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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަގުތު ވަޑައިގެން މި ތިއްބެވީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ    ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. ކޮމިޓީގައި މި  36ރީ ކޮމިޓީގެ  އަޖުޑީޝި

މަޖިލިސް   ރައްޔިތުންގެ  މިހާރު  ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  މޫސާ ސިރާޖު،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ވާނެ. ދެން  އެނބުރި ވަޑައިގަންނަ  .ސެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވަޑައިގެން ވެއްޖެ، ތަޅުމުގައި އޮތް ބަޙުފްލޯރގައި

ކަނޑިތީމު ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޢަބްދު  މަތިވެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  هللا ދާއިރާގެ 

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

އަޅުގަ ދެން  ނިހާދު.  އެޖެންޑާގައި  މުޙައްމަދު  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  ނޑު 

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހިމަނާފައި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ އެއް މައްސަލަ އެއީ އެސް.ޓީ.އޯ  

ސިންގަމޯ ލިމިޓެޑާ  ރުޕޫ ލްޑިވްސް  ގުޅުންގުޅި  ޕްރައިވެޓް  ރިޕޯޓުގެ  ންގެން،  އަޅުގަނޑުމެން އެއީ  މައްސަލަ.    ހުރި 

އެންޓި މައްސަލައެއް.  ކޮމިޝަނު-ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ  ލިޔެކިއުކޮރަޕްޝަން  ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދުމަށް  ން  ންތައް 

ލިޔެކިއުތެ  އޭގެދެން  ހުށަހަޅާފައިވާނެ.   ބައެއް  މިރެއިން  ފޮނުއްންތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަނެއްހާރު  ބައި  ވައިފި. 

އެންލިޔެކިއު މަގުމަތީގައި  ފޮނުއްވުމުގެ  އަދި  އެބޭފުޅުން  ތައް  އަޅު  .  ދެއްވާގޮތުގައި  މަޢުލޫމާތު  ގަނޑުމެން ބޭފުޅުން 

މި ކޮމިޓީއަށް ލިބޭނެ    ،ންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްއެދުނިން އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއު

އެ  ހައްދަވައިދެއްވުމަށް.  މަޢުލޫވާ   ބޭފުޅުންނާ  ގޮތް  ދެކެވުނުއިރުގައި  އިތުރަށް  ގިނަ  ހަކަ  ވަރަށް  ދެއްވީ  މާތު 

ގާތްގަނޑަކަށް  ލިޔެކިއު އެއީ  ހުއްޓޭ.  އެބަ  ލިޔެކިއު  67ނޫނިއްޔާ    66ންތައް  ހުރި  ފުރާ  ހުރި  ފޮށީގެ  އެބަ  ންތައް 

އެހެންވީ އެމާކަމަށް.  ފޮޓޯ  ،  އެ  ގައިމު ބޭފުޅުން  ހަމަ  ނެގުމަށް  ބޭނުންވާ  ކޮޕީ  ވަގުތުތަކެއް  ހަމަ  ވެސް  އަދި  ނެ. 

އެ  ގިނަ ވަގުތު ނަގާނެ  އެއާއެކުގައި  އެއަށްވުރެ  އަދި  ވަނީނަމަ  ދަތިވާނެ ކަމެއް.    ،ބޭފުޅުން އެ ސްކޭންކުރާ ކަމަށް 

ލިޔެކިއުދެ އެދުނު  އަޅުގަނޑުމެން  ލިޔެކިއުންތަކުގެން  ބައެއް  ތެރޭގައި  ދިވެހި    އެއީ  އޮތް.  އެބަ  ފޮނުއްވާފައި  ންތައް 

ގް  އެދުނި  އާރޭންތޯންޓަންސަރުކާރާއި  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދުމަށް  ން. އެ އެއްބަސްވުމުގެ  އެކުގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުން 

އެ   ކޮޕީއަކާ އެންޓި  އަދި  އެބަ  -ބޭފުޅުން  ފޮނުއްވަވާފައި  ތަޙުޤީޤުގެ ބައެއް ވެސް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރެއްވި 

އެ ހިންގަވާ  އޮތް.  ތަޙުޤީޤުތަކެއް  އެކުލަވާލި  ރިޕޯޓުތަކެއް  އޭރުގަބޭފުޅުން  އެ  އިފައި  ދެން  ބައެއް  .  ވަކިވަކިން 

ލާފައި ވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުން ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވައި   ދެ ގޮތަކަށް އެ  ،އެނޫން ގޮތަށްއަދި    މައްސަލަތަކާ

ހިއްސާކުރެ  އެހެންވީމާމަޢުލޫމާތު  ވެއްވި.  މިހާރު  މަޢުލޫމާތުތައް  ބައެއް  ލިޔެކިއު،  ހުރިހާ  ލިބިފައި  މިހިރީ  ންތައް  ސް 

ވަނީ. ދެން ތި  ހާރު ލިބިފައި އާދެ! މި މަޢުލޫމާތުތައް މި   އަދި ފޮނުއްވިފައި ނުވި ނަމަވެސް. ދެން ހަމަ އެއާއެކުގައި،

މަޢުލޫ މި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޑޮކިޔުމަންޓަށް  ހުރިހާ  ދެންނެވި  މި  ދޭއިރުގައި  ނަގާފައި  ފޮޓޯކޮޕީ  މާތުތައް 

ވަ ބޮޑު  ވަރަށް  ބެލިޔަސް  ލިޔެކިއެކަނި  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ފުޅާ  އެހެންވީމާ ރަށް  ހުންނަނީ.  މި  ،  އުންތައް 



  

ދިރާސާކުރާ   ތިބެގެން  މިހެން  ކޮމިޓީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދިރާސާކޮށްލެއްވުމަށް  ވަކިން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި 

ބޭފުޅުންނަށް   ، ވަގުތު ނަންގަވައިގެން ތި އެހެންވީމާ  ކުރުން އެއީ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް މިކަމަށް ހޭދަވެގެން ދާނެ.

ތި ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނަން. އެގޮތުން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބޭފުޅުން    މީގެ މި ފައިލު 

އެކަމާމެދު  ބައްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޓީއަށް  އެއާއެކުގައި  އަދި  ހައްދަވާ  ދިރާސާތައް  ނަންގަވައިގެން  ވަގުތު    އެއަށް 

ތި  ދެންމަޝްވަރާކުރާނީ.   ވެސް  އަޑުއަހާލަން    މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑު  އެކަން  އޮތިއްޔާ  ޚިޔާލުފުޅެއް  ބޭފުޅުންގެ 

ކޮމިޓީ ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ދެވަނަ  އާބޭނުންވޭ.  ގިނަ  ވަރަށް  މަޖިލީހުގެ  އަށް  ރައްޔިތުންގެ  ގިނައިން  އެންމެ  ންމުން، 

ކޮމިޓީ. މި  ކޮމިޓީއަކީ  ލިބޭ  ސިޓީ  ގިނަ    ކޮމިޓީއަކަށް  ވަރަށް  އޮތް  އެބަ  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު 

ސިޓީ މި ވަގުތުގައި ވެސް އެބަ އޮތް.    75އަދަދެއްގެ ސިޓީ. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި އެއީ ހަތްދިހަވަރަކަށް،  

ޖަވާބަ ދޭ  އަދި  ދަނީ.  މި  ދެމުން  ހަމަ  ޖަވާބު  ސިޓީތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކީ 

ލިބިއްޖޭ ސިޓީ  ދިރާސާ    ،ފަދައިން  ސިޓީ  މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  އެކަންޏެއް  ޖަވާބެއް  ދޭ  މިގޮތަކަށް 

އަދި   ކުރިއަށްގެންދަން.  އެ  ބަލައިގެން  ގޮތުގައި  ހޯދަންޖެހޭ  އެ  މައްސަލައެއްގެ  މުއައްސަސާތަކުން  ގުޅުންހުރި  ކަމާ 

ޖަލު ނޫނިއްޔާ  މަޢުލޫމާތު، މިސާލަކަށް  ލިބިއްޖެއޭ  ސިޓީ  ވެއްޖެއްޔާ  ސިޓީއެއްގައި  ފޮނުވާ  މީހަކު  ހައްޔަރުގައިވާ  ގައި 

ބައެއް    އާކޮމިޓީ ބަލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުގައި  ޖަވާބުދިނުމުގެ  އެ  ބުނެ  މައްސަލައެކޭ  ނެތް  ގުޅުމެއް 

ކަންތައް  އެ  ހިސާބާއި  އޮތް  ގޮއްސަ  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހަޅައިގެން  ވެފައިމުއައްސަސާތަކަށް  ވެސް      ގޮތްތައް  ހުރި 

އެހެންވީ  އޮޅުންފިލުވައި މަސައްކަތްކުރަން.  އެމާހެދޭތޯ  ކޮމިޓީން  އެގޮތަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ޓެންޑު،  ދޭ.  އެބަ  ވަމުން 

ހުރި. އެހެ އެބަ  ސިޓީތައް  ބައިވަރު  ވަރަށް  އަދިވެސް  ވެސް  ދާއިރުގައި  ދެމުން  ޖަވާބުތައް  ގިނަ  ، އެ  ންވީމާވަރަށް 

މަ މިންވަރަށް  ސިޓީތަކުގެ  ވަކި  ގޮސް  ޖަވާބުދެމުން  ސިޓީތަކަށް  ކުރާ  އެގޮތުން  ކުރަމުންދަން.  އަޅުގަނޑު  ސައްކަތް 

ބޭފުޅުން ދެން ދެއްވި އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ނިންމަމުން ގޮސް   އަޅުގަނޑަށް އެކަނި އޭގެ ޖަވާބުގައި ގޮތެއް ނިންމަން ތި

ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް  ނިންމާނުލެވޭނެ  އެކަނި  ހިއްސާކުރަން.  އަޅުގަނޑަށް  އެބަ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަތައް   

ބޭފުޅުންނަށް ހިއްސާކުރަން ކޮމިޓީއަށް ގެނެއްސަ.   އެގޮތުން މިއަދު އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާގައި ދެ ސިޓީއެއް އެބަ އޮތް ތި

ސިޓީއެހެންވީ އެ  ފައިލްކޮޅުގައި  އަޅުގަނޑުމާ،  ބައްލަވާފައި  ސިވާނެ.  މި  ގޮތެއް  ފެންނަ  އާއިގެން  ޓީ މެންނަށް 

ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވު ލިބިފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ޢަބްދުމި  އެދެން.    ންކުރިއަށްދާނެ  ނާސިރު،  هللا ކޮމިޓީއަށް 

ހުޅުމާލެ. ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ ޖަވާބުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީއަށް ނިންމުނީ، ފާހަގަކުރެވުނީ މިދަންނަވާ    126-2-02  ފުލެޓު

އެ ދިނުމަ  ޖަވާބު  މަޖިލީހުގެ  ބޭފުޅާއަށް  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ސިޓީގައި  ޖަވާބަކީ، އެ  އެ  ށް. 

ގޮތެއް   ވަކި  ކޯޓުތަކުން  މަރުޙަލާއެއްގައި  ހުރިހާ  ޝަރުޢީ  މައްސަލައަކީ  އެ  ބެއްލެވިއިރު  ކޮމިޓީން  ޖުޑިޝަރީ 

ފާހަގަކުރެވޭ ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ނިންމަވާފައިވާ  އެ  ކަނޑައަޅުއްވާ  ނިންމަވާ  ކޯޓުތަކުން  އަދި  ކަމަށް.   

ކޮމިޓީން   ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ނެތް  ބެލެން  ތެރެއިން  އިޙުތިޞާސްގެ  ކޮމިޓީގެ  މައްސަލަތަކަކީ  ބާވަތުގެ 



  

ދިނުމަށް. އެހެންވީކަނޑައަޅާފައި ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް  އެ  މަޢުލޫމާތު  އެކަމުގެ  ޖަވާބު އެ ސިޓީ  މާވާތީ  ، މި 

  މަރުޙަލާގެ، ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ކޯޓުތައް، ސްޕްރީމް   3ރާތަށް ދޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމުނީ.  ހުށަހެޅުއްވި ފަ

، މި ކޮމިޓީއަށް  ންމުމެއް ނިންމަވާފަ. އެހެންވީމާނި  ވައިކޯޓު ވެސް ވަނީ މި މައްސަލާގައި ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއް 

ގެން ވަކިވަކި މައްސަލަތަކުގައި  ގުޅި   ވަގުތުގައި މި މައްސަލައާމެއް މިދެން އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ އިތުރު ވަކި ކަ

ފެނިވަޑައިނުގަތް.    ހުކުމްތަކާ މެންބަރުންނަކަށް  ކަމަކަށް ކޮމިޓީގެ  ދެވަނަ  ގުޅިގެން އޮތް  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ 

  އެ   JMH/2019-6-145؛ އަކީ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު. މި ސިޓީއެއްސިޓީ

ގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް މި ފެނުނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް   ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ. އެ މައްސަލައިޟިއްޔާ ނަންބަރުޤަ

ކުރިމިނަލް   މައްސަލަ  އެ  މަޢުލޫމާތަކީ  އެ  ސާފުކުރަން.  މަޢުލޫމާތެއް  ލިޔެގެން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޖުޑީޝަލް 

ކޯޓަށް އިސްތިޢުނާފު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން    ދެން ހައި .  2019ޖުލައި    1އޮންނަނީ    ކަމަށް މި   ކޯޓުން ނިމުނު ތާރީޚު 

އެހެންނަމަވެސް، ކޯޓުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގަތް    އި ތާރީޚާ  ،ހުށަހެޅުއްވިއިރުގައި އޭގެ ތައްގަނޑެއް ޖަހާފައި އޮތް

މެއް އޮންނާތީ މިކަން ޔަޤީންކޮށް ސާފުކުރުމަށް  ފުށުއެރު  އޮތް ތާރީޚާ   ކަރުދާހުން، ލިޔުމުގައި މިމި  ކޯޓުގެ    ކަމަށް ހައި

އެކުގައި     ދެންނެވުމާ، އެޓީއަކުން ދަންނަވަން. އެހެންވީމާޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ސި

ކަމާ ދިނުމަށް  ފަރާތަށް  ފޮނުއްވެވި  ސިޓީ  މި  ޖަވާބެއް  ވަގުތީ  ބައެއް   އަދި  ހޯދަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުން    ބެހޭ 

ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީގެ،  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ހުށަހަޅާފައި  މަޢުލޫމާތު  މުއައްސަސާއަށް  ވާކަން،  އެ 

އެހެ  ލިޔެފައިވާ ސިޓީއާކަމަށް.  މި  މިގޮތަށް  ކޮމިޓީއަށް    ންވީމާ،  ނިންމުމެއް  މުޢާމަލާތްކުރަން  ވަގުތު  މި  މެދުގައި 

ން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް  މިގޮތަށް ނިންމުމަށް ފެނިއްޖެ. މިހާހިސާބު

 ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. 
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