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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުވޭ( ފެ)ކޮމިޓީގެ   ރެކޯޑުކުރެވިފައި  ބައި  މައްސަލައިގަ  މި...  ށޭ  ފަނޑިޔާރަކާއި  އި ހަތަރު  އެއްވެސް  މެދު  ވެސް 

  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޢުލޫމާތަށް އެ ވަނީ    ،ންކަމަށްވަނީ ނިންމަވާފައި އޮތީކީއެއް. އެހެންވީމާށް ނޫޔަވަޅެއް އެޅުއްވުމަކަފި

އެ އަޅުގަނޑުމެންލިބުނީ  ޓަކައި  ކަނޑައަޅާ  އެ   ،އެހެންނަމަވެސް  .  ގޮތެއް  އެބަ  ނިންމެވުންތަކަށް  އެއީ    ނިންމަވާ 

ފުރިހަމަކޮށްގެން ނިންމަތްއިޖުރަޢާ އެތައް  ނިންމެވުންކަން އެކަން  މި   ވާ  ބަލާލަން. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން    މިންވަރަށް 

އެއްވެސް   ، އެއްޗަކީ މިއިން  މައްސަލަތަކަކީ،  ވަކިކުރުމި  މީހަކު  މައްސަލައަކީ  ފިޔަވަޅެއް    މަށް  ޅުމަށް އެނޫނީ 

ނިންމެވު މި މަނިންމަވާފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވާތީވެ  ކުރިއަ  ކަށް  ގެންށް މައްސަލަތައް  ސުންގަޑިއެއް    ދިއުމަށް 

ކަންކަ  އެ   އިކަނޑައަޅަ އެހެނިހެން  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ފަސްޖައްސާލާ  މި މައްސަލަތައް  ތެރޭގައި  ހިމެނޭ    މުގެ 

މެންބަ އިއްޒަތްތެރި  އެޓެންޑުވެލާނީ.  އިކަންކަމަށް  އެގޮތަށް  މީގެ  ޟްތިރާ ޢުރުން  ކަމަށްވަނީނަމަ  ނުކުރައްވާ   

މި ހަފްތާގެ  ސުންގަޑިއަކީ  އޭރުން  ނިޔަލަށް  އަންނަ  ވާނީ  ކޮންޑޭޓަކަށްތޯ  އެއީ  ޖައްސަވާ.  ދުވަހުގެ    ބުދަ؟ ކަމަށް 

މައްސަލަ  11  ! އާދެ؟ ނިޔަލަށް ހަތަރު  މި  ސުންގަޑިކަމަށް  އޭގެ  އެއީ  ހަ  މި   18  ! އާދެ  .މާރޗް  ތާގެ.  ފްއަންނަ 

ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު   ކަމުގައި  ވެސް ޝަކުވާއެއް މައްސަލައެއް މިކަމުގައި ނެތް   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ   ،އެހެންވީމާ

ސުންގަޑި އެ   އެއީ  ކަނޑައަޅާ  މި  ކަމުގައި  ފަސް  އޭ   މައްސަލަތައް  އެޓެންޑްވާން  އެއަށް  އެހިސާބުން  ގެ  ޖައްސަލީ 

ނެތްކަމަރމައި ފާހަގަޖެންސީއެއް  އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި  މައްސަލަތަކުގެ  އެހެނިހެން  ދެން  ފާހަގަކުރެވޭތީ.  ކަން  ކޮށްލަ ށް 

  ކުގައި އަދި މީގެ ކުރީގެ އެވެސް    އަކާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ވަކީލަކު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ   އް ބޭނުންވޭ އެ  އެބަ

އަޅުގަނޑުމެން އެގެ ކޮމިވެސް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އައިސް  މިނިސްޓްރޭޝަނަށް ސިޓީ  ޑްޓީގެ ސަމާލުކަމަށް 

ޖަވާބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ  އަދި  ލިބިފައިވާ   ލިޔެވި  ޖިނާކަމެއް  ވެސް  ކޯޓުޢީ. އެއީ  ނި  މައްސަލަ  ގޮތުގެ  ން  މޭ 

އަދަދެއް   ބޮޑު  ހެއްދެވުމަށް  ޕޮޓޯކޮޕީ  ދޫކުރައްވާއިރުގައި  ޝަކުވާ  ޞަފްޙާއަކަށް  ރިޕޯޓު  ނަންގަވާކަމުގެ 

އެ ލިބިފައިވާތީ  އޭރުގައި  ޑީއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީއެއް އޭ.ޖޭ.ކަމުގައި  އެ ލިޔެފަ  އަށް  ދެން   .  

  5ކޮޕީ ނެގެވުމަށް  ފޮޓޯ  އިދެއްގައި އެގޮތަށް ވާގައޮތް    ން ހައްދަވާފައިޅުންގެ ޖަވާބުގައި އޮތީ އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުފުބޭ

ޞަފުޙާއަކަށްވާ    ރޭޓުން،  ރުފިޔާގެ  ނެގުމަށް  މަގުން  އެ ވާ ގަގޮތަށް  އެއީއޭ  ލިޔެފައިވާތީވެ  ނަގަމުންދާ    އިދުގައި 

އެރާފަ  މުއްޢާން  ސިޓީއަކުއަޅުގަނޑަށް  ސަބަބަކީ.   ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  އަދި ވަކީލަކު  ޖިނާ  ތަކުން   ކޯޓުން  ޢީބޭފުޅާ 

ނެ ފޮޓޯކޮޕީން ރިޕޯޓެއް  ނެންގެވުމަށް  166ޓަކައި    ހެއްދެވުމަށް   އެއްގެވުމުގައި  ރުފިޔާ    130ޓަކައި    ޞަފްޙާ 

އެހެން  5ކަމަށް. ޞަފްޙާއަކަށް    ދައްކަންޖެހުނު މަގުން.  އަދި   އިދަކުން ވާގަ   ،ވީމާރުފިޔާގެ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީ  ވެސް  މް 

ކޯޓުވާގަ ކްރިމިނަލް  ދަށުން  އޮތްއޮތުމުގެ  އެކުލަވާލާފައި  އޭރުގައި  އެއިދެއް  ދިޔައެއް  ން  ނަގަމުން  ކަމަކު    އަގު 

ބޭނުން  ކޮށްލަން  މިވަގުތު  މަޝްވަރާއެއް  އެ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަގެއްތޯ  މިވަނީ  ރީޒަނަބަލް  ހަމަ  ސަބަބަކީ  ؟ އަގަކީ 



  

ފޮޓޯކޮޕީ ވިޔަފާރީ ނަގާ ތަންތަނުންމާކެޓުގައި  ރުފިޔާގެ މަގުން    1ފައި  ލާ  ށް ފައިދާ ވެސް ޞަފްޙާއަކަ  ގެ އުސޫލުން 

ދުމަތެއް ދޭންޖެހޭކަހަލަ ކޯޓަކުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަގެއް ނެގިއެއްކަމަކު މާ  ޚިމު  އްޢާ   ،ންވީމާއެބަ ނަގައިދޭ. އެހެ

އެކަށީގެންވާ ނެގުމަކީ  ރޭޓަކުން  އެހާބޮޑު  ނޫނިއްޔާ  ފައިދާއެއް  ފަސޭހަތަކެއްތޯ  އްޢާ  ކަމެއްތޯ  ބޮޑު  ރައްޔިތުންނަށް  މު 

 މެދުގައި. ހުޅުވާލަން. ނޑު ބޭނުންވޭ މިކަމާޔާލުފުޅެއް އަޅުގަޚިންބަރުންގެ އެވަނީ ނޫނިއްޔާ މިކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެ

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ 

އަޅު މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ތި ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑާ  ގަނޑު  ވެސް    ކަންބޮޑުވުން  ހަމައަށް 

ތަނަކަން ވިޔަފޮޓޯކޮޕީ ހައްދަ  .ޙިއްޞާކޮށްފައި އެބަހުރި ބައެއް ވަކީލުން މާ ބޮޑު އަގެއް ޚާއްޞަކޮށް  ފާރިކުރާ  ށްވުރެ 

ނަގާ  ޑުއަހައިގެން ބަޔާންއައިދުގައި ބަޔާންކުރަނީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް  ވާގައް ބަޔާންތައް، އެއީ  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބައެ 

  150  ،ޞަފްޙާ  100ބައެއްފަހަރުގައި ބަޔާންތަކުގައި ހަމަ    .ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް  .ރުފިޔާ ނަގާކަމަށް  5ޙާލަތެއްގައި  

އަޅުގަނޑުގެ ދޭ.  ފަހަރުތައް  ހުންނަ  ޢަދުލުއިން  ޞަފްޙާ  އެންމެޞާނަޒަރުގައި  ފަސޭހައިން  ލުއިކޮ ންފަކީ  ށް  ނަށް 

ކަމެއް.   އެން  5ން  ދެލިބެންޖެހޭ  ކަށް  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަ  ޅު ގޮތެއް ގަ ރަނމެ ރުފިޔާ ކޯޓުން ނަގާ ގޮތަށް އޮތުމަކީ 

އެހެންވީމާ ނުފެނޭ.  މި   ، ވެސް  މަތިކޮށްފައި  މިހާރު  ގާނޫނުން  ކަންކަން  އިދާރީ  ފެނޭ  އޮންނަނީ    އަޅުގަނޑަށް 

އެޑްމި ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ފެންނަ    ގެފައެއް ލައަޅުގަނޑުމެން    ނިސްޓްރޭޝަނާ.ޑިޕާޓްމަންޓް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި 

މި  ގޮތެއްގެ ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ފޮނުވަން  ވިޔަފާރިކުރާއްޢާއަގުތައް    ގޮތުގައި  ވެސް    ވުރެށްތަންތަނަ  މުކޮށް 

ވިސްނުމެއް އިތުރު  މިކަމާއިމެދު  އަޅުގަނޑު    އެ  ،ބޮޑުކަމަށްވާތީވެ  ހަމަ  ދިއުމަށް  ވިސްނުމަކަށް  ރިވިއުކުރުމުގެ 

އެ އޭގަފަ  ހުށަހަޅަން.  ކަނޑައެޅި  އި ރާތްތަކުން  ނަގަންޖެހޭނެ  ވީނަމަވެސް ކަމުގައި    އަގެއް  އަގެއް    . ކޮންމެވެސް 

އަގު   ،އެހެންނަމަވެސް ބޮޑަށް  ތަނަކަށްވުރެ  ބަދަލުވާންޖެހޭ   އަޅުގަނޑަށް  ނެގީމަ  ވިޔަފާރިކުރާ  އެއީ  ފެންނަނީ    ވެސް 

އެހެންވީމާ ޑީ  ،ކަމެއް.  ހުށަހަޅަން  އި  އަށްއޭ.ޖޭ.އަޅުގަނޑު  ވިސްނުމަކަށް  ތުމީގެ  ރިވިއުކުރުމަށް    ،ދިއުމަށްރު  އަގު 

 ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީއާ   !އާދެ މިވަގުތު  މަތިބައިވެރިވެ   ޝުކުރިއްޔާ.  ޙަސަން  ވަޑައިގެންފި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވެރި 

ކެން އިއްޒަތްޒަރީރު،  ދާއިރާގެ  ވިލިދޫ  އަދި  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  މެންބަރު  ނ ތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގިލީ 

މަ ޙުސައިން. އަޅުގަނޑުމެން  ޑީ  ކުރެވެމުން މިޝްވަރާސަޢުދު  ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން  މީގެ  ފޮނުވި  އޭ.ޖޭ.ދަނީ  އަށް 

ބަޔާން ނެގުމުގައި    ންރިމިނަލް ކޯޓުކް އިދެއްގެ ދަށުން  ވާގަ   ގައި އޮތްގެ ޖަވާބު ލިބިފައި އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓު އްސިޓީއެ

ޗާޖުއަގު އެ  5އެއީ    .ކަމަށް  ކުރަމުންދާ  ޞަފްޙާއަކަށް.  ރޭޓުން  ޢާއްމަގުމަތީ  ޢާއްމު    މިއީ  ،ހެންވީމާރުފިޔާ  މު 



  

ތަންތަނަ ނަގާ  ފޮޓޯކޮޕީ  އުޞޫލުން  ޑީ  ވުރެ ށްވިޔަފާރީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމުގައި  އަގުބޮޑުވާތީވެ   ށް އައޭ.ޖޭ.ވެސް 

ސިޓީ މިއަލުން  ލިޔެ  ރިވިއުއެއް  އެއް  ގެނައުމަށް  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އެގޮތަށް  ބޭނުކުރަން    ކަމަށް  ންފުޅު 

ޑީޚި މެންބަރަކު،  މިހާރު އިއްޒަތްތެރި  އައޭ. ޖޭ.ޔާލުފާޅުކުރައްވައިފި  ލިޔުމަށް. އިއްޒަތްތެޅުއަށް  މެންބަރު  ރި ގަނޑުމެން   

 ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ހިތަށްއަ  ހުށަހެޅުމަށްއެ   ހަނދާންވީމަ  ޅުގަނޑު  މަތިން  ސަޕްލައިގެ  އެންޑް  ޑިމާންޑް  ކުއްލިއަކަށް  ހަމަ  އަރަނީ 

 މޭ.ވާހަކަ ބުނެލާނައެ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ  

 

  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި މުޤައްރިރު.  ސިރާޖުޝުކުރިއްޔާ  މޫސާ  މެންބަރު  ހުށަހެޅި  އްޒަތްތެރި  ތާއީހުށަހެޅުމަ  އެ  އަޅުގަނޑު  ކުރަން.  ދުށް 

ފޮޓޯކޮޕީ ޕޭޖެއް    އަށްރުފިޔާ  5ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  އެ  ފުރުޞަތުގައި ބުނެލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ    އަޅުގަނޑު ވެސް މި

އަގެއް.  ޗާޖުކުރުމަކީ   ބޮޑު  މި އްޢާ ވަރަށް  ރޭޓުގައި  ރުފިޔާ   މު  އެހެންވީއުޅެނީ  އިނގޭތޯ.  ގަނޑެއް  މޫސާ    ،މާއަކަށް 

ކުރަން. އަދި ކޯޓުން ފޮޓޯކޮޕީއަށް ޗާޖުކުރިޔަސް  ތާއީދުވެސް ހަމަ    ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު  ސިރާޖު އެ

 މު ވިޔަފާރީގެ ރޭޓަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއޭ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. އްޢާކުރާ އުޞޫލަކީ ލުއަޅުގަނޑު ޤަބޫ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ލިބިފައި ތާއީދު  ހުށަހެޅުމަށް  ސިރާޖުގެ  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި    . ވަނީއެ   ޝުކުރިއްޔާ 

ޑިޕާޓްމެން  ،އެހެންވީމާ މިދެންޓްއަޅުގަނޑުމެން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ވާހަކައާ  އެކުގައި    ނެވި 

ޕްރިންޓު ކުރުމުގައި   ނެންގެވުމުގައި މި ، ފީހުރިހާ ކޯޓަކުން ފައިސާ އަކުން ނުވަން. އެއީ އެއްހަމަފޮންޑޭޝަނެއް މަރެކޮ

އެކުގައި  އެއާ  ޔަތްކޮށްދެއްވުމަށާއި އަދި ހަމަކޮޕީ ނެންގެވުމުގައި ގެންގުޅުއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ރިޢާނޫނީ ފޮޓޯ

ވިޔަފާ އްޢާ ރޭޓުގައި  ބާޒާރު  ފާއިދާއާ މު  އެ އެކު   ރި  ތަންތަނުން  ކަމަށް    1ނަގައިދެނީ    ގައި  ރުފިޔާއަށް 

މި ފާހަގަކުރެވޭތީވެ  ރިޢާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  އަދި    އި ޔަތްކޮށްދެއްވަކަންކަމަށް  ޖަސްޓިސް  ޓު  އެކްސެސް 

ތަކް މިންވަރަމީހުންނަށް  ނުޖެހޭނެ  ފަސޭހަ ލީފްތައް  ރިޢާޔަތްކޮޚިއި  މާއިއެކުގަކަށް  ގޮތަކަށް    އި ވަށްދެއްދުމަތްދެވޭނެ 

އިޢުތިރާ  ނިންމުމެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް. އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ މެންބަރުންގެ  އް  ޟެލިޔުމަށް އިއްޒަތްތެރި 

އެ ބެލީ.    ނިމުނު   ނެތީވިއްޔާ  މިހާރު   ދެވަނަ ޝުކުރިއްޔާ.  ކަމަށް  ގޮތުގައި  އިއްޒަތްތެ  މި  ކަމެއްގެ  ރި  ދަނީ 

ހުރި އެޖެންޑާގައި ހުރި ކަންކަން މިހާރު    އި ކުރީގަ  .ކަންތައްތައް  ހުރި އި  ގަކަންކަމުގެ ތެރޭ   މެންބަރުންނަށް އެހެނިހެން 



  

ސުންގަޑި ކަނޑައެޅިފަ ދުވަހަކު މަސައްކަތްކުރީމަ. ދެވަނަ    އިވަނީ  މާދަމާއެހެން  ގޮތުގައި    މު ން ވަރަށް މުހި  ކަމެއް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބައޮތް  ކައުންސިލާ ބައްދަލު،މަސައްކަތެއް  އެބަ އްބަދެވަނަ    . އެއީ ބާ  އަޅުގަނޑުމެން    ، ދަލުވުން 

ދެއްތޯ. އެބަ ކުރެވޭ. ބާ އެއީ  ބޭފުޅުން   ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރާއިރު  ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން    އެންމެފަހުން ދުވަހު އެ 

އަޅުގަނޑާ މެންބަރުންނާއި  ކޮމިޓީގެ  ހުށަހެޅުއްވުންތަކެއް  ހުށަހެޅުއްވި  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް    ވަކިވަކިން   މި 

އެނގިފައި ވާހަކަދެކެވިފަ އަޅުގަނޑަށް  ގޮތްތައް  ހުރި  ޚިޔާލު  އަދި  އެހެންވީމާއިވީ.  ބާވީ.  މާދަމާ    ،  ކައުންސިލު 

ބައްދަލުކުރައްވާއިރުއަޅުގަނ އަޅުގަނޑު   ޑުމެންނާ  ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން  އެއްކަމަކީ  ވަރަށް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  މެން 

މެންބަރުންނާ   ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކަމަކީ  އަމިއްލަ  ވާތިއްބެވުން.  އަޅުގަނޑު  އަދި  ދެއްކުމާއި  ހަކަދެއްކި 

އި  ލައަކަށް ކޮށްފަ އަޑުއަހައިގެން އަޅުގަނޑު އަމިއް ދިރާސާތަކާއި ކޮމިޓީގައި އެ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ރިކޯޑިން

 ނަށް އި އެ ބޭފުޅުންކައުންސިލު މާދަމާ ގެންނައިރުގަ  ބާ  ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ   މި  އި ގަސްތަކަކަށް ބަލާއިރު ހުރި ނޯޓް

ނިމިއްޖެ އެއްގޮތަކަށް  ވަކި  ގޮތް  ދެކުނު  ކޮމިޓީން  އެއްބަސްވެވިއްޖެއްޔާ    އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް 

ބޭފު އޮތްތޯ ، ތި ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެލެވޭނެއޭ. އެހެންވީމާއިޅުންނަށް މި ވާހަކަ ދަންނަވައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ    އް 

މި ބޭފުޅުން  ތި  އެ    އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ  ކަމަށްއާއި  ފެންނަކަން  މިގޮތަށް  ކޮމިޓީން  މި  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި 

އެ ދަންނަވާލަން. ދެން  ރަނގަޅުޓޫޑަންޓުންލޯ ސް  ،އާކުގައި ބާ ސްޓޫޑަންޓުންނަށްބޭފުޅުންނަށް  ބަދަލެއް، ހެޔޮ    ނަށް 

އަޅުގަނޑު ބައެއް ކަންކަން  ދަންނަވާލަނީ    ، މިމާގޮތެއް ވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ނިންމުމެއް ނިންމާނެ. އެހެންވީ

ފާ އަޑުއައްސަވާމި  ބޭފުޅުން  ތި  ބޭފުޅުންނަށްލަހަގަކުރެވުނު  އެ  މަދާމާ  އެދެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް   ދެއްވުން 

ދަންނަވަނޑުމެން  އަޅުގަ މިގޮތަށް  މައްސައިހަމަ  ގްރެޖުއޭޓުންގެ  ލޯ  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑިޝަލް  ގުޅިގެން    ލައާ ލާނަން. 

ކަހަފާ ކަންކަމާގަކުރެވުނު  ފާހާގަކުރެވޭ  ކައުންސިލުން  ބާ  ކައުންސިލުން  އިންކަން.  ބާ  ދެކޭގޮތް.  ކޮމިޓީން  މެދު 

ކަންކަމާސާއްހިއަޅުގަނޑުމެންނާ   އަޅުގަނޑު  އިކުރި  ބާމެދުގައި  ގޮތަށް   ދެކޭގޮތް.  އެދިވަޑައިގަތް    ކައުންސިލުން 

ހަރު ނުވަތަ ދެއަހަރުގެ މުއްދަތަށް އެ ގާނޫނުގެ  ސްގެން އެއްއަބަދަލު ގެނެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނަށް

ޓްރާ ފަސްކުރުމަށް  ޢަމަލުކުރުން  ދޭންޖެހޭބައިބަޔަށް  މުއްދަތެއް  އޮތް  ންސިޝަނަލް  ކޮމި  ސަބަބެއް  މި  ޓީން  ކަމަށް 

އިނގޭތޯ.  ނުފެންނަކަން. ގެންދަނީ  ކުރިއަށް  ނެތިއްޔާ  އެދިވަޑައިގަ  ބާ   މައްސަލައެއް  ގޮތަށް  ތް ކައުންސިލުން   

އެއް އަހަރު ނުވަތަ ދެއަހަރުގެ މުއްދަތަށް އެ ގާނޫނުގެ    ގެންނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާ

ޓް ފަސްކުރުމަށް  ޢަމަލުކުރުން  ކޮމިޓީއަށް  ރާންބައިބަޔަށް  މި  އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ދޭންޖެހޭ  މުއްދަތެއް  ސިޝަނަލް 

އެއްއަހަރު ނުވަތަ ދެއަހަރުގެ މުއްދަތެއް ދޭށޭ  އަދި   ދެއަހަރުގެ މުއްދަތެއް  ށަހެޅުމަކީހުމީހުންގެ    ކަމަށް. އެ  ނުފެންނަ

  އި ވެސް ވުޖޫދުގަ   ބާ ކައުންސިލު އިރު  އިމިކަން ކުރުމަށް. އެ އަ   ނަށްތިމަންނަމެން  އިއެ މާއްދާތައް ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ

އިނގޭތޯ އެ  މުއްދަތު    ނޯވޭ  މިއެހެން  . ވަޑައިގަނޭ  ވެގެން ހަމަބޭފުޅުން  އެވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ   އީ    ބޭފުޅުން 

އިރު  އި ކަމަށް. ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އަ  އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ ތަނެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަ  ވިދާޅުވާ ދެއަހަރުގެ މުއްދަތު



  

ދަރިވަރުންނާ  އި ގްރެޖުއޭޓުވެފަ ކިޔަވަމުންދިޔަ  އޭރު  ދަރިވަރުންނާއި  އައުމަށް  ތިބި  ވުޖޫދަށް  ގާނޫނު  ހު  ފައަދި 

ދަރިވަރުންގުރެޖުއޭޓު ހައްލެއް  ގެވި  ދަތިފުޅުވެފައި  މައްސަލައަށް  ގާނޫނު  ވަނީ  ހޯއްދެވުމަށް  ކަމަށް  ންގޮތުއޮތްމިހާރު   

ވިދާޅުވު ދަތިކަމަށް  މި  ންވިދާޅުވި  ޤަބޫލުކުރަން  ބްލޭމް.  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑު  ގާނޫނަށް  ދިއުން.  ކުރަމުންދިޔަ 

އެކަމަލާއިދަންނަވަ ބޭފުޅުންގެ  އެ  އެހެންވީމާއޫ މަސް  ކުން  ވާހަކަތައް.  އަދާނުކުރެއްވުނު  ގާނޫނުގެ  ލިއްޔަތު   ،

ލިޔެފަމައްސަލައަކުން ނޫންކަން އެނގޭކަހަލަ މިންވަރަ  އަޅުގަނޑު    ، މިއީ އެއް ނުކުތާ. އެހެންވީމާ  ހުންނާނެ.   އި ކަށް 

ގާނޫނުގަ ޕްރެޓިކަލީ  ވިދާޅުވި  ބޭފުޅުން  އެ  ވާން   އިދެން  މިކަން  ގޮތަށް  ނެތްއޮތް  ވިދާޅުވި   އެ  ށްމަކަ    .  ބޭފުޅުން 

ކޮމިޓީގަ އެ   އި އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.  ބާ    ވާހަކަ   އެގޮތެއް  ގާނޫނުގައި  މިއޮތީ  ދެން  ބުނެދޭ.  އެބަ  ވެސް 

ފަދައިން ޚާއިންތި ސުރުޚީއެއް  އޮތީ  ބަޔާންކުރެވިފައި  ކަނު  އެހެންކަމުން  އިމްތި  މަށާއި  މަޤްޚާއެ  ދު  ޞަނުގެ 

ނަމަވެސްވިދާޅު  ކަމަށް  އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ  މަޤްޞަދު  ޚާތިއިމްބާ  ކައުންސިލަކަށް  ބާ  އެއްވެސް    ވި  ނެއްގެ 

ބޭފުޅަކު ފާހަގަކުރެއްވި ސުރުޚީއެއް   އެ  އެކަމަކު މިޓީއަކުން ނުދެކޭކަން. ކަމަކަށް މި ކޮ އޮޅުންއަރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތް 

އޮތީ ވާހަކަ.  ފަދައިންނޭ  އެގްޒާމްގެ  ކީއްކަން    އި ގާނޫނުގަހަމަ  ސްލު  ފުޅެއް. އައެއީ އިތުރު   އެކަމަކު   ބާ  އެ  އެބައޮތް 

އެގްޒާމާ ބާ  ފަރާތުން  ކައުންސިލުގެ  ބާ  މަޤްޞަދު  މިދަންނަވާލެ  މެދުކުރަންޖެހޭނީ  އެގްޒާމްގެ  ބާ  ވުނީ. 

ނު  ޚާ ނުގެ މުޤައްރަރާއި އިމްތިޚާތިއަދި ބާ އިމް  .ކަށް ނުދެކެމޭފަދަ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަކަށް މި ކޮމިޓީއައޮޅުންއަރަންޖެހޭ

އިމްތިދޭނޭ ބައިވެވޭޚާގޮތާއި  އުސޫލުތަކާއި ނުގައި  މިންގަނޑުތަކާއި  ތާރީޚުނު  ޚާއިމްތި  ނެ  އެ  ކަނޑައެޅުން    އޮންނާނޭ 

ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރަމެވެ.  މި    އެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ކައުންސިލާ މަތިކޮށް އެކަން ގާނޫނުގައި ކަނޑަ  ނޫނުން ބާގާ

ނެތަސް އަދި    ނގޭ ތިމަންނަމެން ބާ ކައުންސިލުވީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އެދެއެދުވަހު އިތުރުފުޅެއް ހެއް  ،އެހެންވީމާ

ކައުންސިލަކުންއިނގޭތޯ   ބާ  މި    ދަންނަވަންތޯ  ހާސިލުކުރަން  މަޤްޞަދެއްގައިކަން  ކޮން  ހަދާއިރުގައި  އެގްޒާމެއް  ބާ 

. އެއީ  ހޭނެ ގޮތް އެހެންނޫންތޯޖެވެސް ބާ އެގްޒާމެއް އޮންނަން  ޖެހެނީ ހަމަ އެނގެންޖެހޭނެ ކޮންމެ ބާ ކައުންސިލަކަށް 

އެއް   ކަމެއް އު  އަ ދެން  ތެރޭގަ   ނޫން.  އަހަރެއްގެ  ވިދާޅުވަނީ  އަނެއްކާ  ގޮތުގައި  ވަރުންނަށް  ދަރި  10އި  ވާހަކައެއް 

ދެވޭ  ވިޔަސް ބުނަނީ  ތަމްރީނު  މި  ޔަޤީންކަމާއެކުއޭ  ވަރަށް  ނެތްކަމަށް  ރާއްޖޭގައި  ތަނެއް  ވިދާޅުވެ  ނެ  އެހެން 

އެއް ތެރޭގައި  ބަ މެން  ކޮންމެވެސް  އަހަރެއްގެ  ވިދާޅުވި.  ތަނެއް    10ރަކު  ދެވޭނެ  ތަމްރީނު  ވިޔަސް  ދަރިވަރުންނަށް 

ވަރަށް ނެތްކަމަށް  ކޮމިޓީރާއްޖޭގައި  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ޔަޤީންކަމާއެކު  ވިދާޅުވިއިރު   ގެ   މެންބަރަކު    އެއް 

ވިދާޅުވަނީ   މި  މެންބަރަކު  ޚިލާފަށް އަނެއް  އެއާ  ދަރިވަރުންނަށް    ތޯ.އިނގޭ  އަދި  މިވަގުތުގެ  ވިދާޅުވި  މެންބަރަކު 

ކަމަށް. އެކްސްކޯގެ    ޤްބަލަށް ބަލާއިރު އޮންނާނެޖާގައިގެ ދަތިކަން ނޯވެދާނެއޭ. ނަމަވެސް އެ ދަތިކަން މުސްތަބަލާއިރު  

ން ޙަޤީޤަތުގައި އޮތް  ދެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން މިހާރު ތަފާތުވުމަކީ މި ކޮމިޓީން ކަންބޮޑުވި ކަމެއް. އަދި އެއީ އެކަ

ދެ ބޭފުޅަކު ހަމަ   މި ކޮމިޓީން ދެކެމެވެ. ފައިވާ ނުވާކަން ދޭހަވާކަމެއް ކަމަށް ބެއްލެވިރަނގަޅަށް ގޮތް ބާ ކައުންސިލަށް 

މިވަގުތު  އަދި  ވިދާޅުވީ  ބޭފުޅަކު  ދެގޮތަށް. އެއް  ނޯވެދާނެއޭ  އިގަސީދާ  ދަތިކަމެއް  ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް،    .ޖާގައިގެ 



  

ބޭފު ޔަޤީނޭ  އަނެއް  ހަމަ  މުޅި   މީހުންނަށް  10ޅަކު  އެކަމަކު   ވެސް  ދެވޭކަށެއް.  ނެތޭ  ފުރުޞަތު  އެ    ރާއްޖޭގައި 

އަނެއްކާ ޖެހިލާނަން  ޕްރޮގްމެއަޅުގަނޑު  ޓީވީ  ވީ  ގޮތް. އޭގެފަހުން  އޭގެފަހުން ވެގެންދިޔަ  ބޭފުޅުން  އެއީ   އެ  އްގައި 

  ހެދުމަށް ޓަކައި ފަންސާސް ސްލޮޓް  ގ ވެސް ޓްރެއިނިން  ރުފަސްވަނަ ދުވަހު މި މަހުގެ. ވީ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މިހާ 

އެބައޮތް ސޮލޮޓަކަ  ކަމާއި  ހުހަށް  އެއިން  ގުރެޖުއޭޓަކު  އެއްވެސް  ކައުންސިލު  ނަމަވެސް  ބާ  އެދިފައިނުވާކަން  ށް 

ކޮމިޓީއަށް   މި  ވިދާޅުވިކަން  މެންބަރުން  މިމަހުގެ    .ފާހަގަކުރެވޭއެކްސްކޯގެ  ދިޔަ  ޕްރޮގްރާމަށް  ޓީވީ  ވަނަ  ފަސްވީ 

، މި  ވެސް އެއްވެސް ކުއްޖަކު ނޭދޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  އެބައޮތޭ މިހާރުވެސް    މިހާރު ދުވަހު. ފަންސާސް ސްލޮޓް  

ދިނުމަށް    ގދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ޓްރެއިނިންއިންނަނީ  ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭނޫންތޯ. ދެން  ދައްކާ ވާހަކަ  

ގުރެޖުއޭޓެއް ނަގާފައިނުވާކަން ޕްރޯ އެކްޓިވްކޮށް  އެއްވެސް  ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް  ފުރުޞަތު  އެ  އެގޮތުން   ވިދާޅުވާއިރު 

ފާހަގަކު  މަސައްކަތްޕުޅެއް  ކުރެއްވި  ކައުންސިލުން  މިހާރުބާ  ވެސް    ވާނީ ސިޓީއެއް ރެއްވިފައިނުވާކަން. އަޅުގަނޑުމެން 

ވި ދަރިވަރުންނަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކޮށްލަން  މި ގުރެޖުއޭޓްއަދި  ދެއްތޯ އެ ބޭފުޅުން. އާދެ! އެއްކަމެއް ގޮތުގައި    އިލިޔެފަ

ބޭނުންވި ލިޔެފައަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީއެއް  އިއްޔެގަ އި .  ކުރައްވާފަ  އި ވީ.  ގުރެޖު  އި ޓްވީޓެއް  މީހުން އެބައޮތް    އޭޓްވީ 

ޔާ  ދި ކިރިކައުންސިލު އުފަންވުމަށްފަހުގައި އަ  ބާއިނގޭތޯ.  ތިމަންނަމެންނަށް އަންގާލަދެއްވާށޭ. އަދި ކިރިޔާ މިއުޅެނީ  

އަދަދެއް ކިހާ  ޓްވީޓެއްގަ   ތިބީ  އި ގުރެޖުއޭޓުވެފަތޯ  މިއުޅެނީ  އިއްޔެ  ސާފުކޮށްލަން.  ބޭފުޅުން    އެބައިން   އި ވެސް  އެ 

މީ  އި ގުރެޖުއޭޓްވެފަ  އިކޮށްފަ ޓްރެއިނިންތިބި  ދެން  އަންގާލަން.  ތިމަންނަމެންނަށް  އިންޓަރންޝިޕް    ގހުން  ނުވަތަ 

މުސާރަ ވަގުތު  މަޖުނުވަތަ  އެއް ހާސިލުކުރަމުންދާ  ދިނުމަކީ  އެލަވަންސެއް  ކަމެއް   އެއް    ބޫރު  ދޭހަވާގޮތަށް  ކަމަށް 

އުޅޭއިރު    އި ޓްރެއިނިންގަ  ލުގެ ހިނެއްހޭ އުޅޭނީ ބާ ކައުންސިމެންބަރަކު ވިދާޅުވި. އެ މީހުންނަށް ފައިސާ ނުދީވެސް ކި

ދެނީ    އަޅުގަނޑުމެން މިމަށް  އެކަ  އެކަމަކު  .ވެސް ދޭން. ނުދޭގޮތަކަށް ނެހެދޭނެއޭ  ކުދިންނަށް ޖެހޭނެނޫންހޭ މުސާރަ   އެ

ކަމަށް.    ކަމަށް މި ކޮމިޓީން ނުދެކޭ  ވިދާޅުވުމަކީ އެހާ ހަމަޖެހޭ ވާހަކަފުޅެއްކަމެއްކަން ދޭހަވާގޮތަށް    ބޫރުޖަވާބެއް. މަޖު

ންޓަރންޝިޕްގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި  އިގ  ވެސް ޓްރެއިނިން  ގެ ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންރާއްޖޭ

ސާރައެއް ނުލިބޭކަން މި ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރަމޭ. އެއްވެސް ތަނަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެ އެއްޗެހި ވެސް ޗެކުކޮށްފިން.  މު

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުގެ   ވެސް  ފައިސާއެއް ނުދޭއޭ.ޑީ.ކޭއިން  ވެސް  ޑޮކްޓަރަކަށް  އެއްވެސް    ، އިންޓަރންޝިޕެއްގައި އުޅޭ 

އިދޭ އެއްޗެހި މިހާރު ބެލިއްޖެކަމާއި ނަމަވެސް މިނިވަން ސްޓޭންޑަރޑަކަށް  އޮތީ ކިޔަވަ އެލަންވަންސެއް ވެސް. ދެން މި

ސްޓޭންޑަ މިނިވަން  ތަންތަނާއި  ކިޔަވައިދޭ  އަދި  ހުރީ.  އެކަން  މޮޑިއުލްސްތަކަށް    ،ކަންދިމާނުވާ  ރޑާނޫންކަން  ކޯ 

ވިދާޅުވި ކަމެއް ވެސް ނުވާކަން އެއީ ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ، ދިމައެއްނުވޭ.  ހެންވީމާ. އެކިޔަވާފައި 

ދޭންޖެހޭކަން    ންވީމާ،އެހެ ކުދިންނަށް  ހަމަ  ވެސް  ޓްރެއިނިންގ  އިތުރު  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް 

ވެ އެގްޒާމް  ޙާސިލުވާންޖެހޭ  އިނގޭތޯ.  މަޤުޞަދު  ބުނާ  ގާނޫނުގައި  މި  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ރަނގަޅުކުރާ  ފެންވަރު  ސް 

އެބަޖެހޭ ވަނީނަމަ  އެބަ  ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަން  ވެސް  ޤަމިކަން  ރާއްޖޭގެ    ދެން  އިނގޭތޯ.  ކަމަށް  ބޫލުކުރެވޭ 



  

ބަލައިގެން  ކަމަށް  ސަބަބެއް  ނުތިބުމަކީ  ވަކީލުން  ރަށްރަށުގައި  ގާނޫނުގައި    އެހެން  އެޓެސްޓްކުރުމަށް  ޑޮކިއުމަންޓް 

ބޭފުޅުން އެ  ނުފެނޭ.  ކޮމިޓީއަކަށް  މި  ބަދަލުކުރުމަށް  ގޮތް  އޮތް  އެހެން  މިހާރު  ބަދަލު  ދެން  އެވެސް  އެދުނީ   

ވެސް  ، އެޓެސްޓް ނުކުރެވޭނެ ނޫންހޭ. އަނެއްކާ ވެސް މި މާއްދާ  ލުންނެއް. އެހެންވީމާރަށްރަށުގައި ނުތިބޭނޫންހޭ ވަކީ

، އަޅުގަނޑު މި ބުނަނީ މި ކޮމިޓީއަކަށް ނުފެނެއޭ އެ ބަދަލު  ންވީމާލައިފިއްޔާ މަޤުޞަދު ގެއްލުނީ އިނގޭތޯ. އެހެއުވާ

ލިޔުންތައް  ގެން އެދި  ވަޒީފާއަށް  މިސާލަކަށް،  ދެކެމޭ.  ކޮމިޓީން  ކަމަށް  ހޯދިދާނެ  ޙައްލެއް  ގޮތަކަށް  އެނޫން  ނާކަށް. 

ވަޒީފާ ލިބެންޏާ އެ ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވިގެން     ވަގުތު ނުޖެހޭނެ. އެކަމަކު. އެ ހުށަހަޅާ ވަގުތު އެޓެސްޓްކުރަން ނުޖެހުން

އެ މީހަކު  އެ  ފަހުން  ޔަޤީންކަންއިންޓަރވިއުކުރެވިގެން  ހުށަހަޅާނެތާ  އެހެންވީމާޓެސްޓްކޮށްގެން  އޭރުގައި  ދޭން.   ،

 ވެސް ޖެހޭނެ އެ ފެންވަރު.  ހުންނާނެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ވެއްޖެއްޔާ ކޮންމެވެސް ވަކީލަކު ވެސް ހުރެދާނެ. ހުންނަން 

)ވަ ންވީމާއެހެ ހިފައިގެން.  ދެއްކޭނެތާ  އަސްލު  އިންޓަރވިއުގައި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެހިސާބުން  ،  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ކަމަށް ނުފެންނަ  ޕަބްލިކުގެ ކަންކަން ކުރެވިދާނެ  ނޮޓަރަރީ  އޮންނަގޮތަށް  އެހެން ޤައުމުތަކުގައި    ނިމުނީ. އޯކޭ. ދެން 

ބާ ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  މި  އޮންނަކަން  އެކިގޮތަށް  ޤައުމުތަކުގައި  އެކި  ގޮތަށް.  ވިދާޅުވި  މިތަނުގައި  ކައުންސިލުން   

ފާހަގަކުރެވޭ. ހުވާ ލައިދީގެން އެކަން ކުރާގޮތަށާއި އަދި ހުވާ ލައިދިނުމަކާއި ނުލައި އެފަރމޭޝަނެއް ދީގެން  އެކަމަކު  

ކުރެއްވީ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އޮންނަނީ ހުވާ ވެސް ލައިދޭ އޯތްއެއް  އެކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮވޭ. މި ބޭފުޅުން ފާހަގަ

އެއީ މުޅިން ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި އެކަން އޮތް ގޮތެއް ނޫން.    ތަށް. އެކަމަކު ނަގައިދޭން އެބަޖެހެއޭ ކޯޓުތަކުން މި ނަގާގޮ

ކަމަށް އެހެން ބަޔާންކުރާ    ޢުލޫމާތުއް ވަރަށް ތިމަންނާ މި ދިނީ ތެދު މަމޭޝަނެބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އޮންނަނީ އެފަރ

އޮވޭ ވެސް  ޤައުމުތައް  އޮންނަ  ނުލައި  ލައިދިނުމަކާއި  ހުވާ  ދީފައި  އެހެންވީއެފަރމޭޝަނެއް  އެ  މާ.  ބޭފުޅުން  އެ   ،

ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު މި މާއްދާ އަނެއްކާ އުނިކުރާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަނެއްކާ ވެސް މަޤުޞަދެއް މި ގެއްލުނީ.  

އެހެންވީމާއެ  ކަމަކުއެ ދެން  ކަންކަން.  ފާހަގަކުރެވުނު  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  އެންމެ  ކޮމިޓީއަކުން  އީ   ،

މައްސަލައިގައި  އަޅުގަނޑުމެ ނޮޓަރައިޒްކުރުމުގެ  ނަމަވެސް،  ނުފެނޭ.  ކަމަކަށް  ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ  މިއަށް  ންނަކަށް 

އެމްބަސީތަކާއި   ރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  ބޭރުގައި  ދިނުމަށް  ސްކޮންސިއުލޭޓްރާއްޖެއިން  ދެމުންދާ  މިހާރު  ޚިދުމަތް  މި  ތަކުން 

ގެ ގޮތުން އެ ތަންތަނަށް ނޮޓަރައިޒިންގ އޮފިސަރުން ކަނޑައަޅާ  ދަތިވެދާނެ ކަމަށްވާނަމަ އެކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމު 

ފެނޭ. މިސާލަކަށް، އެމްބަސީ ކަހަލަ ތަންތަނުގައި ދިވެހިރާއް ބަދަލުގެނެވިދާނެ ކަމަށް  ބޭރުގައި ތިބޭ  ގާނޫނަށް  ޖެއިން 

ލު ނޮޓަރައިޒް ޕަބްލިކް  ރައްޔިތުން. އަސްލު އެހެން ވެސް ހަދާކަށް ވެސް ނުއެއް ޖެހޭނެ. އެއީ އެ ތަންތާ ތިބޭނެ އަސް

  ންޏާ ވެސް. ދެން އެކަމަކު އުޅެ  ރައްޔިތަކު ނޮޓަރަރީސްތައް. ހަމަ ޕޭކޮށްފައި ގޮސްފައި ނޮޓަރައިޒްކުރަންޖެހޭނެ ދިވެހި  

އެ   އެގޮތަށް  އެމްބަސީން  ހުންނަންވާނެއޭ  ކަނޑައަޅާފައި  މީހަކު  ވަކި  އެތަނުގައި  ވަނީނަމަ  ދޭކަމަށް  ޚިދުމަތް 

ގާ ނެތްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޢުތިރާޟެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ބަދަލުގެންނަން  މި    ނޫނަށް  ކަމަށް 

ރަނގަޅުތޯ މި؟ ބަޔާންކޮށްލަނީ. އެންމެ  މަސަ  ދެން  ބާ ކައުންސިލުން  މި  އޮތީ  ހުރިކަން  ދަތިތައް  އްކަތްކުރެއްވުމަށް 



  

ވާހަކަދެއްކިތާ. އަޅުގަނޑު އެ  މީހުން  ފާހަގަކުރެވޭ. އެ  ވެސް  ދަތިކަން.  ކޮމިޓީއަށް  ފާހަގަކުރެވޭ  ވެސް    27މެންނަށް 

ތެރެއިން    2019ޖޫން   ބަޖެޓުގެ  ޚާއްޞަ  ދައުލަތުގެ  އުފެދުމުން  ކައުންސިލު  ބާ  އެ    7.5ގައި  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ހިފެހެއްޓުމުގެ    އަހަރުގެ  ބަޖެޓު  ފާހަގަކުރެވޭ.  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން  ސަރުކާރުން  ގޮތުގައި  ބަޖެޓެއްގެ  ނިޔަލަށް 

ލަސްވިކަން  ސަބަބަކު ޖަމާވުމުގައި  ން ނޫން ނަމަވެސް އެކައުންޓް ހުޅުވުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަޖެޓު 

އޮކްޓޫބަރު    31. އަދި އެ ބަޖެޓް ޖަމާވެފައިވަނީ  އިލަސްވި ޖަމާވުމުގަ  މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ. އެ މީހުންނަށް

އެނގޭ  2019 ކައުންސިލު   . ގައިކަން  ބާ  ކޮމިޓީ  ނަމަވެސް  އެގްޒެކެޓިވް  ޓަކައި  މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް   

މަހު ޖުލައި    ،އިންތިޚާބުކުރެވުނު  ފޯރުކޮށްދެވު  .2019އެއީ  ތަނެއް  ވަގުތީގޮތުން  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ބާ  އެ  ނުކަން 

ނުލިބުނަސް  ބަޖެޓު  އެ  މީހުންނަށް  އެ  އިނގޭ.  ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން  ވެސް  ރިޕޯޓުގައި  އަހަރީ  އެ    ކައުންސިލުގެ 

ޖަމާލުއްދީނު ބާ  ފޯރުކޮށްދީފައި  ވަގުތުން  ހަމަ  ތަން  އޮތް  އެހީގައި  ންމީހުންނަށް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޒަމާނީ  އަދި  ދެން   .

ކަމަށް    ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ގާއިމުކުރެވުނު  އޮންލައިން ނިޒާމެއް އިންތިޒާމުކުރެވި

، އެ މީހުންނަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރެވުނު އަސްލު  ތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާއި އޮއަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ލިޔުއްވާފަ

އްޓިފައެއް ވެސް ނޫން އަސްލު އެ ތިބީކީ، އެ  ، މަސައްކަތް އެއްކޮށް ހުވީމާމި ދެންނެވި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން. އެހެން

މި.   ނުވީ  ކަންތައްތައް  ލި  2019އޮކްޓޫބަރު    31މީހުންނަށް  ބަޖެޓު  ބާ  ގައި  ވެސް  ނިމިދިޔައިރު  އަހަރު  ބުމަށްފަހު 

ހި ޢިކައުންސިލު  ކުރެވިފައި  ންގާނެ  ޚަރަދެއް  ކެޕިޓަލް  އެއްވެސް  ބަޖެޓުން  އެ  ސަބަބުން  ނުހޯއްދެވުމުގެ  މާރާތެއް 

ވެސް  ނުވާ ލިބުމަށްފަހުގައި  ނިމިގެން  އަހަރު  ފާހަގަކުރެވޭ.  ލިޔުއްވާފައިވާކަން  ރިޕޯޓުގައި  އަހަރީ    1ކަމަށް 

ނޮވެއޮކްޓޫބަރު އޮކްޓޫބަރު،  ޑިސެމްގައި،  އެ  މްބަރު،  ވަޑައިގަތްއިރުގައި  މިތަނަށް  ފެބްރުވަރީގައި  ޖަނަވަރީ،  ބަރު، 

ބަޖެޓުގައި ބޭފުޅުންނަށް  އެ   ވެސް  އޭރުގައި  ވަނީބޭފުޅުން  ނުވާކަމަށް  ކުރެވިފައި  ޚަރަދެއް  ޚަރަދެއް  ކެޕިޓަ   ،  ލް 

، ބަޖެޓު ލިބުނީމަ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ނެތް  . އެހެންވީމާނުވޭ  ، އެބަ ފައިސާއިން ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ

އަދި   ކުރެވިފަ.  ކަމެއް  އޮ  2020އަދި  ވެސް  އައިއިރު  މަސް  މާރިޗް  އަހަރުގެ  ޢިވަނަ  ވަދެވި  މާރާތަކަށް ފީސް   

މި ޕްރޮގްރާމްގައި  ޓީވީ  ނުވާކަން  ފެށިފައި  މެންބަރުން    5މަހުގެ    މަސައްކަތް  އެކްސްކޯގެ  ދުވަހުގައި  ވަނަ 

  ވިދާޅުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން. މިހާރު ތަނެއް އެ މީހުން ހޯދައިފި. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް އެތަނަށް ނުވަދެ މި 

އެކަމަކު  އުޅެނީ މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ލަސްވުމަށް  ބަޖެޓް  ކަންކަން  ކައުންސިލުން  ބާ  އެހެންކަމުން  ލިބިފައިވީ.  ވެސް   

ހިންގުންތެރިކަ އެއްކަމަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  މެދުވެރިކުރުވި  އެއީ  ފާހަގަކުރެވޭ.  ކޮމިޓީއަށް  މި  ނެތުންކަން  ވެސް  ން 

މަތިކޮށްފައި ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދެން  ކަންކަން.  ބައެއް  މައިގަނޑު  ބޭނުންވި  ގިނަ    ފާހަގަކުރަން  ވަރަށް  ގާނޫނީ  ހުރި 

ނުކުރައްވާކަން ބޭފުޅުން  އެ  ކަންކަން  އެ  ތާރީޚުތަކަކަށް.  ވަކި  އެބަހުރި  ކޮމިޓީން    ކަންތައްތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

ނުނިމޭ ކަންކަން  އެ  ޑެޑްލައިންސްތަކަށް  އެ  ބައެއް    ފާހަގަކުރާނީ  އެބަހުރި  ދެން  ގަވާއިދު.  ހަދަންޖެހޭ  ކަމަށް 

ބަލައިލި ބައެއް ޑްރާފްޓްތަކުގެ އިނގޭތޯ މަސްދުވަސް ނަގާފައި  ވަރކިންގ ޑްރާފްޓްތަކެ އް އިޢުލާންކޮށްފަ. އަޅުގަނޑު 



  

ދެން  ހުރެފައި އިޢުލާންކޮށް ލާފައި  ތަންކޮޅެއް  ޕްރީއެމްބަލް  ގަވާއިދެއް    4ފައި ހުރީ  ބޮޑު  މި  އެކަނި ލާފައި  މާއްދާ 

މިކަމަށް. އެހެންވީމާ  ހެދުނު ހަދާފައި  ގަވާއިދު  ބުނަނީ މިއީ ހަދާފައޭ. އަދި އެވެސް ހެދުނީކީ ނޫން    ، މި ފެންވަރު 

އެހެންވީމާޓައި އިނގޭތޯ.  ހުރި މަށް  ދަށްކޮށް  ފެންވަރު  ވަރަށް  މި  ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރެވުނުކަން  ކަމެއް  ހާ 

ދަތިތަކަށް ހުރި  ދިމާވެފައި  ގްރެޖުއޭޓުންނަށް  ލޯ  މިހާރު  ދަންނަވާފައި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކަމަށް  އެ    ފާހަގަކުރެވުނު 

ބުނާ މި  އެއީ    ،ބޭފުޅުން  ނުދެއްވާ  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  އެކަން  ގޮތަށް  އެދިވަޑައިގަތް  ލޯ    2މި  މި  އަހަރަށް 

އެކުގައި އެ ކުދިންނަށް    ސް، އިތުރު ވިސްނުމަކާކަމަށް. އެހެންނަމަވެ  ންޑްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވެން ނެތްސަސްޕެ

މި އެދެން  ހޯދައިދިނުމަށް  ޙައްލެއް  ބޭފުޅުންނާއަޅުގަނޑުމެން  މި  އެދުވަހުގައި  ބޭނުންވަނީ  .  އިބައްދަލުކުރާއިރުގަ   

ޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އެބަހުރޭ. ދައްކާފައި ހުރި  ގު  މާ އަދިވެސް ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަތަކެއް މިކަ

ބޭ މި  ވާހަކަތަކާއި  ހުރި  ދައްކާފައި  ސްޓޫޑަންޓުން  ނުޖެހޭ.  ދެކޮޅެއް  ވާހަކަތައް  ހުރި  ގިނަ  ދައްކަވާފައި  ފުޅުން 

ދައްކާފައިވާ   ޕެޓިޝަނެއްގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  މިތަނަށް  ސްޓޫޑަންޓުން  ސްޓޫޑަންޓުންގެ  ހަކަތަކާވާވާހަކަފުޅުތަކާއި  . މި 

ނޫނިއްޔާ   ޖޮބެއްގައިތޯ  އެހިން  ވަކިވަކިން  ދުވަހު  ބައްދަލުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ބަޔަކު  ގިނަ  ތެރެއިން 

އެ    އި. އެކަމަކުހާރު އުޅެނީ. އެންމެ ކުއްޖަކު ފިޔަވައި ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ތިއްބެވީ ޖޮބްގައިންޓަރންޝިޕެއްގައިތޯ މި

ދައްކާ   މި  ދެން  ބޭފުޅުން  ނެތޭ.  ގޮތެއް  ދައްކާނެ  ފައިސާ  ނެތޭ،  ޖޮބެއް  ނިމިގެން  ކިޔަވާ  ތިމަންނާމެން  ވާހަކައަކީ 

ނީ ތިމަންނާމެން ޖޮބްގައި އުޅޭތީވެ ޖޮބް ދޫކޮށްލާފައި  އަނެއްކޮޅުން މިތަނަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަންގައި ލިޔެފައި މި އޮންނަ

ހަދާކަށް  ޓްރެއިނިންގ  އިނގޭތޯ  ނުހެދޭނެއޭ  ތިއެއް  ގްރެޖުއޭޓުން  އެހެންވީމާ.  ގޮސްފައި  ލޯ  ތިބޭ  ގްރެޖުއޭޓްވެފައި   ،

އަޅުގަނޑަ ކަންކަން  މި  ފާހަގަކުރެވޭތީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ނޫންކަމަށް  ވާހަކައެއް  ޒާތުގެ  ކަހަލަ  ހީވަނީ  ދައްކާ  ށް 

ފާހަގަވާން ކަންކަން  މި  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ޒިންމާދާރުކަމާއިއެކު  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހޭނެއޭ  ކޮމިޓީގައި 

ދަންނަވާފައި ދެން އެ ކުދިންނަށް އިތުރު ޙައްލެއް   ބާ ކައުންސިލަށް މި ވާހަކަތައް  ޓަކައި. އެއަށްފަހުގައި  ރެކޯޑަށް 

ނިންމުމަ ނިންމުމެއް  ކިހިނެއްތޯ  ހޯދުމަށް  ދަންނަވައިލީ.  ހުރިކަމުގައި  ވިސްނުން  އެ  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑު  ށް 

ބޭފުޅު އެ  މާދަމާ  ވިސްނިފައި  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  މިހެންކަން  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް  ވާހަކަތައް  މި  ންނާ 

އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލަން.  ވާހުޅު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް؟ ބޫލުކުރެވެނީޤަ  އޮތީ،

ތަމަ ޕެރެގްރާފްގައި އެ ފާހަގަކުރި ތަން އެ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ދެންމެ އަޅުގަނޑު އިއްވި ބަޔާނުގައި ފުރަ

މެން  އުނިކޮށްފައި ދެން ހުރި ކަންކަން ބާ ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ދަންނަވައިލާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު

އެއްބަސްވެވަޑައިގަހުރި އެގޮތަށް  މެންބަރުން  ނިމުމާ  ންނަވާތީވެއާ ހާ  މިގޮތަށް  މިއަދުގެ    އި އެކުގައި  މި  އެކުގައި 

ބާ   މެންބަރުން  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  މާދަމާ  އެދެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ނިމުނީ. ދެން  ވެސް މި  ބައްދަލުވުން 

 ށް ވަޑައިގެންނެވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިމުނީ.  ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރާ ވަގުތު ކޮމިޓީއަ
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