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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ޑިސެމްބަރ   7. މިއަދު މިއީ  ނީވުން މި ފެށުވަނަ ބައްދަލު  59ކޮމިޓީގެ    މްޢަލައިކުމް. ޖުޑިޝަރީއައްސަލާ  `.

ބައްދަލުވުމަކީ  އަޅުގަނޑު.  ދުވަސް  ހޮނިހިރު . އެއީ  2019 މި  ދައުރުގެ  އަޅުގަނޑަމެން  ލަފާކުރެވެނީ މި  ތެރޭގައި  ށް 

މަޖިލީހުރައް ބޭއްވޭއަހަ   ގައި މިޔިތުންގެ  ބައްދަލުވުން. އެހެންކަމުނެ  ރުގައި    ތި   އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުން  މިން،  ފަހު 

ދަންނަވާޅުބޭފު ދަންނަވާންނަށް  ވަޑައިލި  ޝުކުރު ލުމަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޓަކައި  ކަމަށް  ދަންނަވަން.    ގެންދެއްވި 

ކޮމިއަޅުގަނޑު މި  ބައްދަލުވުންޓީމެން  ނިންމައިލާއިރު   ގެ  ކޮމިއަދު  މައްސަލަތަކާއި   މިޓީއަށްގައި    ހުށަހެޅިފައިވާ 

  ރަނީ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީއަށް މި ގަސްދުކު އަޅުގަނޑުލަން ންމާއް ނިތަކެތްމަށް ގޮ ކަނޑައަޅަން ހުރި ކަންކަޑިސުންގަ

މައްހުށަހެޅިފައި ބޭފުތަލަސަ ވާ  ތި  މިތަނުގަނަވަމުދަން  އަޅުގަނޑުސަމާލުކަމަށް  ޅުންގެ  އް  ގެންދާނަން    އި ން 

ފާހަގަކުރާ    އަޅުގަނޑު  ތުން އެގޮމަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓް ބަލައިގެން.    ކޮމިޓީގެރީ  ޖުޑިޝަ  ،ކަތުގެވާ މަސައް ފައިކުލަވައިލާއެ

އެނގިވަޑަ  އެއް ދުވައިކަމަކީ  އިހަކަށް  ދާދި  އިއް ރިމަޖިލިސްގެ    ގައިހު ގަންނަވާނެ  އް  ޅެ ސިޓީފު  ވެވިޔާސަތުން 

ގައި  ކުދި ކަންކަމުންދެން ވަރަށް ކުދިގެ މައްސަލަ އެ މީހުން ގިނަ ދުވަސްވަތިބޭ މީހުން  ތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ޖަލު

ގިނަ  ވެސް   ހައްޔަރުކު ންމާޒަވަރަށް  މީހުންގެ  ރެވިވަންދެން  މަޙުރޫމްއި  ކަމާގިނަފައިވާ  ފުރުޞަތުން  ފައިވާ  ވެޕެރޯލްގެ 

ކަންބޮޑުވު ކަންކަގޮތުގެ  މި  ރައި  މާޙައްލުކުރު  މަށްމާއި  ހިއުމަން  މަޖިލީހަމިކޮސް  ޓްމެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ށް  ޓީން 

ސި ސިޓީޓީފޮނުއްވެވި  އެ  ހިއުމަން  ގުޅި  އާ އެއް.  ސި ކޮ  ސްރައިޓްގެން  އެ  ރައްޔި  ޓީއާ މިޓީން،  ންގެ  ތުގުޅިގެން 

މި    ކޮމިޓީއާ  ޖުޑިޝަރީ  އާއި    ކޮމިޓީހިއުމަން ރައިޓްސް އިވަނީ  އަންގަވާފަސަތުން  ރުގައި ނިންމަވާ ރިޔާ މަޖިލީހުން އޭ 

އެކުދެ   މަސައަޅުގަނޑުވެގެން  ކޮމިޓީ  އެ  ކެއްއްކަތްތަމެން  ބައީކޮށްލުން.  ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނުތަކަށް    ދި އަ  ލުތަކާދަ 

ރެވޭ ގޮތުގައި ސަބް  ކުބޫލުޤަށް  އަޅުގަނޑައް ކުރުން. އަދި  ކެ ތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަގުޅޭގޮ   މިކަމާސްން ވެނޫމި

އަންނަނީއަޅުގަނޑުކޮމިޓީ   ހަނދާނަށް  ކޮންމެ  ކޮ ސަބް  ގެ  ވެކޮމިޓީމިޓީއެއް  މަސައްކަތްތަކެއް  އަކުން  ނަގައިގެން  ސް 

  ތެއް ކަރެވޭ ވަގުތުގައި އެ ކޮށްލެވޭ މަސައްކުގައި އެހެން  ރޭގައި ވެސް މާލޭ ތެ  ގެ ކުރުން. އެއީ މި މަޖިލިސްގެ ރިސެސް

މެން ފަބަރައެ  ގޮތަސޭކަށް  ލިހަ  ވަގުތު  ގޮތަކުން  ކުން  އެއްބައަޅުގަނޑުބޭ  ގޮތަކަމެންނަށް  މަސައްކަތް  ސްވެވޭ  އެ  ށް 

މައްސަލައާ ކޮށްލެއްވު މި  އެހެންވީމާ،  ބައްމިއީ    އަޅުގަނޑުގުޅިގެން    މަށް.  ޖުޑިޝަރީ  ކަމަށްވާދަލުވުން  ފަހު  ތީވެ 

ބޭއްވޭނެ މިއަހަރުގައި  އެހެންވީމާކޮމިޓީން  މިއަ.  މިގޮތަމިކަ  ދު،  ދެންނެން  މި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކޮމިށް  ސަބް  ޓީގެ  ވީ 

ކޮމިމަސައްކަތަށް   ނޫނިޓީމި  ނަގާނެ  ޝައުއްން  ބޭޔާ  އިޝާޤުވެރިވާނެ  މި  އަޅުގަނޑުމާ  ކޮށްލީރާތެއް  ބޭފުޅުން  މެން 

މައެގޮތަކޮމިޓީން   ކޮމިޓީ   ސައްކަތްކުރާނީ ށް  ހިމެނޭސަބް  ކަނޑަމެންބަރުންތަނެ  ގައި  ނިމުނީއެޅުކެއް  ދައުރު  މުގެ   

ދެން  . އޭރުކުރިއަށް އިންއަޅުގަނޑުން  ހަމަޖައްސާ  މެން  މި  ތެގޮތިޒާމު  މަތިން  ހިސާބެއްގައިތޯ  އްގެ  ކޮން  ރިސެސްގެ 

ކަނޑައެޅޭބާ   ޏާންބާއްވަ އެކަން  ހިއުމައްވާނީ  ރަނީ  ކޮން  މިއިޓްސް  ބަ  މިޓީގެ  ބޭބޭފުޅުން މަސައްކަތުގައި    ނާ އިވެރިވާ 



  

ކޮމިރާކޮށްލައިޝްވަމަ މި  ކޮ   ،ޓީގައިގެން.  ސަބް  މަސައްކަތްކޮށްމިޓީގަމި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމަށް  ލުއި  ގެ 

  ތި ހަމަ    އަޅުގަނޑުމެއް ހުރިނަމަހީ  ތްތެރި މެންބަރުންގެ ޝައުޤުވެރިކަޒަން އިއްހެހުރި. އަދި އެ އެބަ މެއް ރިކަޝައުޤުވެ

އެ  ފުޅުބޭ ވާންނަށް  އޮތް  ދަންނަވާ ފުރުޞަތު  އަދި  ހަކަ  ކޮމިޓީގައި    އަޅުގަނޑު ލަން.  ކޮމިޓީގައި  އެ  ސަބް 

ބޭފުގައި  ދުއިނުމާއިމެ ގޮތެއްތި    ، ކަތްކުރާނީއި މަސައްގަމިޓީއެ ކޮ  އަޅުގަނޑު، މަތިން  ވެސް   ޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ 

އެހެންވީމާ ފުރުޞަތު އިންނާނީ.  އެ  މި ބޭފުޅު  ތި  ،  ދެންނެހުޅުވަ މި  ވަގުތު  ންނަށް  މި  އާދެ!  ޕެރޯލްގެ އިލީ.    ވީ 

ރައިޓްސް  ގުޅޭ   ސަލައާ މައް ހިއުމަން  ކޮމިޓީއާ   އާއި   ކޮމިޓީ   ނަ  ޖުޑިޝަރީ  ކައެކުވެގެން  ށް  ނޑައަޅުގަމަށް  ގާނެ 

ދި  އަތީ ވާޤުވެރިޝައު އަޅުގަނޑު ފަދައިން  ވި ވެސް ދެންނެ ން ތްކުރުމަށް ކުރިއްކަގައި މަސަ ޒާކުރެވޭ ސަބް ކޮމިޓީއަންދާ

އި އަޅުގަނޑު މެދުގައި  ނަމާއި  އެއް މެންބަރަ  ޒަތްތެރި އްގެ  ވެސް  އިކު  އެ ވެސް  ނެތީމާ  އެކަން  ޢުތިރާޟެއް  ގޮތަށް 

ކަމަށް   ދެންދެކެ  އަޅުގަނޑުނިމިއްޖެ  ޝައެއާ  ން.  އެބަ  އެބަ  އެކުގައި  ދާއިރާގެ  ޅުކުފާއުޤުވެރިކަން  ކެންދޫ  ރައްވާ 

ޢަލީ  ޒައިއް މެންބަރު  އިއްޒަ  ފޮނަދޫ  އި ޙުސައިނާތްތެރި  ސަބް  ތްތެދާއިރާގެ  އެ  ވެސް  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު  ރި 

އެއްވެސް  ތްތެރި  ށް އިއްޒަށްލުމަކަތްކޮމިޓީގައި މަސައްމީހުން އެ ކޮ  3، މި  ހެންވީމާށް. އެލުމަކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކޮށް

މި   އަޅުގަނޑުވިއްޖެ ކަމަށް އެ ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަންކުރެ ބަރުން މެންތެރި ތްގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތީމަ މި އިއްޒަމެންބަރެއް

އެއްފަހަރަކު ބައްދަލުކުރި ލީގަލް    މިޓީއާމެން ކޮއަޅުގަނޑުޢާ  ފް ޝަރީކީ ސޮސައިޓީ އޮސަލައަ އްއަނެއް މަ.  ކަނޑައެޅީ

ކިޔަވާ ވިދާ ކުދިންކޮޅުއިރާއިން  ހީވަނީއަޅުގަނޑަން  ހެދާޅުވި  ބޭފުޅުން  .ށް  ހުވާ އެ  ބޭފުޅުންގެ އެއްކަލަ    ކުރުމާ   ، އެ 

ވޭ.  އިފަ ފާޅުކުރައްވާކެއް  ތަހުރި ކަންބޮޑުވުން  އިމެދުގަ  މާކުރު ތްމަސައްކަޕްރޮފެޝަންގައި  ލް  ގަ ލީސައްކަތް،  މަދުގައި  މެ

އޭރު ވެސްދެން  ބޭފުޅުން  އެ  ފާހަގަކުރެއްވީ  ގައި  ގާނޫނަށް  ޞާއްޙި  ކޮމިޓީއާމެން  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކޮށްލާނެ 

ޑްރާފްޓާ އެކުގެންނަންޖެހޭ   ޑްރާފްޓެއް  ޖެނަށް ގެންނަންޕްރޮފެޝަން ގާނޫ  ލީގަލް   ،އިގަބަދަލުތަކެއްގެ  ބަދަލު. އޭގެ  ހޭ 

ވަރެއްގެ ބޭފުޅުން    އްޓެޑްރާފް  ކޮންމެވެސް  ކޮއަޅުގަނޑުއެ  އެބައޮކޮށްފައިޞާއްޙި  މިޓީއާމެން  އެހެންވީ  މި  މާވޭ.   ،

ސުންގައަޅުގަނޑުއްކަތް  މަސަ ކުރާނެ  ކަނޑަޑިއެ މެން  މަސައްކަތްކު އަޅުގަނޑު.  ޅުންއެއް  ދެން    ، ރެވޭނީ މެންނަށް 

ނުއެއް ކުރާނެކައްރޭގައި އާއްމުކޮށް މަސަތެ ރިސެސްގެ   ، މި  މެނުވީ. އެހެންވީމާވަރަށް އަރޖެންޓް ކަމެއްގައި    ތެއް 

ރައްޔިނީރާކުމަސައްކަތް   އަހަރުގެ  އަންނަ  މަ  ފުރަތަޖިތުންގެ  ދައުމަލީހުގެ  ކޮން  މިކައިރެއްގައިރުގެ  ނިންމާނީ ތޯ    ން 

ކަން ކުރުމުގައި މި  ށް ދެއްވުން އެދެން. އަދި މިއް މިކަމަރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅެތްތެޒަލަކީ. އިއްގެ ސުވާއަޅުގަނޑު

ހުށަހަޅު  ދެންނެވީ ބޭފުޅުން  ދިރާއަޅުގަނޑުތައް  އިޞްލާޙުވާ  އްވާފައިއެ  ކުމެން  ވެސް  ކުރާނެން ރަސާ  ކޮށް  ،  ޏާ 

އަދި އެކަމާނިންމާނެ ކައުންސިސަކުރާނެ މުއައްދަލުމެން ބައްއަޅުގަނޑުގުޅިގެން    އިރަކާއި  ލުފަދަ ތަންތަން  ސާތައް ބާ 

ކަންކަޖީއޭ. މި  ބޭބޭފުޅުން    ތޯ ކޮށްލާނީ ޑުށް މަހޭނެ. ހަމަ އެހާއިރަޖެންކަނޑައަޅަރުން  މެން އޭއަޅުގަނޑުވެސް    ން ފަދަ 

މިހާރު ނިންމުންތައް  ނޫނީ  މި  ފެނިތޯ  ގޮތަކަށް  އި ޑަވަނިންމާނީ.  ބޭފުގަންނަވާ  އެދެން  ޅުތި  ފާޅުކޮށްލައިދެއްވުން  ން 

މަޖިތުއްޔިރައިގައި މަސައްކަތް  ލި މައްސަލަމި ދަންނަވާ  އަޅުގަނޑުމެ  ންދެލުފުޅު.  ޚިޔާ އަލުންގެ  މިއަންނަ    ން ލިސް 



  

  ، މަށް ކަ   ސުންގަޑިއެއީ  2020  ފެބްރުއަރީ   6 އެއީ  މަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އަދި ފުރަތަ ފެށޭ ތް ކައްސައަހަރު ހުޅުވި މަ

ށް  އަޅުގަނޑައްބަސްވެވުނީ. އެގޮތަށް ނިމުނީ. ދެން އޮތް  އެ   މި  ނަށްމެންއަޅުގަނޑުއިގެ ސުންގަޑި ކަމަށް  ލަމި މައްސަ

މައްސަލައަކީރެ ހަގަކުފާ އަނެއް  ނިމިމެން  އަޅުގަނޑު،  ވޭ  ގޮތެއް  އަނެއް  ލަންޖެހޭންމާ އަދު  ފާހަގަކުރެވޭ  ކަމަށް   

هللا ދު ބްޢަ  ޙައްމަދުމު  ލް އާދަމްބަ ރެއްވި އަލްއުސްތާޛު އޮނަރަރުކަން ކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރިން ފަނޑިޔާ  މައްސަލައަކީ

މަޖިލީ  ރައްޔިތުންގެ  ޖުޑިޝަރީ  ފޮނުހަމި  ސިޓީއެއް  ށް  ލިގެ  މެންއަޅުގަނޑުއްވެވި  ސިޓީ ބިކޮމިޓީއަށް  އެ    ފައިވަނީ. 

ހީވަނީއަޅުގަނޑަދަންނަވައިލާނަން.    އަޅުގަނޑު ބޭފުޅު  ށް  ކަންނޭތި  ލިބިފައި  ވެސް  އަތްޕުޅަށް  މިހާރު  ނންގެ  ގެ 

އެހެންނަމަ ރައީވަދަންނަ  ގަނޑުޅުއަ،  ވެސްއޮންނާނީ.  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނަޝީދަށްމު  ސްއިލާނަން.    ، ޙައްމަދު 

ސަލާމަށް ދަންނަވެދުން  ނަންބަރުވެމެ ވަފަހު  ކޮމިޝަޖުޑިޝަލް    10/ 2008  . ގާނޫނު    30ގާނޫނުގެ    ގެނުސަރވިސް 

)ނަވަ މަހ މާއްދާގެ  ތަޙުޤީޤުކުރެވުނު  ރި( ގައި  ލިބޭއްސަލައިގެ  ދުވަސްޕޯޓް  ބަންދު  ގިނަވެގެން  ގޮމެނޭހި  ތާ    7ތަށް 

ތެގެ ވަހުދު ގުޅޭ  ރިޕޯޓާ  ބޭށްނަމިޝަކޮގޮތން  ރޭގައި  ހުށަހަޅަން  ކަންތައް  ނިންމުތަ ނުންވާ  މައްސަލަ  އެ  އި  މުގަކާއި 

ގެ ފުރުޞަތު މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުށް  ކޮމިޝަނަޔުމުން  ލި  ބަޔާންކޮށްންކަން  އެދޭ ކަކޮމިޝަނުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި    އަޅުގަނޑު.  ވެބަޔާންކޮށްފައެ  ވަނީފުކޮށް ބިގެންވާ ކަމަށް ސާ ލިރަށްނޑިޔާރައްދުވާ ފަ

ކޯޓުއަދާ އެ  ފަނޑިކުރަމުންދާ  މަޤާރުޔާގެ  ވަކިކަމުގެ  ސަރވިމުން  ޖުޑިޝަލް  ކޮމިޝަކުރުމަށް  ނިންމިކަން  ން  ނުސް 

މީއެނގިފައިއަޅުގަނޑަށް   ވަވަނީ  އަދިއަވެލަތުންނެޞީޑިއާގެ  ވެ.  ކޮމި  އަޅުގަނޑާސް  ދަށް  އެ  ނުން  ޝަބެހޭގޮތުން 

. އަދި އެ  ވެއެ ނުވެފައެއް  ށް ލިބިއަޅުގަނޑަޓެއް ވެސް  ގެ ރިޕޯންމުން ނިންމި ގޮތު ންނެވި ނިކަމަށް ބުނާ މި ދެނިންމި

ދެންނެމިކޮ މި  ނިންމުމަކީ  ޝަނުގެ  ބެހޭއަޅުގަނޑާ ވި  ކޮމިޝަގޮތު  އެ  ވެސް  ން  ކަމެއް  މައްސަލައެއް  ބެލި  ނުން 

އަނޑަގައަޅު އެނގިފައެ ދިށް  ވެސް  ނުވެއެއަދަށް  ރިޕޯޓް  ވެއް  ދެންނެވި  މި  ކޮމިޝަނުގެ  އަދި  އެ  ށް ގަނޑަޅުއަ.   

ފޯރުކޮށްދިނުމަކާނުކޮމިޝަ ފަރާތުން  ރިޕޯގެ  ވަގުތުން  ނުލައި  ރައްޔިއި  ޚަބަރު ތުންގެ  ޓް  ފޮނުވި  ވެސް  މަޖިލީހަށް   

ގެ  ލީހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިކަމަށް  މުން ރަނގަޅުނުގެ އެ ނިން. އަދި ކޮމިޝަވެގެ ޒަރީޢާއިންނެމީޑިއާ ށް ލިބުނީއަޅުގަނޑަ

ނި ކޮމިޓީން  ޚަބަޖުޑިޝަރީ  މީޑިއާގެރުންމި  އަހަފާއެ  އަޅުގަނޑުޒަރީޢާއިން      އެ ވެވަނީ    އަޅުގަނޑު   ހެންކަމުން،. 

ކޯ ސުޕްރީމް  ކޯ  ރަމުންދާ ދާކުއަގައި  ޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކިކުރުޓު އެ  ވަޒީފާއިން  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ    ލް ޑިޝަޖު  މަށްގެ 

ކޮމިޝަނުންރސަ ނިންނި  ވިސް  އެ  ކޮމިޝަނުގެ  އަދި  ރަނގަޅުމާފައިވާނަމަ  މަޖިލީހުގެ  ތުއްޔިށް ރަކަމަ  ންމުން  ންގެ 

ނިންމާފަޖުޑި ކޮމިޓީން  ނިޝަރީ  އެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ރަނގަޅު އިވާނަމަ  މަޖިލީހުގެ    ންމުން  ރައްޔިތުންގެ  ކަމަށް 

ކޮމި ނިންމާފައިވާނަޖުޑިޝަރީ  އަދި ޓީން  ރައްމަ  ޖުޑިޝަރީ  ތުންގެ  ޔި  ނިންކޮމަޖިލީހުގެ  އެ  އެއްގޮތަށް    މާ މުމިޓީގެ 

ންތަކެއް  މުއެ ހުރިހާ ނިންމަ  ނިންމައިފިނަ  ލީހުންޖިތުންގެ މަޔި ރައްށް ވަކިކުރުމަމުންގެ މަޤާޔާރުކަމުޑިފަނ  އަޅުގަނޑު

ޔާރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ  ޑިނން ފަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިވަ  30ގެ  ގެ ގާނޫނުނުވިސް ކޮމިޝަރ ސަ ލްޖުޑިޝަނީ  ވެސް ވާ

މަޙުރޫމްވެގެ މަޖިތު. ވީމާ، މިކަން ރައްޔިވެތަކެއް ކަމުގައެ ންވާ ނިންމުންދާ ގޮތަށް ނިންމާފައި ޙައްޤުތަކުން  ލީހުގެ  ންގެ 



  

ކޮޖު މިޑިޝަރީ  ގޮތުން  ގެނައުމުގެ  ސަމާލުކަމަށް  ދެންނެވީމެ   މިޓީގެ  އާދަމް  2019  ނޮވެމްބަރު   17.  ވެވާހަކަ   .

ކޯދިވެ، هللاޢަބްދު  މުޙައްމަދު ސުޕްރީމް  ފަނޑިހިރާއްޖޭގެ  އެއީޔާޓުގެ  ފަގެކުރީ  ރު.  ދެން      އަޅުގަނޑު ނޑިޔާރު. 

ސިޓީގައި މި  ސަގެމިޓީކޮ  ކަމަކީ   އެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ދަންނަވައިލާނަން  ގެނައުމު މާލުކަމަ  ގޮތުށް  ދެންނެވި  ގެ  ން 

ދޭޖަމިކަމުގައި  މެން  އަޅުގަނޑުން  ދެ  މެއް.ނެވުދެން ކަމެއްވާބެއް  އަންޖެހޭނެ  ސުވާލަކީ.  މި  ތޯ  ކަމަކީ  ނެއް 

ޖުޑިޝަރީ   ފަމިޓީއަށް  ކޮމައްސަލައަކީ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ކުރީގައި  ގޮގުޅޭ  ކިކުރުމާވަނޑިޔާރުން  ހުށަހެޅުނު  މީގެ  ތުން 

ންނަނީ.  އަ  ގެ ވާހަކަ މިއް އެ ރިޕޯޓަކީ. އޭ ވާ ރިޕޯޓެމެން ގޮތެއް ނިންމާފައިއަޅުގަނޑުން ނިންމި ރިޕޯޓެއް  ސީއެސް..ޖޭ

ފެނިވަޑައި ންމެދުގައި ތި ބޭފުޅު  އާ ޓީ، މި ސިމާއެހެންވީ ބަގަންނަވާނަށް  ޚިޔާލުފުޅެއް  ގެ ފުރުޞަތަކަށް  ލުމުދަލުކޮށްނެ 

 ން. އަރުވަ އަޅުގަނޑު
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މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއް ފު ފަލިބިމެންނަށް  އަޅުގަނޑުޔާ  ސިޓީގައި  އޮތް  ކަމަކައި  ސަރަތަމަ  އޮތީ  ކަމަށް  މާލުށް 

އެހެންވީމާޞާ އްޙިޢުލޫމާތެއް  މަ ގޮރެލުކުބޫޤަށް  އަޅުގަނޑަ،  ކޮށްފަ.  ސިޓީއަކީ  ތު ވޭ  އެ  ޖަވާ އަޅުގަނޑުގައި    ބު މެން 

  30ގެ  ނު އެއީ ޖޭ.އެސް.ސީގެ ގާނޫނުވާލާދީފައިވާ ގާނޫގައިވާ ޙަޓީ، ސިސްވެ. އެހެންނަމަޖެހޭ ސިޓީއެއް ނޫންފޮނުވަން

މާ އާއި  އްވަނަ  )ހ(  ބުނަޙަދާގެ  މާއްދާގައި  މި  އިނީ.  ތަޙުޤީޤުކުވާލާދީފައި  ލިބޭތާ    ޓްރިޕޯމައްސަލައިގެ  ރެވުނު  ނީ 

ގިނަވެގެން     ހިމެނޭބަންދު ދުވަސް ނުންވާ  ށަހަޅަން ބޭހު  ށް މިޝަނަކޮތުން  ޓާ ގުޅޭގޮދުވަސް ތެރޭގައި ރިޕޯ  7ގޮތަށް 

ކޮމިޝަނުން   ނިންމުމުގައި  މައްސަލަ  އެ  ކަންކަންތައްތަކާއި  އެދޭ  ލިޔުރިޢާޔަތްކޮށްދޭން  ބަޔާންކޮށް  މުން  ކަން 

ހުމިޝަނަކޮ މަށަށް  ފުރުޞަތު  އެ  ސަލައްހެޅުމުގެ  ލިބޭ.  ފަނޑިޔާރަށް  އެ  ރައްދުވާ  އޮންނަ  އްމާއީ  .  އްޗެއްއެދާގައި 

ގައި    25އެހެންނަމަވެސް،   )ދ(  މާއްދާގެ  ރައްދުވަނަ  މައްސަލަ  ބަޔާންކުރަނީ  ފަނޑިޔާރަށް  މި  ށް  ތަޙުޤީޤަ ވާ 

ލިބި  ޒިރުވުމުގެ  ހާ ސަބަބެއަމުރު  ތަޙުޤީމަޤުބޫލް  ނެތި  ހެކިތަކުށް  ޤައް  ހުށަހެޅިފައިވާ   މައްޗަށް  ގެހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 

ތިޔާރު  އް ނިންމުމުގެ އިޚްގޮތެ  މެދުގައި އެ މައްސަލައަކާއިޒިރު  ހާރުނޑިޔާރުގެ ޣައި ވާ ފަރައްދުރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ  

  ވާފައި އިން ރިޕޯޓް ނުން ފޮސީން ޖޭ.އެސް.ޓީކޮމި  ، ރިއިރުގައިރާސާކު މެން އެ މައްސަލަ ދި އަޅުގަނޑުލިބެއޭ.  ކޮމިޓީއަށް  

ކަދިރާ ފާހަގަވި  އެއްވެސް  ސާކުރިއިރުގައި  ފަނޑިޔާރު  ޢުމަކީ  ތަޒުރެ މަޤްބޫލް  ނެތި  ހާއް  ޒިރުވުމަށް  ޙުޤީޤަށް 

އެ  ކަންވާއިންކާރުކޮށްފައި  ޖޭ.ޙާ.  ގާނޫނުގެ  ލަތުގައި  )ދ( މާ  ވަނަ  25އެސް.ސީ  ލި  ގައި  އްދާގެ    ބޭ ކޮމިޓީއަށް 

ގޮތެއް  މައްސަލައާ  ޣައިރު ހާޒިރުގައި ރެއް  އިޚްތިޔާ މާއްދާ  30ނިންމުން.  މެދު  ވަނަ މާއްދާއަކީ    30  ވާލާދޭ ޙަ ،  ވަނަ 

ހިންގައި    ފުރުޞަތެއް އެއީ.މަށް ދޭ ތެއް ނުނިންމާ ޖަވާބުދާރީވުގޮށް  މައްސަލައަ އަށް  އެ  އެއީ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު 

ފާހަގަކުގުޅިއެކަމާ   އެއްޗެއް  އޮތްގެން  ނިންމައްސަލަ  ،ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  ރަން  ފާހަގަކުރަ   ކުރިން  ން  މުމުގެ 

ފު ވަނީނަމަ  ގައިމުތްކައޮ ދިނު އެ  މާމަރުޞަތު  އޮންނަ  )ހ( އަކީ. އެހެންނަމަމާ  ވަނަ  30އްދާއެއް  ށް  ވެސް،  އްދާގެ 



  

އެ ގަސްދުސަބަބެއް ނެ  އެއްވެސް ހާޒިރުނުތި  ގާނޫނުގައިގަލަތްތަކުޙާ  ވާ ގައި  ބައެ  އި  އެ ކޮބަ  މިޓީއަށް ލިބޭ  ޔާންކުރޭ 

އެއިޚްތިޔާރެ ނިންމުން  ކަމަށް  ގޮމެއާމައްސަލަ   އީ އް  އެހެންވީމާދު  ނިންމުން.  ނިތެއް  ހަމަ  ންމާފައި،  އޮތީ   

ކޮމިޓީން  މެންއަޅުގަނޑުއްގޮތަށް.  އެ   ތްތަކާޢާއިޖުރަ ފަނޑިއެގޮތަށް  މި  މިހާރު  ފާސްކޮށް  ފަނޑިކުރީ ،  ޔާރު  ރު  ޔާގެ 

މަޤާމުން ވަކިކު  މީގައި ހަމަ އިނޑައަޅުގަ،   ފަނޑިޔާރެއް. އެހެންވީމާވާރެވިފައި މިހާރު  ން އެއްވެސް  ޢީ ގޮތުރާޖުކަށް 

،  ވީމާސް. އެހެން ވީނަމަވެ   ގައި ތްކަމުއޮ   އަދި އެގޮތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިފަނޑިޔާރު   ވޭ އް ނުއެއް ފާހަގައެލަމައްސަ

ނުއަޅުގަނޑަ ޖަވާންމެއަޅުގަނޑުށް  ސިޓީއައެ  ފެނޭ  ކަށް  ސަބަބަކީ  ކަމަކަށް.    ލޫމާތެއް މަޢު   އެއީ  ،ބުދާރީވާންޖެހޭ 

އޮތީ.  ކޮޞާއްޙި މަޢުލޫމާތުޞާއްޙި އެ  ށް  ނަންމެއަޅުގަނޑުށްފައި  އޭގަ ކުރި  ފާހަގަކުރެވެނީ  ވާ ގައި  ހުރި  ހަކަތަކަކީ  އި 

ވާބަ ގާނޫނުގައި   ގާނޫނުހަކަޔާންކުރާ  ކަތަކާއި  ބަޔާންކުރާ  ޚިގައި  ގޮތަށް  ލާފަށް  ންކަމާއި  އޮތް  ފޮފުށުއަރާ  ނުވާފައި 

އެ  އްސިޓީއެ މާއްދާތަވާލާދޭ ޙަ.  ގެންށް  އެއްގޮތަކަ  ކާ   މައްސަލަ  އޮތީ ސްގޮނޫންކަމަށް  އެ  ރަނގަޅަށް    ފައި  ހަމަ 

ވެ އެއަށް  ކޮށްފައިވާތީޞާއްޙި ޢުލޫމާތު  އަށް މަގެ ހުށަހެޅުމަކީ މި ސިޓީއަޅުގަނޑު،  ވޭ. އެހެންވީމާފުރިހަމަތްތައް  ޢާއިޖުރަ

 ނިންމަން.   ތަށްގޮއެ  ވާން ނުޖެހޭ ކަމަށްރީޖަވާބުދާ

 

 : އްކެވުންކަދެސަތުން ވާހަޔާރި

މައްސަލަ     މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވީގެން  ގުޅި  ލައާ މައްސަ   ދެ! މި މެންބަރު. އާރި ތެތްޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

އިދެ ކުރި ތުން  ގެއަރަށް  ނެތްށް  ތަނެއް  މިއީފަ .  ކަމަށް  ންދާނެ  ކަމަކަށްވާތީތްއޮ  ނިމިފައި  އިލްކޮށްލުމަށް.    އި އާ    

ނިންސް.ޖޭ.އެ ކޮމިޓީންނޑުއަޅުގަމަށް  މުސީގެ  މި  ދިރާ  މެން  ރަނގަޅުވަނީ  އެއީ  ބަލައި  ނިންމުސާކޮށް  ކަމަ    ށް މެއް 

  އް ވާހަކަތަކެ   ހުރި ށްއެއްގޮތަ  ޙަޤީޤަތާ މުޅިން   ވާހަކަތަކަކީ ވާ މާފައިކަމާއި އަދި މި ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިންވެސް ނި

އެހެންވީމާށްކަމަ  ނޫން ސިޓީގެ.  މި  މިހާހިސާބުން  ޖަވާބެއް  ،  ،  ނުޖެހޭނެ ސިޓީއަށް  ދޭން  ބަލައި    ވެސް  ކަމަށް 

ކޮށް  ލްހިސާބުން މި މައްސަލަ ފައި މިޓީ މިހާ މެން މި ކޮއަޅުގަނޑުތީވެ ސިޓީއަކަށްވާފޮނުވިފައި އޮތް  އި ށް ޓަކަތަލޫމާޢުމަ

މަ ދެން  މި  ނިމުނީ.  ކަނޑައެގަސްދުކު  އަޅުގަނޑުއްސަލަ  ސުންގަޑި  މި  މައްސަލަތަކުގެ ރަނީ  ލިބުނު  އަލަށް    ޅުމަށް 

ކަނޑަޑިސުންގަ ނިންމާއެ  ކަންކަން  ނިންމާޅުމުގެ  ތެރޭގައި  ވަގުތެއްގެ  އަވަސް  ވަރަށް  ކުރީގައި  ލަންލަން  އޭގެ   .

އިއްޒަލާށްކޮޞާއްޙި  އަޅުގަނޑު ދެންމެ  މެންތްނަން  ހިއުބަ ތެރި  ކޮމިޓީ  ންމަރު  މުޤައްރިރުމެ.  ރައިޓްސް  ވެސް  ގެ 

އިގަޓީމިކޮމެން  އަޅުގަނޑު ވެސް  މެންބަރުއްއި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މެނޑުއަޅުގަ،  ޒަތްތެރި  އެކުގައި  ކޮމިޓީ  ދެ  ން 

އްކަތްތައް  ގެ މަސަބޯޑު  ރޯލް ޕެ   އީ ވި ކަމެއް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައެއް އެގެ ރިޔާސަތުން ނިންމެންގެ މަޖިލީހު ތުރައްޔި

ގޮސްފައި ވަރަށް    މުންނާއި މިހެން ނަކަގިތައް ޖަލުގައި  ވެފައިވާ މީހުންމްޤުން މަޙުރޫޕެރޯލް ނުލިބި ޙައް  ހުރި ގޮތްތަކާއި 

ރު  ގެ މުޤައްރި ޓީ ޓްސް ކޮމި ރައިންތުން ހިއުމަޓީގެ ފަރާމި ން ރައިޓްސް ކޮވައި ހިއުމައް ފާހަގަކުރައްސަލަތަކެގިނަ މައް

ކޮމިޓީ  ޅުގަނޑުމެން ދެ  އަ  މަށްންޑްވުޅިގެން އެކަމަށް އެޓެގު   ޅަކާފުސިޓީ،  އްވި ސިޓީއަކާއިލީހަށް ފޮނުޖިންގެ މަތުރައްޔި



  

ގޮތަށްޝާމި ކުރެއް މަސައްކަ  ލްވާ  އަންގަވާތެއް  ރިޔާސަތުން  މަޖިލީހުގެ  އޮތީ  އެކަންކަން  އަޅުގަނޑު  ވުމަށް  މެންނަށް 

އެހެޞާއްޙި ތެރޭގައި  ކުރައްވާފަ.  ރިސެސްގެ  ކުރެއަޅުގަނޑުންވީމާ،  މަސައްމެންނަށް  އޮތް  ކުރުމަށް ވެން    ކަތްތަކެއް 

ނެގުމުގެ ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ޚިޔާލުފުޅެޓަކައި  ހިއުމަން    ގެންގުޅުއްވާފަ ރައިއް  ވެސް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ    އި ޓްސް 

އެފަދަ  ން ދެންމެ ނަގަމެން ކޮމިޓީއަޅުގަނޑުއޮތުމާއެކުގައި   ރިސެސްގެ ތެރޭގައި    އްސިއްޔާ އިލަތެއް އަ ޙާއިފިން  ވެސް 

ކޮށްލެވޭނެ    އި ގަކުރުން ވެސް އެ މެންބަގެ ންގެ ވަގުތު ލިބޭގޮތުންނާ އަދި ދެ ކޮމިޓީމެއަޅުގަނޑުނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް   ކޮށްލާ

ކު މަސައްކަތް  އެ  ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ  އިންތިޒާމު  ތިބުމަށްގޮތް  ސައިޑުގައި  ސޭފް  މަ  ރުމަށް  މި  ޖިލީހުގައި  ޓަކައި 

ބައްދަލު ފަހު  ބޭއްވޭނެ  މިއަހަރުގައި  ކޮމިޓީގައި  މެންޖުޑިޝަރީ  ގޮތުން  މި  ނެގިއްބަރުންވުމަށްވާތީވެ  އޭގެ  ކޮޅެއް  ޖެ. 

ހިއުމަބަމެން މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީގެ  ރުންގެ  ރައިޓްސް  ކޮމިޓީގެމުޤައްރިން  މި  އިއްޒަތްތެ ރު  ވެސް  މެންބަރު    މިހާރު  ރި 

މަސައްކަތްކޮށްލުމަށް  ޞާ އްޙިމަޢުލޫމާތު    އެ އިންނެވުމާއެކުގައި   ކޮމިޓީގައި  އެ  ބޭނުންވަނީ.  ކޮށްލަން 

އެކައެ.  ބެވިއެބަތިއްމެންބަރަކު    3މީހަކު،    3ކޮށްލެއްވީ  އާރ ވޮލަންޓި އައަޅުގަނޑުކީ  އީ  ބޭފުޅަކީ  .  އަނެއް  ދި 

ބޭފުޅަކީ އިއްޒަތްތެރި   މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، އަނެއް  މި މަސައްކަތް    ދެން  ބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.މެންއިއްޒަތްތެރި 

ކަންތައްތައް  މުކުރު އެހެން  ދެއަޅުގަނޑުގެ  މަޝްވަރާކޮކޮ  މެން  އިތުރަށް  އަދި  މެދުގައި    ހާ ރި ހު ން  ދެ  އި ށްފަމިޓީގެ 

ކޮމިމެން މި  ހިމެނޭބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގައި  ސަބް  ކަމަށްވަނީޓީ،  ހުރިހާ  ނެ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  އެ  ނަމަ 

ނެގީ    އަޅުގަނޑުރަމުންގެންދާނަން.  ކުޞާއް ޙި  އަޅުގަނޑުމެންބަރުންނަށް   އެކަމަކު  3މި  މެންބަރުންނަކީ    3. 

މާލޭގައި ވެސް ތިއްބެވިދާނެ، ރިސެކޮންމެހެ އަބަދު  ތި  ސް ނެއް  ބަރުންނަށް ވެސް ނުވެދާނެ.  ބެވިދާނެ މެންކަމަށްވާތީ 

އެއް ކަމެއްގެ    ދާނަން.ރިއަށްކު   އަޅުގަނޑުއިގެން  މަސައްކަތާ  ޑި ކަނޑައެޅުމުގެސުންގަ  ނެގީ.  މި  3  އިލާފައެކަމަށް ބަ

އަލަ ކޮމިޓީއަށް  ނުނިމިހު ގޮތުގައި  ކުރިން  އަދި  މައްސަލަތަކާއެކުގައި  ލިބުނު  މައްސަލަތަށް  ތަކޭ  އްސަލަމަކާމެދު،  ރި 

  އްގެ މަސައްކަތް ފައިވާ ސިޓީތައް. އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި ބިލެވާނީ އާންމުންގެ ފަރާތުން ފޮނުވާވީމާ ގިނަން ދެންނެމިހެ

ކޮމިޓީއަޅުގަނޑު. އެއީ  ވޭ  ވެސް މަސައްކަތެން  މެން  ދިރާސާކޮށް    ކޮށް ކަށް އެއްކޮށް ކަހަލައް ގާތްގަނޑަނިންމިފައިވާ 

ކަމަކަށްޓަކާ    ،ސްނިމިފަ. އެހެންނަމަވެ ވަކި  މައްސަލައެއް   އިގުތު ބޭއްވިފަވަ  މި އަދި  ބާވަތުގެ    މި   . އެއީއެއީ  އޮތް 

މައްސަލަ މުއައްސަސާއެހެން  މިނިވަން  އެހެން  މަ  ތަކާ ތައް  ބިލުތަކުގެ  ކޮމިޓީތަކާ ބެހޭ  އެކުގައި    ސައްކަތްކުރާ 

މަސައްކަތެ ރުކުއެއްގޮތްލައިގެން  ސިޓްކޮށް ފުރުޞަތަކަމުގެ  ކުރުމުގެ  ބޭނުއް  މަންވާތީށް  އޮތް    އިލާފަޑުޖައްސާ ވެ 

ބިލާ  މަޑުޖެއްސުމެއް. ބާވަތުދެން،    އިއެ  ގޮތެއްގައި   ،އެހެންވީމާމަސައްކަތެއް.  ގެ  އެ  މިޖުމްލަ  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ     

  2020ހާ މައްސަލަތަކުގެ ސުންގަޑިއަކީ  މިޓީއަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހުރިހާ މައްސަލަތައް ކޮ  މި  ،އަކީޑިސުންގަ

ފެބުރުއަރީ   6ފުރަތަމަ ހަފުތާ ކަމުގައިވާ  ، މަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެމަޖިލީހުގެ ފުރަތަޔިތުންގެ  ރައްހަރުގެވަނަ އަ 

ސުންގަ  2020 ކަމުއެއީ  މައްސަލަތަކުގެ  ޑި  ހުރިހާ  މި  ގޮތުގައި  އެއް ޑިސުންގަގައި  ވަގުތު    މި  އަޅުގަނޑުގެ 

އިއްޒަތްތެސުމަށް  ހަމަޖެއް ކޮމިޓީގެ  ދެންމި  ހުށަހަޅަން.  މެންބަރުންނަށް  މިކަމުގައި  ޒަތްތެއިއް  ރި  މެންބަރުން  ރި 



  

މައްސަލަ އޮތްއެއްވެސް  އެދެން. ނޫނިއްށްލަ ކޮޞާއްޙިނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް  އެއް  ރަނ  މި  ޔާދެއްވުން  އެންމެ  ގަޅު  ކަމަކީ 

ފެނިވަޑައިގަ ގޮތުގައި  ނިންމާނަން.  އަޅުގަނޑުންނަވާނަމަ  ކަމެއްގެ  މި  އި ދެ!  އާ  އެގޮތަށް  މެންބަރުންނަށް  އްޒަތްތެރި 

މައްސަލަތައެންމެ ގޮތް   މި  އެހެންވީމާ،  އިޝާރާތްކުރައްވަނީ.  އެ  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ކޮމިޓީއަށް  ގެ ކު  މި  މިހާތަނަށް   

،  މާކަމުގައި ނިމިއްޖެ. އެހެންވީ 2020ފެބުރުއަރީ  6ޑިއަކީ  ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ސުންގަހެޅިފައިވާ މި ދެންނެވި ހުށަ

މެން ސުންގަޑި  އަޅުގަނޑުތް މި ނިމުނީ. މި ދެންނެވި ސުންގަޑިތައް  މެންގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކައަޅުގަނޑު  ންހާހިސާބުމި

ކަމަކު މީގަ  ނާއެކުގައި އިނދެގެން  އިދާރީ ބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑު  ހުރި ބައެއް ސިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް  އި ކަނޑައެޅިއެއް 

ބަލާއަދި ކޮށްލެވޭތޯ  އޭވެސް  މީގަނަން.  ވެސް  ކަނޑައެޅިގަސުން   އި ރުން  ކަންކަ  އިފަޑި  އެއަށް މަހުރި  ވެސް  ވުރެ  ށް 

މި    ،ދައުރުގެ ތެރޭގައި  ތެރި މެންބަރުން މިދިޔަ މި އިއްޒަތް  ، މިހާ ހިސާބުން މާންވީއެހެ  ސް ނިމިގެންދާނެ.އަވަހަށް ވެ

މަނި ކޮމިޓީގެ  މި  ތެރޭގައި  ދައުރުގެ  މި  މިދާ  ތި  މި  ބެހެއްޓެވި  ތި  ކޮށްދެއްވުމުގައި  ތި  ވި  ދެއް ސައްކަތްޕުޅަށް 

ބެލެހެއްޓުމުގައި    ރިޔާސަތު މި    އަޅުގަނޑުޤާ އަދި  ޅު ކުރެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވި އަޚްލާތްޕުވަގުތުތަކާއި ތި މަސައްކަ

ލެއް  ޅުކުރެއްވިމަސައްކަތްޕުއެ  ރިރު  މިޓީގެ ނައިބު މުޤައްން ކޮ ތެއްވަންދެވަސް މުއްދަނެތް ވަގުތެއްގައި ވަރަށް ގިނަ ދު 

  ، ޓަކައި    ކަމަށްޞަ ބެހެއްޓެވި ޚާއް  މެންބަރަކު މި ކޮމިޓީއަށް ރި ކޮންމެ  އިއްޒަތްތެ  ގެ ކޮމިޓީ  ޔާއި ޓަކަ  ރިހަމަ ކަމަށް ފު

ތަކެއް  މު މަސައްކަތްންޓަކައި ވަރަށް ހަރުދަނާ ވަރަށް މުހި  ޅުތަކަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕު  ، އިޓަކަ  ދެއްވި ވަގުތުތަކަށް 

ދާރީ  އެކުގައި އަދި އި  މާ ވެސް ކުރެވު  ސާސް ޙްއި  އެ   މެންނަށްއަޅުގަނޑުވިއްޖެ ކަމަށް  ޔަ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކުރެމިދި

  ވި ހުރިހާ އެހީތެރިކަމަށް މުގައި ވެދެއްމަސައްކަތްކުރެއްވު  ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްޕުޅު  ވުމުގައި ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީ ހިންގެ

މި    ހަރުގެއަ  ފަހު ދައުރުގެ މި  ،މި އަހަރުގެ މި ދައުރުގެން.ދަންނަވަ  ފުޅުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުބޭ  ޓަކައި ހުރިހާ

ޖަ ގޮތުގައި  ފަހު  ފަހު  އަޅުގަނޑުލްސާގެ  މިއީ  ލަފާކުރަނީ  ބައްދަލުވުޖަލްސާއަ މެންނަށް  މި  ކަމަށް  ވާނެ  މަށްކަށްވާނެ 

އެކަމަ މި  އަޅުގަނޑުހިސާބުން  ހާށް.  މިއަދު  ނިންމާލަމުން  ނިންމުން  އިގެން  ހާޒިރުވެވަޑަ  ކޮމިޓީއަށް  ވަގުތު  މިއަދުގެ 

ދަންނަވަބަރުމެންބި  ތި ނަންފުޅު  ދާއިފޮ  ނަން.ލާއި ންގެ  މޫސާ ސިރާޖުނަދޫ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވަރު  ހިންނަ  ،ރާގެ 

މެން އިއްޒަތްތެރި  ޖީހާދާއިރާގެ  މަބަރު  އުތުރުން  ހެންވޭރު  އިބްރާހީ  ޙްމޫދް،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މް  ދާއިރާގެ 

ޒަރީރު،   ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  ދާއިރާގެ މުޢިއްޒު،  ޢައްޒަތްއި  ކެންދޫ  މެންބަރު  ލީ  ތެރި 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ    .އަޅުގަނޑުތި  ގެ މެންބަރު ނިކަމެފަންނު އުތުރު ދާއިރާ ދެން އެއަށްފަހުގައި މާ  ޙުސައިން،

علو   .ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ކުރިއަށް  އަ( ށްފަހު ސްވަގުތުކޮޅަކަ)ހު  .یكمالسالم 

ކޮމިޓީ އެއީ  ގެންދިޔަ  ބައްދަލުވުން.    59ގެ،  ބައްދަލުވުމުގެ    2019ޑިސެމްބަރު    7ވަނަ  ބޭއްވި  ގައި 

ގޮތު ނުއޭކޮންޓި އަތުން  ގަޝަނެއްގެ  އެއްކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާލަން  އި  ނިންމުމެއް  ކަމެއްގެ  ކައްސާލާފައިވާ 

މެންބަރުންގެ އި ގޮތުގައި އިއްޒަތްތެރި  ގޮތަށް  ބޭނުންވާތީވެ، ހަމަ ކޮންޓިނުއޭޝަންގެ  އެ  ޢުތިރާޟެއް ނެތުމާއެކުގައި 

ގޮތެއް    އެ ކަމަކާ މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން  .އެއީ  ކުރަނީ. ވަރަށް މުހިންމު އެއް ކަމެއްދުސްގަކުރިއަށް ގެންދަން މި  



  

  ޑައިގެން ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި ލާނަން މި ވަގުތު މި ކޮމިޓީގައި މިކަމަށް ޓަކައި ވައިނިންމާލަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

އިއްޒަތްތެރި    ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ، ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  މެންބަރުން. އެއީ  

މުޢިއްޒުމެންބަރު   ދާއިރާގެ  ، އިބްރާހީމް  ޒަރީރުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މަތިވެރި  ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން  ކެންދޫ 

ޙުސައިންއިއްޒަތްތެރި   ޢަލީ  ފަހުމީ  ،އަޅުގަނޑު  ދިއަ  މެންބަރު  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  .  މާފަންނު 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާ މީގެއަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގަނެ  ކުރީގައި  ހުށަހެޅޭ    ކޮމިޓީއަށް  ނިންމާފައިވާނެ.  ނިންމުމެއް  އި 

ފަރާތް އާންމު  ގިނަކަތަކުސިޓީތައް  އަދަދު  ސިޓީތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  އެ  ންނާއި  ކޮމިޓީން  މުޅި  މުން 

ބޭފުޅުން   އިދާރީ  ބޮޑަށް  ކަންކަމަށް ރިޢާޔައެ ސިޓީތަކުގައި  މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވުމަށްވުރެ  ތްކޮށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

މުޤައްރިރު ބޭފުޅާއަށް އެ    ޔާސަތުރި  ،ޖަވާބެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުގައި  އެ  ޞާއްޙިބަލަހައްޓަވާ  ކުރީމަ، އެ ސިޓީއެއް 

. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މުގައިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު  ދެވިފައިވާނެ   ފަރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް އެ އޮތޯރިޓީ ކަމާ ބެހޭ  

ހުރި   ނިންމާފައި  މި  ފޮނުވާ  ފަހުން  އެ  މީހާ  ހައްޔަރުގައިވާ  މިސާލަކަށް  ޖަލުން  ހަމައެކަނި  ސިޓީތަކުގައި  ބައެއް 

ނަމަ އެއަށް، އެއާ މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް ވަނީ  ނުވާ ޓީ ފޮގެން އަދި އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް ސިގުޅި  ސިޓީއާ

  ށް އަޅުގަނޑަ  ބަލަހައްޓަވާ ބޭފުޅަކަށް ދެވިފައި އޮތް ކަމަކަށް ކަށް ނޫނިއްޔާ ރިޔާސަތު  ރަވަކި އޮތޯރިޓީއެއް އެ މުޤައްރި

ންގެ ނިންމުމެއްގެ ގޮތުން މިހާރު  ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންޤީޔަ  އެކުގައި   އާއެހާ ބޮޑަކަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ 

ބެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުގައި ވެސް  މިހާހިސާބަށް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ ޖަވާ

  ގުޅިގެން އެހެން   އެ ސިޓީއާ  ، އެހެން ފަރާތަކަށްއިތުރު އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް  ނަމައިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ

ތު  ނޫނިއްޔާ އެ ގޮތަށް ލިޔާ ކިޔުންތައް ވެސް ހަމަ ރިޔާސަ  ނަމަ އެ ގޮތަށް ދޭ ޖަވާބުތައް ތަނަކަށް ލިޔާ ކަމަށް ވަނީ

އަޅުގަނޑުމެން   ގޮތަށް  ދެވޭނެ  އިޚްތިޔާރު  އެ  މުޤައްރިރަށް  ނޫނިއްޔާމުން  ބޭފުޅަކަށް  ނިންމުމެއް  ބަލަހައްޓާ  ކޮމިޓީގެ 

ފޮ މިހާތަނަށް  މިހާރު  އެއީ  ސިޓީތަކާ ނިންމާލަން.  ދުވަސްވަރުގެ    މެދުގައި  ނުވާފައިވާ  ރިސެސްގެ  މިސާލަކަށް  އެއީ 

ސިޓީތަކަ އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ބައްދަލުވުމެއް  ތެރޭގައި  ކޮމިޓީ  އެހެންނަމަވެސް،  ދީފާނެ.  ޖަވާބުތަކެއް  ށް 

ހަލުއިކޮށް ހަމަ    ނޯންނާނެތީވެ ކުރަން    މަސައްކަތް  ގޮތުން  ކަމަކަށް ދުސްގައަވަސްކުރުމުގެ  އެހެންވީމާ،  ވާކުރާ  ތީވެ. 

ވަނީ ކަމަށް  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުންގެ  އިޚްތިޔާރުއިއްޒަތްތެރި  ދެންނެވި  މި  ވަގުތަށް  ނަމަ  މި  ކޮމިޓީގެ   

މެންބަރުން  ދިނުމަށް ނިންމަވަ  އިއްޒަތްތެރި  ގޮތަކަށް  ހުރިހާ  އިފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އާދެ!  އެދެން.  ދެއްވުން 

ވަޑައިގެ މިހާރު  އެއްބަސްވެ މެންބަރުންނަށް،  އެކަމަށް  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ތިއްބެވި    އެ   .ވަޑައިގަންނަވާން 

އެ ނުކުރައްވާ.  ސިޓީއިޢުތިރާޟެއް  ހުރިހާ  ލިބިފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ގޮތަށް  ތަހެންވީމާ،  އެ  ކުގައި 

ކަމަށް ގެންދެވޭނެ  ބޮއެ    ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް  ވަރަށް  ދިޔައީ.  އެ  ލިބިގެން  އިއްޒަތްތެރި  އިޚްތިޔާރު  ޝުކުރިއްޔާ  ޑަށް 

ކޮންޓިނު ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނމެންބަރުންނަށް.  ކުރިން  ގޮތުގައި  ކޮމިޓީ. އޭޝަނެއްގެ  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ޑުމެން 

މުހިންމު ނުކުތާ ދެންނެވި  ކައްސާލައިގެން    ،އެހެންނަމަވެސް، މި  ހަނދާނުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންތައް  މުހިންމު 



  

އި ކުރިއަށް މި ގެންދެވުނީ.  އެކަމަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓީ އެއީ ކޮންޓިނުއޭޝަނެއްގެ ގޮތުގަ   ވާތީވެފައިކުރިއަށް ނުގެންދެވި

 މުނީ.ދަންނަވަން. މިހާހިސާބުން ނި ރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުބައިއްޒަތްތެރި މެން ހުރިހާ 

_____________________ 

 

 

 




