
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   48  ގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ 

 

1920 ނޮވެންބަރު 07  

 

 

 

(2 )ޮކމިީޓުކރ  ޮކޓަރި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ   

 

11:00 :ށުނު ގަޑިފެ  

   

 ސް ލި ގެ މަޖިތުންރައްޔިަވނަ  19



  

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކަނޑިތީމު ާދއިރާެގ  ތިްއބެީވ މިޓީއަށް ަވަޑިއެގންނީ. މިަވުގުތަގިއ ކޮއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލުުވން ފެށު

ބްރާހީމް  އިމެންބަރު ޒަްތތެރި ިއއްހެނޭްވރު އުތުރު ދާއިރާެގ ، ދުލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރުތެރި ިއއްޒަތްދާއިާރެގ  ޅަނުގހެންޭވރު ހު، މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންިއްއޒަތްތެރި ކެންދޫ ދާއިާރެގ  ،ޒުމުޢިއް

އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީުޅަގނޑު އަދި އަ ޙަސަން ލަޠީފް

ކީ އެޖެންޑާ މިއޮތީ  ިމައދު ަވކި ކަމެއް ފާަހަގކޮށްފަެއްއ ނޫންީޓގައި. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިފޮނަދޫ ދާއިރާ މޫސާ ސިރާޖު

  ޖާަގ ދިނުމާ މަށް ެވސް ން ބޭނުންފުޅުާވ ކަންކަ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއަވމިޓީ. ެއއީ ކޮލާފައިއެކުަލަވ

ކުރިއަށް ދިއުން.  ތަކާިއެގންަކތްމަސައް ގައި އަދި ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ހުރި މަސައްކަުތެގ ތެރޭ

ބަރަކު   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް މެންަޑއިަގންަނާވނެ ކުީރ ދުަވހު އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީއެނިގަވ

ޕްރޮެސްސ ޓަކަިއ އެ  ެރްއުވމަށްކުއްޔަނުޢަމެންބަރަކު މުންެގ ތެރެއިން ނަާގ ންއާ  ،ޓަަކއި އްޔަނުކުރުމަށްޢަ

. ެގން ބޭބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެިވ ކުރިމަތިަލއްާވފަުގޅި ންަގންޖެހޭ. މިހާރު އިޢުލާނާން ެއބަ ހިޑުމެން މި ކޮމިޓީއަޅުަގނ

ެގ ތެޭރަގއި މަޖިލީހު މެން ހިންަގންޖެހޭ ޕްރޮސެސްެއއް އެަބއޮތް. އޭެގަގނޑުއައު ަގވާއިުދެގ ދަށުން އަޅު  ންދެ

އް. ެގ ޕެނަލެީވަތއް ިރވިއު ކުރުމު.ންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްސްަތްއ ރިިވުއކޮށް ސީއް ނަަގއިދާރާއިން އެބަ ޕެނަލެ

އިދާރީ ބޭފުޅުން ެއ  އި މި ބޭނުންަވނީމިއަދު މިަވުގުތގަ  އް ކަނަޑއަޅާލަންއަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިީޓިއން ޕެނަލެ

ޑިެއއް އިްއޔެ ސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންަގހަމަ އެއާއެުކަގއި އަުޅަގނޑުެމން މި މަމަށް. މަސައްކަތް ކުރެްއުވ

ށް އެ ނައިންޓްސްކަުމެގ ތެރެއިން އެބަ ދޭންޖެހޭ އެޕްލިކަންމި ،ސްއެހެންނަމަެވ . ކަނަޑއެޅިންއަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެން  ފައިކޮށްލާ، އިތުރު ދެ ދުަވހެއް އިތުރުމާ  ސާފުކުރުމުެގ މުއްދަތެއް. އެހެންީވ ކުށުެގ ރިކޯޑްފުޅުންެގބޭ

ބޭފުޅުން   މެން އިދާރީކަމަށް އަޅުަގނޑު ރނޮެވމްބަ 17މުޅި މައްަސލަ ނިންމާނެ ސުންަގޑިއަކީ  ،އޭެގ ސުްނަގޑި

، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ކަމަށް. އެހެންީވމާ ާވނެށް ަވހަކަޅު ދު ރަނަގއެއީ ްއވާ މިަވުގތު އެބަ ފާހަަގކުރަ 

މެން އެޮގތަށް ނިންމުން. އަުޅަގނޑު ކަމަށް  ނޮެވމްބަރ 17އަކީ  ސުްނަގޑި އް ނެތްކަމަށް ަވނީނަމަ އޭެގރާޟެއިޢުތި

އަްށ އުްއެގ ޮގތުަގިއ އަުޅަގނުޑ މި އެެދނީ ޕެނަލް އިންޓަވި ކަމެފުރަތަމަ  ޔާ.ޢުތިރާޟެްއ ނެތިއްއިއެްއެވސް 

ޕެނަލް  ކުެލޭވެގ މައްޗަށް އެއުމަންޓްސްތައް ިރިވުއުކރާނެ ޕެނަލް އިދާރީ ބޭފުޅުންަވަޑއިަގންަނާވ ބޭބޭފުޅުންެގ މި ޑޮކި

 ކުރެިވދާނެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށްޅަކު ހިމަނުއްަވިއެގން ެވސްދެ ބޭފު ތެޭރގައި ތިްނ ބޭފުޅަކު ނޫނިއްޔާ އޭެގ .ނެުގމަށް

. އެއީ އެްއ  އަޅުަގނޑަށް އެބައޮތް ތިން ބޭފުޅެއްެގ ނަން ލިބިފަހާރުފާހަަގކުރަްއާވ. މި ބަށް އިދާރީ ބޭފުޅުން އެކަމަ

، ކޮމިޓީެގ މާއެހެންީވ .ޔަމް ހުދާ، އަނެއް ބޭފުަޅކީ ޙުަސއިން ަވޙީދު، މިލްހާ ޖަމާލު، އަެނއް ބޭފުޅަީކ މަރިބޭފުޅަކީ

ދެން އަުޅަގނޑުމެްނ  !މަން. އާދެކަމަށް ނިން ޕެނަލް އެއީެގ އިޢުތިރާޟެއް ެނތްކަމަށް ަވނީނަމަ އަުޅަގނޑު މެންބަރުން



  

ޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މި ދެންނެިވ ކަންތައްތައް ެއޮގތަށް ނިންމުމަށްފަހުގައި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ ޖެހިލަނީ އަ

 ފް. ލަޠީން  މެންބަރު ޙަސަޒަތްެތރިއިއް  ؛ނެމިދޭތެރެއަކުން ާވ

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ޠީފްލަ ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ޅަނުގހު ހެންޭވރު

ން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް މި ނަން ކު، އަމިއްލަ ފަރާތްތަހެންީވމާ. އެްއ ސާފުކޮށްލަްނެވެގންނޑު ކަމެަގޅުއަ

ނޫނީ  ދާޅުިވ ތިްނ ބޭފުޅުން އެކަނިތޯދެންމެ ތި ިވ ކުަރއްާވީނ އިންޓަިވއު ހުށަހަޅުއްާވފައި ިތއްބެިވ ބޭުފޅުންނާ

 ؟ ތޯއްކިހިނެ

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން: ތުންރިޔާސަ

އިދުަގއި މިހާރު ހިމެނޭ އެއް ކަމެއް އެީއ އިދާރީ ބޭބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހީތެރިެވދެނީ އެއީ ައއު ަގވާ 

ޭއަގިއ ؟ ޑޮިކއުަމންޓްސްތައް ހަމަތޯ؟ ތޯީއ ޭއެގ ެތރެއިން ކޮލިފަިއޑްަތއް ިރިވުއކޮށްލަން ހަމައެކަނި އެޑޮކިއުމަންޓްސް

އެކަން  ،ންފަުހ އެ ބޭފުޅުއެކަން ހަމަކުރެއްުވމަށް؟ ޭވތޯށްފައިހާ އެއްޗެއް ފުރިހަމަކޮރިހު ާވއިޢުލާނުަގއި 

އަށް ެގންަދާވނީ. ދެން ން ކުރިއްާވނެ. ދެން ކޮމިޓީސާފުކުރެްއުވމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ރިޕޯޓް ކުރަ

ން ންތަެކއް ެވްސ އޮންާނނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީކަ ެގުރމުެއކުަގއި އެ ބޭބޭފުުޅންެގ ކުުށެގ ރިކޯޑު ސާފުކުހަމަ އެއާ

ކުލަާވލަިއެގން ެވސް އިންަޓިވުއ ެއއް އެ ިވއު ކުރުމުަގއި ެވސް ސަބް ކޮމިޓީއިންޓަ ން ކުރާނީ އިންޓަިވއު. ކޮމިޓީ

ސަްބ  ކުރެުވުނއިރުަގއިސްކަ އިްއޔެ އަުޅަގނޑުމެން ޑިސް ،އެހެންނަމަެވސްނަނީ. ށް އޮން ޭގޮގތަޕްރޮސެސް ހިން

މަްށ ން އެކަން ކުރެްއުވފުލް ކޮމިޓީ ،ހެންީވމާނެތް. އެ މިީޓެގ މެންބަރުން އެހާ ބޮޑަކަށް ތާއީދެއްއަކަށް ކޮޓީމިކޮ

ން ާވނެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ، ކޮމިޓީހަޅާލަނީން ނިންމާފައިަވނީ. އަޅުަގނޑު ދެން ކަމެއްެގ ޮގުތަގިއ މި ހުށަކޮމިޓީ

ދެްއުވމަށް އެދި އެ ކޮށްލައިޙުީޤޤުނުން އެކަން ތަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަޝަމައްސަލަެއއް ެއއީ ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް ޖުޑި

ޝަލް ޑީއޮފް ޖު . އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ ފާހަަގކުރަްއަވީނ އެ މައްސަަލ އެ ބޭފުޅުން ިޑޕާޓްމަންޓްބޭފުޅުންނަށް ފޮނުާވފަ

ަގއި ެވސް ެއ  މޭޒުކޮޅު ބޭފުޅުންގެ  އެބައޮޭތ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުާވފައި ތި  މިހާރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

ެލއްުވމަށް ަވުގތުޮކޅެއް އަުޅަގނޑު ދޭނަން. އިބައްލަަވ އި ބޭފުޅުން އެއަށް ރިިވުއކޮށްލަ . ފުރަތަމަ ތިާވނެމައްސަލަ

ެގ ންދާ މައްސަލައަކީ ހައި ކޯޓުެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެ މިހާރު އަޅު !ހު( އާދެ)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަ

ުކރައްަވއިެގން އެ ޑިރެކްަޓރ ލަތް ބޭނުންޞީެގ ަވިވ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމު ސޯޝަލް މީޑިޔާނެހުންއި ޤާމުަގމަ

މަސަްއކަތް ކުރަްއާވ ސެކްަޓރގައި  ެވސް ޖުޑިޝަލް ެގ ދާއިާރގައިރީ  އެއީ ޖުޑިޝަެގން ނުާވއެކަށީ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމާ

ކުރަްއަވމުން ެގންަދވާ ޝަލް މީޑިާޔގައި ޕޯްސްޓ ންަގނޑުތަާކއި ޚިލާފަށް ސޯބޭބޭފުޅުންެގ އަޚުލާޤީ ސުޫލީކ މި

ފް ން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީުގިޅެގން މި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް އެ މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމު ކާމައްސަލައަ



  

ށް ފަހުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަކޮށް ދެއްުވމަށް ގައި އެދިފަިއާވނީ އެ މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުސްޓްރޭަޝންމިނިޝަލް އެޑްޖުޑި

ޕޯޓެްއ . ދެން އެ މައްސަަލ އެ ޑިޕާޓްަމންޓުން ތަޙުޤީޤުކުރައްަވއި ިނންމެުވމަށްފަހުގައި ރިރިޕޯޓް ކޮށްދެްއުވމަށް

ނުލިނަމަެވސް ިމ އި. އަުޅަގނޑު މުޅި ރިޕޯްޓ ދަންނަަވލިބިފަ އެ ރިޕޯޓް އެކުަލާވލަްއަވިއ މި ކޮމިޓީއަްށ މިހާރު މިަވނީ 

ކުރާއިރު ަހއިކޯުޓެގ ނަން. މަތީަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްލާއިރިޕޯޓުެގ ނިންމުން އަުޅަގނުޑ ދަންނަަވ

ކް އެަކއުންެޓްއ ަގިއ ފޭސްބުނަމު  ީވންެގިވ މުޙައްމަދު ވިޒާން އި ހުންނެނެރަލްެގ މަޤާމުަގޓަރ ޖެޑެޕިއުޓީ ޑިެރކް

ޒާމުެގ  މުޙައްމަދު ނިކުރަމުން ެގްނދަނީ އުންްޓ މިހާރު ބޭނުން، އަދި މި އެކަ ކަާމއި ފަިއާވނޭ ކަމަށް ބުނެފަިއާވާވހުޅު

ިވޔަސް ެއ ޓަކައި ނަމެއް ނުދަންނަާވނަން ރިކޯޑުަގެއއް. ެގ ނަމުގައި ކަމަށް  ކޯޑަށްދަރިފުޅު، ދެން އަޅުަގނޑު ރި ުގހަ

ންޓު އުންކަކީ މުޙައްމަދު ނިޒާމު ހުޅުިވ ފޭސްބުކް އެކަ ބުކް ެއކައުންުޓެގ ޕްރޮފައިްލ ލިރަމުންދާ ފޭސްކުންނަމުގައި ބޭނު

ކޮށްފަިއާވ ަވނަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި ޝެއަރ 2019މި އެކަުއންޓުން  .ޔެފަޭއެގ ލިންކު ލިއެަބއޮތް  ދެން ،ިއާވަގކަމު

ސްބުކް ާވއިރު މި ފޭކަމަށް ތަކެއްޕޯސްޓްޚިލާފު  އާ 2011 ފުންެގ ަގވާއިދުޢީ ދާއިރާެގ މުަވްއޒަތަކަކީ ޝަރުފޮޓޯ

އްލުކުރަން ޙަކަމާިއ، އަދި އެކަން  ޓްކޮށްފަިއާވއަޕްޑޭ ޓޭޓަސްސްެގ ކު އޭއެަކއުންޓް ހެކްކޮށް އެހެން މީހަ

ުޓ ންމި އެކައު ،އާއި އެހެންނަމަެވސް ަކމަށް ބުނެފައިާވތީ ކުރިޑޭޓްޓަސް އަޕްދު ނިޒާމު ސްޓޭއެަކއުންޓުަގއި މުޙައްމަ

ޓްމަންޓުން ިމ ޕާޑިެއއީ ެއ  ،އި އާ ބެލުމުން އެފަދަ ސްޓޭޓަސްެއއް ކޮމިީޓެގ މެންބަރުންނަށް ފެނިފައި ނުާވތީ

ންޓްރޯްލ އަދި މި އެކައުންަޓކީ މި ެއކައުްނޓުެގ ފުރިހަމަ ކޮ ތަޙުޤީޤުކުރި ކޮމިޓީެގ އިނޭގތޯ. ފެނިފައި ނުާވތީއާ 

 ާއއި މި އެކައުންުޓގައި މުޙައްމަދު ރެޭވތީކުކަމަށް ޮކމިޓީއަށް ފާހަަގ ނޫންންޓެއްމުޙައްމަދު ނިޒާމަށް ެގއްލިފަިއާވ އެަކއު

މާއި އަދި މުޙައްމަދު ނިޒާމުެގ މާސްޓަރޒްެގ ާވކަޓޯ ބޭނުންކޮށްފައިއިލާ މެންބަރުންެގ ފޮއާއަދި  އިނިޒާމުެގ ދަރިންނާ

ުސިވޓް މެމޮރީސްތަކާިއ، އަިދ  ާކއި، އަދިކާއި އަދި ލަިއްވ ިއެވންޓުތަތަަބއެއް ޕަރސަނަލް ފޮޓޯއަދި  ތީސީސްއާ

ުގޭޅ ޕޯސްޓްތަްއ ެވްސ މި  ން ބޭނުންާވ ކަންކަމާ ކުރަސިލުޙާ ނާިއ، ެއ ކުދިން ބޮޑެިތެވެގން މުޙައްމަދު ނިޒާމުެގ ދަރިން

ިނޒާމްެގ ޙައްމަދު ާއއި މު ކޮށްފަިއާވތީ ރަވނަ އަަހރު ެވްސ ޝެއަ 2019އަދި  2018ކް އެަކއުންޓުން ފޭސް ބު

ތުބާރު ރާ މީހަކު މުޙައްމަދު ނިޒާމުެގ ތާއީދު ނުަވަތ އިބުކް ެއކައުންުޓ ބޭނުންކުޓަަކއި ފޭސް  ްއޓާލުމަށްއަުގަވ

ކޮށް ށް އަޕްލޯޑް ލައިްކ ޕްރޮފަސަނަލް ތަކެތި އުނަދުގުލން ހޯދައިެގން ފޭސްބުރނޭ މިފަދަ ޕަރުެވެގންދާއިތު

 އް ަކމާއި، މުޙައްމަދު ނިޒާމުެގކަެމއް ނޫންކަމެކުރެޭވ ެގ ިވސްނުމުން ިވސްާނއިރު ޤަޫބލުކީ ހަމަ ބުއްދީ ކުރުމަޝެއަރ

ން ެގންދާކަން މުކުރަ ފޭސްބުކް އެަކއުންޓް ޭބނުންޓޯ ާލފައިންެގ ފޮމުެގ ދަރިއެަކއުންޓް ހެކްކޮށް މުޙައްމަުދ ނިޒާ

ކަން  ތަކަށް މިނަމަެވސް ރަސްމީ ސިފައެއްަގއި އެްއެވސް އިދާާރއަކަށް ނުަވތަ ފަރާމުޙައްމަދު ނިޒާމަށް އެނިގފައި ީވ

ކަށް އެހެން ފަރާތަ ޞަތުފުރުކުރުުމެގ ްއމަދު ނިޒާމުެގ މި ެއކައުންޓް ނަހަމަޮގތުގައި ބޭނުންރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުުވަމކީ މުޙަ

ފުންެގ ަގވާއިުދެގ ސުޫލީކ މުޙައްމަދު ނިޒާމުެގ މި އަމަލަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ މުަވްއޒަ އިާވ ކަމެްއކަމަށް ބެލެޭވތީދީފަ

އެްއޮގތަށް ފިޔަަވޅު އަޅަން ހިއުމަން  ފުންެގ ަގާވއިދާޝަރުޢީ ދާއިރާެގ މުވައްޒަ  ާވތީމަލަކަށްޢަ ލާފުޚި މިންަގނޑާ



  

ޓު ހެްކކޮށްެގން އެހެން މީހަކު ބޭނުންކުރާކަމަށް  ޓީއަށް ހުށަހަޅަން ފެންނަކަމަށެެވ. އަދި މި އެކައުންރިސޯސަސް ކޮމި

ކުން ކަްނ ރަމުން ެގްނދަނީ މުޙައްމަދު ނިޒާމު ނުަވަތ އެ ނޫން ފަރާތައުންޓް ބޭނުންކުމުޙައްމަދު ނިޒާމު ބުނާތީ މި އެކަ 

ެވ. ދެން ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުެރްއިވ ކަމަށެ ށަހަޅަން ފެންނަބެހޭ އިދާރާއަށް ހު ަކމާަޓކައި  ކަށަަވރު ކުރުމަށް

ން މި ތަޙުޤީޤު  ކޮމިޓީ، އަުޅަގނޑުެމން މާންީވގައި. އެހެ 2019 ނޮެވމްބަރ 4 އީއެ .ެގ ނަންފުޅު އެބައޮތްންބޭބޭފުޅު

ަގއި ފަހުމަށްެގުވހިން ޤުންނެުވމުން އެ ބޭފުޅުން އެ ަތޙުޤީޝަްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނަގިއ ދެ ެދްއުވމަށް ޖުޑިވައިހިންަގ

ުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބުނުއިރުަގއި އަާވލީ. އެ މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކުަލާވލި ރިޕޯޓުެގ ނިންމުން މި ދަންނަ

ޚުލާޤީ މިްނަގނޑު އަ ،ަގއި މަސަްއކަތްކުރަްއާވ ބޭބޭފުޅުންެގ ސުޫލކީއި ެވސް ޖުޑިޝަރީެގ ދާއިރާ ފާހަަގކުރެުވނު ޮގތުގަ 

ަވތެްއެގ ކޮމެންޓްްސ ޚިލާފަށް އެ ަވކި ބާ ަގއި އެ އުސޫލުތަކާންަނއިރުެލއް އޮއުސޫ ،އްަގާވއިދެ  ޖެހޭ ަވކިހިފަހައްޓަން

ނޑުމެން ެއ ، އެ މައްސަލަ އަުޅަގއްސަލަެއކޭ. އެހެންީވމާމަ ެގންެދިވކަން ެއއީ ސޯޝަލް މީޑިޔާަގއި ފާހަަގކުަރއްަވމުން

ަގކުރަްއަވން ބޭނުންފުޅުާވ ކަމެްއ ރި މެންބަރުން ފާހަުގިޅެގން ިއއްޒަްތތެ ކަމާ، މިފަރާތަށް ހުށަހެޅީ. އެހެންީވމާ 

 ފް.ން ލަޠީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން.  އެކަމެއް ފާހަަގކުރެްއުވއޮތްނަމަ

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ޅަނުގހު ހެންޭވރު

މި މައްސަަލ  ނީއެދު އި ޑިޝަްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނަގން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޝުކުރިއްާޔ މި ކޮމިޓީ

ތަކުން އެ ލިބިފައިާވ އެ ބޭފުުޅންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ހޯދުން ށްއަދި އެ ތަޙުޤީޤުެގ މައްޗަ ތަޙުޤީޤުކޮށްދެއްަވއި

ށް. ެދން އެޮގތުން އެ ބޭފުޅުން ން ނިންމަވައިދެްއުވމަލޫމާތުެގ މައްޗަށް އެ ޭބފުޅުން އެއާ ދޭތެރޭ ކަންކަ ޢުމަ

ތިޔަ  އްރިރު ޤަމެ މުިއ ދެންރިޕޯޓުަގ. ދެން އްާވފަެގ ސިފައިަގއި މިއޮތީ މި ކޮމިޓީައށް ފޮނުރިޕޯޓެއް  އިކުރައްވަ ތަޙުޤީޤު

އޮތްކަން މިހާރު.  ފައިދޭތެރޭ ފިޔަަވޅު އަޅާ ފާންމި ނިންމުން. އޭެގން ފާހަަގ އެަބޭވ ެއ މުވައްޒަ ނިިވދާޅުެވެދްއީވ

ަވުގތަކު އޮންނާނެ ަކމެއް މި ން އިތުރަށް މިަކމާއި ުގޅޭޮގތުން ކުރަންޖެހޭޑު ހިތުްނ މި ކޮމިޓީަގނންީވމަ، އަޅު އެހެ

 . ، އެ ާވހަކަ ފާހަަގކޮށްލީމާއެހެންީވ .ންކަމަކަށް ނުދެކެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ން ެއކުލަާވލި ، އަޅުަގނޑުެމންެގ ކޮމިޓީނީމެން ޖެހިލާޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން  އަޅުަގނޑު !އާދެ

 ކުރުމުެގ މަސަްއަކތް ކުރެއްުވމަށް. އެ ސަބްބިލު ޑްރާފްޓް އްާވލުކުެރުވނު ބައެ ޙަ އެއީ މި ޮކމިޓީއާ .ސަބް ކޮމިޓީތަކެއް

ކަތަީކ ބެހޭ ބިލުެގ ޑްރާފްެޓއް ެހދުން. އަނެއް މަަސއް ަގއި ެއއް މަަސއްކަތަކީ ކޯޓުަތކާކޮމިޓީެގ މަަސއްކަުތެގ ތެރޭ

ޅުންތަެކްއ  ޮކމިޓީއެއް އެއް ބޭފުެވސް ެއއް މި ދެ ބިލު ބެހޭ ޑްރާފްޓެއް ތަްއޔާރުކުެރއްުވން. ފަނޑިޔާރުންެގ ާގނޫނާ

ީތ ެގންދެީވ. އެ ބޭފުުޅން އެއްބަްސެވަވަޑއިަގ ންމަސަްއކަތް ކުަރއްަވމު އެ ހިމެނުމުެގ ޮގތުން ެއއް ކޮިމޓީއަކުން



  

ތެއް ކަމަށް. މަސައްކަތް ކުރެްއޭވނީ. އެއީ އެުކއެީކގައި ކުރެެވން ެޖހޭނެ މަސައްކަކަން އެންމެ ރަނަގަޅށް އެ  އެޮގތަށް

  ފިއްޔާ ަވރަށް ރަނަގޅު. އިތަކުން އަުޅަގނޑަށް ައޕްޑޭޓެއް ދެްއވަ މިޓީކަމުަގއި އެ ަސބް ކޮ، މިއެހެންީވމާ

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރެގ ޅަނުގހު ހެންޭވރު

. ިއއްޒަތްތެިރ މުޢިއްޒާ އިެވސް ހިމެނޭ. ދެން ައޅުަގނޑުެގ އިތުރުން ޢަލީ ޙުސައިނާ  މިޓީަގއި އަޅުަގނޑު މި ސަބް ކޮ

ފަހު ޭއެގ ަވރކިްނގ ން. ެދން އަުޅަގނޑުމެން ދެ ަބއްދަލުުވމަކަށްހިސާސްާތޛާ އުއްރިރަކީ ޤަން މު. ދެދެ މެންބަރުންނާ

އަަވހަށް  ޖެހޭ ފްެޓއް. ދެން އޭެގ މަސައްކަތް އިުތރަށް ކުރަންރާޑް ގ . ަވރކިންއޮތީ އެކުލަާވލެިވފަ ޑްރާފްޓެއް މިހާރު އެ

ށް މިހާރު  ، އެ ހިސާބަީވމާއްކަތެްއކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެވސް އިނޭގ. އެހެންނިންމަންޖެހިފައި އޮތް މަސަ 

 ގ ޑްރާފްޓެއް އެކުަލާވލެިވަފއި އެ އޮތީ. މަސައްކަތް ޮގއްސަ އޮތީ. ޭއެގ ަވރކިން

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: ންޢަލީ ޙުސައި ރި މެންބަރުތްތެއިްއޒަދާއިރާެގ  ކެންދޫ

ހެދިފައި މެންނަށް ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓެއް . ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުޝުކުިރއްޔާަވރަށް ބޮޑަށް  !ދެއާ

ރަށް ިގނަ ަވްކ ހޯލްޑަރސް މީެގ ސްޓޭ   ޮކންމެެވސް މިންަވރެްއެގ ަވުގުތކޮޅެއް ަނާގނެ.ިވޔަސް ހަމަކަމަށް  ތްއޮ

އްމުކޮށް އުސޫެލއްެގ ޮގުތން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ޢާއިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މަޖިލީހުގައި 

ިކ ޕޮލިސީެއއް އެކުަލާވލައި އެ ޕޮލިީސ ން ަވދައުލަތުން ުނަވތަ ަސރުކާރު އްބާމިތަނުަގިއ ތިއަޅުަގނޑުމެން 

 ،ޓަކައި މި ބިލުތައް ފޮުނަވމުން އައީ. އެހެންނަމަެވސް ާގނޫނީ ބާރު ދިނުމަށްކް ނުަވތަ އެ ސިާޔސަތަކަށް ރަވމްފްރޭ

ންނަށް  މެންހުރިހާ އެ ރާމަ ހަމަ ސަރުކާރުން މިސާލަކަށް ބައްދަލުކުކުރަންީވއަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ިބލު ޑްރާފްޓް

، . އެހެންީވމާ ދެކެނީ އަޅުަގނޑު ކަމަށް ހޭނެކަތްތަކެްއ ކުރެެވންޖެހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ބައްދަލުކޮށް އެ ހުރިހާ މަސައް

، އަޅުަގނޑުމެން ެވްސ ހަަމ ނީ. އެހެންީވމާނުުވފޮއި މިހިސާބަށް އެ ިގނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކޮށްފަ ރިން ަވރަށް ކު އޭެގ

އި ކުރަން ހަމަ ަވުގތު ަނާގނެ. ެއއީ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ަވރަށް ބޮޑެިތ އެ މަސަްއކަތްތައް ޙަޤީޤަުތގަ 

ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނެ ހަމަ  ، ދަނީ. އެހެންީވމާ މި ށް މި ލަފާކުެރެވނީދިމާއަށް ކަމަށް އަުޅަގނޑަ ލުތަކަކާބަދަ

ރި ުގޅުންހު ރަން ޖެހޭނެ. އަދި މިކަމާސް ބައްދަުލކުެވ ކާ  ހުރި ކޯޓުތަ އްަގއިފަނޑިޔާރުންެގ ތެރެއިން ހުިރހާ ލެަވލެ

ލުކުރަނީ. އަދި ޤަބޫކަމަށް އަުޅަގނޑު  ން ާވހަަކ ދައްކަން ޖެހޭނެެވސް އަުޅަގނޑުމެ ެގ އޮީފހާކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސެ

 މިހާރު ބާ ކައުންސިލެއްއިތުުރން  ޖެހޭނެ. އަދި އޭެގެވސް އަުޅަގނޑުމެން ާވހަކަ ަދްއކަން ނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާރއެޓަ

ެއީއ  .ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީހޭނެ ކަމަށް ައޅުަގކުރަންޖެެވސް އަުޅަގނޑުމެން މަޝްަވރާ އުފެދިފައި އޮތީމަ ބާ ކައުންިސލާ

އަދި  ހުރި މައްސަލަތަކާއި ާގނޫީނ ަވކީލުންނަށް ބޮޑަށް އެނިގލައްާވނީ މި ކޯޓުަތކުަގއި މި  ،އްތޯލޯޔަރުންނަށް ދެ

، އެ ާބ މި ހުރިހާ ކަމެއް. އެހެންީވމާ ކުރުމުެގ ދަތިތަކާލުއްޙަމައްސަލަތައް  ދިމާާވ ޑިޔާރުންނާއި އެ ބޭފުޅުންނާފަނ



  

ރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން  ުޅަގނޑުމެން މަޝްަވރާކުެވސް އަ ކައުންސިލާ

ރާއްޖޭަގއި އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ އެ އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ހަފްތާެއއް ކުރިން އަުޅަގނޑު ހަނދާންަވނީ ދިެވހި

ަވކީލުން  ހާއްހެ 150ޓަަކިއ ކިޔަަވިއެގން ހަމަ ތިބި ަވކީލުންތައް ާގތްަގނަޑކަްށ  ރުމަށްމަސައްކަތް ކު

 އެއީ މިހާރު ލީަގލް  އިނޭގތޯ. ެވސް  ުހާވ ނުކުެރިވެގންބައްދަލުކޮށްފި ުޅަގނޑުމެންނާން އަފަރާތު ޅުަގނޑުމެންެގއަ

 ޖެހޭ ހަދަން ލުންއީ ާބ ކައުންސިއެ .ތަކެއް ހުެރެގންށް ުހާވކުރުމުެގ ދަތިންނަބޭފުޅު އެ ތުންޮގން އެކްޓު އޮތް ޝަޕްރޮފެ

މުެގ ުހާވކުރުަވކީލުން ން ިމަވުގތަށް ޓުމް ކޯސުޕްރީ އި ަގެއކީ ެއއާ ހަމައަދި  .ިވެގންާވ ނުލެލަާވއިދުތަެކއް އަދި ެއކުަގ

ރޭގައި އެކަްނ  ހުސްކަމެްއެގ ތެާގނޫނީ ށްކަހަލަޮގތަކަކޮންމެެވސް  އިގަ އެކީ  އޮތީމައާ އި ތައް މަޑުޖަްއސާލާފައްކަންތަ

ންމުމަށްފަހު  ނި އި ަވކުދިން ކިޔަ  އެ ،ލުންހާ ަވކީެއއް 150 މިދަންނަަވނީ ކޭސްަކމެހު ނޑުޅުަގއަ . އެބައުޅޭ

ރިހާ ހު މި ،ީވމާ ންއެހެ .ކަމެއް ޖެހޭނެޑުމެން ބަލަންނހަމަ އަުޅަގ އިގަ ސް މީެވ އެ ކީ ޖެހުމަތިބެންޖެހޭހުާވނުކުރެިވ 

 އަދި  ހެދުމަކުންްޑރާފްޓެއް  ފުރަތަމަ އަދި ،އެހެންީވމާ. ނެކުރަންޖެހޭމެން މަޝްަވރާޅުަގނޑު ސް އަ ެވ ކާކަތަތްފާރާ

 .ކަށްކަމަ ށް އަތުެވދާނެހިާސބަ ން ކޮމިޓީއާެވެގަފއިނަލައިޒް  އެކަށް ކުެރޭވ އަދި އެހާ ައަވހައް ނު ޤަބޫލެކަށް އަޅުަގނޑަ

 ަވަޑއިަގންަނާވނެ ބަޖެޓަކީ އެ ެގ ދުަވސްަވރު. ދެން އެނގި ޓުއޮތީ ބަޖެ  މިށްީވ އަނެއްކާ ކުރިއައެއީ މިހެން މިދެންނެ

  ށް ޑައެންމެ ބޮހަމަ  ސްެވ ތުންރާއެއްެގ ރަްއޔިތެރޭގައި ުހރިހާ ދާއިދޭ ދުަވސްަވަރކާ އެ ތެރޭ ނުަވތަދޭ ޓަކާންމެއުކިޑޮ

ނުނީ ނުހިމެ ،ންކަމެއްތޯަގއި ހިމެނުނީ ކޮޓުޖެބަ ާވ ކަްނތައްތައްންޑަށް ބޭނުާވ ުނަވތަ އެމީހުން އެންމެ ބޮޑުކަންބޮ

ޞާީދ  އިޤްތިނެާގއޮތް އަހަރުަގއި ހިނ ރިއަށް މުެގ ކުޤައު  މުޅި އަދިަބއިތޯކީ ކޮރަަވެރުވނު މިންކުޙާސިލް ،ންކަމެއްތޯކޮ

 ހާ ކަމަކާކާިއ މިހުރިންތަނެ ކުިރއެރުތުން އަންނާޮގޤްިތޞާދީ  އިިއ އަދިކާތްތަކާތްތަކާއި އަދި އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާރަހަ

ެވްސ  އްމެހުރިހާ ކަ މި އްންތަލޭރާސްތާ ޕްއަދި ދުރު ުމެގ ތަރައްީޤެގ ޕްޭލނާ. އަދި ޤައުއޮންނަނީ ބަޖެޓް މި އިފަުގޅި

ެވްސ  ހަމަގައިމު  ރޭަގއި އޮތް މަހުެގ ތެަގއި ކުރިއަށް ރާ ޮގތުުޅަގނުޑ ޤަބޫލުކުޓަކީ އަބަޖެ ،އެހެންީވމާ .ުގޅެނީ ޖެޓާބަ

 ކަމަކާހާ ހުރި އެ ،ެއހެންީވމާ .ކަމެއް ީދެގން ހިނާގނެ މަސައްކަތްއެންމެ އިސް  ،ކަމެއް ދީެގން އެންމެ މުހިންމު

 ރޭަގއި ތާ ނުަވތަ ދެހަފްތާއެއް ތެފް އެއް ހައަށް އޮތްއަަވހަކަށް ކުރި އެހާހަމަ  ޭވ ހިއެްއނުށްކަނޑަޅުަގއަ  އިއެީކަގ

މަ   ހަށްކަމަ ންދާމަސަްއކަތް ކުރެެވމު މެން އެަގނޑުއަޅު ،. އެހެންނަމަެވސް ޭގތޯހެްނ އިނެވެގން އަތުެވދާނެލްފައިނަ

 . ދަންނަަވން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކީ، އަިދ މަސައްކަތަ ދެ  މިކޮށްލީ ފާހަަގ މެން މިކަން މިހެން މި ޅުަގނޑުއަ !. އާދެރުންބަމެ ތްތެރި ިއްއޒަޝުކުރިއްޔާ

ސް ައަވ މެންަގނޑުއަޅ .ޙަާވލުކުރެިވފަ ކޮމިޓީއާ ތަްއ މިބައެއް ބިލުއެހެން ނޭގތޯ އި ެވސް އެބަހުރި މިނޫން

ްއ ަތކެ ބިލު ކެއް ނޫިނއްޔާޅުނު މަްއސަލަތަހެށަށް ހުއަެވެގން ކޮމިޓީހިންމުމުފުރުޞަތެއްެގ ތެޭރަގއި ނިންމުމަށް ބޭނުންެވ 



  

ަވްސކޮުޅެގ އޮތް ދު ސް މިވެ  ތް ދެންކަުކރުމުެގ މަސައް ޓުޑްރާފް ،ތަުކެގ މަސަްއކަތްލުބި އެ ،އެހެންީވމާ .އެއީ

 ން މެަގނޑުކީ އަޅު ދެއްުވމަށްމިނެްއަގއި ކޮ މެ ބާރުންއޮތް އެ ެރެވންކުޑެްއަގއި ސްޕީ  ސްެވްސ ައަވ ެވްސ ީވހާ ރޭގައިތެ

  މަހަކީ ހަމަ  މި ޭގެވސް އެނ ށްޑަަގނއަޅު ،. އެހެންީވމާެވސް ގައިރޭދަތުެގ ތެއޮތް މުއްމި އެދޭކަމެއްހަމަ ދިެވސް އަ

ެވސް އި އެުކއެީކަގއެއާ  .ކަތްތަކީ ބަޖެުޓެގ މަސައް ދެޭވ މަސައްކަ ކަމެއް ހިންމު މުއެންމެ .ެގ މަސްކަންބަޖެޓު

 ަގނޑުއަޅުކީ މަދިއު ކުިރއަްށ ެގންއްގައިއެންމެ ބާރުމިނެތެއް އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަ ށް ކުރެެވންނަންމެޑުނަގޅުއަ

. ދެން ންެދުވތްޕުޅު އެޮގތަށް ުކރިއަށް ެގންކޮމިޓީތަުކެގ މަސައްކަ ބްހަމަ ސަ .އްއަދިެވސް އެއްފަހަރު އެދޭކަމެ 

 ންމު އީ އާއް މިތައްތަކެކަން ަގއި ހިމަނާދުަވހަކު އެޖެންޑާ ކޮންމެ އިޮގތެއްގަ  ާއންމު އިން މިއަދުގަ މެޑުޅުަގނއަ

ުކަގިއ ަތކަށް ޖަާވބުދިނުމުެގ ކަންތަޓީސި ްއޔެ އަުޅަގނޑުމެން ަވނީ އެއި .ކުން ފޮނުާވ ސިޓީތަުކެގ މައްސަލަތަފަރާތް

 ިމއަދު އެޮގތުން ަވިކަވކިން އެ  ،އެހެންީވމާ .ފަރާާވމިހާރު  އްހެން އިންތިޒާމެ  ބެލުމުެގ އެށްކޮޓީތައް ދިރާސާ ސި އެ

ުގިޅެގން އެކަން ބަލަމުން  ޭމޒާރީ އިދާޅުަގނާޑއި. އަންނުކުރަ  އްދެ ަގސްށްކަދާ މެންޑު ނއަުޅަގ ށްހަމައަ ތަކާސިޓީ

 ހަމަާގްތަގނޑަކަށް ތީ އޮ މެން ައޅުަގނޑު ޓުރާފްޑްެގ ލްނޫނުެގ ބި ޖެނެރަލްެގ ާގ ރކިުއޓަެގންދާނަން. ދެން ޕްރޮސެ

 ށަހެޅުމަކާހުެގ ހުރީދުަވކުރަީނ ކުދުަގސް ެއއްކޮށް ަފިއނަލްކޮށްލަން މި ެގ މުޅިހާރު އޭ. ދެން މިއެްއކޮށް ނިންމާފަ

 ާވކަންށް ެގނެސްފައި ބިލަ އެ ދާދި އެްއ ބަދަލުތަކެްއ  ަހމަ މުއަްއސަސާތަުކެގ ންހެން މިނިަވެއއީ ަބއެްއ އެ އި.ަގއެކު 

 ރުންނާ ރިއްޤަމު އެ ،ކޮށްަލއިެގން ސިޓް އިެއކުގަ  ކޮމިޓީތަކާ ކުެރޭވަސއްކަތްމަ އެ ،. އެެހންީވމާޑަށް ފާހަަގކުެރޭވަގނއަޅ

ްނ އް މެންބަރުތީެވ ަބއެށް ބޭނުންާވކޮށްލުމަތްެވސް ެއްއޮގ ލެއްހާ ބިމެން ހުރިނޑުަގައޅު ިއެގންލަކޮށްޓް ސި އިއެުކަގ

 މަސައްކަތް ން މިމެެވސް އަުޅަގނޑުއި ަގކުރީ  އްިވފަ.އި މިހާރު ބޭޓަކަ އެކަމަށް ،ންީވމާ. އެހެްއިވ ފާހަަގކުރެ ތްޮގއެ

މެން ެއޮގތަްށ ޅުަގނޑުްނ އަކަން ފާހަަގކުެރިވެގސް އެވެ  ށްއަމިއްލައަން މިޓީކޮދެނެަގނެެގްނ  ރު އެކަންއިފެށި

 ރުންނާއްރިޤަތަކުެގ މަކޮމިޓީ ތިބޭ އެ ލުެވ ަވޑަިއެގންާވޙައި ބިލާ ޓީތަކުެގ އެ ކޮމިތްކުރަން އުޅުނިން ެއހެންކަމަސައް

 ޭވޮގތް އްބައްދަލުުވންތައް ބޭ  އެ .ޔަ  ނުދިޮގަތކަށެއް ަގޅުއެކަން މާ ަރނ ،ެއހެންނަމަެވސް .ކުރަންކަތްމަަސއް އިއެުކަގ

ށް ޓީއަކޮމި ން މި ކޮމިޓީ ސީދާ މި ށީމަސައްކަތް ފެ  މިށްން އަމިއްލައަމެން ކޮމިޓީޅުަގނޑު މުެގ ސަބަބުން އަނުުވ

ތީ އޮ މިއިލާަފއި ޑުޖައްސަ މަ މިހާރު ،ންނަމަެވސްއެހެ. ފަނިމިއޮތީ  ކަތްެގ މަސައްބިލު  . ދެން އެެގލިބުނު ބިލު

 ށްޮގަތކަ ޭވލެ އިފޮނުަވެވސް  ބިލު  މިށްމަތަޅުޑުެމންނަށް ަގނޅު އަބޭނުންއިރަކު  ހުރެެގން. ސަބަބާ ނި މިހަމައެކަ

ށް  . ަވރަށް ބޮޑަމިއަދުެގ މަސަްއކަތް ނިންމާލީެގ ޅުަގނޑުމެންމިހާހިސާބުން އަ ،މާއޮތީ. އެހެންީވ މި  މިހާރު

 .ނަށްރުންބަރި މެންޒަތްތެއްޔާ ިއއްޝުކުރި

________________ ___ 

 




