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ޔޫތު،    މިނިސްޓަރ އޮފް  ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު    ވަށު މާ 

 ދެއްވި ޖަވާބު   ޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމް 
 

 

ލް ދަނޑުެގ މަރާމާތެއް ފުޓްސަ  މެންބަރު. މާވަށުެގިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ޭމަގއި އެބަ އޮތް ސިޓީއެއް އަިއްއސަ. ދެން މި ކަމަކަށް    10ބޭނުންވާ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކައުންސިލުން  

މިއަށް   ނެތް.  ބަޖެޓުކުރެވިފަެއއް އަޅުަގނޑުމެން   ،ނަމަވެސް  ބޮޑު މަސައްކަތެއް ވީމާ  ތަންކޮޅެއް  މި މަސައްކަތަކީ 

ޙަޤީޤަތުަގއި ވެލީަގިއ    ،ތެްއ ފެނޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން. ދެން ތި ވިދާޅުިވ ވޮލީ ކޯޓަކީ ޮގއެއަށް  

ޅުަގނޑުމެން ނުެވސް ބަލަން ވެލީަގއި މިހާރު ައވީަގއި. ެއއީ އަ  ،ންނަ ވޮލީ ކޯޓު އޮމިހެން ނަނެއް ދަމައިެގން އަޅާފައި  

ކޯޓަކީ ކޯޓެއް ކަމަށް ެވސް އިނޭގތޯ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ރާއްޖޭެގ ކަންކޮޅުތަކުަގއި ައއުޓްޑޯ ރަނަގޅު   އަޅާ

އެހެންވީމާ،    ވޮލީ ކޯޓުެގ މަސައްކަތް  އެބަ ކުރަން. އަދި ދިހަ އިންޑޯެގ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން.  ވުރެ  ފަސްދޮޅަހަށް

ހަމަ އޭެގތެރޭަގއި ހިމަނައިދެވޭތޯ.    ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބަލައިނަން މާވަށްެގ  ކުރެވޭ މަސައްކަތު   މިހެން

ކުޅިވަރާ ބެހޭ   ،އަޅުަގނޑޭ މި ދެންނެވީ ؛ދެން ލައިޓެއް ނުދިއްލިެގން ައސްލުަގއި އަޅުަގނޑު މި ތަނަށް ެގނެސް

މި ހީވަނީ މި ސުވާލުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭހެން   ށްއަޅުަގނޑަ  ،ޅޭ ވާހަކަ މިނިސްޓަރާ ޙަޤީޤަތުަގއި ލައިޓަކާ ުގ

ހޯދަން.   އްލެއްހަތަކުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް އެބަ ޖެހޭހެން  ނިމުމަކަށް ެގންނަން. ރަށްރަށުަގއި ކައުންސިލު

ކޯޓުެގ ލަިއޓެއް ނެތިެގން ނުކުޅެވި މިނިސްޓަރާ ހެދި ޮވލީ    ،ލް ދަނޑުެގ ލައިޓު ައނދާފައި ހުރީމާ ނުކުޅެވިޓްސަފު

ހަމަ މިހާރު ވެސް    ، ކީޔަޖެހޭ ވިސްނުން އެބަ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ނިމުމަކަށް ެގންނަން. އެކަަމކު ހިތާމަހުންނަން

ަގނޑުމެން ވެސް  ޅުއަވީވަރަކުން  ދެންމިކަމަށް އާދޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ވަރަށް ިގނަ ހަމަ ރިކުއެސްޓު

ވަރަށް ކުޑަ ކަމެްއެގ ވާހަކައޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،    އީމި  އެކަމަކު  ށްދޭނަން.ކޮ  އެކަން

ދޭ ބަޖެޓު އިތުރުކޮށްެގން   ތަކަށް މިކައުންސިލު  ،ސް ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭަގއި ބަިއވެރިވެެގން ކަމަށް މަޖިލިމި

އް، ދެން ޒުވާނުންެގ މަރުކަޒުތައް ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނަިއ  މިީއ ހަމަ ނިމުމެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމެ  ،ނަމަވެސް

އެކީަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް  ވަނީ. އެހެންވީާމ، ެއއާ   ތަކުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވިފައިބަދަލާ އެކީަގއި ކައުންސިލު

  މަސައްކަތްކުރަން އެ  އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިހާރު ެއބަ  ތަކަށް ދޫކޮށްލެވިފަިއ މިކައުންސިލު

ން އެ ލިބޭ ސާމާނު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އިބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެ   ތަންތަނަށް

ހިންަގން    ތަން  ވީވަރަކުން ައޅުަގނޑު މާވަށު ކައުންސިލަށް ވެސް ހަވާލުކޮށްދޭނަން. ދެން ކައުންސިލުން މިސާލަކަށް އެ
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އަލުން އެބަ ހަވާލުކުރޭ. އެ   ތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ވާނަމަ މިހާރު އެހެން ބައެއް ކައުންސިލުބޭނުންނުވާ ކަމަށް

ވާނަމަ ކަމަށް  ލިބިއްޖެ  ފުރުޞަތެއް  ހަމަ  ، ކަހަލަ  މަސައްކަތްތަްއ  ތިހިރަ  އަޅުވައިލަ ޔަތިތާ  ހަދަން   އިކަށް 

 ފަސޭހަވެެގންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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