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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީން    1`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ މި ދައުރުެގ  

ކަެމއް ެއބަ އޮތް އަޅުަގނޑުމެންެގ މި   5މިއަދު ހުށަހަޅާ ބައެއް ކަންތައްތައް ތި ބޭފުޅުންެގ މޭޒުކޮޅު މަތީަގއި ވާނެ.  

އެހެންނަމަވެސް،   ހުށަހެޅިފަ.  ދަރަންވަންދޫ ކޮމިޓީއަށް  ބ.  ފުރަތަމަ  ބަލާލާއިރު،  ހިސާބަށް  ޮގސްފައިވާ  މަސައްކަތް 

ކޮމިޓީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޕެޓިޝަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  ިގރަމުންދާ  ޚިލާފަށް  އާދަޔާއި  އަތިރިމަތި 

ސި ފަރާތަށް  އެ  ވާނީ،  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނުފެތޭ.  ޕެޓިޝަން  އެ  ދަންނަވަން.  ަގާވއިދަކަށް  ޓީއަކުން 

ފަރާތަށް  އެ  ޕެޓިޝަންތައް  ނުފެތޭ  ަގވާއިދަށް  ކޮމިޓީެގ  ޕެޓިޝަން  ނިންމާފައިވާނެ  ކުރިން  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ދަންނަވައިެގން ނުވަތަ ސިޓީައކުން ދަންނަވަިއެގން އެ ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު،  

ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ބ. ދަރަވަންދޫ އަތިރިމަތި އާދަޔާއި ޚިލާފަށް ިގރަމުންދާތީ،   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

މި ސަރަޙައްދު  ހޯދުމަށް،  ޙައްލެއް  ކަމަށް  މި  ދަތިވަމުންދާތީ،  ހިފުމަށް  ޮގތުަގއި  އެދެވޭ  އެންމެ  ބޭނުން  ޮގނޑުދޮށުެގ 

ހިފޭޮގތް ބޭނުން  ޮގތުަގއި  ރަްއކާތެރި  ިމ    ޙިމާޔަތްކޮށް  ޕެޓިޝަން.  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ދެއްވުމަށް  ހަްއދަވައި 

ޕެޓިޝަނެއްކަން   ފުރިހަމަވެފައިނުވާ  ކަންކަން  ފުރިހަމަާވންޖެހޭ  އެްއޮގތަށް  ަގވާއިދާ  މަޖިލީހުެގ  ޕެޓިޝަންަގއި 

ދަންނަވަ މިވާހަކަ  ސަމާލުކަމަށް  ެމންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ދެން،  ފާހަަގކުރެވޭ.  ން. 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ޕެޓިޝަނާމެދު ފެނިލައްވާ ޮގތެއް އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަމުަގއި ނިންމަވަން.  

ދެން، މީަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަރުތު ހަމަކޮށްެގން މި ޕެޓިޝަން ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެ. ެގންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ،  

ންނަށް މިކަމާމެދު ފެނިލައްވާ ޮގތެއް ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ މި ދަނޑިވަޅަށް ވެސް ހަމަ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ހާމަކޮށްދެއްވަން ޝުކުރިއްޔާ. މުޣުނީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް މުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެގންދާނެ   ޝުކުރިއްޔާ ކުރިއަށް  ކަންތައް  ޮގތުން  ޕެޓިޝަނާބެހޭ  ކޮމިޓީަގއި  ޕެޓިޝަން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު. 

މި  ޮގތަށް  އެްއޮގތްނުވާ  ހަމަތަކާ  އޮންނަ  މި  ޚިލާފަށް  ުއސޫލުތަކާ  އެ  ކަނޑައެޅިފަ.  އޮވޭ  އުސޫލުތަކެއް  ޚާއްޞަ 

ޮގތަކީ އަނބުރާ ފޮނުވާލުން. ދެން،  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަންތައް އަޅުަގނޑުމެން   އަމަލުކުރަމުން މިދާ 

އެީއކީ ސެކެރެޓޭރިއޭޓުން އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވާތީވެ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާ ޕެޓިޝަންތަްއ އަނބުރާ  

ކަންތައް ހަމަނުވާ  ޝަރުޠުތައް  އެ  ވާހަކަދައްކަިއެގން،  ފަރާތާ  ހުށަހަޅާ  އެ  ބަދަލުަގއި  ޝަރުޠު  ފޮނުވާލުމުެގ  ތައް 
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ޮގތެއް   ވެސް  އެއީ  ދެން  ފެންނަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޙާލަތެއްަގއި  އެކަހަލަ  އެދިަވޑަިއަގންނަވަނީ.  ހުށަހަޅަން  ހަމަކޮށްފައި 

ދެން،  ެގންދަން.  ކުރިއަށް  ދެން  ެއޮގތަށް  ެގނެސްެގން  އިސްލާޙު  ެއ  ަގާވއިދަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ނިންމައިެގން  ކަމަށް 

ަގާވއިދެއް ެއއްެވސް  އަޅުަގނޑަށް  އޭރުން  އެހެންވީމަ،  ނުވާނެ.  ބޭރެއް  މިތަނުން  ދެން  ޕެޓިޝަނެްއ  ެއއްެވސް  އަދި   

ފެންނަނީ މިހާރު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތީމަ އެ އުސޫލުތެރެއިން ދާން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ 

އުސޫލަށް   ދެން  މީެގފަހުން  ޕެޓިޝަންތައް  އަންނަ  އެ  ބޭރުން  ދަންނަވަިއެގން  އުސޫލުން  އަޅުަގނޑުމެން  ފައްތަން 

ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު  ެގންނަން  އިސްލާޙެއް  ަގާވއިދަށް  ެގންދާޮގތަށް  ކުރިއަށް  މިތާ  ހަމަ  ފައްތަިއެގން  އުސޫލަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ަގާވއިދަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާންވީމަ  މިޮގތަށް  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ނުނިމި  ޮގތެއް  އުސޫލަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ެގންދަން.  އެޮގތަށް  ރާވަިއެގން  ަގާވއިދަށް  ފެންނަނީ  ވެސް  ައޅުަގނޑަށް  ނުހިތޭނެ.  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

 ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެކަމާމެދު އެްއޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފަިއާވ  

ަވނަ މައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގިއ    2ޅިފަިއވާ  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެ

ވަނަ އަހަރު އެސް.ެއސް.ސީ އިމްތިހާނު ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް ޤުރުއާން މާއްދާ ހަދާއިރު ބެލެނިވެރިންެގ   2020މި އޮތީ،  

އެއާެއއްކޮށް   ހަމަ  ޕެޓިޝަން.  ހުށަހެޅިފައިވާ  ފާހަަގކޮށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ވަ  3ހުރި  މި  ހުށަހެޅިފައި  މި ވަނައަށް  ނީ 

ަގއި އުޅޭ ކުދިންނަށް ތައްޔާރުވާން ަވުގތު ނުލިބި ޤުރުއާން މާއްދާއިން އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާން   10އަހަރު ްގރޭޑް  

ޕެޓިޝަނަކީ ވެސް ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް    2ދިނުމާމެދު ބެލެނިވެރިންެގ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޕެޓިޝަން. މި  

އަޅުަގނޑު ޮގތުަގއި  އިްއޒަތްތެރި އެކައްޗެއްެގ  އެދެން  ވަރަށްބޮޑަށް،  އަޅުަގނޑު  ދެން،  މިދެކެނީ.  ކޮމިޓީން  މި  މެން 

ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  މިއީ  ނަންގަވާފަ.  ޑިސިޝަން  މިކަންކަމަށް  އެޑިޔުކޭޝަނުން  ވަނީ  މިހާރު  މެންބަރުން 



 2020 ފެބްރުވަރީ 24                    ބައްދަލުވުންވަނަ   1ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

3 

 

ޮގތު  އިމްތިހާނެއްެގ  އުނދަޫގ  ހަދަން  ތިބެ  ތައްޔާރުނުވެ  ދަރިވަރުންނަށް  ފާހަަގކޮށް،  ޤަބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ަގއި 

އަސްާމ   ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޮއތް.  އެބަ  އެއް  ސަރކިއުލާރ  އޮތް.  އެބަ  ސްޓޭޓްމެންޓެއް  ފޮނުވާފަިއާވ  އެޑިޔުކޭޝަނުން 

 އަރިހުން އެދެން މި ސަރކިއުލާރ މި ބޭފުޅުންނަށް ކިޔައިދެްއވުމަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީ. 

 

 ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް މުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއި

ަގއި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާން ޤުރުއާން މި މާއްދާއާމެދު    2020ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު އެޑިޔުކޭޝަން  

އެޑިޔުކޭޝަނުން ދީފައި ޕެޓިޝަނާ ބެހޭޮގތުން ދެންމެ ތި   އިން ބެލެނިވެރިންެގ ހުރި ކަންބޮޑުުވން ފާހަަގކޮށް ހުށަހެޅާ 

ޖަވާބު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މިހާރު ބެލެނިވެރިން އެދިފައިވާ ޮގތަށް އެ ކަންތައް އެ އޮތީ އެޑިޔުކޭޝަނުން ެއ  

އެދުނު ޮގތަށް ޙައްލުކޮށްދީފަ. އަދި ެއކަމުެގ އިތުރު ކަންބޮޑުވުމެއް ނޯންނަ ވަރަށް އެ ކަންތައް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ،  

ފާހަަގ މިކަން  ބޭނުންތެރިކަމެއް ނެތް އަޅުަގނޑު  ޕެޓިޝަނާއިެގން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދިޔުމުެގ  މި  ކޮށް، 

ހާމަކޮށްދިނުމުގެ  ފަރާތަށް  ެއ  ޙައްލުކުރެވިފައިާވކަން  ެއކަން  ޮގތުަގއި  ޖަވާބެްއެގ  އެކަމުެގ  ދެން  ނިންމާފައި،  ކަމަށް 

 ޮގތުން ސިޓީެއއް ފޮނުވާލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

 ޝުކުރިއްޔާ. ޝިފާޢު.

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަަމ  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  މުޣުނީ  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ިމ އިތުރު މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ އެޑިޔުކޭޝަނުން ފޮނުވާފައިާވ ސަރކިއުލާރއާ އެްއޮގތަށް  

 ކޮމިޓީން އެއްބަސްވެ ެއކަމާ މަޖިލީހުެގ ރައީސްއަށް ދަންނަވާލަން އެންމެ ރަނަގޅުކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން.  

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހޯރަފުށި
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މި ޕެޓިޝަން އަންނަމުންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރު، އެކި   އަދަދަށް ސޮއި ހުރޭ. ދެން، މީަގއި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު 

ވަކި   ހުށަހަޅާއިރުަގއި  ޕެޓިޝަނެއް  ޮގތުން  ކުރުމުެގ  ހަރުދަނާ  މިކަންކަން  ކަމަށްވާތީެވ،  ނެތް  މިންަގނޑެއް  އެްއވެސް 

ރައްޔިތުންެގ  އެހެންވީމާ،  ޕެޓިޝަނަކީ.  ކަންބޮޑުވުމެއް  ރައްޔިތުންެގ  އެއީ  ކަމަށް.  އޮންނަންޖެހޭ  ސޮއި  އަދަދަކަށް 

ނަމުަގއި  ފަރާތުން ރަށެްއެގ  ިމސާލަކަށް  ވަނީ.  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ރައްޔިތުންެގ  އެ  ކަންބޮޑުވުމެއްތޯ  މީހުންެގ  ކިތައް   

އާބާދީައކީ   ރަށުެގ  އެ  ހުށަހަޅާއިރުަގއި  ކަމަށްވެފައި،    3000ޕެޓިޝަނެއް  ސޮިއކޮށްފައި،    3މީހުން  އޭަގއި  މީހުން 

ެއއީ ރައްޔިތުންެގ ނަުމަގއި ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަންއެކޭ ބުނީ ެއއަށް އެލިބޭ ހައިސިއްޔަތު އެ ޙަްއޤު ހައިސިއްޔަތެއްތޯ،  މަ 

މިނިމަމް   އަދަދަކަށް،  ކޮންމެވެސް  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  ސުވާލެއް.  ުއފެދޭ  ހިތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ދެން 

  2. އެހެންނޫނީ ކޮންމެ  ނަންބަރެއް ސިްގނޭޗަރ ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޕެޓިޝަންެއއްެގ ޮގތުަގިއ ސައްޙަވުމަށް ޓަކައި

 މީހަކު މިހާރު އޮންނަ ޮގތުން ސޮއިކޮށްފައި މުޅި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުވާ ޮގތަށް ެއބަ ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަންތައް. 3މީހަކު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީ.  

 

 ވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް މުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެ 

ެއއަށް  އަދި  ތާއީދުކޮށް  އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ސަލީމް  މެންބަރު  ހޯރަފުށި  މެންބަރު،  އިްއޒަތްތެރި 

އަށްުވރެ ކުދި، ރަށްރަށުެގ އާބާދީެގ   500އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ނަންބަރސްއެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. މިސާލަކަށް  

އަންނަ   ރަށަކުން  % ނިސްބަތުން  އާބާދީެގ  ކަމުަގއިވަނީނަމަ،  ސޮއިކުރަންޖެހޭނެ   33ޕެޓިޝަނެއް  ޕެޓިޝަނުަގއި  އެ 

އަށްވުރެ މަދު ނުވާ އަދަދެއް އޭަގއި ސޮިއކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް،   500ޕެޓިޝަނެއް ކަމުަގިއވަނީނަމަ   ކަމަށް. އަދި ޤައުމީ

ރަށެްއެގ އާބާދީއެްއ،  ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ހިމަނަންޖެހޭނެ  ޕެޓިޝަނެްއ    ސޮއި  ހުށަހަޅާ  ނަމުަގއި 

އަށްވުރެ މަދު   550. އަދި އެީއ ޤައުމީ ޕެޓިޝަނެއް ކަމަށް ވަނީނަމަ  33، ރަށުެގ އާބަދީެގ %33ކަމުަގިއވަނީނަމަ %

ނުވާ އަދަދެއް ޕެޓިޝަނުަގއި ސޮއިކޮށް، ދެން އެ އަދަދު ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެން ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު އޮތް ޮގތެއް  

 ބަލާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ވަނަ ޕެޓިޝަނެއްަގއި މި އޮތީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްއިން ައއްސޭރި ޖަލުަގިއ    5ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް  

ވެސް   ަގާވއިދަކަށް  ޕެޓިޝަންެގ  ޕެޓިޝަން  މި  ޕެޓިޝަން.  ފޮނުވާފަިއވާ  ބަޔާންކޮށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ގައިދީންެގ  ތިބި 

ންސަރއެއް ވެސް ނެތް. އަދި ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ޕެޓިޝަންެގ ަގވާއިދަށް ެއްއޮގތަކަށް ވެސް  ނުފެތޭ. ސްޕޮ

ނުފެތޭ ޕެޓިޝަންއެއް. އެހެންީވމަ، އަޅުަގނޑުމެން މި ހަމަ އެ ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާ ޮގތަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ލިބި ފުރުޞަތެއް  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  އެންމެ އެހެންވީމަ،  ތި  ދަންނަވައިެގން  ޖެނެރަލަށް  ސެކެރެޓަރީ  އްޖިއްޔާ 

ބައްދަލުވުން   ިމއަދުެގ  ނެތުާމއެކު  ކަެމއް  އިތުރު  ދެން،  ބައްދަލުވުމަށް.  ދަންނަވާލާނަން  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް 

 މިހިސާބުން ނިމުނީ.  
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