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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގންނެވި އިްއޒަތްތެރި    9ވަނަ އަހަރުެގ    2021` ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

ކޮމިޓީަގިއ   މިވަނީ،  ހިމެނިފައި  އެޖެންޑާަގއި  ކޮމިޓީެގ  މި  މިއަދު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް 

ކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްލުން. ސަބަބަކީ، އަޅުަގނޑުމެން މި މަސް އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންދާ ބައެއް ކަންތައްތަ

ނިމުނީމަ ރިސެސްއަށް ދާވާހަކަ، މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު ބުނާޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ ރިސެސްއަށް. އެހެންވީމާ،  

ދިރާސާކޮށްލުން މަސައްކަތް  ހުރި  ކޮމިޓީަގއި  ނިންމަން  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑުެމން  ކުރީބަިއަގއި  މުހިންމު  އޭެގ  އެންމެ   

މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަަވން.  ައޅުަގނޑު  ޓަކަިއ  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ބޭނުމަކީ. 

ެގ ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭޮގތުން ައޅުަގނޑު ކުޑަ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ތި ިއއްޒަތްތެރި  2020ދިރާސާކުރަމުންދާ ޗޭންޖު އެން.ޑީ.އޭ  

އަރު ރިހެބިލިޓޭޝަން  މެންބަރުންނަށް  ހިންާގ  ފަރާތުން  އެން.ޑީ.އޭެގ  ރާއްޖެތެރޭަގއި  ވާނީ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ވާނަން. 

މުޅި  މެންބަރުން،  ިއްއޒަތްތެރި  ބަެއއް  ބަިއވެރިިވ  ދަތުރުަގއި  ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކޮށްފަ.  މި ކޮމިޓީެގ  ސެންޓަރުތަކަށް 

ނޑުމެން ބަހާލަންޖެހުނީ ރާއްޖޭެގ ދެކޮޅަށް، އެއީ ދެކުނާިއ  ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަޖެޓު ހުރިޮގތުން އަޅުަގ

ބަިއވެރިިވ   އުތުރުަގއި  ފަހަރެއްަގއި  މެންބަރުންނަށް،  ިއއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވި  ުއތުރުަގއި  ދެކުނާއި  ދެން،  އުތުރަށް. 

މި މިހާރު  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަޅުަގނޑު  ހިނގައިދާނެ.  ނުލިބި  މަޢުލޫމާތު  ދެކުނުެގ  ހިއްސާކުރަނީ.    މެންބަރުންނަށް 

ެއ   އަދި  ހިނާގޮގތާއި  މަސަްއކަތް  ސެންޓަރުަގއި  އެ  ތިނަދޫަގއި  ދަތުރުަގއި  ކުރި  ތިނަދޫއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ސެންޓަރަށް ދިމާވެފައިހުރި މަްއސަލަތަކާއި، ިމކޮޅުން، މާލެިއން އެ ބޭފުޅުން ކޮމިއުނިކޭޓު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން އެ 

ޖަވާބުތަކާ   ދިން  ހަމަ ބޭފުޅުންނަށް  ރެކޯޑުކުރެވިފަ.  ނޯޓުކުރެވި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނީ  ވެސް  ހުރިހާކަމެއް  އެ 

އެާއއެްއކޮށް ފުަވއްމުލަކަށް ެވސް ޒިޔާރަތްކޮށް އަދި އަްއޑުައތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، މި ދެންނެވި މަރުކަޒުތަކުން ލިބުނު  

އިތުރު ޭއެގ  އަދި  އެްއކުރެވިފަ.  ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަތުރުަގއި  މަޢުލޫމާތު  ކުރި  ހަނިމާދޫއަށް  އެންމެފަހުން  ން 

މަޢުލޫމާތު   ލިބެންހުރި  ފަރާތުން  މުަވއްޒަފެއްެގ  ޙަވާލުވެހުރި ސިވިލް ސަރވިސްެގ  އެ ސެންޓަރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ބޮޑެތި  ވަރަށް  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާލާފައި  ވެސް  ސެންޓަރު  އެ  ނަަގއި 

މަސައްކަތްކުރާނީ  އިހު ކޮމިޓީން  މި  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ،  އެންމެފަހުން،  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް.  އޮތް  މީަގިއ  މާލުތައް 

މާލޭަގއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާެއއްކޮށް އެން.ޑީ.އޭެގ ވެސް އިސްވެރިންނާ އެްއކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވަން. ދެން،  

އެ އެޮގތަށް  ބޮޑަށް  މެންބަރުން  އޮތް  އިްއޒަތްތެރި  ކުރަން  ހިންމަފުށްޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދިވަޑައިެވސްަގންނަވަނީ. 

ދަތުރުަގއި ހިންމަފުށި ލޮކްޑަުއންއަކަށް ޮގސްެގން، އެމީހުން ކަރަންޓީންަގއި ތިބެންޖެހުމުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެން 



 2021 އެްޕރީލް 26                     ވަނަ ބައްދަލުވުން  9ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

2 

 

ަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް މިވަނީ މި ދަތުރު މި ދުވަސްކޮޅު ނުހިންިގފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ އަޅު 

މިކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވަނީ  މި  ޚިޔާލެއް  މެންބަރުންެގ  ތަނުަގއި ރިސެސްއަށް ދިއުުމެގކުރިން އިއްޒަތްތެރި 

ޕެޓިޝަންތަކުގެ   ފޮނުވަިއލެވިދާނެ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރަށް  ޭއެގ  ހަމަ  ދެން،  ކިހިނެއްތޯ.  ކުރިއަށްދާނީ 

ވާބުދެވިދާނެ ޕެޓިޝަންތަކުެގ ތެރޭަގއި މި އުޅެނީ ހިރާ ސްކޫލުެގ މައްސަލަިއަގއި އަޅުަގނޑުމެން ލެޓަރ  ތެރޭަގިއ، ޖަ

މިހާރު ފޮނުވާލުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަނީ މި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފަ. އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދެން  

، އޮތީ ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުރުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންވާނީ  އެ ލެޓަރ ފޮނުވާލީމަ މި ަމްއސަލަ ވެސް ނިމޭނެ. ދެން

ނުކުރާނަމަ އެ ފަރާތަށް   މިއާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފަ. އަޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟު 

ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލާ  ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ސިޓީއަކުން ދަންނަވާލަން. ކުއްޔަކީ، ިމ ކޮމިޓީން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  

ކުރިއަށް   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ެއކަން  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  އެްއޗެއް  ކަނޑައެޅޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެްއޮގތަށް 

ދިން  ޯގތި  ޚިލާފަށް  ުއސޫލާ  މީދޫ  ދ.  ދެން،  އެދިަވޑަިއެގންފިއްޔާ.  އެޮގތަށް  މެންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި  ެގންދެވިދާނެ 

ކައު އެ  މައްސަލަތަކެްއ  މައްސަލަިއަގއި  ދެން،  އެ  ސަސްޕެންޑްކުރެވިފަ.  ހަމައަށްވެސް  އިންތިޚާބާ  އޮތީ  ންސިލު 

ޯގތީެގ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެދެން. މިހާރު  މިއާމެދުޮގތެއް ނިންމާލަން  އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

މިކަ ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އެބަދޭ.  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މައްސަލަތައް  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން،  މުަގއި 

އިތުރަށް   ކުރިއަށްެގންދިޔައިމަ  މައްސަލަ  މި  ފަރާތްތަކުން  ކަމާުގޅުންހުރި  އިތުރަށް  ނޫނިއްޔާމު  ކުރިއަށްެގންދާނީތޯ 

މަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭކަމެއް އޮތިއްޔާ ކުރިއަށްެގންދާނީތޯ އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ. ައޅުަގނޑު ހަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ މި މައްސަލައިަގިއ، ދެން މިއީއެއް މަޖިލީހުެގ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެްއކަމުަގިއާވ  

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއާ ުގޅުންބޮޑު މައްސަލަައކަށްވާތީ، ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީަގިއ މިކަމާ ުގޅޭ ެއއްވެސް މައްސަލައެްއ، މި  

އެއް ުގޅޭ  މިކަމާ  އިނޭގތޯ  މުޤައްރިރު މައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހިނާގތޯ  މައްސަލަ  މި  ނޫން،  މައްސަލަެއއް  ެވސް 

ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ދަންނަާވލަން  ސިޓީއަކުން  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހިނާގ  ސާފުކުރުމަށްފަހު،  އަރިހުން 

ރަނަގ އެންމެ  ވީ  ބޭފުޅުން  ތި  އެހެންވީމާ،  މައްސަލަ.  މި  އެބައޮތޭ  ލިބިފައި  މައްސަލަ  ޕެޓިޝަނަކުން  އެ  ޅަކަށް 

ެއ   ދޭން،  ޖަވާބެއް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅުްއވި  އެާއއެކު  އެދުެމކޭ.  ވެސް  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  މި  ބައްލަަވއިދެްއވުމަކީ 

ޮގތް   އޮތް  ހިނާގފައި  ެއކަން  މިހާރު  ކޮމިޓީން  ލާަމރުކަޒީ  ކޮމިޓީެއއްކަުމަގިއވާ  ދާއިމީ  މަޖިލީހުެގ  ހަމަ  ކޮމިޓީއަކީ 
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އަކަށްވާތީ، އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާޮގތުަގިއ ެއ މައްސަލަ ނިމުމުން މިކަމަށް ތަސައްލީ ޖަވާބެއް  ބަލަމުންދާ މައްސަލަ

ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އެ މަްއސަލަިއެގ މަސައްކަތް އެ ކޮމިޓީން ހިންުގމަށް މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ވާހަކަ.  

ނިންމާ މީތި  ކުރުޮގތަކަށް  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިއީ.  އެއީ  އަިއޮގތް  ވިސްނުމަށް  އަޅުަގނޑުެގ  ކަމަށް  ލެވޭނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޚިޔާލެްއ އޮތިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ައޅު ެއ ހުށަހެޅުއްވީ  ޮގތުަގއި  ަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް، މި މައްސަލަިއަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ޝިފާޢު ޚިޔާލެއް 

ނުކުރަްއވާ.   އިޢުތިރާޟެއް  އެއްވެސް  މެދު  އެއަކާ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަކަށްކަން.  ކޮން  ދެވިދާނީ  ކުރިއަށް 

ކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެޮގތަށް  ެއކަން  ނުވަތަ  ލަފާކުރެވެނީ  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް  ދެން،  އެހެންވީމާ،  ރެވިދާނެހެން. 

ކުރިއަށްދާނީ  ބާރަށް  މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޓީެގ  މި  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ނެތް.  މަްއސަލަތަކެއް  ކޮމިޓީަގއި  މި  އިތުރަށް 

ހިންަމފުށި ވެސް ކަރަންޓީނުން   މިހާރު ލޮކްޑައުންަގިއ އޮތް  ލަފާކުރެވެނީ ރިސެސްއަށްފަހު. އަދި  އަޅުަގނޑަށް ދެން 

އަޅުަގނ ސެންޓަރުތަކަށް  ސަލާމަތްވެ،  ެއން.ޑީ.ޭއެގ  ހުރި  މާލޭަގއި  ދަތުރުކުރެވުމަށްފަހުަގއި  ރަށަށް  އެ  ޑުމެންނަށް 

އެހެންވީމާ،   ލަފާކުރާނީ.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިއަށްެގންދިއުަމށް  މިކަން  ޒިޔާރަތްކޮށް،  އަޅުަގނޑުމެން 

ބޭނުންފުޅުތޯ ފާހަަގކުރަން  އެއް؟ )އިތުރުކަމެއް  ކަމެއް ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިތުރަށް  މެންބަރަކު  އިްއޒަތްތެރި  ެވސް 

ނެތުމާއެއްކޮށް އަދި ޚިޔާލެއް ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް އިތުރަށް ބޭނުން ނެތުމާއެއްކޮށް އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީ ނިންމާލަން  

ދުވަހެއް. އޮންނަ  ކޮމިޓީ  ދެން  ދަންނަވާލާނަން  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ޖެހެނީ.  ވަރަށް   މި 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  

 

_______________ 


