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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  ޖުޑި`.   ބައްދަލުވު  27ޝަރީ  ފެށުނީވަނަ  ވަގުތު ން  މި  ކޮމިޓީ.    މި   ވަޑައިބައިވެރިވެ ގައި  ގައި 

ލަޠީފްހުޅަހެންވޭރު    ގަންނަވަނީ ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އިއްޒަތްތެނގު  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ރި  ، 

ދާއިރާގެ  ތީމު  އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، ކަނޑި  ރި މެންބަރުދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރު އުތުރު  ވޭ ، ހެންޖްސާ ސިރާމެންބަރު މޫ

. މިއަދު  މެންބަރުދާއިރާގެ    މާފަންނު އުތުރު  ނޑުއަޅުގަ  އަދި  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު  ރި މެންބަރުތެއިއްޒަތް

މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ  ކޮމިޓީގެ  ކުރީގައި  ހިން ވަ ންނަށް  ރަނގަޅަށް  ބަލަންވެގެން  ރަށް  ގޭތޯ 

އައު  ވުނުރެޑިއުލްކުޝެ ފުށުއެރުންތަކެއް  ޕޯސްޓްޕޯންޝެމި  ޑުމެން  ނއަޅުގަގެން  ޅިގު  މާނަމަވެސް  މި  ކޮށްލީ  ޑިއުލް 

މީޓި ގަޑިއަށް  ންގކުރީގެ  މަސައްކައަޅުގަނޑުއެކުގައި  ވުމާކޮށްލެ ޕޯސްޓްޕޯން  .މި  މި  ގިނަ  މެންނަށް  މާ  ތަކަށް 

ށް އެންމެ  ނަންމެއަޅުގަނޑު،  . އެހެންވީމާއިއެކުގައާދާތީކައިރިވަމުން  ޓައިމްތީމާ ވޯޓިންގ  އް މި ވަގުތުގައި ނެކެވަގުތުތަ

ގޮތު ންމުހި އޮ  ގައި މުކަމެއްގެ  ކޮށްލަން  ވަގުތު  ވަގުއިލާފައި  ނިންމަ  ކަން  ތް މި  ކޮއަޅުގަނޑުތުގައި  މި  މިޓީގެ  މެންގެ 

ނިންމާ އެބައްދަލުވުން  ގަސްދުކުރަނީ.  މައްސަ ޑިކަމަކީ ސުންގަލަން  ހަމަވާ  އެކަމަށް  ލަ  ހުރީމާ  މެން  އަޅުގަނޑުތަކެއް 

މަކީ.  ނުގެ ބޭއަޅުގަނޑުގައިލުން  ން ހި  ކޮޅު ތެރޭގައިތްތަކެއް މި ވަގުތުސައްކައަޅާލުމުގެ މަޑިތަކެއް ކަނޑައިތުރު ސުންގަ

ށް ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަތުގައި  ވަގު  އި މި ޕުޅުގަތްޑި ހަމަވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ތި ބޭފުޅުންގެ އަންގަ، ސުއެހެންވީމާ

  ވާ މައްސަލަ ވަނަ ނަންބަރުގައި   3  ، އާއި   މައްސަލަ ނަ ނަންބަރުގައިވާވަ  2އި  ރޭގަ ތެ  އް. އޭގެ ޓެ ން ލިސްބައޮތްހެއެ

ނަންބަރުގައި ވަ  5،  އާއި މައްސަލަ ނަ  ނަ  6  ،އާއި  ވާ  މައްސަލަވަނަ  ސުންގައަޅުގަނޑުއަށް  ންބަރުގައިވާ  ޑި  މެން 

ޖެ އައިކަނޑައަޅަން މި  ޅަން  ޑައަސުންގަޑި ކަނ.  އްކަތްގެ މަސަންގަޑި ކަނޑައަޅާލުމުމައްސަލައިގެ ސު  ހެނީ. އަލަށް 

ފާހަގަކޮހިރަ  މި މި  ނަންދެންމެ  އެވާ  ބަށްލި  މިއަޅުގަނޑަލަތައް  މައްސަރުތަކުގައި  ފެންނަނީ    އާދީއްތަ އަންނަ    ށް 

ން  ފަރާތު   މުންގެ ންއާކީ  ނަ މައްސަލަތަކަ ގި. މިދުވަހަށް ސުންގަޑި ކަނޑައަޅަން  އާދީއްތަ ވާ    އޮގަސްޓު   25ދުވަސް  

ޖެއްޔާ ވަރަށް  އްވިމެންނަށް މި ސިޓްކޮށްލެއަޅުގަނޑުށް ހީވަނީ  ގަނޑައަޅު މައްސަލަ.  ވާ ބައެއް ސިޓީތަކުގެ ވާފައިއްފޮނު

.  ސްވެ އެ  ގައި އަލަށް އައި މައްސަލަ، ސިޓީތަކެއް އެކުމައްސަލަތަކެއްހެން. ދެން އެއާ ވެސް ލެވިދާނެ   ންމާއަވަހަށް ނި

ސުންގައާ ؛އަޅުގަނޑު  ކުޑަކޮށްއެ   އެއީ  ލިބިފައިވާ މައްސަލަތައް  ކޮމިޓީއަށް  ކަނޑަ  ޑިދެ! އަލަށް  ވާ  އެޅިފައިނުއަދި 

ނާގެ ދަރިފުޅު އޭهللا ރު ޢަބްދުރުޚީ. ނާޞިސުނަން އޭގެ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ  ދަންނަވައިލާ  އަޅުގަނޑުމައްސަލަތައް.  

ތުގައި  މަހުގެ ތުޔަކަމަށް ބުނެ އެކަމުތިން ދިމަނުގެ ކުރިތަދިސާގައި އެ ޙާގެ  ރުމުވަނަ ދުވަހު ވަޅި ހެ  2017ޖުލައި    27

ނިމެޝަރީ ބަޢަތް  ޝަރީދުކޮށްފައިންންދެން  އެ  އެކަވާތީ  ގޮތުން  އަވަސްކޮށްދިނުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  ޢަތް  ށީގެންވާ 

ގެ  ދާގައި މަދަނީ އެއްބަސްވުމެއްއްވަނަ މާ  55ގެ  އަކާއި، ޤާނޫނުއަސާސީފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ އެދި  އްވައިދެއްވުމަށްއަޅު

އަދާކުރަންޖެހޭ   ސަބަބުން  މު އަދާނުކުރުއެއް  ޒިންމާދަށުން  މީހަގެ  ނުވާނެކަމަށް  އެއްވެސް  ހައްޔަރުކޮށްގެން  ކު 



  

ކޯ  މާލެ،/މާސްގ.އަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ސިވިލް  ނާޝިދު  ސެކްޝަމުޙައްމަދު  ތަންފީޛީ  އޭނާ  ޓުގެ    1ނަކުން 

ގޭބަންދު ޢަމަ އިފަކޮށްމަސްދުވަހަށް  މި  ޤާލަވާތީ  މާއްދާއާ  55ސާސީގެ  އަ ނޫނުކީ  ގާނޫނީ  ޚިލާފު  ވަނަ  ޣައިރު   

ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަޢަމަލަކަށްވާ މިކަން  ތަ ގަވާއިދެއް  މިކަމަށް ގާނޫނެއް ނުވަ  އެދި،  ވާއިދެއް ހައްދަވައިދެއްވުމަށްތީ 

އެދި   ސ.މަ  ސިޓީއެއް.  ނުއްވާފައިވާ ފޮހައްދަވައިދެއްވުމަށް  ކުށެލާ،  ސަލްޓަންވި/ރަދޫދެން  މުޝައްރަފް  އްގެ  ޢަލީ 

ބަންދުކުރުމަށް  2011މަތުގައި  ހުތު ނުކުގައި  ކުށެއް  ޙުކުމްފަހު  ފާއިތުވެފައިއަހަ   7ކުރިއިރުގައި  ރާކަމަށް  އި  ވާކަމާ ރު 

ސަމާލުމިޑިއާ އައިސްފައިވާގެ  ވާހަކަ  އޭނާގެ  ކަންބޮޑުވުން  އި  ކަމާކަމަށް  ފޮއްވަކުރަޞާއްޙިއެކަމުގެ  ނުއްވާފައިވާ  މުން 

އެހެންވީމާސި ކު ޓީއެއް.  މި  މައްހަގަ ފާ  އަޅުގަނޑުރިން  ،  ދެންނެކުރި  މި  އިތުރުން  އްސަލައިގެ  މަ  3ވި  ސަލަތަކުގެ 

  އަޅުގަނޑު މަށް  އެޅުޑަނށް ކަކަމަ  ދުވަސް   އާދީއްތަވާ    2019  އޮގަސްޓް   25  ހަމަ މި ދަންނަވާ އެއީ   ވެސް  ޑިސުންގަ

މެން  އަޅުގަނޑު  ނަން. އެހެންނަމަވެސް،ންމާކަމަށް ވަނީނަމަ އެގޮތަށް ނިތްނެ  ފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް. ތި ބޭއެބަ ފެނޭ

ވޯކޯ އަދި  އޮތީ. އާދެ  ންގ ކޯރަމްޓިރަމް  ނިންމެން  މުޅިން  އޮތް  ހަމަވެލީމަ  ވަޒީފާއާ  2! ދެން  ބެހޭ    މައްސަލައަކީ 

ހަރުދަޓްރައި މަސައްކަތް  އިޞްނާކޮށް ބިއުނަލްގެ  ގޮތުން  މުލާޙުކުރު  ފޮނުއްވާމަދު  އްޙަމުގެ  މއ.އާފިޔާ  ވާ  ފައި ޒާހިރު، 

ތުން  ބެހޭގޮ  ބިއުނަލާޓްރައި  ބެހޭ  ފާއާ ވަޒީ  އްވި، އެ ހުށަހެޅުޔާމއ.އާފި  / ހިރުވި ސިޓީ މުޙައްމަދު ޒާމި ދެންނެ  .ސިޓީ

މައްސަލައިގައި   ބޭފުޅާއަޅުގަނޑުހުށަހެޅުއްވި  އެ  ވާނީ  ކުރީގައި  މީގެ  ކޮވެބައްދަލު    އާމެން    މެން އަޅުގަނޑު.  ށްފަސް 

 މީގެ  މެން އެޖެންޑާއަށްއަޅުގަނޑު، މިކަން  ވީމާންވާބެއް އަރުވަންޖެހިފައި އޮތީ. އެހެޓީން އެ ބޭފުޅާއަށް މިހާރު ޖަކޮމި

  މެން އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުދެން އެ މައްސަލައިގައި މުއްދަތު    .ދަތު ހަމަވެފައްމިއޮތީ މު  ށްއަ  2019ޖުލައި    9ކުރީގައި  

އެއާއެކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ން ހަމަ. ދެއިގައެ ޑޭޓުކަމު  އެއީ  އޮގަސްޓް  26  . އެއީލާނީއިއް ކަނޑައަޅަވެސް ޑެޑްލައިނެ

ޤާނޫނުރިމްހޫޖު ރައިޓްސްސާސީގެ އައްޔާގެ  ހިއުމަން  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޝަނުކޮމި    ބާރު    ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭ ސުޕްރީމްގެޚިލާފަށް  ނިގުޅަކޯ    ހިންނަވަރު  އިވާފަގެންއިޓުން  މެންބަރު  ދާއި ތީ  މަޙުމޫ ރާގެ  ދު  ޖީހާން 

.  ، ހަމަވަނީ ތު ހަމަވީ. އެހެންވީމާދަމި މުއް  ގައިއޮގަސްޓު  21ގުޅޭ މައްސަލަ. އެ މައްސަލަ    ރާރާޤަ   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ށް  ވާ ހޯމަ ދުވަސްކަމަ   އޮގަސްޓު   26ޚު އެއީ  ރީމި ދެންނެވި ތާ  މެން ހަމައަޅުގަނޑު، މި މައްސަލައިގައި  އެހެންވީމާ

މި ދެކެނީ. ދެން މި ވަގުތުގައި ވޯޓިންގ    އަޅުގަނޑުކަމަށް    ނަންތަށް ނިންމުން ފެގޮއެގެން  ހުށަހަޅައި  މެންއަޅުގަނޑު

ގުރައިށްހަމަވާވަރަކޯރަމް   ވަޑައިގެންފި.  މެންބަރުން  ދާއިރާ  އިއްގެދޫ  ރިޟާ    އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ޒަތްތެރި 

ހަމައިވަޑަ މަތިވެ  ގެންފި.  ދާއިރާ އެއާއެކުގައި  އިގެރި  ޙައްޒަ  މެންބަރު  ޒަރީރު  ސަތްތެރި  ވަޑައިގެންފި.  ކޮމިން  ޓީއަށް 

ކޮއަޅުގަނޑުދެ!  އާ ކައިރިވާތީވެ    އިމާ ޓިންގ ޓަވޯދު ވަގުތު  އަރުގޮތަކަށް މި ކު ރަށް ވަނީ  ލެވުށްމެން މި މަޝްވަރާ މި 

މުގައި  ބައެއް ކަންކަ  ހޭޖެއި ނިންމާލަންޑި ކަނޑައަޅާލަސުންގަ  ވެސްއެހެންނަމަ  ،ނުގޮސް  އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް

ކަނޑަންގަސު ދެންމެ  ޑި  ފާހަ  އަޅުގަނޑުއަޅާލުމަށް.  މައްސަ މި  ސުންގަލަގަކޮށްލި  ދެންމެ ތަކުގެ  ހާ  ހުރި އްބެވި  ތި  ޑި 

ސުންގަޞާއްޙިރުންނަށް  ބަމެން މައްސަލަތައް  ބައެއް  ގޮކޮށްލެވިއްޖެ.  ކަނޑައެޅުމަށްތުޑިއެއްގެ  ހުށަހެޅުނީ    ގައި  މި 



  

ދު   2019  އޮގަސްޓް   25، އާދެ!  ނީލު މި ދިޚިޔާ  އަޅުގަނޑު އާދީއްތަ    ކަމަށް، ސުންގަޑިއެއްގެ   ންގަޑިސް ސުވަވާ 

ލާފައިވާނީ. ދެން ހުރި  އިރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވަ   އަޅުގަނޑުދެންމެ    .ނޑައެޅުނީކަތައް މި  އްސަލަމަގައި ބައެއް  ގޮތު

އެއީ އެ  މިހާރު  އެ ކަންކަން  ބޭފުޅުން    ގެމާ، އިދާރާ ންވީދުވަސް. އެހެ  ވާ ހޯމަ  2019  އޮގަސްޓް  26  މައްސަލަތައް 

އް  ޟެ ތިރާޢު ގޮތަށް މެންބަރުންގެ އި ދަންނަވާލި މި  އަޅުގަނޑު، ދެންމެ  ޓުކޮށްލައްވަނީ. އެހެންވީމާނޯޓަކައި    ޑަށްރެކޯ

އް  ތިރާޟެ ޢުޑިތައް ކަނޑައެޅިއްޖެ ކަމަށް މި ނިންމީ. އެއްވެސް މެންބަރަކު އިނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ އެގޮތަށް މި ސުންގަ

 އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް  ށްމެންނައަޅުގަނޑުއިއްތިފާޤުން މިގޮތަށް ނިމުނީ. މި ވަގުތު    ،ރައްވާ. އެހެންވީމާނުކު

މިހާގެންދެ ނެތުމާއެކުގައި  ވަގުތު  ޝުކުރިއް  ! ދެއާ ؛ހިސާބުންވޭނެހާ  ބޮޑަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވަރަށް  ހުރިހާ  ޔާ 

   ހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.މެންބަރުންނަށް. މި

________________ 




