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ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން :ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ުހގެ ގެ (ކޮމިޓީކުރ ކޮޓަރި )3

ފެށުނު ގަޑި13:00 :

އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައި ކޮމިޓީން ހޮއްވަވާފައިވާ ސަބް ކޮމިޓީގެ
ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން .ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ރެކޯޑަށް
ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން .ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ،އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ
އާދަމް ،ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް ،ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ﷲ
ޝަފީޤު ،އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ،ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް .މި ކޮމިޓީގައި 4
މެންބަރުން 5 ،މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ .އެހެންވީމާ ،މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުމަށް ޓަކައި ނަންފުޅު
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ބާރަށު ދާއިރާ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ މުޤައްރިރުކަމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ހުންނެވުމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު
ލިބިފައިވާތީ ،އަދި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު .އަދި ތާއީދުކުރައްވަނީ
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު .އާދެ! އެހެންކަމުން މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ،ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.
އާދެ! މި ކޮމިޓީއަށް ޙާޒިރުވެ ވަޑައިގެން  4މެންބަރުން ދެއްތޯ ތިބީ 4 .މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  3މެންބަރުން
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ހުންނެވުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ ކޮމިޓީގެ
އަޣްލަބިއްޔަތުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ވާހަކަ
ދަންނަވަން .އަދި ހަމަ މިއާއެކު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ހުންނެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ނަން
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މީކާއިލް ،ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް ހުންނެވުމަށް
ހުށަހަޅުއްވަނީ އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު .އަދި ތާއީދުކުރައްވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު
ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު .އެހެންކަމުން ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަޙްމަދު
ނަސީމް ހުންނެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން .އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ކޮމިޓީގެ
މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  3މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވާފައިވާތީ މި
ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ކޮމިތީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް
ހޮވިވަޑައިގެންވައިފި ކަމަށް ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑު މިހިސާބުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲއަށް ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ޙަވާލުކޮށްލާނަން .ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ.

{ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު؛ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ}

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން .އަޅުގަނޑަށް މިކަން ތި ބޭފުޅުން ތި ޙަވާލުކުރެއްވުމުގެ
ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ތި ކުރެއްވި އިތުބާރަށް ޓަކައި ތިޔަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް
ޝުކުރުދަންނަވަން .އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ދުވަހު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގައި
ވާހަކަ ދެކެވިފައި އޮތީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  3ޖަހާއިރަށް މި ބިލު ނިންމާފައި ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާއަށް
އެޖެންޑާކުރެވޭ ވަރަށް ފޮނުވަން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަހާލަން
ބޭނުންވޭ

ކުރީދުވަހު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވާހަކަދެކެވިފައި

އޮތީ

މުޅި

ބިލު

ބައްލަވާލައްވާފައި،

މުޅި

ބިލު

ބައްލަވާލައްވާފައި ކޮމެންޓެއް އޮތިއްޔާ އެ ކޮމެންޓަކާ އެއްކޮށް ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް.
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން އަހާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

މަސައްކަތްކޮށްލެވިފައިތޯ އޮތީ .އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ކުރިއަށްދާނީތޯ އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓު ކިހިނެއްތޯ.

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނ ޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ޑްރާފްޓް ،މި ބިލުގެ ޑްރާފްޓު ބަލައިލާފައިހެން އޮންނާނީ .އެ ބޭފުޅަކަށް ފާހަގަކުރެވުނު
ނުކުތާތައް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ދާނީ .އެއަށްފަހުގައި ދެން ފަހުން މުޅި ބި ލު
އޮތްގޮތް ބަލާލުން ކިހިނެއްތޯވާނީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! މި ބިލުގެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ .އެ ކޮމެންޓުތައް ކުރިއަށް
ގެންދާކަމަށް ވަންޏާ އެބައި ވެސް ފުރަތަމަ ގެންދެވޭނެ .މުޅި މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ބަލާލަމުން ގެންދަމުން ވެސް
ގެންދެވޭނެ .ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ .ޢާއްމުކޮށް
ހުޅުވާލި ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެބައޮތް  3ސިޓީއެއް ލިބިފަ .އެއް ސިޓީއަކީ މިހާރު ގާނޫނީ
ވަކީލުކަން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ލިބިފައި އޮތް ސިޓީއެއް .އެ ސިޓީގައި ޙަވާލީދީފައި އޮންނަނީ މި
ދެންނެވި ގާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާއަށް މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައްލަވާލެއްވުން ރަނގަޅު 30 .ވަނަ މާއްދާގެ
ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރުގައި ތަޖުރިބާގެ ތަން މާނަކޮށްފައި އޮންނަނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް
ކަމަށްވާތީވެ ،ލޯ ފާރމެއްގައި ނޫނިއްޔާ ގާނޫނުގެ އެހެން ޝަޙުސެއްގައި  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ،މި ބުނާ
ތަޖުރިބާ އޮތުން އެއީ ޝަރުޠުކަމަށް ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅަން އެބައޮވޭ އެދިފަ .ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް މި އޮންނަނީ
ކުރީގެ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހުންނަވާ ލޯޔަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު
އެބަހުރޭ .އެހެންވީމާ ،އެ ލޯޔަރުން ތަމްސީލުކުރައްވާ މެންބަރެއް ޖޭ.އެސް.ސީގެ ގޮނޑި މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ
ހިސާބުން ،ފަށާއިރު ގެއްލޭގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމަށް ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް ހުށަހަޅާފަ .އޭގައި ގާނޫނުއަސާސީގެ 165
ގެ ބުނަނީ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކުންނޭ ވަކިކުރަނީ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް މީހުން .މިސާލަކަށް ކޯޓަކުންވިއްޔާ ކޯޓުން.
ލޯޔަރުންވިއްޔާ ލޯޔަރުން .މިގޮތަށް މާނަކުރެވޭތީވެ ދެންނެވެން އޮތީމާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ވިސްނުމަށް ޓަކައި
އެބައޮވޭ ހުށަހަޅުއްވާފަ .ދެން އަދި އެހެން ފަރާތަކުން އެބައޮވޭ ހުށަހަޅުއްވާފައި  29ވަނަ މާއްދާގެ (ށ).

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ!  29ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު ދެއްތޯ( .ހ) ގެ  2ގައި މި
އޮންނަނީ ގާނޫނީ ރޮނގުން ،މީގައި އިތުރުކޮށްލަން ކަމަށް އެ ވިދާޅުވެފައި އޮންނަ ބޭފުޅުން ޝަރީޢަތާއި ގާނޫނު.
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނުވަތަ ގާނޫނީ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން .އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އެއީ
މައްސަލައެއްހެނެއް .އެއީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ކޮބާ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ފަހަރަކު
މާއްދާއަކަށް

ދާނީތޯ.

ކޮމެންޓުތައް

ނިންމާލާފައި

އިތުރުކަމެއް

އުޅޭތޯ

ބަލާނީތޯ.

އިއްޒަތްތރި

މެންބަރުންގެ

ވިސްނުންފުޅަށް...

އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަސްލު މި ބިލުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކޮޅަށް އައިއިރު ބިލު ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލީ ދެފަހަރުމަތިން
ޕަބްލިކް ކޮމެންޓަށް .ހުޅުވާލީމާ ވަރަށްގިނަ ކޮމެންޓްސްތަކެއް ލިބުނު .އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން
ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްލާފައި ގާތްގަނޑަކަށް  33އިޝޫ އަޅުގަނޑުމެން އެއްކޮށް ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައި އޭ.ޖީ އޮފީހަށް
ބޭފުޅުންނާއެކު ޑިސްކަސްކޮށް މަޝްވަރާކުރެވި އެ އެއްޗެހިތައް އިންނާނެ މިހާރު މީގެ ތެރެއަށް އިންކޯޕަރޭޓް ކުރެވިފަ.
އެއިން ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްލި ވަރޝަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ފަހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބިލު  2019ގެ
މަޖިލީހަށް

ހުށަހެޅިފަ.

އެހެންވީމާ،

އެ

އިޝޫޒްތައް

ޢާއްމުކޮށް

ޕަބްލިކުން

އައި

އެއްޗެހިތަކަށް

އެއަށް

އެޑްރެސްކުރެވިފައި އިންނާނީ .ދެން އެއާއެއްކޮށް އެ އެއްޗެހިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީން އޭރު ބަލައިނުގަނެ ނުވަތަ
ކޮމިޓީން އޭރު ޑިސްކަސްނުކުރެވި ހުރި ބައެއް އިޝޫޒްތަކާ ގުޅިގެން މިހާރު  3ކޮމެންޓެއް މި އޮތީ އައިއްސަ.
މިސާލަކަށް މީގައި ސްޓޫޑެންޓުން ފޮނުވާފައި މި އޮތް ކޮމެންޓަކީ ވެސް ތިމަންނަމެން ކުރިން ފޮނުވާފައި ހުރި
އިޝޫއެކޭ .އެކަމަކު މިއަށް އެޑްރެސްނުކުރެވި އޮތީމަ އަނެއްކާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
އޮތް ސިޓީއެއް ވެސް .ދެން ލަޠީފާ ޤާސިމްގެ އިޝޫއަކީ އެ ބޭފުޅާ އަމިއްލަފުޅަށް މި ފާހަގަކުރައްވާ ބައެއް
އިޝޫޒްތަކާއި އެ ކަންތައްތަކަށް އެޑްރެސްނުކުރެވި ހުރީމަ އެ އެއްޗެހި ފޮނުވާލާފައި ހުރީ .އެއީ މި ދަންނަވާހެން
އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ތަންކޮޅު ނެތީމަ އެއަށް ކޮމެންޓް ފޮނުވާލާފައި މި އޮންނަނީ .އެހެންވީމާ ،މި ކޮމެންޓްސްތަކާ
އެއްކޮށް ދެން ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާނީ .ދެން އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅެއް
މިއީ އެސޯސިއޭޝަނެއް ގޮތުގައި އިނީޝަލީ އަސްލު ބިލު އައިއިރު މިއޮތީ ބާ ކައުންސިލު މި އޮންނަނީ
އެސޯސިއޭޝަނެއް ގޮތުގައި އެ ފޯރމެޓުގައި އައިއްސަ އޮތީ .އެހެންވީމާ ،އޭގައި އެބައިނދޭ އަދިވެސް އެއްކަލަ ހިން ގާ
ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ .އޭގެ ބަދަލުގައި މިސާލަކަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ނުވަތަ މެޑިކަލް ކައުންސިލު އެ އެއްޗެހިތަކުގައި ހިންގާ
ކޮމިޓީގައި މުޅިން ވެސް އިންނަނީ ކައުންސިލު ނިސްބަތްކޮށްފަ .ކައުންސިލުގެ ވާހަކަތައް މި އަންނަނީ .އެހެންވީމާ،
އެއްކަލަ އެ ކޮމްޕޮޒިޝަން ބެހިގެން އައިއިރު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ނިސްބަތްކުރާ ތަންތަންކޮޅު ބައެއްފަހަރު ފަހަރެއްގައި

ހުރެދާނެ ބާ ކައުންސިލު މެންބަރުންނާ ފުށުއެރުން އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް .އެހެންވީމާ ،އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބިލު
މި ކޮމިޓީން ނިމިގެން ދާއިރު އެސޯސިއޭޝަނަށް އިނީޝިއަލީ އެ ސްޓޭންޑަޑް ބާ ކައުންސިލަށް ބަދަލުވެގެން ،މިހާރު
ހުންނާނީ ހުރިހާ ތަނެއް ކައުންސިލަށް ބަދަލުކޮށްފަ .އެކަމަކު އަދިވެސް ހިންގާ ކޮމިޓީ އެބައިނދޭ .އެހެންވީމާ ،އެ
ތަންކޮޅު ބެލިދާނެ ކަންނޭނގެ .ދެން އޭގެ އިތުރަށް...

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! މިހާރު  6ގެ (ހ) މިހާރު ގެނަވުނު ބަދަލާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ އިނގޭތޯ 6 .ގެ (ހ) -ބާ
ކައުންސިލު ހިންގާނީ މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އާއި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން
އެކުލަވާލާ ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ މައްޗަށޭ( .ށ) -މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިމީ ސަބް
ކޮމިޓީތަކަކީ ލައިސެންސިންގ ކޮމިޓީ އާއި އެތިކްސް ކޮމިޓީ އާއި އިސްތިޢުނާފު ކޮމިޓީ އާއި ގާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ
އާއި ލޯވް ރީފޯމް އެންޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީއޭ( .ނ) -ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ މި
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  9މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ -1 .ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ބާ ކައުންސިލުގެ
ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހެއް -2 .ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ބާ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް
އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކު -3 .ބަންޑާރަ ނައިބު - 4 .ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ - 6 .ގާނޫނީ ވަކީލުން.
(ށ) މި މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކުރާ

މެންބަރުން

ފިޔަވައި

ބާ

ކައުންސިލުގެ

އެގްޒެކްޓިވް

ކޮމިޓީއަށް

މެންބަރުން

އިންތިޚާބުކުރާނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނޭ .އާދެ!
ޙުޝާމް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) މި މާއްދާ އެބައުޅޭ  2ޚިޔާލެއް .އެހެންވީމާ ،ޚިޔާލު އެއްގޮތްނުކޮށްލެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ
އަޅުގަނޑު ވޯޓަކުން ކަންނޭނގެ ނިންމާލަންޖެހޭނީ .އެހެންވީމާ ،ހުރިހާ ބޭފުޅުން ،ޙުޝާމް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
މިވަގުތަށް ކޮމިޓީގެ( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އެހެންވީމާ ،އަޅުގަ ނޑުމެން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްވަރާ މި ކުރެވެނީ
ނަންބަރު  .3އެހެންވީމާ 3 ،އިން ގޮތަށް ބައިންދާފައި ދެން( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އޯކޭ އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު؛ 9
ވަނަ މާއްދާ .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 9 .ވަނަ މާއްދާގެ ބާ ކައުންސިލް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢައްޔަންކުރާނީ ބާ
ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީންނެވެ .ބާ ކައުންސިލް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވާންވާންވާނެއެވެ( .ހ) -ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާސީލުކޮށްފައިވުމާއެކު ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ  7އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .އަދި (ށ)  -ގާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ނަޒާޙަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ބާ
ކައުންސިލަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން .އަދި (ނ) -ގާނޫނީ ގޮތުން ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި
ނުވުން ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން .ޖިނާޢަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް
ކަމުގައި ނުވުން -10 .އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އިތުރު މެންބަރުން( .ހ)  -ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީއަށް
އިންތިޚާބުކުރެވޭ މި ގާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި (ނ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ  6މެންބަރުން ހޮވާނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވަކީލުކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.
ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ .ދެއްތޯ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ( .11ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  11ވަނަ ނަންބަރު (ހ) .ބާ
ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ،އާދެ! މުޤައްރިރު އައުމާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ޙަވާލުކޮށްލާނަން.

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

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު މިހާރު އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި މި އޮތީ  11ވަނަ މާއްދާ .އެއީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 11 .ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) .ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި ގާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރު ފިޔަވައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައީސާއި ނައިބު
ރައީސާއި އެ ކޮމިޓީގެ  6މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންކުރެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ
ވަކީލުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ( .ށ)  -މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް
ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އިތުރު  6ގާނޫނީ ވަކީލުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ
އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން އެ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ .މިގޮތަށް
އިންތިޚާބުކުރާ ފުރަތަމަ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  21ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.
އެހެންވީމާ ،ފުށުއެރުމެއް ނެތް ދެއްތޯ .އިންތިޚާބު ،އާދެ! އެހެންވެ މި ދެންނެވީ .އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު.
އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަނޫންތޯ މި އަންނަނީ މި މާއްދާގައި( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) (ހ) އެއްކޮށް؛ (ށ) -މި ގާނޫނުގެ ދަށުން
ބާ ކައުންސިލުން އެކްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި އިތުރު  6ގާނޫނީ ވަކީލުން
އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން އެ
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ .މިގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  21ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ( .ށ) -މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެވޭނީ މި ގާނޫނަށް؛ (ނ) -
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެވޭނީ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ( .ރ) -މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލުމަށް ޓަކައި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފުތަރު އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ދަފުތަރު ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދެންވާނެއެވެ( .ބ) -
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) (ރ)؛ (ބ) -ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވުމުން އެ ހުސްވާ މަޤާމަށް
މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެއް އެ މަޤާމު ހުސްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބާއްވަންވާނެއެވެ .ދެން ބަލާލަން މި ޖެހެނީ (ޅ) .ދެންމެ މިކީ (ޅ) .މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު 12 ،ވަނަ މާއްދާ( .ހ) -
މި ގާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ
ދައުރަކީ  3އަހަރެވެ( .ށ) -ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރާ މީހަކަށް  1ދައުރަށްވުރެން ގިނަ ދައުރަށް
އެ މަޤާމެއް ނުފުރޭނެއެވެ( .ނ) -ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ފިޔަވައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރާ
ކޮންމެ މީހަކަށް ވިދިވިދިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކަށް ގިނަވެގެން  2ދައުރަށް ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް
ކޮމިޓީ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ފުރިދާނެއެވެ .ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމު ހުސްވުން 13 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  -ބާ
ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި
ނިމުމަކަށް އައި ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ .1 .ދައުރު ހަމަވުން .2 .އިސްތިޢުފާ ދިނުން .3 .މި ގާނޫނުގެ ދަށުން
މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން .4 .މަރުވުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދޭފަދަ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވުން .5 .މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠެއް އުނިވުން( .ށ)  -މަޤާމުގެ ހައިއްޞިއްޔަތުން ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މި
ގާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މެންބަރު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނީ
އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވުމުންނެވެ .ގާނޫނީ އަދަދު - 14 .ބާ ކައުންސި ލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ގާނޫނީ އަދަދަކީ  5މެންބަރުންނެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން  .15މާއްދާ ( 15ހ).
ބާ ކައުންސިލު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެ .ރައީސަށް ހާޒިރުނުވެވޭ
ޙާލަތުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ނައިބު ރައީސެވެ( .ށ)  -ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުން މަދުވެގެން  2ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ( .ނ) -ބާ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .މެންބަރަކު ވަކިކުރުން 16 .ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)  -މި ގާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މެންބަރު ފިޔަވައި ބާ
ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން  100އަށްވުރެން
މަދުނޫން އަދަދެއްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން އެ މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް ބާ ކައުންސިލަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ބާ
ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ މެންބަރަކު ބާ
ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ފާސްކުރުމުންނެވެ .ރަނގަޅުތޯ މީތި .އާދެ! އަޅުގަނޑު މި

މާއްދާއަށް ކުޑަ ބަދަލެއް އައިއްސަ އޮތީމަ އަލުން ދަންނަވައިލާނަން .މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން .އެއީ  16ވަނަ
މާއްދާ 16 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) -މި ގާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މެންބަރު
ފިޔަވައި ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން 100
އަށްވުރެން މަދުނޫން އަދަދެއްގެ ވަކީލުން އެ މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް ބާ ކައުންސިލަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ބާ
ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ  2ބައި އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ މެންބަރަކު ބާ
ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ފާސްކުރުމުންނެވެ( .ށ) -މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން
މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
މައްސަލަ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް އެގްޒެކްޓިވް
ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ޙާލަތްތައް 17 .ވަނަ މާއްދާ .މި ގާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ
މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ( .ހ)  -ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ
މެންބަރަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މި ގާނޫނާއި

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން( .ށ) -ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އަދާކުރަންޖެހޭ މި
ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް
ފަރުވާކުޑަކުރުން( .ނ) ( -ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) މިހާރު މިއިނީ ،ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ
ކޮމިޓީގެ

މެންބަރަކު

އަދާކުރަންޖެހޭ

މި

ގާނޫނާއި

ގާނޫނުގެ

ދަށުން

ހަދާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގަވާއިދުގައި

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ފަރުވާކުޑަކުރުން( .ނ) -މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ކަމެއް ކުރުން18 .
ވަނަ މާއްދާ .ޢާއްމު މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި ތަދައްޚުލްވުން .މި ގާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ޏ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ގާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ކުރިއަށްދާ
މައްސަލައަކީ

މި

ގާނޫނުގައި

ބުނެފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ޢާއްމު

މަޞްލަޙަތު

ހިމެނޭތީ

ބާ

ކައުންސިލުން

ތަދައްޚުލުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ނިންމަންވާނީ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއްގެ
އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވުމުންނެވެ .ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 19 .ވަނަ މާއްދާ .ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ( .ހ)  -ބާ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ
ޖެނެރަލަށް އިރުޝާދުދިނުން( .ށ) -ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.
(ނ) -އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ނަގާ ވޯޓު އެއްވަރުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ވޯޓު
ދިނުން( .ރ) -ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން އެނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ އެކިއެކި
ތަންތަނުގައި ބާ ކައުންސިލު ތަމްސީލުކުރުން .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 20 .ވަނަ މާއްދާ .ބާ

ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންވާނީ މި މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ( .ހ) -ބާ ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި
މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުން( .ށ)  -ބާ ކައުންސިލުގެ
އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށާއި ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބައްދަލުވުންތަކަށް
ޙާޒިރުވުން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) މާލީ ކަންތައްތައް 21 ،ވަނަ މާއްދާ (ހ) .ބާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ
އަހަރަކު ބޭނުންވާނެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދޭންވާނެއެވެ .ބާ ކައުންސިލަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ބޭނުންވާ
ބަޖެޓު ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ) -ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިގޮތުން
މި ހޯދާ ފައިސާ ބާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ( .ށ)  - 1ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ
ދޫކުރުމާއި ،ހުއްދަ އާކުރުމާއި ،ސެޓްފިކެޓް އަލުން ހެއްދުންފަދަ ކަންތައްތަކަށް ނެގޭ ފީ -2 .އިދާރީ ނުވަތަ ސުލޫކީ
ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ޖުރުމަނާ -3 .ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢައްތަކުން ބޭރު ގެ
ޤައުމުތަކުން ލިބޭ މާލީ އެހީ( .ނ)  -ބާ ކައުންސިލުން ހިންގާ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތަކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން
ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އޮޑިޓުކުރަންވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) މިހާރު
(ނ) .ބާ ކައުންސިލުން ހިންގާ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ
އޮޑިޓަރެއް އޮޑިޓުކުރަންވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިވަނީ މި މާއްދާގެ (ނ) ބަދަލު،
ކުޑަކޮށް ބަދަލުކޮށްލާފަ .ބާ ކައުންސިލުން ހިންގާ އެންމެހައި މާލީ ކަންކަން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އޮޑީޓަރ ޖެނެރަލް
އޮފީހުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުން އޮޑިޓުކުރަންވާނެއޭ( .ރ) -މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ،ބާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ކީ  21ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މިއިނީ ބަދަލުވެފަ .އަހަރީ
ޢާއްމު ޖަލްސާ؛  21ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) .ބާ ކައުން ސިލްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ އަހަރަކު އެއްފަހަރު
ބާއްވަންވާނެއެވެ( .ށ) -މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަލްސާ އިންތިޒާމްކުރާނީ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީންނެވެ.
(ނ) -ބާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ތިރީގައި މިވާ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ - 1 .ބާ ކައުންސިލްގެ
އަހަރީ ރިޕޯޓު .އަދި  - 2ބާ ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓުކުރެވިފައިވާ މާލީ ރިޕޯޓު( .ރ) -ބާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ޢާއްމު
ޖަލްސާ ހިންގުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު އެގްޒެކްޓިވް ބޯޑުން ފާސްކުރަންވާނެއޭ 22 .ވަނަ މާއްދާ .މާލީ ކަންތައް؛  22ވަނަ
މާއްދާ ކިޔުމުގެ ކުރިން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު  5ޖަހަންދެން ކުރިއަށް ގެންގޮސް  5ޖަހާއިރު
ނިންމާލާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު  22ވަނަ މާއްދާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން .މާލީ ކަންތައްތައް 22 .ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) .ބާ ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭނުންވާނެ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ދޭންވާނެއެވެ .ބާ ކައުންސިލަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަސް
ނިމުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ( .ށ) -ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބާރު ،ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ ބާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް
ޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) (ހ) ގައި މިހާރު މިވަނީ ކުޑަ ބަދަލެއް ގެނެވިފައި މިވަނީ.
ދައުލަތުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ވުޒާރާއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ( .ށ)  -ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ -1 .ގާނޫނީ
ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ،ހުއްދަ އައުކުރުމާއި؛ ގާނޫނީ ވަކީލުގެކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ހުއްދަ އާކުރުމާއި
ސެޓްފިކެޓް އަލުން ހެއްދުންފަދަ ކަންތައްތަކަށް ނެގޭ ފީ -2 .އިދާރީ ނުވަތަ ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް ގޮތުގައި ނެގޭ
ޖުރުމަނާ -3 .ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ،ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ލިބޭ މާލީ
އެހީ( .ނ)  -ބާ ކައުންސިލުން ހިންގާ އެންމެހައި މާލީ ކަންކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލައިސަންސް
ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އޮޑިޓް ކުރަންވާނެއެވެ( .ރ)  -މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ބާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއޭ އިންތަން
ބަދަލުކުރީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި މާލީ
ޢިނާޔަތްތައް؛  23ވަނަ މާއްދާ .ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެއްވެސް މުސާރައެއް ނުވަތަ
މާލީ ޢިނާޔަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ .އަހަރީ ރިޕޯޓު 24 .ވަނަ މާއްދާ .ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  60ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތަކާއި ގާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި
ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ،ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދާއި ކުރަން ރޭވިފައި ހުރި
ކަންކަން އެނގޭނެ ރިޕޯޓު ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއް
އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! އަލުން
އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ކިޔާލާނަން .އަހަރީ ރިޕޯޓު؛  24ވަނަ މާއްދާ .ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  60ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތަކާއި ގާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ކޮށްފައި
ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ،ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދާއި ،ކުރަން ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް
އެނގޭނެ ރިޕޯޓެއް ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލައި އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ

އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އިމްތިޔާޒު؛  25ވަނަ މާއްދާ .ބާ
ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ގެ
ތެރެއިން ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އަދި ބާ
ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު ،ޒިންމާވާނީ ފަރުދީގޮތުން އެ
މެންބަރަކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެކެވެ .މުވައްޒަފުން؛  26ވަނަ މާއްދާ .ބާ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް
ޓަކައި

ބޭނުންވާ

މުވައްޒަފުން

ޢައްޔަނުކުރުމާއި،

މުވައްޒަފުންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އެކަށައެޅުމާއި...

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  25ވަނަ މާއްދާ 25 .ވަނަ މާއްދާ .އިމްތިޔާޒު؛  25ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މިވަނީ ބަދަލުކުރެވިފަ.
މިހާރު ބަދަލުކުރެވިފައި މިއޮތް ގޮތަކީ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ނުވަތަ
މުވައްޒަފަކު އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށް ލި
ކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އަދި ބާ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގައި
ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު ،ޒިންމާވާނީ ފަރުދީގޮތުން އެ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިންގި މެންބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.
މުވައްޒަފުން؛  26ވަނަ މާއްދާ .ބާ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން
ޢައްޔަނުކުރުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަށައެޅުމާއި ،މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުންފަދަ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ
އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ،ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ
ޙަރަކާތްތަކާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން؛  27ވަނަ މާއްދާ( .ހ) .ބާ ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް
ނިންމުމުގައި ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ،އެކަމުގެ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން
ނަމަވެސް މަޞްލަޙަތު އޮތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ،ލަފާ ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ .މައްސަލަތައް
ނިންމުމުގައި ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޝްވަރާ ހޯދުން މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ( .ށ) -ބާ ކައުންސިލުގެ
އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅިގެން އަދާކުރާ ޒިންމާއެއްގައި މަޞްލަޙަތު
ފުށުއަރާފަދަ ކަމެއް ދިމާވާނަމަ ،އެ ޒިންމާއެއް އަދާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ބާ ކައުންސިލުގެ
އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީއަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރާ މަޝްވަރާތަކާއި ،ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް
ޓަކައި ނަގާ ވޯޓުގައި އެފަދަ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ( .ނ)  -ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ
މެންބަރަކު ،އެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ،
އެމީހަކާމެދު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާ ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ .އަދި
އެފަދަ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޝަކުވާ ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭނެ އުޞޫލެއް ،ބާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި
ޢާއްމުކުރަންވާނެއެވެ( .ރ) -ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީން އެކަށައަޅާ އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަށުން މެނުވީ ބާ
ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ނަމަވެސް މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ

މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  28ވަނަ މާއްދާ 28 .ވަނަ މާއްދާ.
ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަނެތި ޚިދުމަތްދިނުން 28 .ވަނަ މާއްދާގެ ހ .އެއީ ތިން ވަނަ ބާބު .ގާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ
ދޫކުރުމާ ބެހޭ( .ހ) 28 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  -މި ގާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު
ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
ގޮތުގައި ،ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގާނޫނީ މަސައްކަތްކޮށް ،ގާނޫނީ ޚިދުމަތް ދީގެން ނުވާނޭ( .ށ)  -މި
މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފުވެއްޖެ މީހަކު އެ ކުރަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު  ،9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ޢުޤޫބާތުގެ
 613ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެކެވެ .ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ވަކަލާތުކުރުން 29 .ވަނަ
މާއްދާ (ހ) .ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ދޫކުރާ ހުއްދައަށް ކިޔާނީ ގާނޫނީ
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ މިހެންނެވެ( .ށ)( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  29ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިނގޭތޯ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
އާދެ!  29ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) .ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް ބާ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓައި
އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ .ސޮރީ ޢާއްމުކުރަންވާނެއެވެ .ސޮރީ( .ނ) -މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ
ލިބުމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޯޓުތަކާއި

ޓްރިބިއުނަލްތަކާއި

ތަޙުޤީޤު

އިދާރާތަކާއި

ދައުލަތުގެ

އަދި

އަމިއްލަ

މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތަކުގައި އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދުމަކާއި ނުލައި އަދި އެއިންތަނެއްގައި ގާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ނަން ދަފުތަރުކުރުމަކާ ނުލައި ވަކާލާތުކުރުމާއި ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވޭނެއެވެ( .ރ)  -މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ
ދޫކުރާ ފަރާތްތައް ތަފާތު ދަރަޖަތަކުގެ ކޯޓުތަކަށް ހާޒިރުވެ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ގާނޫނީ ވަކީލުން
ދަރަޖަކޮށް ،އެ ދަރަޖަތަކުގެ ފެންވަރާއި ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ގާނޫނީ
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް  30 .30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) .އެހެން ގޮތަކަށް މި ގާނޫނޫގައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ - 1 .އުމުރުން  21އަހަރު ފުރުން؛ އަދި  29ވަނަ މާއްދާގެ އަޅުގަނޑުމެން އެބައިން މި ޢާއްމުކޮށް
ހުޅުވާލިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް .އެހެންވީމާ ،އެ އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު ކިޔައިލާނަން.
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) މިހާރުގެ  .30އާދެ! ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް 30 .ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) .އެހެން ގޮތަކަށް މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ - 1 .އުމުރުން  21އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި
ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން .އަދި  -2ބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ،އަދި ބާ
ކައުންސިލުން އެޕްރޫވްޑް ކޮށްފައިވާ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގައި ގާއިމުވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގުރީއެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން.
އަދި  -3ވޭތުވެދިޔަ ފަސް ( )5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ

ކަމުގައި ނުވުން .އާދެ! (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އެއީ މިއެއް ނޫނެއް ނޫންތޯ .ތަޖުރިބާއެއް ނޫންތީ މިއީ .އެހެންވަނީ30 ،
ހުގެ ބ ދެއްތީ މިއީ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  -3ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަން
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން .އަދި  -4މި ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ތަމްރީނާއި ބާ އިމްތިޚާނު
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން( .ށ) -މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާ ކައުންސިލްގެ ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރަށް ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު
ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  31ވަނަ މާއްދާ ،ނާޒިމް  31ވަނަ މާއްދާ 31 .ވަނަ މާއްދާ،
ބާ އިމްތިޚާނު ހެދުމާއި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުން .އެއްކަލަ  31ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) .މިމާއްދާގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ،ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ޑިގްރީއެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކުން ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މި ގާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ  4ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާ އިމްތިޚާނުން ފާސްވެ ،އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއޭ.
(ށ) -މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ތަމްރީނުގެ މުއްދަތަކީ  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ .މި ތަމްރީނު ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ ބާ ކައުންސިލުން ހުއްދަކުރާ ތަނެއްގައެވެ( .ނ)  -މި ގާނޫނުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ  4 ،4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާ ،މި ގާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  4ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާ އިމްތިޚާނާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމް ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ ފަރާތަކުން ބާ ކައުންސިލުން
އެކަށައަޅާ ފޯމަކުން ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އިމްތިޚާނު ހަދަން ގަސްދުކުރާ
ދުވަސްވަރާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަކި ތަނެއް ޚާއްޞަކުރަން ބޭނުންވާކަމުގައިވާނަމަ އެކަން
ހިމަނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޚިޔާރުކުރާ ތަނެއްގައި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި ހުއްދަނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ
އިޙްތިޔާރު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ އިޙްތިޔާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން
ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިންނެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އޯކޭ ވޯޓެއް ނެގުން .ވޯޓަކަށް
އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދާން މި ނިންމީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ މި އޮތް ގޮތަށް ބާއްވާފައި އަޅުގަނޑު
ކުރިއަށް ދާންވީހެން ދެން މި( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އޯކޭ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) މައްސަލައެއް ނެތް .އޯކޭ މި
މާއްދާއަށް އަ ޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނުނިމިފައި އޮތީމާ ،ރިޔާސަތުން އަޅުގަނޑު މި ކަނޑައަޅަނީ ވޯޓަކަށް ދާން .މި
މާއްދާ މިގޮތަށް ބާއްވާފައި ކުރިއަށް ދާން .އާދެ! މި މާއްދާގައި އަޅުގަނޑު ދެން ހަމަ( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިއަދު ހަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަމުންދާއިރުގައި ހަމަ ނިންމަމުންދާން .އެހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް ދާނަން މި މާއްދާގެ .މިހާރު އަޅުގަނޑު މި މުއްދަތެއް ނުލާ މި މާއްދާ މިއޮތް ގޮތަށް ކުރިއަށް
ދާން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ކޮމިޓީގެ  .5ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ 5

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން  3ވޯޓުން މި މާއްދާ މުއްދަތެއް ނުލާ ކުރިއަށްދާން ފާސްވެއްޖެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މި
މާއްދާ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ބާއްވާފައި ދެން މި ދަނީ (ރ) އަށް .މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ތަމްރީނު
ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރި ތަނެއްގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން އެފަރާތަށް ސީދާގޮތުން އިރުޝާދު ދީ އެ
ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ގާތުން ބެލި ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރި ތަމްރީނާއި
މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ ރިޕޯޓެއް ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ
މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގައި ހިމަނައި ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ބާ
ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ( .ބ)  -މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ތަނެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ގާނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ލޯ ޕްރެކްޓިސް ކުރާ
ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ލޯ ފާމްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  31ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް މިހާރު
އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ބައެއް އިތުރުކޮށްފަ .އެއީ އެހެނަސް އެ އިޙްތިޔާރު ބޭނުންކުރަންވާނީ މިގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލަތެއްގެ މަތިންނެވެ .މިއަށް އިތުރުކޮށްލެވުނީ މިގޮތުން ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުއްދަ
ދިނުމާއި ނުވަތަ ނުދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާ ކައުންސިލުން ދޭ ޖަވާބު ދިނުމަށް ގިނަވެގެން ނަގާ މުއްދަތު ގަވާއިދުގައި
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ( .ރ)  -މި މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބުނެފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރި
ތަނެއްގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން އެފަރާތަށް ސީދާގޮތުން އިރުޝާދު ދީ އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ގާތުން ބެލި ފަރާތެއްގެ
ކިބައިން ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދީފާއިވާ ރިޕޯޓެއް ބާ
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮބައިކަން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ގަވާއިދުގައި ހިމަނާ ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ( .ބ) (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) (ބ).
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) (ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) (ބ)  -މި މާއްދާގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި ތަނެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ
ގާނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ލޯ
ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ލޯ ފާރމްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ .ބާ އިމްތިޚާނު 32 .ވަނަ މާއްދާ .މި ގާނޫނުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާ އިމްތިޚާނުގެ މުޤައްރަރާއި އިމްތިޚާނުދޭނެ ގޮތާއި އިމްތިޚާނު
އޮންނާނެ ތާރީޚާއި އިމްތިޚާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ ބާ ކައުންސިލުންނެވެ .މި
ގާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާ .އެއީ  32ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ،ޙަވާލާދީ ބުނެފައިވާ( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
ކައުންސިލުން (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވާ  33ވަނަ މާއްދާ( .ހ)  -މި ގާނޫނުގެ  30ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ކުރިމަތީގައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގައި ބޭއްވޭ ރަމްޒީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައި މި ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގާނޫނީ
ވަކީލުކަމުގެ ހުވާކުރަންވާނެއެވެ .ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ( .ށ) -މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގައި ،ބާ ކައުންސިލުގެ
ސިއްކަ ޖަހައި ،ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ހުއްދައަކީ ،އެ
ހުއްދައެއް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އާއި ،މި
ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަން
ސާބިތުކޮށްދޭނެ ލިޔުމެކެވެ .އެ ލިޔުން ދޫކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ ،ގާނޫނީ ވަކީލަކު ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި އެ ހުއްދަ ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި
ވަކާލާތުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސްއަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވާ 33
ވަނަ މާއްދާ (ހ) .މި ގާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ،މި ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާކުރަންވާނެއެވެ.
ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާކުރާ
ފަރާތްތަކަށެވެ( .ށ) -މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގައި ،ބާ ކައުންސިލުގެ ސިއްކަ ޖަހައި ،ބާ ކައުންސިލުގެ
ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ހުއްދައަކީ ،އެ ހުއްދައެއް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އާއި ،މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ ލިޔުމެކެވެ .އެ
ލިޔުން ދޫކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ ،ގާނޫނީ ވަކީލަކު ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ
އިދާރާތަކުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި އެ ހުއްދަ
ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ހުރަސްއަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! އެހެންވީމާ ،ދެން އޮންނަ
ބައްދަލުވުމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން  34ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންދާނީ .މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑު ނިންމާލާނަން .ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.
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