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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާ ރި

ފެށުނީވަނަ ބައްދަ   33ރީ ކޮމިޓީގެ  އަޝި. ޖުޑީމްކުލައިޢައައްސަލާމް ތިއްބެވީ     އި މިވަގުތުގަ  .ލުން  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް 

އިން،  ސަ ޙުސާން  ޙިމޫދު، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަ

ތްތެރި މެންބަރު  ރާގެ އިއްޒަކެންދޫ ދާއި   ،ކީމްޙަބުދުލްޢަހީމް  ޝަ هللاދުލްބްޢައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޑިތީމު ދާއިރާގެ  ކަނ

އިން، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ސަޙުދު  ޢުތްތެރި މެންބަރު ސައްޒައިން، ވިލިގިނލި ދާއިރާގެ އިސަޙުލީ  ޢަ

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ޟާމް ރި އިބްރާހީ  ރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގު   މޫސާ ސިރާޖު، ، މަތިވެރި ދާއިރާގެ 

ޒަރީރުޙަ  މެންބަރު ސަނވިލި  !އާދެ  .ސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު    . އިންސަޙުދު  ޢުގިލި  ދެން 

ދާ އުތުރު  މެންއިރާ މާފަންނު  ބައެއް  ގެ  ސިޓީތައް  ހުރި  ލިބިފައި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިވަގުތު  ބަރު. 

ސުންގަޑި ތަމައްސަލަ އެއާއި  ކުގެ  ހަމަ  ބަހެއެ   އެކުގައި ކަނޑައަޅާލުން  ތެރޭގައިނިހެން  ކުރަންއަޅު  އި ގެ  ޖެހޭ  ގަނޑުމެން 

ފުރު ދިނުންޞަމަސައްކަތްތަކަށް  ދަންނަވަ  .ތު  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ތިން  ލާނަން  އި އެގޮތުން  އޮތީ  ހަމަވާ  ސުންގަޑި 

މައްސަލަ  .މައްސަލައެއް އެއި ތިން  ތެރެއިން  މައްސަލަ    މި  އިކެއްގަގެ  ސުބަރައޮކްޓޫ  7އޮތް  ހަމަވާ    ންގަޑިށް 

އެއީއެއްމައްސަލަ ޓް  އާވަޒީފާ  .  ކުރީގަބެހޭ  މެންބަރުން  މައްސަލަހެހުށަ  އިރައިބިއުނަލްގެ  އިދާރީ    .އިގަ އިޅުއްވި  ދެން 

  އަޅުގަނޑުމެން މި   އި ކުރީ ދުވަހެއްގަ އީވާ ކަމަށް މިފުޅުބޭފުޅުން ބޭނުން  ގުތުކޮޅެއް އެކުރައްވަނީ އަދި ވަބޭފުޅުން ފާހަގަ

އެ ނިންމި ނިންމުމެއް    ގައިކޮމިޓީ ހުށަ  އޮންނާނެ  މައްސަލަހެބޭފުޅާ    ގެން އެ އިވަޑަކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ  ގައި އެ އި ޅުއްވި 

ވާހަކަތަވަދު ދެއްކުނު  ނަންގަވަ  ކުން ހު  އަޅާއި ޔައުމިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިންގާލުމެއް  ގެއްކިޔާލުމެގެން    . މަސައްކަތް 

ވާތީވެ އެކަމަށް ވަގުތު ދިނުމުގެ  ބޭނުން ކޮޅެއް ވަގުތުދި ބޭފުޅުން އައިދާރީ  ،ބޭފުޅުން މަސައްކަތްތަކަށް އެ  އެ  ،އެހެންވީމާ

ހިތަށްޑައެމީގެ ސުންގަޑިއެއް ކަނ  އި އެކުގަ  ގޮތުންނާ އޭގެ  އޮކްޓޫ  14ނީ  އަރަޅުމަށް ކިހިނެއްތޯ ވާނީ އަޅުގަނޑު  ބަރަށް 

ކަނ އިބޭބޭފުޅުން  .ޅުންޑައެސުންގަޑި  ނެތިއްޟެރިރާޢުގެ  އެއެ  ޔާ އް  ހަދާނީ ސުންގަ  ދުވަސް   އީ  އެ   ޑިކަމަށް    ކަމަށް 

  ކުރުމަށް އްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާޙަ  ޝަން،އްޖު ކޯޕަރޭޙައޮތީ    އަށް މި. ދެން ދެވަނަބަރުއޮކްޓޫ  14  .ގެއިމައްސަލަ

ލިމިޓެޑު ޕުރައިވެޓް  ގުރޫޕް  އުމްރާ  އެންޑު  ފަތަހަ  ކަމަކާޓަކައި  ކުރީގަ  ގެ  މައްސަލައެއް  ދިޔަ  އިގުޅޭ   .ހިންގަމުން 

  8އޮތް މައްސަލައެއް އެވެސް    މި  އިބަރުގަ ންނަ  ،އިދެން ފަސްވަނަ ނުކުތާގަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   .އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ..

ގައްދޫ  .ރޭޓު މިހާރު ގއކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓް  ރޭޓުތުލުސްދޫ މެޖިސްޓް.ކ  .ބަރަށް ސުންގަޑި ހަމަވާ މައްސަލައެއްއޮކްޓޫ

ކޯޓުގެ  ސްޓްޖިމެ މެޖިސްޓް ރޭޓު  ނަސީޟި އަލްފާ  ރޭޓުއިސް  މޫސާ  ގައި    2014  ބަރުންޑިސެ  1ގުޅޭގޮތުން    މާލް 

ބަރު  ންޅުނު ނަހެހުށަ  . ވިސް ކޮމިޝަން ދެއްތޯރބަރު އެއީ ޖުޑީޝަލް ސަ ންޅުނު ނަހެކޮމިޝަނަށް ހުށަ  ކޮމިޝަނުން މި

ތަ  2014  ،43 އެ ޙުޤީޤުޝަކުވާ  ނިންމި  ކުރުމަށްފަހު  ކޮމިޝަނުން  ރިޕޯޓު  ޝަކުވާ  އަޅުގަނޑުމެން    . ގޮތުގެ  އެއީ 
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ލިބެން  ނޑުމެން ކަނޑައަޅަމާ ކޮންދުވަސްތަކެއް  ގަގޮތުގައި އަޅު  އޭގެ ސުންގަޑިއެއް  .ޖެހޭ ރިޕޯޓެއްލާލަންކޮށްލާ ބަދިރާސާ

ދަ  ޕޯޓުތައްފަރި  ދެން ހުރި  އި ސިޓީތައް އަޅުގަނޑުމެން އެއްދުވަހަށް ހަދާފަ  އި. ކަޓަ  ކޮށްލުމަށް ބާވަތުގެ މަސައްކަތް  އެ   އޮތީ

  ، އެހެންވީމާ  ! އާދެ .15 ؟ކޮންދުވަހެއްތޯއެއީ    ،އެހެންވީމާ  .ތޯ ބަލާނީހެދޭމައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން އެއްދުހަވަކަށް  

އެ  ބަރުއޮކްޓޫ  15 ގޮތުގައި މައްސަލަ  އެއީ  ސުންގަޑީގެ  އިކަނ  އިގެ  މެންބަރު  އެއްވެސް    ޟު ތިރާޢުޑައެޅުމަށް 

އެއީ  ނުކުރައްވަންޏާ   ނިންމަނީ    އެއަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ދެންބަރުއޮކްޓޫ  15ދުވަސް  ހަމަ.  އޮތީ  އޮތް    އި ގަ  6   

މެޖިސްޓްނލިގއ.ވި   .މައްސަލަ އަލްފާގިލި  އާޒިމް  ޟި ރޭޓު    މި   އި ގަ  2016ޕްރީލް  އޭ  7ގުޅޭގޮތުން    ސަނާޙަލް 

ހުށަ ނަހެކޮމިޝަނަށް  ތަ   2016  ،20ބަރު  ންޅުނު  އެޤުޙުޤީޝަކުވާ  ނިމުނު  ކުރުމަށްފަހު  ރިޕޯޓު  ޝަކުވާ    މި   .ގޮތުގެ 

  ގެ މައްސަލަ ބެލުން ބަރަށް މި ރިޕޯޓު އޮކްޓޫ  15އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ    .ވޭހަމަ  ސުންގަޑި  ބަރަށް އެބައޮކްޓޫ  8ވެސް ހަމަ  

މެނަބަރުން އި  ޑޭޤުއްތިފާވެސް އެގޮތަށް ހުރިހާ  ދެން     ރަށް.ބައޮކްޓޫ  15 އެގޮތަށް ކަނޑައަޅަން  ޓުވާތީ އަޅުގަނޑު އެ 

  އެކި   ނާއިތަކުންތްމުންގެ ފަރާންއާ  ،ސިޓީ  .މައްސަލަތައް ލިބިފައިވާ    އަލަށްއީމި  .މިވާ މައްސަލަ  އިގަ  8ބަރު  ންހުރީ ނަ

ހުރިހާ ސިޓީތަކެއް ދަންނަވާ ނުލިޔަސް    ވާތީވެ އަޅުގަނޑު މިތަކަކަށްސިޓީމި  .  ހުންނަ ސިޓީތައް  ތަންތަނުން ފޮނުވާފައި

ބަރުގައިވާ  ންވަނަ ނަ  10  އާއި   ބަރުގައިވާ ސިޓީ ންވަނަ ނަ  9ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާ ސިޓީ އާއި    8  ،ގައިވާ ސިޓީ  8

ބަރުގައިވާ  ންވަނަ ނަ  12  އެ  !އާދެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބަރުގައިވާ...ންނަ  12  ،ބަރުގައި ސިޓީންނަ  11އާއި    ސިޓީ

އަދި    މައްސަލަ ނަ  13ވެސް  ނަ  14  ، ބަރުގައިންވަނަ  ނަ  15  ،ބަރުގައިންވަނަ  ވަނަ    16  ،ބަރުގައިންވަނަ 

އަންނަ މައްސަލަތައް  ތާރީއެ    އިރީގަކުގަނޑުމެން  ޅުބަރުގައިވާ  އެޚުކަނޑައެޅި    ށް ދުވަހަ  އެ   ބަރު އޮކްޓޫ  15  އީ  

އިމެން  އިގޮތުގަ   ގެސުންގަޑީ މިޟު ތިރާޢުބަރުން  އަޅުގަނޑު  ނުކުރައްވަންޏާ  ދެއްތޯ  .ކަނޑައަޅަނީ    ރަނގަޅު   ؟އެންމެ 

ކަރެކް  ދެ! އާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުޑަކުޑަ  އިނ އަޅުގަނޑު  ދެންނެ  .ގޭތޯޝަނެއް  އަޅުގަނޑު  މިދެން  ދެންނެވި    ވުނީ 

ނަ މައްސަލަންހުރިހާ  ސިޓީތަކުގެ  އެވާ    14އީ  އެ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ކަމަށް  ބަރުއޮކްޓޫ  15އެއީ    ބަރުތަކެއްގައި 

ކަނ  ބަރުއޮކްޓޫ އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަތަކަށް  ގަސްއެއީ ސިޓީތަކުގެ  ޑެދުޑައަޅަން  އެގޮތަށް    ،އެހެންވީމާ  .ޑްލައިންކުރާ 

  . އްޖެއެގޮތަށް ފާސްވެ  ން ޤުނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްތިފާވަނީ ކަމަށްއް ނެތް ޟެތިރާޢުބޭފުޅުންގެ އި  ބަދަލުކޮށްލުން ތި 

ޑެޑްލައިންއެއީ މިދެންނެވި ހުރިހާ ސިޓީ  ބަރު އޮކްޓޫ  14   ތީ ން އޮދެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(...  އޮތީ  ދެން  !އާދެ  .ތަކެއްގެ 

އްޔިތުންގެ  މާ ގުޅޭ ސިޓީތައް ރަފެށުނު މަސައްކަތުގެ ކަންކަ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންއި  ރޭގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގަ 

ރުމާއި  ކުތައް ޑުރާފްޓުއެއީ ބިލު  .ފެށިފަ  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިވަނީ މަސައްކަތް  ށްކަންކަމަ  އެ  .މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ

އެ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތައް  މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް    އަދި   ،ނޫނުގާކޯޓުތަކުގެ    އީ ގުޅޭގޮތުން 

ފަނ އިޖު   ،ނޫނުގާޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދާލަތުގެ  ޤާ އިންތި  ،ނޫނުގާތުގެ  އަރާމަދަނީ  އޭގެ  ގާލީ  ހެދުމަށް  ނޫނެއް 

ތައްޔާރު ފޮނުޅޭގު  މަސައްކަތާ   ކުރުމުގެ ޑުރާފްޓުތައް  ސިޓީތަކުގެއްވެގޮތުން  އެ  ސިޓީތައް.  ކުރީދުވަހު    ވި  އަޅުގަނޑަށް 

ކޮ  އި ރޭގަ އެ އިފަނިންމިން  މިޓީއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސުންގަޑިއެއް  ފާހަގަކޮށްފައި  ސިޓީތަކުގަ   ވޭ    ހަފްތާ   1  އިވޭވެސް 
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ވެސް  އި  ރޭގަ މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގެން މިހާރު އިބަލަގެޓު ކަމަށް  ހަފްތާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާ  1  ،ކަމަށް. އެހެންވީމާ

ކުޑަ މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ނެގި   ވަނީ  އިއްތިފާ  ކޮމިޓީތައް    2ގަޑިއަކީ  އޭގެ ސުން  ،އެހެންވީމާ  .ވެވިފަޤުވަގުތު ވެސް 

ރޭހަފް މީޓިން   .ސުރެއްއްތާ  ކޮންދުވަހަކަށްތޯތާހަފް  2  އިފަހުގަ އަށްގރޭގެ    ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )؟ އަށ19ް ؟ވަނީއަކީ 

މަޖިލީހު  މި  ،އެހެންވީމާ ފޮނުވާފައިވާ އެ ދެންނެވި  ކޮމިޓީއަށް  އިދާރާއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތް  ސިޓީތަކުގެ މަސައްކަ  ގެ 

އެ ދެ ހަފްތާ ހަމަވާ    ހަފްތާ ކަމަށްވާތީވެ  2ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން  ވެސް ފާހަގަ  ސިޓީތަކުގެ  ނަކީ އެނިންމުމުގެ ޑެޑްލައި

ކަމުގައިވާތީވާޚުތާރީ ސިޓީތަކުގެ    ފޮނުއްވެވި  އެ  ޖިލީހުންމަ  ،އެހެންވީމާއާދެ!    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...19   

ޑެޑްލައިނަ ނިންމުމުގެ  މެން  ބަރުއޮކްޓޫ  20ކީ  މަސައްކަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  އިކަމަށް  ނެތީމަ  ޟެ ތިރާޢުބަރުންގެ  އް 

ފާސްވިޤުއިތްތިފާ މި  ން  އޮތްކަނ  ކަމަށް  ދެން  އެޖެންޑާގަ  ޑައެޅުނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ނަ  އިކަމަކީ  މި  ބަރު  ންފުރަތަމަ 

މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ   އިމުގަ އެހެނިހެން ކަންކަ .އެހެނިހެން ކަންކަން އެއީ   ބަރުންނިމުނީ. ދެން އޮތީ ދެވަނަ ނަ

މި  ދެކެވުނު ވާހަކަ އުފައްދަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  ކު  ކަންކަމާއި  މި   ،ކޮމިޓީތައްޑަ  އުޅޭ  ކޮމިޓީތައް    ސަބް 

ރޫ ކޮމިޓީ  މަޖިލީހުގެ  މިހާރު  އަދި  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޓީތައް  ސަބް  މި  މަދުކަން  މްސްމަސައްކަތަށް  ލިބޭލެއް  ތައް 

  މި   ގައިކޮމިޓީ  މައި  އަޅުގަނޑުމެންވަގުތު    އި މިޓަކަ  ލިބިލިޓީ ހުރިގޮތުގެ ދަތިކަމަށްއިވެޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްނޫނި

އްރިރު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް  ޤަ މު  ކޮށްލާނީ ސަބް ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާލުމަށާއި އަދިޞައްޚާތަށް މި  ވަގު

  ކުރަނީ ތި ދުގަސް  ކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑު މިޞައްޚާމި    އޮތް ވަގުތާއި އަދި މިތަން  މިބާކީ    މިޓީގެ މިތު މި ކޮޞަފުރު  އެ

އެ އެހެންވީމާޞަފުރު  ށްމަސައްކަތްޕުޅަ  ބޭފުޅުންނަށް  ގޮތުން.  ދިނުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޞަފުރު  އެ   ، ތު  މައި  އަދި  ތުދީ 

 މުނީ. ނި  މި ކޮމިޓީ މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން  މަސައްކަތް މިހާރު މައި 
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