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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. މި  3ޖުޑިޝަރީ  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ގައި  ގުތުވަ   ވަނަ  ތިއްބެވީ  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޝަޙީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް،  

ގެ މެންބަރު. މިއަދު  އަދި އަޅުގަނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ  ރީރު ޒަ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  މަތިވެރި

އެޖެ ނިންމާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  އެއްކަމަކީ  މަދަނީ،  ކަމަކީ  މިވާ  ންޑާގައި 

މައްސަލަތަކާ އަލަށް ލިބުނު  މީ  ސުންގަޑި  މައްސަލަތައަދި  ހުރި  ލިބިފައި  ގިނައިންއް ގެ ކުރީގައި  ސިޓީތަކެއް     އެއީ 

އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ސިޓީތަކަށް އެޓެންޑު ނުވެވި  އެޅުން އަޅުގަނޑުމެން  ސުންގަޑި ކަނޑަ  . އެ ސިޓީތަކުގެހުންނާނީ

މި މަ  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެނގިވަޑައި ދެވެނީ  ވެސް  ކުރީގައި  ގޮތުން.  ހުރި  ފަދައިން  ސައްކަތް  ގަންނަވާނެ 

ސިޓީ ހުންނަ  ލިބިފައި  ގަމިގޮތަށް  އިތުރު  އަޅުގަނޑު  މަސައްކަތް  މުޤައްރިރުގެ ތަކުގެ  އައިސް  ހޯދާލައިގެން    ޑިއެއް 

ގައި ސިޓުކޮށްލާނަން. މިހާރު  އިސިއްޔަތުން އެކަން ކޮށްލަނީ. އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރެ ހަ

ވަނީ ހަމަވެފަ. އެހެންވީމާ  އިގަސުންގަނޑި އެ ސިޓީތަކު އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  ، އަނެއްކާވެސް  އިތުރު މުއްދަތަކަށް 

އޭ ދިނަސް  މުއްދަތެއް  ބޭނުންވޭ.  ކުރީގައެބަ  ހަމަގެ  ތެރޭގައި  އި  ނި  ވެސް  ދުވަހެއްގެ  އެކަމަކު އެ    މިދާނެ. 

ހުށަހެޅުމެއް   ދިވެރިކަމަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑުންކޮޅެއް މުއްދަތެއް ލާފައި ދިނުން ބުއްދޭއިރުގައި ތަ އަޅުގަނޑުމެން މުއްދަތު

ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟެއް ނު  ހުށަހަޅާލާނަން ވަސް ސުންގަޑިއެއްގެ  އެއީ ހަފްތާއެއްހާ ދު  .ކަމުގައި ވަނީނަމަ  ކުރައްވާތި 

އެއީ    ވަސްދު   ރަ. މި އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާ، މިއަންނަ އަންގާރަފެށިގެން. އެހެންވީމާން  ދުންދާލަން މިއަގޮތުގައި ބައި

މެންބަކަމަ  ޑިކުގެ ސުންގަމި ސިޓީތަ އެ ތިރާޢު އި  ކުރަށް. އެއްވެސް  ނެތިއްޔާ  އިނގޭތޯޟެއް    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( .  އީ 

ޓްކް  އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ކަމެއް  އަނެއް  ޓްދެން  ކުރިމަތިރައިސް  މަޤާމަށް  ބޭފުޅަކު    އިލައްވާފަބިއުނަލްގެ 

ހިންގުމު   އިންޓަވިއު  އަޅުގަޕްރޮސެސް  ކަންތައް  މިހާރު ގެ  ކުރައްވަން  .  ފަފަށާ  ވާނީނޑުމެން  ބޭފުޅުން  އިދާރީ 

  އި ސާފަޖައްމަހަ  އަޅުގަނޑުމެން   ށް އިންޓަވިއުކުރުމަ  ކާއެބަ ކުރައްވާ. ދެން އެ ބޭފުޅަ  ތައްތައްނަވާ ކަންޖެހިވަޑައިގަން

ދުވަ  އިފްތާގަ ހަމިދިޔަ   ދުވަސް  ހަ ހަމަޖެއްސި  އަންގާރަ  އެއީ  މިއަދު  އެ ކަމަކީ  މާދަމާއަށް ހެންނަށް.    މަވެސް، 

  އި ށް ވިސްނިފަ ޅުގަނޑަގޮތަށް ކުރުމަށް އައެކަން އެ  ގެންވަސް ލަސްކުރުމަށް މިހާރު އެގޮތަށް ފެނިދު  ގަނޑުމެން އެއަޅު

އެ މާދަމާއަށް  އެހެންވީމަ،  ކޮމިބޭފުޅާ  އޮތީ.  މި  އިންޓަވިއުކު އަށް  ފަރާތުން  ނެތްކަމަޓީގެ  އިޢުތިރާޟެއް    ށް ރުމަށް 

އެގޮތަށް މާދަމާއަޅުގަނ  ވަނީނަމަ  ލަސްކޮށްޑުމެން  ބަލާލައަށް  އަޅުގަނޑު  ރަނގަޅުތޯ  އެންމެ  ބޭން ލިޔަސް  ވޭ  ނުން 

އެއީ ގަޑިކަމަށް    މާ މާދަ  ނަންދަންނަވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަށްޅަފުއެ ބޭމެ ރަނގަޅު ދެއްތޯ.  ބައިން. އެންބަރުންގެ ކިމެން

ބިލެވިފައިކޮށްންޕޯޓުސްޕޯ ބޮޑު  ކަމަކީ  އަނެއް  ދެން  ކަމަށް.  ޕްރޮލެވާ  ސިވިލް  ކޮމިޓީއަށް  ރސީޖައް  މި  ބިލު  ގެ 

ބިލުގެ މަސައް  އި އައިސްފަ ފަށާނަންކައެބައޮތް. މި  ންގަޑި  މި ބިލުގެ ސު  . މަސައްކަތްގެ  ދިރާސާ  ،ތް އަޅުގަނޑުމެން 



  

ކަނ ބިލުގެއަޅުގަނޑުމެން  ކަމާފަ    މަސައްކަތްޑައަޅާފައިވާނެ. މި  އަޅުގަނޑުމެން  މުއައްސަސާތަކަށް    ށާއިރުގައި  ބެހޭ 

ލިޔު  އެބަ ހުށަހެޅުމުގެބޭނުންވޭ  ކޮމެންޓު  ކޮންމެމުން  ދޭން.  ފުރުޞަތެއް  ދޭން ވެ  ބިލަކަށް      . ޖެހޭވެސް    ސް 

ހުއާން މިޅުމުންނަށް  ކުހާރު ވާލާފައި  އާދެ!  ދެއްތޯ.  ކޮމެންޓަށް  ނިންމާފައި  އިދުވަހެއްގަރީވާނީ  ވާނީ އަޅުގަނޑުމެން 

ހުޅުވާ  ހަމަ  .ވެސް  ލުމަށް ޢާއްމުކޮށް  އެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަހު ދުއެއާއެކުގައި  ނު  ކޮން  އިނިންމިފަ  ވަނީ 

ކޮމުއައްސަސާތަކަ މި  ލިޔުކަށްތޯ  ހުށަހަމެންޓަށް  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓު  އަޅުގަނޑު  މުން  އެހެންވީމާ،  ޅަންޖެހޭނެ. 

ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  މުއައްސަސާއިއްޒަތްތެރި  ކޮންކޮން  ބޭނުން  އަރުވަން  އަޅުގަނ  މީތަކަކަށްތޯ  ގެ  ޑުމެން 

  ނަމަ ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތް އިގަންނަވާޑައެ ފެނިވަ  .ންނަވަނީރަނގަޅުކަމަށް ފެނިވަޑައިގަ   މެ ން އެންހުށަހެޅުށް އެދި  މެންޓަކޮ

  ހޭނެ ދެއްތޯ. ޖެވެސް މަދަނީ ކޯޓު ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަން ދެވުން އެދެން. ހަމަގައިމުގެން  ން ވިދާޅުވެދެއްވު ކަމަށް ވަނީނަމަ 

ދަނީ  ން އަދި މަކޯޓު  އިމް ކޯޓުން ފެށިގެން ހަސްޕްރީ  .އްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރިވެސް މަދަނީ މަ  އެއީ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަކަށް

ވެސް މި    ދެންއި  ކަމަށް ފެނޭ. ދެން ހަމަ އެއާއެކުގަ  ނެށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކަތަކަ ކޯޓުހާހުރިވެސް    ނޫން  އަދި އެ  ކޯޓުން

ކޮންމެ    މައްސަލައާ  ހޯއްމުއައްސަސާއަކުގުޅުންހުރި  ކޮމެންޓު  ފޮނުވުމަށްން  ބޭދެވުމަށް  ތި  ދެން  ޅުން  ފު. 

އަޅުގަ  އި ލިސްޓުކުރައްވާފަ ލިސްޓު   ނޑުފޮނުވާކަމަށްވަނީނަމަ  އެ  އެހެންވީކަނޑައެ  ބޭނުންވާނެ  ،  މާޅެން. 

އެދެންފާހަގަކޮށްލެ ފާހަގަކޮށްލަދެއްވުން  އޮތިއްޔާ  އެބަ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ވެން  ބޭފުޅުން  އިދާރާ  އަޅުގަނޑަށް 

ޑި  ،ވޭވިދާޅު ކަމާބެހޭ  އެ ބޭ  ނުވީމަފޮ  ނަށްމިނިސްޓްރޭޝަ އެޑްޑީޝަލްޓު އޮފް ޖުމަންޓުޕާމި  ދެން    ޑީޝަލް ޖުފުޅުން 

  ، ން އެހެން ފަރާތްތަކުދެން ކޯޓުތަކުން ބޭރުން ތަކަށް.އެ ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވައިދެއްވާނެ ކަމަށް އެހެން ކޯޓު ސެކްޓަރގެ 

ން. ސަރުކާރުން  ނީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުމިވަ  އިދެން ހުށަހަޅުއްވާފަ  މީތި ؟ތަކެއްތޯއި ކޮންކޮން ފަރާތްތެރޭގަ  އޭގެ

ބިލެށަހު ބައްހަޅުއްވާފައިވާ  ދެން  އޮ.  ނައިބު  ތައްޔާރުކުރައްންޑާރަ  އޮފީހަށް    ފައިވާ.ވާފީހުން  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ދެން 

ފޮނުވަންޖެހޭނެއިތުރަ ކޮމެންޓަކަށް  ކާ ވީމައެހެން   ނުދެކެންކަށް  ކަމަ  ށް  އަޅުގަނޑުމެން    .އިތުރު  ބޭފުޅުން  އެ 

ކޮމިޓީ ރާކުރަމުންދާއި ޝްވަމަ ވަރު  ދެވޭނެޑައަށް  ދަޢުވަތު  އިއްޒަތްއިގަންނަވަން  އާދެ!  ރި.  މެންބަރު  ޟާއަށް  ތެރި 

 ވަން.  ފުރުޞަތު އަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޟާ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ ދާއިރާގެ 

މު އިއްޒަތްތެރި  އަޅުޝުކުރިއްޔާ  ފާ  ގަނޑު ޤައްރިރު.  މައްވެސް  މި  ބޭނުންވީ  މަދަނީ    އި ގަސަލައި ހަގަކޮށްލަން 

ދިމާއަންވީމަ މި ބިލާ ގުޅުތުގެ ބިލު ޢާއިޖުރަ ހުރިހާ  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމެންޓަހުރި    . އޭގެ ނެލަންޖެހޭފޮނުވާ  ށްކަށް 

ކަމަށް.    ރިހާ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވާނެރި ހުމި ގުޅުންހު  ،ފޮނުވީމަ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް  މަންޓަށް ވިދާޅުވި ޑިޕާޓުއި ތި ރޭގަތެ

މީގަނުވާލުވެސް ފޮ  ހަށް  ޕޮލިދެން އަޅުގަނޑަށް ހިތަށްއަރަނީ އަސްލު  ސްލު މަދަނީ  ތަކީ އަގޮމު. އެއީ ވާ ންމުހި  އި ން 

ތަޙު  ދެއްތޯހުން  އެމީތާ  ގައިގެ ގޮތު ބައެއް ޖިނާޢީ  މީހު  ، ޕޮލިހަށްއެހެންވީމާ.  ވެސް  ޤީޤުތައް ކުރިޔަސްދެން  ން  ވެސް 



  

ގެ  ފަހަރު ހުރެދާނެ ކަންނޭނ އް މިސާލަކަށް ބައެ. އެއީނޭ.ސީއަށް ވެސް ފޮނުވާލުން އަޅުގަނޑަށް ފެފޮނުވާލާފައި އޭ.ސީ

ކަމަކާ  މިދަނީ  އިމީގަ މީގަ   ގޮތެއް    އިގުޅިގެން  ކަހަލަ  އުފެދޭ  ކަމެއް  ދެއޮވެދާޖިނާޢީ  ހަމަނެ.  ބޭފު  ން    ގެ ޅުންއެ 

ހީވަނީ    ވެސް  ކޮމެންޓަށް އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭފޮނުވާލުން  ރަނގަޅު  ދެހަމަ  ލަނގޭ.  ޕީ.ޖީގެ  ހަމަ   ފައަކަށްން    ވެސް 

ފޮނުވާއަޅުގަނޑަ ފެނޭ  އެހީތެރިކަމާގިނަ    ވީ ހަމަމިދެންނެލަން. ދެން  ށް  ޏާ މި  ންފާ ލިބިއްޖެކަމަށް ވައި ލަބައެއްގެ 

ދިއު ފުރިހަމަވެގެންދާ  ކަމަށް  ތޯދެއް  އިމުގަ ބިލު  ފެންނާތީވެ  ރަނގަޅުވާނެ  ރައިޓްސް    .އަޅުގަނޑަށް  ހިއުމަން  ދެން 

ހުވެށް  ކޮމިޝަނަ ފޮނުވާލަން. މިހެން  ހަމަ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ފޮލަމާދިމަދި  ރިސް  މީގައި  ބޭފުޅުންގެ  ނުށް  އެ  ވާލައި 

ދެން  ޚިޔާ ވިދާއޭލުތައް.  ތި  އިތުރުން  އަނެކަތިކޮށްފިޕަބްލިމިހާރު  ޅުވީ  ގެ    ރާއްޖޭގައި އެހެންވިއްޔާ    އްޔާ،ކަށް 

  ނީ ގޭ އިންނާނކަންނޭ  އިރެވިފަ މީގައި އަނެކަތި ކު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ސް ވެ  ފާމްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ ރަނގަޅު ލޯ 

ފެނޭ  އަ،  އެހެންވީމާ.  ދެއްތޯ އެގޮތަށްޅުގަނޑަށް  ބަލަ ހަމަ  މަސައްކަތްހަމަ   އިލާފައި   ބޮޑަށް  ހަމަ  ރާއްޖޭގަ  ،ކުރާ  އި 

ޕްރެ ހަކްޓިބޮޑަށް  ކުރާ  މި  ލޯ ސް  އަޅުމި  ށް  ފާމުތަކަ  މަ  ބޭފުޅުންނަށްފޮނުވާލުން  އެ  ހަމަ  ފެނޭ    ވެސް   ގަނޑަށް 

  ، ހެންނަމަވެސް އެނގޭ. ދެން  ނޭއްލަވާނެ ކަންބަ   މީތިސިލުގެ ބޭފުޅުން ދެން. ދެން ބާ ކައުންދެއްތޯ   އަރުވަންޢުވަތުދަ

ކައުން ބާ  ލިބޭ. ދެން  ނުކުރެއް   ސިލުއެބަ  ލޯ ވަނީ   ހީ ވިޔަސް އަޅުގަނޑަށްއިވިކަމުގަސީދާ އަނެކަތި  މުތަކަށް  ފާ  މި 

އޭ  އެސް.އެމް.އެހެރީ  މެންގެ ލޯ ފާމު  ދުސުޢޫދެން އަސްލު މިހާރު  ދެއްތޯ.  ކަހަލަ    މްބަރސްޕްރީމިއަމް ޗެމިސާލަކަށް  

  ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަރުގަދަ ލޯ މި  ދައަށް  އެއީ ވަރަށް ވަރުގަމިދެންނެވީ    .ދެއްތޯ  އަންވަރު   އެއީ  ،ންނޭނގޭކަ

މެންޓްސް ހޯދާލުން އަޅުގަނޑަށް  ގެ ކޮފޮނުވާލާފައި އެ ބޭފުޅުން، އެ ފާމުތަކަށް ވެސް  ހެންވީމާއްތޯ. އެފާމުތައް އެއީ ދެ 

  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް   ކު މި ވަކި މުއްދަތެއް އެކަމަށް ފެންނަނީ ދެންގަނޑައަޅު  ދެންހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަންނޭނގޭ.  

ކޮމެންޓު  އަރުވަން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެވާގޮތަ  ،އިނގޭތޯ.  ބިލުކީ  ހި  މި  އެބަ  ދެން  ދެއްފަންޖެހޭ  ނިންމަން  ތޯ. 

ބިލުގެ މި  މަސައްކަތްކުރައަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭފުޅުން  އެ  ކޮމެންމުންދާއިރު  ހަމަ  މިންވަރަކުން ދެ  ޓުނަށް    ވޭ 

ގޮތުންކުރުސާއްހިއަޅުގަނޑުމެންނަށް   އެހެންނޫނީ    މުގެ  ދެން  ކަންނޭނގޭ.  ބިލުހަމަ  ރަނގަޅު  އެ    އިފަ ބަލާ  މުޅި 

ދެން ތި    އެދެން.ލުން  ކޮށްސާއްހި ންނާ  ޅުންނަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތަކެއް ހަމަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެފުބޭ

ން   އޮފީހުއޭ.ޖީ،  ޖީ އޮފީހުން. އެހެންވީމާނީ އޭ.ޑްރާފްޓްކުރައްވާފައި މިވަ  އަސްލު  މަސައްކަތް  ވިދާޅުވިހެން މި ބިލުގެ

އަޅުގަނޑު ނަމަވެސް  ބޭފުޅަކު  ދެ  ނޫނީ  ބޭފުޅަކު  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަނޑައަޅުއްވާ  އެ  ހަމަ   ތަކުގައި ވަގުތު  މެން   

ތުން  ހުރި ގޮ  އިރެވިފަތަކާއި އެއްޗެހި ކު ބާރާތްޢިމީގައި  ނެ  އެއްފަހަރު ހުރެދާބަ  މު. އެއީން ވަރަށް މުހިޔާލުގެ ޚިފުޅުންބޭ

އެހެންވީމާ ގޮތެއް.  ކަހަލަ  ސާފުކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަޔަ،  ފަސޭހަވާނެ  ކަށް  ޑްރާފްޓްކުރި 

 ދަން.  ންކަން ކުރިއަށް ގެއެ  ފެންނަނީ އެގޮތަށްޑަށް ، އަޅުގަނދެއްތޯ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިޔައިދޭން

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ



  

ން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިދާރީ  އްވި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުހަގަކުރެދި ދެންމެ ތި ފާއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަ

ބައްލަވަ ކޮބަ ބޭފުޅުން  މުއައްސަސާތަކަކީ  އެހެން  ގުޅުންހުރި  އެއާ  ފަރާތްތަކަ  އިތޯއިލައްވާނެ  ވެސް    ށް އެ 

ކަމަށް މި ބަލަނީ. އަދި ތި    ވެސް ލިބޭނެ  މުންގެ ޚިޔާލުތައްއާންއި  އެކުގަ ނެ. ދެން ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމާވާއްފޮނުވައިލަ

ލޯވިދާ މި  ގޮތަށް  ފޮނުވާލު ތަކަށް ސްފާމް  ޅުވި  ވަކިވަކިން  ވަރަ  ފެން  ކަމަށް  ރަނގަޅުވާނެ  ލިސްޓު  ށް  އެ  ނޭ. 

ލޯ ތެ  ލިބޭނެނޫންތޯ  މާފާމުގެ  ހަރަކާތް   އި ލޭގަރެއިން  ދެވެތެރިމިހާރު  ކަހަލަ.  ތަނަކަވޭ  ކޮންމެ  މީން  ކޮޕީއެއް    ގެށް 

ނޫނިއްޔާމިގޮތަށް ފޮނުވަނީ  ސޮފްޓަތޯ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިގަކާއެކު  އާދެ!  ތި   ،ވީމާއެހެން އާދެ!    ދެއްތޯ.    އަދި 

  ށް ކައުންސިލަ   އިނގޭތޯ. ބާ ފާހަގަކޮށްލަން ރަށް އަދިގެ އިތުތަންތަނު  އައްސަސާތަކުގެމު  ތި ފާހަގަކުރެއްވި   ،ދާޅުވިވި

ދެކޭގޮތުގައި.ކޮށް  ޞަޚާއް އަޅުގަނޑު  ފޮ  ބާ  ފޮނުވަންޖެހޭނެ  ތަންތަނާ  .ނުވަންޖެހޭކައުންސިލަށް  އެކުގައި  އިތުރު  މި   

އިބޭފު ކޮށްލައްވާޅުން  މިކަންކަން  މީގަ .  ނެދާރީގޮތުން  ބަލާލަން  އިދެން  އަމި  ބޭނުންވަނީ  އެތަނަށް    ޅުގަނޑުމެން 

ފޮނު  ،ނެފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް  އޭ  ވާނެތޯ އެ  މި ޢުތި އި  ގެ އާއި  އިޢުތި ރާޟެއް  ހޯދާލީ.  ނެތްކަމަރާ  މަ  ވަނީނަ  ށް ޟެއް 

ލައިނަކަށް  ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މީގެ ޑެޑްން. އަޅުގައްދަތެއް ކަނޑައެޅުއަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި މުއަށް ގެންދަނީ.  ކުރި

  ލެއްވީމަ  ބިނގެ މިހާ ބޮޑުނިންމޭނެ ކަންނޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނު  ދުވަސް. އެކަމަކު  އެއް މަސް  ންދިނިން  މެއަޅުގަނޑު

ދިރާސާވަރަ  މި ކުރަށް  ގިނަތައް  ވަރަށް  ބޭބޭ ންޖެހޭ.  ގެންނަންފަހަރު  ޖެހޭނެ.  ފުޅުން  އެއްތަންކުރަންޖެހޭނެ.    ވެސް 

މަސައްކަތްކޮށްލަންޖެހޭނެ.  އެއްގޮތްކުރެ ކުރެވޭތޯ  އެއްތަންކޮށްގެން  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  ބެލުމުގެ    ، އެހެންވީމާވޭތޯ 

ފެން ފަހަރައަޅުގަނޑަށް  ގިނަ  ވަރަށް  އަނެއްކާ  ކުނަނީ  މުއްދަތު  ދޭ  އަޅުގަނޑުމެން    ވާކުރޭ ވެސް ޝަކު  ރުވެގެން ށް 

ކޮމެންޓު އެހެންވީމާފަރާތްތަކު  ދޭ   ޚިޔާލު  އިނގޭތޯ.  މި ން  ފުރިހަމަކުރު،  ބިލަކަށް  ބޮޑު  ރަނގަޅު  ކަހަލަ  ޓަކައި  މަށް 

  ، ކަށް ދުވަސްވިއްސަ ކަށް ހަމަ މިއަދުން ފެށިގެން  ނޭނގޭ. ގާތްގަނޑަންދިވެރި ކައްދަތެއް ދިނުން ބުއްއެކަށީގެންވާ މު

ބަލާލައް އަޅުދެކަވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެބޭފުޅުން    ހެން އެ  . ދެންންދޭ  ތުވިއްސަކަށް ދުވަހުގެ މުއްދަ ން ބޭނުން. ގަނޑު 

ކަމެއް   އައަނެއް  ދިމާވެގެން  ހާރު  މި  ބޭނުންވޭޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ގޮތުން  މައްސަ އެ  ޅޭ އު  މި  އެއް  ލަ  ންމެ ބޮޑު 

ލޯއިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންސްޓޫޑަންޓު  .  މައްސަލަ  ބައް  ންގެ  ކައުންސިލާ  ދެއްކެވި    .ންފިދަލުކޮށްބާ  ބޭފުޅުން  އެ 

އަޑުއަވާހަ އެ    ހައިފިން.ކަތައް  އަޅުގަނޑަށް  ސްޓޫއަނެއްކާ  ވަކިވަކިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޝަކުވާތައް  ޑަންޓުންގެ 

ވެސް  ގޮތުން  ދި އެނޫން ގޮތް ޝަކުވާތައް ކުރެވިފަ. އައެ    ވެސް އޮންނާނީ  ރި މެންބަރަކަށްތްތެ އިން އިއްޒަ   ތި ހިވަނީ

އަޅުގަނޑު އަޑުމެއެބަ  ބޭފުޅުންން  އެ  ދަން  ކުރީއަހަމުން  ޝަކުވާތައް.  އަޅުގަނޑުވެ  ގައި ގެ  ކޮމިޓީން  ސް  މެން 

އެދިސްޓޫޑަން މީޓިވަޑައިގަޓުން  ބާއްވާލިންންގތުމަކަށް  އަ  އެއް  އަދި  ކޮންމެވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  ދަދަކަށް. 

ހަމަ އެ ދަރި އްދިބު އެމީހުންގެ ކޮދަލު  ބައްވަރުންނާ އިތުރަށް ވެރިތޯ އަޅުގަނޑުމެން    ލައި އަޑުއަހާ ކުވާތައް  ޝަ  ށްލުމަށް 

ސައަޅުގަނޑުމެން   ފަރާތުން  ނިންމުމާ    ޝަނެއް ސްޖެކޮމިޓީގެ  ތި  ދިއުމުއަށް  ހަމަނިންމުމެއް  އެގޮތަށް  ކުރިއަށް.  ގެ 

 ންވޭ.  ން ބޭނުޚިޔާލުފުޅު ހުރި ގޮތް ބަލާލަ ބޭފުޅުންގެ



  

 

  ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީކެ

އެކުދިންގެ  ލުންގެ ތެރެއިން  ނުކުރެވި ތިބި ވަކީތު ހުވާއަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މިވަގު  ޤައްރިރު.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މު

ތަމް ކޮންމެފަރާތުން  ހަމަ  ޓަކައި  ބައްދަލުވުމެވަރަކަ  ވެސްސިލުކުރުމަށް  ބާއްވަންށް  ވަރަށްފަހުން  އް  އެއީ   .

ބޭފުއަޅުގަނޑު ކައުންސިލުގެ  ބާ  ބައްމެން  ބޭއްވީދަލުވުމެ ޅުންނާއެކީ  އެއް  އެ.  އެކީގަ  ހެންވީމާ،  ސް  ވެއި  ކުދިންނާ 

އަޅުގަނޑުމެލުވުމެބައްދަ ކަންބޮޑުވުންތައް  އެހުރި  ބާއްވާފައި  ކަރުދާހަށް  އް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އިތިރިކޮށްފަން  ހެން 

ޗަކަށް  ޅުވާ އެއްވިދާއެ ބާ ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުން ތެއް ނިންމަން ފަސޭހަވާނީ. ހަމައެކަނި ޑުމެންނަށް ގޮއަޅުގަނ  ހީވަނީ

ނި  އިބަލާފަ އެގޮތެއް  ބަދަލުގައި  ތިބި ލަތުހާ  ންމުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުދިންނާ  ގައި  ގުވެސް  މިކަމާ  ޅިގެން   ސީދާ 

ގޮތެ ކު  އެ   އި ބައްދަލުކޮށްފަ ބޭނުންވާ  ސާފުކުރުމަށްފަހު  ވެސް   އްދިން  އަޅުގަނގަހޯދައި  ހީވަނީ އި  ގޮތެއް  ޑަށް   

 ކަމަށް.  ފެންނަބައްދަލުކޮށްލަން ހަމަ  ،މާވީނިންމަންޖެހޭނީ. އެހެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އެގޮތަށްއަޅުގަނޑަ ހަމަ  މެންބަރުން  ހީވަނީ  ދެކެވަޑައިހެށް  އެހެންވީމާގަންނަވަން  އެ  ނީ.  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންގެ  އެ   ،

އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން އެއީ ދެން ވަކިވަކިންނެއް    .އިނގޭތޯ  ންކުދި  އިވާ ނިމިފަކިޔަ   ،ކިޔަވާ ދަރިވަރުން

އެނގޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއެހެ  އް.ށެއުޓުވާކައަ ރީޗު  ނުވެސް  ކޮންމެވެސް  ކުދިން  ންވީމާ،  ތަމްސީލުކުރާނެ   

މިބައެ  ގެ އަދަދެއް އެކޮއް  މިންވަރެއް ޓުވާމޮޑޭތަނަށް  ބަވަރުގެ  ދެވިފަޔަކަށް  ގެ    ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ  ...ދަޢުވަތު 

ލީމަ  ފަރާތަކަށް ގުޅާ  އެހެން މަޢުލޫމާތު ހުރި ދެން ކޮންމެވެސް   ންލެވެގުޅާ  އްޔާލިބި ނޫނި  މެންނަށް އެޑްރެސްއަޅުގަނޑު

އޯ ބަޔަގަނައިއެމީހުން  އަންނާނެ  އިންތިޒާޒުކޮށްގެން  މިތަނަކު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެމުކޮށްގެން  ޓުވާނެ  ޑޭކޮމޮށް 

އްޔާ  މާގިނަ ވެއްޖެ  ދެން   ނެހެން. އެއަށްވުރެ ސް ރަނގަޅުވާވަރަކަށް ކުދިން ވިޔަ  15ވަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ންމި

އެ ކަށް  މިތަނަ  .ނެކަމަކުނުދާ އެހެންވީމާ،  ވެއްދޭނެ.  ދެއްތޯ.  ނުއެއް  ގާތްގަނޑަކަށް  ވަރަކަށް    10  ! އާދެ  އަދަދަކަށް 

އެ ކުދިން ތަން  ނަށް  މިހުން  ކަހަލަހުރިހާ  ގޮތަކަށްސީލުކުރެވޭނެ  އެ   ޚިޔާލުތަކެ    ގެހުރިހާ  ނެ  ކުރެވޭސާއް ހިނެސް  އް 

ވެސް    ޑައަޅަންވީ ކަންނޭނގޭ ވީހާ ކަނ  މެންއަޅުގަނޑު  ވަތު ދެއްވުން އެދެން. އެދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ތަކަށް އެ ދަޢުގޮ

ބުރާސްފަތި  ދެން    ވާނީ ކިހިނެއްތޯކަމަށް.     އޮތް ކަންކަން ނިންމުމަށް އަވަސްވާނެ ދެން   އިކޮމިޓީގަ   އޭރުން   .އަވަހަކަށް

ބޭނު މެންބަރުން  ގިނަ  ހެދުމަކަށް  އޮތް  ފުޅެންދުވަހަކަށް  ދެން  މާދަމާ  އެހެންވީމާ،  ނުއެއްވާނެ.  ދެއްތޯ ދުއް  .  ވަހަކީ 

މިވަގުތުގައި  ގަނޑުމެން  އަޅު އިތުރަށް  ކޮމިޓީގައި  އިއްޑައިގަޖޮއިންވެވައަނެއްކާ  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  ރި  ޒަތްތެ ތީ 

އަންބަމެ މަޙްމޫދު  ޖީހާން  އިއްޒަތްރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ޢަދި  މެންބަރު  ޙުސައިންތެރި  އިތުރަށް  ލީ  ދެންމެ   .

ޓަ ބަރުންނަށް ޅިވަޑައިގެންނެވި މެންގު ދަންނަވާލަން ކައި   މަޢުލޫމާތަށް  ން. މި ބާ ކައުންސިލުގެ   ބޭނުހަމަ އަޅުގަނޑު 



  

ސް  ކާކަންތަ އުޅޭ  ހުވާނުކުރެވިގެން  މި އަލަށް  މައްސަލަ ޓޫގުޅިގެން  ގުޑަންޓުންގެ  އަނެއްކާ ޅިއާ    ގެން އަޅުގަނޑުމެން 

މެންބަރުން   ކޮމިޓީގެ  ދެންމެ  ބައްދަލުކޮށްލައެ  ފާހަގަކުރި  އެ  ވެސް  މީގެ ކުދިންނާ  މިޓީން  ކޮވެސް  އި  ގަކުރީ  ން. 

  ދިންނާ ކު  ފަހުން މި   ފައިވާތީ އޭގެރެވިލުކުބާ ކައުންސިލާ ބައްދަ   ނޑުމެންވެސް އަޅުގަ  . އަނެއްކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެ

ރަކަށް  ވަރަކަށް ކުދިންނަށް މިތަނަށް ގެނެވޭނެ މިންވަ  10،  ޅުގަނޑުމެންގެ ދަޢުވަތަކަށް. އެހެންވީމާއަ  ން ކޮށްލަލުބައްދަ

ވާހަކަދައްކާލައަޅުގަނޑުމެން ގެނެސް  ކޮމިޓީފަގެއޭ  އި   އަޅުގަނޑުމެން  ދާން  މުނިން  ވެސް   ގެހުން  ހަމައަށް  މަކާ 

ރެ  މި ކޮމިޓީ ފެށުނީއްސު   ،ރި މެންބަރުތެންނަށް ދެންމެ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްއަޅުގަނޑުމެ  .ހިނެއްތޯ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީކި

ކޮމިޓީއެއްގައި    ންއެހެ  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއާ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރައްވާ ޖީހާން މަޙްމޫދު އިޅުކުޕުމަސައްކަތް

ޖެހިތްމަސައްކަ ދޫ  ވަޑައިގެންފައިވުމާކޮށްލަން  އެބަ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން    ކުރައްވަން ގުޅިގެން 

އެހެންނަމަވެސް،   ފޮނުއްވާނެ.  ރިޕްލޭސްމަންޓެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ. 

ވަ ލޮސްއެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެރަށް  އަޅުގަނދެކެނީ  ންކަމަށް  ކޮމިޓީ.  ގިނަ  ޑުމެން  ވަރަށް  އަށް 

ކޮންޓްރިބިއުޓްގޮތް ކޮމިޓީ  ވަރަށް   ކުރައްވާ ގޮތުން  ހާޒިރުވެވަޑައިގެރަނގަޅަށް  ފުރިހަމަ  އަށް  ވަރަށް  ން 

މެންބަރެއްއެހީތެރިވެދެއް  ކޮށްދެއްވުމަށް ސައްކަތްޕުޅުތަކެއް  މަ އައިއްޒަތްތެ  ވާ  މެންބަރަކީ.  ފަރާތުން،  ރި  ޅުގަނޑުމެން 

ހާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް.  ކޮށްދެއްވި  މިޓީއަށްދަންނަވަން ކޮށް ޝުކުރުޑަންބަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮމިޓީ ހުރިހާ މެކޮ

ކޮމިޓީ މި  އެނބުރި  ފަހަރަކުން އަދި  އެހެން  ކަމަށްއިވަޑައިންވެޖޮ  އަށް  ރު  ހާމި ؛މީދުކުރަމުންއްއު  ގަންނަވާނެ 

  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރާކަށެއް ނޫން ކެއް މާބޮޑެތި މަސައްކަތްތަ ދުގެ މިއަ ން މި ނިންމާލީން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުއަޅުގަނޑުމެ

ސުނިންމީ ބައެއް  ކަނއެ.  ދެންޅުންގަޑިތައް  މި  ކަ ނެމާއި  މަޝްގުލުވުންތަކާ  ބައްދަހަލަ  ވި  ވަރަށް ވަ ޅޭ    ރާކޮށްލުމަށް. 

 އްޔާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް.ރި ޝުކުށްބޮޑަ
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