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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދައުރުެގ   މި  ކޮމިޓީެގ  ޕެޓިޝަން  އަޅުަގނޑުމެން    2`.  މަރުޙަބާ.  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

މިއަދު މި ކޮމިޓީ މި ބާއްވާލީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޕެޓިޝަނެއްަގއި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  

ުގޅޭޮގތު ޕެޓިޝަންތަކާ  ފުރިހަމަނުވާ  ޖެނެރަލަށް ސިފަތައް  ސެކްރެޓަރީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތަކާމެދު  ޢަމަލުކުރާނެ  ން 

މަޝަވަރާެއއް ހޯދާލުމަށް ޓަކައި. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ިއއްޔެަގއި ފާޅުކުރެްއވި ބަެއއް ކަންބޮޑުވުންތައް އަޅުަގނޑު  

ޖެނެރަލާ ކައުންސެލް  ހިއްސާކޮށްލެްއވުން. ސޮރީ.  ޖެނެރަލާ  އެދެން ސެކްރެޓަރީ  މިހާރު ހަމަ  ހިއްސާކޮށްލެއްވުމަށް.   

އަޅުަގނޑުމެން  ޕެޓިޝަންތަކާމެދު  ބަެއއް  ހުރި  އަިއއްސަ  ކޮމިޓީއަށް  ޕެޓިޝަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިްއޔެަގއި 

މަޝްވަރާކުރަމުން ދިޔައިރުަގިއ އަޅުަގނޑު ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ ަގވާއިދުަގއި ހިމަނާފައިވާ ިގނަ ކަންތައްތަކާ ފުށު އެބަ  

މިދެން ނުފެތޭ. އަރާ.  ަގވާއިދަކަށް  އެ  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  މިންަގނޑެއް  އާންމު  ހުންނަންޖެހޭ  ޕެޓިޝަންަގއި  ނެވި 

ިއއްޒަތްތެރި   ޭއަގއި ދިޔަ، )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު  ެއއީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެހެންވީމާ، 

 މެންބަރު މުޣުނީއަށް ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީރާެގ މެންބަރު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއި

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން އިްއޔެ ފާހަަގކުރެްއވި މިތާ 

ިގނަފަހަރަށް   ފޮނުވާލަންޖެހޭތަން  އަނބުރާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޕެޓިޝަންތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

 ނުކޮށް ވާނެ ޮގތެއް ައސްލު ހޯދަން ބޭނުންަވނީ. ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން  އަންނާތީވެ، އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ެއޮގތަށް

ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ހަމަ ކޮންމެވެސް ބޭނުމެްއަގއި މި ޕެޓިޝަނެއް މި ލަނީ. ލީމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަގާވއިދު ތަނެްއ  

އޮންނަ މިހާރު  ަގާވއިދު  ކުރިއަށްެގންދާކަށް  ކޮމިޓީަގއި  މި  ޕެޓިޝަންތައް  ބައެއް  ދެން،    ނުދޭ  ތެރެއިން.  އުސޫލު 

ކަމަށް  ެގންނަ  އިޞްލާޙެއް  އިތުރު  ގަވާއިދަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްފަހު  އެ  އެހެންވެ  އަޅުަގނޑުމެން 

މިކަމުަގިއ   މަޝްވަރާކޮށްެގން  ޖެނެރަލާ  ކައުންސެލް  ފެންނާތީއާއެްއކޮށް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ފެންނަ 

ވެސް ރިޔާސަތާ  ބޭނުމަކަށް.  ކުރިއަށް،  މުހިންމު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަސްލު  ކުރިއަށްެގންދިއުން  މަޝްވަރާކޮށްެގން   

ޖެނެރަލް   ވަރަށް  ޮއންނަނީ  މި  ކަންތައްތައް  އޮންނަ  މި  ހުށަހަޅަން  ޕެޓިޝަނެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އޭެގތެރޭަގއި 

ހުށަ އެބަ  ޕެޓިޝަނެއް  މީހަކަށް ވެސް  ދެ  ހިމެނިފަ.  އޮންނަނީ  މި  ރިކުއަޔަރމަންޓެއް ކަންތައްތަކެއް  ހެޅޭ. މިނިމަމް 

ނެތް. ދެން، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަކަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާއިރު، ހަމަ ކޮންމެ ދެ މީހަކަށް  
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ނޫނީ އާއިލާއަކަށް އެހެން ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅީމަ، ހަމަ އެ ޕެޓިޝަނާއިެގން ކުރިއަށްޮގސް ފްލޯރއަށް ެގނެސް އޮންނަ  

 ތެރެއިން ެގންދަން ބަލާއިރު، އެއީ ދެން އެ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި އުސޫލެްއ ކަަމށް ވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް ިގނަ  އުސޫލު

ޕެޓިޝަންތައް އައިސްވެސްދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިނިމަމް ރިކުއަޔަރމަންޓެއް 

އީ ހަމަ އެއް ކަންތައް. ދެން، އެއީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައް. ނެތްކަން އަޅުަގނޑުމެން ަގާވިއދު ހެދިއިރު. އެ

މިނިމަމް ރިކުއަޔަރމަންޓެއް ނެތި، މިނިމަމް ނަންބަރސް ނެތި ކިތައް މީހުންެގ ޕެޓިޝަނެއްކަމެްއ އިންނަންވާނީއެއް.  

ކަން ޤައުމީ  ހުންނަނީ  މި  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ  މަދުވެެގން،  މީހުންކަން  އެކި  ކިތައް  ުގޅޭ  ތައްތަކާ 

މަސްލަޙަތު   ޤައުމީ  ހަމަ  ހުރޭ  އެބަ  ތެރޭަގއި  ޝަރުޠުތަކުެގ  ހުންނަނީ  މި  ޕެޓިޝަނެއްަގއި  މިހާރު  ޕެޓިޝަން. 

ޚާއްސަކޮށް   އަޅުަގނޑު  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގިއ،  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ޖެހޭނެ.  ވާން  ކަންތައްތަކަށް  ހިމެނޭ  އޭެގތޭރެަގއި 

މަ ޤައުމީ  ޤައުމީ ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އެއީ  ޮގތް  ފެންނަ  މީހަކު  ދެ  މީހަކު،  އެއް  ކަމެއްަގިއ  ހިމެނޭ  ސްލަޙަތު 

މަސްލަޙަތުކަމުަގއި ދެކިެގން ނުވާނެ. ެއ ސޮސައިޓީެއްއެގ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭ ިގނަ ބަޔަކު ނޫނީ މެޖޯރިޓީ އަދި ކަުމަގިއ  

ވާން ކަންބޮޑުވުން  ބަެއްއެގ  އެ  ޝާމިލުވެ،  ކަމެއްެގ  ެއ  ބަޔަކު  ިގނަ  ކަމެްއެގ    ނުވިޔަސް  ޤައުމީ  މީަގއި  ޖެހޭނެ 

ޮގތުަގއި ބަލާކަމުަގއި ވަނީނަމަ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ަގވާިއދުަގއި ނެތް ެއކަހަލަ އެްއވެސް އުސޫލެއް. އެހެންވުމުެގ  

ކުއްޖެްއެގ ޕެޓިޝަނެއް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ    200ސަބަބުން މި ޖަލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން، ޖަލުަގއި ތިބި  

ން. އެހެންކަމަށް ބަލާއިރު ޖަލުަގއި ވެސް އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ޖަލުެގ ހުންނަ ކަންތަްއތައް، މި އަޅުަގނޑުމެން އެބައި

ެއްއޗިހި ހުށަހެޅިދާނެ ޕެޓިޝަންެގ  ެއކަހަލަ ކޮމިޓީތަކަށް އެ  ޖަލުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއެއް އޮވޭ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ، 

އަޅު  ދެން  އެހެންެވއްޖެއްޔާ  ެއ  ބަދަލުަގއި.  ސެކްރެޓޭރިެއޓުން  ކުރިން  ައއުމުެގ  ޕެޓިޝަން  މިތަނަށް  ަގނޑުމެންނަށް 

ައއިސް   ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  އޭރުން  ެގންުގޅުން.  އުސޫލެއް  ބެލުމުެގ  އެ  ހަމަވޭތޯ  ޝަރުޠު 

އަޅުަގނ  އޮންނަ،  ެއއީ  ނޫނީ  ކަަމކަށް.  ނާތަހުޒީބު  ތަންކޮޅެްއ  ވަނީ  ެއ  ފޮނުވާލީމަ  ކޮމިޓީއަށް  އަނބުރާ  ޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  ބުނާނީ.  ފޮނުވާލައިފިއޭ  ެއ  ހަމަ  ނުލާ  ެވސް  ބަލައި  ހަމަ  ކޮމިޓީން  އައުމަށްފަހު 

އެ   ނަމަ  ޝަރުޠުހަމަނުވާ  އެ  ބަލާފައި  ކުރިން  ބަލަިއަގތުމުެގ  އެ  ސެކްރެޓޭރިއެޓުން  ކުރިން  އައުުމެގ  ކޮމިޓީއަށް 

ންނަ ޝަރުޠުތައް ހަމަކޮށްލަން އިރުޝާދު ދެވޭކަހަލަ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިފައި އޮެވއްޖެ ބަޔަކަށް އެ އިރުޝާދުދީ، އެ އޮ

ކަމުަގިއ ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުެމން މިތަނަށް އަންނާނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ޕެޓިޝަނަކަށްވާ ޕެޓިޝަނެއް. އެހެންވީމާ،  

ތުަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވި އެީއވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މައިަގނޑު ޮގ

މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފްވާ ނުވަތަ ހުށަހަޅާ   ދެ ކަމަކީ އެއީ. ޕެޓިޝަނެްއެގ ވެއްޖެްއޔާ، މި އަޅުަގނޑަށް ޕެޓިޝަން ހަމަ 

ިވޔަސް ރައްޔިތުންެގ ނު  ކަުމަގއި  ުގޅޭޮގތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ  މަޖިލީހަށް  ުގޅޭޮގތުން ނުވަތަ  ވަތަ ބިލަކާ 
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ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަްއ.  ހުށަހެޅޭ  ޕެޓިޝަން  މިއީ  ކަމަކަށްވުން.  ހިމެނޭ  މަސްލަޙަތު  ޤައުމުެގ 

އަދި   ހިމެނުމާއި  ތެރޭަގއި  ޝަރުޠޫތަކުެގ  ހިމެނުމަށް  ޕެޓިޝަނުަގއި  ކަންތައްތައް  ބުނާ  މި  ފާހަަގކޮށްލަނީ 

މަށްފަހު، އެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ޕެޓިޝަނެއް ކަމުަގއި ވަނީނަމަ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޗެކްކޮށްލު

ލަފާފުޅު  އެ  ކިހިނެއްތޯ،  އެީއ  ހަމަ  ފެންނާތީވެ  އަޅުަގނޑަށް  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަރުޙަލާ  އައުުމެގ  ކޮމިޓީއަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ެއކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ކޮބައިތޯއޭ ޚިޔާލަކީ؟ ކިހިނެއްތޯއޭ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

 ޝުކުރިއްޔާ. ކައުންސެލް ޖެނެރަލް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފިލްޒާ

ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ެއއީ  ކަންތައްތައް،  ފާހަަގކުރެއްިވ  އެ  ދެންމެ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. ެއއް ކަމަކަށް މިހާރު، އެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ވަރަށް އިދާރާަގއި ވެސް ފާހަަގކު

އުނދަޫގވޭ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ ސިޓީތައް މިސާލަކަށް ޕެޓިޝަނެއްެގ ޝަރުޠުހަމަނުވެއޭ ކިޔާފައި ފޮނުވާލާ ސިޓީތައް  

ަގބޫ އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަސް  ޮގތެއް  ކޮންމެ  އެއީ  ލުކުރަންވާނެ ރަްއޔިތުންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަރަށް އުނދަޫގވޭ. 

ެއީއ  ނުވާނެ.  ދެކިެގންނެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކަށް  އެނޭގނެ  ކޮބައިކަމެއް  ޝަރުޠުތަކަކީ  ހުންނަ  މި  ަގާވއިދުަގއި 

 ވެސް ިގނަފަހަރަށް ވާޮގތަކީ މި ަގާވއިދު އިންޓަރޕްރިޓު ކުރާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އިދާރާަގއި މި އުޅޭ ދެ މީހެއްެގ

ބަލާނީ،   ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށްތޯ މި ޝަރުޠޫތައް  ކޮން  މަދުވަނީ،  ކޮން ޝަރުޠުތަކެއްތޯ  ެއއްޮގތެއް ނުވޭ.  ޚިޔާލު 

އެީއ ހަމަ އެްއޮގތްނުވެ ހުރި ޚިޔާލުތަކެއް. އެހެންވީަމ، އަދި އަމުދުން ރަްއޔިތުންެގ ތެރޭަގއި އެ އޮންނާނީ ކިހިނެްއ  

ކަމެ ޮގތަކަށް  ކޮން  ދެކޭނީ  އޮންނަ ކަމެއް،  ަގވާއިދުަގއި  އެއީ  ދެއްތޯ  އެނޭގތާ  ނުވެސް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އް 

އުސޫލުތަކާ ުގޅޭޮގތުން. އެހެންވީމާ، އެ ވިދާޅުިވޮގތަށް މިހާރު ހެދިދާނެ އެއް ޮގތަކީ، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް އަންނަން 

ފައި އޮންނަ ޕެޓިޝަނަކަށް. އޭެގ ވާނީ މެންބަރެއް މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ޕެޓިޝަން ވާން ޖެހޭނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ

ެއ   ކަމަކަށް  އެއް  ޝަރުޠުތައް.  އާދައިެގ  ވަރަށް  ހުންނަނީ  މި  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  ހަމަނުވެ،  ޝަރުޠު  ކުރިއަށް 

ސޮިއކުރެވިފަިއ   ަގނޑެްއަގއި  ހުރިހާ  ސްޕޮންސަރކުރަންވާނެ.  މެންބަރަކު  އޮންނަންވާނެ.  ސޮއެއް  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ 

ކަމަ ޖެހޭނެ.  އޮންނަންވާނެ  ވާން  ޕެޓިޝަނަކަށް  ޖެހޭ  އަންނަން  ނެތި  ލެޓަރެއއް  ކަވަރ  ޕެޓިޝަނެއްެގ  ދެން،  ށް. 

ެއ   ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް  އެހެންވީަމ،  ޝަރުޠުތަކެއް.  އާދައިެގ  ހުންނަނީ  މި  ޝަރުޠުތަކެއް  މައިަގނޑު  މިކަހަލަ 
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ޓިޝަން ހުށަހަޅާ، މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަތޯ ބަލާފައި، ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ޕެ

މެންބަރުެގ އިތުރަށް އަދި އުޅޭ ފަރާތެއް. އެ ފަރާތަށް ުގޅުއްަވިއެގން އެ ؟ ހުށަހަޅާ އިސް ފަރާތެއް ހުންނާނެތާ ދެއްތޯ

ފޮނުވިދާ އޭތި  ކޮމިޓީއަށް  ފުރިހަމަކޮށްފައި  ޝަރުޠުތައް  އެ  ބަލާފައި،  ކޮބައިތޯ  ނެ.  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކަކީ 

އަޅުަގނޑުމެން އިދާރާއަށް ބަލައިެގންފަިއ އަދި ކޮމިޓީއަށް ައއުމާ ހަމައަށް އެ ދޭތެރޭަގއި ެއކަން ކަން ފުރިހަމަކޮށްފަިއ  

ެގނެވިދާނެތާ ދެއްތޯ. ޭއެގ ެއްއވެސް މައްސަލައެްއ ނެތް. ަގާވއިދުަގއި މިހާރު ވެސް އެައކަށް ހުރަހެއް ނެތް. އެކަން  

 އިޞްލާޙެއް ނުެގނެސް ވެސް އެކަން ކުރެވިދާނެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ތި ވިދާޅުވާ މިނިމަމް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގވާއިދަށް

މިހާރު.  ހުށަހެޅޭ  އެބަ  ޕެޓިޝަނެއް  ެވސް  ފަރާތަކަށް  އެންެމ  ވުރެ،  ފަރާތަކަށް  ދެ  ވިދާޅުާވ  ތި  ރިކުއަޔަރމަންޓު. 

ކާ ުގޅޭޮގތުން. އަދި ހަމަ އޭެގ އިތުރަށް ނުޖެހޭ ވަކި ކޮންމެހެން، އެންމެ މީހަކަށް ވެސް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅޭ ކަމަ

ކަމަކާ ުގޅޭޮގތުން ކަމާ ުގޅޭ ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް އެބަ ސިޓީ ފޮނުވޭ. އާދެ! އެހެންވީމަ، އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ވެސް  

ކުރިން   އަޅުަގނޑު  ޕާލަމެންޓުތަކުަގިއ،  އެހެން  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ލާން.  ަގވާއިދަށް  އަދަދެއް  މިނިމަމް  ފެނޭ 

އުސޫލުތަކަކީ،  މުޤައް ބަެއއް  ޢަމަލުކުރާ  ޕާލަމެންޓުތަކުަގއި  އެހެން  ވެސް،  ދެންނެވިއިރުަގއި  ވާހަކަ  އެ  ރިރުެގ 

ރަްއޔިތުން ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަ ޕެޓިޝަނެއް. ހުށަހަޅާ އެއް    50ޕެޓިޝަނެއް ކޮމިޓީއަށް ބަލަިއަގންނަނީ މިސާލަކަށް  

ކުރާ  އިނީޝިއޭޓު  އެކަކު  ކޮންމެވެސް  ހުރެދާނެ.  މިސާލަކަށް  ފަރާތް  ސޮއިކުރާނެ  ޭއެގ  ދެން  ޕެޓިޝަން.  ނީ 

ސޮޔާ ެއކީަގއި ކޮމިޓީއަށް އޭތި ބަލަިއަގންނާނީ. ކޮމިޓީަގއި ޑިސްކަސްކޮށްފަިއ    50ފަންސާހަކަށް މީހުން. އެ ސޮއިކުރާ  

ތީވެ.  ޕެޓިޝަކަނަށް އަސްލު ވާ-ކޮމިޓީން ޮގތެއް ކަނޑައަޅާފައި، ތަޅުމާއި ހަމައަށް އެ ޕެޓިޝަނެއް ދަނީ، އެ ދެން އީ

އީ އެ  -އެީއ  ެއކަކު  ކޮންމެވެސް  ކުރަނީ.  މި  އޯޕަން  އޭތި  ވެބްސައިޓުަގއި  ާވޮގތަކީ  ވެއްޖެްއޔާމުން  ޕެޓިޝަނެއް 

އުފައްދަނީ.   މި  ކޮމިޓީން   50ޕެޓިޝަން  އަންނަނީ.  މި  އޭތި  ކޮމިޓީއަށް  ދެން  ހިސާބުން  ހަމަވާ  ސޮއި  މީހުންެގ 

ބަލަމުންދާއިރުަގއި   ބަލަމުން  ހަ  500މައްސަލަ  ރަންކުރޭ ސޮއި  ޕެޓިޝަން  ޭއރު  އަދިެވސް  ހިސާބުން،  މަވާ 

އެހާ   500ވެބްސައިޓުަގއި.   ނުދޭ.  ތަޅުމަކަށެއް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ތަޅުމަށް.  ދަނީ  މި  އޭތި  ހިސާބުން  ހަމަވާ  ސޮއި 

ެގންުގޅެވިދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުއސޫލެއް  އެކަހަލަ  ހިސާބަކަށް.  ތަޅުމަށްދާހާ  ނުލިބޭ  އެއަކަށް  ކަމެއް  ނެ.  މުހިންމު 

މިސާލަކަށް   ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބެލޭނީ.   50ސޮިއ،    100ނޫނީ،  ކޮމިޓީއަށް  ޕެޓިޝަނެއް  އިނިއްޔާ  ސޮއި 

ކޮމިޓީން ޕެޓިޝަން ބަލާފައި، ކޮމިޓީންނޭ ނިންމާނީ އެއީ ތަޅުމުން އެއާ ދޭތެރޭ ޮގތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭފަދަ އެްއޗެއް 

އެ ދާން.  ޕެޓިޝަން  އެ  ތަޅުމަށް  ވަންޏާމު  ފަރާތަކަށް  ކަމަށް  އެ  ކަނޑައަޅާފަިއ،  ކޮމިޓީން  ޮގތެއް  އޭަގއި  ހެންނޫނީ 

ޮގތުން   އޮތް  ގަވާއިދު  މިހާރު  އެންިގދާނެއޭ.  އެނުްގންތައް  ފަރާތްތަކަށް  ައންަގންޖެހޭ  އެންުގންތައް  އަންަގންޖެހޭ 

އެީއ   އާދޭ.  އެބަ  ެވސް  ފުށުއެރުެމއް  މަސް  109އަޅުަގނޑަށް  ކޮމިޓީެގ  ޕެޓިޝަން  މާއްދާަގިއ  ޢޫލިްއޔަތުތައް  ވަނަ 
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މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ   ކޮމިޓީެގ  ުގޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނަކާ  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އަޅަންޖެހޭ  އޭަގއި  ބުނޭ  އެބަ  ބަޔާންކުރާއިރުަގއި 

އެހެންވީމަ،   ފޮނުވަންވާނެޭއ.  ތަޅުމަށް  ރިޕޯޓެއް  ުގޅޭޮގތުން  އެކަމާ  އަދާކުރުމަށްފަހު،  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަްއ  އެ  މިއީއޭ. 

ޕެޓިޝަނަކަށް އުސޫލުތަްއ  ކޮންމެ  ހުރި  ުގޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  ަގާވއިދުަގއި  އެކަމަކު  ހިނާގ.  އެބަ  އެކަން  ވެސް   

އެކަމާމެދު  މަޖިލީހުން  ފޮނުވަނީ  މި  ތަޅުމަށް  ދޭ.  އެބަ  ކޮމިޓީއަށް  އާދޭ، ޑިސްކްރިޝަނެއް  އެބަ  ބަޔާންކުރާއިރުަގއި 

ކަ ޮގތެްއ  ކަމަށް  އެ  ހިމެނިެގންވާނަމަ  ކަމަށް  ފެންނަ  ރިޕޯޓެއް ރިޢާޔަތްކުރަން  ޕެޓިޝަންެގ  ނޑައެޅުމަށް. 

ކަމަކަށް މި   ުގޅޭޮގތުން ޕެޓިޝަންެގ ރިޕޯޓެއް ތަޅުމަށް ދާންޖެހޭ  ހުށަހަޅަންވާނޭ. އެހެންވީމަ، ކޮންމެ ކޮންމެ ކަމަކާ 

އެކަމަކު   ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ.  މި   109މާއްދާއަކުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ދާން.  ޖެހޭ  އެބަ  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ކޮންެމ  ކޮމިޓީެގ ކޮންމެ  ރިޕޯޓެއް  އޮތީ،  ވާހަކަދެކެވިފައި  ވެސް  މިކަާމ  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ސެކްރެޓޭރިއެޓާއި   

މި  ނިންމާނީ  ޮގތެއް  ކޮމިޓީން  ކިހިނެއްތޯ  ދާންޖެހެނީ.  ރިޕޯޓެއް  ުގޅޭޮގތުންތޯ  ކަމަކާ  ކޮން  ދާންޖެހޭނެތޯ.  ފަހަރަކު 

މައްސަލައެއްަގއި.   ފަދަ  ދާންޖެހޭ  ތަޅުމަށް  ހުރި ރިޕޯޓެއް  އެބަ  ގަވާއިދުަގއި  ކަންކަން  ވިދާޅުވާ  ތި  އެހެންވީމާ، 

ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭޮގތުން. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު ކޮމިޓީން ތި ފާހަަގކުރަްއވާފައި ހުރި އިޝޫސްތަކާ  

ޅުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ. ުގޅޭޮގތުން، ަގާވއިދު ކޮމިޓީއަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަގވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ެގނައުމާ ުގޅޭޮގތުން ތަ

އެޑްރެސްކުރަްއވަން   އެއަށް  ތިބޭފުޅުން  ކޮންސަރންސްއާ،  ހުރި  ތިބޭފުޅުންެގ  ކޮމިޓީއަށް  ަގވާއިދު  އެހެންވީމާ، 

ބޭނުންފުޅުވާ ޮގތަކީ ކޮބައިކަން ލިޔުްއވަން. އޭރުން، މިދެންނެވީ އާންމު ކޮމިޓީ. ަގާވއިދު ކޮމިޓީެއއް ނޫން އިނޭގތޯ.  

 ހަމައަށް އިޞްލާޙެއް ޭއަގއި ފޮނުްއވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްީމދުކުރަނީ. ދެން، ތިބޭފުޅުން އާންމު ކޮމިޓީން ތަޅުމާ

އާންމު ކޮމިޓީއަށް އޭތި ފޮނުްއވީމަ އަޅުަގނޑު ެވސް ޭއަގއި އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތް މި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރާނަން އާންުމ  

 ލުވާނެ ކަންނޭނެގ. މިއަށް ޙަްއލެއް ލިބޭނެ ކަންނޭނެގ.  ކޮމިޓީއާ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ހިސާބުން ޙައް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަދި ޝިފާޢު އެްއޗެއް ވިދާޅުަވން އެބަ ބޭނުންފުޅުވޭ މިކަމާ ބެހޭޮގތުން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

މަިއަގނޑު   ފާހަަގކުރެވެނީ  ތެރެއިން  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތުެގ  ބޮޑަށް  މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ 

ޮގތެްއަގއި މިތަނަށް މި އަންނަ ޕެޓިޝަންތައް، ދެން، ައޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް މި ކޮމިޓީއަށް އަިއއްސިްއޔާ ކިޔާނީ 

ކަމަކަށް ފެންނަނީ ދެން ހަމަ އާދައިެގ ކޮންމެވެސް މައްސަލަެއްއެގ ޙައްލެއް ހޯދަން ހަމަ    އެއް؟ ޕެޓިޝަންތާ ދެއްތޯ
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އަންނަ ސިޓީއެއް. ދެން، އަނެއް ކަމަކަށް ފާހަަގ މި ކުރެވެނީ ވަރަށް ިގނައިން މި އަންނަނީ މަޖިލީހުެގ ހެދިފައި ހުރި  

ނޑުމެން މި ޖެހެނީ މިސާލަކަށް ހަމަ އަނެއްކާ ެއއްކަލަ  އެހެން ކޮމިޓީތަކުެގ މެންޑޭޓު ތެރެއަށް ފޯލްވާ ކަންކަން. އަޅުަގ

ވަރަށް   ރިޕީޓެޑް،  ދޭން.  ޖަވާބެްއ  އޭނައަށް  ސާފުކޮށްލާފައި  މަޢުލޫމާތު  ެގނެސް  މިތަނަށް  މިނިސްޓަރ  ކޮންސަރން 

 އެހާ އެހާ ބޮޑަށް އެހެން ކޮމިޓީތަކުެގ މެންޑޭޓު ތެރެއަށް ވަދެޭވޮގތަށް މި އޮންނަނީ މަސައްކަތް. ދެން، އަޅުަގނޑަކަށް

އޮތް   ފޮނުވާފައި  މީނާ، ބ.ދަރަވަންދޫ،  މިޮއތީ  ހަމަ  ޕެޓިޝަނެްއ  ެއއް  ޞަފްޙާެގ    4ރަނަގޅެްއ ނޫން. މިސާލަކަށް 

އެންަވޔަރަންމަންޓު  މިއީ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ެއއްޮގތަކުން  ާވހަކަ.  ރަށްިގރާ  ރަށުެގ  އޮންނަނީ  މި  ސިޓީއެްއ. މި ސިޓީަގއި 

ކޮންސަ ުގޅޭ  މިކަމާ  ނޫނީ  ައޅުަގނޑަކަށް  މިނިސްޓްރީ  ދެން،  ސިޓީެއއް.  ފޮނުވަންޖެހޭވަރުެގ  މިނިސްޓްރީައށް  ރން 

ެއއް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ކުރާނީ.  މިއަށް  ކީއްބާއޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ނަގައިެގން  މިތަނަށް  ޮގތުަގއި  ޕެޓިޝަނެއްެގ 

ޙައްލު  ބައްދަލުކޮށް އެކަން  ހީވަނީ ކުރަން، މިސާލަކަށް މިނިސްޓަރާ  ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް.  ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް 

އެޓެންޑް   އޮންނަނީ  ވެސް  ސަރުކާރުން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ައސްލު  ބަލާލާއިރުަގއި  އެްއޗިހި  މި  ިގނަފަހަރަށް  ދެން، 

ވަމުންދަނީ ހަމަ އެކަމަށް. އެޓެންޑް ވޭ. ދެން، މީތި ބަލައިަގނެެގން އަޅުަގނޑަށް ޕެޓިޝަނެއްެގ ޮގތުަގއި ދެން ހަމަ  

ނިންމައި، ފާސްކޮށް ކަންތައްކުރަން ވަރަށް އުނދަޫގ. ދެން، ހަމަ އެހެން ޕެޓިޝަނެއް އެބަ    މި ކޮމިޓީން ޮގތްތަކެއް

ޕްރީ ސްކޫލު އެއް ހިސާބެއްަގއި ހުންނާތީ އަިއއްސަ އޮތް ސިޓީއެއް. ދެން، އަޅުަގނޑު ހިތަށް    3އޮތް ހުޅުމާލޭެގ  

ފޮނުަވިއެގން ޖަވާބު ހޯދޭ ކަހަލަ ވަރަށް    އަރަނީ އަސްލު އެްއކަލަ ކޮންސަރން މިނިސްޓަރަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީެއއް

އާދަިއެގ ކަންކަމޭ. ދެން، މިސާލަކަށް ދެން އިތުރު ޕެޓިޝަނެއް އެބަ އޮތް ައއިސް، ވަރަށް ފަހުން މި މަޖިލީހުަގއި 

ދިރާސާކޮށް  ރިޕޯޓު  އެ  ހަމަ  އެޑްރެސްކޮށް  ރިޕޯޓަށް  އޮތް  ހެދިފައި  ބެހޭޮގތުން  ޖަލުތަކާ  ދާއިރާެއއްަގއި  ފުޅާ  ވަރަށް 

އޮންނަނީ   ވާހަކަ ހަމަ މި  ފްލޯރަގއި ވެސް ެއއަށް ބަޙުސްކޮށް މިކަންކަން ކުރީ. ހަމަ ސޭމް ކޮންސަރންތައް ހުރި 

އެްއޗިްއސަށް  މި  އަރަނީ  ހިތަށް  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ޮގތުގައި.  ޕެޓިޝަނެއް  މިތަނަށް  އައިސް  ޖަލުން  މާފުށީ 

މެންޑޭޓް ެވސް މި އޮންނަނީ. ދެން، އަނެއްކޮޅުން ވަރަށް    ކިހިނެއްބާަވއޭ ހަދާނީ ައޅުަގނޑުމެން. އެހެން ކޮމިޓީތަކުގެ 

ހަމަ  އޭަގއި  އަންނަނީ.  ކަންކަން  ކުދި  ކުދި  ލިޔެލާވަރުެގ  ހަމަ  ވުޒާރާއަށް  ސަރުކާރުތަކުެގ  ުގޅޭ  އެކަމާ  ކުދި  ކުދި 

މިކަމު ޖެހޭހެން  ެއބަ  ހޯދަން  ލަފައެއް  ޮގތެއްެގ  މަސައްކަތްކުރާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  ަގއި. އަޅުަގނޑަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފިލްޒާ
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އެީއ   އެހެން.  އަންނާނެ  ތިބަިއ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އިޝޫަގިއ  ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  ދެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ޕެޓިޝަންތައް މި  ޕެޓިޝަންެގ،  މަޖިލީހަށް   އަޅުަގނޑުމެން  އޮތް  އެބަ  ތެރޭަގިއ  ޝަރުޠުތަކުެގ  މިއޮތް  އަންނަ 

އޮތް   ތަޢާރަފްކުރެވިފައި  މަޖިލީހުން  ހުށަހެޅޭ.  އެބަ  ޕެޓިޝަނެއް  ވެސް  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލަައކާ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި 

އެހެން ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސް  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅޭ.  އެބަ  ޕެޓިޝަނެއް  ެވސް  ުގޅޭޮގތުން  ކޮމިޓީެގ  ބިލަކާ   

މަސްޢޫލިއްޔަތުެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި ހިނަގމުންދާ ކަންކަން ެއ އުޅެނީ. ބިލެއް ވެސް ހަމަ އެހެން ކޮމިޓީއަކުން ދާނީ  

ދިރާސާކުރަމުން. އެ ބުނާ މައްސަލައެއް ެވސް ދާނީ އެހެން ކޮމިޓީއަކުން ދިރާސާކުރަމުން. އެކަމަކު ެއއާ ުގޅޭޮގތުން  

 ބެލޭނޭ އެ އަންނަނީ ދެްއތޯ. އެހެން ކޮމިޓީެގ މަސްޢޫލިއްޔަތުެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި  ޕެޓިޝަނެއް ހަމަ މި ކޮމިޓީައށް

މަސްޢޫލިްއޔަތުެގ   ޚާއްސަ  ެއ  ދާއިރާއެއް.  ަމސްޢޫލިއްޔަތުެގ  ޚާއްސަ  ލިބެނީ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ޕެޓިޝަން  ހިމެނުނަސް 

ން ކޮމިޓީއަށް ލިބިދޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުެގ  ދާއިރާއަކީ އެހެން ކޮމިޓީެގ ަމސްޢޫލިއްޔަތުެގ ދާއިރާއާ ފުށުެއރިޔަސް ޕެޓިޝަ

އެ   ކަންނޭނެގ  ނޫން  ފުށުއެރުެމއް  އަންނަ  ަގާވއިދުން  އެީއކީެއއް  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމަ،  ދާއިރާެއއް. 

އަންނަނީ. ަގާވއިދުން ކަނޑަެއޅިެގން އެ މަސްޢޫލިއްޔަތުެގ ދާއިރާ އެ އޮތީ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީއަށް ދީފައި ކަންނޭނެގ. 

އެްއ މައްސަލަތަކަކީ ތި ވިދާޅުވާހެން ވަރަށް ކުދި ކުދި މައްސަލަތައް. މިހާރު މިސާލަކަށް އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  ދެން، ބަ

ހިމެނޭ ދާއިރާއެްއެގ ކޮމިޓީއަކުން ޙައްލުކުރަމުންދާ ނުވަތަ ބަލަމުންދާ. އޭަގިއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނި ތި ބޭފުޅުންނަށް ެއ  

ޓީން މަސައްކަތްކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ެއ ބަލާފައި އޭަގއި ޙައްލެއް ހޯދަން އެ ކޮމި

ކަންނޭނެގ  ަގވާއިދުން  ހިންާގ  ކޮމިޓީެގ  ދެން،  ކަންނޭނެގ.  ހޯދައިދެވިދާނެ  ޙައްލެއް  ޭއަގިއ  ުގޅިެގން  ކޮމިޓީއާ 

 ތުން ޮގތެއް ކަނޑަެއޅޭނީ.    އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަސްލު ކޮމިޓީން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތަކާ ުގޅޭޮގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިއްބެ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ފާހަަގކުރެވޭ މި އަންނަ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ވަރަށް، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ެވސް ަވރަށް  

އޮފީހުން  އެންޓްރީ  މިސާލަކަށް  ނުވަތަ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ަވރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ޕެޓިޝަންތައް 

ކަމަށް   ޕެޓިޝަނެްއ  ެއއީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުންނަ،  ޮއއްޓަރެއް  އޭެގ  ކުރެިވެގން  ވަރަކަށް ސްކްރީން  ކޮންމެވެސް 

ަގވާއިދުތަކު އާންމުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ައުއން.  ހަމައަށް  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ޕެޓިޝަނެއް  ޝަރުޠުކުރާ  ަގިއ 
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ހުރިހާ  ވެސް  މަޢުލޫމާތެއް  އަދި  ނޭނޭގނެ.  ޮގތެއް  ހުންނަ  ކަންތައްތައް  ުއސޫލުތަކާ  ަގާވއިދުތަކާއި  ިގނަފަހަރަށް 

ސާފުކޮށްފައި ކަންތައް  ެއ  އެހެންވީމާ،  ނުހުންނާނެ.  ެއްއވަރަކަށް  ހަމައަށް ބޭފުޅުންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނާ   

ކޮންޓްރޯލް   ކޮލިޓީ  ކުރެިވެގން،  ސްކްރީން  ފަސޭހަވެެގންދާނެ.  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގނެސްދެްއވައިފިއްޔާ 

ކުރެިވެގން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނަ ނަމަ، އެ ޝަރުޠުތައް. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މި  

ދެންމެ ފާހަަގކުރެްއިވ    ފާހަަގކުރެވޭ  ވެސް  ޝިފާޢު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  ޝިފާޢު،  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި 

ސިފަތަކެއް،   ހުންނަންވާ  ނުހުރޭ،  ޮއއްޓަރެއް  އެހައި  މީަގއި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް 

ގަވާއިދުތަކު މި  އަޅުަގނޑުމެން  ސިފަތަކެއް  ހުންނަންވާ  ސިފަތަކެއް، ޝަރުޠުތަކެއް  ޕެޓިޝަނެއްަގއި  ބަޔާންކުރާ  ަގއި 

ނުހުރޭ. އެހެންވީމާ، އެހިސާބުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެިވެގން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނައިރު މި 

އަށް ކުރި އެްއޗިހި ރަނަގޅު ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ޖަވާބެއް ދެވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެން  

ކުރެިވެގން  ސްކޭން  އެހިސާބު،  ކަންނޭނެގ.  މުހިންމު  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޮތުން  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ދެވޭ 

ނުވަތަ   ސެކެޓޭރިއޭޓުން  ކުރަނީ  ޤަބޫލު  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  އެއްޗެއް  ފުރިހަމަވާ  އެ ޝަރުތު  ޖެހޭނީ  ބަލައިަގންނަން 

ން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ސާފުކޮށް އޭެގން އެއްޗެްއ  މިތަނަށް އެންޓަރވާއިރު. ކުނިބުނި ބަލައިަގނެެގ

 ހޯދަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި   މިހާރު  ކޮމިޓީއަށް،  ަގާވިއދު  އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެއްވި  ޖެނަރަލް  ކައުންސެލް  ޝުކުރިއްޔާ. 

އަށް، ސޮރީ. އާއްމު ކޮމިޓީއަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮންސަރން އެބަ  ހައިލައިޓް ކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. އާއްމު ކޮމިޓީ

އެކަަމކަށް  ރައްޔިތުން  އާދޭ  އެބަ  ފަހަރަށް  ބައެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކީ  އޮތް  ދެން  އިނޭގތޯ.  ޖެހޭ  އެބަ  ލިޔަން 

މިނިމަމް   ދަންނަވަނީ  މި  އަބަދުވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތައް.  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ރިކުއަރމަންޓެއް ކަންބޮޑުވާ 

ނިސްބަތުން  ރަށްރަށުެގ  މިހާރު  ކަނޑަައޅާނީ.  ކިހާަވރެއްތޯ  އެހެންވީމާ،  ވެއްޖިއްޔާ  ޕެޓިޝަނެއް  އޮންނަންޖެހޭ 

ކޮންސަރންާވ   އެއަށް  ނިސްބަތުން  ރާއްޖޭެގ  މުޅި  ނޫނިްއޔާމުން  ކަނޑަެއޅިދާނެއޭ.  ޕަސެންޓެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޕަސެންޓެއް އެ  ެވއްޖިއްޔާމުން  މީހުން    ކަމެއް  ޕަސެންޓް  ތްރީ  ތަރޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަނޑައއެޅިދާނެއޭ  ވެސް 

އާބާދީ   ރާއްޖޭެގ  މުޅި  ނޫނިއްޔާމުން  ކަމަށް.  އޮންނަންޖެހޭނެ  ެވއްޖިްއޔާމުން   90ލައްކަ    3ސޮއިކޮށްފައި  ހާސް 

ކަނޑައެޅިދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ކަމަށް  ޖެހޭނެ  އޮންނަން  ކޮށްފައި  ސޮއި  މީހުން  އޯކޭ،  ލައްކަެއއްހާ  ނެ. 

މި ދެންނެވިހެން   ކޮމިޓީން  ޖެހޭ މި  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ  ހަންޑްރެޑް ވިޔަސް އޯކޭ. އެހެންވީމާ،  އެޓްލީސްޓް ފައިވް 
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ރައްޔިތުން ެއކަމަކަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ޕެޓިޝަނެއް އަތުވެއްޖިްއޔާ މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓެއް އޮންނަން. 

ޖެނަ ކައުންސެލް  އެތި  އެހެންވީމާ،  މި  އެދެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ފަދައިން  ފާހަަގކުރި  އެ  ރަލް 

 ހައިލައިޓް ކޮށްލަދެްއވުމަށް ކަުއންސެލް ޖެނަރަލް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކައުންސެލް ޖެނަރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފިލްޒާ

ވެސް ދިރާސާއެއް  ކުޑަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭަގިއ  ހީވަނީ  އެހެން އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ  ކުރެވިދާނެ   

ޕާލިމެންޓްތަކުަގއި ެގންުގޅެނީ ކިހާވަރެްއެގ. ދެން އަޅުަގނޑުެމންެގ އާބާދީެގ ނިސްބަތަށް ެވސް ބަލާފަ. އެކަމު މީަގއި  

ރައްޔިތުންެގ   ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް  ހިމެނޭ  ނޫން  ވެސް  އެކަންޏެއް  މަޞްލަޙަތު  ޤައުމުެގ  ހަމައެކަނި  އޮންނަނީ  މި 

 ހިމެނޭ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، ރަށްތަކަށް ބަލާިއރު އާބާދީތައް ތަފާތު. ޕްރޮފެޝަންއަށް ބަލާއިރުަގއި ުއޅޭ މަޞްލަޙަތު

އެ   ވެސް  ބަޔަކަށް  މަދު  ކިތަންމެ  ދަންނަވާނީ.  ކީކޭ  ކުޑަ،  ކިތަންމެ  އެ  އެހެންވީމާ،  ތަފާތު.  ވެސް  ނިސްބަތް 

ހުށަ ޮގތަށް  ޕެޓިޝަނެްއެގ  މަދުވެދާނެއޭ  ވަރަށް  ެއ  ކޮންސަރން  ނުފެނޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  ވަރަށް.  ހަޅާ 

ާގތްަގނޑަކަށް   ުއޅޭކަށް.  އެހާވަރަކަށް  ލައްކައިން، ސަތޭކައިން ސަތޭކަ  އެީއ    100،    50ލައްކައިން  މިސާލަކަށް. 

ދިރާސާތަ ދެންނެވިހެން  މި  ދެން  ދެއްތޯ.  ހުށަހަޅަން  ޕެޓިޝަން  ބައިންދާފައި  ޮގތަށް  ބާއެްއެގ  ކެްއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 ވެސް ކުރެވިދާނެތާ ކިހާވަރެއްތޯ އާއްމުކޮށް އުޅެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

މުޤައްރިރު ވެސް ިއއްޔެ ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރި ޮގތަށް ިއއްޔެ ވެސް އަޅުަގނޑު. މިހާރު އާބާދީެގ ނިސްބަތުން ހަމަ 

ކިތަންމެ ކުޑަ ރަށެްއެގ މީހުންނަށް ވެސް، އެ ރަށެއްެގ މީހުންނަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ހަަމ ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ 

ބައެ ކޮންެމެވސް  ނިސްބަތުން  ކަންބޮޑުވާ ރަށެއްެގ  މީހުންނަށް  ތިން  މީހުންނަށް  ދެ  ތިބޭ  ރަށުަގއި  އެ  ެއކަމު  ްއ، 

ކޮންމެވެސް  ނިސްބަތުން  މީހުންެގ  ދިރިއުޅޭ  ރަށުަގއި  ނޫނީ  ނިސްބަތުން  އާބާދީެގ  ރަށުެގ  ބަދަލުަގއި  ކަމެއްެގ 

ޤަުއމުގައި މުޅި  ދެން  ޮގތުން.  ބެހޭ  ކަންތައްތަކާ  ރަށްރަށުެގ  ރަށުެގ،  ލެވިދާނެއޭ  ކަމެްއަގިއ ޕަސެންޓެއް  ހިމެނޭ   

އަނެއްކާވެސް މި ނަންބަރސް ތަފާތު ކޮށްލެވިދާނެއޭ. މުޅި ޤައުމުެގ ާއއްމު، އެންމެންެގ ަމޞްލަޙަތު އޮތް ކަމެއްަގއި.  



 2020 ފެބްރުވަރީ  25               ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

10 

 

ވަކި   ތެރޭަގއި  ސޮސައިޓީ  އަދި  އޮތް.  މަޞްލަޙަތު  ޤައުުމެގ  މުޅި  އެންމެ  ކަެމއްަގއާއި  އޮތް  މަޞްލަޙަތު  ރަށުެގ 

ީމހުންެގ ނަންބަރސް އިން ވަކި އަދަދެއް ހިމެނެންޖެހޭނެ  ޕްރޮފެޝަނެއްެގ ބަޔަކު ހި މެނޭ ކަމެއްަގއި ވެއްޖިއްޔާ އެ 

ެވއްޖިއްޔާ   ލޯޔަރުން  މިސާލަކަށް  ހުށަހެޅޭނީ  ޕެޓިޝަނުަގިއ  ކޮންެމވެސް    300ކަމަށް  ތަނެއްަގއި  ތިބޭ  ލޯޔަރުން 

ންެގ ރެޖިސްޓަރޑް ނަންބަރސް އިން އަދަދެްއެގ ލޯޔަރުން ތިބެެގންނޭ އެ ޕެޓިޝަން އެ ޮގތަށް ހުށަހެޅޭނީ. އެ މީހު

ވަކި ޕަރަސެންޓެއް ކަމަށް. އާބާދީެގ ނިސްބަތުން ވަކި ޕަސެންޓެއް ކަމަށް. ޤައުުމެގ މުޅި ޤައުމުެގ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 

ކަމެއް ެވއްޖިްއޔާ މިވެނި އަދަދެއް ކަމަށް. އެހެން ވެއްޖިއްޔާ އެއީ ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާނަގއި ެއކަން އޮންނަ ޮގތް  

 ދިރާސާކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގ ލަފަެއއް ދެްއވީމަ ރަނަގޅުވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ައޅުަގނޑު   މުޤައްރިރު.  މަޖިލީހުެގ ޝުކުރިއްޔާ  ރައްޔިތުންެގ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަސްލު  ބޭނުންވީ  ފާހަަގކޮށްލަން 

މަސައްކަތަކީ ދެން ވަރަށް ފުޅާ މަސައްކަތެއް. ޚާއްޞަކޮށް ބައިވަރު ކޮމިޓީތަކެއް ހެދިފައި، ސްޓޭޓިންގ ކޮމިޓީތަކުެގ  

ަގވާިއދުެގ ސްޕެސިފައި ކޮށްލަ ާއއްމު ރައްޔިތު  މަސައްކަތްތައް. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ންވީޭއ އަސްލު 

ކޮބައިތޯ.   މަޤުޞަދަކީ  ބޭނުންވާ  ކުރަން  ހާސިލު  އޭެގން  ކީއްކުރަންކަން.  ހުށަހަޅަނީ  މަޖިލީހަށް  މި  ޕެޓިޝަން  މީހާ 

މި   އޭތި  މިންވަރަށް  ކޮންމެެވސް  ެވސް.  އަންނާނީ  ތަނަށް  މި  ޕެޓިޝަނެްއ  ޮއެވެގންތާ  މަޤުޞަދެްއ  ކޮންމެވެސް 

ސްޕެސިފައި ޖެހެނީ    ަގާވއިދުން  ހުށަހަޅަން  އެތި  މި  ތިމަންނަ  ވެސް،  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  ޕެޓިޝަނެއް  ކޮށްފިއްޔާ، 

ތެރޭަގިއ   މެންޑޭޓުެގ  ކޮމިޓީެގ  އިޖުތިމާޢީ  އޮންނަ  ތަނުަގއި  މި  މިއީ  މިސާލަކަށް  ނޫނީ  ކޮމިޓީއަށްކަން.  ޕެޓިޝަން 

ސަރން މި އިދާރާއަކުން ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭ  ހިމެނޭ ކަމެއް ވީމަ، އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުެގ ކޮން

 ކަމެކޭ މިއީ. އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާ މަޤުޞަދު ނޭޭގތީ ކަންނޭނެގ މިހާބޮޑަށް...

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކައުންސެލް ޖެނަރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފިލްޒާ

ަގާވއިދު ކަންނޭނެގ  ސާފު  ވަރށް  މަޤުޞަދު  ހީވަނީ  ބުނޭ އަޅުަގނޑަށް  އެބަ  މިހާރުވެސް  ގަވާއިދުަގއި  މިހާރު  ން. 

ކަމަކާއި ުގޅޭ ޮގތުން ރައްޔިތުން ދެކޭ ޮގތް ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހަށް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ޓަކައޭ ޕެޓިޝަން މި ހުށަހަޅަނީ. 
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ކަން ހިނގައިދާނެ  ވެސް  ފަހަރު  ނުލިބޭ  ޙައްލެއް  މި  ދެންނެވީ  މި  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  ކޮންމެ  މި  ނޭނެގ އެހެންވީމާ، 

ޮގތެްއ ކަނޑައަޅައިދޭން. އެހެން  ުގޅޭ ޮގތުން  އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމުން. ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ އެއާއި 

ދެއްތޯ  ޖަވާބެއް  ދެއްވޭނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވެސް  އެައށް  އޮވެއްޖިއްޔާމުން  ހޯދާފައި  ޙައްލެއް  ެއއަށް  ކޮމިޓީއަކުން 

 އެ ދަނީ. އެއަށް ޙައްލެއް އެބަ ހޯދައޭ. ެއވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެްއވިދާނެ  ކޮމިޓީއަކުން މަސައްކަތް ކުރަުމންނޭ

ތަޅުމަށް   ެވއްޖިއްޔާމުން  ފަހަރެއް  ކަނޑަނޭޅޭ  ޮގތެއް  ކޮމިޓީއަށް  ކަނޑައަޅަން  ޮގތެއް  ނޫނިއްޔާ  ޖަވާބެއްހެން. 

ފުރުޞަ  ދަށުން  ަގވާއިދުެގ  ވެސް  އެއީ  ކަނޑައަޅަން.  ޮގތެްއ  އެއަށް  އެކަަމކު ހުށަހަޅައިެގން  ކަމެއްތާ.  ލިބޭ  ތު 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕެޓިޝަން މި އަންނަނީ ަގާވއިދު ބުނާ ޮގތުން ެވއްޖިއްޔާ ަގވާއިދުން ވަރަށް ސާފު ޕެޓިޝަން މި 

އަންނަނީ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާ ބިލަކާއި ުގޅޭ ޮގތުން ނުވަތަ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ަމއްސަލަައކާއި ުގޅޭ ޮގތުން.  

އްޔިތުންެގ ނުވަތަ ޤައުމުެގ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމަކާއި ުގޅޭ ޮގތުން، ރައްޔިތުން އެކަމަކާއި ުގޅޭ ޮގތުން  ނުވަތަ ރަ

 ދެކޭ ޮގތް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހާމަކުރަން އަސްލު ޕެޓިޝަން މި އަންނަނީ ދެއްތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 
 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ މިއީ އިނޭގތޯ. ދެން  

ސިޓީ އިނޭގތޯ. ދެ މީހެއް ެވއްޖިއްޔާ    ޕެޓިޝަނަކީ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ޮގތުަގއި ެއކަކު ވެްއޖިއްޔާ އޭނަ ލާނީ

ޮގތުަގއި އިނޭގތޯ، އެކަކަށްވުރެ އިތުރު ެވއްޖިއްޔާ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ ޕެޓިޝަނެއްެގ 

އެ  އެކަމު  ހުށަހަޅަނީ.  އެ  ނުެވެގން  ކަމެއް  ދެން  އެއީ  ހުށަހަޅަން،  ޕެޓިޝަން  އެ  ހުށަހެޅޭނީ  މިތަނަށް  ޕެޓިޝަން 

ޕެޓިޝަނާއި ބޭފުޅުން ބޭފުޅުން  ހުށަހަޅަނީ. އެ  ޕެޓިޝަން  ިމތަނަށް  ކޮށްފައި އެކަން ނުވެެގންތޯ   ކިހާ މަސައްކަތެއް 

އެކުަގިއ ސޮިއއަށްވުރެ ައޅުަގނޑަށް މާމުހިންމޭ އެ ބޭފުޅުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތް. އެކަެމއް ނުެވެގން  

ށަހެޅުން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ވެސް ކުރިއަށް ދާން އެ މީހުން ކޮށްފައި ހުރި މަސަކަތް މިތަނުން ހު 

ސޮިއ   އެއްޗަކީ  ބުނާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެނުގން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭތި  އެީއ.  ކަމެއް  ފަސޭހަވެެގންދާނެ 

ނެ. އެކަަމކު މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ މީހުން ސޮއި ކުރިޔަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕެޓިޝަންެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައެޅިދާ

ބުނާ ޮގތަށް އެ މީހުންެގ ޝަރުތެކޭ އެއީ އެ މީހުން ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް އިނޭގ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެްއކޮށް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުން. އެއީ އޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަމަކީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެފަދަ އަޅު ބުނޭ  އެބަ  ަގވާިއދުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކައަށް،  ދެންނެވި  އެ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ަގނޑު 

ނޭޅޭނެ   ކަންބޮޑުވުން  އެ  ބަޔާންކުރާ.  ސިޓީަގއި  އެ  ކަމަށް.  ހުށަނޭޅޭނެ  ޕެޓިޝަން  ެއ  އެްއކޮށް  ކޮންސަރންތަކާއި 

އަޅުަގނ އެހެންވީމާ،  ަގވާއިދުަގިއ.  ބުނޭ  އެބަ  އާދެ!  ކަމަށް  މާއްދާއަށް.  މި  އިތުރުކުރަންވީނޫންތޯ  ަގާވއިދަށް  ޑުމެން 

ޝުކުރިއްޔާ  ނިންމާލާނަން.  ވަުގތު  މި  ކޮމިޓީ  ޕެޓިޝަން  މި  އަޅުަގނޑު  ނެތިއްޔާ  ކަމެއް  އިތުރު  އެހެންވީމާ، 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.

 

_______________ 


