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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުވޭ( ފެ)ކޮމިޓީގެ   ރެކޯޑުކުރެވިފައި  ބައި  ޙުސައިންމެންބަރު  ...  ށޭ  ދާއިރާގެ  އަދި  .  ސަޢުދު  ރި  އިއްޒަތްތެމަތިވެރި 

ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  . މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާގައި އޮތް މައްސަލައަކީ  މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު

ކޮށްލުން  މައްސަލަތަކާ މަޝްވަރާއެއް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ    .ގުޅޭ  ކުރީގައިމި  ދެންނެވި    މި  އަޅުގަނޑު  ވެސް 

. އެ  ތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތްޢާބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ އިޖުރަންމު  މުހި  ގައިކޮމިޓީގައި މިވަގުތުފަދައިން  

ބޮޑެތި    މަސައްކަތް ހުށަހަޅުއްވާ  ފަރާތުން  އޭ.ޖީގެ  މިވަނީ  މަޑުޖައްސާލާފައި  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު 

އި ދެން  ބަދަލުތަކެއްގެ  ހުށަހަޅަން.  ދުވަސް    10ޞްލާޙުތަކެއް  އޮތީ  އެދިވަޑައި  ދެއްވުމަށް ވަރަކަށް  ދެން  ގަތީ. 

ގޮތުގައި  ގެއަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން    ބިލެއްގެ  އެއީ  މަސައްކަތް.  ބިލުގެ  ޕީ.ޖީގެ  އޮތީ  އޮތް  ނިމިފައި  ދެން 

މަޑުޖައްސާފައި ޒާތުގެ    .އޮތީ  މި  މަސައްކަތެއް  އެ  ބައެއް  ވެސް  އެހެން  ބިލުދެން  މަޖިލީހުގެ  ބަދަލު  ގެންނަ  ތަކަށް 

އެއްގޮތްސައްމަ  ތަކެއްގައި ކޮމޓީ ކޮމިޓީގެ  ކަތްކުރާތީ  މުއައްސަސާ  މިނިވަން  ވާހަކަ    މުޤައްރިރާ ކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑަށް 

ން  އޭރުން އަޅުގަނޑުމެ  . ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް  އެއްހާ ހިސާބުގައި އެ   10ދެކެވުނީމަ ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 

ކުރިސިޓްކޮށްގެން  އެއްކޮށް   މަސައްކަތް  އެހެއެއްގޮތްކުރުމުގެ  ކަމަށް.  ގެންދެވިދާނެ  އެއަށް  އެކަން  އޮތީ    ންވީމާ، 

އަށް ހުށަހެޅޭ ސިޓީތައް ގިނައީ. އެ ސިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް  ތް. ދެން ކޮމިޓީދެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އޮތްގޮއެއީ  އެގޮތަށް  

ގެންދަނީ   އިށީނއަޅުގަނޑު  މި  އަޅުގަނޑުމެ  ގެން ދެވަކިން  މިހާރު  ދެމުން.  ޖަވާބު  އެއަށް  ންނަށް  އިނދެގެން 

ގްރެޖުއޭޓުން އެ    ންޓުން ލޯ ބާ ސްޓޫޑެ  ،ހުރި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތީ ބާ ކައުންސިލުނިންމަންޖެހިފައި  

މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  މައް  ކުރީގައި   ސްޓޫޑެންޓުންގެ  އޮތް  ގެންގޮސްފައި  ކުރިއަށް  އެ  ސަލައެއްވެސް   .

މަސައްކަމައްސަލަ ހޯދުމުގެ  ޙައްލެއް  ބާ އަށް  ކުރީދުވަހު  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުކޮށްފައި  ތް.  ދެން    .ވަނީކައުންސިލާ 

އެންމެދުވަހުގައި އެދިވަޑައިގަތް ގޮތަކީ    ކައުންސިލުން އެ ބާ ވާހަކަފުޅެއް ނޫން    އަޅުގަނޑުމެން  އެއްބަސްވެވޭ ކަހަލަ 

އްދަތެއް ދެއްވުމަށް  ރު ދުވަހުގެ މުއަހަ   1ނޫނިއްޔާ    ދުވަސް މުއްދަތެއް  އެއީ ދެ އަހަރުގެއި އޮތީ.  ކަންނޭނގެ ދެކެވިފަ

ސަސްޕެންޑްކުރެއްވީ.އެ މީތި  ހީވަނީ    އެހެންވީމާ،  ދިވަޑައިގަތީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  މެންބަރުން  އެ  ގިނަ  ކޮމިޓީގެ 

އެހެންވީ ނެތް.  ތަރުޙީބެއް  ކުރިއަމާބޮޑު  އިތުރަށް  ދެން  މަސައްކަތްކުރަން  ށްދާނެ  މާ،  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކާމެދު 

ތިބިއެބަޖެހޭ.   ނިމި  ކިޔަވާ  އެތިބި  މިހާރު  އެއީ  ކަމެއް  ހޯދަކުރަންޖެހޭ  ޙައްލެއް  ކުދިންނަށް  ކުރެވެން    އިދިނުމަށް 

ޖެހޭނެ.  މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް  ކޮށްދޭން  ކަމުގައި  ބައެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް  ދިމާވި    ސް ވިޔަ   އިހުމާލުން 

އެހެންވީމާ، އެ  އް.  ކަންތައްތަޙައްލެއް ކަމަށް ފެންނަ  ނެ  ހޯދައިދެވޭ  އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ  ބޭފުޅުންގެ އިޒުނަޔާ އެކަމާ ގުޅިގެން މިހާރު ތި   އަދިމަޝްވަރާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން.  

ފޮނުވާފަ  ބާ ސިޓީއެއް  މަޢުލޫކައުންސިލަށް  ކުރެއްވި  ކަންތައްތައް  ޒާތުގެ  ބައެއް  ބޭފުޅުން  އެ  މާތު  އި 



  

ކުދިން  .ސާފުކޮށްލެއްވުމަށް ނިމުނު  ކިޔަވައި  ޓްރެ މިސާލަކަށް  ހޯދައިއިނަށް  ފުރުޞަތު  ބެފުޅުން  ނިންގެ  އެ  ދިނުމަށް 

ކައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ  އެ ތާރީޚުތައް މިކަހަލަ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ޓަ  ،މަސައްކަތްޕުޅު އެދުނު ތަންތަންކުރެއްވި  

ފޮނުވާފަ އަޅުގަސިޓީއެއް  އޭރުން  ކޮމިޓީ.  ކުރައްވާފައިނޑުމެން  ބޭފުޅުން  އެ  އިނގޭނެތާ    މަސައްކަތްތައް ހުރި    އަށް 

އެހެންވީމާ،   ބޭނުމުގައި.  ދެނެގަތުގެ  އިތުރަށް  މި  އެ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  އެއާ  ދެން  ފޮނުވާފައިވާނީ  ސިޓީ 

ލިބޭ ދުވަސް ދުވަހުގެ   ޖަވާބު  އެ ސިޓީގެ  ނަމަނީކަމަށް ވައް ނެތް  ޟެތި ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާއެދެން މި ބޭނުންވަނީ  

ކޮމިޓީއަށް    ކައުންސިލަށް ދައުވަތެއް ދޭން   ވެސް ބާ  ން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އަނެއްކާފަހު ދުވަސް ނޫނިއްޔާ އެ ދެތި

ދެން  ވަޑައިގެން ބޭފުޅުން  ވަޑައިގަންނަވަން  އެ  އެ  ކުރިއަށް  ގޮތްތަކެއް    ދެން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް 

ޓަކައި.އަޑު  މެންއަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ  އަހާލުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބާ  އޭރުން  އެއްގޮތް    ކައުންސިލާ  އާއި  ޚިޔާލު 

ޖެހިއްޖެ ކުރިއަށްދާން  ދެވޭކޮށްލެވިގެން  އަނަމަ،  ކަމަށް  ރަނގަޅުވާނެ  މާ  އެހެންވީމާނަމަ  ފެންނާތީ.  މި ޅުގަނޑަށް   ،  

މައްސަލައަކީ ކޮމިޓީގައި ހުރި    އް ންނަން ބޭނުންވި އެއަސްލު މިވަގުތުގައި އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެ

އެއީ  ރާ ކަމެއް  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކު   . އަނެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން

ވާނެ.  ކޮޅެއް އަވަސްކައި ދެން މީގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތްގޮތާ ޚިލާފަށް މިހާރު ތަންކުރުމަށް ޓަސާފު  ކްރިމިނަލް ރެކޯޑް

މުއައްސަސާތަކަށް   ހުރިހާ  މިދެންނެވި  ހިފައިގެން  ފޯމެއް  ކޮންމެ  މީހަކު  ކޮންމެ  ހަމަ  އަދިވެސް  އެހެންނަމަވެސް، 

ބުނޭ މާދަމާ    އެއް ތަންތަނަށް ދިޔައިމަ އެބަ ކުރެވޭނީ. ބައެއް ވުޒާރާތަކަށް ބަތައް ފުރިހަމަދާންޖެހޭ. ގޮސްގެން އެ ފޯމު

އެއްދުވަސް  ބަލާ  އެ  ފޯމް  އަނެއްކާ  ދިޔައީ.  ކަލެކްޓްކޮށްގެން  އެ  ފޯމް  އަނެއް    އަނެއް  ތަނުން  ނޫނިއްޔާ  ކޯޓަކަށް 

މި   މި އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް   އެހެންވީމާ،  ދާން  ގަ  ޖެހެނީ.  މި    އިމު ހަމަ  މަދުވެގެން  ނަގާ  ދުވަހެއް  ހަތަރު  ތިން 

އަޅު ހޯދަން.  ގޮތްތަކެއް  ފަސޭހަ  އެއަށްވުރެން  ފިލްކޮށްލުމަށް.  މެންޑޭޓުގެ  ގަނފޯމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ނޭނގެ  ޑަކަށް 

ކަމެއް  ވާ  ވާ  ކަން.    ތެރޭގައި  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މުއައްސަސާތަކަކީ  ބައެއް  އެހެންނަމަވެސް، 

  ޖުމްލަ ޙައްލު ހޯދުމަށް ހުރިހާ ކަންކަން ކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާތީވެ އެ މުއައްސަސާތަކުން މި ބާވަތުގެ  ށްކަމަކަ

ވާހަކަ  ކަމާ މުއައްސަސާތަކުގައި  ކަމަށް  ބެހޭ  މި  ކިހިނަކުންތޯ  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދައްކާލުމަކީ 

ބަޙައްލެއް   ފަސޭހަކަމާއެކުގައި  އަޅުގަނޑުތަންކޮޅެއް  ފަސޭހަތައް  ހުންނަ  ޤައުމުތަކުގައި  ލިބޭނެ  އެއް  ވެސް  މެންނަށް 

އޭގެ އިން  ގޮތަކަށް  ވިސްނުމެއްތިޒާމެއް  ކޮންމެވެސް  ގޮތަކަށް  އޮތިއްޔާ    ރޭވޭނެ  ކަމެއްކަން  ނެރެވެން  ފަސޭހަވެދާނެ 

  ފުރަން ތައް  ފަރާތްތަކުން މި ފޯމުއަދި އަމުދުން ވަޒީފާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ    .އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ރައްޔިތުންނަށް

ފުރުޞަތެއްގެ  މި  ޖެހުމަކީ   އަވަސް  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ދަތިވާ  ވަރަށް  އެއްގޮތަށް  ކޮށްލެވޭނެ    ތެރޭގައި  ތަނަކުން 

ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ    ރައްޔިތުންނަށް  ނިޒާމެއް އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިޖިއްޔާ ވަރަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް 

މައްސަލައެއްތޯ  ތި   ރަނގަޅު  އެޓެންޑްވާން  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެސްލީ.  މި  ސަމާލުކަމަށް  ހަމައެކަނި  ބޭފުޅުންގެ 



  

ހުޅުވަލަންބަލާ އަޅުގަނޑު  މައްސަލައިގައި .  ދެ  މިދެންނެވި  އިއްޒަތްތެރި    އި ލާނަން  ދައްކާލަން.   މެންބަރު ވާހަކަފުޅު 

 .ސިރާޖު މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  ކަންތަކާ ގުޅިގެން ތި ހުށަހެޅި ގޮތް    އުންސިލުކަ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ބާ 

  ސިލުން ހާޒިރުވުމަށް ދަންނަވަން ކައުން  އަށް ޖަވާބެއް ލިބެންވާއިރަށް ބާ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ފޮނުވާފައި އިން ސިޓީ 

ހޯދަންޖެހިފައި އިން    ދެން އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަވަސް.  އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެނޭ މިއަށް  ޙައްލުތަކެއް 

ކަންބޮޑުވާކަމެއް. އެއަށް    .މައްސަލައަކީމައްސަލައެއް   ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތިބުމަކީ  ދަރިވަރުންތަކެއް  ހުވާނުކުރެވި 

ލި ގުޅިގެ ޙައްލެއް  ރެކޯޑާ  ކުށުގެ  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ފާ  ންބެންޖެހޭ.  ގޮތަށްތި  ތަކުލީފެއް  އޮންނަ  ހާގަކުރެއްވި  މިހާރު   

އެ ހިތަށްއަރަނީ  ކަމެއް.  އަޅުގަނޑު  އޮތިއްޔާ  ހެންނަމަވެސް،  ގޮތަށް  ނިމޭ  ޑެސްކަކުން  އެއް  އެއްތަނަކުން  ހަމަ 

މީގެ ކަންކަމެއް  ހިނގާފައި އެބަހުރި.    ނުރަނގަޅު  ވެސް  ފެ   އެކަމަކުކުރިން  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ބަދަލުގައި  ނޭ  އޭގެ 

ފުރަން    އެއް ރެކޯޑުތައް  ކުށުގެ  ވަކިންތަނަކުން  އެއް    ޑެސްކުތައް  ކު   ޢިމާރާތަކުން ބަހައްޓާފައި  ނެ  ރެވޭ އެކަން 

އެއް ތަނަކުން އެއް  ކުރިން    ބޫލުކުރެވެނީ މީގެޤަޑަށް  ކުރިން އަޅުގަނ  ރަނގަޅު ކަމެއް. މީގެ  ހަމަޖެހުމަކީ  އިންތިޒާމު

ނޫޑެސްކަކުން   ރަނގަޅު  އޮތީމަ  ގޮތަށް  ރާއްޖޭގަ ނިމޭ  މި  ތާރީޚެއް  ދޫކުރުމުގެ  ރެކޯޑު  ކުށުގެ  އެބައޮތްހެން.  ން  އި 

ދޫކޮށް ނަގާނެ  އިފައެގޮތަށް  ތާރީޚުތަކުގަ  ފަރާތްތަކެއް  ޒިންމާ  ކުރީގެ  މީގެ  ކަމަށް  ނުހުންނަ  އި  ހިންގާފަ   އިވެސް 

އެހެންނަމަވެސްއެބަހުރި ކޮންމެ    ،.  ޢިމާރާތާތަކުން  ނަމަޑިޕާއެ  އެއް  ޑެސްކެއް  ރެކޯ ވެޓްމަންޓަކަށް  ކުށުގެ  ޑް  ސް 

ޑެސްކަކުން ކުރިޔަސް އެކަން   އެއް ދެން  ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ނިމުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.  އި ނަމަވެސް ބަހައްޓާފަ ޑެސްކެއް

މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. ހަމަޖެހުމަކީ ހަމަ  އްގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެ

 އެކަމާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އެއީ.  އި ގޮތެއްގަޖުމްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިދެންނެވި މައްސަލައަކީއްޒަތްތެރި  އިޔާ  ޝުކުރިއްއާދެ!   ފަހުން  ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެނެއް    މެންބަރު. ދެން 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން    ން. އެހެންނަމަވެސް،ނޫ  ތީކީއެއްބޭނުންވާ  މިވަގުތު ދޭން  މުހިންމު ކަމެއް  ކުރުން އެހާއެހެން  

ކިބައިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކަމަކަށް ފާހަގަ   ބައެއް  ތިގެނެސް   ސަމާލުކަމަކަށް   ، ވެވާތީކުރެވުނު  އެ  ލީ  ކަމަށް    ބޭފުޅުން 

ބޭނުންފުޅުވާ ކުރިއަށް    ނަމަވަނީކަމަށް    އެޓެންޑްވާން  ކޮމިޓީގަ  ގެންދަން.އަޅުގަނޑުމެން  އި  މިވަގުތު 

ދާއިރާގެ    އިވަޑައިގެންފަވެ ބައިވެރި ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި  ވެލިދޫ  މުޙައްމަދު  ހެންވޭރު އުތު  ޝަފީޤްهللا މެންބަރު  ރު  އަދި 

މުޢިއްޒު  މެންބަރުއްޒަތްތެރި  އިދާއިރާގެ   ބާ   މި  މެންއަޅުގަނޑު.  އިބްރާހީމް    ކައުންސިލު އަނެއްކާ   ދެއްކި ވާހަކަޔަކީ 



  

އްލެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން  ދިމާވެފައިވާ ކަންތަކަށް ޙަ  ށް މިހާރު ގްރަޖުއޭޓުންނަ  ލޯ   ވެސް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައި

މަސައްކަތް  ލިބޭތާ    ސިޓީގެ ޖަވާބު އެ  ނެ ސިޓީއެއް.  ވާއިކައުންސިލަށް ފޮނުވާފަ  އެ ބާން. މިހާރު  ކުރުހޯދައިދިނުމުގެ 

ވެސް ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާނަން.   އްކާބޭފުޅުންނަށް އަނެ  ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަސް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ

އިޢުތިރާ އެގޮތަށް  މެމްބަރުން  އެޟެކޮމިޓީގެ  އަދި  ނެތީމަޔާ  އެއްއް  އަޅުގަނޑަށް  ބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް  ހެން 

މަސައްކަތެއް    ދެން އިތުރުއެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމީ.    ،ކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާއިޝާރާތް

ބައްދަލުވުން    އިމިވަގުތުގަ ށްގެންދެވެން  އަކުރި  އިވަގުތުގަ  މި  އިގަކޮމިޓީ ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތީމަ 

 ލާނަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އިނިންމަ
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