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 { އަޙްމަދު ޒާހިރުމެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދޫގައް ؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  އިސަތުަގ}ރިޔާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުން ރިޔާސަ

މެންބަރުންނަށް   ވިދެއް ޒިރުވެހާވަނަ ބައްދަލުވުމަށް  ެގ ދެ  2ެގ  ޓީލާމަރުކަޒީ ސަބް ކޮމި  .ބާމް. މަރުޚަލަިއކުޢަސަލާމްއައް

މި    ދަލުކޮށްފައި ނިންމީން ބައްމެަގނޑުބާ ދަންނަވަން. މިދިޔަ ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަޅުޙަށް މަރުބޮޑަ  ވަރަށް

އަޅުަގނޑުމެން ވުމުއްދަލުބަ ޑިސްކަ ަގއި  މަސައްކަތް ސް  މި  ފޯމެޓަށް  ކަންތަކުރުމުަގއި  ކުރެވުނު  ން  ހޭޮގތުބެއްތަކާ  ހުރި 

ނޑުމެންެގ  ަގަގއި އަޅު މެޓުފޯ . ދެން އެ  އޮތީ ެއްގރީވެވިފަ  މެޓް މިފޯ  ،މެޓަކަށްެއޮގތުން މިހާރު ފޯ  .ލުމަށްމަޝްވަރާކޮށް

އަޅު މަސަ ހާސިލުއްކަތް  ބޭނުކުރަންަގނޑުމެން  ފޯ  މި  ލަނޑުދަނޑިތައް  ބެލުންންވާ  ހާސިލުވެވޭތޯ  ެގ  ނކަންނޭ  މެޓުން 

ރާސާކޮށް ނުނިމޭ. ހުރިހާ  ދިއަދި    ށްކޮއޮތީ. ދެން ފުލް  ންޑާކުރެވިފައި މިަގއި އެޖެޖެންޑާމިއަދުެގ އެ ކެނީ  އަޅުަގނޑު ދެ

އެހެންވީ ނުނިމޭ.  އަދި  ރަމިނިއަދު  މި  މާ،ކެޓަަގރީތަކެއް  އެއްޗެހިތައް  ހުރި  ބަލަފައި  ހުރީ  ދެން    ލާފައިއިނަގޅަށްތޯ 

އެަގއަޅު ނިންމާފައި  ދެން  ހީވަނީ  ބޭއްވީމާލުވުބައްދަ  އްނޑަށް  އެްއވެސް    ން  ޚިޔާލެއް  ިއތުރު  ރަނަގޅުވާނެހެން. 

އަޅު  އޮތްނަމަ  ފުރުބޭފުޅެއްެގ  މިވަުގތު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރުވާނަން.  އަޞަތު  ަގނޑު  އަޅުަގނޑު    މަނަތްނެޚިޔާލެއް 

 މޭޒުން. ދާރީކިޔާލަން ބުނެލާނަން އި ންލަމޭޒުން ޯގތުރޫކޮށްދާރީއި

 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ މޭޒުން އިދާރީ

ންެމ  ކޮ  ށް ނިންމާލާފައިއެބައި ެއއްކޮތައް.  މުެގ ހުރި ދަތިކުރު ާގނޫނު ތަންފީޒުެއއީ  ނީ އެްއބައި.  އި  ރު ނިމިފައި މިމިހާ

ވަނީ. ފާހަަގކޮށްފައި   މަށްކަކިތައް ކައުންސިލުންކަން އެ ދަތި ެއއީ  ނަންބަރ    ތާ ކައިރީގައިޖަހާފައި އެ  ވެސް  އްދައްޗެ 

ކަށް އަދި އެބައިތަކުެގ އަޅުަގނޑަ  ކު. އެކަމަފަހުރީ ނިންމާލާ  އި ވެސް އަޅުަގނޑު އެންބަދެން ހުރި ބައިތައް ވެސް ތި

  ކުއެކަމަ.  ނެތް ޖެހިފައެއްއަދި    އިއެބަ   ވަނީފާހަަގކުރެއްވިފައިއެ ދަތި  ކަމެއް    ކަުއންސިލުންކިތައް    ސްސްޓެޓިސްޓިކް

 ންވީތޯ ކިޔާލަދޭ. ދެން އަޅުަގނޑުންާވއިރަށްވާ  ލާނަން ދެން އޮންނަ މީޓިންގއަކަށްއިސް އަޅުަގނޑު ނިންމަވެ  އެބައި

ކަންތައްތައް ރެ ؟ހުރި  ތަންފީޒުމިސާލަކަށް    ދެއްތޯ.  ންޑަމްކޮށްކުޑަކޮށް  ތެރޭަގއި  ާގނޫނު  ދަތިތަކުެގ  ހުރި  ކުރުމުަގިއ 

ން  ނޑުމެޅުަގއަ   .ައއިސްފައި ހުރިއެބައިތަްއ    ެވސް  ށްބަޔަކަހާ  ބިފައި ނެތުން. ެއއި ހަމަ ބޭސިކަލީ ހުރިތައް ލިރުބާ

ވާހަކަ.    ރުވެރިކަން ނެތްވެސް ހަމަ ހުރި ބާއި  ތަކުަގބައިކުރުމުަގއި ހުރި ދަތިތައް އެ ތަންފީޒު  ނިންމުންތައްލާފައި ހުރި  

ހަމައި  އިގަ ބަޖެޓުެގ  ބަ ލިބިފައި   ވެސް  ބާރުވެރިކަން  އައި  ނެތް  ހުރި    ން ކުކައުންސިލަ  61ެއއީ    އްސަ.ވާހަކަ 

މުއަްއސަސާތަ  ކޮށްފަިއވާ.ފާހަަގ ސަރުކާރުެގދެން  މުއަ   ކުން  އެއްެވސް  ސަސާއަކުން  އްެއްއވެސް  މީހުންނަށް  އެބައި 

ުގޅަިއެގން ވެސް ޖަވާ   ނުލިބޭވަރަކަށް އެއްބާރުލުން   ްއވެސް  ވެސް އެ   ޓީއަކުންސި   ،ވެސް  ބެއް ނުދޭ ވާހަކަވާހަކަ. 

ވާ ނުދޭ  ޖަވާބެއް  ނަަގންޖެހޭހަކަ ވަރަކަށް  ދެން  ނަަގން  .  ލަސްހުއްދަތައް  ވާހަކަ  ނިންމުންތައް   އި އާ   ވާ  އެްއވެސް 
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ބޮޑަށްނިންމުން ވަރަށް  އެއީ    ތަކުަގއި  ވާހަކަ.  ފާހަަގކޮށް  31ލަސްވާ  ދެން  ފަކައުންސިލުން  ކަމަށް    ނެޭގ  ލޯނު. 

ިވޔަފާރި ނަ  އިން  ބަޔާންކޮށްފައި ާގނޫނުަގއި އޮންނާނެ.  ވެސް ކުރެވޭނެ   މަވެސް ލޯނު ނެޭގނެ އަދި    ކުެއކަމަ  ކަމަށް 

ނުނެޭގ  ލޯނެއް ނުކުރެވޭ  ރިއެއްޔަފާ ވި  .ވެސް  ވާހަކަ.ވެސް  ނުާވ  ލިބިފައި  ވެސް  ބާރުތައް  މި  ފުލުހުންެގ    .  ދެން 

ތަކަށް ނުލިބޭ ކައުންސިލު   ެއއްބާރުލުންފުލުހުންގެ   އިކުރުމުަގތައް ތަންފީޒުންމާ ނިންމުންލުން ނި ކައުންސިލުން  އެއްބާރު

އާމްދަނީ  ވާހަކަ ދެން  ކަމަށް  ންސިލުކައު.  ހޯދަންޖެހޭނެ  މިނުާގނޫތަކުން  ހޯދައިެގން ންނައޮ  ަގއި  އާމްދަނީ  ނީ. 

މްދަނީ ލިބޭނެ ެއްއވެސް  އާ  ކު ކަލީ ާގނޫނު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮންނަނީ. ެއކަމަކަހަލަ ޮގތަކަށް ބޭސި  ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ

ނެ ވާހަކަޮގތެއް  ދީެގން ތް  ކުްއޔަށް  ބިންތައް  ރަށުެގ  ދެން  ޓެނާ.  ނަ ކްއި  އާ  ަގއިެގންސް  ވެލިބޭ  ނުލިބޭ  މްދަނީ  ސް 

ކައުންސިލުތަކަވާހަ ދެން  ކަ  ފާހަަގކޮށް  23ށް.  އުމުރު  ތަކުކައުންސިލުއިން  ފައި  ކައުންސިލަކުން  އަހަރުެގ    3ެގ 

މެންބަރުއުންސިކުރުމަށް. ދެން ކައަހަރަށް އިތުރު   5ބަދަލުަގއި   މަދުވާ ވާހަކަ    ންެގލުން  ކައުންސިލަކުން   5އަދަދު 

ކޮށްފައިވޭ. ދޭން ާގނޫނުަގިއ  ކުން ފާހަަގކައުންސިލަ  19 މީހަކު ނެތް ވާހަކަ  ނޫނީއުންސިލުތަކުެގ ާގިއވޭ. ކަަގކޮށްފަފާހަ

އެ ރުންތަކެއް ފުށުއެ ވާހަކަ.  ލާމަީއ  ވާ  މިމިސާލަކަށް  ާގނޫނުަގއި  ކުއްޔަށް  ރުކަޒީ  އެްއޗެހި  ބިންތަކާ   ދިނުންއޮންނަނީ 

ދިނުމުެގ    ކުްއޔަށްކާއި ރަށްތަކާއި ފަޅުފަދަ  ބިންތަނޫނީ  ާގނޫނުން    މާލިއްޔަތު  މަކު. އެކަފަލުތަކަށް މަތިކޮށްކައުންސި

ސް   ވެ  ކެްއެގ ވާހަކަށުއެރުންތަމިކަހަލަ ފު  ،ށަށް. އެހެންވީމާދަނީ މިނިސްޓްރީެގ ދަ  ކަންކަން މި  ދަށުން މި  ަގާވއިދުެގ

 ލަރުންެގ އަދަދު މަދުވުން. ދެން ކައުންސި .ކައުންސިލަކުން 21ވޭ ފައި ބަޔާންކޮށް

 

 ން:ކެވުން ވާހަކަދެއް ތުޔާސަރި

 11  ނދީނޫނުން ދިމާވާ ދަތިތައް މިއިތަކަކަށް. މިސާލަކަށް ާގއިނީ ކެޓަަގރީ  ހިފައި މިބެމިހާރު މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި  

  31  އެބައުޅޭ  ކައުންސިލު. ދެވަނަ ކަމުަގއި  61  އުޅޭ އެބަރަތަމަ ކަމެއްަގއި ފުކަމެއްަގއި  11. އެ  މެއް ފާހަގަވެފަކަ

އެބައޮ  ވަނަ  3ކައުންސިލު.   އިޒުނަާއ  ަގއަޅު   ިމއަށްކައުންސިލު.    3ތް  ކަމުަގިއ  މެންބަރުންެގ  ބޭނުންޭވ  އެބަ  ނޑު 

އަޅު  ބުަގއެްއކޮށް  ެއްއޗެްއ  އަޅުނެލާނަނޑު  އެަގން.  އަދި  މިއަށް  ހީވަނީ  އިތުރުވާނޑަށް  އެބަކަތި  ން ހެޖެހޭން 

ޕޮއިންމިސާލަކަށް ާގނޫ  ެއއް.ނެކްސްއެ  ބަޖެހޭން އެމިއަށް އެޓޭޗްވާނެކްސްައކީ  އެއް. އެއެނެކްސް    ެގ ދަށުން ޓުނަށް މި 

ޕޮއިންޓް    އެ  ،61ރަންވީ އެނެކްސްއެއް  ކުޗް ޓޭކަންތަކުަގއި މިސަލަކަށް މިއަށް އެ  ނަނީ. އެއިން  ކަންތަކެއް މި  11

ކޮބަ   61ެގ    1ނަންބަރ   ނަންބަރ  އިކައުންސިލަކީ  ޕޮއިންޓް  ކޮބަ  31ަގިއ    2ކަން.  އޭއި ކަުއންސިލަކީ  ތި  ކަން. 

ޮގނެއެ އިންނާނެއެޓޭޗްކޮ  މިއާ ަގއި  ތު ކްސްއެްއެގ  އޭތި  ރިފަރެންސަށް  ކުރިށްލީމަ  އޮތް  އޭ  އަށް  ދެން  ެގ  ތާނަގއި. 

އަ ސަޖެޅުަގނޑު އިތުރުން  މިސާލަކަށް  ސްޝަނަެގ  މިހާރު  އިން   11ކީ  ާގނޫނުކަމެއް  ތެރެއިން އިރު  ެގ 

މީޙަ  ޑުމެންނަށްއަޅުަގނ  ކޮންއްލުކުރެޭވނީ  ކޮމިކޮން  ެގން  ކޮންކޮލުކުރެވޭއްޙަ  ަގއި ޙަލާރުމަ  ޓީޕޮއިންޓްތަކެއްތޯ.  ން  ނީ 

މި ކޮމިޓީއަށް މީތި ފުލް ކޮމިޓީއަށް ދާއިރު ކޮމިޓީެގ  ކޮށްލާފައި ބޭންދީމަ  ންޓިފައި  ޑެވެސް ައއި  ޕޮއިންޓްތަކެއްތޯ. އެ
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ވާ ން ފާހަަގވެފައި ަވުގތަށް މަދުވާ ކަމަކަށް މީެގ މަސައްކަތަށް ލުިއކަމެއް ލިބިެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑު މި

 އުޓް ކޮށްދެއްވުން އެދެން. ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލެއް ޮއވެއްޖިއްޔާ ކޮންޓްރިބި  . ތިއެްއޗަކީ

 

 ދެްއކެވުން: ޙައްމަދު މުމްތާޒް ވާހަކަވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުފު

ދެން    ކުމަކަ. އެ އް ތަކެޕޮއިންޓު  ފެންނަ  ވެސްަގނޑަށް   އަޅުތަކަކީ ކޮށްލެްއވި ޕޮއިންޓްފާހަަގ  އްރިރު. ތި ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

މައްސަލަތަްއ   ހުރި  ރޮ ކުރުމައްލުޙައެކަމަކު  ާގނޫނީ  ނޫނިއްޔާ ންުގނށް  މަރު  ތޯ  ނޑުމެން ަގއަޅު   ލާގައިޙަކޮމިޓީ 

އެއީ    ތިއޭ  ކުރާނަންތޯ.ޑިސްކަސް  އެބޭދެން  ކު  ފުޅުންނަށް  ެއއީ  ދެއްތޯރެ ކަންތައް  އަދި   ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު() ؟ވޭނެ 

. ތަކުެގ އަދަދު. ކައުންސިލުދެއްތޯ  ނޫންތޯހުރީ  ސް މިބަރން އިރުަގއި ނަކޮށްލާބުތަރުތީނަށް ފެނޭ  ަގނޑުމެންއިތުރަށް އަޅު 

ހަމަ ދެން  އެދެ  އެ  ...ކުންކައުންސިލުތަ އެ  ކޮލަމަކުން    އެ  ފެޅުަގނޑައަފުދޭނެކަމަށް    ހާވަރުންން   ންނަނީ. ށް 

 ޔާ. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލާނަން.  އިމިހިސާބުން ނިންމަބައްދަލުވުން ކަމެއް ނެތިްއޔާ ދެން އަޅުަގނޑު  އިތުރު

____________________ 

 

 




