަނުގައި  މާ  20  .ތުއްޔަލިއޫ މަސް  ގެސެކްރެޓަރީ    ބާ .  ދާއްވަނަ 



  

  މާއްދާގައި   މި   ންވާނީ އަދާކުރަ  ވާޖިބުތައް  އިމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  އޭނާގެ   ޖެނެރަލް  ރީ ސެކްރެޓަ  ކައުންސިލުގެ 

  އުފުލައި   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   އިދާރީ  އެންމެހައި  ކައުންސިލުގެ  ބާ  -)ހ(  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

)ށ(ހިންގުކަންތައްތައް    ހިންގަންޖެހޭ   ދުވަހަށް   ވަހުން ދު   ންގުޅޭގޮތު  މަސައްކަތްތަކާ   ކައުންސިލުގެ   ބާ   -ން. 

ކަށް  ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބައްދަލުވުންތަ  އް ތަތަކުގެ ބައްދަލުވުންށާއި ސަބް ކޮމިޓީކަބައްދަލުވުންތަ  ގެ ކޮމިޓީ  އެގްޒެކްޓިވް 

  މެ ކޮން  ޓަކައި   ހިންގުމަށް   ކައުންސިލު   ބާ)ހ(.    އްދާ މާވަނަ   21  ،  ކަންތައްތައްމާލީ   ރުވުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ޒިޙާ

  ބޭނުންވާ   އަހަރަށް   އޮތް   ކުރިއަށް   ލަށް ންސިކައު  ބާ .  ދޭންވާނެއެވެ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ބަޖެޓް  ނެ ބޭނުންވާ  އަހަރަކު 

ފިނޭންމިނިސްޓްރީ  ކުރިން  ނިމުމުގެ  މަސް  އޮގަސްޓު  އަހަރުގެ  ހިނގަމުންދާ  ބަޖެޓު އޮފް  ހުސަ  ވާނެއެވެ.  ންހަޅަށަށް 

  މިގޮތުން   އަދި.  ލިބިގެންވެއެވެ  ކައުންސިލަށް   ބާ  ބާރު   ހޯދުމުގެ   އިސާފަ  ގެމަތިން ގޮތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ތިރީގައި  -ށ()

  ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ   ނޫނީ ގާ  -1  )ށ(   . ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ  ޓަކައި   ހިންގުމަށް   ކައުންސިލު  ބާ   ފައިސާ   ހޯދާ   މި

  ސުލޫކީ   ނުވަތަ  ދާރީއި  -2.  ފީ  ނެގޭ  ކަންތައްތަކަށް  ފަދަހެއްދުން  އަލުން  ސެޓްފިކެޓް  ،އިމާރުކުއާ  ހުއްދަ  ،ދޫކުރުމާއި

ބޭރު  -3.  މަނާރުޖު  ނެގޭ  ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅެއްގެ ރާއްޖެއިން  ޖަމްޢިއްޔާ    ގެރާއްޖެއާއި  ބޭރުގެ    ޖަމާޢައްތަކުންއެކިއެކި 

ލް އޮފީހުން  ކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ތްތަރަކާޙަ   ހައި މެއެން  ހިންގާ   ކައުންސިލުން   ބާ  -)ނ(ތަކުން ލިބޭ މާލީ އެހީ.  ޤައުމު

ދަށުންދޫކޮށްފައިވާ  ސަންސް  ލައި މިހާރު    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އޮޑިޓުކުރަންވާނެއެވެ.  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދުގެ 

އެ)ނ(.   ހިންގާ  ކައުންސިލުން  ޖެނެރަ   އް ކާތްތަރަޙަ ންމެހައި  ބާ  އޮފީހުން  އޮޑިޓަރ  އިވާ  ށްފަދޫކޮލައިސަންސް  ލް 

މިހާރު    ށްފަހު( )ވަގުތުކޮޅަކަ  އޮޑިޓުކުރަންވާނެއެވެ.  އްއޮޑިޓަރެ މާއް  މިވަނީއަޅުގަނޑުމެން  )ނ(  މި    ، ބަދަލުދާގެ 

ހިކައުންސިލު  ބަދަލުކޮށްލާފަ. ބާ  ކުޑަކޮށް އެންމެން ން  އަހަރަކު އެއްފަހަގާ  ކަންކަން    ރަލް އޮޑީޓަރ ޖެނެ  ރުހައި މާލީ 

ލައިސަންއޮފީ އޮޑިޓު  ދޫކޮށްފައިވާސް  ހުން  މާއް  -ކުރަންވާނެއޭ. )ރ(އޮޑިޓަރުން  )ނ(މި  ބަގަ  ދާގެ  ފައިވާ  ޔާންކޮށްއި 

އަހަރީ  ޕޯޓްރިޓް  އޮޑި ކައުންސިލްގެ  ބާ  ޖަލްސާއްޢާ،  ފާސްކުރުމަށްއަމު  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް ފަހު،  ށް    ރައްޔިތުންގެ 

. އަހަރީ  މާއްދާ މިހާރު މިއިނީ ބަދަލުވެފަވަނަ    21ން ކީ  ޑުމެން ކުރި( އަޅުގަނހުށްފަޅަކަ)ވަގުތުކޮހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

މާ 21 ؛ޖަލްސާޢާއްމު   )ހ(.އްދާވަނަ  ކައުން   ގެ  އެއްފަހަބާ  އަހަރަކު  ޖަލްސާ  ޢާއްމު  އަހަރީ  ރު  ސިލްގެ 

ވެ.  ންނެކޮމިޓީ  އެގްޒެކްޓިވް  ނީކުރާތިޒާމްއިން  ފައިވާ ޖަލްސާ)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްދާގެ  މި މާއް  -. )ށ(ވާނެއެވެބާއްވަން

ގެ  ބާ ކައުންސިލް  -1. ވެޓުތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެ  ރިޕޯތިރީގައި މިވާ އަށް ގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއުންސިލް ބާ ކަ -)ނ(

ކައުންސިލްގެ  -2އަހަރީ ރިޕޯޓު. އަދި   ޢާއްމު  ބާ ކައުންސިލް  -ރެވިފައިވާ މާލީ ރިޕޯޓު. )ރ(އޮޑިޓުކު  ބާ  ގެ އަހަރީ 

ނަ  ވަ  22 ؛. މާލީ ކަންތައްވަނަ މާއްދާ  22.  ބޯޑުން ފާސްކުރަންވާނެއޭ  އެގްޒެކްޓިވް ގުޅޭ ގަވާއިދު  މާ  ޖަލްސާ ހިންގު

ކުރިން  މާއްދާ ބައްދަ ،  ކިޔުމުގެ  ގެންގޮސް    5  މިއަދު  ލުވުން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރިއަށް  ޖަހާއިރު    5ޖަހަންދެން 

އަ ދަންނަވަމުން  ވާހަކަ  މާ   22ޅުގަނޑު  ނިންމާލާނެ  ކުރިވަނަ  ގެއަށްއްދާ  ކަންތައްތައްދާނަން.  ން  ވަނަ    22  .މާލީ 

ޓަކައި   ހިންގުމަށް  ކައުންސިލް  ބާ  )ހ(.  ބަޖެޓު  މާއްދާގެ  ބޭނުންވާނެ  އަހަރަކު  މަޖިލީހުން ކޮންމެ    ރައްޔިތުންގެ 



  

ބޭނުންވާ  ށް ކައުންސިލަ  ބާ .  ވެނެއެންވާދޭ އަހަރަށް  އޮތް    މަސް   އޮގަސްޓު   އަހަރުގެ   ހިނގަމުންދާ   ބަޖެޓް   ކުރިއަށް 

ފިނޭންސަ  ކުރިން   ގެނިމުމު އޮފް  ހުށަހަޅަންވާނެމިނިސްޓްރީ    ގޮތުގެމަތިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ތިރީގައި   -)ށ(އެވެ.  ށް 

  ހިންގުމަށް   ކައުންސިލު   ބާ  ފައިސާ   ހޯދާ   މިގޮތުން   އަދި.  ލިބިގެންވެއެވެ  ކައުންސިލަށް   ބާ   ،ބާރު  ހޯދުމުގެ   އިސާފަ

ގެނެވިފަ  ވަނީމި   މިހާރު  އި ގަ   ( ހ)  ( ކަށްފަހު)ވަގުތުކޮޅަ  .ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ  ޓަކައި ބަދަލެއް  މިވަނީ.    އި ކުޑަ 

މިނިސްޓްރީގެ ދައުލަތުގެ   ދަބަދަލު   ފިނޭންސް  މާލީ ގައި  ކަންކަން  އުލަތުގެ  ވުޒާރާ ޙަވާލުވެ  ންގުމާހި    ށް އަފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފަތިރީގައި   -()ށ  ވެ. ވާނެއެންހުށަހަޅަ ހޯ  ފައިސާ  ގޮތުގެމަތީން  ބާ ދުއިވާ  ބާރު  ކައުންސިލަ މުގެ  ށް   

މިގޮތުއެ ންވެލިބިގެ އަދި  ކަ ހޯ  ންވެ.  ފައިސާ  ބޭނު  ންސިލުއުދާ  ޓަކައި    ނޫނީ ގާ  -1.  އެވެދާނެންކުރެވިހިންގުމަށް 

ވަކީލުގެކަމުގެ  ގާ ؛ކުރުމާއިއައު  ހުއްދަ  ،ދޫކުރުމާއި  ހުއްދަ  ންގެ ވަކީލު އާކުރުނޫނީ  ހުއްދަ  ދޫކުރުމާއި    މާއި ހުއްދަ 

ސުލޫކީ   -2.  ފީ  ނެގޭ   ތަކަށް ކަންތައް  ފަދަހެއްދުން  އަލުން  ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ  ނެގޭ    އިދާރީ  ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅެއް 

  މާލީ   ލިބޭ  ޤައުމުތަކުން  ބޭރުގެ  ،ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި  ޖަމްޢިއްޔާ  އެކިއެކި  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  އާއި  ރާއްޖެ  -3ޖުރުމަނާ.  

  ންސް ލައިސަ  ފީހުން އޮ  ލްގެ ޖެނެރަ   އޮޑިޓަރ   ކަންކަން  މާލީ  އެންމެހައި  ހިންގާ   ން ކައުންސިލު  ބާ  -)ނ(  .އެހީ

ފައިވާ  ޔާންކޮށްގައި ބަ   ދާގެ )ނ( މި މާއް  -ރ()  .ންވާނެއެވެކުރަ  އޮޑިޓްއަހަރަކު އެއްފަހަރު    އޮޑިޓަރެއް   ދޫކޮށްފައިވާ

އަހަރީ    ޕޯޓްރިޓް  އޮޑި ކައުންސިލްގެ  ޖަލްސާބާ  ފާސްކުރުމަށްއަޢާންމު  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންފަހު،  ށް  ގެ 

މަޖިލީހައަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އާދެ!    ކަށްފަހު( ތުކޮޅަގު)ވަ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިންތަން މި  ހުށަހަޅަންވާނެއޭ    ށް 

ޖެނެރަލް އޮޑި  ރީކުބަދަލު އޮފީޓަރ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގެ  މުސާރަ  ހަށް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  މާލީ  އާއި  ހިންގާ   

  ނުވަތަ   މުސާރައެއް  އެއްވެސް   މެންބަރުންނަށް  ގެޓިވް ކޮމިޓީއެގްޒެކް  ކައުންސިލުގެ  ބާވަނަ މާއްދާ.   23؛ ތްތައްޢިނާޔަ

ރި  . ނުލިބޭނެއެވެ  ޢިނާޔަތެއް   މާލީ މާއްދާ.    24ޕޯޓު.  އަހަރީ    ދުވަހުގެ   60  ނިމޭތާ  އް ރެއަހަ   މީލާދީ  މެކޮންވަނަ 

  ޓަކައި   ކުރިއެރުވުމަށް  ދާއިރާ  ތަކުގެ ޚިދުމަތް  ނޫނީގާ  ޚަރަދުތަކާއި   އާއި  އާމްދަނީ  އަހަރުގެ   ފާއިތުވެދިޔަ   ތެރޭގައި 

  ހުރި   އި ރޭވިފަ  ކުރަން  އިޚަރަދާ  އާއި  އާމްދަނީ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  އޮތް   ކުރިއަށް  ،މަސައްކަތްތަކާއި  ހުރި  ކޮށްފައި

ކޮމިޓީއެގްޒެކް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ރިޕޯޓު  އެނގޭނެ  ކަންކަން   ރައްޔިތުންގެ މަށްފަހު  ރުފާސްކު  އެކުލަވާލައި   ންޓިވް 

  އެކަމެއް   ކަމެއްވާނަމަ  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ރިޕޯޓާ   ށަހެޅޭހު  ށްމިގޮތަ.  ނެއެވެހުށަހަޅަންވާ  މަޖިލީހަށް

އަލުން    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ވެ.ލިބިގެންވެއެ   މަޖިލީހަށް   ޔިތުންގެރައް  ބާރު   ގުމުގެއެން  މަށްޙުކުރުއިޞްލާ އާދެ! 

  ދުވަހުގެ   60  ނިމޭތާ  އްރެއަހަ   މީލާދީ  މެކޮން  ވަނަ މާއްދާ. 24 ؛ރީ ރިޕޯޓުއަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ކިޔާލާނަން. އަހަ 

  ކޮށްފައި   ޓަކައި  ކުރިއެރުވުމަށް  ދާއިރާ  ގެޚިދުމަތު  ނީނޫގާ   ޚަރަދުތަކާއި  އާއި  އާމްދަނީ  އަހަރުގެ   ފާއިތުވެދިޔަ   ތެރޭގައި 

  ތައްތައް ކަން  ވާ އިރޭވިފަ  ކުރަން  ، ޚަރަދާއި  އާއި   އާމްދަނީ  ލަފާކުރާ   އަހަރަށް  އޮތް   ކުރިއަށް   ، މަސައްކަތްތަކާއި  ހުރި 

ފާސްކުރުމަށްފަހު  އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން    އެކުލަވާލައި  ންޓިވް ކޮމިޓީއެގްޒެކް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އްޕޯޓެރި  އެނގޭނެ

  ކަމެއްވާނަމަ   އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ރިޕޯޓާ  ހުށަހެޅޭ  މިގޮތުން .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންގެ 



  

  ބާ ވަނަ މާއްދާ.   25؛ ޔާޒުއިމްތި  ވެ.ލިބިގެންވެއެ   މަޖިލީހަށް  ޔިތުންގެރައް  ބާރު  އެންގުމުގެ  މަށްޙުކުރުއިޞްލާ  އެކަމެއް

ކޮމިޓީޒެކްއެގް  ކައުންސިލުގެ    ދާއިރާގެ   މަސައްކަތުގެ   ފަރާތުގެ   އެ   މުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ  މެންބަރަކު   އެއްވެސް   ގެ ޓިވް 

  ބާ   އަދި .  ވެނުޖެހޭނެއެ  އުފުލާކަށް   ޒިންމާ  ކަމެއްގެ   ލިދޫކޮށް  ކޮށް ނު  ނުވަތަ   ކަމެއް   ކުރާ   އެއްގޮތަށް   ނޫނާގާ  ތެރެއިން

އެ    ފަރުދީގޮތުން  ޒިންމާވާނީ  ،ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު  ލައެއްގައިމައްސަ  ޢީޖިނާ  ގުޅިގެން   ޙަރަކާތަކާ   ހިންގި  ކައުންސިލުން

  ހިންގުމަށް   އް މަސައްކަތްތަ  ކައުންސިލުގެ  ބާވަނަ މާއްދާ.   26؛ ފުންއްޒަވަމު  . މުވައްޒަފެކެވެއެ    ނުވަތަ   މެންބަރަކު

... އެޅުމާއިއެކަށަ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ،ރުމާއިޢައްޔަނުކު   މުވައްޒަފުން  ބޭނުންވާ  ޓަކައި

.  ލުކުރެވިފަ ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މިވަނީ ބަދަ 25؛ ޒުވަނަ މާއްދާ. އިމްތިޔާ  25ވަނަ މާއްދާ.    25  (ހުފަ)ވަގުތުކޮޅަކަށް

ބަދަލުކުރެވިފަ ގޮތަ  އި މިހާރު  ކޮމިޓީއެގްޒެކް  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ކީ މިއޮތް    ނުވަތަ   މެންބަރަކު  އެއްވެސް  ގެޓިވް 

  ދޫކޮށްލި   ކޮށްނު  ނުވަތަ   ކަމެއް   ކުރާ   އެއްގޮތަށް   ނޫނާގާ   ތެރެއިން   ދާއިރާގެ   ކަތުގެ މަސައް  ފަރާތުގެ  އެ   މުވައްޒަފަކު

  މައްސަލައެއްގައި   ޢީޖިނާ  ގުޅިގެން   ކާ ޙަރަކާތަ  ހިންގި   ކައުންސިލުން  ބާ   އަދި.  ވެނުޖެހޭނެއެ  އުފުލާކަށް  ޒިންމާ   ކަމެއްގެ

ކު  ފަރުދީގޮތުން   ޒިންމާވާނީ  ، ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު   . މުވައްޒަފެކެވެ   ނުވަތަ   މެންބަރަކު   ންގިހި  އް ޢަމަލެށުގެ  އެ 

މާއްދާ.   26؛ ފުންއްޒަވަމު   ވައްޒަފުން މު  ބޭނުންވާ   ޓަކައި   ހިންގުމަށް   މަސައްކަތްތައް   ކައުންސިލުގެ   ބާ ވަނަ 

  މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ   ވަކިކުރުންފަދަ  މުވައްޒަފުން  ،އެކަށައެޅުމާއި  މަސްއޫލިއްޔަތު  މުވައްޒަފުންގެ  ،ރުމާއިޢައްޔަނުކު

  ށުއަރާ ލަޙަތު ފުމަސް  .ލިބިގެންވެއެވެ  އަށްޓިވް ކޮމިޓީއެގްޒެކް  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ،ބާރު  ކުރުމުގެ  ކަންތައްތައް  މެހައިއެން

ސި ޙަ ހިރަކާތްތަކާއި  މާ 27؛ ފެހެއްޓުންއްރު  )ހ(.  ވަނަ    ކަމެއް   އެއްވެސް  ނިންމަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  ބާއްދާ. 

ކޮކްއެގްޒެ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ނިންމުމުގައި   ނުސީދާގޮތުން   ތަ ވަނު  ސީދާ  އެކަމުގެ  ،މެންބަރަކު  އެއްވެސް  ގެމިޓީޓިވް 

  މައްސަލަތައް .  ނުވާނެއެވެ  ދައިގެން ހޯ  ލަފާ  ،ޝްވަރާކޮށްމަ  ފަރާތަކާ   އެއްވެސް   އޮތް   މަޞްލަޙަތު   ނަމަވެސް

  ންސިލުގެ ކައު  ބާ  -)ށ(.  އިސްތިސްނާވާނެއެވެ  ދަށުން  މާއްދާގެ   މި   ހޯދުން  މަޝްވަރާ  ފަންނީ  ބޭނުންވާ  ނިންމުމުގައި

  މަޞްލަޙަތު   ގައި ޒިންމާއެއް   އަދާކުރާ   ގުޅިގެން   މަސްއޫލިއްޔަތާ   މަޤާމުގެ   މެންބަރެއްގެ   އެއްވެސް   ގެ ޓީޓިވް ކޮމިއެގްޒެކް

  ކައުންސިލުގެ   ބާ  މަޢުލޫމާތު  އެކަމެއްގެ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ން އަދާކުރަ  ޒިންމާއެއް   އެ  ،ދިމާވާނަމަ  ކަމެއް  ށުއަރާފަދަފު

ކޮމިޓީ އެގްޒެކް   ނިންމުމަށް   ނިންމުމެއް  ،މަޝްވަރާތަކާއި  ކުރާ  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  އެފަދަ  އަދި .  ވެދޭންވާނެއެ  އަށްޓިވް 

  ގެ ޓިވް ކޮމިޓީއެގްޒެކް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  -)ނ(.  ނުވާނެއެވެ  ބައިވެރިވެގެން  މެންބަރަކު   އެފަދަ   އި ވޯޓުގަ  ނަގާ  ޓަކައި

 ، ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ  ސިފައެއްގައި   އެއްވެސް   މުގައިނިންމު  ކަމެއް  ފުށުއަރާ   މަޞްލަޙަތު   މެންބަރެއްގެ   އެ   ،މެންބަރަކު

  އަދި .  ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ  ންސިލުންކައު  ބާ  ތުގެމަތިންގޮ  ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުގެގާ  މި  އެމީހަކާމެދު

  ވާލައި އެކުލަ  ކައުންސިލުން   ބާ   ،އުޞޫލެއް  ހުށަހެޅޭނެ  ކައުންސިލަށް  ބާ   ކުވާ ޝަ  މައްސަލަތަކާގުޅޭ  އެފަދަ

ކޮމިޓީއެގްޒެކް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  -)ރ(  .މުކުރަންވާނެއެވެއްޢާ   ބާ   ނުވީމެ  ދަށުން  އުޞޫލުތަކެއްގެ  އެކަށައަޅާ  ންޓިވް 

ކޮމިޓީއެގްޒެކް  ކައުންސިލުގެ    ލިބިފައިވާ   އިސިއްޔަތުންހަ  މަޤާމުގެ  ނަމަވެސް   މުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ   މެންބަރަކު ގެ  ޓިވް 



  

މާއްދާ.    28  ޅަކަށްފަހު(ގުތުކޮ)ވަ   .ށްގެންނުވާނެއެވެހާމަކޮ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  މަޢުލޫމާތެއް މާއްދާ.    28ވަނަ  ވަނަ 

  ހުއްދަ ގާނޫނީ ގޮތުން    ބާބު.  އީ ތިން ވަނަ ވަނަ މާއްދާގެ ހ. އެ   28ދުމަތްދިނުން.  ޚިކަމުގެ ހުއްދަނެތި  ގާނޫނީ ވަކީލު

މާއްދާގެ    28.  )ހ(ބެހޭ.    ދޫކުރުމާ ގާނޫނު   -)ހ(ވަނަ  ގޮމި  އެހެން  ބަޔާތަގައި  ނުވާ ކަށް  ހިނދަކު ންކޮށްފައި    ހާ 

ވަކީލު ހުއްދަ  ގާނޫނީ  ފަރާތްފަރާތްތައް    ލިބިފައިވާ ކަމުގެ  އެހެން  ވަކީލެއްގެ    އިރާއްޖޭގަދިވެހި  ތަކުންފިޔަވައި  ގާނޫނީ 

ގާނޫނީ    ،ގައިގޮތު މަސައްކަތްކޮށް،  ގާނޫނީ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ދީޚިގާނޫނީ  ނުވާނޭ.  ދުމަތް    މި   -)ށ(ގެން 

ގާނޫނު  މީހަކު އެ   ވެއްޖެ ލާފުޚި   އާއި  ( ހ)  ދާގެމާއް ނަންބަރު  ކުރަނީ  ގާނޫނީ  ދިވެހިރާއް  ،9/ 2014  ބާތުގެ  ޤޫޢުޖޭގެ 

މާއްދާގަ   613 ކުވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކީލުވެށެކެ އި  ގާނޫނީ  ދިނުމާ.  ހުއްދަ  ވަކަލާތުކުރުން.  ކަމުގެ  ވަނަ    29އި 

ގޮތުގަ(ހ)މާއްދާ   ވަކީލެއްގެ  ގާނޫނީ  މަސައް.  ދޫކުރާ    ށްމަ ކުރުކަތްއި  ގޮތުން  ގާނޫނީ  ހުގާނޫނީ  ކިޔާނީ  އްދައަށް 

މިވަކީލު ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  . ) އިނގޭތޯ  )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ    29ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  . ) )ށ(.  ވެހެންނެކަމުގެ ހުއްދަ 

  އި ލަހައްޓަ ބަކައުންސިލުން    ބާ ކަމުގެ ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް ގާނޫނީ ވަކީލު.  )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ    29އާދެ!  

މާއްދާގެ    -(ނ)ސޮރީ.  .  އެވެމުކުރަންވާނެ އްޢާ. ސޮރީ  ވެނެއެވާންކުރަލާނުޢުއި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ގައި    ( ހ)މި 

ޓްރިބިއު ކޯޓުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަލިބުމުން  އަމިއްލަ  ޤުޤީޙުނަލްތަކާއި  އަދި  ދައުލަތުގެ  އިދާރާތަކާއި   

ހޯދުމަކާއި ނުލަ  އިތުރު   ތަކުގައި ން މުއައްސަސާއިތުރު  ގެ ތަކުމުއައްސަސާ ނޫނީ  އަދި އެއިންތަނެއްގައި ގާ  އި ހުއްދައެއް 

ގެ މަސައްކަތް  ކުރުމާއި ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުލައި ވަކާލާތުނު  ކުރުމަކާދަފުތަރުނަން  ލެއްގެ ގޮތުގައި  ވަކީ

ނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ   ގާނޫދަށުން ނުގެ  ނަމަވެސް މި ގާނޫއޮތް  ހެން  އެ ގައި    ( ނ)މި މާއްދާގެ    -(ރ)  .ވެވޭނެއެ ކުރެ

ތަ ފަރާތްތައް  ދަރަޖަދޫކުރާ  ވަކާލާ  ގެ ތަކުފާތު  ހާޒިރުވެ  ބޭނުމަށްތުކުރުމުކޯޓުތަކަށް  ވަކީލުން    ގެ  ގާނޫނީ  ޓަކައި 

ދަރަޖަތަކުގެ ފެންވަރާއި ޝަރުދަރަ ބާތައް ކަނޑައެޅުމުޠުޖަކޮށް، އެ  ބާރު  ގާނޫނީ  އެވެލިބިގެންވެކައުންސިލަށް    ގެ   .

ހުކީލުވަ ދޫކުރުމުގެ  ކަމުގެ  މާއްދާގެ    30.  30  ތައްޠުރުޝަ އްދަ  އެ(ހ)ވަނަ  ގޮތަހެ.  ގާނޫނޫގައި    ކަށްން  މި 

ނުވާހާ ބަޔާންކޮ ވަކީލު  ،ހިނދަކުށްފައި  ޝަރުގާނޫނީ  އަންނަނިވި  ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  ފުރިހަމަވާ  ޠުކަމުގެ  ތައް 

އެބައިން  އަޅުގަނޑުމެ  މާއްދާގެވަނަ    29އަދި   ؛ހަރު ފުރުންއަ   21އުމުރުން    -1.  ވެކަށެފަރާތްތަ މުކޮށް  އްޢާމި  ން 

އަޅުހުޅުވާލިއި އިގަނޑުމެންނަރުގައި  އޮތް  ލިބިފައި  އިޙެލާޞް ށް  ކިޔަ އަޅުޙުލާޞް އް. އެހެންވީމާ، އެ  ލާނަން.  އި ގަނޑު 

ވަކީލު  .30  މިހާރުގެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގާނޫނީ  ދޫކުރުމުގެ ކައާދެ!  ހުއްދަ  މާއްވަ  30ތައް.  ޠުޝަރު   މުގެ  ދާގެ  ނަ 

މި    ހެން އެ  )ހ(. ބަޔާންކޮގޮތަކަށް  ވަކީލުނީގާނޫ  ،ކުހިނދަނުވާހާ  ށްފައިގާނޫނުގައި  ދޫކުރެވޭނީ    ހުއްދަ  ކަމުގެ 

ރި  ހު   އްދި ސަލާމަތުންއަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި ބު  21ން އުމުރު  -1.  ވެތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެޠުއަންނަނިވި ޝަރު

ކަމުގައިވުން. ކަނޑައަކައުންސިލު   ބާ   -2  އަދި  ދިވެހިރައްޔިތެއް  ޝަރުން  ބާ ޠުޅާ  އަދި  ފުރިހަމަވާ،    ތަކެއް 

ކޮށްފައިވާ  ޕްރޫވްއެކައުންސިލުން   މަރުކަޒެޑް  ފުރަތައްގައި ގާއިކިޔަވައިދޭ  ޑިގުރީމުވެގެން  ލްކޮށްފައިވުން.  ސިޙާ  އެއްމަ 

  ވާ ތަށް ސާބިތުވެފައި ޢަޝަރީން   ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަޢީޖިނާތެރޭގައި  އަހަރު ދުވަހުގެ    (5)  ފަސް   ވޭތުވެދިޔަ  -3އަދި  



  

  30. އެހެންވަނީ،   މިއީތަޖުރިބާއެއް ނޫންތީ! )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެއީ މިއެއް ނޫނެއް ނޫންތޯ.  ދެނުވުން. އާކަމުގައި  

ކަން   ކުރި ބޮޑު ކުށެއްޢީނާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖި  އަހަރު  5ތުވެދިޔަ  ވޭ  -3)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ހުގެ ބ ދެއްތީ މިއީ.

ތަމްރީ  -4ނުވުން. އަދި  ވާ މީހަކު ކަމުގައި  ތުވެފައި ށް ސާބިތަޢަޝަރީ ބުނެފައިވާ  ނު  ޚާއިމްތި  ނާއި ބާ މި ގާނޫނުގައި 

ކަމުގައިވުން.  ފުރިހަމަކޮ މީހެއް  މާއްދާ  -(ށ)ށްފައިވާ  ބަޔާންކޮ  ( ހ)ގެ  މި  ޝަރު އިށްފަގައި  އިތުރުން ޠުވާ    ތަކުގެ 

ބާރު    އެޅުމުގެއް ކަނޑަތަ ޠުތުރަށް ޝަރުމަތިން އިތްވާ ގޮތުގެގޮއެއް   ލްގެ ޕްރެކްޓިސްއާކައުންސި  ޝަނަލް ބާއިންޓަރނޭ

  ދާ، ވަނަ މާއް  31ވަނަ މާއްދާ.    31މް  ނާޒި  ،ވަނަ މާއްދާ  31ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )  .ވެއެ ގެންވެސިލަށް ލިބިކައުން  ބާ

ހެދުމާއި ތަޚާއިމްތި  ބާ މާއްދާގެ  ވަނަ    30ދާގެ  . މިމާއް(ހ) ވަނަ މާއްދާގެ    31  އެއްކަލަ   ކުރުން.ނު ފުރިހަމަރީމްނު 

ދެވަނަ    (ހ) ބަޔާންކޮށްގެ  މަޢުތަތަމްރީނު،  ފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ޑިގްރީއެއް  ރުލީމީ  ސިލްކޮށްފައިވާ  ޙާކަޒުން 

  ވަނަ   4ވަނަ މާއްދާގެ    30ކުރިން މި ގާނޫނުގެ    ޅުމުގެހުށަހެ   އެދި   ހޯދުމަށް  ކަމުގެ ހުއްދަ ވަކީލުނީ  ތްތަކުން ގާނޫފަރާ

ބަޔާންކޮށްނަ ބާ ފައިވާ ންބަރުގައި  ބުނެފަ  ، ފާސްވެ  ނުންޚާމްތިއި    މާއްދާގައި  ފުރިހަމައެ  ތަމްރީނު  .  ކުރަންވާނެއޭއިވާ 

މާއްދާގެ    -(ށ) ވަކީލު(  ހ)މި  ގާނޫނީ  ދަށުން  ހުއްދަގެ  ފަރާތުކަމުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި    ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ  ންއަށް 

މުއްދަތަ ދުވަ   1ކީ  ތަމްރީނުގެ  މުއްދަތެހުގެއަހަރު  ތަމްރީވެ  މި  ގާ.  ހުށަހަ ކަމުގެވަކީލު  ނޫނީނު  އެދި  ހުއްދައަށް  ޅާ   

ފުރިހަމަފަރާތު ތަނެއްގައެކުރަން  ހުއްދަކުރާ  ކައުންސިލުން  ބާ  ގާނޫނުގެ    -(ނ).  ވެންޖެހޭނީ  މާއްދާގެ    29މި  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަ  4،  4ގެ    (ހ) ނަންބަރުގައި  ބާނަ  ގާނޫނުގެ  ވާ  މި  މާއްދާ  30،  ވަނަ    4ގެ    ( ހ)ގެ  ވަނަ 

ން  ކައުންސިލު  ކުން ބާދޭ ފަރާތަރަން އެކުހަމަޕްރޮގުރާމް ފުރިނާއި ތަމްރީނު  ޚާއިމްތި  ކޮށްފައިވާ ބާ ނަންބަރުގައި ބަޔާން

ހަދަން ގަސްދުކުރާ    ނުޚާތި. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އިމްވެނެއެ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާ  ބާފޯމަކުން  އެކަށައަޅާ  

ތަ ތަނެއް  ކި ވަ  ކުރުމަށްތްމަސައްކަ  މަށްހޯދުމްރީނު  ދުވަސްވަރާއި  ބޭނުން ޞަ އްޚާ  އެކަން  ވާކުރަން  ކަމުގައިވާނަމަ 

  ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ދިނުމާއި ހުއްދަހުއްދަ  ށް ކުރުމަމަފުރިހަ  މްރީނުތަ  އްގައިކުރާ ތަނެޔާރުޚި މިގޮތުން  .  ވެވާނެއެހިމަނަން

ބާއި އިޙް  ،ވެސްނަމައެހެން  ވެ.ބިގެންވެއެންސިލަށް ލިކައު  ޙްތިޔާރު  ބޭނުންއެ  ދަށުން    ވާނީކުރަންތިޔާރު  ގާނޫނުގެ  މި 

ގަވާއި މަތިންނެހަދާ  އުސޫލުތަކެއްގެ  ބަޔާންކުރާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ވެދުގައި  ނެގުންވޯ   އޯކޭ   .  ވޯޓެއް  ޓަކަށް  . 

  ޅުގަނޑު އަ  ށް ބާއްވާފައިޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ މި އޮތް ގޮތައެހެންވީމާ، އަމި ނިންމީ.  ދާން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  

ދާ ދެންހެން ންވީކުރިއަށް  މި  މައްސަލައެއް   ()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު  އޯކޭ.   ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  ...މި    އޯކޭ  ނެތް.   

މި  ވޯޓަކަށް ދާން.    ނީޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނުނިމިފައި އޮތީމާ، ރިޔާސަތުން އަޅުގަނޑު މި ކަނޑައަޅަމާއްދާއަށް އަ

ބާއްވާފައިމާއްދާ   ދާމިގޮތަށް  ކުރިއަށް  މާ ން.    މި  ހަމައަޅުގައި  އްދާގައާދެ!  ދެން  ޅަކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮ  ...ނޑު 

ފެންނަނީ   ނިންމަމުންއަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ،  އެހެންވީމާ،  މިއަދު  ނިންމަމުންދާން.  ހަމަ  ދާއިރުގައި 

އަ  .ދާގެމި މާއް  ންޓަކަށް ދާނައަޅުގަނޑު ވޯ ގޮތަށް    ލާ ނުޅުގަނޑު މި މުއްދަތެއްމިހާރު  މިއޮތް    އަށް ކުރި މި މާއްދާ 

ބޭފުޅުންދާން   ) ދެއްވުންވޯޓު    ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެ  . 5ޓީގެ  ކޮމިކަށްފަހު(  ވަގުތުކޮޅަ.    5ންބަރުންގެ  ތިއްބެވި 



  

ތެރެއިން  ބޭފުޅުން ނުލާ   3ގެ  މުއްދަތެއް  މާއްދާ  މި  މި    އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާ،  ފާސްވެއްޖެ.    ށްދާންކުރިއަ  ވޯޓުން 

ބާއްވާފައި މިމިހާރު  މާއްދާ   ގޮތަށް  މި   އޮތް  މާއް  (ރ )  ދަނީ   ދެން  މި  ބުނެފަ  ( ށ)ގެ  ދާއަށް.  ތަމްރީނު  ގައި  އިވާ 

އެ ށް ސީފަރާތަފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރި ތަނެއްގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން އެ   ދާގޮތުން އިރުޝާދު ދީ 

މަފަރާތު ފަގެ  ބެލި  ގާތުން  ކިސައްކަތް  ފަ ރާތެއްގެ  ފުރިހަމަކުރާ  ތަމްރީނު  ތަފުރިހަމަ ން  ރާތުބައިން  ރީނާއި  މް ކުރި 

ދީފައި  ގުޅޭގޮތުން  ރިޕޯޓެމަސައްކަތާއި  ބާވާ  ހުށަ  އް  ރިޕޯޓު ވެހަޅަންވާނެއެ ކައުންސިލަށް  މި  ހިމަނަ.  ޖެހޭ  ންގައި 

ހަ  ކޮބައިކަން  މަޢުލޫމާތަކީ ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ގަވާއިދުމި  ޝަރު ދާ  ހިމަނައި  ކަނޑައެޅުޠުތަކުގައި  ބާރު      ބާ މުގެ 

މަތްދޭ  ދުޚިނޫނީ  ވަނީ ގާއެ    ޓަކައި ތަނެއް ކަމަށް ބުނެފައި   މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް   -(ބ).  ވެއެންވެލިބިގެކައުންސިލަށް  

މި  އިދާރާތަކާއި މުއަދައުލަތުގެ   އޮފީސްތަކާއި  ރަޖިސްޓްރީ  ގާނޫނުގެއްސަސާތަކާއި  ކުރާ  ދަށުން  ޕްރެކްޓިސް  ލޯ  ކުރާ 

)ވެންނެގޮތުފާމްތައް ހިމެނޭ   އި ލޯ ކްޓިސްތަކާރެޕް ތަށް މިހާރު  ފަހަ  ގެ   ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ    31  ށްފަހު(ވަގުތުކޮޅަކަ . 

ނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ގާއިޙްތިޔާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ މި  އެ   ނަސްއެހެއެއީ  .  ށްފަބައެއް އިތުރުކޮ  ވަނީއަޅުގަނޑުމެން މި

ހުއްދަ    ރުމަށް ރިހަމަކުނީ މިގޮތުން ތަމްރީނު ފުށްލެވުރުކޮމިއަށް އިތު .  ވެންނެގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލަތެއްގެ މަތި

ޖަވާބު ދިނުމަށް ގި  ގުޅޭގޮތުން ބާ   ދިނުމާނު  ނުވަތަ  ނުމާއިދި ދަތު ގަވާއިދުގައި  މުއް   ނަގާނަވެގެން ކައުންސިލުން ދޭ 

ކުރި  މަރިހަރާތުން ތަމްރީނު ފުހަމަކުރާ ފަރީނު ފުރިމްގައި ބުނެފައިވާ ތަ(ށ)މި މާއްދާގެ    -(ރ).  ވެޑައަޅަންވާނެއެކަނ

ފަރާތެއްގެ    ދީ އެ   އިރުޝާދުފަރާތަށް ސީދާގޮތުން  އެ  ވެރިންގެ ތެރެއިންތަނެއްގެ   ބެލި  ގާތުން  ފަރާތުގެ މަސައްކަތް 

ތަމްރީނާ ފުރިހަމަކުރި  ފަރާތުން  ފުރިހަމަކުރާ  ތަމްރީނު  މަސައްކަތާކިބައިން  ދީ  އި  ބާ ގުޅޭގޮތުން  ރިޕޯޓެއް    ފާއިވާ 

ހިމަނަ. މި  ވެހުށަހަޅަންވާނެއެ  ލަށްކައުންސި ގާޢުލޫމާތުތަންޖެހޭ މަރިޕޯޓުގައި  ކޮބައިކަން މި  ހަދާ  ކަކީ  ދަށުން  ނޫނުގެ 

ބާ  ޠުއި ހިމަނާ ޝަރު ވާއިދުގަގަ ބާރު  ލިބިގެންވެކައުން   ކަނޑައެޅުމުގެ    . (ބ)ކޮޅަކަށްފަހު(  ގުތު)ވަ   (ބ).  އެވެސިލަށް 

ދެ  -(ބ)(  ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)ކޮޅަކަށްފަހު(  ގުތު)ވަ މާއްދާގެ  ނަންބަރުގަމި  ބުނެފައިވައި  ވަނަ  ކަމަށް  ނީ  ތަނެއް 

ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުގާ  އްސަސާތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މި ތުގެ އިދާރާތަކާއި މުއަ ދުމަތްދޭ ދައުލަޚިގާނޫނީ     ރާ ލޯ ނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ   29ނުގެ ނޫގާމާއްދާ. މި ވަނަ  32 .ނުޚާއިމްތި  . ބާ ވެތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެ ލޯ ފާރމްޕްރެކްޓިސްތަކާއި 

ނަންބަރުގަ ވަ  4ގެ    (ހ) ބަޔާންކޮނަ  ބާ އި  މުޚާތި އިމް  ށްފައިވާ  އިމްތިޤަނުގެ  ނު  ޚާއިމްތި  ގޮތާއި ނެ  ނުދޭޚާއްރަރާއި 

. މި  ވެކައުންސިލުންނެ  އް ކަނޑައަޅާނީ ބާ އުސޫލުތަމިންގަނޑުތަކާއި  ނެ  ވޭނުގައި ބައިވެރިވެޚާތިއިމް  އި ޚާއޮންނާނެ ތާރީ

މާ  30ގާނޫނުގެ   އެއީ  ވަނަ  ބުނެމާވަނަ    32އްދާ.  ބުނެޙަ،  ފައިވާއްދާގައި    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ...ފައިވާވާލާދީ 

)ހ( މާ  ވަނަ  33  ހުވާ   ވަކީލުންގެ  ނީނޫގާ(  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)   ންސިލުކައުން   ވަނަ   30  ނޫނުގެގާ  މި  -އްދާ. 

  ، ކުރިމަތީގައި  ންފަނޑިޔާރު  ކޯޓުގެ  ހައި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފަރާތްތަކުން  ފުރިހަމަވާ  ރުޠުތައްޝަ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި

ހަވެހިރާއްޖޭ ދި ކޯޓުގައި  ގެ  ޝަރީޢަތުއި  ރަމްޒީ  މަޖިބޭއްވޭ    ނޫނީ ގާ  ގައިވާ   1  ޖަދުވަލު  ނޫނުގެގާ  މި  ލީހެއްގައިގެ 

  ން ތީމަގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި   މި   ދޫކުރާނީ   ދަ ހުއް  ވަކީލުކަމުގެ   ނޫނީ ގާ.  ކުރަންވާނެއެވެހުވާ  ވަކީލުކަމުގެ 



  

  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ،އިގައިހުއްދަ   ދޫކުރެވޭ   ދަށުން  މާއްދާގެ  މި   -)ށ(  .ފަރާތްތަކަށެވެ  ހުވާކުރާ   ވަކީލުކަމުގެ  ނީނޫގާ

  އެ   ، ހުއްދައަކީ  މި.  އޮންނަންވާނެއެވެ  ސޮއިކޮށްފައި  ރައީސް  ނައިބު   ނުވަތަ   ރައީސް   ކައުންސިލުގެ  ބާ   ،ޖަހައި  ސިއްކަ

  މި   ،އާއި  ހުއްދަ  މުގެމަސައްކަތްކުރު  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ނޫނީގާ  ރާއްޖޭގައިދިވެހި  ފަރާތަކީ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ހުއްދައެއް

  ލިބިފައިވާކަން   ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ   ކޯޓުތަކުގައި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ންމަތީގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ   ހަދާ   ން ށުދަ  ނޫނުގެގާ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކަމުގައި  ވަކީލަކު  ނޫނީ ގާ  ،ރާތަކީފަ  ކޮންމެ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ލިޔުން  އެ.  ލިޔުމެކެވެ  ކޮށްދޭނެސާބިތު

  އެފަދަ   އަދި.  ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ   އަދި  އިއިދާރާތަކުންނާ  ދައުލަތުގެ،  ނާއިކޯޓުތަކުން

  ކުގައި އިދާރާތަ  ދައުލަތުގެ  ކޯޓުތަކުގައާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދަކުހިނ  ދެމިއޮތްހާ  ހުއްދަ  އެ   ކިބައިގައި   ފަރާތެއްގެ

  33 ވާ ހު  ވަކީލުންގެ   ނޫނީގާ  ފަހު( ކޮޅަކަށް)ވަގުތު .ވެނުވާނެއެ  ން ހުރަސްއަޅައިގެ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ވަކާލާތުކުރުމަށް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާ ފަރާތްތަކުން  ހަމަތައް ފުރިޠުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުމާއްދާ  ވަނަ   30ނުގެ  މި ގާނޫ  . )ހ(  ވަނަ މާއްދާ 

.  ކުރަންވާނެއެވެހުވާ  މުގެވަކީލުކަ  ނޫނީގާ  ގައިވާ   1  ޖަދުވަލު  ނޫނުގެގާ  މި  ،ކުރިމަތީގައި  އްގެ ފަނޑިޔާރެ  ކޯޓުގެ   ހައި

  ހުވާކުރާ   ވަކީލުކަމުގެ   ނީ ނޫގާ  މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި   މި   ދޫކުރާނީ   ދަ ހުއް  ވަކީލުކަމުގެ   ނޫނީގާ

  ކައުންސިލުގެ   ބާ   ،ޖަހައި  ސިއްކަ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ،އިހުއްދައިގަ   ދޫކުރެވޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  -)ށ(  .ފަރާތްތަކަށެވެ

  ފަރާތަކީ   ދޫކުރެވިފައިވާ  ހުއްދައެއް  އެ  ،ހުއްދައަކީ  މި.  އޮންނަންވާނެއެވެ   ފައިސޮއިކޮށް  ރައީސް  ނައިބު  ތަނުވަ  ރައީސް

  ގަވާއިދުގައިވާ   ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުގެގާ މި  ،އާއި  ހުއްދަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ނޫނީ ގާ ރާއްޖޭގައި ދިވެހި

  އެ .  ލިޔުމެކެވެ  ކޮށްދޭނެސާބިތު  ލިބިފައިވާކަން  ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ   ކޯޓުތަކުގައި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މަތިންގޮތުގެ

  ދައުލަތުގެ ،  ކޯޓުތަކުންނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމުގައި   ވަކީލަކު   ނޫނީ ގާ  ،ފަރާތަކީ  ކޮންމެ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ލިޔުން

  ހުއްދަ   އެ   ކިބައިގައި  ތަކުގެފަރާތް  އެފަދަ  އަދި.  ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ   އަދި  އިދާރާތަކުންނާއި

  ފަރާތަކުން   އެއްވެސް   ވަކާލާތުކުރުމަށް   އިދާރާތަކުގައި  ދައުލަތުގެ   ކޯޓުތަކުގައާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ދަކުހިނ  ދެމިއޮތްހާ

އަޅުމާންވީއެހެ  .ވެނުވާނެއެ  ހުރަސްއަޅައިގެން  އޮދެއެހެންވީމާ،  އާދެ!    ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )  . މެން..ގަނޑު،    ންނަ ން 

މާއްދާ  34  މެންނޑުގައަޅު  ގައިއްވުމެދަލުބައް ފެށިވަނަ  ދިރާސާކު އިން  ބިލު  މި  މަސައްރުމުގެ ގެން    ކުރިއަށް ކަތް   

މިގެންދާނީ މިހާ.  މިއަދުގެ  ނިންމާލާ  ހިސާބުން  އަޅުގަނޑު  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުން  ވަޑައިގެންނެވި  ބައްދަލުވުމަށް  ނަން. 

 ލައިކުމް. ޢަ. ވައްސަލާމްޝުކުރިއްޔާޑަށް ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮއްއި
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