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 މެްނބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ؛ ެގ މުޤައްރިރުއިންެނީވ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަުގތު ރު މި ފެށީ. މިން އަޅުަގނޑުމެން މިހާަވނަ ބައްދަލުވު  3ެގ  ްއސަލާމް އަލައިކުމް. ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަ`.  

ޖަލްސާއަށް  މި މެންބަރުންނަކީ  ޒިރުެވވަޑަިއެގހާ  ތިއްބެވި  ދާއިން  ޢަލީ  ކެންދޫ  މެންބަރު  ުގރައިރާެގ    ދޫ ހުސައިން، 

ރިއިބްރާހީ  މެންބަރުދާއިރާެގ   ޢަބްދުޟާމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމު  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  هللا ،  މަތިވެރި  ޝަހީމް 

 ދާއިރާެގ  ވަރު ޒު، ހިންނައް އި މުމެންބަރު އިބްރާހީމް  ރާެގ  އިޙަސަން ޒަރީރު، ހެންވޭރު އުތުރު ދާރު  މެންބަ  ެގރާދާއި

ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު   ، ހެންވޭރުމޫސާ ސިރާޖުންބަރު  ެގ ދާއިރާެގ މެ، ފޮނަދޫ ދާއިރާމޫދުން މަޙް ހާންބަރު ޖީމެ

ލަތީފު   އުިއެގންވަޑަޙަސަން  ެއހެންނަމިަވުގތުަގ  .ޅުްއވި  ކޮއި  ބޭރުމިޓީމަވެސް  ތެރޭަގއި  އި  ،ން  ރުކޮޅެްއެގ 

ައޅުަގނޑުމެން އެޖެ! މިފައި އޮތީ. އާދެޅުވެވަޑައިަގންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާ ިމވަ އަދު  ޝަނުެގ  ނީ ރިޔާސީ ކޮމިންޑާަގއި 

މީގަ  ކުރުން.  ދިރާސާ  ސުންަގޑިެއއްެގ  މި  ިއ  ބިލު  ނިންމުމުެގ  ދިރާސާކޮށް  އަޅުަގބިލު  ިއއްޔެ    ންނޑުމެޮގތުަގއި 

ނެ . ދެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރެވޭޅާފަިއވަނީ ހޯމަ ދުވަސް. މިއަންނަ ހޯމަ ދުވަސްއަނޑަ ކޮމިޓީއިން ކަ

ދަރަ މަތީ  ަމސަކަޖައައެންމެ  ނިންމައްކަތްށް  ެއޖެންޑާއަށް    އޭރު،  ލެިވއްޖިއްޔާއިކޮށް  ދުވަހުެގ  މަޖިލީހުެގ ހޯމަ  ބިލު 

ފޮނުރފްލޯ ކަމަށްއަށް  އަޅުގަ   ،ފެންނާތީވެ  ވިދާނެ  މަސައްކަތްނޑުމެމިއަދު  ނިންމުމާން  ތިބޭފުޅުންނަށް މެދުކޮށް  ަގއި 

ނިންމަފެނި ފުރަތަމަ  ޮގތެއް  ކުރި   އްވުމަށްއިލެވަޑަިއަގންނަވާނެ  ެގންދި އަފަހުަގއި  އަޅު އުށް  ށް  ކުޑަކޮ   ަގނޑުމަށް 

  މި ރީ ހަމަ މިއަދުެގ  ޚިޔާލުފުޅު ހު  ބަރުންެގއާދެ! މެންޅަކަށްފަހު(  )ވަުގތުކޮލަން ބޭނުން.  ހަކަ ދައްކާނުރަސްމީކޮށް ވާ

މިބައްދަލުވު ދިރާސާކޮމިޓީެގ  މިބިލު  ނިންމަކޮމުަގއި  އެހެންވީމާއިށް  އަޅުަގނޑުމެލުމަށް.  އި،  ޮގން  ެއ  ދާރީ  ތުން 

ކަށް އްދާއަ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ފަހަރަކު މާން ބިލު ފެންނާނެ ޮގތަކަށްސްކްރީނު  އްސާލަދެްއވާ.ތައް ހަމަޖަޒާމުތިއިން

ރިޢާބަލަ ޚިޔާލު  ޔަތް  މުން  ެއއަށް  ެގކުރަމުން  ރައެ  ،މަށްވުންދެ ހުށަހަޅުްއވަމުން  ކަމަށް    ނަގޅުީއ  ޮގތެއް 

ެއޮގތަނިވަޑައި ފެ ކަމަށްވަނީިވއްޔާ  ދެއްތޯ.  ށް  ަގންނަވާ  މަޝްވަ)ދަމާތޯ  ބިލާމެދު    މި !  އާދެކުރެއްވުން(  ރާމެންބަރުން 

  މަ، . އެހެންވީވަޑަިއަގންނަވާދުަގިއ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިމެތާވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( މިހާރު މިއޮތްޮގ  1ބިލުެގ  

މިއޮތްޮގތަމިމާއްދާ )ހ(  އިޢުތިރާެގ  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  ކޮމިޓީން  ކަމަށްޟެށް  ނެތް  ކަމަށް އް  ފާސްވެއްޖެ  ވަނީނަމަ 

އާދެއްތޯ  ބަލާނީ އިއުތިރާ .  ނެތުޟެދެ!  މިއޮތް އެކުގަ މާއް  ބޭއްވުމައި  ދެންށްޮގތަށް  )ށ(މިމާއް   .  ާގނޫނަށް   -ދާެގ  މި 

ާގނޫކިޔަނީ   ކޮމިޝަންތަކުެގ  އެހެންވީ   ނުރިޔާސީ  އަޅުަގނޑަށް    މާ،ެއވެ.  ވެސް  ހުރިހާ  އެތަންކޮޅު  ފެންނަނީ 

ރަނމެން މިއޮަގބަރުން  އާދެވަޑައި ފެނިމެދު  ތްޮގތާޅުހެން  އާަގންނަވަނީ.  މާއްދާ  ދެވަނަ  ތިބޭފުޅު!  ންެގ އިމެދުަގއި 

 ންބަރު ޢަލީ ހުސައިން. އިްއޒަތްތެރި މެޅެއް އޮތިއްޔާ.  ޚިޔާލުފު

 



2 

 

 : އިން ވާހަކަދެއްކެވުންޙުސަލީ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަކެން

  1،2،3ފެށުމެުގ ޮގތުން ިމއޮތް  ތަމަ  ޑަށް ހީވަނީ ީމަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފުރައަޅުަގނ.  ރުރިމުޤައްއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  

ންހެން މައްސަލައެްއ  ން ެއއްވެސް ާމއްދާެއއްަގިއ އަނެއިމި ،  މަވެސްވެސް ައޅުަގނޑު ކިޔާލައިފިން. އެހެންނަ  4  އަދި

، ލަންޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމަށް ފެނޭ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަވުގތަށް ވެސް ބަނޑަަގފެށުމުެގ ބައި ވީަމ އަޅު އަދި  ނެތީމަ  

އަނެން ކައަޅުަގނޑަ ިމއަކު  މައްސަށް  މާބޮޑު  ނު އެ ލަހެން  ހަމަ   1،2،3،4އެހެންވީމަ،    ިއވެސް.ަގ  2،3،4  ފެނޭއް 

  ލީ. ވައިދަންނަ ހަމަމަ، އެވާހަކަ ނީ. އެހެންވީޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަރަނަގ

 

 ްއކެވުން:  ވާހަކަދެމޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވި ޮގތަށް  ރި މެންބަރު އެފާހަަގކުރެއް ްއޒަތްތެރާެގ އިދޫ ދާއިއްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ކެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤަ

،  ކަމަކަށް ފާހަަގއެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމަ   ެގ މައްސަލައެއް ހުރިނަ މާއްދާ ާއއި ހިސާބަށް މިއިން ނަންބަރުތަކުވަ  4

 ރަން.  ކުަގނޑު ވެސް ތާއީދުޔުމަށް އަޅުއެޮގތަށް ކުރިޔަށް ެގންދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއޮހުރި މެންބަރުން  ހިތްޮގތާއިހާ  އެައށް  ހަމަޖެހިވަޑައިަގންނަ ޅު  ތްޕުމެދުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށްވަނީނަމަހީ  ވާ 

 . ވީފާސް ންކޮމިޓީތަށް ބޭްއވުމަށް މިހާރު މިއޮތްޮގ ބިލުަގއި ތަށްމިމާއްދާތައް މިއޮތްޮގ  1،2،3،4ބަދަލެއް ނުެގނެސް 

 

 އްކެވުން: ޙުސައިން ވާހަކަދެ  ރާެގ މެންބަރު ޢަލީކެންދޫ ދާއި

ެއއް ހީވަނީ  މައްމެންބަރެއް    އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ނޫން.  އޮތުމަކީ  ބައެ ސަލަެއއް  ަގއުމުތަކުަގިއ  ދުނިޔޭެގ  އް 

އެބަަގނޑުމެއަޅު އަދި  އޮފެނޭ  ންނަށް  އޮތްކައިރީ މްބަޑްސްމަން  އިންޑި   ަގއި  ހަަގއާ ައވަށްޓެރި  އެބަފެނޭ  ވެސް  މަ އި 

  . ފުން ތިބޭނެކުރަން ތިބޭ ސްޓާޕޯޓުމެންބަރަކަށް ސަ  ދެން އެވޭ ކޮމިޝަންތައް.  އެންމެ މެންބަރެއްެގ މައްޗަށް އެކުލެ 

ކޮ  ،ހަމަގައިމުވެސް  ނުތިބޭނެމިޝަނުއިލެކްޝަން  މެންބަރުންނެއް  މާިގނަ  މިހާރު   ަގއި  ހަމަގައިމުވެސް.  ކުރީަގއި 

މިަވުގތުނ އަޅުަގ ނޭނެގ  ބަދަލުވެއްޖެ  ޑަކަށް  އަ.  ާގނޫނު  ކިޔެިވއިގައިުމވެސް  އެތަނުަގއި  ރުަގިއ  ޅުަގނޑުމެން 

ކޮމިޝަ ހުނު އިލެކްޝަން  މެންބަރެއްަގިއ  އެންމެ  އެހުންނާނީ  ންނަނީ  އެހެންވީމަ،  މަ.  ެމންބަރެއްެގ  ވެސް    ްއޗަށްއް 

ކޮމި އަދިހަމަ  ޝަނެއް  ހިމެނޭ  ނޫން.  ވެސް  ަމއްސަލަެއއް  އެއީކީ  ޤައުމުތަކުަގއުފެއްދިދާނެ.  އެހެން  ދުނިޔޭެގ  ިއ   

 މީހަކު ހުންނަ ވަރަށްިގނަ ޤައުމުތަްއ  މަ އެންމެަގއި ހަޮގތު ެގ  މްބަޑްސްމަން އޮމުތަކުަގއި  ހުންނަ ޤައުމްބަޑްސްމަން  އޮ

 ކަށް ނުފެނޭ.  ެއއީކީ މަްއސަލައެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަ  މަ،ހެންވީހުރޭ. އެ
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 ށްފަހު( )ވަުގތުކޮޅަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ާގލުން. އާދެ! ންަގއި މިވާހަކަ ހިއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ރެކޯޑު 

 

 ހަކަދެއްކެުވން:މަޙުމޫދު ވާ ންޖީހާންބަރު ރު ދާއިރާެގ މެހިންނަވަ

މުޤައް )ރ( މާއްދާެގ  ވަނަ  6ރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  މަސައްކަތު ކުރަ  ޝަނުންކޮމި،    ޖިނާޢީމުންދާ  ތެރޭަގއި   ެގ 

ޢީ ްއެގ ބާރު ޖިނާފަދަ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެ ަގއި ބަޔާންކުރާތުެގ ާގނޫނުޢަރާޢީ އިޖުޖިނާ  ނަމަމައްސަލަެއއް ބަލަންޖެހިއްޖެ

 ކަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކަށް މާއްދާއަކީ އަޅުަގނޑަ   މި އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން ބޭނުން ކުރެވޭނޭ.  ާގނޫނާއިެގ  އިޖުރާތު

  ނޑަކަށް މައްސަލައެއްކޮމިޝަނަކަށް ދިނުން ައޅުަގދިނުން އަދި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުެގ ބާރު ިމފަދަ  ޢީ ބާރުތައް  ނާޖި

އެހެންނަމަވެ   ތުަގއިޮގ މި    ،ސްނުފެނޭ.  އަޅު ލީހުަގމަޖި  ،ނީހުށަހަޅާލައަޅުަގނޑު  ބަލައިަގއި  މިބިލު    މާ ތުަގނޑުމެން 

އެޮގތަށް  ޅޭ ުގ ނޫނޭ.  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  މިއީ  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރުން  ބަެއއް  މަޝްަވރާެގ  ކުރެވުނު  ޮގތުން 

އޮތީމާޚިޔާ މިކޮމިޓީއިއަޅުަގނޑު    ، ލުފާޅުކުރަްއވާފަިއ  އަޅުަގނޑުމެހުށަހަޅާލަން  ޮގތުން  ބެހޭ  މިާއއި  ކޮމިޓީއިން  ން  ން 

 .  ފެންނާތީވެ އެކަން ހުށަހަޅާލީށް ަގނޑަތިބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުތެއް ނިންމަވާލަން. އެހެންވީމަ، ދެކޭޮގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ޑު  ަގނެއކު އަޅު ޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ހަމައެއާށް އަމަމޫދު އެ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުޙް! އަޅުަގނޑު ދެންމެ ޖީހާން މަދެއާ

ރުަގިއ  ޭގތޯ. އުފައްދާއިމިޝަން މި އުފައްދަނީ ވެސް ކޮންމެވެސް ބޭނުމެއްަގިއ އިނމި ކޮ،  ލަން ބޭނުންކޮށްހަަގފާ ހަމަ  

ވީމަ،  . އެހެންވޭ އިނޭގތޯއެބަ ތަފާތު   ލަތާޙާޖެހޭ  ޝަން ުއފައްދަންލަތާއި، މިކޮމިޙާއްމު  އާ   ަގނޑަށް ހީވަނީ އަސްލުއަޅު

އެކަން    މު ކަމެއްެގ ޮގތުަގިއ އަޅުަގނޑު ދެކެންއްލިބުން މިއީ މުހި  ށް މިބާރުނެއް އުފައްދާފައި އެކޮމިޝަނަމި ކޮމިޝަ

އި ބޮޑެތި  ށް ައިއިއރުަގިއ މިރާއްޖޭގަ ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ހުރި ޮގތުން މިހާ ހިސާބަ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި. ިމައދު މި

ހިނކަ ޮގްއސަވާއިރުންތައްތަކެއް  ވެސްާގފައި  ޭއެގ،    އަިއއިރުަގއި  ހަމައަށް  ނުދެވި  މިއަދާއި  ފުންމިނަށް  ވާ ެއންމެ 

ޮގތުަގއި މިބާރު މިކޮމިޝަނަށް ދޭ ޤަނޑުނުދެވުމަކީ އަޅުަގ އެންންޖެބޫލުކުރާ  .  ޭގތޯއިނ  މެބޮޑު އެްއ އަސްލު އެއީހޭ 

އަޅުަގ ޮގތު އެހެންވީމަ،  ޤަބޫލުކުރާ  މިކޮމިޝަނަށްނޑު  މިބާރު  ދިަގިއ  ރަނު  ހަމަ  އެއީ  ޮގތުަގިއ  ނަގން  ކަެމއްެގ  ޅު 

 ޔާ. ޝުކުރިއް. ނޑު ދެކެނީއަޅުަގ

 

 ހަކަދެއްކެުވން:މަޙުމޫދު ވާ ޖީހާންރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ހިންނަވަ
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މި   ދެކަމެއް  ފުރަތަތާގައިނުކު އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ދަންނަވާލަން  ކަމަކީ  ކޮމި،  މަ  ރިޔާސީ  ޝަންތަްއ  މިފަދަ 

ފަށް ބަޔަކު ކުރާ ޞާއިންކުަގއި. ޚާއްސަކޮށް  ތަލަތްޙާފެއިލްވެފަިއވާ    ނިޒާމުމިއަންނަނީ  އުފެދިެގން  ޮގތެްއަގއި  ޞަޚާއް

ެގއްލިފަިއވާ   ާގތު  ކުަގއިލަތްތަޙާއުއްމީދު  އެންމެ  ދެން  ރަްއޔިތުން.  ތާރީއާއްމު  ފަހުެގ  އެންމެ  އްަގއި  ޚެން 

ނޫންނަމަ    ެގައޅުަގނޑު ،  ލާކަމުަގއިވަނީނަމައިބަލަ ބަލި  މިފަދަ  އެންމެފަހަނދާން  ކޮމިޝަނެހުން  ެއއީ ،  އްޓްރުތް 

ފައި މިއޮތީ  އްދާއިނޭގތޯ. އުފަ  މިކުރަނީ  ޝަނުންލް ކޮމިޤީޤަތުަގއި މި ޕްރެޒިޑެންޝަ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް ޙަ

ކޮމިޝަނަށް ވެސް މި ހަމަ    އް. އެޝަނެޓްރުތް އެންޑް ރިކޮންސިލޭޝަން ކޮމި  ޕާލްަގިއ. އެއީވަނަ އަހަރު ނޭ  2016

ކޮމިޝަނެ  މި ނޭޗަރެގޒާތުެގ  މި  ބައިނަލް އް  ބެސްޓް.  ބަލާލާޕްރެކްޓިސްއަށް  އަޤުވާމީ  އޮ  ކްރިމިނަލް  ސް ސަފެން، 

  2004ޖެހިލާއިރު  ޑަތަންކޮޅެްއ ދުރަށް  ކު ަވނީ. ހަމައެޮގތަށް    ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤު ހިންުގމުެގ ބާރު ދީފައި،  ކުރުމުެގޙުޤީޤުތަ

 އެަގއި ޖިނާޢީ ބާރުތައް ދީެގން  ޝަނެތް އެންޑް ރިކޮންސިލޭޝަން ކޮމިރުކޯަގއި އުފެދުނު ހަމަ މިޮގތަށް ޓްަގއި މޮރޮ

، ާގނޫނީ ބޭފުޅުން  ަގއި އަޅުަގނޑަކަށްސީ ސާއިނޭގތޯ. ދެން އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ާގނޫނުއަ  ތަޙުޤީޤު ކުރެވުނީ

ދެން   .ްއަގއި ޝަނެޔާސީ ކޮމިމިބާރުތައް މިޮގތަށް ނުދެްއވޭނެއޭ ބުނާތަނެއް. ދެން ރިނުފެނޭ    ،ދެއްވާތީ ލަ  ރަނަގޅުކޮށް

ބަޔާންކުރޭ   އެބަ  ސާފުކޮށްމާއްދާެގ )ގ( ަގއި  ނަ  ވަ  115ސީެގ  ނުއަސާމީަގއި މި ރިފަރ ކުރައްވާ ާމއްދާ އެއީ ާގނޫ

 ނޭ އަޅުަގނޑުެގދާބާރުތައް ދެވި  ޝަންތަކަށް ޖިނާޢީ މިފަދަކޮމި    ވަުގތީޑެންސްޕްރެސީ  ސޯ   އީ ވަުގތީ ކޮމިޝަނެކޭ.މި

   ވިސްނުމަކީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ތުންރިޔާސަ

 .ޖުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާ

 

 އްކެވުން: ޖު ވާހަކަދެރު މޫސާ ސިރާބަރާެގ މެންފޮނަދޫ ދާއި

 ކަނޑިތީމު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި  އިރާެގނަވަރު ދާހިން ވެސް  ަގނޑު  އަޅު .  ރިރުިއއްޒަތްތެރި މުޤައްޝުކުރިއްޔާ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގއި މިާވ ޮގތަށް މިކަން ހިމެނުމަށް   6ކުރެްއވި ޮގތަށް  ފާހަަގ  ރު އެެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަދާއިރާ

ތާއީދު   ެވސް  ތަ  ކުރަން.އަޅުަގނޑު  ސަބަބަޖިނާޢީ  މިދޭންޖެހޭ  ބާރު  ކުރުމުެގ  މި ަގނޑުމެއަޅު ،  ކީޙުޤީޤު  ންނަށް 

އެ މި  ސަބަބީކޮމިޝަންތައް  މިޖެހޭ  ކަންތައްތައް ،  ކުލަވާލަން  ހިނާގފައިހުރި  ދަތިތަކެްއ  ކުރިން  ދިާމވާ  ބެލުމުަގއި   

ނޑަށް ބޮޑަށް ަގއި އަޅުަގަގއި ކުރާ ކަމެްއެގ ޮގތުއެކީަގއި ހުރުމާތަކު ތަކެއް އިދާރާއެކު އަދި އިތުބާރުެގ ަމއްސަލަރުމާހު

ސާސީ ޑަކަށް ހަމަ ނުފެނޭ ާގނޫނުއަމުން އަޅުަގނބާރު ދިނު  ދެން މި  ނީ.ޤަބޫލުކުރަނީ މިޮގތަށް ކޮމިޝަން އެކުލަވާލަ

ާގނޫނެޟުތަޢާރުއާއި   މަޖިލީހުން  ރަްއޔިތުންެގ  އެއީ  ތަނެއް.  ފާސްކުރާއްވާނެ  އެ  ބަ  އިރުަގއި  ދިނުމަބާރު  ކީ ޔަކަށް 

 ޚިލާފުވާނެ ނުވަތަ ާގނޫނަކާއި ޚިލާފުވާނެ ކަމަކަށް  ވެސް މާއްދާއަކާއިެގ ެއއް ާގނޫނުއަސާސީއެއީ ެއއްވެސް ޮގތަކަށް  
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ނު   ން. ޅަހަހުށަ  މަށްލާޙުކޮށްލުތަންކޮޅެއް އިޞް   ދާަގއިމިވާ ކުޑަމިމާއް  ޅުަގނޑުއަ،  ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑަށް 

ތު ާގނޫނުަގއި ޢަކޮށް، ޖިނާޢީ އިޖުރާޚާއްސަ  ތުޢަރާޖިނާޢީއިޖު   ދާރާތަކަށް އިތަޙުޤީޤީބަޔާންކުރާ  މި  ަގއި    އެއީ )ރ(

ަގނޑު ހަމަ ދެން ައޅު  ދާރާތައް. ކުރާ އިފީޛުތަން  ނަނީ ާގނޫނުޤީޤީ އިދާރާތަކުެގ ބަދަލުަގއި ބޭނުންކޮށްފައި ިމއޮންތަޙު

ަގއި މިހުންނަ އެއްޗެހި އެްއޮގތް ކުރުމުެގ އުސޫލުެގ  ކުަގިއ ތަާގނޫނު  އިރުގައިއެދެން މިާގނޫނު ވެސް އެކުލަވާލެިވެގންދާ

ތަ ާގނޫނުއިދާ  ޤީ ޙުޤީދަށުން  ބަދަލުަގއި  އިދާރާތަ  ރާތަކުެގ  ކުރާ  ބާރުތައް    ،އްތަންފީޛު  ބަދަލުކޮށްލަން  ހަމަ  ެއޮގތަށް 

ޮގލި ތަޙު  ތަށްބޭ  އެއީ  ނޫންޤީޤުހިމަނާލުމަށް.  އިދާރާތަކެއް  އެ  ނޫން  .  މިއޮންބޭނުންކޮށްފައިބަހެއް  ޖިނާޢީ  ނަނީ   .

ާގނޫނުަގއިޢައިޖުރާ މުރާތަކާިއދާ  ތުެގ  އެޮގތަށް ަގނޑު  އަޅު   އެހެންވީމާ،އިރު.  ތަބުކުރާޚާއި  ހަމަ  އެދެން 

 އްޔާ.ޝުކުރި ށް.ދިނުމަބަދަލުކޮށް

 

 ން:ކެވުދެއް ހަކަރިޔާސަތުން ވާ

 . ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހުސައިންއި

 

 ދެްއކެވުން: ން ވާހަކަންބަރު ޢަލީ ހުސައިކެންދޫ ދާއިރާެގ މެ

ޖު  ސިރާ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ  މުއްހަަގކޮށްލަން އެންމެ މުހިޅުަގނޑު ހަމަ ފާއާދެ! އަ

ޖި  ކުރަން. ތާއީދު  ހަަގކުރެްއުވން  ފާހަަގކުރެއްިވ  އެފާ ބޭނުން  ނާޢީެއއީ  ޓާ  ާގނޫނުތަކެްއަގއި  ރމިނޮލޮޖީ ވެސް  ކުރެވޭ 

ތު ޢަރާޖިނާޢީ އިޖު  ނެފައި ބުޤީޤު އިދާރާއޭ، ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ާގނޫނުަގއި ތަޙުވީމަ. ެއހެންލު އެްއޮގތްވާންޖެހޭނެއަސް

ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެބުނާ މުެގ  ދުލު އުފެބުކުރީމަ އަނެއްކާ ވެސް ސުވާޚާޠަ އިދާރާ ނޫން ބަހަކުން މުޤީޤީނުވަތަ ތަޙު

ތަޙުޤީޤު އިދާ،  އެްއޗަކީ  ފުލުހުންެގ  ތަޙުޤީޤީ  ރާއަމިސާލަކަށް  ތަންފީޛީ  ދާރާއެއްއިކީ  ނޫނިއްޔާ  އެއްތޯ.  އިދާރާތޯ. 

އެއެބުއެހެންވީމާ،   އިހެނަނީ  ވާހަކަން  ސުވާލުތަކެއް  ތޯދާރާތަކެްއެގ  މިހުރިހާ  ނުއުފެދި  .  ިއތުރަށް  ނޫނިއްޔާ އަދި 

ދޭހަހައިންފަސޭ އެްއޮގތް   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޓަކަިއ  ައޅުަގނޑު ކަމެއް  މުއް މުހި  ވަރަށްެއއީ  ރުން  ކު  ވުމަށް  ހެން. 

ހު އެ  ހަމަ  ައޅުަގނޑުށަހެޅުވެސް  ކު  ން  ޖިނާތާއީދު  އިޖުރާރަން.  ާގޢަޢީ  ބަޔާންކުތުެގ  ފަދަނޫނުަގިއ  ާގރާ  ނޫނު   

ން މިހާރު މެއަޅުަގނޑުން  ދު ކުރަން. ދެ ނޑު ތާއީރަން އަޅުަގމަ ބަދަލުކުެއޮގތަށް ހަ  ،ޛު ކުރާ އިދާރާެއއްެގ ބާރުތަންފީ

ނެތޯ ނުވަތަ ެގ ބާރު ދެވިދާޤީޤު ކުރުމުކުރަމުން މިދަނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުެގ ތަޙުފާޅުލުޚިޔާ

އަޅުަގނޫންތޯ.   ބަލަންޖެހޭމީަގއި  ާގނޫނުއަނޑުެމން  އަޅާނީ  ހުރަހެއް  މިއަށް  އެބައޮތްތޯ   އަދި   .ފަސާސީަގއި 

ިއ  ސް ދީފަޞާތިޚްޮގތަށް އެ އިދެނީ. ހަމައެެގ ބާރު  ޙުޤީޤު ކުރުމުއްެގ މައްޗަށްތޯ ޖިނާޢީ ތައެ ން ކޮންބަާގނޫނުއަސާސީ

އަޅުަގނޑުމެއޮންނައިރުގަ  އެއީ  މި އި  ބަހުން  އިނިގރޭސި  އެކްސްކްން  ނޫނިއްޔާ  ޖޫރިސްޓިކްލޫސިވް  ކިޔާ  ޝަންެއއްތޯ. 

މުއައްސަ   ހަމައެކަނި ނުކުރެސާައކަށް  ވަކި  އަޅުނޫނީ  ތޯ.  ތަޙުޤީޤެއް  ޒާތުެގ  ޖިނާޢީ  ވޭ  ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރާ  ަގނޑު 
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ތަކަތަޙު ހަޤީޤު  އެންޓިކީ  ނުވަތަ  ފުލުހުންނަށް  ތަޙުޕްކޮރަ-މައެކަނި  ހުންނަ  ދީފައި  ކުރަން  ކޮމިޝަނަށް  ޤީޤު  ޝަން 

އެކް  މިއޮންނަނީ  ފުލުހުންނަށް  މިދެންނެވީ  މިހެން  ނޫން.  ޖޫރިސްޓްސްކްލޫތަކެއް  ދީފައި   ނޫންރިކްޝަނެއް  ސިވް 

ބެލީމަ  244ސާސީެގ  އަާގނޫނުޑުމެން  ނޅުަގއަންނަނީކީ.  މިއޮ މާއްދާ  އެބައިނޭގ  ވަނަ  މައްސަ  ތަޙުޖިނާޢީ  ޤީޤު ލަ 

ބާރަކީ އޮންނަފުލުހުން  ކުރުމުެގ  އެކްސްނަށް  ހަމަކު  ނޫންކަން.  ޖޫރިސްޓިކްޝަނެއް  އެންޓިލޫސިވް  -އެއާއެކީަގއި 

ެއބަލިބޭކޮ ކޮމިޝަނަށް  ކޮރަރަޕްޝަން  ބަލަ  ޕްޝަނާ  މައްސަލަތައް  ބާރުޤުތަޙުޤީ  އިުގޅުންހުރި  ވެސް.    ކުރުމުެގ 

ާގނޫނުަގއި މި  ާގނޫނަކު،  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޝަކަނޑައަޅާ  ބާރުތަކެއް  ިމފަދަ  ދިން  އަޅުަގނޑު  އުނަކަށް  މަކީ 

  . ށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީނެ ކަމަނާޢީ ތަޙުޤީޤުތައް ވެސް ހިންޭގކަމެއް. އަދި ޖި  ހަމަ ކުރެވިދާނެ  ަގއިޮގތުަގބޫލުކުރާ 

މާއްދާ  115ާގނޫނުއަސާސީެގ    އެއީ ބެލީމަވަނަ  އަށް  )ގ(  ހިންުގމިފަދަ  ،  ވެސްެގ  ބާރަށްމުކޮމިޝަންތައް   ެގ 

އެނޭގ   އެބަ  ވަ ަގއި  އޭ ބެލީމަވެސް  ޒާވަކި  ަވކި  ކަނޑަޙުޤީޤެތަެގ  ތެއް އްތަރެްއެގ  ބުނެއައް  ނުވާޅާ  ތީ  ފައި 

ސްތަކަށް ލިބިެގންވާނެ  ންލް ކޮމިޝަުގމުެގ ބާރު ޕްރެޒިޑެންޝަޤުތައް ވެސް ހިންޤީނަށް ހަމަ ޖިނާޢީ ތަޙުއަޅުަގނޑުމެން

ަގބޫލުކުރަ އަޅުަގނޑު  އަދި  ކަމަށް  ން  ޖީހާ މެންބަރު  ތެރި  އިއްޒަތް  ންބޭނުން  ލަފާހަަގކޮށް  ކޮށްއާެއއްހަމައެނީ. 

 ވީމަ އް ފެއިލް ރިހާ މުއައްސަސާތަ ހު  އިމިފަދަ ކޮމިޝަންތައް މި އުފައްދަން ޖެހެނީ ދައުލަތުަގ  .  ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް

  ވީމާ،ހެންއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދާނެ ކަންނޭނެގ މިހާރު އެ، ިމހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބައެ . ދެން އެހެންވީމަތޯއިނޭގ

ރިކޮށް އެ ަމއްސަލަތަްއ  .ސީ.ސީ ެމދުވެއޭ  ރަންވީ.ްއކަތް ކުޝަން ބަހައްޓަިއެގން މަސަކޮމި   ކީއްކުރަންހެްއޔޭ ރިކަވަރީ

މައްބަލަ ކޮރަޕްޝަން  ނޫންހެއްޔޭ.  އަޅުަގ.  ހުރިއްޔާ   ސަލަެއއްންވީ  ރިކަނއެހެންނަމަވެސް،  އަސްލު  ހީވަނީ  ވަރީ  ޑަށް 

އޭކޮމި ވެ ޝަނާއި  މަސައްކަތާއި  ކުރާ  އިން  މަސައްކަތެއް.  ތަމިީއ  ސް  .ސީ.ސީ  އެންޓިމަެއކަހަފާތު  ކޮރަޕްޝަން  -ނި 

ބަލަކޮމިޝަނު ޖިނާޙްތަ  އިން  ޭއެގ  ކޮޤީޤުކުރާނީ  ކްޕޯ މްޢީ  ނުވަތަ  އެކަނިރިމިނަންޓު  އެލަމަންޓު  ބަލާނީ.    ނަލް 

އެހެން ކޮންމެެވސް  އަނެްއކާ  ބައި  ރިކަވަރކުރަންޖެހޭ  ާގތުއެހެންވީމާ،  ރިކަވަބައެއް  ބުނާނެ  އެބައި  ރަގއި  ކުރަން. 

އެހެން   ކުރެފައަނެއްކާ  މިހުރިހާކަމެއް  އެހެންވީމާ،  ފޮނުވާލަނީ.  މި  މިރާތަކަށް  ކު  ވޭޮގތަށް  ރެވޭނީ  މަސައްކަތް 

ޕްރެނޑު  އަޅުަގ މިކަހަލަ  އަޅުަގަގބޫލުކުރާޮގތުަގިއ  ދެން  ހަދައިެގން.  ކޮމިޝަނެއް  ހަމަ  ނޑުމެންނަށް  ޑިޒެންޝަލް 

ތަޙުއެބަ ޖިނާޢީ  ޕޮލިހުންނަށް.  މިސާލަކަށް  ން  ޤީޤުކުރުއެނޭގ  މިއޮންނަނީ  އާއްމުޮގތެއްަގިއ  މަތިކޮށްފައި  ދައުލަތުން 

ެއތިބީ ފުލުހުން  ހަމައެހެންނަމަވެސް،  ފުލުހުކުރިން    މިތިބީ އިތުރު  ފުލުހުން  ތިބި  ހަމަ  ނޫން.    ނެއް އައީކީންވެސް 

މުއައްސަސާ  ފުލު އެޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށްހުންެގ  އަދި  ނޫން.  ބަދަލުކުރުފަސޭ  ބަދަލުކުރެވުނީކީ  މަކީ ހައިން 

ދަނީ އަޅާ މަޑުމަޑުން މިއޮތް ތައް މިދަނީ ހަމަ ފަހަނަދުވަސްެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،   ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެކަެމއް

، ރަށް ދާންހެން ދުވަސްތައް. އެހެންވީމާ ހީވޭ ތަންކޮޅެއް ބާަގނޑުމެންނަށް  ބައެއްފަހަރަށް މިހާރު އަޅު،  ހަމަ މަޑުމަޑުން

ޙަމި  ޑުމެންނަށްއަޅުަގނ  މަޑުމަޑުން  ތިބެޤަތުޤީހެން  މިހާރުަގއި  ހަމަ   ޭވކަށްނެތް  އެހެންވީމާ،  މާލަސްވެއްޖެ.  ވެސް 

ރެްއވި ނަަމވެސް،  އްސާކު ހިކަންބޮޑުވުން ބައެއް މެންބަރުން  މިކަން މި ،  ތެްއަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީޖުމްލަ ޮގ
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ަގބޫލުކުރާޮގ ޖިއަޅުަގނޑު  ތަޙުތުަގިއ  ބާރުވެސްމުެގކުރުޤީޤުނާޢީ  ކޮމިޝަ    ރިޔާސީ  ލިބިދިނުމަކީ  ންތަކަށް  ހަމަ 

 މެއް.  މަ ކުރެވިދާނެކަން. އެކަމަކީ ހަާގނޫނުއަސާސީއާއި ތަޢާރުޟުާވ ކަމެއްނޫ

 

 ވުން:ްއކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  ރި މެޒަތްތެންފި އިއް ކޮމިޓީއަށް ދެންމެ ުގޅިަވޑަިއެގ  !. އާދެރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

  6  ، ސާބަކީހިލުަގިއ ޮގސްފައި އޮތް  ސާން ޙުސައިން. ިމަވުގތު ައޅުަގނޑުމެން މި ބިޙި ރު  އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ސާން ޙުސައިން. ޙިރާ މިކުރެވެނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝްވަެގ )ރ( އެ މާއްދާއާ ބެހޭ ޮގތުން މި މަވަނަ މާއްދާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން ރުންބަމެ ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ބޭނުމީ. އަޅު ޝުކުރިްއޔާ  !އާދެ ފާހަަގކޮށްލަން  މިވަނަ މާއްދާ  6މިހާރު  ،  ަގނޑު  ކުެގ  ތީ އަސްލު ކޮމިޝަންތައޮަގއި 

ކޮމިޝަންތަރުތައްބާ ދެން  ބާ.  އެންކުރުތަކުެގ  އަކުރުމެެގ  މައްސަލަތަކުަގއި    )ރ(  ފަހު  ޖިނާޢީ  މިއޮންނަނީ  ަގއި 

އިޖުރާންކުރަލުޢަމަ ބިލަ ޢަތް ޖެހޭ  މުޅި  މި  ވާހަކަ.  ޮގތެއްތަކެއްެގ  ޖުމްލަ  ކޮމިޝަންތަކުން ށް  ބައެއް  ބަލާލީމާ  ަގއި 

ބަންޑާރަުގޅި ލަތަކާ  ކުރާ މައްސަޤީޤުތަޙު ހުށަ    ވެސްހަށްފީނައިބު އޮ  ެގން އެބަ  ރީ ކަވަމިސާލަކަށް ރިހަޅާ  މައްސަލަ 

އިއިޝޫސް   މަދަނީ  ަގއިޝޫސް ކަހަލަ  ނުވަތަ  ުގޅޭ  މައްސަލަތަ.  އެކާއި  މުމައްސަލަތަކުަގއި.  މު އްހިހެންވީމާ، 

ޖިނާޢީ އޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައި  ބިލުަގއި  މި  މައްސަލަތަކުަގއިކަންނޭނެގ  އިޖުރާ    އެޢަތްޖިނާޢީ  ްއޮގތަކަށް  ތަކާ 

އޮންނަޢަ ލާޒިމުވެފައި  ޮގތަށް  މައްސަލަތަމަލުކުރަންޖެހޭ  މަދަނީ  ސިވިލް  ކުޮގތަށް  މިހާރު ަގއި   މައްސަލަތަކުަގއި 

އަމަލުކުރަމުންދާ  ޢަދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ނުވަތަ  އިޖުރާމަލުކުރާ  ކޮމިޝަނުން ޢަތްމަދަނީ  އެްއޮގތަށް  ތަކާއި 

އެއް ނަަގއިެގން  ކުތާޢީ ނުރު. އޭރުން ފަހުން އިޖުރާއިޝަނުން ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަށްެގންދާން ކޮމިކަރަންޖެހޭނެޢަމަލުކު

އަ ޯގތަޙުޤީޤު  އެ  މުޅި   ޭއެގއިން  ނުވަތަ  ކޮމިސްވެ  އެ  ޕްރޮޅުަގނޑުމެން  ނުކުތާ  ނެރެންޖެހޭ  ސީޖަރަލް ޝަނުން 

 ތު ނެތިެގންދާނެ. ފުރުޞަމުެގ އުވެެގން ދި ލުތަކާއި ހެދި މުޅި މައްސަލަ ބާޠިލޭޓަރީއުގި އިރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ެމއްތޯއްވުޅު ހުށަހެޒަތްތެރި މެންބަރު އިއް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

 އާދެ، ހުށަހެޅުމެއް.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  ޒަތްތެރިއިއް 

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ވާ ޙުސައިން ޢަލީ ރުމެންބަ ރާެގދާއި ކެންދޫ

ްއވޭނެ ންނަމަވެސް، ފާހަަގކުރެ އެހެއިނޭގތޯ.    ންސިޕަލް ރަނަގޅުޕްރި-ހެން އޮންއްެއވިދާޅުވި ެއއްޗެްއ އަނެއަޅުަގނޑު  

ހަމަ  ކަން މެނޭނެގ  އިޖުރާއިްއޒަތްތެރި  ޖިނާޢީ  ހަމަ  ާގނޫނޭންބަރު  ވިދާޅު ޢަތުެގ  ހަމަ  ދެއްތޯނު  ޖިނާ؟ ވި  ޢީ އެއީ 

މަމަޢާފުކުރައްާވތި،  ަގއި ޢަތުޖުރާއި އިޖުރާ!  ރާއްދަނީ  ާގނޫނެއް  ބެހޭ  މަދަނީ  ޢަތްތަކާ  ނެތީމަ  ހެދިފައި  ޖޭަގއި 

ާގނޫނެކޭ    ތަކާތުޢައިޖުރާ ޮގތު،  ޅުނުވެ ވިދާބެހޭ  އުސޫލުތަކާެއއާއި  ހުރި  ަގާވއިން  ެއއްޗެހީދުތަ އި  މި  ވާހަކަ  ކާއި  ެގ 

ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި މި ާގނޫނުއަސާސީ ައއުމަށްފަހުަގއި  އަޅުަގނޑު  ވެސް،  ަވނީ. އެހެންނަމަޅުަގނޑަށް ހީކަންނޭނެގ އަ

ހަމަ ށް އެޑްހޮކްކޮށް  ތަކަކީ ވަރަރު ހުރި ގަވާއިދުން މިހާނެ. ދެއް އޮންނަންޖެހޭބެހޭ ހަމަ ާގނޫނެ  ތަކާތްޢަމަދަނީ އިޖުރާ

ކޯޓަކުން  އެކި  ކޯޓު،  ކޯޓުތަކުން  މަދަނީ  ފެނުނީމަ    ންމިސާލަކަށް  ކޯމަދަވަކިޮގތަކަށް  ހަދާލަނީ. ނީ  ޮގތެްއ  ޓުން 

ތަކެއް  އިދުގަވާަގވާއިދު ބައްޓަންކޮށްލަނީ. އަނެންހެން އެ ހެދިފައި ހުރި  ހައިކޯޓުން ފެނުނީމަ އެމީހުން ބޭނުންޮގތަކަށް  

ަގބޫ އަޅުަގނޑު  މިހިރީ.  ެއއަށްުވރެ  ލުކުރާޮގތު ޙަޤީޤަތުަގއި  އޯޕަން  މިަގއި  އެއީ  މީކޮށް  ހަމަ  މާރަނަގޅު.  އޮތުން  ތި 

ބާރާއި ޔަޤީންކަން  އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން ިގނަ ރައްޔިތުންެގ އިތު، ހަމަ އެ ކޯޓުތަކުންހޮކްކޮށް ށް ެއޑްވަރަ

ކޯޓު ޙަޤީެވސް    ތަކަކުންއޮތް  ހެދިނޫން  ަގާވއިދުތައް  މި  މިހިޤަތުަގއި  ޙަޤީޤަތުފައި  ާގނޫނުއަސާސީ  ރީ.  މި  ަގއި 

އިމަ  އައުމަށްފަހުަގއި ބެހޭ  ޢަޖުރާދަނީ  އުފަންވާންޖެހޭނޫާގތާ  އެއެބަ  ނެއް  އެހެންވީމާ،  ިމ   ފަދަ.  ނެތި  ާގނޫނެްއ 

ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމަށް  ކަށް ތަބާވުޢަތުތަކަފައި ހުރި އިޖުރާދާހަޓުތަކަކުން  ކޯ   އީދުކުރާކަމެއް  ތާކީ އަޅުަގނޑުމުކުރުމަމި 

 ހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ. ނޫން. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއެގންފި.އަނެްއކާެވސް ފުރު ސާން ޙުސައިންޙިޒަތްތެރި މެންބަރު އް، އި އާދެ

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވު ޙުސައިން ޙިސާން ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ަގނޑުމެން ބޭނުންވާކަން. އަދި  އަޅު   ޢަތުެގ ާގނޫނެއްނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން މަދަނީ އިޖުރާ. އަޅުަގްއޔާޝުކުރި  އާދެ،

ާގ ޮއވެއެ  އެންމެނޫނެއް  މަސަފު  ެގންކަން  ޮގތުަގއި  ކުރިއަރިހަމަ  ނަ  ށްއްކަތްތައް  ިމ  މަވެެގންދެވޭނީ.  ސް، 

މަސައްކަތްކުރާިއރު އިމިހާ،  ކޮމިޝަންތައް  ހުރި  އަޅުަގނކަށް  ޢަތްތަ ޖުރާރު  ދެކޭޮގތުަގތަބާވުމަކީ  މުހިޑު  ކަމެއް.  މުއްއި 

އިޖުރާ ާގނޫނީ  ހުރި  މިހާރު  ކޮންމެޮގއެއީ  ކޯޓުތަކުޢަތްތަކަކީ  އެތެްއވިޔަސް  މައްޗަށް  ން  އިޖުރާ  . ތައްޢަތުޢަމަލުކުރާ 
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ކިހާ  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން އޮތީ  މެދު  ކޯޓުތަކާ  ސު  މި  ސުވާލަކީ.  ެއއެއްނޫން  ކޮމިޝަނުން  އިތުބާރެއްތޯ  މި  ވާލަކީ 

ންކޮޅަކަށް ނުވަތަ  ޢަތުެގ ކުޑަކުޑަ ތައިޖުރާކަތްތަކެއް  ތުެގ އެތައް ރިސޯސްތަކެއް ޚަރަދު ކޮށްެގން ކުރާ މަސައްދައުލަ

ތަ ާމއްދާއަކަށް  ނެތިެގންވަކި  ބޭކާ  ،ބާވެފަިއ  އެްއކޮށް  މަސައްކަތް  ދި މުޅި  އެއެ އުރުވެެގން  ކަމަކީ    ނގެ ންނޭއްނޫން 

ކޮރައްޔި އަދި  ބޭނުންވާނެޮގތަކީ  ވެސް  ޮގތަކީ މިތުން  ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ  ަމސައްކަތް  އޭ  ޝަންތަކުެގ  ައ  ެވސް.  ޒް 

އަޅުަގނޑު ހެދި ސްޓޭޓް  ހުރިމެން  ރެާގނޫނު  ފައި  ައބަދުވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ތަކަށް  އެ  ސްޕެކްޓުކުރަންޖެހޭނެ. 

ާގނޫނުތައް  އު  ޞަތު ެއ ބަދަލުކުރުމުެގ އަދި އަ ފުރުވެސް އެބައޮތް  ދުއަބަނަށް  ޑުމެންށްވަންޏާ އަޅުަގނކަމަނުކުރާލުަގބޫ

ތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް މީަގއި ޢަތްރާމަދަނީ އިޖުހިނާގށޭ މިހާރު  ކީ  ހަކައަދަންނަވާ ވާއުުމެގ. އަޅުަގނޑު މިެގނަ

އެ މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ފާލިޔަން.  އަޅުަގނ  ނުދަންހަަގކުރެްއިވފަދައިން  މަޑު  އިޖުނަވަން  ޢަތުެގ  ރާދަނީ 

ކޮންެމވެސްވަރަކަށް  ،  ކަށް އެ ުއސޫލުތަކަށް ތަބާވާން ލޯ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސްވަރަޒް ނޯކޯޒް ދެއަރ އި ބިާގނޫނެކޭ.  

 މައްސަލަތަކާއި   ޖިނާޢީެއއީ  މު ކަންނޭނެގއްފައި އޮތުން މުހިނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްބާވާންޖެހޭތައުސޫލުތަކަށް  ނޫން އެ  

 ލުަގއި އޮތީމަ. ށްފައި މި ބިޔާންކޮއަމުދުން ސްޕެސިފިކަލީ އެޮގތަށް ބަ  ދިއަން ުގޅިެގ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަރިޔާ

 ތު... ތީމަ ފުރުޞަޑައިަގޞަތަކަށް އެދިވަފުރު ރު ޢަލީ ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ވާ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ހުރި   ހަދާފައި  ކޯޓުތަކުން  ހަމަ  އިޖުރާއަޅުަގނޑު  ކޮމިތަކުން  ޢަތްމަދަނީ  ހަމަ މި  އަޅުަގނޑު  ބަންނާކަށް  ޝަން 

ެއއީ އެ ނުކުރަން    ވެސް ތާއީދެއް  އެްއޮގތަކަށް   މެއް ބޭނުެވސް    ންޓެްއ އަޅުަގނޑު ދޭކަށްަވރުެގ އެންޑޯޒްމައިނޭގތޯ. 

ަގިއ  ޤަތުޤީތައް ހަމަ ެއްއޮގތަކަށްެވސް ބޭނުމެއްނޫން. ޙަތްޢަރާއިޖުއި ހުރި މަދަނީ  . ޙަޤީޤަތުަގިއ ކޯޓުތަކުން ހަދާފަނޫން

އި ފަހުންޢަތްޖުރާއެ  އޮންނާނެ  ފުރުޞަތު  ކޯޓުތަކަށް  މިވާޮގތަކީ  ބަނީމާ  ރޫޅާލުމު  ތަކުން  ނޫނިއްޔާވެސް  އެ ެގ  މުން 

ވެސް ޚިލާފު އެްއޗަކަށް    ކާނުވަތަ އެނޫން ެއއްޗަ   ން ހިންާގ ތަޙުޤީޤުތަކަކީ ާގނޫނާ ނުވަތަ އިދާރީ ާގނޫނުތަކާކޮމިޝަނު

މި ކޮމިޝަން   ތަކުންޢަތްޖުރާ އި، މިހާރު ހުރި މަދަނީމަެވސްއުޅާލުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެހެންނަލައިެގން ނި ބަ

ބޭނުބަދެ އެ ކޮމިޝަނު މަދަނީ އިން  ެއއްޮގތްވާ  ތަކާޢަތްޖުރާނުންވާ  މި ގަ އަޅު ؛ެގމަތީންޮގތު   ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ނޑު 

ވެސް ތަޙު  ކޮމިޝަނުން  ވެސް    ޤީޤުމަދަނީ  ކަމަށްވާނަަމ  އިދާމު އާއްހިންާގ  އުސޫލުތަ ކޮށް  ާގނޫނުތަކުެގ  ކާިއ  ރީ 

ހިންާގނީ ޮގތުެގމަތީން  ބޭފުއެްއޮގތްވާ  ބައެއް  ބުނީމާ  މިހެން  ދެން  ހިތަ.  ހަމަ  އަރާވަޑައިަގންނަވާޅުން  ފާނެ ށް 

އަ ފަހަބައެއް ހަނަަގނޑުމެންޅުރު  ފަނޑިޔާރުން އިކޯޓު ށް  ސުވާލު  ެވސް  ެގ  ާގނޫނުކުއެބަ  ިއދާރީ    ކިތަްއވަނަ ެގ  ރަްއވާ 

ލިމާއްދާ އެ  އޮ ޔެގައިތޯ  އިނޭގތޯނަނީންފައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް.    މިހެން މިކިޔަނީ  މާއްދާގައިތޯ  ކިތައްވަނަ  ލޯެގ   
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އޮންނާލިޔެ ޓަކަިއ   ؟ނީވިފަިއ  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ާގނޫނުތަކަކީދަންއެހެންވީމާ،  އިދާރީ  ބޭނުން  ،  ނަވާލަން 

  ލް އުޝަނަޓިއެއީ ކޮންސްޓި   ނޭގތޯ. ެއއީކީ އި  ފައި އޮންނަ އެްއޗެއްނޫންލިޔެާގނޫނެއްަގއި  ވް ލޯއަކީ  ޓި ޓްރޭމިނިސްއެޑް

ކޮންސްޓި ރިންސިޕަލްޕް ޔުނީފޯމްލީ ތަކެއް.  ވެލިޔުސްއުޝަނަލް  ޓިތަކެއް  ހަމަ  ަގުއމުތަކުަގއި  ހުރިހާ  ދުނިޔޭެގ  އެއީ 

 އެމީހަކު  ންޏާޗަށް ތަޙުޤީޤުކުރަެގ މައްހެއްކޮށް މީޝަރީޢަތް  ށް  މަްއޗައް. މީހެއްެގ  ކެލުކުރެވޭ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަބޫަގ

ދިނުން ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދޭން  ެއމީހަކަށް  ސުވާލުކުރުން.  ބޭހާޒިރުކޮށް  އެމީހަކު  ހާޒިލޯނުންވާ  .  ެއ  ރުކޮށް  ޔަރަކު 

ދިނުން ހާޒިރުކުރާކަމަފުރުޞަތު  ހެއްކެްއ  ހެއް  ށް.  ފުރުޞަވަންޏާ  ސުވާލުކުރުން  ރޮސް ކްދިނުން.    ތުކާއި 

ބޭނުންމިންކުރުމުއެްގޒަ އެމީހަކު  އަދި  ދިނުން.  ފުރުޞަތު  ެގނައުެގ  އެތަނަށް  ހެއްކެއް  ދިނުން. މުެގ  ވާ  ފުރުޞަތު 

މި  ވީމާ، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  . އެހެން ންޑަމެންޓަލް ކަންތައްވަރަށް ފަ  ނީ ބޭސިކްމިހުންނަސް ދިނުން.  ނޯޓި

މެއްނޫން މި . ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެްއޮގތަކަށްވެސް ބޭނުތަބާވާނެންޑަމެންޓަލް އުސޫލުތަކަށް  ވެސް އެ ފަމިޝަންކޮ

ތައް ބޭނުންކޮށްެގން ޢަތްޖުރާފައި އެ އިސްކޮށްތަކެއް އެންޑޯޢަތްދާފައި ހުރި އިޖުރާން ކޯޓުތަކުން ހަރިއްޔާއިާގނޫނުެގ ޒަ

 އްނުކުރަން. އެހެންވެ ެއކަން ފާހަަގކޮށްލީ. އީދެއެްއޮގތަކަށްވެސް ތާހަމަ މި ކޮމިޝަން ބަންނާކަށް އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިރުަގިއ  ބިލަށް ޑިބޭޓުކުރެްއވިއަށް  ރލޯމަޖިލީހުެގ ފް،  ރެއްވި ނުކުތާއަކީޙްމޫދު ފާހަަގކު މެންބަރު ޖީހާން މައިްއޒަތްތެރި

ދެން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި   ؟ޤުކުރާ ކޮމިޝަނެްއ ހެދިދާނެތޯޖިނާޢީ ތަޙުޤީވީ ރެއް އް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުބައެ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަްއވައިފިފުމެންބަރުންެގ  ކަމަށް  ޅުތަކެއް  ޚިހެދިދާނެ  ފެންނަ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ސް ވެ  ޔާލެއް. 

ާގނޫނުއަސާސީ ހިއްސާށް  ޓީއަކޮމި ބޭނުންވޭ.  ހަމަ  މާއްދާ  115ަގއި  ކޮށްލަން  މިވަނަ  ަގއި  )ގ(  ހަެގ  މަ އޮތީ 

  އަށް ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އީޞްލަޙަތުަގއި ރަމީ މަވަތަ ގައުތައް ކުރުމަށް ނުއެކި ތަޙުޤީޤުކަނޑައެޅިެގން ބަޔާންކޮށްފައި އެކި 

ހަމަ އެކިެއކިފުރަތަމައްދުން.  ންތައް އުފެ ތީ ކޮމިޝަނުމަށް އުފައްދަންޖެހޭ ވަުގލަފާދި ތަޙުޤީޤުތަްއ    ވެސް މިއޮންނަނީ 

އަމަށް.  ހިންުގ ގައުުމަގއި  ޅުަގނޑު ދެން  އެ  ބަލާލާއިރުމަޢަމެން  ޮގތަށް  އެބަ  ލުކޮށްފައިވާ  ރިވެސް  ޔާސީ  ހުރި 

އުފައްދަވައި  ތަ،  ކޮމިޝަންތައް  ހިންގަވަޤު ޙުޤީޖިނާޢީ  އުދައުއި،    ބަވާތައް  އަދި  ޙުކުމް މީހުންއެްއ  ފުލާ  މައްޗަށް  ެގ 

ރާއްއަޅުގަ މަ،  އެހެންވީއްސަ.  އައި  އަމަނޑުމެންެގ  ކޮށްފައި ޖޭަގިއ  ައޅުަގނޑުެގ  ވޭ  ލުވެސް  އެހެންވީމާ،  މިމޭރުމުން. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އުފެއްދޭނެ. ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    ކޮމިޝަންތައްޤީޤުކުރާ  މަ ތަޙުސް ހަކީ ވެޚިޔާލަ

   ޒާތުަގއި އެ ެގނަމަ އޭަވނީފައްދަވާ ކަމަށްއް އުއެފަދަ ކޮމިޝަނެ  !، އާދެނަމަނީއް އުފައްދަވާ ކަމަށްވައެފަދަ ކޮމިޝަނެ

ބާރުވެރިކަ ތަޙުޤީޤު ކޮމިޝަނަށް  އެއީ  ޖެހޭނެ.  އޮންނަންވެސް  ވެސް  ލިބިެގން ކުރެމެއް  ބާރުތަކެއް  ތަޙުޤީޤީ  .  ވޭނީ 

އެހެންވީމާ، ކަންނޭނެގ އެ ލޮޖިކަކީ ތަޙުޤީޤީ ބާރުތަކެއް .  އެއްެވސް އެްއޗެއް ނޫން ެއއްޗަކަށް   ވާނީއެހެންނޫންނަމަހީ  

ރިޔާ ދެން  ރައީސުކޮމިޝަނެސީ  ދިނުން.  ހުންނަރިއްޔާއަކަލްޖުމްހޫއް  ބޭފުޅަކު  ށް  އެހެން  ނީއުފައްދަވާވާ  ދައުލަތުެގ   
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ޚާއްޞަ     ނެތީމަނިއްޔާ އެކަުމެގ އިތުބާރު ކުރެވެންނޫެވ  ެގކުރިން ނުހިންެގވުނީތީމުއައްސަސާތަކުން އެ ތަޙުޤީޤެއް އޭ 

ޚާއްހާލަ ަވކި  ކޮމިތެއްަގިއ  އެ ޞަ  ކޮމި  އެމޭރުމަކުން  އެހެންވީމާ،  އްދަވަނީ.އުފަ   ޝަނެއް  އެ ޝަންއުފައްދަވާ    ތަކަށް 

ކަ އޮންނަންޖެހޭނެ  އަޅުަގނބާރުވެރިކަން  މެންބަރުމަށް  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް.  ޚިޔާލަކީ  ނިންމަވާޮގތްޑުެގ  ދެން ؛ ން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ށް. އެއީ  ށް އެބައޮތް )ރ( އައްދާއަށަހެޅުމެއް މި މާއައިއިރުަގއި ހުމިހާހިސާބަށް  

)ރ( ަގއި    އީއެ   .އެބައޮތްފަިއވާ  ބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ތާއީދުކުރަްއވާހުށަހެޅުއްވުމަކަށް އިްއޒަތްތެރި މެން  ހެޅުއްވިހުށަ

ކޮމި  ބަޔާން މަސައްކަތު މިކުރަނީ  ކުރަމުންދާ  ތެރޭަގިއ  ޝަނުން  މަެގ  ބަލަންޖެހިއްސަލަެއއްޖިނާޢީ  ޖިނާޢީ     އްޖެނަމަ 

ބަ ތުެގ  ޢައިޖުރާ ތަޙުޤީޤީޔާންކުރާާގނޫނުަގއި  ޖިނާޢީ   އެ  ،ފަދަ  ބާރު  ިއދާރާއެްއެގ  ތަންފީޛީ  ބަދަލުަގއި  ބަހުެގ 

އެޢަތުއިޖުރާ ާގނޫނާއި  ތަންފީޛު  ޢާފުކުރައްވާމަނުންކުރުން.  ބޭޮގތުެގމަތީން    ވާްއޮގތްެގ  އާދެ،  ާގނޫނު    އެކުރުން. 

 .ސައިންސާން ޙުޙިޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ިއއްށަހެޅުއްވުމެއް އަދި ތާއީދުކުރައްވާފަ ވަނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ހުއަޅުަގްއޔާ.  ޝުކުރި  އާދެ، އިތުރުކޮށްލަން  ހަމަ  އޭެގއިނޑު  ތަން  .ތުރުންށަހަޅަން  ބާރު  އިދާޛީ  ފީާގނޫނީ  ރާެގ 

ޙަޤީޤަ ކޮމިތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  މިދެނީޝަމި  ތަޙުޤީޤުތަކުގަ   ންތަކަށް  ކުރާ  ކޯޓު  ކޮމިޝަންތަކުން  ބޭނުންވާ  އި 

ތު ދިނުމުެގ އެދެުވމުެގ ފުރުޞަ  އިތުރު އިދާރާއެްއެގ އެހީތެރިކަމަކާއި ނުލަ ރުފަދަ އެްއޗިއްސަށް ވެސް އެހެން އިއަމު

އެކަން އެހެންވީާމ،  މާއްޮގތުން.  މި  ސާފުކޮށް  އިތުރުކޮށްލަން  މި  އެ ،  ދާއަށް  މިހާރު  މިސާލަކަށް  މަލުކުރާ  ޢައީ 

ބަލާއިޕްރޮސީޖަރ ޕްރޮސެ ެއދެނީ އެންމެ އިދާރާ  ކުަގިއ ކޯޓުމައްސަލަތަޖިނާޢީ  ރު  ސް އަށް    .ައކުންއަމުރުތަކަށް މި 

 ވެސް އެ  ޝަން ކޮމިޝަންޕް ކޮރަ-ަގއި މިސާލަކަށް އެންޓިާގނޫނު ސް ސަރވިސް އިން ެއކަނި.  އެއީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލި

ތަންފީޛީ   ޑިފައިންކޮށްފައިދާރާއެއް  ާގނޫނީ  އޮންނަނީ  ޮގތުަގއި  ކޯޓު.  ބާރުެގ  ެއ  އައެކަމަކުވެސް  އެދުމުަގއި    މުރަށް 

މެން ޝަނަށް އަޅުަގނޑުކަށް. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޝަންސްތަޓިއުސްތަކެއް އެ އިންސްޓި ުއޅޭ ޑިފިކަލްޓީ އަދިވެސް އެބަ

 ފެނޭ. ަގނޑަށް  އަޅު ރުކޮށް ބަޔާންކުރަންތުށް ސާފުކޮށް މި މާއްދާއަށް އި އިރު އެޮގތަ ނިންމާ އެބާރު ދޭން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

   އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތު ބަރު މޫސާ ސިރާޖަމެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖުރާސި މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ތަށް އެ  ޮގ  ރިފާހަަގކުއެމެންބަރު  ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި  ހަމަ  ަގނޑު  މުަގއްރިރު. އަޅު ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  

ތާ  އްދާމާ އެދެއިތުރުކުރަން  އެއީ  މައްވިންނެއީދުކުރަން.  މިހާރުވެސް  ހަމަޮގތަށް  ެއއީ  ދިމާވާކަމެއް  އެކަނި  ސަލަ 
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ނޑު އެދެން ހަމަ  ވީމާ، އަޅުަގއެހެންމުން އެބަދޭ.  މާވަމަށް މާނަކުރުމުެގ މައްސަލަތަކެއް ދިކަ  ފުލުހުންނަށް އެބާރު ލިބޭ

އޮ އެބާރު  ހަމަ  މައިަގނޑު  ކޮމިޝަނުެގ  އޮމި  ކޮންމެހެން  އެދުުމެގ  އެހެން   .ކަމެއް  ންނަންޖެހޭތުމަކީ  ެއޮގތަށް  ވީމާ، 

ފެންނާފުރުޞަތު   ހަމަ  ސާފުކޮށް  ލިޔުމަކީ  ލިބޭނެޮގތަށް  މުހިނެޮގތަށް  ކަމައްވަރަށް  އަޅުަގުމކަމެއް  ވެސް  ށް  ނޑަށް 

 ހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ހުށަ އެ ހުށަހެޅުއްވިސާން  ޙި ވެވޭތީަގބޫލުކުރެ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަރިޔާ

 ން. ޞަތު އަރުވަފުރު ،ޢަލީ ޙުސައިން އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ވާ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ށް  ޝަނަޓު އަމުރު ހަމަ އެދުމުެގ ބާރު މި ކޮމިރާޮގތުަގއި ެއ ކޯއަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކު.  ެއއްހަމަ ރަނަގޅު ވާހަކަ

. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ޭއަގއި ކޮން  މަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަންބެންޖެހޭނެ ކަލި

ކޮމިތެއް ބާވަ މި  އަމުރެއްތޯ  ކޯޓު  އެދެވޭނީ ޝަންތަެގ  މިހެން  ކުން  މިދެންނެވީ  އިނޭގތޯ.  ހަމައެކަނި  ކަލަމިސާ  ށް 

އަޔަރުކުހައް އަމުރަކަށްތޯތޯމުރަކަށްރުމުެގ  ފާސްކުރުމެުގ  ބަލާ  ނޫނިއްޔާ  ސަމަންކުރަން، ކު  މީހަ  އެހެންނޫނިއްޔާ؟  

ތޯ ވަކި ެއްއޗެއް ބުނާނީ،  އަޅުަގނޑުމެން އެދެން  މީަގއި  ރުތަކަކަށްތޯ  ކޮން ބާވަތެއްެގ އަމު؟ ށްތޯކަހާޒިރުވުމުެގ އަމުރަ

ައމުރަޓުކޯ  ހަމައެކަނިނޫނިއްޔާ   ހަމަ  އެހެން  ބާްއވާނީތޯ  ށް  ބަލަ؟ ޖެނެރަލްކޮށް  މިކިޔާ  މިދެންނެވީ  ިއ  މިހެން 

ތަފާތު ޮގތްޮގތަށް ،  ރުކުރުމުެގ އަމުރާއެޮގތަށް ހާޒި  ރާއި އަދިހުން ހައްޔަރުކުރުމުެގ އަމުމުެގ އަމުރުތަކާއި މީފާސްކުރު

ޝަންތަކަށް ދޭނީ. ކޮމިތޯ އެދުމުެގ ނުވަތަ ބާރުރުތަކަށް ތެްއެގ ައމުހުންނަ އަމުރުތައް މިހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންބާވަ

ަގބޫލުކުރާޮގތުގައި އަޅުަގނޑު  މީހަ  އެއީ  ކުމިސާލަކަށް  ހަްއޔަރު  އަމުރަކު  އެދޭކަމަށްރުމުެގ  ފުލުހުންގެ ވަންޏާ    ކަށް 

 އުފެދޭ ކަންތަކާ   އެކެއްތަންފީޒު ކުރުމުަގއި މައްސަލަތަ  ވީމާ، އެ ކުރެވޭނެ. އެހެންއް  އެހީތެރިކަމާ ނުލާ އެކަމެއް ނުއެ

އަޅު   ދޭތެރޭ އެވެސް  ސިންކު  ބަޖެހޭ  ަގނޑުމެން  ފުލުހުކުމީަގއި  ފު،  ތަކާބާރުެގ  ންރަންޖެހޭ  ބާލުނުވަތަ  ރަށް ހުންެގ 

އަ  ށްަގނޑައަޅު  ؛އެދިއްޖެ މީެގ  ދެން  މާއްދާއެއް ނންނާނެކަންނޭހީވަނީ  ފަހުެގ  ނުވަލުފު  ގައިެގ  ބާރަށް  ތަ ހުންެގ 

 މެންނޑުަގ. އެހެންވީމާ، އަޅުތަކަށް ވެސްކުރާ ހާލަބޫރުނުން މަޖު އެހީތެރިކަން ދިވާނަމަ  ށްމަކައްޖެއެހީތެރިކަމަށް އެދި

ކަމަކަރަނ  ންލަވިސްނާ  ހަމަ އަޅު ަގޅު  ވާތީ  ހިތަށްަގށް  ފާހަަގކޮށްލާނަމޭނޑު  ހަމަ  ެގ  ތެއް ބާވަވަކި  އެ    .އެރީ 

އަޅު  އެ  ލިޔާނީެމންނޑުަގއަމުރުތަކެއްތޯ  ޖެނެރަލްކޮށް  ،  ހަމަ  ކޯޓުުމޮގތެްއަގއްއާ  ނޫނީްއޔާ  ހަމަ  އަމުރުިއ  ށް  ތަކަެގ 

ށް ެއދުމުެގ ބާރު ކޮމިޝަންތަކަށް ޓު އަމުރަކުަގއި ކޯތައްތަށް ބޭނުންވާ ކަން ަގތަހުޤީ،  ބޭނުންވާ އެކި ެއކި ކަންތައްތައް

   .އްޕޮިއންޓެ މޭއެރީ ރެއިޒްކޮށްލާނަ ތަށްަގނޑު ހިހަމަ އަޅުލަން ހަމަ ިވސްނާ .އްވަނީބާތޯ ތަށްލިބޭޮގ
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 ހަކަދެްއކެވުން:ން ވާސަތުރިޔާ

 .ރާޖުމޫސާ ސިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! އި 

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ޖުރާސި މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އި ޤަމުރި  ިއްއޒަތްތެ  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  އްރިރު.  ފާހަަގކުްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުރި  އެ  ނަށް މެންކަންތަކަކީ 

ކުރުމުެގ ބާރު މިއޮންނަނީ  ޤީޤަށް ހައްޔަރުޙުތު ާގނޫނު ބުނާޮގތުން ތަޢަޖުރާޢީ އިޖިނާއް. އެީއ މިހާރު  ކަމެ  ންޖެހޭވިސްނަ

އި ހައްޔަސްތިޞާޚްފުލުހުންެގ  އަދި  ދެން  އެދޭރަށްަގއި.  ޖިނާޢީ  ިއރުަގ  ކަމުަގިއ    ތުޢަޖުރާޢިއި  ބުނާޮގތުން  ގާނޫނު 

ހައްޔަރަވަނީ ފު ނަމަ  އެދޭ  ހިމަނަށް  ނަން  ދޭތެރެއެބަ  ންލުސްމީހާެގ  މި  އަމު  އިންޖެހޭ.  ކޯޓު  އެ ރެއްގަ ެވސް    އި 

މައްސަލަ އްސަލަޖެހިެގން  މަ ދޫކޮށްެގން  އެ ފެންމަތި  ަގއިމީޑިއާ   އެއްބަޔަކު  އުޅުނު.  އަޅުަގނޑު ވެެގން    ވެސްހެންވީމާ، 

  ދުމުެގޔަރަށް އެހައްެގ ފަރާތުން ކޯޓު އަމުރަށް  މިކޮމިޝަނުިމ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރަން    ކްފިސްޕެސިއެކަން  ން  އެދެ

މި ހަމަ  އިސްތިސްނާއެއް ވާނެ ޮގތަށް  އެއަށް  ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި    ާގނޫނުގައި  ތުޢަހަމަ އެ އިޖުރާ،  ދޭއިރުބާރަށް އެ

ޮގތަކަ  އެދެވޭނެ  އެހެންނަމަވެސްކޮމިޝަނުން  ހުށަހަޅަން.  ަގބޫލުކުރާ ައޅު،  ށް  އުސޫލަކީ ަގނޑު    މިޝަނުން ކޮ،   

ަގިއ  ޤީޤު ޙު ތަަގިއ ބުނާޮގތަށްނު ެގ ާގނޫތުޢަޖެހޭނީ އިޖުރާންޓަބަހައް މަވެސް ބަންދުަގއި ދެން ހަމަ  ދުނުކަމުަގއި ވީނައެ

، . އެހެންނަމަވެސްނޭންދު ކުރެޭވޮގތަށް ހިމެން ބަބެލުުމެގ ދަށުފުލުހުންެގ  ،   ވާތީކުރެވޭނީ ފުލުހުންނަށް ކަމަށް  ދުންބަ

  ން އަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅަވާނެޮގތަށްާގނޫނުން އިސްތިސްނާ  ތަށް މިޢައިޖުރާއެ  ަގއި މިއޮންނަ  ާގނޫނުތު  ޢަރާ އިޖުޖިނާޢީ

   އެދެން.ވެސް 

 

 ން:ހަކަދެްއކެވުރިޔާސަތުން ވާ

 ވަން.  ފުރުޞަތު އަރުސައިން އަށް ސާން ޙުޙި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

އްކެިވ  ސިރާޖު އެދެމެންބަރު މޫސާ  ތެރި   އިްއޒަތްސައިން އަދިޙު  ލ ންބަރު ޢަޒަތްތެރި މެސް ިއއްވެ  ަގނޑުއާދެ! އަޅު 

ޮގތަށް ބަޔާންކުރުން ރަނަގޅު.  މަ އެހަލީ  ސްޕެސިފިއެ   އެ ބާރުތައް ދޭއިރު  ަގނޑުމެންތާޢީދު ކުރަން. އަޅު ވާހަކައަށް  

އޮތްކަމަށްވަސްތިސްނާއެއި  ދިއަ އިސްތިސްނާ  ންޏާްއ  ކުރު  އެ  ބަޔާން  މިެވސް  ރަނަގޅު.  ާގނޫނުަގއި  ން  މެ ދެން 

ނޑުމެން މި ފަހުެގ މާއްދާއެްއަގއި އަދި އެހެން  ަގރެއްވި ފަދަިއން އަޅުަގކުސައިން ފާހަ ޢަލީ ޙު ރި މެންބަރުތެްއޒަތްއި

ކަުމަގ ިމ ކޯޓު   އި އޮތް  ުގޅިެގރުއަމު  ެގވީނަަމވެސް  މިތަކާ  މި އަމުރުން  ތެރޭަގިއ  ާމއްދާ  ތަންފީޒު   އިތުރުކުރާ  ތަްއ 

. ންކަށް އެބަޖެހޭ ބަޔާންކުރަވާޮގތަމުލާޒި  ނުން އެހީތެރިކަން ދިއިން ދޭންޖެހޭ  ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްމޯ  ންކުރަ
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ކަމަށް  ދެންމެ އިޝޫެއއް  ހައްޔަރުެގ  މިސާލަކަށް  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެއްވި  ޕޮލިސް   ަވންޏާމު  މެންބަރު    މޯލްޑިވްސް 

  ހަކު ހައްޔަރުަގެއއް ޓައިެގންނެއް މީބަހައްފެސިލިޓީއެއް  ޓޯޑިައލް  ހެންތަނަކު ކަސްއެ  ސަރވިސްެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ނޫން

އަމުރުތަނުެގންުގޅެ  މި  ކޮމިޝަނަށް  މި  އަސްލު  މިވޭނެ.  ބާރު  އެދުމުެގ  ސަކަށް  މަިއަގނޑު  އިނީޝަލް ބަބަދޭ  ކީ 

މުއަ އެހެން  ނެުގން.  އަތްމަްއޗަށްއެ އްސަސާޑިސިޝަން  ނުދި  ްއެގ  މީހަކު  .ންއުދޫވެެގން  ޔަރު ހައް  މިސާލަކަށް 

ކަމަށް   ޑީޓެއިލްސް ބަލަންޖެހޭ  ޓުަގއި ހުރިހެއްެގ އެކައުން. މީ ކަމަށް  ރަންޖެހޭފާސްކު  އިލަ ނެއް ބަތަ  ،ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ

ަގބޫލުކުރެިވެގންކޮމިޝަނަށް ހޯދަންޖެހޭ      އެކަމަޙާއަމުރެއް  ކޮމިޝަނުން  ބޭނުންވެލަތުަގއި  ކިތަންމެ  ހުއްޓަސް ށް   

މުއައްސަސާއެ  އެ އެހެން  ހޯޕްރޫވައްެގ  އެއައި ދަލް  ނޫންޮގތަށް  އެެގން  ނެތީމަ  އެދެވެން  އެމީށް  ނުވެ ހުންނަށްކަން   

އޮބްސްޓި   ،އޮތުން ެއކައެ  ދުއްވާލުން.  އި  މުކަލް  ދެން  މުއައްދައުލަތުެގ  ކޮމިޝަނަށް  ދާރާތަކުން  މި  ސަސާތަކުން 

ފުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސާނެކަމަށްމެއް ދޭންޖެހޭއި ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެހީތެރިކަރުތައް ތަންފީޒުކުރުމަަގހޭ އަމުދޭންޖެ

 ރަން. ޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުކަމަށް އަރަންވާނެމީގައި ބަޔާންކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާލީ ޙުސައިންއަށް ފުރުޞަތު އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ވޭ ވާހަކައަށް  ަގނޑުމެން މިދެކެޅުމަށް އަކަޅުން މި އެބަ އެހެން ބޭފުމެންނަށްަގނޑު އެހެންވީމާ، އަޅު ހީވަނީ  ނޑަށްަގއަޅު

ޮގތަށްއޯވަ  ންޏާމުވަ  ކަަމށްނުކުރައްވާ    ޟުއިޢުތިރާ ކްލޯސްއެއް  ހީވަނީައޅު  ރައިޑިންގ  ހެން  ހޭބަޖެއެ  ަގނޑަށް 

ކްލޯސްެއއްނޑުަގއަޅު ާގނޫނެއް  މިއަށް.  ލާން  މެން  އެއެހެން  ކޮންޮގތަކަހެން  ަގއި  ޮގތަކަށްށް  އޮތްކަމަށް މެ   

އީ ފުލުހުންނަށް ދީފައި މިއޮންނަ ބާރު.  ލާން. އެމިއަށް  ހެން ލޯސް އެބަޖެހޭލާ ކް  މުކޮށް މިއްއާ    ކިޔާފައިވީނަމަވެސްއޭ

ށް  ކަމެއްކަމަކުރެވޭ  ނި  ނަށް ހަމައެކައެމީހުންޮގތަށް    ކްޝަނެއްސްޓިރިޖުވް  ންެގ ހަމަެއކަނި ެއކްސްކްލޫސި ހުއެއީ އެމީ

ނުވެކައެ ބަލައިެގން   ހުންތައްތައް  އޮތް  ވެެގނެ ދިއުމަށް  ނުއްރަހަކަށް  އެހެ  އަޅުވާނެ.  ފެނޭ  ަގންވީމާ،  ހަމަ  ނޑަށް 

އަޅު އޯވަ ކްލޯސްއެްއ  ހަމަ  ކޮންރައިޑިންގ  ލާން  ާގނޫނެަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް   ްއަގއިމެ  ބަޔާންކޮށްފަިއ  ކޮންެމ   

ބަލަ  ކޮމިޝަނަށް މި  ،  ވީނަމަވެސް  އަދި  ކުރުމަށް  ހައްޔަރު  ހިފެހެއްޓު  ،މަށްފާސްކުރު  އިމީހުން   ،މަށްޕާސްޕޯޓް 

  ންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދިއަމުރަކަށް ވެސް ހަމަ ެއދެ   ޒާތެއްގެ ންމެހަކަައކީ ކޮެގން ވާކުރުމާ ުގޅި  ުގއެހެންވީމާ، ތަހުޤީ 

ތަ އަމުރުތައް  ހުރިހާޛުންފީއެ  ވާހަކައަކީ  ދޭންޖެންކުސަސާތަ މުއައް  ކޮށްދިނުމުަގއި  އެއްބާރުލުން  ފުރިހަމައަށް    ހޭނެ  

ލިޔަން މިާގ  ކަމަށް އެފެ  ނޫނުަގއި  އަޅުަގނޑު  އީ ނޭ.  މިދެންނެވީ  ޒާތުގެ މިހެން  މި  ނުކުރިައސް  ަގބޫލުކުރިައސް    މެން 

ކުރަ  ހަދަިއެގން  ކޮމިޝަންތައް ފަށާއިރަމަސައްކަތް  މީ  ށްން  ތެްއ  ހާލަ  ހަލަކައެހެންވަރަށް  އަންނާނެ  އި  ގަ މިވާޮގތަކީ 
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މަނާކުރަހަމަ  .  އިނޭގތޯ ފުރުން  މީހަކު  ހު  ންކުއްލުއަކަށް  ޖެހިދާނެ.  ޖެހިދާނެެވސް  ދެއްޓުވަން  އެހެންވީމާ،  ންެމ  . 

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެ ފާޙިރި  އިސާން  އެ  ޮގތަށް  އޮޚްހަަގކުރެްއވި  ފުލުހުންނަށް  އެކަ  ްއޖެކަމަށްވެތިޔާރު  މެްއ  ވަންޏާ 

 ވެސް މިދިޔައީ ފުލުހުން   ޯގހަށްކަމެއް ޯގހުން  ކަޭގ ިމކަން ހުރިހާ ކަންބައިނއެ  ނޑުމެންނަށްަގނޭގތޯ. އަޅު ނުހިާގނޭ އި

ޒިންމާ ވިދާޅުަވމުން  ނއި  ނުނެންެގވީމަ  އެބޭފުޅުންެގ  ހަމަ  ކުރައްވަޭގތޯ.  މަސައްކަތް  ޮގތަކަށް  ތީބީމަވިދާޅުވި  ،  ން 

ވެސް. އެހެންވީމާ، މި    އީށް ދިޔަޙާލަތަ ާގނޫނު އޮތްތަނުަގއި ާގނޫނު ބާއްަވއިެގން މި މަސަްއކަތް ކުރީމަ ގައުމު މި

ހަޤީޤަތުަގއި މި ކުރަން މެންނަށް ޓްރާންސިޝަަގނޑުައޅުދި  އަ  ވޭނެ ނުކުރެމަސައްކަތެއް  ޮގތުަގއި  ނަލް ޖަސްޓިސްެގ 

ަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ އެއް. އެހެންވީާމ، އަޅު ޝަނަށް ނުލިބިބާރުތައް ކޮމިއެ  ރެވޭނެޑަކަށް ނުކުަގނއުޅޭ ކަންތަކުަގއި އަޅު 

 . މަނަންހިހަމަ ނުަގއި ާގނޫ ކްލޯސްެއްއ މިިއޑިންގ އޯވަރަހަމަ 

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މެމްބަރުއަޅުަގނޑަ ހުރިހާ  ތިއްބެރވި  ދެން  ކޮމިޓީެގ  ހީވަނީ  ޚި  ންށް  ހަމަ  މިކަމުަގިއ. ޔާވެސް  އެްއޮގތްހެން  ލުފުޅު 

ަގނޑުމެން ށް ފެންނަ ޮގތަށް އަޅު  ސްކްރީނައަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓްކޮށްލާ ަގނޑުެމން އެ މާއްދާރު އަޅު މާ، މިހާއެހެންވީ

ބޭފުޅު  މަދިނީއިކިޔަ ޭއެގ ކުރިން    އިޓައިޕްކޮށްލަ  ންއިދާރީ  )މާއެ  ދެްއވާނެ.  މެންބަރު  އްދާެގ  ަގއި އިްއޒަތްތެރި  ރ( 

އެހުށަހެ ސިރާޖު  ރަނަގޅުކޮށްލާމޫސާ  އެއިންޮގތަށް  ތަންކޮޅު  އޮޅުއްވި  ދެން  އަކުރެތްފައި  އިތުބައި  ކުރުމުެގ  އް  ރު 

ހެން  މި  "ާގނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަކުން "   ،އުން ރަނަގޅުވާނެކަމަށް ފެންނަނީ. އެތަންކޮޅަކީކުރިއަށް ދި  ޔާިއެގންބަ

 ެގ ބަދަލުަގއި. ީގ އިދާރާ އެހެން ޖަހާފައި އިން ތަންކޮޅު ޤީޙު. މިވަުގތުަގިއ ތަބަދަލުކޮށްލުންއެ 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ޙުސައިން ޙިސާން ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

އަޅުަގއާދެ!   ހީވަނީ  ނޑައަސްލު  )ރ(  އްމާ  މިށް  ރިދާެގ  އިޖުރާ ރފަމި  ޖިނާޢީ  ާގނޫނުެގ  ޢަކުރަނީ  ވަނަ    18ތު 

ބުނުމަށްމާއްދާ މިބުނާ  ާގނޫަގިއ  އެއީ  މާއްދާަގިއ    18ނުެގ  ހެން.  އިދާރާކަމަށް  މިބުނަވަނަ  ތަންފީޒުކުރާ  ާގނޫނު  ނީ 

ނުން ލިބިފައިވާ ާގނޫ  ންނާއިސާސީެގ ބާރު ާގނޫނު އަކުރުމުުގޤީޙުތަޢީ ކުށްކުށް  ނާވަނީ ފުލުހުން ނުވަތަ ޖިބުނެފައި އެ

  ަގނޑުމެން އެ ލޮޖީ އަޅުޅު ޓަރިމނޮެގ ބާރު ެއއީ ރަނގަ ާގނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެއް ވެ  ންރާތަކަށޭ. އެހެކޮންމެ ފަ

 .  ބާރުތަކަށް ،އަށްރާ އިދާރާ ޒު ކުާގނޫނު ތަންފީ ، ޗޭންޖުކޮށްލަންޖެހޭ އެބަ ތަންފީޒީ އިދާރާއަށް އިދާރާ ީގޤީތަޙު

 

 ުވން(ކުރެއްމަޝްވަރާމެންބަރުން )
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އަޅު އާދެ ދައްކަނީ  !  މި  ވާޝަނުކޮމިަގނޑު  ބާރުތަކުެގ  މިއޮތީ  ެގ  ދެން  އެކޮމިޝަން  އި  ގަ   6ހަކަ.  ހިންާގ  މިވަނީ 

ތްތަކުެގ އެހީތެރިކަން ން ފަރާކާއި އެހެެގ މުއައްސަސާތަ ޤީޤުތަކަށް ދައުލަތުޙުތަލުން. ދެން މިއޮތީ  އިަގާވއިދު އެކުލަވަ

މިއޮންނަނީ ަގއި  )ނ(  ބޭރުންހޯދުން.  ރާއްޖެއިން  ެގނައުމާ  ފަރާތްތައް  ދެން   ވާހަކަ.ޚަބީރުންެގ  ބޭރުެގ  އި  ެގ 

ވަނީ މީެގ  ން އަޅުަގނޑަށް ހީމިއި، ސަލަތަކުެގ ާވހަކަ. އެހެންނަމަވެސް  މިއޮންނަނީ ޖިނާޢީ މައް)ރ( ަގއި  ،މިއޮންނަނީ

  އް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެފަދަ  ތުެގ ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާޢަޢީ ިއޖުރާކަންނޭެގ ޖިނާފާނެލު އުފައްދަކު ސުވާތުން މީހަޮގާގނޫނީ

އެމެދުވެރިކޮ އެހެންނަމަވެސްމިފަދަ    ކަންޏޭށް  ކުރެވޭނީ.  ކިޔާލީމާ،  މި  ަގނޑަށް  ައޅު،  ތަޙުޤީޤު  ކޮމިޝަނުން )ރ( 

މަސައްކަތު  ޖިނާ  ެގކުރަމުންދާ  ބަ ސަމައް  ޢީތެރޭަގިއ  ޖިނާޢީ މި  ލަތުަގއި  ޙާއެ  ،  ންޖެހިއްޖެނަމަލަލަެއއް  އިންނަނީ 

ހާލަތުމައް ބަލަންޖެހޭ  ކަމެދުވެރިވެއް  ސަލަެއއް  ދެން  އުސޫލު  ންޖެންކުރަޖެނަމަ  ޮގތުެގ  އެީއ  މިއިންނަނީހޭނެ   .

އިޖުރާބަލަ ޖިނާޢީ  ާގނޫޢަންޖެހިއްޖެނަމަ  ބަޔާންކުރާތުެގ  ތަނުަގއި  އަޅުަގނޑުމެ،  ޤީޤީޙްފަދަ  ބަދެން  ބަހީ  ލަމާ  ން 

ޮގތުެގެގ ާގނޫނާތުޢަރާޒުކުރާ އިދާރާެއއްެގ ބާރު ޖިނާޢީ އިޖުފީާގނޫނު ތަންފަދަ  ބަޔާންކުރާ ބޭނުން މަތިން   އެްއޮގތްވާ 

އެހެ ައޅުންވީކުރުން.  މިޤީޤަތުަގއި  ޙަަގނޑުމެން  މާ،  ކޮމިޝަނުން  ތަކުރާމި  މައްސަލަ  ޖިނާޢީ  ކުރަން ޤީޙުކަމަކީ  ުގ 

އިދާރާ، އެ  އި  ކަށްމިސާލާ  ޖެހިއްޖިއްޔާ  ކުރަންފުލުހުންެގ  ބޭނުންކޮށްެގންތޯ  ނޫނިއްޔާ    ދާރާ  ކޮމިޝަނަށް  މިޖެހެނީ. 

ފުލުހުންެގ ބާއެކަން  ކުރުމުެގ  ބޭނުންކޮށްެގން  އިދާރާ  މިސާލަކަށް  ހިކި ؛ދެނީ  ރު  ނުކުރަން  ނެއްހޭވާނީ  ފުލުހުން 

ކި އެއަށްވުރެ  އެހެންވީމާ،  .ާވނީ  އްތޯހިނެނިންމައިފިއްޔާ  ހީވަނީ  އެމީހުއަޅުަގނޑަށް  މިސާ  އެއްބާރުލުން  ލަކަން  ށް 

ވި  ަގނޑުއަޅު ،  ނުދީފިއްޔާ ޒާތާމިކަމު  ނީސްނެހަމަ  ތަހުޤީޤު   ންބާވަތު  އިެގ  ހަމަ  އެމީހުން  ނުކުރާނަމޭ    އިނޭގތޯ. 

މިސާތިމަން ކިހިލަކަށްނަމެން  ދެން  ތިބިއްޖިއްޔާ  ނުކޮށް  މަސައްކަތް  ސްލެކްކޮށްފައި  މި .  އިނޭގތޯ  ވާނީނެއްތޯ   

 ،މީހަކަށް މިތަނުން ފިލައިެގން ދިއުމުެގ ފުރުޞަތާފަހުަގއި ެއްއވެސް  ށްން މި ާގނޫނު އައުމަނޫ  ބޭނުމެއް  އްނޑެަގއަޅު

އޮ ފުރުފޮރުވުމުެގ  ތައް  އްމިކަންތަ އެއަށް ވެެގނެ ޞަތު  ނުވާނެ.  ސްވިއް  މިކަވުރެ  ހިފްޓްކޮށް  ކަމަށް ޖެހޭނެނަގންން 

ަގބޫލުކުރަަގއަޅު އޮތީމާފަނޑު  މިޮގތަށް  ެއހެންވީމާ،  ނު  ނީ.  ކުރާ،  އަޅުަގނޑު؛ ތޯއޭވޭެއހެން  ާގނޫނު ފަބަޔާން  ދަ 

  ފުޅުން މަތިން ބޭނުން ކުރުން. ހަމަ ތިބޭޮގތުެގ  ތުެގ ާގނޫނާ އެްއޮގތްވާޢަޖިނާޢީ އިޖުރާއިދާރާއެްއެގ ބާރު    ޛުކުރާތަންފީ

 ދޫކޮށްލަން. މި ހަމަ  ލަށް ވެސް ހަމަ ޚިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވާތީވެ.  ިއެގންފައި ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ  ޖުންބަރު މޫސާ ސިރާއިްއޒަތްތެރި މެ
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މު  ޝޫކުރިއްޔާ  ދެންޤަ ިއއްޒަތްތެރި  މެންއްރިރު.  ޙުބަމެ  ޢަލީ  ފާހަަގކުރި ރު  އެ  މާނަ  ސައިން  ށް  ޮގތައެ   ކަންތައް 

ައޅު މާއްދާއަކު  ނުފެނޭ  ަގނޑަކަށް ކުރެވޭކަަމކަށް  ސާފުވެދާނެކަ،  ވެސްންނަމަެއހެ  .މި  ތަންކޮޅެްއ  ވޭ  ބެލެމަށް  މި 

ކޮމާެގ ފަހުން މިއިންނަ ، އެ  ނަމައްސަލައެއް ބަލަންޖެހިއްޖެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގއި ޖިނާޢީ މަނުކޮމިޝަ

އިޖުރާ ާގނޫނުޢަޖިނާޢީ  ބަޔާންކުރާތު  ތަަގިއ  ިއދާރާއެްއެގ  ޙްފަދަ  މަްއސަލައެއް  ޤީޤީ  ،  ޖެނަމައްޖެހިބަލަންބަދަލުަގއި 

ތަ އިޛުންފީާގނޫނު  ބާރު  އެ ދާރާކުރާ  އިޖުރާއްެގ  ާގނޫޢަޖިނާޢީ  ލިބިެގންދާނެނުތުެގ  މަތިން  ޮގތުެގ  އެހެއޭެގ  ން . 

ތަންކޮޅެ އޮެވއްޖި ސާފުވެދާނެހެންްއޔާ  އުފެއަޅު   އް  ސުވާލު  ެއޮގތަށް  ހީަވނީ.  ޖިވަންޏާ  ދޭކަމަށްަގނޑަށް  ނާޢީ . 

ާގނޫނު ޢައިޖުރާ ބަތުެގ  ބާރު  ފަޔާންކުރާަގއި  ތަންފީޒު ކުރާ އިދާރާއެްއެގ  ާގނޫނު  ބަދަލުަގއި ތަންކޮޅުެގ  ންނައައެ  ދަ    

އިޖުރާޖި ާގނޫނުޢަނާޢީ  އެކަނި  ހަމަ  ކަނޑާލާފައި  އެބައި  އިޖުރާ  ޛުކުރާތަންފީ  ތު  ޖިނާޢީ  ބާރު  ތުެގ ޢައިދާރާއެްއެގ 

އެްއޮގތު އޮާގނޫނާ  އެޮގތަށް  ލިބޭނޭ.  މަތިން  އަޅު ެގ  ހީވަނީނަގތިްއޔާ  ކުރެވެންޏާ ކޮށް  ކުޑަ   ޑަށް  މާނަ  ެއޮގތަށް 

 ސާފުވެދާނެހެން އެތަންކޮޅު ކަނޑާލައިފިއްޔާ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 އިން.  ޙުސަ  ސާންރި މެންބަރު ހިއިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ޝުއާދެ އަޅު !  ހުށަހަޅާލަކުރިއްޔާ.  އިތުރުޮގތަކަށް  އަރަނީ    ަގނޑު އަޅު.  ބައެ  ބޭނުންވޭން  ަގނޑު  ނަ  ވަ  18ހިތަށް 

ޤީޤު  ވަނީ ފުލުހުން ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުށްކުށް ތަޙު   ބުނެފައިކަމަށްއިދާރާ  ކުރާ  ޛުތަންފީ  މާއްދާަގިއ މއޮންނަނީ ާގނޫނު

ާގނޫނު ބާރު  ފަރާތަައސާސީ ކުރުމުެގ  ލިބިދީފައވާ ކޮންމެ  ބިލުަގއި އަޅު ،  ކަށޭ. އެހެންކަމުންން  މި ށް  މެންނަަގނޑުމި 

ންސް އެޑްކޮށްލަންީވ  އެ ސެންޓެ  ،ެވއޭލިބިެގން  ތަޙުޤީޤު ކުރުމުެގ ބާރު ކޮިމޝަނަށް  ޢީ ކުށްކުށް  ޖިނާށާއިރު)ރ( ފަ

ކަންނޭކަށްންސަފުރަތަމަ ސެންޓެ   ެގނނޭންކަ ބުނަންވީ  ދެން  ކޮމިނ.  ތެރޭަގއި ޝަެގ  މަސައްކަތުެގ  ކުރަމުންދާ    ނުން 

މަޖި ބަލައްސަލަތަނާޢީ  ޖެހިއް  އިޖުރާ  ނަމައްޖެން  ލިބިެގންދޭ.  ރާ  ކުބަޔާން ަގއި  ާގނޫނުތު  ޢަޖިނާޢީ  ބާރު  އިދާރީ 

ފުރަތަމައެހެން ބާރު  އެ  މިދެވީމާ،  ކޮމިޝަ  އެމީހު.  ނަށްނީ  ދެން  އިޖުރާދީފައި  ކުރަންޖެހޭ  ފޮލޯ  ލިބޭ ޢަން  ތާއި 

 ނޭެގ. ކަށް ވެދާނެކަންޝަނަ އެއީ ރަނަގޅު އޮޕްސޯ ޕަރހެޕްސް . ވަނީންނަ ދެކަ މިޕަވަރަސްތަކުެގ ވާހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ން. ރުވަށް ފުރުޞަތު އަފަޠީން ލަރި މެންބަރު ޙަސަތެޢިއްޒަތް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ުގޅަނހު ހެންވޭރު

ތަށްވުރެ މާ   ޮގޅުނުަގނޑު ދަންނަވަން އުއަޅު   ހުށަހަޅާލަންެވެގން. އެކަމު  ޅުނީ އިސްލާޙެއްވެސް އު   ަގނޑުއާދެ! އަޅު 

އިއްޒަތްތެކޮށްމަފުރިހަ ދެންމެ  މެ  ވިދާޅުވީ.  ސާންޙިންބަރު  ރި  އަޅު   ެއ  ހީވަނީ  ަގނޑައެހެންވީމާ،  ސާން ޙިށް 

 ދުކުރަން. އީތާވަން. އާދެ! އްދާ ބާއްޮގތަށް ާވޮގތަށް އެ މާއެއް ނަގޅުހެން. ދެ ޖުމްލަޮގތަށް އެ ރަޅުވި އެވިދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންތެއިއްޒަތްދެންމެ  އާދެ!   ހުޅަހެސާން  ޙިބަރު  ރި  ހުށަހެޅުޙުސައިން  ތާޢީދު  މަޅުއްވި  އަދި  ،  ތީވެލިބިފައިވާށް 

 .. .ލެްއވި ޮގތަށްއިތުރަލަތައް އަސިރާޖު ޖުމުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ 

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ޖުރާސި މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޙިސާން  ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ސާފުެވެގންދޭ  އެ  ކުރަން.  ދުއީތަށް ހަމަ ތާ ވި ޮގށަހެޅުއް ސާން އެހުޙިމިހާރު    ެވސްަގނޑުއަޅު

 މަ. އި އްވި ޮގތަށް ެގންދިޔައެހުށަހެޅު

 

 ން:ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުރިޔާ

އަޅު  އެޮގތަށް  ޓައިޕްކޮށްލަަގނޑުއާދެ!  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  އެއިެމންެގ  މިހާރު ކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަުގތު ދެން.  ދެްއވުމަށް 

  ޤު އްސަލަތައް ތަޙުޤީ ނާޢީ މައެއީ ޖި  ،އޮތްޮގތަށްމި  )ރ(  އްދާެގވަނަ މާ  6ިމ ނިންމުނީ    އަށްކޮމިޓީ  ެގަގނޑުމެންއަޅު

ިމޮގއަދި  ،ކުރުން ،  ޖެނަމަބަލަން ޖެހިއް  ލައެއްސަ އްަގއި ޖިނާޢީ މަތުެގ ތެރޭތުން ކޮިމޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަ  

އިޖުރާޖި ބަޔާެގ  ތުޢަނާޢީ  ތަންފީާގނޫނުަގއި  ާގނޫނު  އިދާރާ ޛުންކުރާ  ބޭނުންކުރުންކުރާ  ބާރު  ދެއެްއެގ  މިއީ  ންމެ . 

 ރ( )  ޮގތަށް، މި)ރ( އޮތުމަށް. އެހެންވީމާ  މި މާއްދާެގ  ށް އެއްބަސް ވެވުނުޮގތްމެނަެއންސްކުރެވި  ހުއަޅުަގނޑުމެން ބަ

މެ ބޭފުޅުންއޮތުމާ  ހުރިހާ  ިއއުތިރާ  ދުަގއި  ނުކުރައްާވކަމަށްވަޟެ ވެސް  ފާއް  ނިންމީ.ނީނަމަ  ކަމަށް   ސްވެއްޖެ 

ކުންއަޅުަގނޑުމެ(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު ކޮމިޓީ  ބް  ހިނދުކޮޅަކަށް  ނަާގލާނަޑަ  ބައިަގޑިއިރޭކެއް  ްއެގ.  ރެ ން 

ކު   !އާދެ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ކޮމިޓީޑައިރުކޮައޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  އޭގެ   ބްރޭކަކަށް  ޅެއްެގ  ކޮމިޓީން  ދާނެ.  ކުރިން 

 އްޒަތްތެރިއި  ޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތުއަވެ  ތީ ވާއިސްކުރައްރެ  މެންބަރުން  ްއޒަތްތެރިއިއި ބަެއއް  ެއއް މިތަނުަގމައްސަލަ

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް އެބަ އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ޅަނުގހު ހެންވޭރު
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މަޖިލީއްރިރު.  ޤަމު  ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑުމެން  އެ ހުެގ  ކޮމިޓީ،  ލިއިރު އިކުލަވަ ތައް  ޅުން  ބޭފު  ެއކިށް  ތަކަެއކި 

ކޮމި ންނެ ވަޑައިެގ މި  ހިމެނިވަޑައި ވިއިރު  އެބަ  ޖުޑިޝަޓީަގއި  ސަރިވސްަގންނަވާ  ވެސް  ެގ  ކޮމިޝަން  ލް 

ތުޅާދޫ   އެއީ  ބޭފުޅެއް.  ޙުސައި  މެންބަރު   އްޒަތްތެރިއިދާއިރާ  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ކޮމިޓީެގ   ން.ޙިސާން  މި  ދެން 

މެންޑޭމަސައްކަތު  ައޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  ފައިނަ ޓުެގ  ނިންމަތައް  ފްލޯވަނީ    ރުމިހާ  އިލްކޮށް  ެއ  ރމަޖިލީހުެގ  އިން 

ޓީެގ އެއީ މި ކޮމި  ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ މަސައްކަތްތައް ވެސް  ފާސްކޮށް ނިންމާފަ. ނިންމިއިރު އެބަޮއވޭ ޖުޑިޝަލް

ހިމެނޭޓުމެންޑޭ ހިަމނާ  ތެރޭަގިއ  ކަުމަގއި  އެހެންވީމަސައްކަތްތައް  ސަރވިފަ.  ޖުޑިޝަލް  ކޮމިޝަނުމާ،  ެގ  ސް 

ޝަންެގ މަސައްކަތް  ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޑިކޮމިޓީަގއި އިންނަވާއިރު ޖުއަދި މި  އި  ންބަރެއްެގ ޮގތުަގއި އިންނަާވފަމެ

ދާއިރާެގ   ތުޅާދޫ  ބެއްލެވުުމަގިއ  ކޮމިޓީން  ވަންޏާމަސައްކަތް  މެންބަރު  ްއޒަތްތެރިއި މި  ކަމަށް  ެއ  ،  ކުރައްާވ 

 މި ކޮންފްލިޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓެއް އޮންނާނެ ކަމަށް  ަގއި ޏާ އޭ ންވައި މަސަްއކަތްކުރަްއވާ ކަމަށް  ެގ ތެރޭގަ އްކަތު މަސަ

ަގބޫލުކުރެ  ޮގތެއް ނިންމައެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހު  ވޭ.އަޅުަގނޑަށް   އިދެްއވުމަށްށަހަޅަން މި ކޮމިޓީން އެއް ކަމަކަށް 

މަސައްކަތްކުރައް  ކޮމިޓީަގއި  މި  ޮގތަކާޙިސާން  ުގޅޭވާނެ  ޮގތެޮގތުންނާއި  ނިންމާ  އެ  އަދި  އަޅުަގނޑު    ކަމަށް  އް 

ކޮމި،  ޓީއަށްކޮމި  ށަހަޅަންހު ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  ެއްއވެސް  ޝަނާޙިސާން  ކުރާ  ކޮމިޓީަގއި  މި  ުގޅޭޮގތުން   

ކޮމި މި  ބަިއވެރިވަޑައިމަސައްކަތެްއަގއި  އެހެންނަމަވެސްޓީަގއި  އެހެހަމަ،  ނުަގތުމަށް.  ހުރިހާ  ންއެާއއެކީަގއި   

މި  މަސަ މަސައްކައްކަތެްއަގއި  މެންބަރެއްެގ  ތްކޮށްދެއްވުމަށް  ކޮމިޓީަގއި  ކޮމިޓީެގ  އިނދެވަޑައިަގތުމަށް.  މި  ޮގތުަގއި 

އަޅު އެހެންވީ ެއއީ  ނިންމު މާ،  ނިންމާ  ކޮމިޓީން  މި  ކަމަކަށްަގނޑު  އެއް  ކަމަށް  އެކަހަލަ    މެއް  ކޮމިޓީން  މި  ބޭނުން 

ހުށަހަޅަނީ. އަނެއް ކަތުމަށްއޮ  އްނިންމުމެ މި  ޮގ،  މަކަށް އަޅުަގނޑު  ފެންނަ ތް ކަމަށް އަޅުއެ ނިންމަންވީ  ަގނޑަށް 

 އްރިރު. ޤަކުރިްއޔާ މުޝުއެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ސައިންނަށް އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މެންބަރު ޢަލީ ޙު އްޒަތްތެރިއި އާދެ، 

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ޙުސައިން ޙިސާން ރުބަމެން ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

ނޫންހެން މި ޑިސްކަޝަށް ކުރިއަށްދާއިރު. އެހެންވީމާ.    އް ަގޅެ ނށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑު މިތާ އިނުން އެހާ ރައަޅުަގނޑަ

މަޑުކޮށްލާނަން.    ަގނޑުއަޅު ބޭރުަގއި  ފާއިހަށް  ނަންހަހަމަ  ތިބޭފުނަވާަގކޮށް  ބޭނުން  ނިންމަލަން  ކޮންމެ  ޅުން  ވާ 

 ކުރާނެކަން. ށް ައޅުަގނޑު އިޙުތިރާމު ޮގތަކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ ބަރުމެން ރާެގދާއި ކެންދޫ
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އަޅުަގނޑު   ހުށަހެޅުމަޙަޤީޤަދެންމެ  ހުށަހެޅުއްިވ  ދެންމެ  އެ  ހަމަ   ެގމުރުދުކުތާއީ  ށްތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކުރިން 

ތުަގިއ  ޙަޤީޤަ ރަނަގޅު  ށްތޯ. ަވރަސް އަތުވެދާނެ އިނޭގލަތެއް ވެ އިތުރު ޙާރުމިހާން ބޭނުން.  އް އަހާލަޝަނެފިކޭރިލެކް

އަޅުަގނޑުތި ބައި  ެއއް  ހުށަހެޅުްއވުުމެގ  ހުށަހެޅުއްވި  ޖޭ.ެއސް.ސީ    ެއއީ  ތާއީދުކުރާނަން.  ެއއް  އާއިހަށް  ވެސް  ުގޅޭ 

މަ ކޮންފްލިޓް  އި ބައިވަރިނުވުން އެއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ޮގތެއް. އަޅުަގނޑުމެން ހަސާން މި ކޮމިޓީަގަގއި ޙިކަމެއް

އިންޓަރެސްޓުއޮ އިޝޫ  ފް  ޢަމައަންނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއީއ.  ލުކުރަތަކުަގިއ  ވެސް  ޮގތަކީ  ސްޓޭންޑަޑް  ހަމަ  ންޖެހޭ 

އޮފް   ވާ  އިންޓަރެސްޓުކޮންފްލިޓް  ކަމަށް  އެކައަތުވެއްޖެ  އެހެންވީމާ،  ނަމަ  އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ.  ފުރަތަމަ  ން 

ކޮމިޓީތުަގއި  ޙަޤީޤަމެން  އަޅުަގނޑު އޮފް  ަގމި  ކޮންފްލިޓް  ކުރީ  މި  އިޢުލާނު  ފުރަތަމަ  އަންނަ    އިންޓަރެސްޓުއި 

ޔަވަޅު މި އްލުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ފިޙަ ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެ    ކު މިތާ އެބަހުންނެވިކަން. އެހެންވީމާ،މެންބަރަ

ރަވާހަކަދަްއކަނީ ކަމަކަށް  އެއް  އެހެންވީމާ،  އެ،  ނަގޅު.  ޮގތް  ރަނޅު  ހަމަ  ެއްއވެސް  އާބެހޭ  .އެއް.ސީ ޖޭ  .އީިމ 

ެގން ނުވަތަ ޖުޑިޝަރީއާ  ޔާރަކާ ުގޅިކޮށް ފަނޑި އަދި ވަކިން ޚާއްޞަށް ވާނަމަ ކަމަާގނހި  މަސައްކަތެއް މިތަނުަގއި

ސްޕެސިފިކަލީ  އަޅުަގނ،  ުގޅުންހުރި ސީދާ  ދެންނެވީ  މެ ޓުކޯޑު  ޖޭ.ެއސް.ސީެގ  ހިމެނޭ  ޑޭޓުންތަކާއި  ތެރޭަގއި  ެގ 

ހިނަގންޏާ  ކަމެއް  އެއީ ޙި  އެްއވެސް  ބައިވެރިނުވުމަކީ  ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގސާން  ތާއީދުކުރާ  ޑުނ   ކަމެއް.    ހަމަ 

އައަ،  އެހެންނަމަވެސް ކްލެރިފިކޭޝަނެއް  މި  ހަމަ  ބޭ  ހާލަންޚުަގނޑު  ހައާއެކު    ނުންވީމި  ޖޭ.އެސް.ސީ  ހަމަ 

ކިހިނެއްތޯ ހާޒިރުކުރަންޏާ  އަޅުަގއޭ  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ޖުޑިޝަށްއަޓީކޮމިނޑުމެން  ހަދަނީ.  ޖެހިދާނެ  ލް   

ޅުަގނޑުެމން ޢަމަލުކުރާނީ. ހަމަ އެ  އަ  އޭލަތަުގއި ކިހިނެއްތޯ ޙާރަން. ޖެހޭ   ހާޒިރުކުރވިސް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންސަ

ބޭޅު ކްލެރިފިކޭޝަން އަ ައހާލަން  ފަޅިން އެފަރާތު.  ނުންވީަގނޑު  ޖޭ.އެސް.ސީ  ޙާލަތުަގއި ޙިސާން  ފެންނާނީތޯ  އެ  ން 

ކްލެރިފިކޭޝަން    ހަމަ.  ވާނީ  ކިހިނެއްތޯނޫނިއްޔާ   އައެ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ހުށަހެޅުއްއަޅުަގ  ބޭނުން.ހާލަން  ިވ  ނޑު 

ހުށަބަރު  މެން  ްއޒަތްތެރިއި،  ބޭފުޅާ ލަޠީފް  އަޅުަގނހެޅުއްވީޙަސަން  ކްލެމަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޑު  ރިފިކޭޝަނެއް. 

ހުށަހެޅު ޙާލަތްަގބޫލުކުރަން  ައންނާނެ  އޭަގއި  ހުށަހަޅުއްާވއިރުަގއި  ވަރަކަށް  ތަމެއް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ކަށް 

 ބެލެނީ.  ނޑަށް އަޅުަގށްނެ ކަމަނާޢާޔަތްކުރަްއވާފަ ހުންރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.  ްއޒަތްތެރިއި  އަރުވާނީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއާދެ، ައޅުަގނޑު 

 

 ވަހަކަދެއްކެވުން:  ޖުރާސި މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ވެސް  ރިރު.  އްޤަމު  އްޒަތްތެރި އި އްޔާ  ޝުކުރި އެޙަައޅުަގނޑު  އިންހުށަހެޅި  ސަން  އޮފް  ކޮންފްލިޓް   ޓުޓަރެސް  

ޞްލާހުކުރުމުެގ އެންެމ  އި  ޖުޑިޝަރީރާއްޖޭަގއި    ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭލުމުެގ ކުރިން  ވާހަކަދައްކާ ކަންތަކުަގއި
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މަސައްކަތްކުރި ތެރޭ  ބޮޑަށް  ޙިސާންއަކީމީހުންެގ  މީ  ަގއި  ކޮހެއްފާހަަގކޮށްލެވޭ  މި  ދެން  ކަމިޓީ.  ހިމެނޭ    ންތަކު ަގއި 

ޖުޑިޝަލް  ތެރޭ ކޮަގއި  އެޑްމިނިސްމެޓްޑިޕާ  މިޝަންއާއިސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  އޮފް  ކަންޓްރޭޝަނުންޓް  ތަްއކުަގއި  ެގ 

ހަމަ ން  ޅޭޮގތުކާ ުގމީަގއި ދެންހުރި ކަންތަ،  ސް. ެއހެންމަވެކޮންފްލިކްޓެއް އަންނާނެ  ށް ވެސް ފާހަަގކުރެވޭ ޑަނ އަޅުަގ

 އެކެްއެގ  ެމ ބުރަކޮށް އުޅުނުސައްކަތުެގ އެން މަނުމަކީ އިޞްލާޙީހަމަގައިމު ެވސް އަޅުަގނޑުެގ ވިސްމެން،  އަޅުަގނޑު

އޮފް    ންޓްޓްމެ އަދި ޑިޕާ.އެސް.ސީޖޭ،  ންހުރު  އިން މީަގޞިއްޔަތު ޙިސާންއަކީ އުޅުނު އެކެއްެގ ޙައި،  އްޔަތުން ސިހައި

ކަންތައްތަކު ލްއާޖުޑިޝަ ނުހިމެނެބެހޭ  އެަގއި  ދިމާނުވާނެކަން.  މައްސަލައެއް  ޢަލީ ންބަމެ،  ހެންނަމަވެސްންޏާ  ރު 

ފާހަަގކު ެއ  ވެައޅުަގނޑަކަންތައް    ރި ޙުސައިން  ކޮށް  ޖޭ.އެސް.ސީން  ފަހަަގކުރެވޭ.  ހާޒިރުކުރާށްމިޓީއަސް  ަގިއ  އިރު  

ފަޅި .  ރުަގއި ދެން ދިމާވަނީ ކޮންކަމެއްތޯއޭޓީއަށް ހާޒިރުކުރާއިމި ކޮމި  ސީ.އެސް.ޖޭ ؛ޔަކަށްތޯޙިސާން ހުންނާނީ ކޮން 

ރު އިތުރު ަގއި ވަންޏާ ކޮންފްލިކްޓެްއ އަންނާނެތޯ. އޭ ކަމުސުވާލުކުރެވޭ  ން ކޮމިޓީަގއި ޙިސާންއާހާޒިރުކޮށްެގ  ށްއެޮގތަ

ކޮ ައއިސްދާނެންފްލިކްމަސައްކަތްތަކަށް  ސަބަބުން  ެއެގ  އުފެއަޅު ހަމަ  އެއީ    ތޯޓެއް  ވެސް  ސުވާލެއްަގނޑަށް  .  ދޭ 

ކޮމިއެހެ މިކަންވީމާ،  ޮގތަކަށްޓީން  ނިންމާ  އިައޅުަގނޑު    ުމަގއި  ެއހެންނަމަވެސްކުރަތިރާމުޙުވެސް  ޅުަގނޑު  އަ،  ން. 

 އުޅުނުހަމަ އެންމެ އިސްކޮށް   ޙަރަކާތުަގއި  ރުމުެގަގކުރަން ޙިސާންއަކީ ހަމަ މި ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކުވެސް ހަމަ ފާހަ

 ވާލަން.މީހެއް ކަމަށް ވެސް ހަމަ ރެކޯޑަށްޓަކައި ދަންނަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ޠީފަށްސަން ލަމެންބަރު ޙަ އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ޅަނުގހު ހެންވޭރު

  އް ކަމަކުންނެއްނަނީ އެޓަރެސްޓެއް މި ައންންކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިއަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި    އްޔާ.ޝުކުރި

ޙާލަތުަގިއެވއް  2ނޫން   މި  އެއީ  ހިމެނިެގން.  ޭއަގއި  އެްއކޮޅުން  ކަމެއް  ކޮމިޓީަގއި  ބެހޭ  ޖުޑިޝަރީއާ  އެއީ  ޖިއްޔާ 

އެ ދެކޮޅުންކުރެން  ،  އެހެންވީމާ.  ތީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި އިންނަވާޑިއަނެއްކޮޅުން ޖުިއ،  ޙިސާން އިންނަވާފަ

ކޮޅެއް  އެ ނުވާނެ. ނެ  ތުަގއި ޙަޤީޤަްއވެސް  ކޮމިޓީއަށް  ންެގިވެގނެްއ  ޖުޑިޝަރީ  ދެންނެވީ  ސަރވިސް    މި  ޖުޑިޝަލް 

ހާޒިރުކުރަ މޭއް ކޮމިޝަން  އިާވއިރު  ވެސް  އެފަޅީަގއި  ކޮންފްލިކް  ެވސް  އޭރުން  .އްނުވާނެންނެވިެގނެ ޒުެގ  އޮފް  އެ  ޓް 

ކޮމި  އިންޓަރެސްޓު މި  ކޮންމެހެންނެއް  ެއީއ  އިންނާތީޓީަގއޮންނާނެ.  ދެނޫންެއއް  އި  އަޅުަގނން  .  ކޮމިޓީން    ށް ޑަމި 

ޅޭޮގތުން ތަކާ ުގތްވޭ ފަރާޒިރުކުރެަގބޫލުކުރެވެ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެނަށް ނިންމިދާނެ ނިންމުމެއް އެއީ މި ކޮމިޓީއަށް ހާ

ތީ.  ވީރަކަށް އެއީ މި ކޮމިޓީަގއި ިއންނަވާ މެންބަވެސް.   ނޫންތޯހާޒިރުވެވިދާނެތޯ ން އެއީ މި ކޮމިޓީއަށް ނިންމު މާނިން

،  އެއް. އެހެންނަމަވެސްޅިން އެހެން ިއޝޫނަމަ އެއީ މުނީންނަވާ  ގައިމި ކޮމިޓީޙިސާން    ވޭ އެބަހާރު މީަގއި ތަފާތުމި
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ކޮމިޓީ މިއިންނަވާފަ   ގައިމި  މެންޑޭ  ިއ  ކުރަޓުކޮމިޓީެގ  މަސައްކަތެއް  ހިމެނޭ  ޮގތަބޭ  ްއވާަގއި    ށްފުޅެއް 

ކޮމި މި  އެއީ  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ނިންމިދާހާޒިރުެވވަޑައިެގންނެވިދާނެތޯ  ވެ ޓީއަށް  ޙާލަތުަގއި  މި  ކަމެއް.  ޔާ  އްޖިއް ނެ 

ހި އަޅުަގނއަޅުަގނޑު  ނިންމިދާ  މި   މެންނަށްޑު ތުން  ސަރވިސް  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑިޝަލް  މެކޮމިނެ  ންބަރުން  ޝަންެގ 

އެޙިސާން    އިރުޒިރުެވވަޑައިަގންނަވާހާ ޙިސާން  ކޮމިޓީަގއި  މި  ެއއީ  ވެސް.  ހެން ހާޒިރުވަޑައިނުަގތުމަށް 

ޭއަގިއ   ންޙިސާ، ދެން ތުންެއއީ އަޅުަގނޑު ހިމާ، ެއހެންވީަގއި އިންނަވާނީ. ޓީަމވެސް މި ކޮމިވަން ނަކުރައްމަސައްކަތް

މި ކޮމިޓީއަށް ެވސް  ޮގތެއް ނިންަމވާނީ. އެހެންނަަމވެސް ބާ،   ަގއި ނިންމުމަށް. މި ކަމުެއޮގތަށް  ރެްއ  އޮންނަންވާނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ!  . ެއއްޗެއް ން މިކަމުަގއި ފެންނައެއީ އަޅުަގނޑަށް ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ން. ވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއަށް ފުރުޞަތުއަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ހިތްހަމަވަރަތުަގއި  ޙަޤީޤައަޅުަގނޑު   ހަމަ  ދެޖަވާމެންބަރު    އިްއޒަތްތެރިޮގތަކަށް  ޖެހޭ  ށް  އެ  އަޅުަގނޑަށް  ބު  އްވީ. 

ލޯޔަރުންވީމަ ފަރިތަވް ލޯ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި،  ހީވަނީ  ހަމަ ރަނަގޅަށްޖަ  ވީަމ ވެސްއަށް  އިނޭގތޯ.   ހެން ދެއްވާނީވާބު 

ވެސް    ޅުގައިހާޒިރުކުރާއިރުަގއި ޖޭ.އެސް.ސީ ކޮން ޖޭ.އެސް.އީ  ނޑުމެދެއްވީ. ެއއީ އަޅުަގވަރަށް ރަނަގޅަށް އެ ޖަވާބު  

މިކިޔާ  ވާ  ަގއިކަމު  އިނދެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން  ނެޗްނަމަ  ހަމަ.  ހަމަ  އިންނާނެ  އެއް  ބަޔަސް  ޓެންޑެންސީއެްއ ރަލް 

އެނޑުމެން  އަޅުަގ  ހަމަ.  އިންނާނެ ކޮމިޓީަގއި  މި  މަސައްކަތްތަކުހަމަ  ބައިހެން  ހަމަ  ވެސް  ށް ބޭފުޅަކަވެރިވާ  ަގއި 

ވެސް އޮންނާނެ. ޅުަގއި  އެކޮ  .ސް އޮންނާނެނޑުެމން ހިތުަގއި ވެ އަޅުަގ، ހަމަ  ރުސޮފްޓް ކޯނަެއއްކަލަ އިންނަ  ،  ވާތީވެ 

ފާހަަގކުރެވެނީ.  ވެސް  ެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ޓްސް ެއއް އެއިން ހަމަ ކްރިއޭހަމަ ނެޗުރަލް ބަޔައެހެންވީމަ،  

ށް ސާންއައި ެއއީ ޙިއެ ނިންމުމަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ ފްލީ ތާއީދުކުރަން. އަދި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާޮގތުގަ އެހެންވީމާ،  

ވިއަޅު ަގއި  އެކަމު ހަމަ  އިނޭގތޯ  ޑިއު  ތް  ަގނޑު  ނެތް ޙިސާ  އަދިރެސްޕްކެޓް  މިތާ  އެ  ނަމަވެސްން  ޙިސާންއަށް  . 

 މި ކޮމިޓީަގއި އިންނަވާ ކަމަށް  އެއީހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން އެއީކީ.  ޖެ ދޫކޮށްލަން  މެންަގއި ައޅުަގނޑު ޮގތު   ޔާރީއިޚްތި

  .ނުވާނެ  ނެއްެގެވސް ބައިވެރިވެަގއި  ަގއި މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތު  ޖޭ.އެސް.ސީރަނީވަންޏާ އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކު

ނުވާނެ އަދި މި ކޮމިޓީަގިއ  ނދެެގން ފަޅީަގއި ވެސް އިސީއެސް. މި ކޮމިޓީައށް ހާޒިރުކުރާއިރުަގއި ޖޭ.   ޖޭ.އެސް.ސީއަދި

ަގއި ލަން ބޭނުން މި ކޮމިޓީމަ މި ނޭވާއާއެކު ފާހަަގކޮށްއަޅުަގނޑު ހަ، ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް  ނުވާނެ.ެގންވި ވެސް އިނދެ

މަސައްކަތްތަކު  އެހެން  ކުރަމުންދާ  މުހިަގއި  މި  ވަރަށް  ދައުރު  މި އްމުޙިސާންެގ  ާގނޫނޫ އަ.  މި  ވެސް  ދު 

ެގ ެވސް  .އެސް.ސީ ޖޭތުަގއި ޙަޤީޤަ  ނޭގއެ ށްަގނޑަ. ައދި އަޅު ވަރަށް މުހިއްމުލުޙުކުރުމުަގއި ހަމަ ޙިސާންެގ ރޯލާއިޞް
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މަސައްކަތްތަކެ  ށްވަރަ ކުރަްއވާނެިގނަ  ޖޭ.އެސް.ސީ  ްއ  މިސާލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  މަސަްއކަތްތަކާ  .  ކުރާ 

އަުގ ވެސް  މުހިޅިެގން  ވަރަށް  މަޢުޅުަގނޑުެމންެގ  ދެވިދާއްމު  އިންސައިޓްތަކެއް  ނުވަތަ  ދެވިދާނެ  ނެ ލޫމާތުތަކެއް 

ޖިއްޔާ ނުވަތަ ޖޭ.އެސް.ސީ  ވިއް ކުރެ ސާން ޙިއް އިންނަަވއިެގން އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެފަޅީަގއި  ސް.ސީޖޭ.އެޅެއް  ފުބޭ

މިސްރާބުދާ ަގބޫލުކުރާ  ޖޭ.އެސް.ސީ  ކަމަށް  ކިޔައި  ންޖެހޭނެ  ޮގތް  ދާންޖެހޭ  ވެަވޒަންކުރުމާއި  ހަަމ  ދިނުމުަގއި  ސް 

މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް  ، ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އި އަޅުަގނޑުކަމުގަ ެވެގންދާނެ  ވަރަށް މުހިއްމު ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި

އަޅުަގމަ  ހަ އެހެންވީމާ،  ޮގތެމުހިއްމު.  ޖުމުލަ  ހަމަ  ހުށަހެޅުނޑު  އެ  ލަޠީފް  ޙަސަން  އޮތީ  ދަންނަވަން  އްިވ  އްަގއި 

ތާހުށަހެޅުމަ ހަމަ  ޭއަގއި ކުރާ ވާއީދުށް އަޅުަގނޑު  ޙިއި  ހަކަ. އަދި  ޙުޚްތިޔާރެއް  ޮގތަކަށް ޞާން  ސައިންނަށް އޮންނަ 

ާއ ުގޅޭ ެއްއވެސް ކަމެްއަގއި .ސީހަމަ ޖޭ.އެސްށް ހީވަނީ  ޑަ ނ . އަޅުަގނޫން  ަގބޫލުކުރާ ޮގތެއް  މަކީ އަޅުަގނޑުނިންމެވު

ސް ނީނދެވޭ ޮގތަށް ިމ ކޮމިޓީން ހަމަ ނިންމުމާ  މި ކޮމިޓީަގއި ވެސް އަދި ޖޭ.އެސް.ސީަގއި ވެ ްއވެސް ކޮޅެްއަގއި  އެ

 ރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  މަ ތާއިދުކުަގނޑު ހަައޅު ދޭތެރޭގައި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ހުށަހެޅުމަށް    އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ލަޠީފް  ޙަސަން  ޙުސައިން މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޢަލީ   

މި    ެގރވިސް ކޮމިޝަނުލް ސަޝަޖުޑި  ސާން ޙުސައިންޙި  ޛާ ކޮިމޓީެގ މެންބަރު އަލްއުސްތާ،  ވަނީ   ތާއީދުކުރަްއވާފައި 

ިއ  އެކުގަ އެއާ އަދި ހަމަ  ،ތުމަސައްކަތެއްކުރެވޭ ަވުގ ޝަނާ ބެހޭސް ކޮމިރވިކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނޫނީ ޖުޑިޝަލް ސަ

ތަ  ކުރަން ވަޑައިަގތުާމއި އަދި ނުވަެގ ފަރާތުން ރެޕްރެޒެންޓުޭވއިރެްއަގއި ކޮމިޝަނުމި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެކޮމިޝަން  

،  ދު ލިބިފައިވާތީވެއަދި ތާއީ  ޅުްއވުމާހެވުމާމެދުަގއި ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަޮގތުަގއި އިންނެ  މެންބަރެއް  މި ކޮމިޓީެގ

ޙިސާން ޙުސައިން ެއ ،   ނިންމުމަށް ފެންނާތީވެވޯޓަކަށް އަހަިއެގން  ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑުމެން  ދުމެ  އެއާ  މި ކޮމިޓީން

ވެސް    ލަތުގައިޙާ ތަނުން  ހުށަހެިއަގޑަތަނާޒިލުވެވަ ދެ  އެ  ދެންމެ  އެހެންީވމާ،  ނިންމުމަށް.  ޮގތެއް  މެދު  ޅުނު  ތުމާ 

ން ޙުސައިން ސާމެންބަރު ޙި  ިއއްޒަތްތެރިން މި ފާސްވީ  ޤުބަރު އިއްތިފާ މެން  އިްއޒަތްތެރި  ސްވީ. ދެންށަހެޅުން އެ ފާހު

ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުން ްއ ކުރެވޭއިރުަގިއ އަދި ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް  ެގ މަސަްއކަތެޝަންޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޖު

ހާޒިރުވެަވޑަިއަގންމިތަނަ ބަށް  ކޮ  ނަވާނެނުަގން  ރިަވޑައި ިއވެނަާވއިރެްއަގިއ  ފަރާތުން  ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް  މިޝަންެގ 

ކޮމިޓީެގ  ސް  ވެ މި  އިއްތިފާތުން ވެސްފަރާ އަދި  ޮގތަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ފާސްޤު.  ނިންމަން. ޖެެވއް ން  ކަމަށް    މިހާ    

 . ސާބުއެހާހި  3:15ން ކުރިއަށްދާނީ ކޮމިޓީ މެދުކަނޑާލާނަން. ދެން ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ށީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ންދަން މި ފެެގ މަސައްކަތް އަނެއްކާ ވެސް ކުރިއަށް ެގއާދެ، ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ

)ހ(    7 މާއްދާެގ  އާދެއާވަނަ  ހިސާބުގައި.  މާއްދާއާ    މި  އަޅުަގނޑު،  ޚިޔާމެދުަގއި  މެންބަރުން ).  ލުކޮށްލަމާމެން 

ތޯ. ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މި ބަދަލުކުރެވުނު ޮގތް އިނގޭ މިހާރު  ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  7އާދެ!  .  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(

  ، ރުކޮށް ސުވާލުކުރުމާއިޒިހާ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނަށް ޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކޮންމެރުކުރަންޒިހާމައްސަލައަކާ ުގޅިެގން 

ެއކިެއކި  ،  ެވސް ހެކި ހޯދުމާއި  މެއް ނުވަތަ އެނޫންވާ ކޮންމެ ލިޔުުގޅިެގން ބޭނުން  ލާ މައްސަލަައކާކޮމިޝަނުން ބަ

ހުށަހެޅުމަ  ފަރާތްތަކުގައި ތަކެތި  އެފަދަ  އެން ހުންނަ  ބާށް  ލިުގމުެގ  ކޮމިޝަނަށް  މިއޮތްރު  ޮގތަށް  ބިެގންެވއޭ. 

ނެތްކަމަށް   އިޢުތިރާޟެްއ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ފާސްކުރުމަށް  ިއއްތިފާޤުން  ވަނީނަމަ  ފާސްވީ.    މާއްދާ  މި  ވެސް 

ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  މިހާރު    ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  7އާދެ!  .  މަޝްވަރާކުރެްއުވން(މެންބަރުން  )

އިޞްލާޙުކުރެވި  މިއޮތީ  އަން ޮގތަށް  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މި  )ށ(ަގިއ  އެންުގމެފަ.  އެރައްދު   އްާގ  މީހަކު   ވާ 

ފާސްވެއްޖެ.  ން މި  . ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ިއއްތިފާޤުކޭއެ ކުރަނީ ޖިނާޢީ ކުށެ   ކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ެއމީހަކުއެންުގމަ

މި ހުށަހަޅާލަނީ. މި   ށްޮގތަ  ތްެގ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގ. ކޮމިޓީެގ )ށ(7.  މަޝްވަރާކުރެްއުވން(މެންބަރުން  )

މަ އެމީހަކު އެ ކުރަނީ ޖިނާޢީ  ނައްހަކު އެ އެންުގމަކާ ޚިލާފުވެ ދުވާ މީންުގމެއް ރައްހ(ެގ ދަށުން އަންާގ އެމާއްދާެގ )

މެންބަކުށެކެ ކޮމިޓީެގ  ނެތުމާއެކުެވ.  އިޢުތިރާޟެއް  ެއްއވެސް  ިއއްތިފާރުންެގ  މާއްދާ    ޤުންަގ  )ށ(  7މި  ިމއޮތް  ެގ 

ފަރާތްކަށް ެއ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކކުަގިއ  މައްސަލަތަ  ބަލާ  ށްޤީޤުކޮ ޙްކުން ތަވަނަ ާމއްދާ. ކޮމިޝަނަ  8ޮގތަށް ފާސްެވއްޖެ.  

ދިފާޢުަގއި...އްފަރާތެ މާއްދާ  8އާދެ!    .މަޝްވަރާކުރެްއވުން(މެންބަރުން  )ެގ  ކުރެވުނު  ވަނަ  އިޞްލާޙު  ޮގތަށް  މި   

ދަންނަވާލާނަން.   މާ   8އަޅުަގނޑު  މައްސަލަތަކުަގއިތަޙްޤީޤުކޮމިޝަނަކުން  އްދާ  ވަނަ  ބަލާ  ތުހުމަތުކުރެޭވ    ކޮށް 

ފަރާތެފަރާތަކަ މިވަނަ    8.  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(މެންބަރުން  )ކޮމިޝަނުން.    ،އްށް އެ   އިޞްލާޙު ކުރެވުނު މާއްދާ 

ކަށް ެއ  ކުަގއި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަމައްސަލަތަ   ކޮށް ބަލާޤީޤު ތަޙް  ވަނަ މާއްދާ. ކޮމިޝަނުން  8ނީ.  ލަންނަވާތް މި ދަޮގ

ވާހަކަދެއްކުމާއި  ދިފާޢުަގއި  ހުށަލި،  ފަރާތެއްެގ  ހުށަހެޅުމާއިހެކި،  ހެޅުމާއިޔެކިޔުންތައް  ވަކީލެްއެގ  ،  ން  ޤާނޫނީ 

ތުހުމަތެއް ހިމެނޭ ކުށެްއެގ    ޖިނާޢީ  ،އި ޙައްޤާމުެގ  ހިނދެއްަގއި އެ ފުރުޞަތު ހޯދުބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ      އެހީތެރިކަން

އިޖުރާމައްސަލަެއއްަގއި ޖިނާޢީ  ޤާނޫނުެގ  ޢަނަމަ  ތުހުމަތުަގއިވާތުެގ  ކުށުެގ  ލިބި  ދަށުން  އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް  ދޭ 

ލި ކޮމިޓީަގއި  ވެބިެގންެވއެ ޙައްޤުތައް  ހުރިޑަވަ ޒިރުހާ .  ތިއްބެވި  މެންބަރުންިއެގން  މި  ހާ  ޮގތަށް   ވެސް  އޮތް 

ފެނިވަޑައިަގން މިއަ،  ނަވާތީވެ ފާސްކުރުމަށް  ނިންމަން.މާއް  ޅުަގނޑު  ފާސްެވއްޖެކަމަށް  މިޮގތަށް  މެންބަރުން  )  ދާ 

މިއީ  .  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ކޮމިޓީެގ  އެންއާދެ!  ފެނި  ނަށްމެންބަރުންހުރިހާ  މެފަހުން  މި ވެސް  ޮގތް  ވަޑަިއަގތް 

ންމެ ފަރާތަކަށް އެ ވޭ ކޮހުމަތުކުރެކުަގއި ތުލަތަޤީޤުކޮށް ބަލާ މައްސަޙް. ކޮމިޝަނުން ތަދާވަނަ މާއް  8ނަވާލަނީ.  ދަން

ދިފާ ވާހަކަދެއްކުފަރާތެއްެގ  ހުށަހެޅުމާއިލި،  މާއި ޢުަގއި  ވަކީ،  އިޅުމާހުށަހެން  ހެކި  ،ޔެކިޔުންތައް  ލެްއެގ  ޤާނޫނީ 
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ކޮންމެއެހީ ބޭނުންވެއްޖެ  ފުރުޞަތު  ހިނދެއްގައިތެރިކަން  ޖިނާޢީހޯ  އެ  ޙައްޤާޢި  ތުހުމަތެކުށެ  ދުމުެގ  ހިމެނޭ    އްްއެގ 

އިޖުރާތުެގ  ޖިނާނަމަ  މައްސަލަެއއްަގއި   ފަރާތްތަޢީ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ  ދަށުން  ލިބިތަކަފަރާތްކަށް  ޤާނޫނުެގ  ދޭ ށް 

ޙައްޤުތަ މެއެން އެންއާ  ،އްހައި  ޙައްޤުތައްމެދެ!  ޙައްޤުތައް   ، ހައި  ޮގތަށް  އާދެ!    ވެެއވެ.ލިބިެގން   އެންމެހައި  މިއޮތް 

މެންބަރުންނަށް   ހުރިހާ  ފާސްވެއްޖެ.ޑައިަގންނަވާތީފެނިވަފާސްކުރުމަށް  ކޮމިޓީެގ  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުން  )  ވެ 

)ހ(ވަ  9.  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( މާއްދާެގ  މިޮގތަނަ  މި އިޞްލާޙު.  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭ ކުރެްއވީށް  ެގ . 

) ވަނަ    115ެގ  ޤާނޫނުއަސާސީ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ   އެކުލަމާއްދާެގ  ދަށުން  ކޮމިޝަގ(ެގ  ޙަޤީޤުކުރާ  ތަ  ނުންަވއިލާ 

ތަޙްހިމެނޭ  މައްސަލަތަކުަގއި   ބައިތަކުެގ  ލަފަޔާރައީސުލްޖުމްހޫ،  އެކުވުމާފުރިހަމަ  ޤީޤުޖިނާޢީ  އެފަދަ  ރިއްޔާެގ  ެއކު 

ދަޢުާވކުރުަމށް   ޖެނެޕްރޮޓަކައި  މައްސަލަތަކުަގއި  އޮފީހަށް  ރަލްސެކިއުޓަރ  ކޮމިޝަނަށް    ތިޔާރުޚްއިމުެގ  ފޮނުވުެގ 

ކުރެއްީވ  ޙުވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން މި އިޞްލާ  9.  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(މެންބަރުން  )އެވެ.  ބިެގންވެ ލި

ލާ  ވައި ލަ އެކުވަނަ މާއްދާެގ )ގ(ެގ ދަށުން    115ެގ  ނޫނުައސާސީމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޖޭެގ ޖުހިރާއް ދިވެ  .ޮގތަށް  މިދަންނަވާ

ތަޙްޤީކޮމިޝަނު ހިމެނޭ  ޤުކުރާން  ތަޙް  މައްސަލަތަކުަގއި  ބައިތަކުެގ  ފުރިހަޖިނާޢީ  ،  ކުމަވުމާއެ ޤީޤު 

މައްސަލަމްހޫރިއްޔާެގ  ރައީސުލްޖު ފަދަ  އެ  މަތީން  ޓަކައި  ލަފާެގ  ދަޢުވާކުރުމަށް  ޖެނެރަލްގެ ރޮސެކިޕްތަކުަގއި    އުޓަރ 

ފޮނުވުމުެގ އިޙްތިޔާރު ކޮމިފީހައޮ ލިބިެގންވެށް  އިއްޒަޝަނަށް  ހުރިހާ  މެންބަރުންތްއެވެ.  މިއޮތް  ތެރި  މި މާއްދާ  ވެސް 

ފާސް އިއްތިފާޤުން  ނެތީމަ  އިޢުތިރާޟެއް  ފާސްކުރުމާމެދުަގިއ  ނިންމަން.  ޮގތަށް  މެންބަރުން )ވީކަަމށް 

 ތްތެރި މެންބަރު. ިއއްޒަ! އާދެ.  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(

 

 ޙިސާން ޙުސެއިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޅާތު

ކުރިން   ފެނޭ  )އަޅުަގނޑަށް  އާއިމި  އިތުރުން  ބާރާތްޢިއެްއޮގތަށް    ހ(  އިންނަނީ    )ހ(  ،ބަދަލުކޮށްލުމުެގ  މި  ަގއި 

 ންނަނީ ބަންޑާރަމި އި  ގައި  އެކަަމކު، )ށ(  .ވާކުރުމަށް ޓަކައި ފޮނުވާ ވާހަކަށް ދަޢުޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަ

އޮނަ އެ ފީއިބު  ފިޔަވަޅު  ވާހަހަށް  ވާހަކަ  ފޮނުވާ  އެކަ.  ޅުމަށް  ޓަކައި  އެހެންވީމަ،  ދަޢުާވކުރުމަށް  އަޅާ  ފިޔަަވޅު   

ކޮމިޝަ  މުނޫނިއްޔާ ފަހުން  އެހެންނޫނީ  ބަދަލުކޮށްލަން.  ެއޮގތަށް  ވާހަކަ.  ފޮނުވާ  ޓަކައި  އުފުލަށް  ކުނުދަޢުވާ  ރާ ން 

  .ހިވެެގންޮގސްދާނެތީފަ  ވާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިންމުމުެގ ފުރުޞަތުއްެގ މަްއޗަށް ބަންޑާރަ ނައިބަށް ދަޢުތަޙްޤީޤެ

 

 ތުކޮޅަކަށްފަހު(. )ވަުގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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  115  ެގސީނުއަސާނޫޤާޙު ކުރެވުނު ޮގތް ދަންނަވާލާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ  އިޞްލާ   ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  9

އެކުލަ   މާއްދާގެ ވަނަ   މައްސަލަ  ކޮމިޝަނުން  ވައިލާ)ގ(ެގ  ހިމެނޭތަޙްޤީޤުކުރާ  ެގއްލު  ތަކުަގއި  ބަދަލު  މުެގ  މަދަނީ 

ހިމެނޭއަ  ފައިސާ  މުދަލާއި،  ހޯދުމާއި ކަންކަން  ހޯދުމުެގ  މައްސަލަތަ   މަ ނަނބުރާ  ފިޔަަވޅު  އެފަދަ  އަޅަންޖެހޭ  ކުަގއި 

ރަ ޓަކައި  ދަޢުވާކުރުމަށް  އެލަފާެގޔާެގ  މްހޫރިއްއީސުލްޖުއެޅުމާއި  ޖެނެމަތީން  އޮފީޓަރނީ  ފޮނުވުމުރަލްެގ  ެގ ހަށް 

ކޮމިޚްތިޔާރުއި ލިބިެގންވެ  މިއޮ  އޭ.ޝަނަށް  މާއްދާ  މި  މެންބަރުން  ޮގކޮމިޓީެގ  އިޢުތިފާސްތަށް  ތް  ރާޟެއް ކުރުމާމެދު 

އިނެތީ ފާސްމާ  ނިންމަންއްތިފާޤުން  ހަަމ    9  .މަޝްވަރާކުރެްއވުން(މެންބަރުން  ).  ވީކަމަށް  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޔަަވއި ިއވާ ކަންކަން ފި(ަގމާއްދާެގ )ހ(ަގއި ނުވަތަ )ށ  ެއއީ )ނ(ަގއި ިމއޮތީ މި .  އޮތް ޮގތަށްިއ  ބިލުަގލީ  ރިޖިނައޮ

ކަންކަ ކޮއެނޫން  ރިޕޯމުަގ  ޮގތުެގ  ފެންނަ  ރައީސުމިޝަނަށް  އެކުލަވައިލާ  ފޮނުވަންވާނެޓު    ވެ.އެ ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ވީ. ތިފާޤުން ފާސްއްނެތީމަ އިއެްއވެސް މެންބަރެއްެގ  އް  ފާސްކުރުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން އިޢުތިޟާރެ މިޮގތަށް ޮގތަށް  

މާއްދާ  10.  މަޝްވަރާކުރެއްުވން(މެންބަރުން  ) އެއީވަނަ  )ހ(  ކުރިންެގ  މި    ހަމަ   ވެސް  ޮގތަށް  އޮތް  ބިލުަގ 

ކަމަށް  ފާސްެވއްޖެނުކުރަްއވާތީ މިޮއތް ޮގތަށް  ސް އިޢުތިރާޟުވެ  ންމެ މެންބަރެއްއެ،  ހުރިހާ މެންބަރުންފާސްކުރުމަށް  

ިއއްާވލާނަން.  އަޅު  ނިންމަން. ޤަރ10ާަގނޑު  ރިޔާސީ  އުފައްދާ  ކޮިމޝަނެއް  )ހ(.  ޮގތަކަށް ރުަގއި  ެގ  އެހެން 

 މައްސަލަތައް ބަލާނީ ެއ  ޖެހޭ ކަމަށް ރިޔާސީ ޤަރާރުަގއި ކަނޑަައޅާއެ ކޮމިޝަނުން ބަލަން،  މައި ނުވާނަކަނޑައަޅާފަ 

ެގ )ހ(. ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައި ރިޔާސީ ޤަރާރުަގއި އެހެން  10  .މަޝްވަރާކުރެްއވުން(މެންބަރުން  )ވެ.  ނުންނެކޮމިޝަ

ބަލާނީ   ަގއި ކަނޑައަޅާ މަްއސަލަތައްޤަރާރު  ޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ރިޔާސީޮގތަކަށް ކަނ

ހަމަ  މިއީ    (ށ)ެގ  ވަނަ މާއްދާ  10.  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(ބަރުން  މެން)މިޮގތަށް ފާސްވެއްޖެ.    ވެ.އެ ކޮމިޝަނަކުންނެ

ޮގތް.   އޮތް  އެްއވެބިލުަގއި  ނާދޭ.  ެއއަށް  ބަދަލެއް  ކޮމި  (ށ)ސް  މިއޮތީ  ރިޔާސީ  ަގއި  ކަމަށް  ބަލަންޖެހޭ  ޝަނުން 

ކަނޑައަޅާގަ ަގރާރު މައްބާބުގެ   އި  ކޮމިޝަން  ތަ  ސަލަތަކުަގއި  އެއްވެސް  ފަރާތަކުން  އެހެން  ްއ  ޙުޤީޤެނޫން 

ފަރާތެއްެގ    އެ  ،ހޯދުންތަކާ،  މާތާއިނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ޮގތަކުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫކުން  ޙުޤީޤަތަ  އެ،  ނަމަކޮށްފައިވާ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުރި  ދަށުަގއި  ޤަހެއްކާއި ،  ބެލުމުެގ  އެނާރީ،  އެދިއްޖެ    ނޫން  ތަކާއި  ކޮމިޝަނުން  ކަންކަން  ވެސް 

ކޮމިޝަނާ  ހިއްސާކުރަހިނދެއްަގއި  އިއުތިރާ  .ވެއެ ނެންވާއި  މެންބަރަކު  އެްއވެސް  މި މާއްދާވެސް  ޟެ އާދެ!  ނެތީމާ  އް 

ވަނަ ާމއްދާ ކޮމިޝަން ހިންުގމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ    11  މަޝްވަރާކުރެްއވުން( ެމންބަރުން  ން ފާސްެވއްޖެ. )ޤުއިއްތިފާ

ހަ ެއކޮމިޝަނުން  މަތިން  މަޝްވަރާެގ  ފިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަންކަން  ވެ.  އެ ވާނެމަޖައްސަންއަންނަނިވި 

އިސްލާ  11  މަޝްވަރާކުރެއްުވން(މެންބަރުން  ) ެގނެވުނު  މާއްދާއަށް  ކޮމިޝަން  ޙާ ވަނަ  ދަންނަވާލާނަން.  އެކުަގއި 

ން އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ލަފާެގ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުހިންުގމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އަންނަނިވި ކަންކަން ރަ 

މެ  ހ.ވާނެެއވެ.  ހަމަޖައްސަން އިނާޔަތްބަރުންންކޮމިޝަނުެގ  މުސާރައާއި  އައްޔަ  .ތައްެގ  ކޮމިޝަނުން  ނުކުރާ  ށ. 

އިނާޔަތް މުސާރަާއިއ  އެމުވަްއޒަފުންެގ  އައްޔަނުކުރުމާިއ  މަސައްކަތްތައްމުވަްއޒަފުން  ކޮމިޝަނުެގ  ނ.  މަށް ކުރު  . 
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ކޮމިޝަނުގެ  އޮފީހާއި  ބަޖެޓުބޭނުންވާ  އިސްލާ  މި  ޮގޙު.  މެކުރެވުނު  ހުރިހާ  ރުހިވަޑައިަގންނަވާތީ،  ސް  ވެންބަރުންތަށް 

ޑަ  އާދެ! މިަވުގތު ކު  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(މެންބަރުން  )ނުކުރަްއވާތީ ފާސްވެއްޖެ.    ޟުރާ އެްއވެސް މެންބަރަކު ިއއުތި

ކުޑަ   ާގތްަގނޑަކަށް  ކުޑަ،  މެދުކަނޑާލާނަން  އަޅުަގނޑުމެން  ބް  15ބުރޭކަކަށް  މިނެޓުެގ  ރޭކަކަށްފަހު ވަރަކަށް 

 ން ނިންމާލާނަން. ލަބައްދަލުކޮށް

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެދުކަނޑާލުމަޖުޑިޝަ  އަޅުަގނޑުެމން.  عليكم   السالم  ކޮމިޓީ  ޖުޑިރީ  އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްކާވެސް  ރީ ޝަށްފަހު 

މަސަްއކަތާ ފަށަކޮމިޓީެގ  މި  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މެންބައިަގތީިއެގން  އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  ސިރާ.  މޫސާ  ޖަށް  ރު 

 ތެއް އަރުވަން. ޞަފުރު

 

 ކަދެއްކެވުން: ޖު ވާހަ ސިރާފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ

ށް ތަކުެގ އިތުރަިމެގންދިޔަ ކަން  ށްއްރިރު. ައޅުަގނޑުމެން މި ަގާވއިދާ ބެހޭޮގތުން ކުރިއަޤަ މުތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ފާހަަގކު ަމއްސަރެވޭތީ ކަމެއް  އިތުރު  އެ  އަޅުަގނޑު  ކުރިއަށްއި ލަައކާ،  އެހެންދާން  ެގން  ،  ނަމަވެސް ހުށަހަޅަން. 

ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް    އިއަޅުަގނޑު އެހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާއިރު އަޅުަގނޑަށް ދެން މި ސިއްރު ބައްދަލުވުެމއްެގ ޮގތުގަ 

 . ންވެސް ހުށަހަޅަ ެގންދަން

 

 ން:ކެވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމް. 

 

 ބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަހީމް ޝަهللا ބްދުޢަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ކަ

 ރަން. ނޑު ތާީއދުކުށަހެޅުއްވުން އަޅުަގ ހުޅުއްވިންބަރު އެ ހުށަހެެގ ިއއްޒަތްތެރި މެފޮނަދޫ ދާއިރާއާދެ! 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

  ޅުއްވުމަށް އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ތާއީދުކުރައްވާފައި  ހުށަހެޖު ހުށަހެޅުއްވި ރާބަރު މޫސާ ސިތްތެރި މެންއާދެ! ިއއްޒަ

އަ  ،އެހެންވީމާ   .ވަނީ ދިރާމިަވުގތު  މި  ކުރިން  މީެގ  މައްސަލަޅުަގނޑުމެން  ދިޔަ  ކުރަމުން  ބިލުެގ  ،  ސާ  ނޫނިްއޔާ 



މިަވުގތު  ކަނޑާ  މެދު  މިަވުގތަށް  މަސައްކަތް އަދި  އެބައޮލާފައި  ހުށަހެޅުމެއް  ވެެއ  މީޑިާއއަށް  ަވޑައިނުަގނެވޭނެ  ދެތް 

ން. އާދެ!  ބޭފުޅުން ނުކުމެ ވަޑަިއަގތުތުަގއި. އެހެންީވމާ، މިވަުގތު މީޑިއާ  ށް ެގންދާ މައްސަލައެްއެގ ޮގޮގތަކަށް ކުރިއަ

ހަިއެގން ނޑު ޯވޓަށް އަައޅުަގ،  މަވެސްނައެހެން.  އް ނުކުރަްއވާޟެވެސް މެންބަރަކު އިއުތިރާެއއްަގއި  މީކުރީަގއި    އޭެގ

ކޮމިޓީއެއްތޯ.   ސިއްރުކުރާނީތޯ މީޑިއާއަށް ނުވަތަ ހާމަމިވަުގތުަގިއ  ވޭ. މީޑިއާ މިކޮމިޓީ  ކޮށްލަން ބޭނުންޤީންއެކަން ޔަ

ވޯޓެްއ.   ލިބިފައިވާތީވެ،  ކުރުމައާތާއީދު  ސިއްރު  ތާއީދުކުރައް ދެ!  އިއްތިފާ؟ ވާތޯށް  މެންބަރުންެގ  ން  ޤުއާދެ! 

އެހެން މީޑިއާ  ފާސްވެއްޖެ.  ިމވަުގތު  ދަންނަވާކޮމި  އަޅުަގނޑުމެންވީމާ،  ކަމަށް  ސިއްރުކުރެވިއްޖެ  ލަން.  ޓީ 




