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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  ޑިޝަޖު`.   ފެށުނީ. މިވަގުތުއްދަވަނަ ބަ  16ރީ  ވި  ބެ ޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްހާ ކޮމިޓީއަށް  ލުވުން މި 

ދާމެ ހުޅަނގު  ހެންވޭރު  ލައި ންބަރުންނަކީ  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާޠީރާގެ  ހިންނަވަރު  އިއްފު،  މެގެ  ންބަރު  ޒަތްތެރި 

މަޙު ހެމޫޖީހާން  އިބް ންވޭދު،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މުޢިރު  މަތިވެރި  އްރާހީމް  ދާއިރާގެ  ޒު، 

ލްޙަކީމް،  މް ޢަބްދުޝަހީهللا ންބަރު ޢަބްދުއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެސަން ޒަރީރު، ކަނޑިތީމު ދާރު ޙަތްތެރި މެންބައިއްޒަ

ދާއިރާ މެންބަރު  ގުރައިދޫ  އަޅުގަނޑުގެ  ވަޑައިގެންފައި  ކަމައެހެއެކުގައި  އާޢިޒުނަވެސް    ގެކޮމިޓީއަށް  ކަށް  ން 

އިއްޑަޝާމިލުވެވަ ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  މިވަގުތު.  މެންބައިގެން  ދާއިރާގެ  ޒަތްތެރި  ވިލިނގިލީ  ޙުސައިން،  ޢަލީ  ރު 

މެންއިއްޒަ ދާއިރާގެ ތްތެރި  ފޮނަދޫ  ޙުސައިން،  ސަޢުދު  އިއްޒަތްތެބަރު  މެންބަ  ސިރާޖުރި  މޫސާ  މާފަންނު    ރު  ދެން 

  މެއް. އެއް ކަ  2ންޑާގައި މިވަނީ  ގަނޑުމެންގެ އެޖެއަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. މިއަދު އަޅުގެ މެންބަރު  ރާއުތުރު ދާއި 

ދިވެހި ކަމަ ކޯޓުކީ  ދިރާސާކު  2010/22ގާނޫނު  ބެހޭ    ތަކާރާއްޖޭގެ  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އެރުއަށް އިޞްލާޙު  ޖެންޑާގެ  ން 

ގޮތުގައި  މިވަ  އެއްކަމެއްގެ  ހިމެނިފައި  ހިމެކަ   ނަވަ  2ނީ.  މި  ގޮތުގައި  ޖުޑީމެއްގެ  ރވިސް  ސާ   ޝަލްނިފައިވަނީ 

އެއީ  ކޮމިޝަ ގާނޫނު  އި  2008/10ންގެ  ގެނައުޞް އަށް  ބިލު  ލާޙު  ހުށަހެޅުނު  ދެންމަށް  ވަނަ    3  ދިރާސާކުރުން. 

ގޮތުގައި އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސް މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާ  އޮތިއްޔާ އެކަމެއް ފާހަގަކުރެއް  ކަމެއްގެ    މަށް ވުކަމެއް 

ފުމެހި އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައް  1ންޑާ  އެޖެތަމަ  ރަނިފައިވޭ.  މިވާ  ދިވެހި ގައި  ކޯޓުތަރާއްޖޭގެ ތައް  ގާނޫނަށް    ކުގެ 

ބިލުއިޞް ގެނައުމުގެ  ބިލާލާޙު  އެ  އަޅުގެގުޅި  ،  ދުވަހެއްގައި  ކުރީ  ނިނޑުގަން  ނިންމުމެއް  ސް  ފިނޭން  އިންމަމެން 

ބަސްމިނި ކަންކަން ސާފުކޮށް އެ ޓްރީއަށް  ޖަވާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ. އަޅުގަނޑުމެމަށް  ލުއް  ފޮނުވި ސިޓީގެ   ފިނޭންސް  ން 

އަޅުޓްރީނިސްމި ފޮނުމެންނަގަނޑުން  ފިނޭން އްވާފައިވޭށް  އެ  .  މިނިސްޓްރީގެ  ކޮޕީއެއް  ފޮނުސް  ސިޓީގެ  އްވެވި 

މިވަގުތުވާނެ ފައިލްކޮޅުގައި  އެ.  މެންބަރުންގެ  ކިޔުއްވާ  މެންބަރުން  އެއާއިއެސިޓީ  ވާ  ފައި ކުރެވިޗް އެޓޭ  ކު ލައްވާފައި 

ބައް  އެދެން.  އި ލަވަޑޮކިޔުމެންޓްސްތައް  އަލެއްވުން  އަޅުކޮށްދިރާސާގަނޑު  ޅުއެކަން  ބިލު  ގަނޑުމެންގެލިއިރުގައި  މި   

ހުރަސްތަކެއް   ފާސްކުރުމަށް  އިއްޒަތްތެޔެއްހި ހުރިހެން  ގާނޫނަކަށް  ނުކުރެވޭ.  ފާހަގައެއް  ގޮތަކުން  މާލީ  ރި  ނުވޭ. 

އެކަމެންބަ ވެސް  ބައްލަވަންތައުލިޔެކިށް  މަރުން  އެކަން  ލެއްވުން  އިހައްދަވަ   ވާލައްއި ކަށް  މިވަގުތު  އެދެން. 

، މިއަދު ނިންމާލުމަށް  ލާއިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމަސާކުރެގަނޑުމެންގެ މި ބިލު ދިރާއެކުގައި އަޅު ލެއްވުމާ އި ބައްލަވަ

ގަސްދު މިއަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  އާކުރަނީ.      ފިޑަކުދެ!  މިނިސްނޭންތަންކޮޅެއް  އެލިޔުމުޓްރީގެ  ސް  ފުޅުން  ބޭ  ން 

މަޖިކޮށްލުމަލާޙުއިޞް ގުޅުއްވަހަލީށްފަހު  ބޭފުޅުންނަރާގެދާ އި  އިށް  އެ  މަށް  ދަންނަވަލޫމާތެޢުރުއްވި  އެ އިއް    ލާނަން. 

ހެޑްބޭފު މި  ވިދާޅުވަނީ  މި ޅުން  ދި   ލައިންގައި  ސްޕްރިމް ވެހިއޮތީ  މަ  ޔާރުން އިތުރުވެއްޖެނަފަނޑި  2  ޓުގެ ކޯ  ރާއްޖޭގެ 

ގާނޭ  ށް ހިނގެ އިތުރަޖެޓުބަ ގެ އޮތީ މިއަހަރުރެވޭ ޚަރަދު. ކުރީގައި މި ހިނގާނޭ ކަމަށް ލަފާކުށް  ރަތުއަހަރަކަށް ބަޖެޓް އި



  

ން ދާނެ  ށް ބަދަލުވެގެ ބަދަލުގައި އަހަރަކަށް މިގޮތަ މިއަހަރުގެފުޅުން ބޭނުންފުޅު މިވީ ބޭ  ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަޖެޓް. އެ 

ން  ( އަޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު).  ލާޙުކޮށްލީނޑު އިޞް އަޅުގަ، އެކަންކަމަށް. އެހެންވީމާ

ބެވެފޮނުއް ސިޓީއަށް  ލިޔުމާއި،  ހޭދަވި  ވަގުތުކޮޅެއް  އަޅު  ކުރުމާލުމަށް  ދިރާސާގެ  ގަނޑުއެކުގައި  ބިލުގެ  މެންގެ 

ކުރި މަސައްކަ މި  މިހާރު  ގަސްދުއަތް  ގެންދަން  ކުރުށް  ވަރަށް  ބިކުރު ކުރަނީ.  އިޞް  ނޫނީ  މިއޮތީ ލެއް    ލާޙެއް 

ގާނޫނަށް މިގެންނަ އިހިރާދިވެ މެންބަޒަތްތެޞްލާޙު. އިއް އްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  ފާހަގަކުރެއްވޭ  ރި  ކަމެއް އޮވެއްޖިއްޔާ  ރުން 

ހު އެ  އޮތިއްޔާ  ހުށަހެޅުމެއް  ފާހަގަކުރައްވާ  ފު  ށަހެޅުއްވުމެއްއެކަން  މި  ހުރުޞަހުށަހެޅުމަށް  އަޅުގަނޑު    ވާލަން. ޅުތު 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ށް ނަޢުދު ޙުސައިތްތެރި މެންބަރު ސައިއްޒަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ޙުސައިން ވާ ޢުދު ސައިރާގެ މެންބަރު ވިލިނގިލި ދާ

ޝުކުރި ފިނޭންޔާއް އާދެ!  މިނިސްޓްރީ.  އަސް  ލިބިފައިގަނޑުމެޅުން  މިހާރު  މަ  ންނަށް    ޢުލޫމާތުގައި މިއިން 

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ފާހަގަވޭ  ކަންކަން  އެގޭގެ    ފަނޑިޔާރުންގެ ކޯޓުގެ    ޕްރިމް ސް  ، ގެންފަނޑިޔާރު  އެބަ 

ޚަރަދުބެލެހެއް ހިނގާ  ޔަ  ޓުމަށް  ހަމަ  ދިވެހިޤީއެއީ  މިވަގުތު  ވެސް  ދަނުން  ކަމާއިއެކީގައި  ލަތަ އު  ފަސޭހަ  އެހާ  އް 

 ހިނގާނެ  ޓަކައި  މަށްކުރުއްޔަންޢަރުން  ފަނޑިޔާ  2އިތުރަށް    ކަން ވެސް އިނގޭ. ދެންތަކެއް ނޫންޚަރަދުއްޓޭނެ  ބެލެހެ

ލަފާކު ޚަރަދުކަމަށް  ތެ ރެވޭ  ލިބިފައިތަކުގެ  މިހާރު  އެސްޓިމޭޓް  ރޭގައި  ހަމަ ތަކަށް ބަލާއި ހުރި  ބޮޑު    އާދަޔާ  ރު  ޚިލާފު 

ގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރީގައި  ރުންޔާފަނޑި  7ޔަޤީނުން ވެސް    މަކޯޓަކީ ހަ  ސްޕްރިމް  ދެން  .އޭގައި  އަދަދުތަކެއް އެބަހުރި 

ހިންގަ ތަމުންދިވެސް  އެ ތަރިކޮޓަ އެ  ގައި  ނއެތާނަކަށްވީމަ  ޔަ  އަޅުސިލިޓީފެ  ކުގައި  ކަމަށް  ހުންނާނެ  ން  ގަނޑުމެޒް 

މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ    ދަލު ގެނައުމަކީ ހަމަގާނޫނަށް މިގެންނަންޖެހޭ ބަ  ،ލުކުރަން ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސްބޫޤަ

ކަމަ ކުޑަކުރުމަށް  ދެން  ކަށްވާތީ  ކަމެއް  ކު ޚަރަދު  މިނިސްޓްރީ  ރެވެންޓަކައި  ކަންތައް  ބަލާހުރި  ކަމަ ން    ށް ނެ 

އެހެންވީމާޤައަޅުގަނޑުމެން   މިބޫލުކުރަނީ.  ފަރާތު  ހާރު،  ގާނޫނަށް    ،ގާނޫނަށްން  ސަރުކާރުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ 

ކޯޓުތަކާ ވާށަހަޅާފައިހު ހުބެ  ،  ގާނޫނަށް  އެ  ހޭ  ހުށަހެޅުން  މި  ފާހުށަހަޅާފައިށަހަޅާފައިވާ  ގޮތަށް  މަށް  ސްކުރުވާ 

އެހެންވީމާގަނޑަށް  ޅުއަ ފެނޭ.  ޢަދުހަމަ  ގާއިމްޞާލުއިން،  ކު ކުރުމަށް  ފު  މި  މިހާރު  މަސަ ޓަކައި  ގެ  އްކަތުރެވޭ 

ހަމަ  ގަނއަޅު ނުފެނޭ  ވަގުޑަކަށް  އެހެންވީމާއެންމެ  ލަސްކުރާކަށް.  ވެސް  މިއަދުތެއް  ހަމަ    ،  ޞްލާޙު  އިވެސް 

 ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ކެވުން: އްހަކަދެސަތުން ވާ ރިޔާ



  

އިއްޒަތްތެރި ކުރިޝު މެންއްޔާ  މެބަރު.    ވާހަކަފުޅުގައި އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުންބަރުގެ  ވެސް    އެބަވޭ.  މެއް  ހުށަހެޅިފައި 

ގޮތަ ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު  ބިލު  އުނިއިއެއީ  ނައިސް  ބަދަލެއް  ފާސްތުރު ށް  ނެތި  ން  ޓީ ކޮމި  ކުރުމަށްކުރުމެއް 

   ން.ޞަތު އަރުވަރުށް ފު ރާޖަމޫސާ ސި ރުއިއްޒަތްތެރި މެންބަ .ރުމަށްފާސްކު

 

 : އްކެވުންއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެ ފޮނަދޫ ދާ

އިއްޒަކުރިޝު މުއްޔާ  މެންބައްރިރުޤަ ތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ސަޢު.  ހުށަހެޅުރު  އެ  ހަމަ  އްވިދު  ގޮތަށް   

އަޅުގަނޑުދުތާއީ އި   ކުރަން.  އިން  ހުށަހަޅާފައި  މި  މިއި  ހަމަ  ޞްލާޙަށްވެސް  ފާސްކުރުމިހާރު  ގޮތަށް  މަށް  ން 

އެއާ ދުތާއީ ހަމަ  އަޅުކުރަން.  ލިބިއެކީގައި  ވެސް  ސިޓީގަނޑު  އޮތް  އެ  އާފައި  ޅުކުރަން  ފާން  ޑުވުކަންބޮ  އެކީގައި 

ލަފާކުބޭނުންވޭ އަން.  ކަމަށް  ތެކޮޒާދާރެވޭނެ  ޚަރަދުތަކުގެ  އިން  އަޅުރޭށްފައި  މި  ޤަގަނޑަށް  ގައި  ނުކުރެވޭ  ބޫލެއް 

ރޭގައި މިސާލަކަށް  ތެ ރަދުތައް އެބަހުރި އޭގެ   ހިމެނިފައި ހުރި ކަމަށް. ބައެއް ޚަކެއް ތައް ހިނގަންޖެހޭނެ ޚަރަދުތަޚަރަދު

ހިއެއްނުވޭ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ  ނޑަށް  މިކަންކަން އަޅުގަ  ގަތުމާއި ގަތުމާއި، އަލަށް ކާރު  ޓްއަލަށް ސޯފާ ސެ

ސްޕްރިމް މީގެ ކުރިން  މައްޗަށް އެފަނޑި  7ކީ  ޓަކޯ  ކަމަކަށް. އެއީ  ތަރުތީބުލެ ވާކުލަ ޔާރުންގެ  އޮތް  ކުވިގެން  ރެވިފައި 

ކާރާއި، އެ  އެކޯޓެއް.    ޕްރިމްސް ބޭނުންވާ  ބޭނުންވާ ސޯފާ  ކޯޓަށް  ކޮންމެ    އާކޯޓަށް  ހުންނަންވާނެ. އަލަށް  އެތަކެތި 

ނަށް ހިންގިފައި  ޔާރުންފަނޑި  7  އިން ކުރީގެ   ށް ކުރީގައި ކޮޞަ އްކުރެވޭއިރަށް އަދި ޚާންއްޔަޢަޔާރެއް  ފަހަރަކު ފަނޑި

ގޯސްކޮފަނޑި  7ކޯޓަކަށް    ސްޕްރިމް   ތްއޮ އޮތަތީވެ ގާނޫނުއަސާ  ށްޔާރުން އިހު އޮތްގޮތަށް    ސީގެ ރޫޙާ އެކަންކޮށްފައި 

ބަ ސަރުކާރުދަލުއެއްގޮތަށް  އިޞްލާޙާންކުރުމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހަ    އަނެއްކާ  ބަދަލުކުރާއިރުގައި    އެ މަ  އެކީގައި 

ސެޓާއި  އު އަ  ޔާރުންނަށްފަނޑި އެގަތު  ކާރާ އު  އަ  ސޯފާ  އަޅުން  ހިގަނޑައީކީ  ދަށް  ބަޖެޓުން   ލަތުގެ  އު އެއްނުވޭ 

ކުރަމެހެކޮން   7ކޯޓުގެ    ށް. ސްޕްރިމްއެކަންކުރި ގޮތަނަންވާނެ ކުރީގައި ހަމަ  ންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް. އެ ހުންން 

ޅުގަނޑު  ، އަންވީމާރަދުތަކެއްހެން. އެހެހޭނެ ޚަންޖެރަށް ހިއެއްނުވޭ ކު ތަކަކީ އަޅުގަނޑަ ޚަރަދުއެ ވެ  ތިބީތީ  ޑިޔާރުންފަނ

ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހުށަ  މި ލަފާކުރާ  ހުރި  ވެސް  ކަންހަޅާފައި    ، ބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސްހުށަހެޅުމަށް 

ގާނޫނުއަސާ ރޫޙާ ހަމަ  އޭއެ  ސީގެ  ވާޤާރުގެ  އްގޮތަށް  ދިގުކޮށް  ވަރަށް  އެކުލަވާލިއިރުގައި    އި ހަކަދައްކަ ނޫނުއަސާސީ 

ކަންކަމަ ސްފަނޑި  7ލާފައި  ބަށް  ވަރަށްގިނަ  އެކުލަވާލާފައި   މްޕްރިޔާރުންނަށް  ސަރުކާ ކޯޓު  މި  ވާތީ  މިހާރު  ރުން 

 ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކު ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް  ހު

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

އަށްފަހު  އެ  .ފުރުޞަތު އަރުވަންށް  ޠީފަލަ ސަން  ބަރު ޙަތެރި މެންތްވަގުތު އިއްޒަރި މެންބަރު. މިޔާ އިއްޒަތްތެއްކުރިޝު

 ޙުސައިން.  ންބަރު ޢަލީ ޒަތްތެރި މެއިއް



  

 

 :އްކެވުންކަދެސަން ލަޠީފު ވާހަޙަރު ގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުޅަނވޭހެން

ވިލިނ ދެންމެ  ދާއިރާގިލިޝުކުރިއްޔާ.  އިއްޒަތް  މެންގެ  ޙުސަ  ބަރުތެރި  ހުށަހެޅުމަށް  އިން  ސަޢުދު  ހުށަހެޅުއްވި  އެ 

ތާއީދު ދެން  ކުއަޅުގަނޑު  ބަދަލުފަނޑި  7ރަން.  އަޅުކުރުމުގެ  ޔާރުންނަށް  ދައްކާ  ގަނޑުމެވާހަކައަކީ  މިއަދަކު  ން 

ވެސް މެ. ދެން    އަދަދު  ތްކުލަވާލި ގާނޫނުގައި އޮގެ ރޫޙުގައި އެސީގައި ވެސް ކުރިން އޭ ނޫނުއަސާޤާވާހަކައެއް ނޫން.  

ނޑުމެން ބަލާލަން  ވާނީ. ދެން އަޅުގަވާހަކަ ދައްކާފައި   ށް އެދިގުކޮޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު ވަރަށް  އް އަބުތައެ ސަބަ

އެ    ،ކުރާއިރު. ދެން އެއަށް ރިޢާޔަތްއްކާފަތޯ ދައްހިނެ ކިއުމިއްޔާގައި ހުރީ ރު ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތައް ޔަ ބޭނުންވީ އޭ

  ފައި  މަޖިލީހުގެ ވާހަކަތަކުގައި އަލިއަޅުވާލާޞަމެންނަށް އިނގޭ ޚާއްގަނޑުއަޅުރާއިރު ވެސް  ކުރިޢާޔަތްޔައުމިއްޔާތަކަށް  

ހަމަގު  އަދަދުތަކަކާ   ހުރި ވެސް. ދެން  އެ  އެކީގައި  އެއާ  ޅޭގޮތުން  އެއަށްވުނޑިފަ  7ކީއްވެގެންކަން  ނުވަތަ  ރެ  ޔާރުން 

އަދަދުގެ ފަނޑިޔާރުން   މުހިންމުކަގިނަ  މައްޗަށް  ބައިކަމުމަކީ ކޮތިބުމުގެ    ޞަ  ޚާއް ލައްވާ އޭރުގެއިއަލިއަޅުވަވެސް  ގެ 

ކޮމިޓީގެ  ޑްރާފްޓިންމަޖިލީހުގެ   ވެސް ގ  ވާހަކަބޭފުޅުން  ހުރީ  މިކަވާފަދައް    ދެން  މައްޗަށް    .  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ 

މާ ނިންމުމަކީ  ޔަޤީންވެގެން އެބަދޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންށް އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ ވެސް  ކުރުމުން އިތުރަރިޢާޔަތް

ކަމަށް  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް  ބައެ  7  ބަދަލުކުރުން.  މެފަނޑިޔާރުންނަށް  ފިނޭވައިއް ރަހަގަކުފާންބަރުން  އް  ސް  ންފި 

މަމިނިސްޓްރީ ދެއްވި  އެ ލޫމާތުގެ  ޢު ން  ކަންބޮބޭ  އަލީގައި  ދެން  ފުޅުންގެ  ކަންކަމުގައި.  ބައެއް  ކަމަށް  ހުރި  ޑުވުން 

ގަނޑަށް  ށް އަޅުތަގޮ  ކަންބޮޑުވުމެއްގެ   . އެން ތަންކޮޅެއް ދަތިނަވަށް އެއްޗެއް ދަންއަޅުގަނޑަށް އެއަ  ،ސްއެހެންނަމަވެ

ކޮންއިރަކުކަން  އަޅުގަނޑުއެއީ    ނުކުރެވޭ.  ފާހަގައެއް ގެންނަންޖެހޭ  އެބަ  ހަނދާނަށް  ތިބީ  ފަނޑި  7މެން  ޔާރުން 

ނެއް  މެންޅުގަނޑު، އަމާންވީހެވެއްޖެ. އެމަށްފަހު މިހާރު އަހަރުތަކެއް  ޔާރުންނަށް ބަދަލުވުފަނޑި  5މެފަހުން. ދެން  އެން

އަ ކޮމިޓީއަކުން  މި  މަޖިލީހުގެ  ނުވާނެ  އަޅުގަނޑު  ހިތުން  ޅުގަނޑުދެކިގެން  އެއެއީކީ  ދެންނެވިދާނެ  މެންނަށް  އްޗެއް 

ނޫން ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަމެއް  އެއަށް  ހަމައެކަނި  ބަލާފައި  ހުރިގޮތަށް  އަދަދުތައް  މިއޮތް    ކުރީގައި ގެންގުޅުނު   ފައިމީގައި 

ބޭ މިހާރު  ކަމަށް ން  ކުރަނުންކާރު  އެ  ސްޕްރިމް   ޖެހިދާނެ  އަޅު  ކޯޓުގައި  ކަމަކަށް  އޮންނާނެ  ގަނޑުމެންނަށް  ކާރު 

ފިނޭނުދެންނެވޭނެ. އަޅުގަ ހިތުން  މިނިސްންނޑު  އެ ޔުމެއްވިލި  ހުރި  ފޮނުއްވާފައިން  ޓްރީސް  ފޮނުއްވާފައި  އޮތީ    އްޔާ 

ކޮމި  ޖުޑީޝަލް ސްޕްރިމް  ޝަންސާރވިސް  މިގަ ކޯޓު  ނުވަތަ  ކޯޓުން  ހޯއްދަވައިމަޢުލޫ  އި  އެހެންވީމާމާތު  ،  ގެން. 

ވެފައި ކާޕެޓަ އެބަ  ށް  މީގައި  ބަޔާންކޮއޮތްގޮތް  އޮފަށްއޮތް  ހަލާކުވެފައި  ކަމަށް .  ސޯފާތަކަކީ    ތް  ދެން  އިނގޭތޯ. 

ކަމެނއެތާ އެކަށީގެންވާ  ނެތުމަކީ  އެހެންވީމާގައި  މިހި  1،  އް.  މީގައި  ދުވަހަށް  އަދަދުތަކަކީއަހަރު  ބޮޑު  އެ  ރަ  އީކީ 

އަޅުގަނޑެއަދަދުތަ ކަމަކަށް  ނުކުރަންޤައް  ކެއް  މަ  ސްޕްރިމް  ބޫލެއް  ބަލާއިރު. އެހެނެއް  ތްއްކަސަކޯޓުގައި  ގޮތަށް  ކުރާ 

އަޅު ޖުޑީނޫން.  ކޮމިގަނޑުމެން  ސްޕްރިމްޓީޝަރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަ  ން  ރވިސް  ސާ  ޖުޑީޝަލްންވީ  ކޯޓަށް 

ވެސް ބަދަލުކުރަން. އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ހުރިހާ ކަމެއް    އެ   އިލާ ކުރާ ސްޓަސައްކަތްމިޝަނަށް ދަންނަވަންވީ އެތަނުގެ މަކޮ



  

މީ މުވައްޒަގަފަހަރެއްގައި  އަދަދަށް  މިބުނާ  އެހެންނަމަވެސްފުން  އި  ނުވެދާނެ.  ބޭނުން  ސްޕްރިމް   ،ވެސް  މި    މިހާރު 

މަސައްކަތްފަނ  5ގައި  ޓުކޯ ގޮތަޑިޔާރުން  އިތު ފަނޑިޔާރު  2ށް  ކުރާ  އަން  ގަނޑަށް  އަޅުއް  އަދަދުތަކެ  ންނަރުކުރީމަ 

އާދަޔާ ޙަޤީޤަ މީގައި  ވަކިވަ  ތުގައި  އެއީ  ނުފެނޭ.  ކަމެއް  ހައޮފީކި  ޚިލާފު  ގޮތަށް  އެ ސް  ން  ފުޅުބޭ  އްދަވައިގެން 

ގެންދަވަކުއްކަތްމަސަ އެއީރައްވަމުން  ވެސް.  މިހާރު  ފަނީ  ކޮންމެ  ނެ  ކުރައްވާމަސައްކަތް  ޔާރެއްގެ ނޑި 

ޗެއް ވެސް ވަކިވަކިން  ހުރިހާ އެއް   އި ޕްރިންޓަރާއި އަދި ސްކޭނަރާޔުޓަރާ ޕިއަދި ކޮމް  ވް ސްޓާފުންނާރޭޓިޓްއެޑްމިނިސް

ކުޑަދު ރަޚަ ރޭ.  ހު ގޮތްނެވޭކުރެ   އަޅުގޮ  އެހެންނަ  ވެސް  ންނަށްގަނޑުމެތް  އެ   ،ވެސްމައިނގޭ.  މަސައްކަތް    މިހާރު 

  ށް އަޅުގަނޑުމެން އެދޭއިރު ކުރުމަތުރު އި  ކުރަޔާފަނޑި  2ންދަވާއިރު އިތުރު  ކުރައްވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެ

ތިއީ    ވަންޏާން އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަ އެކަން ކުރަލުކޮށްލައިގެން އެއްކޮށް ބަދަވައްޓަފާޅިކުރާ  މުޅި ކޯޓުގެ މަސައްކަތް

  ރުން ޔާފަނޑި 2އްވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަ  މިހާރު އެ   ،މަވެސްވިދާޅުވަނީ. އެހެންނަ ތި  ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް

މި  ކުރާ  އިތުރު ކުރަންޖެހޭނެ  ޚަރަދުކަމަށްވަންޏާ  އަޅުޚަތަކަކީ  ކަމަށް  ވެރަދުތަކެއް  އެއީ  ބޫލުކުރަން.  ޤަސް  ގަނޑު 

އަހަރު  2014ގޮތުން    ންވާހަނދާއަޅުގަނޑު   ބަދަލުކުރީ. މިހާރު    5  ވަނަ  ،  18،  17  ،16،15ފަނޑިޔާރުންނަށް 

އެތާއަހަރުވާ  5.  19 ސޯ  އިރު  ކަހުރި  ހުންނާނެ  އަޅުގަފާއެއް  ބަލައިނޑުމަށް  ނުވާނެމެން  ސް  ފިނޭން  ގެން 

ބުމިނިސްޓްރީ މިހެން  އޮންނަ ނެން  އެ ފައި  ވެ  ،ނޫންހެނެއްއިރު.  މެންއަނެއްކާ  ބޭނުންފުޅިސް  އެބަރުން    ސުވާލު   އްޔާ 

މިނިފިނޭ އަޅުގަނޑުމެކުރެއް   އާޓްރީސްންސް  އެއީކީ  ނޫންންވުން  ވާހަކައެއް  ދެންނެވޭނެ  އެއްޗެއް  އެހެންވީމާނަށް   .  ،

ޙަ ފާ ޤަޤީމިއީ  މީގައި  ކަންކަތުގައި  ހުރި  އަދަހަގަކޮށްފައި  ކަމަކީ  ކުރަންޖެހޭ  މިއީ  އަދި  ބަލާންކަމަދަށް  އިރު  ށް 

ކަންބޮ އެހާ  އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު  ދެން  ނޫން.  ކަމެއް  އަޑުވާ  ސުވާލަކީމެޅުގަނޑު،  އަސްލު  ގާނޫނަށް  ން  މި   

ސަޢުދު    ރަންކުޅުގަނޑު ތާއީދުރަން އަންނަށް ބަދަލުކު ޔާރުފަނޑި  7އިރު  ލާ ކަ. އެއަށް ބަގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުގެ ވާހަ

 ޔާ. . ޝުކުރިއްޅުމަށްހެޅުއްވި ހުށަހެޙުސައިން އެ ހުށަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ސަތުން ވާ ޔާރި

 ޙުސައިން.  ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އްޒައި ބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ކެވުން: ދެއްކަން ވާހަރު ޢަލީ ޙުސައިއިރާގެ މެންބަދޫ ދާކެން

ޞްލާޙުގެ ދަށުން  ހުށަހެޅިފައިވާ އި  ށް ބެހޭ ގާނޫނަ  ކާޖޭގެ ކޯޓުތަ، ދިވެހިރާއްގާނޫނުއީ ހަމަ  ގަނޑު ވެސް މިއަޅު  !އާދެ

އަދަދު  އެއްގޮތަށް ސްޕްރިމް  ޙާއިޞްލާ އިތުރު  7  އިން  5  ކޯޓުގެ  އަޅުއަށް  ތާއީކުރަން  ހަމަ  ވެސް  ކުރަން.  ދުގަނޑު 

ކުޅޭ ކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުޅޭއަދަދަކޯޓުގެ    ކޮށް ސްޕްރިމްޞަ ގައި ކޯޓުތަކުގެ ވަކި ޚާއްތު ރާ ގޮލުކު ބޫޤަގަނޑު ވެސް  އަޅު

ގޮތުގަކަމެއްގެ  އި  ކަމެއް  ކޮޅުރުއި  ބަދަލުކުރާ  އެހެން  ޑިމޮކްރެނޫން.  ކޮޅާ  ދުނިޔޭގެ  ޤަޓިކް  އަދި  އުމުތަކުގައި 



  

އެކަންކުޤަ  ކުރިއަރާފައިވާ  އުއުމުތަކުގައި  ހަމަތަކަށްސޫ ރާ  އަޅުމެގަނޑުޅުއަ  ވެސް   ލާއި  އެބަޖެހޭ.  ބަލަން  ގަނޑު  ން 

އެމެ ހަނދާ ސްރިންވާގޮތުން  އެ  އަދަ  ރިމް ޕްކާގައި  ގާތްގަނޑަކަށް    9ދު  ކޯޓުގެ  ބާއްވާތާ  ވެއްޖެ   150ގައި    އަހަރު 

އެހެންވީމާއިނ އަދަދުގޭތޯ.  އެ  އެމީހުން  ސްޕްރިމް  ،  ބަދަލުވާއިރަށް  ސަރުކާރު  ތިބޭ  ހަމަ  ފަނޑިޔާރުންގެ    ކޯޓުގެ 

  ވިދާޅުވި   ފުންބަރު ޙަސަން ލަޠީއިއްޒަތްތެރި މެމެ  ހަމަ އެގޮތަށް ދެން  ންނެއް ނަހަދާ.ދުކޮށް މިހެރުކޮށް މައަދަދު އިތު

ޑްރާފްޤާގޮތަށް   އަދި  އި ކުރިއިރުގަޓްނޫނުއަސާސީ  ބެހޭ  ފަހުން    ބަކޯޓުތަކާ  ވެސް  ރިއިކު ސްޙުގާނޫނަށް  ރުގައި 

އަދިގަނޑުއަޅު އެބައިނގޭ  އެމެންނަށް  ސްޕްރި ން  ފުރަތަމަ  ކޯޓުތަކާކޯޓު  މްމެ  ގައި  އައުމަށްފަހު  ނޫނުބެހޭ ގާ   ފަހުން 

ސްޕްރިމްއުފެ ތިބި  ދުނު  މިއިށާއަދަދަ  ކޯޓުގެ  ރިޢާޔަތް    ކަމަކަށް  އަޅުހުރިހާ  އެމެންނަގަނޑުކުރާއިރު  ބައިނގޭ  ށް 

އަދަދަކީ ކޯޓު   ސްޕްރިމް އެހެންވީ  7  ގެ  އެ  މާކަން.  ބަދަލުކުރު  7،  އަޅުއަށް  ތާއީދުމަށް  ހަމަ    ހަމަ   ރަން.ކު ގަނޑު 

ޖެޓަށް އިތުރަށް ހިނގާނެ   ބަރުގެނަމަ މިއަހަޔާރެއް އިތުރުވެއްޖެފަނޑި  2ކޯޓަށް    ރާއްޖޭގެ ސްޕްރިމް ގައި ދިވެހިއެކީއެއާ

ލަ ޚަ ފާކަމަށް  ގޮކުރާ  ހުށަހަޅުއްވާފައި ފިނޭންން  މިނިސްޓްރީގައި  ތު ރަދުގެ  ފައިނޭންޝަ  ސްއިން  އިއޮތް  ޕެކްޓް  މްލް 

އެބަހުރި  އެސެސް މީގައި  ކަޅުއަމެންޓް.  ހަމަ  އެބަ ގަނޑު  ކަންތައްތަކެއް  އެހެންނަމަވެސްންބޮޑުވާ  މިއަދު    ،ހުރި. 

ކޮންމެހެޢަމައުޟޫ އެކީ  އަޅުން  ނޫން.  މައުމެގަނޑުއެއް  މިއަދުގެ  ކޯޓުތަޢަޟޫން  މިގެންނަ  ބެ  ކާ ކީ  ގާނޫނަށް  ހޭ 

ބަދަލުކު  7އިން    5ޞްލާޙު.  އި ނޫންތޯއަށް  ނުވަތަ  ރަނގަޅުތޯ  އެހެންވީރުން  އިމާ.  އެ  މެން  ގަނޑުއަޅުޙު  ލާޞް، 

އަޅު ފެންނާގެންނަން  ގެންނަން  ހަމަ  ވެސް  އެހެ ވެތީގަނޑު  އެހެން  އްގައި  ބެހިސާއެހެން    ،ންނަމަވެސް.  ކޮންމެހެން 

ކަންކޮ އަޅުގަނނޭނމިޓީއެއްގައި  ހީވަނީ  ށް ޑަގެ  އެކަށީގެންވާ    އަޅުގަނޑުމެން  މުނާއެންމެ  ކޮމިޓީއެކޭ    ނޫން ސިބު 

މާލިނކަންނޭ ދައުލަތުގެ  އެ  ދައްކަ  ޚަރަދާ   ކަންތަކާއި ގުޅޭ  ތާ އްޔަގެ  ވާހަކަ  ކަންތަކުގެ  ގޮތެއްގައި    ލީޞީތަފް  އި ގުޅޭ 

އެހެން ފޯރަމެ  ކުރުމަކީ  އިދައްކަ ވާހަކަ ނުވާތީ  މެންޑޭޓަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސީދާ  ދެއްއްގައި  އެންމެ  ކުން  ވާހަކަ 

 ޔާ.  ޝުކުރިއް ދަންނަވަން.ބޫލުކުރެވޭތީ އެ ވާހަކަ ޤަގަނޑަށް ވެސް ނެކަމަށް އަޅުވާޅުގަނރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވި ޚިޔާލުފާޅުކުރި  ބަރުން މިހާތަނަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެއިއްޒަތްތެރި މެން  ހާ. ހުރިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ހުށަހެ  މިލުފުޅު  ބޫޤަންބަރުން  މެ އަދި  ތާއީޅުކުރައްވަނީ  ހުށަހެޅި  މިހާރު    ދުމެއް  ލިބިފައިވަނީ  ބެހޭ    ކޯޓުތަކާވެސް 

ބަދަލަކާ އެއްވެސް  މިއޮތްގޮތަށް  އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގެނައުމަށް  ފާސްކުރުމަށް.  ލަނު   ގާނޫނަށް  އިތުރު  އި 

ވާހަކަފު ގަސްމެންބަރަކު  ދައްކަވަން  ނުކުރަފުދުޅެއް  ވަނީނަމަ    އްވާ ޅު  ބިލުކަމަށް  މި  އޮތްގޮތް    އަޅުގަނޑު 

ފުރައިދަންނަވަ ގޮތުލާނަން  ކަމެއްގެ  ނަންބަރު    . އިގަތަމަ  ގާނޫނު ދިވެހިރާ)  ،22/ 2010ގާނޫނު  ކޯޓުތަކުގެ  (  އްޖޭގެ 

ގެނަ ..ށް  އަ އިޞްލާޙު  ގާނޫވަނަ  ބިލު.  ނައުމުގެ  ގާނޫނަށް އްޖޭދިވެހިރާ  ، 2010/22ންބަރު  ނު  ކޯޓުތަކުގެ    ގެ 

ގެ  އަންނަނެވި ގާނޫނުގެ    -1ނައުން.  އިޞްލާޙު  އަންނަނިވަ  5ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާ  އިޞްލާޙުނަ  ގޮތަށް  ކުރުން.  ވި 



  

 އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި، އެ  ނީކޯޓު އެކުލެވިގެންވަ ހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރިމްދިވެ  -5ސުޕްރިމް ކޯޓު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް.  

އިތުރު  ޢަކޯޓަށް   ޖު   6އްޔަނުކުރެވޭ  އެކު  މައްޗަށެވެ.    7މްލަ  ފަނޑިޔާރުންނާއި،  ގާނޫނަށް    -2ފަނޑިޔާރުންގެ  މި 

ދިވެ ޢަ ގާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ގެ  ހިމަލުކުރަން  ޝާސަރުކާރުގެ  މިހާރު  ޒެޓުގައި  އެއީ  ފެށިގެންނެވި.  ދުވަހުން  އިޢުކުރާ 

ގޮތް.  އިޞްލާޙު އިޞްލާ  އޮތް  ތާއީމި  ދާއިރާގެ  ،  ވަނީދުކުރައްވާފައިޙަށް  هللا ދުބްޢަމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު 

ޢަބް މަދުލްޙަކީމްޝަހީމް  ހުޢާ،  އެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  ށަހެޅުފްކުރައްވާ  މެންގިލި  ވިލިނން  ސަޢުދު  ދާއިރާގެ  ބަރު 

މައެހެންތޯ  ޙުސައިން ހުށަހެޅުފްކުޢާ.  އެ  ހުށަހަރައްވާ.   ބަރު މެން އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލިނީ  ފައިވަޅުއްވާން 

ތާއީދުކު  .ޙުސައިން ސަޢުދު އެއަށް    . ޖުރާސި  މޫސާ މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫރައްވާފައިވަނީ  އަދި 

އަހަންމި،  އެހެންވީމާ ވޯޓަކަށް  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑު  ބި ދުގަސް  ވަގުތު  ދެންނެވި  މި  މިއޮތްގޮތަށް  ކުރަނީ.  ލު 

ހުށަހެޅުރުމަށްފާސްކު ހުށަހެޅުމާ، އެ  މެންބަ  ން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފާސްކުރަން  އައްމައްޗަށް  އެއްގޮތަށް  ވޯޓަށް  ރުން 

ދެ  އިވަނަންގަ އިއްތިފާއްވުވޯޓު  މިޤުންއެދެން.  ބިލު  މި  އެނބުރިފާސްވީ  ން  އަޅުގަނޑުމެން  އެޖެންޑާގެ   މި  .    ލަނީ 

މިއޮތްދެވަނައި ދެވަނައިގައި މި ކަންތަކަށް. އެޖެންޑާ  ގައި  ކޮމިޝަ  ގެ  ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް  ގާނޫނުއޮތީ   އެއީ  ންގެ 

ބިއަށް    2008/10 ގެނައުމުގެ  މައިޞްލާޙު  މި  މަސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން ލު  މިހެން  ސައްކަތް 

  މަކީ ސުޕްރިމް އްކަ އެއަލިއަޅުވާލެވުނުވަރަކަށް  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް    ގައި ކުރިން ދުވަހުރިއަށް ދާއިރުކު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ރައީސަ ކޮންމެވެސް  އި ގައެކަމު  .އްތަގެ ކަންސިޓީއެއް  ވި ފޮނުއްވެ  ށްކޯޓުން   އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެކެވިފައިވަނީ.  ސި  ،ކުރަނީދުގަސް  ވަރަކަށް  ގޮ  އާޓީއެ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ތެއް  މެދުގައި 

ކުގައި މި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނަށް  އެއަދި ހަމަ އެއާ   .ންއް ނިންމުމެދު ގޮތެ  އާނިންމައި، އެ ސިޓީ

ގެނަ ބިލާއިޞްލާޙު  އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް އުފައް  އުމުގެ  މަސައްކަތް ކުރުން    ން އެ ކޮމިޓީ  ދައިގެން މެދުގައި 

ބޭނުންވޭމެ  ވާނީކިހިނެތްތޯ ހޯދާލުމަށް އަޅުގަނޑު  ޚިޔާލުފުލެއް  މަސައްކަ. އެންބަރުންގެ  ބިލުގެ މި  މިގޮތަށް  އީ މި  ތް 

އަ ދާއިރުގައި  އެކިއެކިކުރިއަށް  ދައުލަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކުން  ޖަމްޢިއްޔާތުގެ  އެކިއެކި  ޚިޔާލުތައް  ނާއި،  ތަކުން 

ހުށަހަޅަ އެއެބަ  މިގެންދަ  ބަމުން  ފަނޑިޔާރުންސާލެ ވާ.  ގޮތުގައި  ވެސް  ޢިއްޔާޖަމްބެހޭ    ނާއްގެ  އެބައޮތް  އިން 

އެހެންވީމާށަހު ގެންދަވާ.  އެބަ  މިކަންކަން މިހެން ހު ހެޅުންތަކެއް އެބަ ހުށަހަޅުއްވަމުން  މި ހުރިހާ  އެކުގައި  ރުމާ ،   ،

މިކަންކަންތައް ޝަމިލުވާގޮތަށް  ރިޢާޔަތްކުރެވިތަކެއް  ފުރިގެންކަމަށް  ދިރާސާކުރުމަށް  ބިލު  މި  ގޮތުގައި  ޓަކައި،    ހަމަ 

މަސަޙަ   ކާކޮމިޓީއަ  ކުޑަ ގެވާލުކުރެވިގެން  ކުރިއަށް  މެންބަރުން  ދިއުމާންއްކަތް  ގޮތެއް  މެދުގައި  ގެ  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޠީފަޙަސަން ލަނޑު އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ށް އަޅުގަލުފުޅަކަޚިޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 



  

މު މުއްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  ބިލުގަޤަ.  މި  ވިދާޅުވިހެން  ތި  މިއްރިރު  އިޞްލާޙުތަކެއް،  އެބަހުރި  ވެސް    ހާރު އި 

އެބަހުރި  ހުރި  ވިފައިފާހަގަކުރެ  އެއާ  ހުރި.  ހުށަހަޅާފައި  އިޞްލާޙުތަކެއް  ބި  ،އެކީގައިދެން  ދިމި  ރާސާކުރުން  ލު 

ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން.  ސް  މި ކޮމިޓީއަށް ވެގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ    ގަޅުޅުގަނޑު ހިތުން އެންމެ ރަނއަ

ކޮމިއެހެންވީމާ ކުޑަ  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީއަށް  ،  އެ  ކޮމިޓީއެއް.  މެންބަރުންގެ  ތިން  އެކުލަވާލަން  ޓީއެއް 

 ހުށަހަޅާނީ.    ނަން މި ފާސްވީމަތޯނޫނީ ކޮމިޓީއަށް ހަޅަންތޯގުތު ހުށަތައް މިވަންއަޅުގަނޑު ނަ

 

  ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން   ދެ   މައްސަލައެއްނެތް  އެއްކޮށް  ފާސްކުރުމުކަންތައް  އެހެންވީމާފު   ގެ ނަށް  ލިބިދާނެ.  ،  ރުޞަތު 

 ކަމަށް އެދެން.  އެންމެ ރަނގަޅު  މަން ގެންދެވީއްވަމުހަޅުހުށަ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ނަންފުޅުތައް ވެސް  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  އެއީ  .  ން މެންބަރުންތި  ށަހަޅަން ކޮމިޓީއަށް. އަޅުގަނޑު ހުޝުކުރިއްޔާ  !ދެއާ

ސި ދާ އި،  ޖާރާމޫސާ  ޙުސައިނާ އިއްޒަތްތެރި  އިރާގެ  ކެންދޫ  ޢަލީ  ދާއިރާގެ  މަތިވެ އަދި    އިމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރި 

   ކޮމިޓީއަށް.އެ ޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އަ. އެ ތިން ބޭފުޅުންގެ ނަން ޙަސަން ޒަރީރުމެންބަރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތް ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  މެންބަރު.  ވަރަށް  މެންޒައިއް  ! އާދެތެރި  މަޙްމޫދަތްތެރި  ޖީހާން  ފުރުޞަތު  ބަރު  ށް 

 އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

އީ ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް  ދެ ހުށަހެޅުން އެ،  ށަހެޅުއްވިޠީފް އެ ހު ޙަސަން ލަ ރި މެންބަރުއްރިރު. އިއްޒަތްތެޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ކު  އެކުލަވާލާށާއި ކޮއަދި  ހިމެނިވަޑައިގެމިޓީޑަ  ނަވުމަށް  ންނެ ގައި  ތިން  ހުށަހެޅުއްވި  ތާއީމި  އަޅުގަނޑު  ދުކުރާ  މަށް 

 ދަންނަވަން.   ވާހަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް މެންބަރު އިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ    ވަރަށް  މަޙްމޫދު  ތެރި  މިގޮތަށް  ޖީހާން  އަދި  އެއަށް  .  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުން  މި 

  . ކަމެއް  އްއެކުގައި ވޯޓަކަށް އެހުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެ   އިވުމާލިބިފަ  ތާއީދު



  

ވަނަ ދުވަސް.    25މަހުގެ  މި  ފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ  ން ކުރިން ކަނޑައަޅާމެންގެ ކޮމިޓީށް އަޅުގަނޑު ނިންމުމަމި ބިލު

ކުރެ ކޮމިޓީ  ކުޑަ ،  ހެންވީމާއެ މަސައްކަތްޕުޅު  ޑެޑްލައިނާމުގައްވުން  މި  ކުރެއްވުމަށް    އި  މަސައްކަތްޕުޅު  އެއްގޮތަށް 

ދެސަ އެދޭއަޅުގަނޑުމެއްވުމަކީ  މާލުވެވަޑައިގެން  ކޮމިޓީ  ން  މި  ހުށަހެޅި  ،މެދުގައި  އާކަމެއް.  މި    ހުށަހެޅުމާ   ކޮމިޓީ 

ތި އޮތް  މެދުގައި  އިޢުތިރާޟެއް  ނުކުރެވޭ  ބޭފުޅުންގެ  ފާހަގައެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ފާސްވި  ޤުއްތިފާއި،  ތީކަމަކަށް  ން 

ޝުކުރި  ނިންމަން.  ކަމުގައި  އި ފާސްވުމެއް  މެންއްޔާ  އަޅުބަރުންނަށް.  އްޒަތްތެރި  މި  މިވަގުތު  ޖެހިލަން  ގަނޑުމެން 

ވެސް ކުރިން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ބޭނުންވަނީ  ޙަސައިއްޒަތްތެ  ...  މެންބަރު  ހުށަހެޅުމަށް ފަލަޠީ  ންރި  ހުށަހެޅުމެއް    ށް 

 ވަން.  ފުރުޞަތު އަރު އިޓަކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

މި  ޤަމު  ޝުކުރިއްޔާ  !ދެއާ މަހު އްރިރު.  މި   25ގެ  މި  ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޖިއެއީ  ދިރާސާކޮށް  ބިލު  ފޮނު  ވަން  ލީހަށް 

ރީޚެއް   ތާ މި ކޮމިޓީއަށް ގެންނާނެ  ން، ކުޑަ ކޮމިޓީއެހެންވީމާ  . ގެ ތާރީޚަކީއެންމެ ފަހު  ،ޅިފައި އޮތް ތާރީޚަކީކަނޑައެ

ވާ.  ފްކުރައްޢާމަ  21،  18  ނީތޯ ވާއްކިހިނެނީ. އެއީ  ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ  ނެވާން ކަނޑައަޅަންމި ކޮމިޓީވެސް  

 .  . ޝުކުރިއްޔާންގެންނަ ފަހު މި ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތްމަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ގެ ކޮމިޓީ ޖުލައި، އެއީ ކުޑަ 21

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން

އިއްޒަތް  !އާދެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ  ހުން  ޙަސަ  ތެރި  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރަކު  ށަހެލަޠީފް  ޅުއްވުމަށް 

ބޭނުންފުޅުވާއީދުތާ އިކަ  ފުޅުކުރައްވަން  އިއްޒަތްތެރި  ޝާ މަށްވަނީނަމަ  އެދެން.  ޖީހާން  މެންރާތެއްކޮށްލެއްވުން  ބަރު 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މަޙްމޫދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

ހަމަޖެއްސެވުމަށް އިއްޒަތް  21ކަށް މި މަހުގެ  ޑެޑްލައިނަކޮމިޓީގެ    ޑަކުއްރިރު.  ޤަޝުކުރިއްޔާ މު ދުވަސް  ތެރި  ވަނަ 

   ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ން ލަޠީފް ހުށަހެޙަސަ މެންބަރު

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަތުރިޔާ

ބޮޑަށްއާދެ!   އިއްޒަތް  ވަރަށް  މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  މަޙް  ތެރި  ކުޑަ   .މޫދުޖީހާން  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ  މިހާރު   

ސުންގަޑި  21ނިންމުމަށް   އެއީ  ހުށަހެޅު  ކަމަށް   ޖުލައި  ދެންމެ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް    ތާއިދު   އްވި 

އިއްޒައެކުގައި   ލިބިފައިވުމާ ބޭނުންވޭ  ތްތެރި  ބަލާލަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  އްވެސް  އެ  .މެންބަރުން 



  

އިޢުތިރާޟު  މެންބަރަ އިއްތިފާ  މަށް ނުކުރާކަކު  ވެސް  މިކަން  ނިމުނުޤުވަނީނަމަ  އަޅު  ން  ނިންމަނީ.  ކަމަށް  ގަނޑު 

މިގ2019ެޖުލައި    21އެހެންވީމާ،   ނިޔަލަން  ނިން  ކުޑަ   ،  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީކޮމިޓީގެ    އާ މުމަށްފަހުގައި 

. ޑްލައިންވާ ޑެ ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިންމެކީ މުޅި ބިލު އަޅުގަނޑުޖުލައި އަ   25އެއީ    .ންވުމަށް އެދެއްޞާކުރެއް ޙި

  ! އިގެން މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ހިންގުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ މާލުވެވަޑަށް ސައެހެންކަމުން މިކަމަ

  ޔާރު ކޯޓުން އުއްތަމަ ފަނޑިމް  ޕްރިން ސުވެސް އިޝާރާތްކުރި ފަދައި  ކުރިންޑުމެން ގެންދާނީ  ށް އަޅުގަނދެން ކުރިއަ

ފުޅާއި މެދުގައި ނިންމާނެ  ތްތަކާއި، މިސިޓީމެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮފޮނުވާފައިވާ ސިޓީފުޅު މިކަމާއިމެދުގައި  

ދު  ޢުސަ  ންވަނީ މިވަގުތުގައި. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުހިންގާލަން ބޭނު  ޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާއެއްގޮތްތަކާއި މެދުގައި އަ

 ވަން. ށް ފުރުޞަތު އަރު ޙުސައިނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ސިޓީފުޅާސު  !އާދެ ފަނޑިޔާރުގެ  އުއްތަމަ  ކޯޓުގެ  ކޮމިޓީ  ޕްރިމް  ކަޢަގެ  ގުޅިގެން  ގޮތްތަކެއް    އެޅުމަށް ނޑަމަލުކުރާނެ 

ހުރިހާ  މިހާރު  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ވަކިވަކިޓަކައި،  މެންބަރުންނަށް  ސިޓީ  މެއިލްފުޅުވަނީން    ކުރައްވާފައި  

އެހެންވީއެހެން ސިޓީ މާނޫންތޯ.  އެ  ބަޔާންކޮ،  އޭގެ ގައި  މެންބަރަކަށް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ހުރި    ށްފައި 

ން  ނޑުމެން ކޮމިޓީއަޅުގަ އި ކުރުމުގަސްޙުވަކިން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ ބައްޖިއްޔާމުން  ނގަޅު ޚިޔާލެއް އޮވެތެރެއިން ރަ

ފެނިވަޑައިގަ  ދާމި  ކުރަމުން ޙުއިޞްލާ ބޭފުޅަކަށް  އެ  އޭގެ ބިލަށް  އިޞްލާޙެއް  މެންބަތެރެއަ  ންނަވާ  އެ  ރަކު  ށް 

މިހާރު ސިޓީ  ، ދެން އެއީ އެ ފެނިވަޑައިނުގަންނަވަންޏާ ދެން އެ އޮންނާނެތާ  އްވުން. އެހެންވީމާހުށަހެޅުއަމިއްލައަށް  

އިން އެއްޗެއް.    އިފޮނުވާފަ  އި ގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައްތަކުންތަގޮތަކަށް ކަ  ންނައަށް ފެއެ ބޭފުޅާ  ގެއެކި ޚިޔާލެއް 

ފާހަގަކުރެވޭކަމެއް    އި ކިޔުއްވާފަސިޓީ     އެށް ފެންނަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ މެންބަރަކު ނޑަ، އަޅުގައެހެންވީމާ

އެހެންނޫނިއްޔާ   ހުށަހަޅަން.  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިދެ އެއީ  އޮވެއްޖިއްޔާ  މުޅި  އެ  ހަމަ  ވަޓީން  ގޮތެއް ސިޓީއާން  މެދު    ކި 

 އްޔާ.  ގެ އެންމެ ރަނގަޅީ. ޝުކުރިނނޭކަން މުމުގެ ބަދަލުގައި އެގޮތް ނިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮ އިއްޒަތް  ޑަށްވަރަށް  މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  ކަމެތެރި  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އޮތިއްޔާ . އެހެން  ފާހަގަކުރައްވަން    އް 

ކޮށްޝާއި މެން)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލައްވާ.  ރާތެއް  އިއްޒަތްތެރި  އިއެއްވެސް  އަދި  މިވަގުތު  ރާތެއް  ޝާ ބަރަކު 

ބޭއެއްކޮށް    މާނެތުއިކޮށްފަ ފާހަގަކޮށްލަން  މިވަގުތުގެ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަންކަން  ބައެއް  ނުންވާ 

މި ސިޓީ ދުވަހުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ  ހިފަން. ކުރީ  ކޮމިޓީއަށް ފުޅުބޭނުން  މި ކޮމިޓީ  ރައްދުވުމާ   މި  ގެ  އެކުގައި 

ދުވަ ބޭއްވި  ދުވަހުބައްދަލުވުން  ވާހަކަދެކެވުނު  ފުރަތަމަ  މެންހުގައި  ބައެއް  ވެސް  ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ  ބަރުން  ގައި 



  

މިގޮތަ އުސޫލީ މައްސަލައެއް މި ސިޓީ  ބޮޑު   ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ  ކަން  ވާ   އެބަ  ފޮނުއްވުމުގައި  ށް ވަރަށް 

ކަންތައް   އެއިރުގައިފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރުން ތެރޭގައި ވެސް. އެ  ފާހަގަކުރެވުނީ    ތަކުގެ  ބޮޑަށް  ޔިތުންގެ  ރައްއެންމެ 

ބި  ފާސްކުރުމުގެ  ލެމަޖިލީހުގައި  މަރުއް  އެ  ދަނިކޮށް  ހިނގަމުން  ނޫނިއްޔާ  ޙަ މަސައްކަތް  ކޯޓަކުން  ތެރޭގައި  ލާތަކުގެ 

އެގޮކޯޓުން ސިޓީފުޅެއް  ސުޕްރިމް   ލިބިގެންވާ ގާނޫނު  މަލުކުރެއްވުމަކީ ރައްޢަތަށް  ފޮނުއްވައިގެން  ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ނު ތެރެއަށް  ބާރުގެ  ފޯރުވުންކަންޒެފޫހެދުމުގެ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން    އީމި  އް  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  އުސޫލީ 

ހަމަ    އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑަށް  އެއާއިވެސް  އަނެއް ފާހަގަކު އެކުގައި  ކޯޓުގެ    ރެވޭ  ސުޕްރިމް  ކަމަކީ 

ތަޖުރިބާ ރަނގަޅު ނޫންޝަން އޮވެ ކުރެޑްމިނިސްޓްރޭދަށުގައި ޖުޑީޝަލް އެ ނޫނިއްޔާ    ށްޑުމެންނަށް އަޅުގަނކަމަވުނު 

އަޅުގަ އަދި  ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ.  މަޖިލީހުއަޅުގަނޑަށް  ރައްޔިތުންގެ  ފަހަރު  ގިނަ  ވަރަށް  ފްލޯގައި  ނޑުމެންނަށް  ގެ 

ބަ މިހިރަ   ސްތަކުންޙުހިނގުނު  ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ. ދެން  ކަންކަމާވެސް  ދެންނެވި  އަ  ގުޅިގެން  މިހިރަ  މި  ޅުގަނޑުމެން 

ތެރޭގަފުސިޓީ ދިރާސާކުރުމުގެ  ނިޅު  ކަންކަން  ގޮތަކަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  އެއީ    ންމެވުންއި 

އެދޭއަޅުގަނޑުވެ މެންބަރުސް  އިއްޒަތްތެރި  އިގޮތަކީ.  ތެރެއުން  ބޭފުޝާންގެ  ކޮށްލައްވާ  އެ  ރާތެއް  އަޅުގަނޑު  ޅަކަށް 

ގެންދާނަން އަރުވަމުން  ޙަސަން  މެންބަ   ރިއިއްޒަތްތެ  .ފުރުޞަތު  ފުރުއިއްޒަތް  ލަޠީފް.ރު  މެންބަރަށް  ޞަތެއް  ތެރި 

 އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

  އި އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަންޖެހެނީ ކުރީ ދުވަހުގަ  ކާ ވެސްއަނެއް  އްރިރު.ޤަމު ތްތެރި އިއްޒަ އްޔާ ޝުކުރި  ވަރަށް ބޮޑަށް 

ޖަލްސާ މި ކޮމިޓީވެސް  މި ދެއްކި ވާހަކަގެ ބަ ގައި އަޅުގަނޑުމެން  އުއް  އެއީ  .އްދަލުވުމުގައި  މަ  ތަ މިފަދަ ސިޓީއެއް 

އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން   ؟ހަލަ ކަމެއްތޯސޫލީގޮތުން އެއީ ކޮންއެ އު؟ ތޯފަނޑިޔާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވިދާނެ

ކީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް  ރެވެނީ އެއީބޫލުކު ޤަނީ އަދި  ހަގަކުރެވުވެސް ވާހަކަދެއްކީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާ  ކުރީ ދުވަހު 

  އްޗެއް. މި އެ  އިނީޝިއޯ   ވޮއިޑް އެބް  ވެސް    މީގެ ޒާތުގައި އީފަތްކޮޅު މި، މި  ނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާވޭރެއްކު

 އެއްޗެއް.  ، އެ ހިސާބުން ވެސް ބާޠިލް. އެހެންވީމާއީވެސް ނުޖެހޭ އެއްޗެއް މިން  ވެސް މިތަނަށް ވަންނަ  އުފެދުމުގައި

ހުރިވީމާއެހެން މީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ،  އެއީ  ރަނގަޅު  ކަންކަން  ކިތަންމެ  ނޫން.  ވެސް  ކަންކަމެއް  ބެލެނޭ  ނަށް 

ވެސް    ، އަދި  ބެލެނޭ އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލަންޖެހޭ  ،ސްވެމަގެ. އެހެންނަނކަންނޭ  ވެސް އޮވެދާނެ  ވާހަކައެއް 

މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާ މާ. އެހެންވީބޫލެއްނުކުރަންޤަކަމަކަށް އަޅުގަނޑު    އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދޭތެރޭ  މިއާއި  ނެ  ، 

ބޭނުންފުޅު  ،ވާހަކަ މުވާ  ނިންމަން  ތަކުޤަވާހަކަ  ވިދާޅުވީމަ  ބޭނުންވޭ  ރާރުއްރިރު  ކުރަން    އް ބައެ މީގައި    ވެސް 

އެ އެ ވާހަކަތައް  ވިދާޅުވެފައި  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  ކޮންބޭފުޅު  ބަހުރި  ބޭއްވި  ކޮންފަރެންސެމެން  އި  ގައް ވެސް 

ކޮންފަރެންސްގަ ވާހަ  އްގެމެކުރެވިފައި ހުރި ކަންކަފާހަގަ މިތަނަށް  ވެސް ފާހަގަކުރެވި  އިކަ. އެ  ފައި ހުރި ކަންކަން އެ 



  

އަ ރަނގަގޮޖެހޭ  ންންނައެ  ވަރަށް  ހަމަ  އެ  އައީމަ  ވެސް  ތަށް  ވާހަކައަކަށް  ބަލައި ޅު  ގަނެވިދާނެ.    ވެދާނެ.  ވެސް 

މިތަނަ  ،ނަމަވެސްއެހެން ހުށަމިހާރު  މި  މައޮތީކީ މި  ހެޅިފައި  ށް  ރައްޔިތުންގެ  މިއެއް  ހުށަހެޅެން   ޖިލީހަށް    ވާ ލިޔުން 

އަޅުގަނޑަކަށް ނުވާތީ  ނުކުރެވޭ  ޤަ  ގޮތަކަށް  ކޮ ބޫލެއް  އިނމިޓީންމި  ކަމަ  ރޭސި ގި  ދަންނަވާ  ވަންޏާ    ށްބަހުން 

ގަނޑުމެން މިއާ  ނެގެން އަޅުމި ލިޔުން ބަލައިގަނެގެން މި ފަތްކޮޅު ބަލައިގެ  .ކަމަށް  ކަމެއް  ޓެއިން ކުރެވިދާނެ ރއެންޓަ

  ތެއް ނިންމުން. އެ ގޮ  ރަށް ދިރާސާކޮށް މިއަށް ތި އިތުއަދި މީފާހަގަކޮށް  ކަންކަން  ގައި ހުރި  މީސްކޮށް  ޙުބަ  އި ދޭތެރޭގަ

ގޮ މި  ތެއް މޭރުމުން  ނޫން  އެހެނެއް  އަޅު   ނިންމުން.  ބަލައިގަންނާސިޓީ  ބެހޭ ގަނޑުމެން  ނޫންތޯއާ  އާއި  ގޮތުން  ނެތޯ 

ގޮތެއް އަދި    ނިންމަން  ފުރަތަމަ  ފެންނަނީ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އޭގައި  މިއީ ޤަޖެހޭނީ.  ކީ  ބޫލުކުރެވެނީ 

ފަނޑި ލިބިދީއުއްތަމަ  މަޖިލީ  ،ނޫނޭ  ކަމެއް   އްވޭނެވާ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރެ ފައިޔާރަށް  ހުގައި  ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ 

ދިރާސާއޮ އެ  މަޖިލީހަށް އްވާ  ރައްޔިތުންގެ  ފެނިވަޑަ  ކުރެވެމުންދާއިރު  ފަނޑިޔާރަށް  އެއީ    ގޮތް   އިގަންނަވާ އުއްތަމަ 

ފޮނުވިދާނެ  އެ  ކުރުމަށްރކޮންސިޑަ މަޝްވަރާޔާލެޚިއީ  ނުވަތަ  ކަމަކައް  އެހެނެއް ޤަށެއް  އެއް  ނުކުރެވޭ.  ނޫ ބޫލެއް  ން   

މަރު ހުންޙައޭގެ  އު ލާތަކެއް  ކޯޓު އްނާނެ.  ސްޕްރީމް  އަދި  ފަނޑިޔާރު  ކޯޓުތަކުތަމަ  އަދި  ގާނޫނަ  ގުޅޭގޮން  ތުން  ކާ 

ޓީން  ކޮމި   އެއީ މި ލިޔުން   މިމާ،  މިއީކީ އަދި އެ މަރުޙަލާއެއް ނޫން. އެހެންވީ  ،ކަންކަން ނިންމިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރަންއް ނު ބޫލެޤަޑެއް ޅުގަނއައް އްޗެއް ކަމަކަށެކުރެވިދާނެ އެސާދިރާ

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 ޖު.  މޫސާ ސިރާ ންބަރުޒަތްތެރި މެއިއް .އްޔާޝުކުރި

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފޮ

ހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަ  އެ   ފްޠީލަ  ސަންޙައްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގަނޑު ހަމަ އި. އަޅުރިރުގައްކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޝު

ދެރަވެސްއީތާ ވަރަށް  ދެން  އަދުކުރަން.  ވާހަކަ  މިކަހަލަ  ދަވޭ  ޖެހޭބަދު  ދަށުން  ނޫނު ޤާތީވެ.  އްކަން  އަސާސީގެ 

އޮތް   މި  ލިބިފައި  ކޯޓުސްޕް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނަށް  އްބެވި ފަނޑިޔާރުންމް ކޯޓުގެ ތިސްޕްރީ  ފައިވާ އެކުލަވާލާ  ، ރީމް 

  ޖެހޭ ވާންޑުނޑުމެން ކަންބޮޅުގައަސްކޮށް އަހަމަ ސީރިމައްސަލައަކީ  ފަހުމް ނުވާ    އްއްޗެ އެ  ބުނާ  ނޫނުއަސާސީގައި މިޤާ

މައިގަ ޞާންދުލުއިޢަޖޭގެ  ރާއްސަލައެއް.  މައް މިދާ  ނުލިބި  ފަނޑިޔާރުންނަށްނފު    އަސާސީގައި މި ނޫނުޤާ  ޑު ސަބަބަކީ 

އަބަޔާންކު ނޭރާ  މަ ނ ސްލުތައް  އަޅުގޭ  މި ގަނއްސަލަ.  ޖު  ޑުމެން  ޖޭ.ޝަލްޑީކޮމިޓީއަށް  ހާޒިރުކޮށް ،    އެސް.ސީ 

ހުރަސްއަޅާ ބަޔަކީ ސްޕްރީމް    ށްބޮޑައެންމެ    އް ހޯދުމަށްގެއެރު ޔާން ފަނޑިކަމަކީ މިނިވަފުވިވެސް ސާ  ންކުރުމުވާލުސު

ޔަ  ،ބާރަކީ  ލިބޭއެއަށް    ށްމެންނައަޅުގަނޑު  .ކަމަށްކޯޓު ކޯޓު ސްޕް   ކަމަކީޤީންވާ  އެކަން  އެންމެރީމް  އިސް    ގައި 

އިއްމިހު  ކަށްޔާރަފަނޑި ފަނޑިޔާންނަ  އުސޫލު  މި  އަސްލު ސީގައި  އަސާނޫނުޤާ  ރުންނަށްތަމަ  ނޭބަޔާންކުރާ  ންގޭ  ތައް 



  

މި.  މައްސަލަ ހަދާނީ  މަރުމަޖިލީހުން.    ގާނޫނު  ހަދާ  ކޯޙަގާނޫނު  ސްޕްރީމް  ގާނޫލާގައި  އޮނުޓަށް  ގޮތް    ންނަންވީ  

ކަމަކީ  ންމެއް. އެކަކަ ންޖެހޭ ކަންބޮޑުވާހަމަ  މަ އެއީ  ދިޔާ ސިޓީ ފޮނުވާ ހިސާބަށް އްޔަތުން ޔާރުގެ ހައިސި ޑިތަމަ ފަނއްއު

ބަލަ ހަ ބަލަ ސް.ސީޖޭ.އެ  އި،މަ  ކަންކަ  އިން  ބޮޑެތި  ޒާތުގެ  އަޅަންޖެހޭ  އުސޫލުތަފިޔަވަޅު  ދެމެހެއްޓުމަކީ  ން.  އް 

ކު އެންމެނަމެއް.  ކަ  ރަންޖެހޭކޮންމެހެން  ރައްހުރިހާ  މިކާތެށް  މި  އިސީގަސާއަނޫނުޤާއޮންނަނީ    ރިކަން  ބުނާ    ވެސް 

ބާރަށް    ބާރު އަނެއް  ގައި އެއްނައިރުބާރު ވަކިވެފައި އޮންން ޢަމަލުތައް ކުރީމަ. ތިންވެގެޢާއުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަބަ

މަޖިލީހަށް ގާނޫނު    ޔާރު މިޑިމަ ފަނތަކުން ބޭރުން އުއްތަލުއުސޫ  އެއި އޮންނަ ނިޒާމެއްގެ  ފަބިނާކޮށްފާރަވެރިވާގޮތަށް  

  ކަމަކީ އަދި   ންޖެހޭނެ ކުރަ  ށް ޑިޔާރަރުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. އުއްތަމަ ފަނމަ އޭ ދިނީއިންވީގޮތް ކިޔަހަދަ

ކޯޓަ ކަމަކީ  ހޭކުރަންޖެ   ށްސްޕްރީމް  އެއްގޮތަށް  އަނޫނުޤާނެ  އުސޫލުތަކާއި  ބަޔާންކުރާ  މި  ގާނޫނުސާސީގައި    ގައި އަދި 

ގާ އެއްގޮސޫލާ އުބަޔާންކުރާ   އި ތަށް  ގާނޫނެއްގައި  ޚިލާފު ނުގެ  ސްލާމްދީނޫނެއް ހެދީމަ އެ  އޮތްތޯ  އަސްލަކާ  ކަމެއް  ވާ 

ތަޢާނުނޫޤާނުވަތަ   ކަނޑައެޅިގެން  ބަލަވާ ޟުރައަސާސީއާ  އޮތްތޯ  ގޮތެއް    އިކަމެއް  އެއާމެދު  އޮތިއްޔާ  އެގޮތަށް  އެކަން 

ސްއެ  .ކަނޑައެޅުން ލިބިގެންވާ  ޕްއީ  ކޯޓަށް  މަރުބާރަކީރީމް  ހަދާ  ގާނޫނު  ގާނޫނު   ލާ ޙަ.  އެ  ލަފާދީ  އެއަށް  ގައި 

ކުރެވޭނެ ކަދިނުއިގޮތް ކިޔަ   ނަންވީންއޮ އެއީ  މިދެންނެވިނޫން. އެކަ  މެއް މަކީ  ގޮތަށް  މަކީ  ފެންފަނޑިޔާރު  ވަރާ  ންގެ 

ސު ކަނޑައެޅިގެން  ހަމަ  ބެހޭބެހޭގޮތުން  ފެންވަރާ  ދެން  ކަމެއް.  އުފެދޭ  އުފެދޭ  ވާލު  ސުވާލު  އި  ގަ ރު އިގޮތުން 

ޒިރުކޮށް  ހާ  މި ކޮމިޓީއަށް  ،ޒިރުކޮށްހާކޮޅަށް  ޖޭ.އެސް.ސީ މި  ނުންވޭޓަކައި ދަންވާލަން ބޭ  ރެކޯޑަށްއަޅުގަނޑަށް ހަމަ  

މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު   ގަނޑުމެންނަށްން އަޅުޖޭ.އެސް.ސީ  އިރުގައިހަކަ ދެކެވުނުވާ   ދިން 

  އި ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ބޫލުކުރެވެނީ އެއީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގަ ޤަ. އަޅުގަނޑަށް  ވާފަޓުން ހުއްޓުބެލުން ވަނީ ސްޕްރީމް ކޯ

ޖޭ.އެސް.ސީ  އެ ނެތަތީވެ،  ބަލަފެންވަރު  އެކަން  ފިޔަވަ  އިން  އައެއަށް  ކަމަށްއިޅަޅު  ހުއްޓުވާ  ފާނެ  އޮތް  ޓަކައި  ފައި 

ޖޭ.އެސް.ސީ  ވުމެއް ހުއްޓު ގާނޫނުން  މައް ކަމަށް.  އޮތްކަޗަށް  ގެ  ކޯޓުލާޒިމްކޮށްފައި  ސްޕްރީމް  ހުއްޓުވުން  މެއް  ން 

  ވެ ފާނެތީޅާއެއަށް ފިޔަވަޅު އަ  އިލަގެ ނާގާބިލުކަން ބަކުރެވެނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންބޫލުޤަގަނޑަށް  އަޅު

  ވެސް ނުފެނޭ މި   ގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް އަޅުކަމަށް  ކަމެއް  އެކަމާ ބިރުން ކޮށްފައި އޮތް 

ބެހޭގޮތުންސި ސިޓީއާ  މި  ބަލައިގަނެ  ކޮމިޓީގައި    ،ޓީ  މި  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ބެހޭ  އެއްޗަކާ  އޮތް 

އަޅުގަނވިސްކުރެޙުބަ ކަމަކަށް  ހަމަނުފެންނާވެސް    ޑަށްދާނެ  ލަޙަ  ތީ  ޙަޠީސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސަން  ފް، 

       ދުކުރަން.ތާއީ މަށްހުށަހެޅުހުށަހެޅުއްވި ގެ ފްޠީލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް  ވަރަ މެ  ކުރިއްޔާޝުށް  ސިރާޖްއިއްޒަތތްރި  މޫސާ  ޖީ އެއަ  .ންބަރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި    ނަށް ހާށްފަހުގައި 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދުންބަރު ޖީހާން މެހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

މަޢުޟޫ މި  ދުވަހު  އަޅުގަޢުކުރީ  މިފަދައި  ކުރިފާހަގަ ނޑު  ގައި  މިވަގުތުބޭފުޅު  ން  އު  ން  ސިޓީއާއެކު  ތަމަ  އްމި 

  ކޮށް ން ބޭނުން ތަކުރާރުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަ  އަކީ އަޅުގަނޑުޑްސްޓޭންޑަރގެންދާ  ރައްވަމުން  ކުމި    ވަރކްންފަނޑިޔާރު އެ

މީނަވާދަން ބޭނުން  ކުލަން  ބޭފުޅުން  ރިން  ގެ  ސްރިޖެކްޓްމި  ރިޖެޓެންޑަރޑްކުރައްވާފައިވާ  ފައިވާ  ކުރައްވާކްޓް ތަކެއް 

ކުއްލިއަ  .ޓްތަކެއްރިޕޯ މަސަ ދީގެ   ރެފަރެންސްމިއަށް  ށް  ކަމިއަދު  މަޖިލީހުގެ  މި  މެންޑޭޓްގެ ން  މަޖިލީހުގެ    އްކަތަށް 

އެ  ފޯރުވޭނެބޭ  ތެރެއަށް  އަޅުގަނޑު  ކަ  ފުޅުންނަށް  ނުކުރާޤަމަށް  ފޯރުބޫލު  އިންފުލުއެންސެއް  މަސައްކަތެއް    ކުރުމުގެ 

މި އެ  ކުރިއަށް  އަޅުދަނީ.  މިހާރުހެންވީމާ،  މިހާރަ ގަނޑު  އެ  މި  ށްން  ދި  ފުރުޞަތު  ހުއްޓާލަން  ބޭފުޅުންނަށް  ނުން 

ކަން    .އެބަޖެހޭ އަޅުގައެ  ނިންމުން.ޑުމެނސްޕެސިފިކްކޮށް  ކޮމިޓީގެ  އެބަޖެހޭ  ބުނަން  މި   ން  ޅުންގެ  ބޭފު  ދެން 

މި މި ސިޓީމައިގަނޑު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަގައި  މި ވާ މައިގަނޑު  މި   ނޑަށް  ބިރުން    ކަމެއް   އުޅުއްވާ  ބޭފުޅުން 

އަޅުގަނ މި ގަންނަބިރުފުޅު  ،ޑުގޮތުގައި  އެޑްމިނިސްޓް  ކަމަކީ  ޑީރޭޝަޖުޑީޝަލް  ބާރު  .ޖޭ.އޭންގެ  މައްޗަށް    ޖޭ.އޭ.ޑީގެ 

ގޮތަށް  އެ   ވެތީ ށް ދާން އަތުން އެހެން ދިމާލަކަފުޅުބޭ  ބާރު އެ  ރިހާ ދުވަހު އެއޮތް ހު  ގެންދިޔަ ބާރު މި  ން އެހިންގަމު

  ން މި ގެ ގާނޫނަށް ގެންނަވޭ ޖޭ.އެސް.ސީސްކުރެޙުބަ  މިހާރު މިތަކުގައި  ޙުލާޞް އި  ހަޅާހުށަ  އަޅުގަނޑުމެން މި  އޮތީ  މި

މިވަނީލާޙުތަކުގައިޞްއިފެންނަ   ފަ     އެއީކުރެވިފަރުމާއެގޮތަށް  ހުށަހެޅުމަކީ  ތަޅުމު.  މަޖިލީހުގެ  ދެން  ވާ .  ހަކަ  ގައި 

ހުށަ  ދެކެވުނުއިރު އެ  ސާފު  ބޭފުޅުއެއްކޮޅަށް    މާހެޅުވަރަށް  ތިބީގިނަ    އި ކުރުމުގަދިރާސާނޑުމެން  ގައަޅުވެސް.    ން 

ރިއެކަ އަޅުގަޢާންކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ހިނޔަތްކުރާނެ.  މައިގަޑު  އިތުން  ޖުޟަތިރާ ޢުނޑު  ޝަލް  ޑިކީ 

ބޮޑްމިނިސްޓްއެ އޮރޭޝަން  މި ންނާނެ  ޑީ  ޚިބޭފުޅު  ތަނަކާމެދު  މި   ލުފުޅުޔާ ންގެ  އަޅުގަ  މީގައި  ހިތު ނއޮތީ.  ން  ޑު 

ތަކަކަށް  ކަމަކަށް އެކި މޮޑަލް  ނަދެވަ.  ދެވިގެންނެއް ނުވާނެ  ގައިޓީއަކަށް މަޖިލީހުމިވަގުތު ކޮމި  ޚިޔާލުއެ  އެއްކަމަކަށް  

އަޅުކުރާއި ދިރާސާ އެބަ ރު  ފާހަގަކޮށްލަން  ޖުޑިޝަ ގަނޑު  އެޑްވޭ  ދިމާލެއް  ލް  އޮންނަންވާ  މުޅި  މިނިސްޓްރޭޝަން 

ނިޒާމުގައި  ޝަރީގެޑިޖު މި ޑެމޮއެކި    ބައެއްހުންނަނީ  ލްތައް  ފަންކް  .  ކުރޭމޮޑެލްތައް  އެޝަން  އަނެއްބައި  އްޗެހި  . 

އަޅުގަނޑުމެ ނުކުރޭ.  ދިވެހިފަންކްޝަން  އެއްޗަކީ  ކަށަވަރުވާ  މޮޑެލެ ންނަށް  މިއޮތް  ނުކުރޭ.  ރާއްޖޭގެ  ފަންކްޝަން  އް 

ނަތީޖާއަކަށް އޭގެ ކޮ  ޖުޑިޝަރީ  އިންތިހާއަށް  މިވީ  ނުފޫނުރަ  މާއިރަޕްޓްވު   އަޅުގަނޑުމެންގެ ނގަޅު  ސަބަބުން    ޒުގެ 

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ  އުޅޭ ދިމާލަކީ ޖުޑިޝަރީ    ދާން މި  ޑުމެން މިހާރު މި. އަޅުގަނއުންލް ނިޒާމު ހަލާކުވެގެން ދި ޖުޑިޝަ

އެ  ގައި  ވާ ޒާތުހިނގަން އެ  ކޮށް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ސަލާމަތްރޭޝަން  ސްޓްފޫޒުން ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިނު

ގޮތަށްހިނގަންވާ ހިން   އެކި  އެހެންވީމާ،  ދެން  ފަހިކޮށްދިނުން.  ފުރުޞަތު  ނަޝްވަރާކުރާގޭނެ  މޮޑެލްތަކަށް    އިރު އެކި 

ނޑު  އަޅުގަ.  ށް ދިއުންދަށަ ގެޖޭ.އެސް.ސީ ޑަލަކީ  މޮވޭ ކުރެމަޝްވަރާމި ނޑުމެން މިދާ މޮޑެލްގެ ސަބަބުން މިހާރު އަޅުގަ

ދެވިގެން ޤަ ގާނޫނަކުން  މި  ފުރުޞަތު  މި  ގޮތުގައި  ހިނގުން    ބޫލުކުރެވޭ  އެގޮތަށް  ބޮޑަށް  މިވަގުތައެކަން  ވަރަށް  ށް 



  

މު  އެޑްހިދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޖުޑިޝަލް  ދެން  ޕްރިންސިޕަލަޓްރޭމިނިސްންމު.  އިންޑިޕެންޑެންސް  ވެސް  ޝަން  ކީ 

  ވޯރކް އެބަ އިންލް އިންޑިޕެންޑެންސް ޕްރިންސިޕަލް  ވެސް ޖުޑިޝައެއްޗެއް. ކޮންމެ   ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭމެން  ނޑުގައަޅު

އެއީ.    ކުރަންޖެހޭ  އިނގޭތޯ  ޕްރިންސިޕަލް  އެޑްމިނިންސްޑިޕެންޑެއިންއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ބޮޑީއަ  ދޭން    ށް ސްޓްރޭޓިވް 

  ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ކުރާއިރު މި ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި ކަން  ޔަތްޢާމެން މި ރިއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު

އެޑްމިނިއަޅުގަ ސާފު  ވަރަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ސްޓްނޑުމެންނަށް  އަދި  ޑީ.ޖޭއަޅުގަރޭޓިވް  އިހަކަށްދުވަހު    އާނޑުމެނމް 

ބައްދަލުކުރިކޮމި އެ  ޓީން  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ނެއިންޑިޕެ  ވޭގިފައިނބައްދަލުކުރުމުން  އަދި    ވެސް.ތްކަން  ންޑެންސް 

ދުމަކީ  އެޅުގަނޑުގެ  ހެންވީމާ، އަށް ސާފު. އެ ޅޭކަން ވަރަފަށް ހުރަސްއެ ޞާއިން  ބުންނެތުމުގެ ސަބަ  އިންޑިޕެންޑެންސް

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން  އްވިހެހަމަ  އިންފްލުއެންސް  ޙަނުން  މި ފުރުޞަތު  އްޤުން 

 ގަނޑުމެން ނުދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ.  ތު އަޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އަރުވަން.   ފުރުޞަތު އެބަ ށް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަ  ބަރު.ރި މެންތެ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްވަރަށް  

މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އަނެއިއާދެ!    ތުކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު   ނަވާތީ ންފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެވެސް    ކާއްއްޒަތްތެރި 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.   އެ

 

 ން: ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުންބަރު ދޫ ދާއިރާގެ މެކެން

ޝުކުރިއް މުއާދެ!  އަޅުގައްރިރުޤަޔާ  މިހާރު  .  މި ވާހަކަދައްކަމުމި  ނޑުމެން  އުއްތަމަ    ން  ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  ދާ 

ގުޅިގެފަނޑި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ  މެންބަރު  ތެއިއްޒަތް  މެވަނީ ދެންނުންން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭޔާރު  ރި 

ސް  ޙުބަ  މިހާރު މި ބަލައިގަނެ މިއަށް  ކަށް މޭރަމުންވީނީ އެކަހަލަ ގޮތަނޑަށް ހީވަގަ އަޅުވިދާޅުވެއްޖެ  ފްޠީން ލަޙަސަ

  ، ނަމަވެސް . އެހެންޤީޤަތުގައިޙަވެސް ނެތޭ    އް ޑަށް ކުރަންޖެހޭނެ އަސްލު ސަބަބެއް އަނެއްހެން ކުރާވަރުގެ އެއްޗެމާބޮ

އަދިއަޅު ގުޅޭގޮތުން  މިއާ  ހުށަހަޅަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހީވަނީ  އިތުރަށް  ގަނޑަށް  ވާ ސްޙުބަވެސް  .  ކަންހަކަދައްކުރަން 

ގައިމު  ހަމަ  ގު  ޑު އަޅުގަނވެސް    އެއީ  ސީޓީއާ  ދަޅޭމި  ވަކިން    ވަރަށް   އްކަންޖެހޭގޮތުން  ގިނަ ވާހަކަތައް އެބަހުރި. 

މިނިވަންޚާ ޖުޑިއްޞަކޮށް  ހިކަމާއެކު  އަޓަކަ  ންގުމަށްޝަރީ  ގޮތުން  އިދާ ހަމަ  ލުކުރަން  ބޫ ޤަވެސް    ޅުގަނޑުއި  ރީ 

މިނިވަން ސްވެ  ކުރުންމަސައްކަތް އެހެން  ވާންޖެހޭނެ  އިދާރީ ރައްޔިތު،  މާވީ ކަމަށް.  އެނގެންޖެހޭ  އެބަ  ވެސް    ންނަށް 

ނަ  ން އޮން މާ އަދި ދެ، އަދި ހަމަ ނުނިންވީމާންއެހެ  ކަމެއް.  ހުރިހާ  ންޖެހޭ ގޮތާއި މި ރަކު ތްތައް މަސައްކަޓުތުން ކޯގޮ

  ފެންނަ    ހަމައަޅުގަނޑު  ވަންބާއްހަމަ  ވަރާކުރުމަށް  ގޮތުން މަޝްއާ ގުޅޭވެސް މި ސިޓީއި  އްގަގެ ބައްދަލުވުމެޓީމި ކޮމި

 ލަން.  ވާހަކަ ދަންނަވާ 



  

 

 ން: ދެއްކެވުތުން ވާހަކަރިޔާސަ

އިއްޒަތްއާ ޢަތެ ދެ!  މެންބަރު  ހުށަހެރި  ވާހަކަފުޅުގައި  ޙުސައިންގެ  އެހެތްއެބައޮއްވިފައި  ހުށަހެޅުޅުމެއް  ލީ  ،  ންވީމާ. 

ތާ ވަނީނަމަ  ކުރާ ދުއީއެފޮތަށް  މެ  ،ކަމަށް  ހުންނެންއެ  އަރުވަންވަނީކަމަށް    ވިބަރަކު  ފުރުޞަތު  އެ  . ނަމަ 

އަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ދެއާދެ!  ވޯންޅުގަނޑު  ދާން  ކަޓަމެ  ވީނަމަވެ  ގަސްދުކުރިއެހެން  ށް  އަޅުކަމަށް  ގަނޑަށް  ސް 

ގި މެންބަރުންހީވަނީ  މިގޮތަށް އެދިވަޑައިގަންނަ ތަކެނަ  ފުރުޞަތު    ވާތީވެ އް  ހުރިހާ  އޮންނަންޖެއެ    މެންބަރުންނަށް ހޭނެ 

ގައި  އިސަލަގައި މައްސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު  ، ގައިއި، މި މައްސަލަ ވެސް. އެހެންވީމާ

ދުވަހެމެއަޅުގަނޑު އެހެން  މި ހިމަނައިގެން  އި ންޑާގައްގެ އެޖެން  މެންބަރު  ތެރި  އިއްޒަތް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ..ވެސް 

 ދު. ޢުސަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙުސައިން ދު ޢުސަގެ މެންބަރު ދާއިރާގިލި ވިލިނ

ބޭ އަޅުގަނޑު  ސިޓީފުޅާއާދެ!  މި  އިތުރަށް  ބަނުން  ބެހޭގޮތުން  މުސްޙު  އެހެންވީމާ،  އެއް ޤަކުރުމަށް.  ވާހަކަ    ރިރަށް 

 . ންނަވާލީދަ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސްޕްރީމް ކޯޓުން  ތެރި މެންބަރުން  ދެންމެ އިއްޒަތް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ... ފާހަގަދެންމެ  އްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! އި

އަ ސިޓީފުޅުގައި  އިތު ފޮނުއްވެވި  ބަދި  މެން)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ...ސްޙުރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ބަރުން  އާދެ! 

ސުޕްރީފާހަ ކޯޓުގަކުރައްވައިފި  ބަސިޓީ  ވިފޮނުވެ  ންމް  އިތުރަށް  އަދިވެސް  ކޮމިޓީގަ  ސް ޙުފުޅުގައި  ބޭބެފުޅުން  އި 

ބޭނުންފުޅު ކޯޓުން  ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  ...ވާތީވެކުރައްވަން  ޑުމެން  އަޅުގަނ  ތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގު...  ސުޕްރީމް 

. ދެން  އްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްގެ ކޮމިޓީ ބަ  2019ޖުލައި    16ފައިވާނެ  ދަންނަވާށް  ރ ޖެނެރަލަކިއުޓަ ޕްރޮސެ

އެބައޮތް ސިޓީކިއުޕްރޮސެ ޖެނެރަލް  ފޮނުޓަރ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އެކަމަނާ  އެއް    20ން  އި  2019ޖުލައި    16އްވާފައި 

ރާއްއަ  2019ޖުލައި   ދަތުރުފުޅެއްގައި  ރަސްމީ  ބޭއިޖެށް  ހަމަޖެހިފައިވާރަށް  ން  އެހެން  ފުރާވަޑައިގަތުމަށް  ތީވެ، 

ގަނޑުމެންގެ  އެހެންކަމުން އަޅު  .ންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާތީވެއިގަގައި ބައިވެރިވެވަޑައޭ އުލްކޮށްދެއްވާތޯ ހަކަށް އެ ޝެޑިދުވަ

އިއްޒަތްތެރި    ން.އެދެ  މަށްވުލަދެއްގޮތެއް ނިންމަވާ   މެދުމެދުގައި މި ސިޓީއާ  ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި މައްސަލައާ 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. 



  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ންބަރު މޫސާ ސިރާޖު މެފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

މުޤައްރިރު.  ޔާ ޝުކުރިއް ޖެނެރަލަޕްރޮސެއަށް  ޖުލައި  16އަޅުގަނޑުމެން    އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީކިއުޓަރ  މި  އަށް  ށް 

ސި ފޮނުވާފައިހާޒިރުވާން  ޕީވަނިޓީ  ރަޖީ.ކޮށް  ކޮމިޓީއަށް    ސްމީ  މި  ކަމަށް  ބައިވެރިވަންޖެހޭނެ  ދަތުރެއްގައި 

   ޖުލައި ވަނަ ދުވަހު މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާން. 22ތީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އިތުރު ދުވަހެއް އެއީ އަންގާފައިވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ   ސަލައާ އާދެ! މި  ހުށަހަ އެ ހުށަހެޅުއްވުޖުސިރާ  ގުޅިގެން  ވަނީ.    ޅުއްވާފައި އެ މެއް 

ޖެނެރަލްޕްރޮސެ އަޅުކިއުޓަރ  ދެން  ކިޔާނެ އަށް  ކޮމިޓީއަށް  އަލުން  ގޮތުގައި    ގަނޑުމެން  މި    22ދުވަހެއްގެ  ޖުލައި 

ރު  ބަ މެންރި  އިއްޒަތްތެ  .ށްއެއަ  އްވާފައިވަނީޅުހެޅުމެއް ހުށަހަށް ހުށަޖުލައި ވަނަ ދުވަހަށް ކިޔުމަ  22މި މަހު    .ހުގެމަ

   ތު އަރުވަން.ޞަށް ފުރުސައިނަސަޢުދު ޙު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސައިންންބަރު ސަޢުދު ޙުމެވިލިނގިލި ދާއިރާގެ 

ޝު މުޤައްރިރު.އާދެ!  ތާރީ  ކުރިއްޔާ  ވަކި  ޕްރޮސެޚެއަޅުގަނޑުމެން  އޮތްވާ  އަންގާފައި  ޖެނެއް  އިތުރު  ކިއުޓަރ  ރަލް 

ނެންގެވުމަކީ މި ވަގުތު  ފާހަގަކުރެވެނީ. ދެން  ނޫކަމެއް  ބޫލުކުރެވޭ  ޤަގައި  އްސަލައިމަ  ޑޭޓެއް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ން 

ވެސް    ނުންވާ ސުވާލުތައް ކުރުމަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭ  ލަންން ބައްދަލުކޮށްކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑުމެޕްރޮސެ

ވަރައަ މުހިޅުގަނޑުމެންނަށް  މިވަ ންށް  ކަމެއް  ޕްރޮސެ  ގުތު.މު  ޖެނެރަލްއެއީ  ކުރީމަޤާގެ  ކިއުޓަރ  އެ  ގައި  މުގައި 

  ބަލާ... ރި ކަންތައްތަކަށްހު  ގާފައިނހި

 

 ފަހު( ވަގުތުކޮޅަކަށް)

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވާހަކަފުޅު.  ވާ  ގެންދަ  ދު ކުރިއަށްސަޢުޒަތްތެރި މެންބަރު އިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސައިންމެންބަރު ސަޢުދު ޙުވިލިނގިލި ދާއިރާގެ 

ނިން ވާހަކަ  މިހާރު  އިއަޅުގަނޑު  ކިޔާ ތުރަށް  މާލީ.  އެއް ދެން  ނެތް ނެ  ހުށަހެޅިފައި    ތީގައި.   ޗެއް  އޮތް  މިހާރު 

   ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.



  

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ކީ  ވުމައް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު  ރިއްޔާ އާދެ! ޝުކު

ކީ  ޚަނަވާ ތާރީވުމަށް ދަންނެންއަށް އަލުން ވަޑައިގެޓީކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި ކޮމިޕްރޮސެ   .ފުކުރައްވާޢާބު މަބަންޑާރަ ނައި

އިއްޒަތްތެރި ޖުލައި   22 މިހާރު  ތާއީދު  އެއަށް  ކަމަށް.  އެވަނީ.  ކުރައްވާފައި  ސަޢުދު  މެންބަރު  އެހެންކަމުން     

 ނީ. ން މި ނިންމަން ކޮމިޓީގަނޑުމެ އަޅުވީ ކަމަށްސްށް ފާއެގޮތަ  ކުރާތީ ނުޟުތިރާޢުކު އިއިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަ

ގެ  ސްމަޖިލީންގެ  އޮތް، ރައްޔިތު  ން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިމްބާރސްއިބައޮތް ޕްރިމިއަރ ޗެއެކުގައި އެދެން ހަމަ އެއާ

ހޭ  ބެ   އާ ވަޒީފާމި ކަމަކީ  މި ކޮމިޓީއަށް ރައްދުވާނެ ގޮތަކަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިޓީއެއް.  ރައްވާށް އެޑްރެސްކުރައީސަ

ރު މި  ތް ކުރިއަށްދާއިމަސައްކަ  ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީފާއާގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވާތީވެ    ޓްރައިބިއުނަލާ

  ވާނެ ގޮތެއް ގަންނަ ޑައިންނަށް ފެނިވަމެންބަރުމެދުގައި    މާވެސް ހިމަނާލައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއު   ޓީސި

  އިއްޒަތްތެރި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ...މެންބަރުތެރި  ކަށްފަހު( އިއްޒަތްވަގުތުކޮޅަ)  ކޮށްލެއްވުން އެދެން.ޞާއްޙި  ޝުއޫރެއް 

 .  ހާން މަޙްމޫދްޖީބަރު މެން

 

 ދް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫގެ މެރާނަވަރު ދާއިހިން

ރައިބިއުނަލް  މަކީ ޓްޙޫއިވާ މިސިޓީގެ މައިގަނޑު މަފްފަބިބާރސްއިން ލި ޕްރިމިއަރ ޗެމް ،މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާއާދެ! 

ފަ މައު  މެދު  ، ޓްރައިބިއުނަލާންކްޝަންމި  މީއް ކަސަލައެއްފުލާފައިވާ  ހު  ން ދިރާސާކުރުމަށްފަވާ ކަންކަގައިމަށްވާތީވެ 

ން  ބައްދަލުކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެ  އިބިއުނަލާރަބެހޭ ޓް   ރަން. އެއީ ވަޒީފާއާކުދަލުބައް  ލާއަޅުގަނޑުމެން މި ޓްރައިބިއުނަ 

ސާފުކު  އެކަންކަ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ  ކަންކަމެއްވާނަމަ  މަޝްވަރާކުރު  މަކާރަންޖެހޭ  މީގައިވާ ގުޅޭގޮތުން  ކަންމަށް  ކަން   

އަޅުގަނޑު މަޝްވަރާކުރުމަށް  އެގޮތަށް  ދިރާސާކޮށްފައި  އެޑްރެސްދެން    .ހުށަހަޅާލަން  ފަހުން    ހޭ ޖެކުރަންމީގައި 

ދެވަނަ    .ނައުންމަށް ގެއެކަންކަން ސަމާލުކަގަނޑުމެން  އަޅު ލުވާއިރު  ބައްދަ   ބިއުނަލާކަމަކަށް ޓްރައިވާނަމަ އެއް  ކަމެއް

 ޝުކުރިއްޔާ.   ން ފަހުން.ނަމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭޅަޅިގެން ފިޔަވަޅެއް އަގު  މާކަށް އެކަކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލަޠީފް.  ރި މެންބަރު ޙަސަން  . އަޅުގަނޑު މިހާރު އިއްޒަތްތެ މެންބަރުޒަތްތެރިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއް

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ލަޠީފް މެންބަރު ޙަސަން  ރާގެ ދާއި ގު ހެންވޭރު ހުޅަނ



  

ޝު ހު  .ކުރިއްޔާއާދެ!  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ޖީހާން  ތާއީދުކުރަން  ތެރޭގައި  އެހެނިހެއަދި    ހެޅުއްވުމަށް.ށައަޅުގަނޑު  ންގެ 

 ނުން.  ގަކޮށްލަން ބޭއަޅުގަނޑު ދެކަމެއް ފާހަ 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 .  ހާރުގެންދަވާ މި އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް 

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ލަޠީފްމެންބަރު ޙަސަން  ރާގެ ދާއި ގު ހެންވޭރު ހުޅަނ

މި    ދެ! ޝުކުރިއްޔާ.އާ ކުރިން  އަޅު  3:30އޭގެ  އަގައި  ނިންމަންޖެހޭތީ  ޖަލްސާ  ހުށަހަޅަން  ގަނޑުމެންގެ  ޅުގަނޑު 

އެމެޅުގަނޑުއަ ބޭފުޅުން  ފާހަހެނިހެންގައި  ކަންކަން  އެކަންން  ހުރިއްޔާ  ޖަލްސާ  ގަކުރައްވަން  ނިމުނީމައި  ކަމެއް 

 ބާ ކައުންސިލް  މަކީ މިއެއް ކަ  .ނޑު ބޭނުންދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަ  ން.ވުން ނިންމަމި ބައްދަލު  ،ނިންމަން

އައިސްފި. އަޅުގަނޑަށް    ވުޖޫދަށް  އަޅުދެން  މެމެންގަނޑުފެނޭ  ތެރެގެ  ހިމަނަންޑޭޓްގެ  ކައުންސިލްގެ  އަށް  ބާ  ން 

  އިޓެއް ގޮތަށް ބާ ކައުންސިލް ސަރ މިދެންނެވީ އޯވަ  ން.ކަން ހިނގާނެ ކަން ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށު  މިކަންކަމަކީ އެއީ މި

ކޮމިޓީއަކަށް    ކޮމިޓީ މި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް  ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ކަމަށްވަންޏާ.އެއީ    .ންގެ ތެރެއަށް ލާމީވެސް  

މަސައްކަ ކައުންސިލްގެ  ކުރވަ ތް އޯބާ  ހެދުމަ  ރެވޭ ކަމަށްވަންޏާ ސީ  މި  މިކޮމިޓީ ކަމަށް  އިނގޭތޯ.  އެއީ  އެ  ދެން  ށް 

އަދި ބާ ކައުންސިސް  މަޖިލިކުޑަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަންޖެހޭ  ވެސް    ން އެކްޓް ޕްރޮފިޝަ ލީގަލް  ލްގެ  ގަވާއިދާއި 

ދެވައިބަލަ ހަދަން.  އެގޮތަށް  ކަލާފައި  އަޅުގަނޑުނަ  އެ ސަޖެސްޓްކުރަން    މަކަށް  ކައުންސިލްގެ   ، ނާބޭފުޅުން  ބާ 

ނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ  . އެއީ ދެން އަޅުގަކޮމިޓީވެލަން މި  ޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުއެކީގައި އަ  ންނާންބަރުބުވީ މެޚާއިންތި

 ކަންތައް.    ދެ އެ  އްގައި.ޚެތާރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުޔާ  ޝުކުރިއް އާދެ!   ހުއިއްޒަތްތެރި  ދެ  ހުށަހެޅުމެއް،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހަށަ.  ޅުއްވާފައި  ހެޅުމެއް 

މަ  ވާނަ ކަމަކަށް  ނެމެންޑޭޓުގައި ހިމެނިދާ  ،ތެރެއަށް ވަދެވޭކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ    ސިލް މި. އެއްކަމަކީ ބާ ކައުންއެވަނީ

އެއްވެސް ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީ ކަމަހުގެ  ކޮމިޓީއެއްގެ  އް  އެވެސް  ކޮންމެގަނޑަށް ހީވަނީ  ނީނަމަ އަޅުށްވަމެންޑޭޓަށް ވަންނަ 

މެއް  ންމެވެސް ކޮމިޓީއެއްގެ ބަލަދުވެރިކަކޮގެ ބައެއް އެބަދެވޭ. އެހެންވީމާ،  އުލަތުން ބަޖެޓުޓަށް ދާނެހެން. އެއީ ދަމެންޑޭ

އެހެންވީމާ އެއާއިއަންނާނެ.  މެންދެން އެކުގައި    ،  ކައުންސިލްގެ  ބާ  ކޮޅުއަ  ބަރުންނާ   ން  މިޓީގަނޑުމެން 

   ތު އަރުވަން.ޞަރުސާ ސިރާޖަށް ފު މޫ އްވާފައިވަނީ.ޅުހުށަހަ ންބައްދަލުކޮށްލުމެއް ބޭއްވުމަށް ދެ ހުށަހެޅު

 



  

 : ންވާހަކަދެއްކެވު މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

މުޤަ ޝުކުރިއްޔާ އި  މި ކޮމިވެގެންދާޙުލާޞް އިވެސް ގަވާއިދު    އަޅުގަނޑު  އްރިރު. އްޒަތްތެރި  މެންޑޭޓުގެ  އިރުގައި  ޓީގެ 

ހިމެނިގެންދާން  ކައުންސިލް  ބާ  ޖެހޭނެ ތެރޭގައި  ކަމަށް    އުފެދިފައި   ކުރަން.ބޫލުޤަ  ރާއްޖޭގައި  ހުރި    އެއީ 

އެ ނޫން  އިބިއުނަލްތަކާއިޓްރަ މިއޮންނަނީ    ންގުޅުވެސް    އަދިވެސް  ކޮމިހުރި ކަންކަން  މެންޑޭޓްގެ މި   ތެރޭގައި  ޓީގެ 

އަޅުނާފަހިމަ އެހެންވީމާ،  ތާ  ސްވެ  ގަނޑު.  ހުށަހެޅުމަށް  އެކުލެވިގެންދާގަވާއަދި    ރަން.އީދުކުއެ  އެ  އިދު  އިރުގައި 

ވެސް     އަޅުގަނޑުދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ހަމަ  ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން.  ށަހެޅުމަށް ހުޙު ލާޞްދަށް އިގަވާއި

ކައުންސި ހޮވިލުން  ބާ  މި  އަލަކޮޞައްޚާމެންބަރުންނަށް    ވަޑައިގެންނެވިއަލަށް  ފުރަތަމަ  އަޅުށް  ގަނޑުމެންނަށް ށް 

ކައުންސިލަކަށްވާތީ ބާ  ކައުން  ވެލިބުނު  މެސިލުބާ  ވާހަކަދައްލުކޮށްބައްދަ  ނާންބަރުންގެ  ކުރުން  ހަމަ  ކާލުމަކީ  ފައި 

 ދަންނަވާލަން.  ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މަށްވެސް ހަމަ އެ ހުށަހެޅު  ގަނޑުމު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ އަޅުންމުހި

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

މިހާރު އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ނިމުން މި އައީ ޕްރިމިއަރ    .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޔާ  ޝުކުރިއްއާދެ!  

ސިޓީ  ފޮނުވި  ދެން  ޗެމްބާރސްއިން  ކުރިން  ފަނެވެސް  ސިޓީވި  އެ  އެގޮތަށް  ޢަމެދު  އާދައިން  މަލުކުރާނެ 

އެވަރެއްވުމަލުކުޢަ ނިންމިފައި  ތާ   ނީ.މަށް  ބޭ އީނޫނިއްޔާ  ދެން  އެ  ފުޅަކު  ދު  ފާޅުކުރައްވާފައި  ން  މެންބަރުޝުއޫރު 

ޓީއަށް  މިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮޕްރޮސެ  އެކުގައިހަމަ އެއާ  ނިންމެވުނީ.މި  މަލުކުރުމަށް  ޢަ  އެގޮތަށް   ނެތީމަ ޟުތިރާޢުއި

ހެން  އެއިތުރު  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ  . ދެންއުމަށްދިކަން ވެގެން  ނިމުނު ގޮތަށް އެ  ދެންމެ އެ  ންތައް އެ ކަރުމުގެ ޒިރުކުހާ

ބައިތައެހެނި އެހެކުގެ ތެހެން  ހުށަހެޅިފައި ނުވާތިއާ ރޭގައި އިތުރު  މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ  ން ކަމެއް  ނޑުމެން  އެކުގައި 

ބައްކޮމިޓީ މި ކުރީގައި   ...ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާންމާލަން.  ދަލުވުން ނިގެ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ..  .އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ! 

ބައްދަލުވު މިއަދުގެ  ހިސާބުން  އިއް މިހާ  ހުރިހާ  ނިމުނީ.  ބޮޑަޒަތްން  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ.    ށްތެރި 

 .ރިހަމަ ބޭނުން ހިއްޕަވާތިވާ ގަޑީގެ ފު ކަނޑައެޅިފައި
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