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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ބައްދަލުވު  20`. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖުޑީޝަރީ  ފެށުނީ. ކޮމިޓީއަށް  ވަނަ  ވަޑައިގެން  ވެ ޒިރުހާން 

މެންބަރު ޖީހާން   އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވީ 

ހެންވޭރު  އިއްޒަތްތެރި   އުތުރު   މަޙްމޫދު،  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  މުއިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާގެ 

ފަޙުމީ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި   މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ދެން އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު 

ހުށަހެޅިވަނީ  މި އަލަށް  ކަނޑަ  ތަކުގެ މައްސަލަ  ފައިވާކޮމިޓީއަށް  ނިންމުން.    އެޅުމާސުންގަޑި  ކަންކަން  ބެހޭ 

ހުރި   ގެއަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅިފައި  ބަލަ ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލަތަކަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އި  މައްސަލައަކީ  އެއް  ލާއިރު 

  އި ވަރަށް ކުޑަ ކޮމިޓީގަ ގެނައުމުގެ ބިލު    ލާއިރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު އިޞްލާޙުއި ބިލުތަކަށް ބަލަ

ކުރީފަހަރެއްކަތްޕުޅު  މަސަ   ބާރަށް މިހާރު  ގެންދަވާ.  އިތުރުކުރެވިއްކުރިއަށް  ސުންގަޑި  އަޅުގަނޑު    ނީ.ފައިވަގައި 

ސަ  އުއްމީދުކުރަނީ ކޮމިޓީން،  ކޮމިޓީ  އަށްސުންގަޑި   ގެކޮމިޓީ  ބްކުޑަ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުގައި    އަށް މައްސަލަ 

އެހެންވީމާ  ފޮނުއްވަވާނެ  ސުންކަމަށް.  އިތުރަށް  ބަލަކަނޑައަ  ގަޑި ،  ކަންތައްތަކަށް  ހުރި   ...ލާއިރުގައިއިޅަންޖެހިފައި 

ހޯދައިދިނުމަށް  އާދެ!    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކ.  އެދި އިންޞާފު  ބުލްބުލާގެ،   / ޝަހީބް  ފޮނުވާފައިވާ  ޢަލީ  މާފުށި 

ސިޓީ އެ  އެބައިން.  ސިޓީއެއް  އެ  އެބައިން.  ސިޓީ  ސިޓީއެއް  އެ  ބަލަ ،  ހަމައިއަޅުގަނޑުމެން  ފަހަރުގައި    ލާއިރު 

މިއަދަށް ބަލާ  ސިޓީއެއް   ވިދާނެލެނިންމާ  މިއަދުން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މާބޮޑު ކަމަށް  ފެށިދާނެ  ލައިފިއްޔާ 

އެކަމަކު   ވެސް.  އްވިކަމަކުނުދެގަޑިއެއް  ސުން ކަނޑައަޅައިގެން   ދެން  އެހެންވީމާކު  ސުންގަޑިއެއް  ،  ރިއަށްދާނީ. 

އޭގަ ސުންގަޑިއެކޮންދުވަހަކަށްތޯ  ނަޒަރެ   ކަމަށްއް  އި  ކުޑަކޮށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ.  ބޭފުޅުންނަށް  ސިޓީއަށް  އް  ތި 

އަންދާޒާހިންގާލުމަށްފަހުގަ  ސި އި  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއާ   .ރާޖުކޮށްލާ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ    މިވަގުތު 

 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޙަސަން ލަޠީފް.    ހެންވޭރު ގުޅިވަޑައިގެންފި

 

 ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު މޫސާ  މެންބަދޫ ދާއިރާގެ ފޮނަ

މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މުޤަ މި ސިޓީއަކީ    އޮތް   ހުށަހަޅާފައި   ށްއްރިރަ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ސިޓީއަށް ބަލާއިރު 

 އަދި މީގެ  ކަމަކީ ވެސް މި ފާހަގަވާ ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ. ދެން މި ސިޓީން ޓީމެއް ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެއްޗެއް

ފަތެރެ ފަނޑިޔާރުގެއަށްމިއަދު    އިއިލްގައިން  ކަމަކީ  ފާހަގަވާ  ބަލާއިރު  ސިޓީތަކަށް  ނުކުރެވިގެން    މިހިރަ  އިތުރުބާރު 

ކަންބޮޑުވު ރައްޔިތުންގެ  މި ފެންނަނީ. އެއްވެސްދެން ހަމަ  ސްވެގެން  ގޮތްހުވަރަކަށް އިތުރުބާރު ނުކުރެވޭތީވެ    ންތައް 

ލަމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ.   ށް ރައްޔިތުން ސިޓީ ހުރިހާ ދިމާލަކަހުރިއްޔާ   ވެސް އިންޞާފެއް ލިބެން ހަމަ ކިރިޔާ 

ދެން   ކުރުން.  ނެ  ހަމަ ކުރަންޖެހޭމީގައި  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް  ގެ އިޞްލާޙުކުރަން  ފަނޑިޔާރު    އީ މި  މިތަނަކީކަމަކީ 



  

ގޮތުގައި   ކޯޓެއްގެ  ނޫން. އަޅުގަ  ނޫނިއްޔާއެޕީލް  ތަނެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ހީއެގޮތަށް  މިސިނޑަށް  ގެން  ގުޅި  ޓީއާވަނީ 

ހިއެއްނުވޭ   އައަޅުގަނޑަކަށް  ކަމައަކަސިޓީ   އޮތް  އިއިސްފަ އެގޮތަށް  ފާހަގަކުރެވިދާނެ  އެއްޗެއް  އެހެންވީމާކަށް  ،  ށް. 

 ޓަކައި. ކޯޑަށްއެކަން ފާހަގަކޮށްލީ ރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙަވާލާދެއްވި   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު ތި  ބޭފުޅުން  ނަށްސިޓީ ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންއާދެ! ދެންމެ  އެ    އިދާރީ 

މައްސަލައެއް އަ  ށްމިޓީއަމީ ސަލާމަތު ކޮއްވީ އެއީ ޤައުފާހަގަކޮށްދެ ޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ  މަޢުލޫމާތަށް    ޅުގަނޑުމެންގެ 

ފޮނުވާލީ އެހެންވީމާމިކޮޅަށް  އަޅުގަނޑުކަމަށް.  ސިޓީއެއް    މީގެމެންނަށް  ،  މިގޮތަށް  ކޮފަހުން  ން  މިޓީއަކުއެހެން 

  އެއް މައްސަލައްޗެއްތޯ ނުވަތަ އަލަށް އަޅުގަނޑުމެން  ކުރައްވާއިރުގައި އެއީ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އައި އެވާޑްފޯ  ސަލަމައް

އަޅުގަނޑަށް    މެދެން  ޑަށް ފަސޭހަވާނެ. މަޢާފްކުރައްވާ! މަ ބޮއެކުގައި ގެނައީ  އްތޯ އެ ތަފާތާނު އެއްޗެގޮތުގައި ހުށަހެޅު

ދަންނަވާލެ މުއަދިނީ  ވުމި  އޮޅިއްޖެ  ރަނގަޅަކަށް  ޅިއެކު  ކުޑަކޮށް  އެއީ  ނޫން.  ފޮނުވާހަ.  މިކޮޅަށް    ، އިވާ ފަމަ 

ފޯވާޑްކު ކޮމިބެހޭ    ސަލާމަތާ އިމީ ޤައިވާ  ފަވާޑްކޮށްފޯ ބޭފުޅުންނަށް  ޓީން  އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭ. އެ  ރި ސިޓީއެއް 

އެގޮތަށް  ހީފު ދެންމެ  މަންއާޅުވީ  ސިޓީއަކީ  ފޮނުވާ  ފަރާތުން  ޓަށް ޢުލޫމާތަމުންގެ  ސިޓީނުވާ ފޮކައި    ކަމަށް    އެއް  

އެއްޗަކަ ބަލަންޖެހޭ  ނުވާ އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު   ށް  ކޮމިޓީއާ ޤަބޫލުކު   މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް.  މި  ހަމައަށް    ރަނީ 

އެސި އައިސްފިއްޔާ  ކުރިއަށްންމަންޖެހޭނިކޮންމެވެސް    އަށްޓީއެއް  ކޮމިޓީން  ހަލަ  ގެންދެވޭނެ ކަ  ނެއޭ. އަޅުގަނޑުމެން 

  އްވީ ފާހަގަކުރެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރިވެސް ދެކެނީ.    ކަމަށް އަޅުގަނޑު  މަކަށް ނުވަންޏާ އެއަށް ޖަވާބެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަ

  ކަންކަން މި ކޮމިޓީއަށް ބައެއް ވަސްތަކުގައި ފާހަގަކުރެއްވި  ކުރީ ދު  ސް މީގެވެ  ކު ރި މެންބަރަތްތެހަމަ އެހެން އިއްޒަ

 އެބަ  ންނަށްބައެއް ބޭބޭފުޅު  ތެރެއިންގެ  ޢާއްމު ފަރާތްތަކު   ،ޅާއްމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޢާ   ފުޅުވޭއެބަ ހީ  ބޭބޭފުޅުންނަށް

މިއީ ހީފު އެޕީލް ޕްރޮ  ޅުވޭ  މައްސަލަ ބަލަން ހުށަހައަށް  މި ކޮމިޓީ  .ސެސްއެކޭހަމަ  އޮންނަ  ހަމަ  ޅަންވީއޭ. އެގޮތަކަށް 

ވާތީވެ މި ކޮމިޓީން ބަލާނީ ހަމަ މި  ށް މި ކޮމިޓީއަކަކޮމިޓީ  ހަމަ އޯވަރސައިޓް  ދެންމިއީ    ޑުމެންއަޅުގަނ  .ނޫން  ކަމެއް

ޖަ  ކަހަލަ  ބަލަ  ކަން.ކަން   ގެވުމުކުރުވާބުދާރީދެންނެވި  މައްސަލަ  ކައަޅަފިޔަވަޅު  އިމި  މި  އެ  އި  ކުރުމުގައި  ންކަން 

ޑަކަށް  ވެސް ބޮ  ، އެކަން ވީހާމާވީ. އެހެންނީކީމި މަސައްކަތްކުރެވެ  ނަށްނޑުމެން އަޅުގަމި ނޫން  މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި  

ފަރާތްތަކާ ޢާއްމު އަޅުގަނޑު    ކު  ދެން  ސާގަތާނ  އޮތް   ރިއަށް ޤަބޫލުކުރަނީ  މި  ން ންދާނެހެމުފުވައި  ޖަވާބުތައް   

 ރު ޙަސަން ލަޠީފް.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަ . )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ވަނީނަމަ ށްދެމުންދާކަމަން އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ގެ މެންބަރު ޙަސަލް ލަޠީފް ވާ ދާއިރާހެންވޭރު ހުޅަނގު



  

ހީވަނީއަޅުގަނޑަ  .މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!   ކަނއަ  ށް  އުސޫލެއް  ކޮއިފަލާއި ޑައަޅަޅުގަނޑުމެން  މި  މިޓީން   

ފަސޭ ބޭއްވި އޮތް  ންނޭނގެކަ  ހަވާނެއްޔާ  އަންނާނެމިގައި  ތަނު  ކުރިއަށް  އަދި  ސިޓީ  ގިނަ  ވަރަށް  ކަމަށް    ކަހަލަ 

ލަފާކު އަޅުގަނޑަ އެބަ  ކަންބޮޑުވުށް  މި  ބަލާއިރު ރެވޭ  މިންވަރަށް  ހުރި  ޢީ  ޝަރުލަކީ  ސޫއު   އެ   .ންގެރައްޔިތު  ން 

އެ ކޯޓުމަ އެކުގެ  ތަރުޙަލާގައި  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެއަށް  މި  ންގެ  ޑުމެތުން އަޅުގަނކަމާ ގުޅޭގޮއޮންނަ މައްސަލައެއްގެ 

ނިންމަ ނޫނީވެއްޖެއްޔާ ގޮތެއް  މަޢުލޫ  އިދޭން  ދެމާތެއެކަމުގެ  ކަމަކަށް   ގެމު ވުއްއް  ސިޓީއެއް    އިތުރުން  އެދިފައި 

  ންވާނެ ބަލާލަ  މައްސަލައެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން   ން ކޮންމެގެކޭގޮތް އޭ ދެ  މެން އެއަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު  ލައިފިކަމަށް

ކޯ   ސިޓީއެއްކޮންމެ   އޮތީ  އޭގައި  އެޗެއްތޯއްވެސް  ޖަވާބަކަށްވާންވެސް    ޔަސް ލިބެ  އެ  ކަމަކު.    ޑަށް އަޅުގަނ  އޭގެ 

އި ބުނެވޭނެ އެއްޗެއް  ރޭގަގައި ހިންގަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ މި ކޮމިޓީން އެއާއި ދޭތެ ޢީ ކޯޓެއް ރުފެންނަނީ އެއީ ޝަ

އް ދެން  މެއެކަ  ންނަކަށްމެސް އަޅުގަނޑުވެ  ޙަޤީޤަތުގައި   އެއީ .  ދޭން  ބާރާތަކުން ޖަވާބެއްޢި  ކަށް ދޭހަވާ ކަހަލަނެތް ކަމަ

ޝަރީޢަތުގައި  .  ލަމުންދާ މައްސަލައެއްމި ކޮމިޓީން ބަ  ފެނޭޑަކަށް ނުގަނކުރާކަށް އެއީކީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަކަށް އަޅު

  ގޮތުން މި ކޮމިޓީން އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން ބުނާކަށް ނުވާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ޅޭގު   މައްސަލައަކާ ދާބަލަމުން

އޮންނާނެ ހުރިހާ    ން . އޭރުޑަށް ފެނޭވެސް އަޅުގަނ  ޑައަޅަންޑި ކަނފައި ސުންގައިލާލު ކަނޑައަޅަ، އެ އުސޫމާއެހެންވީ

 .  ފުރުޞަތެއްނެ މޭނިން ކަށް މައްސަލަތަކަށް އެއްގޮތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަފުޅެއް.  ރަނގަޅު  ފާހަގަކުރެއްވީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މައްސަލަ    ދަންނަވާލަންޖެހެނީ   ، އާދެ! 

އްގެ  އެޕީލެ   ހުށަހަޅާ  ށްތަބުނެ އެ ބާވަ  ށްނޭސްކޮގޯ  މުންނި އެ   އެ މައްސަލައެއްގެން ހުށަހަޅާއިރުގައި ހަމައެކަނި މުންއާ

އުސޫލީ  . ލުކުރާ ގޮތެއްޔާރުން ޢަމަން އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ ފަނޑިށް އެ ބޭބޭފުޅުގެ އިތުރަމުށަހެޅުހުއެ ހުށަހަޅާ    ގައިގޮތު

ބޭފުޅު އުސޫލަކީ އެ  ދެން.  ތްތަކަކާއެޢާއިޖުރަ  ށް،ޚިލާފަ  ކާކަސުލޫކީ ނޫނިއްކާ ކޮންމެވެސް އިޖުރާޢަތްތަ  ންގެ  އް ނޫން 

  ގެ އެއްލަ މައްސައެ  މަ  ޖެނައެކަހަލަ ބައެއް ކުރިމަތިވެއްވެސް އެބަ ހިމެނޭ.    ބައެއް ގުޅޭ    ކީ ކަންކަމާސުލޫންމެވެސް  ކޮ

ނުދިޔައެއްކަމަ ސުލޫއަސްލަށް  އަޅުގަނޑުކު  ބައެއް  އެ ކުގެ  ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަހީ  ގޮތެއް  އިޔަކާބަ  މެންނަށް  މެދު 

މި އަޅުގަނޑުމެން  ޖުޑީނިންމުމަށް  ކޮމި  ލް ޝަސާލަކަށް  ސަމާލުކަސަރވިސް  ގެނައުމަށްޝަންގެ  ޢަމަލެއް    ، ންފަދަ 

އަޅުގަނޑުފި ކޮމިޓީއަށް ޔަވަޅެއް  އަޅަންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހޭނެ   ދެކެން.  ،ކަމަށް  އެބަ  ،  އެހެންވީމާ   އަޅުގަނޑު 

އެބަ   ޤު ކަންކަން ފަރަމިދެންނެވި  އެހެންނަމަވެސް،ވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ މި ކޮމިޓީން. ޢާއްމުކޮށް ތި ވިދާޅު

އެހެންވީމާތަފާތުކޮށް ޖެހޭ.  އެބަ  މި  ލަން  މައްސަލައެއް  ހިނގަމުންދާ  ޝަރީޢަތެއްގައި  އުސޫލަކީ  ޢާއްމު   ،

ނުބެލޭނެއޭ ފަ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ކޮމިޓީއަކުންނެއް  ސުލޫކުއެ  އެ  މަ   ގެނޑިޔާރެއްގެ  ހިމެނިގެން  ބައެއް  އްސަލައެއްގެ 



  

އައިސްފި އެ  ޝަކުވާ  އަކަމަށްވަނީނަމަ  ބަލަންވާނެބައި  ފޮނުވަން  .އޭޅުގަނޑުމެން  އެ  ޓަކައި  ތަނަބެލުމަށް  ކަށް  ޖެހޭ 

 ނުވުން. އަށް ފޮ.ސީއެސްޖޭ.. ނުވުންފޮ
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