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އމްތިޔާޒު ފަހުމީ}
އރާގެ މެންބަރު ި
އތުރު ދާ ި
އރިރު؛ މާފަންނު ު
އންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަ ް
އ ި
{ރިޔާސަތުގަ ި

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
` .ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  28ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑު މި ފެށީ .މިވަގުތު ކޮމިޓީގައި މިތިބި އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުންނަކީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ،ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް މިވަގުތު މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީގައި އެބަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ .އެ
ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީވެ .ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު،
މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ،ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު،
ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް އަދި އަޅުގަނޑު ،މާފަންނު އުތުރު
ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  .އަދި މި ކޮމިޓީގެ ބައެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮވިޑު ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެބަ އެ
މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވޭ އެ ބޭފުޅުން މިއަދު ކަރަންޓީނުގައި ވާކަމަށް .އެއް މެންބަރަކީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގައި މިވާ މަސައްކަތަކީ ކޮމިޓީގައި ހުރި
މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން .އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރަން ޖެހިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތައް އެބަހުރި.
އެހެންވީމާ،

ޖުމްލަ

ގޮތެއްގައި

ކޮމިޓީގައި

މައްސަލަތަކުގެ

ހުރި

ސުންގަޑިއާ

މެދުގައި

ތި

ބޭފުޅުންނަން

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަން މަޝްވަރާއަކަށް ހުޅުވާލަން.
ނޫނިއްޔާ ވަކި ޑޭޓެއް އަޅުގަނޑު ކަނޑައަޅާފައި ދަންނަވާލީމަ ތި ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ
އެގޮތަށް ނިންމަން .އޮކްޓޫބަރުގެ ،މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ކޮމިޓީގައި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގެ
ސުންގަޑި އިތުރުކޮށްލެއްވުމަށް .މެންބަރުން އެގޮތަށް އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާތީ އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ނިންމީ .ދެން ހުރި
މައްސަލަތަކާ މެދުގައި ކުރީ ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލުކުރީމު އެއީ
ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ރައީސްއާ ވެސް ބައްދަލުކުރަމުންދާ
އުސޫލުން .އެއީ ކޮމިޓީގައި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިފަހަރުގެ ރިސެސްއަށް ޖުލައި މަހުގައި އެ އަންނަ
ރިސެސްއަށް

ދާންވާއިރަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަން އިސްފަސްކޮށް

ތަރުތީބުކުރެވެން ހުރި

މައްސަލަތަކާ

މެދުގަ އި

އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލައި އެ ރިސެސްއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ނިންމެން ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް
ބާރުއެޅުމަށާއި އަދި ދެން ހުރި ކަންކަން ވެސް ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން އެ
ތަރުތީބުކޮށްލުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ހިއްސާކުރުމަށް .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން ރިކޯޑުން
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ބޭރުގައި މި މަޢުލޫމާތުތަކާއި މެދު އަޅުގަނޑު މަޝްވަރާކޮށްލަން ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނަން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ފޮނަދޫ
ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވެސް ކޮމިޓީއާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި .އާދެ! އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މިހާރު ހުރި
މަސައްކަތް ޕްރިއޮރަޓައިޒް ކުރާއިރު އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅަން އަޅުގަނޑުމެން އެ ޕްރިއޮރަޓައިޒްކުރާނެ
ގޮތުގެ އުސޫލެއް .އެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރިއޮރިޓީގައި ބާއްވަން މަޖިލީސް
ރައީސަށް ،ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް މި ކޮމިޓީގައި މިހާރު އޮތްކަމަށް ވަންޏާ އެއީ
މިހާރު އެންމެ އަވަހަށް ބަލާ މައްސަލަތައް ގޮތުގައި ،މަސައްކަތް ގޮތުގައި .ދެން އެއާއި ޖެހިގެން އެކްސްޓްރިމިޒަމާ
ގުޅޭ ކަންކަމުގެ މަސައްކަތެއް މި ކޮމިޓީގައި މިހާރު އޮތް ކަމަށްވަންޏާ ދެން އެއީ ދެވަނައަށް އެ މަސައްކަތް .ދެން
އޭގެ ފަހުން ކޮވިޑާ ގުޅޭ މަސައްކަތެއް މި ކޮމިޓީން ކުރާކަމަށް ވަންޏާ ،ދެން ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް އާންމުކޮށް
އެކަހަލަ މަސައްކަތެއް ނުވެސް ހުރެ ވެސް މެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެއާއި ގުޅުންހުރި ކަމެއް އޮވެއްޖިއްޔާ ދެން އެ
މަސައްކަތް އައިއްސަ އޭގެ ފަހުން މިވަގުތު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަން މި ސިޓީއެއްގެ ޖަވާބު ދިނުން ކަހަލަ ކަމެއް
ކޮށް ލީމަ މަސައްކަތަކަށް ކޮށް ނިމޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރި މަސައްކަތްވިއްޔާ އޭގެ ފަހަށް ދެން ތަރުތީބުކޮށްލަން .ދެން
އެހެން މަސައްކަތް ވެސް އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭނެތީ ދެން ޕްރިއޮރިޓީގެ ތަންކޮޅެއް ފަހަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތު
އެހެން މަސައްކަތްތައް ބަހައްޓަނީ .އެހެންވީމާ ،އެއީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެންޏާ އަޅުގަނޑު
ހުށަހަޅަން މިގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރަން .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ؛ އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހިތުން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ
މެންބަރުން އެބަ އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެބަ ހުރުން އެބަ ދެއްވާ .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެ އުސޫލުން
އެ އުސޫލެއް އެގޮތަށް ކަނޑައަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ތަރުތީބު މަސައްކަތުގެ ތަރުތީބު އަތުރާލާނީ .މިހާރު
އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލި ކަރުދާހުގައި މަސައްލަތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައި ހުރި ގޮތްތަކެއް.
އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮތީ މި ދެންނެވި މައްސަލަ .ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲ ފޮނުއްވެވި މައްސަލައެއް .އެއީ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާ މީހެއްގެ
މައްސަލަ .އާދެ! އެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮތީ .އެހެންވީމާ ،ދެންމެ
އަޅުގަނޑުމެންނަން މި އެއްބަސްވެވުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާލާ އެ
މައްސަލައިގެ ކަން

ހިނގާފައިވާ

ގޮތްތަކެއް ސާފުކޮށްލުމަށް .އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންނަން

އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވޭތީވެ އެގޮތަ ށް ޢަމަލުކުރާނީ .ދެން މިއޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...އެއީ އަޅުގަނޑު މި
މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މައްސަލައެއް 149 .ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ .މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ
ގޮތްތައް ނިންމި މިހާރު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކުރަން އިނގޭތޯ .އެ
ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެ ވަނީ .އެހެންވީމާ ،އެ މަސައްކަތް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަން މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި
ނިންމާލެވޭނެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީވެ އެ މައްސަލަ ވެސް މި އޮތީ ފުރަތަމަކޮޅަށް ލެވިފަ .ދެން
އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އޮފް ރިކޯޑުގައި ހަމަ މި ބަޙުސްތައް ހިންގާލުމަށް ވަގުތު ނަގަނީ .އެބަހުރި ބައިވަރު
މައްސަލަތައް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ކޮމިޓީގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޝްވަރާކުރެވުނު ލިސްޓުގައި މިހުރި
މަސައްކަތް ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަން އެއްބަސްވެވުނު ގޮތަށް އެ ތަރުތީބުކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް މި
އެއްބަސްވެވުނީ .އެގޮތުން ތަރުތީބުގެ ކުރިއަށް ހަމަ ލުމަށް ފާހަގަކުރެއްވި އެއް މައްސަލައަކީ މިއީ ޖަލުގައި
ހައްޔަރުކުރެވިފަ އިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕެރޯލް ކްލެމެންސީގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މަސައްކަތް.
އެހެންވީމާ ،މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރިއޮރިޓީގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ .ދެން އަނެއް
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރި ބައްދަލުކުރުމަކާ ގުޅޭ އެއީ ހައި ކޯޓުގެ މަސައްކަތް
ލަސްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މައްސަލަ ހިންގުން ލަސްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވުނީ އެއީ ރަޖިސްޓްރަރއާ
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ހަމައިން އެ ކަންކަން ލަސްވާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި ބައްދަލުކުރީ
ޑީ.ޖޭ.އޭއާ .ދެން މިކަމުގެ ފޮލޯއަޕެއް ހެދުމަށް ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ .އެހެންވީމާ ،މިކަމުގައި
އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމާފައި މިއާއިމެދު ޢަމަލެއް ކުރެވޭނީ .އެއީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ
ސަޖެސްޓުކުރައްވާ ގޮތަކީ ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް ލިޔަން މިހާރު ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ރެޖިސްޓްރަރއާ ހަމައަށް ލަސްވާ
ލަސްވުމުގައި އެކަމަށް ޙައްލުކުރުމަށް ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ޑީ.ޖޭ.އޭ އިން ސަޖެސްޓުކުރައްވައިގެން ކޯޓުތަކުން
އެކަން ޙައްލު ހޯދެވެން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ސާފުކުރެއްވުމަށް އެ ބޭފުޅުންނަން ލިޔުމަށް .އަދި ގާނޫނުގައި ބުނާ
ގޮތުން ގާނޫނު އައުމަށްފަހުގައި އޭރުގައި ކުރީގައި ތިބި ހުރިހާ ރެޖިސްޓްރަރއިން އަލުން އެޕޮއިންޓު ކުރަން ޖެހޭނެ
ކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީވެ އެކަމާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރައްވަން އޮތީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ
ގަސްދުކުރައްވާފައި ނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ހަދަން .އަދި މި ކަންކަން ސާފުކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް ލިޔުމަށް
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހަޅުއްވަނީ .އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެގޮތަށް
ރުހިވަޑައިގަންނަވާތީވެ އެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލު( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން
ލަޠީފް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއް .އެއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ
ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ އާއި އެ ފަރުވާ ދިނުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއް ،ސިޓީއެއް
ފޮނުވާފައިވަނީ .ދެން އަޅުގަނޑު ދެންމެ ނުރަސްމީކޮށް މި އޮފް ރިކޯޑު ބަޙުސްކުރިއިރުގައި މި ފާހަގަކުރެއްވި އެއް
ނުކުތާއެއް އެއީ އެ މައްސަލައަ ށް ވަރަށް ފުޅާ މިނެއްގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ބޮޑު ދިރާސާއެއް ކޮށް ކަމާއި
ގުޅޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ގެންނަވާ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށް ނިންމާ
ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާފައި މިހާރުވާނޭ ކަމަށް .އެހެންވީމާ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ
މައްސަލައިގައި އެ ފާހަގަކުރައްވާ ކަންކަމަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައި އެ ރިޕޯޓުގައިވާނީ .އެހެންވީމާ ،އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ވެސް އެ

ދެންމެ އެ

މައްސަލައިގައި

ވިދާޅުވީ އެ

މިހާރު ހިއުމަން

ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ އެ

މަސައްކަތްކުރައް ވާފައިވާތީވެ ދެން މިކަމަށް އިތުރަކަށް ދެން މި ކޮމިޓީން ކުރާނެ ވަކި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް.
އެހެންވީމާ ،އެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަން ފައިލްކުރެވިދާނެ ކަމަށް .އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޓެކްސް އެޕީލް
ޓްރައިބިއުނަލުން މި ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރައްވަން
ބޭނުންފުޅުވޭ .މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ،އުނދަގޫވާ އެކިއެކި ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ސިޓީއެއް .އެ ބޭފުޅުން
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާތީވެ އެގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީ ގެ
މެންބަރުންނަން ފެނިވަޑައި އެބަ ގަންނަވާ .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ޑޭޓެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި އެ
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ބޭފުޅުންނަން ދެންނެވުމަށް މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމީ .މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
ނިމުނީ .ހުރިހާ މެންބަރުންނަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
__________________

5

