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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. މިވަގުތުގައި މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ    32ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

ސިރާޖު، ހެންވޭރު އުތުރު   މެންބަރު މޫސާ  އިއްޒަތްތެރި  ފޮނަދޫ  ދާއިރާގެ  ލަޠީފް،  މެންބަރު ޙަސަން  އިއްޒަތްތެރި 

 މުޢިއްޒު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ފޭދޫ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

ޙުސައިން،   ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ނިހާދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ދެން  އުތުރު  ވިލިނގިލީ ދައިރާގެ އިއްޒަތްތެރި   ފަޙުމީ، މާފަންނު 

ދާއިރާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާއަށް ލާފައި މި އޮތީ އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނަށް  

ގާނޫނުގެ    1 އިޖުރަޢާތުގެ  ޖިނާޢީ  ގޮތުގައި  ކަމެއް  ދެވަނަ  ދިރާސާކުރުން.  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

އޭގެ  ގާނޫނުގެ    ދިރާސާކުރުން.  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  މި  މަސައްކަތެއް.  ކުރަމުންދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކުރީގައި 

ވަގުތު   ގިނަ  ވަރަށް  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ރަސްމީކޮށް  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  މައްސަލައިގައި 

އިއްޒަ ދެއްކެވުމުގައި.  ވާހަކަތަކެއް  ނުރަސްމީ  މިކަމުގެ  ވާހަކަފުޅުތައް  ހޭދަކޮށްފިން  މެންބަރުންގެ  ތްތެރި 

އަޑުއެހުމުގައްޔާއި އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވުގައި. މީގައި މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލުގައި  

މި އޮތީ   ގޮތުން  ގާނޫނުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުގައި    2021ޖަނަވަރީ    1މި އޮންނަ  ގައި ވަންދެން މި 

ފުރިހަމަކުރުމާއި   އިންތިޚާނު  ބާ  ހެދުމާއި  ތަމްރީނު  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ޢަމަލުނުކުރުމަށް  މާއްދާތަކަށް  ބައެއް  ބުނާ 

އޮތީ   މި  ފަރުޖެހޭގޮތަށް  ނުކޮށް  މިހާރު    1މިކަންކަން  އޭގެފަހުން  އޮތީ  މި  ދެން  އިނގޭތޯ.  ހަމައަށް  ޖަނަވަރީއާ 

ކަ މިއިން  ކުދިންނަށް  ހުރިހާ  ތިބި  ގޮތް  ގުރެޖުއޭޓްވެފައި  ހުވާކުރެވޭނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކުދިންނަށް  އެ  ނުކޮށް  މެއް 

ތިބި   ފާސްވިއިރުގައި  ގާނޫނު  މި  މިހާރު  ހަމައެކަނި  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މި  އަދި  ދަނޑިވަޅުގައި  މި  ދެން  ހަދާފަ. 

ގުރެޖުއޭޓްވެގެ ވެސް  ދަރިވަރުންތައް  އިތުރު  ހަމަ  އަދި  ތިބޭނީކީ.  އެކަންޏެއްނޫން  އަންނާނެ. ދަރިންވަރުން  ން 

ހުށަހެޅުން   މި  މިހާރުގެ  ގޮތަކަށް  އެޕްލައިނުވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ގާނޫނު  މިއީ  އެހެންވީމާ، 

މިހާރު   މަޤްޞަދަކީ  ފާސްކުރުމުގެ  ހެދުމުގެ،  ގާނޫނު  މި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މިވަނީ.  ހުށަހަޅާފައި 

ދު އެ އޮތީ ގާނޫނުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ،  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގާނޫނު ފާސްކުރުމުގެ މަޤްޞަ

މި މަޤްޞަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ގެއްލޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން  

ވަރަށް  ހުވާ ލައިދިނުމުގައި  ބޭބޭފުޅުންނަށް  މި ގްރެޖުއޭޓްވީ  ފާހަގަކުރައްވާ  ދިމާވެފައި    ވެސް  ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް 

މިކަމުގައި   މުއްދަތެއް  ދިގު  ވަރަށް  އަދި  ގެއްލި  ފުރުޞަތު  ހެދުމުގެ  ތަމްރީނު  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކަމަށް.  ވެއްޖެ 
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ނުއެއްޖެހޭމެ   އަދި  މުއްދަތެއް  ދޭންޖެހޭ  އެގްޒާމް  ބާ  އަދި  އެގްޒާމެއް  ބާ  ބޭފުޅުންނަށް  ގޮސްފި ކަމަށް. އެ  ފާއިތުވެ 

ކަން ވެސް  ކަންނޭ އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ  ތެރޭގައި ކަންނޭނގެ މިހާރު މި  އެ މުއްދަތު  ނގެ. ގާތްގަނޑަކަށް 

ދަރިވަރުންނަށް، ވަކީލުންނަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބިވާތީވެ   ދަރިވަރުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު  ނުވާތީވެ 

ފާހަގަ މެންބަރުން ވެސް އެބަ  ހުށަހަޅާފައި  އެކަންބޮޑުވުން ހުރިހާ  ކުރެވޭ. ދެން އުފައްދާ އަނެއް ސުވާލަކީ މިހާރު މި 

އެއްވެސް   އަދި  ނެތަސް  ޓްރެއިނިންގއެއް  މިންވަރެއްގެ  އެއްވެސް  ހަމަ  ފާސްކޮށްލައިގެން  ސީދާ  ގޮތަށް  އޮތް 

މިހާ  ވާހަކަ  ދަރވަރުންގެ  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ހުވާކުރެވިގެން  ނުދެވި  ވެސް  އެގްޒާމެއް  މި  މިންވަރެއްގެ  ރު 

ގާތްގަނޑަކަށް   ވެސް  މިހާރު  ތެރޭގައި    300ދަންނަވަނީ.  މުއްދަތުގެ  މި  އަދި  ތިއްބެވި.  އެބަ  ދަރިވަރުން  އެއްހާ 

މި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އަންނާނެ  ގުރެޖުއޭޓްވެގެން  ދަރިވަރުން  އިތުރު  އަދި  ވެސް  ނިޔަލަށް  މިއަހަރުގެ 

ފަރާތްތަކަށް   ހުރިހާ  މި  އެހެންވީމާ،  ގޮތަކަށް  ފެންނަނީ.  ހާސިލުނުވާނެ  މަޤްޞަދެއް  އެއްވެސް  ގާނޫނުގެ  މި  ހަމަ 

ހުވާލާދިނުމުގެ ފުރުޞަތު  ދެވެންވީތޯ ނޫނިއްޔާ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި  

މިހާރު އުފެދިފައި މި  ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ގެންނާތީތޯ. މި ސުވާލު  

ކުރީގައި   އޭރު  ފާސްވެއްޖެނަމަ  ގޮތަށް  މިއޮތް  ހުށަހަޅާފައި  މިހާރު  ގާނޫނު،  ގޮތަށް  އޮތް  މިހާރި  އޮތީ. 

ލީގަލް   ރަނގަޅުކުރުމާއި  ފެންވަރު  ވަކީލުންގެ  މަޤްޞަދަކީ  ގާނޫނުގެ  ދުރުވަނީ.  ވެސް  ގޮތަށްވުރެ  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ 

ފެންވަރަކަ ރަނގަޅު  އެ  މިންވަރަށްވުރެ  ޕްރޮފެޝަން  އޮތް  ކުރީގައި  ދޭ  އެބަ  ވެގެން  އޭރުން  އެކަމަކު  ގެނައުން.  ށް 

ވެސް ގޯސްކޮށް، ކުރީގައި. އަދި ކުރީގައި އޮތްވަރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އޮތް ގާނޫނެއް ގާނޫނަކީ މިހާރު  

ގޮ ފަހަތަށްދާ  މިދަނީ  ކުރިއަށް  އެއަށްވުރެ  އެކަމަކު  ގާނޫނަކީ.  ވެއްޖެއްޔާ  ޢަމަލުކުރެވޭ  ކުރީގައި  އެއީ  އެބަވޭ.  ތް 

ލައިދެވިފައި   ހުވާ  އެ  އެކުދިން  އަހަރުވަންދެން  އެއް  ފަހުން  ލައިދޭ  ހުވާ  ލައިދިނީމާ  ހުވާ  ކޯޓުން  ސްޕްރީމް 

އެހެންވީމާ،   ފަހުން.  އަހަރުގެ  އެއް  ދެވެނީ  ވަކާލާތުކުރުމަށް  ކޯޓުތަކަށް  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބެވި  ވަކީންލުނަށް 

ހާރު ނުގެންނަ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެއް މި ހުށަހެޅުމަކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެހާހިސާބަށް  އެވެސް މި 

ވެސް   އެހިސާބަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސްޓޭންޑަޑު  ވެސް  މިންވަރަށް  އޮތް  އޭރުގައި  ސުވާލު.  އުފެދޭ  މި  ދާނީތޯ 

ބޭފުޅުންނަ  ހުރިހާ  ތިބި  މިހާރު  ހަމަ  ނޫނިއްޔާ  ލައިދެވިގެން  ނުގެންނާނީތޯ  ހުވާ  ނެތި  އެއްވެސް ޝަރުތެއް  ހަމަ  ށް 

އެންމެން   އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ގެއްލޭ.  އެއްކޮށް  މަޤްޞަދު  ގާނޫނުގެ  މި  އޭރުން  ފޮނުވަންވީތޯ.  ކޯޓަށް 

 ގާނޫނީ  ވެސް އެބަ އިންތިފާޤު ލުއެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެ ކުދިންނަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާ ކައުންސިލުން މި ބައެއް 

މުއްދަތުތަކެއް   ލިބިގެންދިޔަ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކުދިންނަށް،  އެ  ސަބަބުން  ނުކުރެއްވުމުގެ  މަސައްކަތް  މުއްދަތުތަކާއި 

މެދުގައި   ދިނުމާ  ކޮންސިޑަރޭޝަނެއް  އިތުރު  ހުރެގެން  މުއްދަތްތައް  ގެއްލިދިޔަ  ގޮސްފައިވާތީވެ  ފަހަނައަޅާ 
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ވިސްނަ އެބަ  ވެސް  އެންމެން  ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ން. 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާތީވެ އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް އަރުވަން.

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފެނޭ   އަޅުގަނޑަށް  އެއްކަމަކަށް  އިނގޭތޯ.  ދަންނަވާލަން  ވާހަކަ  ދެތިންކަމެއްގެ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުހަނޑުމެން މިއަށް މި ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ބާ ކައުންސިލާ އެކީގައި ވަރަށް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި  

އަޅު ދެން  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ކަމެއް.  މަޝްވަރާކޮށްލަން  ކިހިނެއް  އިންތިޒާމުކުރެވޭނީ  އެކަން  ނޭނގޭ  ގަނޑަކަށް 

އެއީ   ރަނގަޅީ  އަދި އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަށް  ނުވަދެވޭ  މީޑިއާއަށް ވެސް  މިދެންނެވީ  ނުރަސްމީ  އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް 

ގެ ލަފައެއް ހޯދާލަން  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުން

މި   އެއީކީ  އެހެންވީމާ،  މެ.  ވެސް  ކުރޭ  އެހެން  އެކަން  ކޮމިޓީތަކުގައި  ބައެއް  އެހެން  ގޮތުގައި.  ކަމެއްގެ  ކުރާ 

ރިކޯޑްސްއަށް ވެސް އަދި އަރާނެ އެއްޗެއްނޫން ހަމަ މިހެން ވާހަކަދައްކާލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި.  

އްދަކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އެގޮތަށް މަޝްވަރާއެއް ހިންގާލަން ކޮބައިތޯ  އެއީ މި ގަވާއިދު ހު

ބޭފުޅުން   އެ  އަދި  ކޮންމެހެން  އަދި  ގޮތަކީ.  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  މީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާކަށް ނޫ ގޮތަކަށް  ކަމެއް މިހެން  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ން. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ މިކަހަލަ 

ދިމާވީމަ ދެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެއް މިތަނުން ފާސްކުރީމަ އެކަން  

އެހެންވީ ކަމަކަށް.  ފުރަތަމަ  ބޭނުމުގައި. އެއީ  ގޮތަކަށް އެކަން  އޮތުން. އެހެންވީމާ، އެ  މާ، އެކަހަލަ  ތަންފީޛުވާނެ 

ވެސް   ވީހާ  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ރާވައިދެވިއްޖެއްޔާ  ހީވަނީ،  އަޅުގަނޑަށް  އޭރެންޖުކޮށްލެވިއްޖެއްޔާ  ބައްދަލުވުމެއް 

ބޭފުޅުން   އެ  ރަނގަޅު  ތިބެން  ތައްޔާރުވެގެން  އަޅުގަނޑުމެން  އޮޕްޝަންތަކެއް  ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން  އަވަހަކަށް. 

އިނގޭތޯ. އެ އިނގޭތޯ.  ވަޑައިގަންނަވަންވާއިރަށް  ގޮތް  އޮތް  ނުލާ  ގޮތް. އެއީ ޝަރުތަކާ  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  މިހާރު  އީ 

ހުށަހެޅުން އިނގޭތޯ.   އޮތް އެ  ގޮތަށް. އެ ޝަރުތަކާނުލާ އެ  ހުވާލުކުރެވޭ  އިނގޭތޯ އެ  ޝަރުތަކާ ނުލާ މިހާރު އޮތީ 

ގެން އިޞްލާޙު  އަދި  އެއަށްވެސް  އިނގޭތޯ.  ޑްރާފްޓް  ހުށަހެޅުއްވި  ތި  މުޤައްރިރު  އަދި  ދެން  ގެނެސްގެން  ނަންޏާ 

އޮންނަ   ދެވިފައި  އޮޕްޝަންތަކެއް  ގިނަ  ވެސް  ވީހާ  ބާއްވާފައި  ވެސް  އޮޕްޝަން  އޮތް  ގޮތަށް  އޮތް  އެ  އެނޫނީ 

ތިވަނަ   ދެން  ކަންނޭނގެ.  ކަމަކަށްވާނެ  މުހިންމު  އަނެއްހެން  ހިތުން  އަޅުގަނޑަށް  ތައްޔާރުކޮށްލެއްވުން  ކަރުދާހެއް 

މި ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ގެންނަން  ކަމަކަށް  ބަދަލެއް  ކުޑަ  އަށް  )ހ(  ޑްރާފްޓްގެ  ތައްޔާރުކުރެއްވި  ތި  މުޤައްރިރު  ހާރު 

އިނގޭތޯ. މިހާރު އޮތް ގޮތުން ވިއްޔާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުންސިލުން އިންތިޚާނު ބާއްވަންވާނެއޭ މި  
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ވެ ދުވަހު  އަނެއް  ނޫން  ދުވަހު  ގެޒެޓްކުރާ  އެ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ތިބިއްޔާ  އޮންނަނީ.  ތައްޔާރުވެގެން  މީހުން  އެ  ސް 

ކުދިންނަކަށް.  ހަދާ  އިމްތިޚާނު  ކޮށްފާނެ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެއީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެ އަނެއްކާ އެ  އެކަން 

ތާރީޚުން   ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  އިމްތިޚާނެއް  ބާ  ވަކި  ދެވޭ  ލިޔުމުން  ފޮޅުވަތަށް  އެންމެފަހު  އެހެންވީމާ، 

ފެށިގެން އެއް މަސްދުވަހާއި ތިންމަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުންސިލުން ބާއްވަންވާނެއޭ. އޭރަށް  

ގެންނަން   ބަދަލެއް  ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ  ތައްޔާރުވަންޏާ ވާން  ވެސް  ހަމަގައިމު  ލިބޭނެ  ދުވަސް  މަސް  އެއް 

މީގައި  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  އޮޕްޝަނެއް  ފެނޭ.  އެހެން  ވެސް  އެއީ  އެކަމަކު  ބާއްވާކަށް.  )ބ(  އާއި  )ރ(   

ހަމަ ބާއްވަންވީ. އެކަމަކު   ބޭނުންފުޅިއްޔާ އެވެސް ހަމަ އޮޕްޝަނެއް ގޮތަށް  މުޤައްރިރު  ގޮތަށް. މި އޮޕްޝަން ވެސް 

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި    ދެވަނަ އޮޕަޝަނޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާހެން އެއް މަސް ދުވަހާއި ތިން މަސް ދުވަހާ ދެމެދުގެ

އޮތުން.   ވެސް  އޮޕްޝަނެއް  އޮންނަ  އުނިކުރެވިފައި  )ބ(އާއި  )ރ( އާއި  ބޭއްވުން. އެއާއެކީގައި ދެން  އިންތިޚާނު  ބާ 

ވެސް   ހުށަ  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުމެއް  އެއީ  ދެން  ބޭނުމީ.  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެކަންކަން  އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލަން ނުރަސްމީ    އަޅާފާނަން މި ދަންނަވާ  ބާ ކައުންސިލާ އެކީ  ކަންތައް. އެއީ  ފުރަތަމަ 

 ސިފައެއްގައި ކޮމިޓީން ވީހާ ވެސް އަވަސް ތާރީޚެއްގައި. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ޙަސަން ލަޠީފް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހެޅުއްވި  

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޢަލީ ޙުސައިން އި 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެ   ހުށަހެޅުއްވީ  ގޮތުގައި  މުއްދަތުގެ  ބާއްވަންޖެހޭ  އެގްޒާމް  ބާ  އެ  ދެންމެ  ބޭނުންވީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

ޅުއްވާ ގޮތަކަށް ހިނގައިދާނެހެން. އެއް މަސް  ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަކުން އަދި އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެ މެންބަރު ހުށަހަ

ދުވަހާއި ތިން މަސް ދުވަހާ ބުނީމަ އެއް މަސް ދުވަސް ފެށޭނެ ހަމަ އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި ވެސް. އެ މީހުން ބުނާނެ  

އިނގޭތޯ.   ބާއްވަންވީހެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޕީރިއަޑެއް  ހަމަ  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ފެށުނީއޭ.  ދުވަސް  މަސް  އެއް 

ހީވަނީ  އެހެން އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވައިފިއްޔާ.  އިޞްލާޙު  އެ  އެކީގައި  ބަދަލާ  އެ  ވީމާ، 

މަޤްޞަދު ހާސިލުނުވާ ގޮތަކަށް ކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްހެނެއް. އެއް މަސް ދުވަހާއި ތިން މަސް ދުވަހާއޭ ބުނީމަ  

އަނެއް ދުވަހު   އަންނަ ދުވަހު ނޫން  ގާނޫނު  ތިން  ހަމަ  ދުވަހާއި  އެއް މަސް  ބުނާނެ  ބާއްވަފާނެ.  ވެސް އިންތިޚާބު 

އަޅުގަނޑުމެން  ސާފުވާގޮތަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވިއްޔާ  ބޭއްވީ.  މި  ނޫންހޭ  ދޭތެރޭގައި  ދުވަހާ  މަސް 

ރަނގަޅު ކަމަށް    ކޮންމެވެސް އެ ބަދަލު ހަމަ ގެންނަންޖެހޭހެން. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތައް ހަމަ

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަޅުގަ ވާހަކަ  މިދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ.  ސާފުވެއްޖެކަން.  ޙުސައިނަށް  ޢަލީ  ޔަޤީން  ނޑަށް 

އެގޮތަށް އެ ވިދާޅުވީ. އެއީ އަޅުގަނޑު މި އިބާރާތެއް ނޫން މިދެންނެވީ ކޮންމެހެން އެ މާއްދާ އޮންނަންވީ. މަޤްޞަދަކީ  

ފެށި  ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން  ފެށިގެން އެއް މަސް  ތާރީޚުން  ތަޞްދީޤުކުރާ  ގާނޫނަކަށްވެ  ބިލު  މަސް  މި  ތިން  ގެން 

 ދުވަހާ ދޭތެރޭގެ މުއްދަތެއްގެ ވާހަކަ. ޖުމްލަ ހަތަރު މަހެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ހަތަރު   މިހާރު  އަނެއްކާ  ވާހަކަ.  ދުވަހެއްގެ  މަސް  ތިން  އޮތީ  ލިޔުމުގައި  މި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެ   ފާސްވެ  ގާނޫނެއް  މި  މިކަމެއް  ވެސް  މައްސަލައަކީ  މިއުޅޭ  ދިމާވެގެން  މިހާރު  ބަދަލުވެގެންދިޔައީ.  މަހަކަށް 

އަހަރުދުވަހަ ނުލިބި  ފުރުޞަތު  މީގެން  ގާނޫނީ  ކުދިންނަށް  ކައުންސިލުން  ބާ  އަދި  މައްސަލަ.  ގެންދާ  ދެމިގެން  ށް 

ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާ ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ކުދިންތަކެއް މަގުމަތިވަމުންދާ މައްސަލަ. އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން މި  

މަޝްވަރާކުރަން ކައުންސިލާ  ބާ  ކުރަނީ  މި  މަސައްކަތް  މި  ހުށަހަޅައިގެން  ހުށަހެޅުމެއް  ކައުންސިލާ  ނިންމަނީ  ބާ   .

ދޭތެރޭގައި   އެ  އަނެއްކާ  ވެއްޖެއްޔާ  ގޮތުގައި  އޮންނަ  ކުރަން  ކަމެއް  ކޮމިޓީއަކުން  މަޖިލީހުގެ    7މަޝްވަރާކުރަން 

ނުނިންމި    14ދުވަހަކާއި   ކުޑަކަން  މި  މީތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮސް  ދޭތެރޭގައި މުހުލަތެއް ދާނެ. މިހެން  ދުވަހަކާ 

ހިނގައިދާނެތޯ  ދުވަހެއް  މިއަށް    ކިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުފެދޭތީ  ސުވާލު  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި 

ދަންނަވާލީ.   ވާހަކަ  އެ  ހުށަހަޅައި  އަޅުގަނޑު  އެގޮތަށް  ފެންނާތީވެ  އަވަސްގޮތެއް  ތަންކޮޅެއް  ހޯދަން  ޙައްލެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތަކަށް    ޝުކުރިއްޔާ  އެހެން  އަނެއްކާ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 އެދިވަޑައިގެންނެވީމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހުށަހެޅުމެއް   ވެސް  އެއީ  ވާހަކަ  ވިދާޅުވި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  ދެންމެ،  ނިހާދު  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

އިނގޭތޯ މިކަން އަވަހަށް ކުރެވެން، މިދެންނެވީ އިދާރީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ބާ ކައުންސިލުގެ މީޓިންގގެ ވާހަކައެއް  

އި ތިބި ކުދިން އެ ދަރިވަރުން އެ މީހުންނަށް ހުވާނުކުރެވި ލަސްވާތީ  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ލޯ ޑިގްރީ ހަދާ ނިންމާފަ

އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންކަމެއްތޯ ކިހިނެއްތޯ މި ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލެއް ގެންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވެސް އެއް  

މީޓުކު  ކައުންސިލާ  ބާ  ދެން  ރަނގަޅުވާނެ.  ހެއްދެވީމަ  ކަމަށް  އޮޕްޝަން  އެއް  ދެން  ޑްރާފްޓް،  އެއީ  ނޫންތޯ  ރާނެތޯ 

ވެސް   ދެންނެވީ  މި  ވާހަކަ  ބައްދަލުވުމުގެ  ނުރަސްމީ  އަސްލު  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް. ދެން  ނިންމާނެ  ވޯޓަކުން  މިތަނުން 

އޭގެ ތެރެއިން ދުއްވާލާފައި ވެސް   އެ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދުވަހާ  ހަތް  އެހެންވެގެން. ފަސް ދުވަހާއި 

ރު މިސާލަކަށް މި ދެދުވަހެއް ދީފައި އަޅުގަނޑުމެން ނުރަސްމީކޮށް ބައްދަލުކޮށްލަން އެދުނީމަ ދެން  ބަދަލުކުރެވޭނެ. މިހާ

އެކަން އެ ބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވަން ތައްޔާރަށް ތިއްބަވާނެ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެއީ ވެސް ދެން މިސާލަކަށް މުޤައްރިރު  
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 ކަމެއް ވަރަށް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެކަން ކޮށްލުން.  ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް ގުޅުއްވާ ވެސް ލާފައި އެ ހުރިހާ

 އެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ބޭރުން ކުރާ ކަމެއް ގޮތުގައި ވާން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑަކަށް  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އެއްބަސްވެވެނީ ގާތްގަނ

ނަމަވެސް   ސިފައެއްގައި  ނުރަސްމީ  އެއީ  ކަމަށް  އެބަޖެހޭ  ބައްދަލުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލާ  ބާ 

ބޭފުޅުންނާ   އެ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ބަޙުސްކޮށްލެވޭނެ  މާހައުލެއްގައި  ފްރީ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރުކުގެ ގޮތުން ރަސްމީކޮށް މިތަނުން ސިޓީ ފޮނުވައިގެން  ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް ދެންނެވުން. އަނެއްކާ ސްޕީޑް އަވަސް

ބަދަލުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑައިގެންނެވޭ ވަގުތެއް، ދުވަހެއް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެ   އެ ދަންނަވާ ދެންނެވުމުގެ 

ގިނަފަހަރު އެހެނިހެން ވަރަށް  ރުހިވަޑައިގެން ވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ދަންނަވާލީމަ  މުއައްސަސާތަކުގެ    ބޭފުޅުން 

ވެސް   ތެރޭގައި  ދުވަހެއްގެ  ދެ  ތެރޭގައި  ދުވަހެއްގެ  ހަމަ  ދަންނަވާލީމަ  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުން. 

ވަޑައިގަންނަވާފާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ދަންނަވާލައިގެން އެ ބޭފުޅުންނާ އިތުރަށް މީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ  

އެ   ހުރިގޮތް  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ގޮތް  ހުރި  ވިސްނުން  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދަންނަވާލީމަ  ބޭފުޅުންނަށް 

މެންބަރުންގެ   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީހެން  ނިންމާއިރު.  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލު  މި  ބޭނުމަކީ  މީގެ  ސާފުވުން 

 ވިސްނުންފުޅަކީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  

 

 ލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެނޭ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮންމެހެން ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުމަށްވުރެ ވެސް ހަމަ އެއީ  

އެއީ   އެހެން.  އޮތީ  ވެސް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ދެން  ގޮތަކީ.  ރަނގަޅު  އެންމެ  މީގައި  ހަމަ  ކުރުންހެން  ނުރަސްމީ  ހަމަ 

ގޮ މީހުން  ރަސްމީ  ގިނަ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން.  ކަނޑާލުން  ބޮޑަކަށް  ވެސް  ވީހާ  ހަމަ  ތް 

މި   އަޅައިގަތުމާއި  މިހާރު  ހުންނާނެ  އެއްކަލަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަދައްކަން  ދައްކަންވީމަ  އެހެން  އައިސްގެން 

ހީވަނީ އެއަށްވުރެ ވެސް ހަމަ ނުރަސްމީކޮށް އަޅުގަނޑަށް  ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް  

ކެޝުއަލް   ވަރަށް  ހަމަ  ކެނޑޭގޮތަކަށް  ބޮޑަކަށް  ވެސް  ވީހާ  ރަސްމީކަން  ހަމަ  ކުޑަކޮށް  ވެސް  ވީހާ  ހަމަ  ފެންނަނީ 

 .  ބައްދަލުވުމެއް ގޮތުގައި. އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާކަށް ވެސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިއްބެވުމަކީ   މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުކޮށްލައްވާއިރުގައި  ކޮމިޓީއާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް   ވާހަކަފުޅުތައް  ދައްކާ  ބޭފުޅުން  އެ  އެންމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ކަންނޭނގޭ.  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް 

ބޮޑުވެގެންދާނެ   ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު  އެ  ބޮޑަށް އެނގި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް 

މާހައުލެއްގައި   ހުޅުވިގެންވާ  ވަރަށް  ފްރީ  ވަރަށް  ދަންނަވަނީ  މި  ނުރަސްމީ  ކަމަކު.  ބޭއްވިއެއް  ނުރަސްމީކޮށް 

ލަ  މި  ރަސްމީކޮށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހާޒިރުވެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެ  ވެސް  މީޑިއާގައި  ގޮތަށް  އިވްކުރެވިގެންދާ 

ފަސޭއެގޮތަކަށް ތަންކޮޅެއް  ނޫން.  ބަ  އެކަމުގެ  މާހައުލެއް  ސިރާޖު  ޙުހަ  މޫސާ  ބޭނުންފުޅުކަން.  ހިންގާލުމުގެ  ސް 

 އެދިވަޑައިގެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްގެ އެހެން ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އެދިވަޑައިގަންނަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ބައްދަލުވުމުގައި    .ޝުކުރިއްޔާ އެ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  އެދެވެންޏާ  ދެން  އެދެން  އަޅުގަނޑު 

މި   .ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން އެހެން  އެއީ  ބާ   ދެން  ސަބަބަކީ  އެ  ދަންނަވާ  އެއްޗެއް    ކައުންސިލުން  ވިދާޅުވާ 

އަޑެއް އެއްގޮތަކަށް  މީހަކަށް  ދެ  ނީވޭނެ   އަޅުގަނޑުމެން  ވިސް  ،ވެސް  ވިދާޅުވި  ނުވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ނޭނެ. އަނެއްކާ 

ތެރޭގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހެންނޭ.  ދެން  އަނެއްކާ  އެހެންނޭ  ދެން  ވާހަކަދައްކަންވީމަ  އެ  އިށީނދެފައި  ކޮމިޓީގައި 

ބައްދަލުވުމެއްވީމަ އެއްކަލަ    އަނެއްކާ މިހާ ނުރަސްމީ  ގޮތަކަށްދާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި އަމުދުން  އުނދަގޫ  ވެސް 

ޑްސްއާ އެއްޗެހި ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ހުންނާނެހެނެއް. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެއްޗެއް  ރިކޯ

  ފަހުން މި   ދެން އޭގެ  .ސާފުކޮށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެ އެނގިވަޑައިގަތުން ވަރަށް މުހިންމުހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

އެހެންވީމާ ނިންމަން.  ގޮތެއް  މުޤައްރިރާ  ،އުޅެނީ  ހީވަނީ  އެ    އިއަޅުގަނޑަށް  ވަޑައިގެން  މިތަނަށް  ބޭފުޅަކާ  ދެ 

ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލެވީމަކާ އަދި އެ އަޑުއަހަން ބޭނުން ބޭފުޅުން ހަމަ ރަނގަޅީ ވަޑައިގަތުމޭ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.  

ދެން  އިތުވެގެންދިޔައިމަ  ތެއް ފާމިހާ ދިގު މުއްދައެއީ  މިސާލަކަށް އިނގޭތޯ މިސާލަކަށް ނިހާދުގެ ކޮންސަރން    މިހާރު

އެ މީހުންނަށް ހުވާކުރެވިފައި މިހާރުން މިހާރަށް ފަށަންވީއޭ. އެ ހުއްދަ ދީފައި އެ މީހުންނަކީ ވެސް    އިއެގްޒޭމަކާ ނުލަ

  ވިދާޅުވާ   ދެން އެއަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތަކަށް ބާ ކައުންސިލުން އެ  ،ހަމަ ކޯޓަށްދާ ވަކީލުން ގޮތަށް ހަދަންވީއޭ. އެހެންވީމާ

މިހާރު  އެހެންނޫންތޯ.  ކުރަން  އެކަން  އެގޮތަށް  މުހިންމުވާނެ  ވަރަށް  ނިހާދަށް  ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް    އެއްޗެއް  އެހެން 

އޭގައި   އެއްކަލަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އެގޮތަކަށް.  މުހިންމުވާނެ  އެއްޗެހި  ވިދާޅުވާ  ގޮތަކަށް  އެހެން 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ބައިވެރިވެލުން ހަމަ މުހިންމުހެން އިނގޭތޯ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މިއިއްޒަތްތެރި  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކޮންމެ  .  ގޮތަކަށް    އޮތީ 

ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބައްދަލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް    ކައުންސިލާ  ވިޔަސް ބާ 

ބޭފުޅުންނާ   އެއަށްފަހުގައި  ހިއްސާއެ  ސާފުކޮށް  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  މިކަމުގައި  ބޭފުޅުން  އެ  އަދި  ކޮށްލާ 

އެ  މިގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ނިންމުމަށް.  ގޮތެއް  ބިލަށް  މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވާލުމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް     

ވީހާއަޅުގަނޑު   ގުޅިގެން  އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ  ގެންދާނަން  އަވަހަކަށް  ކުރިއަށް  މިދެންނެވީ    ވީހާ  .ވެސް  ވެސް އަވަހޭ 

ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މާދަމާ  އޮންނާނެ  އަދި  ވަޑައިގެ  .ވެސް  ބޭފުޅުންނާ   އެ   ންނެވުނަސްމާދަމާ 

އެ  ބައް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލާ  އެ  ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު  ގޮތަށް ނޫނިއްޔާ ދެން  ދަލުކުރާ 

ފެންނަނީ. އާދެ!   ކަމަށް  އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ  އެގޮތަށް  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ބެލީ  މި  ކަމުގައި  ނިންމުމެއް 

  ގަޑިއިރު   1ނުގޮސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނީ    ށް  ބަޔަމިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ

ފަށަން މަސައްކަތެއް  އެހެން  ދެން  ހަމަވެއްޖެ.  ވަގުތު    ،ވެސް  އެހާ  ދެމެދުގައި  ވޯޓާ  ނިންމާލެވޭހާ  ފަށައިގެން 

ފެނިވަޑައިގަން މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގޮތްތަކެއްގެ  ނެތުމާއެކުގައި.  އެ  ނަވާ 

ވެސް ލިޔުމުން ތައްޔާރުކޮށްލައްވާފައި ބޭއްވިއްޔާ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭނގެ. އޭރުން މިހާރު    ހުށަހެޅުންތަކެއް

މިވަނީ ހަދާލާފައި  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ޑްރާފްޓް  ގޮތެއްގެ  ފެނުނު  ވެސް  އިއްޒަތްތެރި    . އަޅުގަނޑަށް  ހުރިހާ  އެހެން 

ވެސް ދިޔައިމަ    މެންބަރުންނަށް  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހައްދަވާލައްވާފައި  ޑްރާފްޓެއް  ގޮތެއްގެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ 

އެގޮތަށް އެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެއްބާރުލުން    ،ނީ. އެހެންވީމާވެބޫލުކުރެޤަތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް  

އަބަދު އެކަން    ކޮމިޓީއަށް  އުސޫލުން  ދެއްވަމުންދާ  އެދެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިކޮށްލަވެސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެއްވުން 

ޖަލްސާ މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  ފާހަގަކުރެވެން  ކަމެއް  ބައްދަލުވުން    ،އިތުރު  ކޮމިޓީގެ  މި 

 ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް.   .ލާނަންއިނިންމަ

___________________ 

 

 




