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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم  `.  ކޮމިޓީالّسالم  ބަޖުޑީޝަރީ  ފެށުނީންއްދަލުވުގެ  ކޮމިވަ  މި  . މި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެ ގުތުގައި    ން ޓީއަށް 

މަތިވެރި   ،އިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާ .އްވާފުކުރަ ޢާ، މަގު ދާއިރާގެޅަނތިއްބެވީ ހެންވޭރު ހު

އިއްޒަ މެންބަރުދާއިރާގެ  ޙަތްތެރި  ޢަބްދުސަން    މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ޝަހީމް  هللا ޒަރީރު، 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޢަބްދުލްޙަކީމް އަދި  އަދި އަޅުގަނޑުޙު ދު  ޢުސަ މެންބަރު  ވިލިނގިލީ  އުތުރު    ސައިން  މާފަންނު 

  2އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެހެން ހިނގަމުންދާ    2  ވަގުތުގައި ކޮމިޓީގެ! މިއާދެ  .މްތިޔާޒު ފަހުމީދާއިރާގެ މެންބަރު އި

އެކޮމިޓީއެއްގައި  ވަޑައިގެން  އިންނެ  އެއީ  ބަ  ޙިވި  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޙުސައިނާ ސާން  އިއްޒަތްތެރި  ގުރައިދޫ  އި 

  ތަކުގައި އެބަ މިޓީއް ހިނގަމުންދާތީ ކޮދެބޭފުޅުން މިވަގުތު އެހެން ދެކޮމިޓީއެ  މް ރިޒާއާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

ނޑުމެން  ދުވަހެއްގައި އަޅުގައޮތީ ކުރީ  ންޑާގައި މިނޑުމެން މިއަދުގެ އެޖެ. އަޅުގަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީއެ މަ  .ތިއްބެވި

ކަނކޮމިޓީ ސުންގަޑި  ތެރެއިން  ން  މައްސަލަތަކުގެ  މައްސަލައެއް   7ޑައެޅި  ހަމަވާ  ސުންގަޑި  މިއަދަށް    ޖުލައި 

މިއޮތީ. އަދި  ކަ  އެއް  ގެންޑާއެޖެ ގޮތުގައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްވަނަ    2މެއްގެ  ގޮތުގައި  މި  ކަމެއްގެ  ލޯރއިން 

ޖުޑީޝަލް   ކޮމިޓީއަށް ގާނޫނަފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  އި  ކޮމިޓީގެ  ޙުލާޞް ށް  މި  ބިލު  ގެނައުމުގެ   

ހި ތެރޭގައި  އެބަމެނޭތީވެމަސައްކަތުގެ  އެކަން  ހުށަ،  އަޅުގަނޑުމެން  ފަޅި ހެއޮތް  މައްސަލައިގައި  އެ  އެއީ  ބިލާ .    އެ 

ކަނޑައެޅުންމެދުގައި   ހަމަ  .ސުންގަޑި  އެހެނިއެއާ  އަދި  ކަންކަހެއެކުގައި  ފާހަގަކުރައް ން  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ    ވާ ން 

ތުގައި  މައްސަލައެއްގެ ގޮވީމާ، ފުރަތަމަ  . އެހެން ކުރެވިފައެޖެންޑާ   ވެސް އެބައޮތް  ނަމަ އެކަމަށްކަމެއް އޮތް ކަމަށްވަނީ

  ޛު ނިހާމް އުސްތާމެޖިސްޓްރޭޓް އަލް  ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް ށް މި ގެންދަނީ ގދ.ން މި ކުރިއައަޅުގަނޑުމެ

  ލަ. އެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވުމަށްފަހުގައި މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވެވި މައްސަރަޝީދުގެ މައްސަލަ

މަ އެއްސަލައި އެ  ޖުބޭފުޅާ  ގައި  ކަމަށް  ނެތް  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ސަރވިސްޑީޝަލްގެ  ކޮމިޝަނުން     

އަޅުގަގޮތުނިންމަވާފައިވާ   އޭގެ ސުންގަޑި މިއަދަން ގޮމިޓީސާކޮށް، މި ކޮނޑުމެން ދިރާގެ ރިޕޯޓް  ށް  ތެއް ނިންމެވުން 

އެއްކަމަށް މައްސަލަ  މި  ގަސްދުކުރަނީވާތީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާލުމަށް  އެހެކޮށް  މި  ންވީމާ.  މައްސަލައިގައި  ، 

ދިރާސާ ހިއްޕަވައިއަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުން  ވަގުތުގެ  މިހާރު  މެންބަރުން  ގެން އެއް  ދިރާ  ހުރިހާ  ސާއެއް  ވެސް 

  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ދާނެ.  ންމާ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެންއެކުގައި އަޅުގަނދުމެން ނިމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. އެއާ ވުކޮށްލެއް

އަޅު ރެއަދި  ދަން  ކޯޑަށް ގަނޑު  ޢަލީ    ންލާނައި ނަވަޓަކައި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ވަގުތުގައި  މި 

ކޮމިޓީ ޙު ކޮމިޓީއާ   ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()  ފި.ވަޑައިގެންބައިވެރިވެ  އަށްސައިން  އަނެއްކާ  މިވަގުތު    އާދެ! 

އިއްޒަތްތެރި ބައިވެރިވަޑައިގެން ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  މެންބަރު  ފި  މުޢިއްޒުއިބްރާހީ  މެންބަރު  މް  އިއްޒަތްތެރި   .

   ތު އަރުވަން.ޞަ ތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ އެ ފުރުޞަރާޖު ފުރުމޫސާ ސި



  

 

 ކަދެއްކެވުން: ޖު ވާހަމެންބަރު މޫސާ ސިރާގެ ދާއިރާ ފޮނަދޫ

މުޤައްރިރު މި ކޮމިޓީއަށް މި  އިއްޒަތް  ޔާޝުކުރިއް މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި  މިއޮތީ ގދ.ތެރި  ންދޫ  ފަތަރަހުށަހެޅިފައި 

މެޖިސްޓްރޭޓާޖިސްޓްރޭޓްމެ އިސް  އޮތް ޝަކުވާއަކާ   ކޯޓުގެ  އައިސްފައި  ސަ  ގުޅިގެން  ބެހޭގޮތުން  ރވިސް  ޖުޑީޝަލް 

ތަނުކޮމިޝަ ރިޕޯޓަކުންޙުޤީޤުން  ނިންމި  ގާނޫނުގައި  ކޮށް  މިއެ  އޮތީމަ  ވާ ގޮތަށް  އޮތް    މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި  ދީފައި 

އެހެންމައް ބަލާއިރުއަ  ،ނަމަވެސްސަލައެއް.  މި  އެހެންޅުގަނޑަށް  މުޅިން  ފާހަގަކުރެވެނީ  މީގެން  މި    ގައި  ކަމެއް. 

ފެންނަ މި  އަޅުގަނޑަށް  ކޯޓުގެ  ނީ  މައްސަލައިގައި  ފަނޑިސުޕްރީމް  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  މި  ހެޑުގައި  ޔާރެއްގެ  ލެޓަރ 

ޙަޤީޤަތުމައް މަންޒަރު.  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ބެލުމަށް  އެއީކީ.    އިގަސަލަ  ނޫން  ބާރެއް  ލިބޭ  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް 

ން ހިނގާފައި  މިކަ  އެއީކީ. މީގައި  އެދި ސީދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުށަހެޅުން  ށްމަލުފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެ

  ދަންނަވާފައި މި ކަމެއް ޖޭއަށް ސިޓީއަކުން  .އިންނަނީ ޑީ  ނޑިޔާރަކު މިސިޓީއަށް ބަލާއިރުގައި މި ފަ  އޮތް ގޮތަށް މި

ސު  ފާހަގަ މިކަމަކީ  ކަމާއި  ފެންނައެބަކުރެވޭ  ކަމަށް  ކަމެއް  އަޅުގަނޑަ  ލޫކީ  ފެންނަކަމަށް.  އޭގެ ގޮތު  ށް    ގައި 

ފަނޖަވާބަކަށް އެ  ހުށަހަވާންޖެހޭނީ  އެ  މައްސަލަޖެހޭނީ  ޑިޔާރަށް  އެ  ކަމަށްވާތީ  މައްސަލައެއް  ސުލޫކީ  އެ  ޅަން 

ހުށަހަޅަން  ޖޭ.އެސް.ސީއަ ކޯޓަކުށް  ސުޕްރީމް  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް    ންކަމަށް.  މައްސަލަ  އެ  ކަނޑައަޅާނީކީ  ނޫން 

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ   ސަލަ މައްއެގޮތަށް އެ  ރީމް ކޯޓަށް ލިބޭނެ ބާރެއް ނޫން ސުޕް  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީކީ

ބަޔާންކުރަނީ  މި  މީގައި  މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މަ  ކަނޑައެޅިގެން  ގަކުރައްވާ،  އްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަމައްސަލައަކީ 

ޑީޝަލް ސަރވިސް   ރަޝީދާއިމެދު ޖުމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ނިހާމް   ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  ފަންދޫ  ތަރަގދ.

ފިޔަވަޅުޝަނުކޮމި ފޮނުވުމަށް  ށްމައެޅު  ން  ކޮމިޝަނަށް  ތިޔަ  މަޖިލީހުން    ޓަކައި  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤަބޫލެއްޅުގަނޑަކައަ  ނިންމާފައިވެއޭ. މި  ށް  ނިންމުނުކުރެވޭ  ސުޕްރީމްންތައް  ކަހަލަ  ގެ  ޓު ކޯ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބެންންފަނޑިޔާރު ކަމަކަށެއް. ގެ  ނިންމިދާނެ  ޖު  ޗުން  ސަރވިސް  އެއީ  އެކުލަވާކޮމިޝަނެޑީޝަލް  ޖުޑީޝަލް    އި ލައް 

ދާންޖެހޭނެ  ރުގައި މި މި މައްސަލަ މިށަހަޅާ ކަންތައް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނައި ޝަނަށް ޝަކުވާ ހުސަރވިސް ކޮމި

މި   ފަރާތް  ޝަކުވާގޮތަކީ  ހުށަހެޅި  ޖު  މި  ސަޖެހޭނީ  މައްސަލަޑީޝަލް  ކޮމިޝަނަށް  ހުށަހަޅަން. ރވިސް   

މެދު ސުލޫކީ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް    މް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ވަކި ފަނޑިޔާރަކާކުރެވޭ ސުޕްރީއަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނު

ވޭ.  ނުކުރެބޫލެއްޤަނުން ޖާގަދޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް  ގާނޫ  އް ތެ ޞަ ފުރުށަހަޅަން އެ ށް ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ހުފާހަގަކޮ

ރެކޯޑަށް ބޭނުންޓަކައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް   އެހެންވީމަ، އެކަންތައް  ފޮވަނީލަން  ނުވާފައި އޮތް  . ދެން ޖުމްލަކޮށް މި 

  ޓީގައި ކުރީގައި ކޮމެނޑުމެން   އަޅުގަކަކީ ހަމަތައްތަހުރި ކަން  ނިންމާފައި  ށް ހަމަ ކަމުދޭ. މީގައި މިޑަރިޕޯޓް އަޅުގަނ

. ބަޔާންކުރާ  އި އިންތޯރިހަމަކޮށްފަ ރާބަރަށް ފުއް ބަތްތަޢަން މި ކޮމިޓީގައި ބަލަންޖެހޭނީ އިޖުރަ ހަގަކުރި ފަދައިވެސް ފާ 

ބަލާފައި  ތްތަކާޢާރައިޖު މައްސަލަތައް  އަޅުގަހުރީ  އެއްގޮތަށްތޯ  މީ.  ފާހަގަކުރެވެ  ގައިނޑަށް  މީގައިވެސް  ހުރި    ނީ 



  

އިޖުރަޔުންތަލި އެ  ބަލާއިރުގައި  އިޢާކަށް  ފުރިހަމަކޮށްފައި  އެހެންވީމާކަމަށްންތްތައް  ހަމަ .    ރެކޯޑަށް ކަންތައް    އެ   ، 

 .  ށްލަންކައި ފާހަގަކޮޓަ

 

 : ންކެވު ވާހަކަދެއްރިޔާސަތުން

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ    .ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރެއަދި  ނުކުތިޔަ  އެއް  ތިޔަ  އްވި  ތާގައި 

ދެއްވުނު    ވާލާ މި ޙަޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މި ފޮނުއްވަނީ  ޑީސީދާ ޖުދާޅުވި ވާހަކަފުޅަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ވި

މަމެޖި ގދ.ސްޓްރޭޓުގެ  އިސް  މެޖިސްޓްއްސަލައިގައި  އިރަތަފަންދޫ  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓަރޭޓް  އަ ސް    ލްއުސްތާޛު ރ 

ޓަކައި ތިޔަ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވުމަށް    ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް   ކޮމިޝަނުންމެދު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް    ނިހާމް ރަޝީދާ 

  ން ބަޔާންކުރައްވާ. ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް މިހެ ންމައިފީމޭ.ނި  ޔާރުންގެ މަޖިލީހުންކޯޓުގެ ފަނޑި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 

ޝަނުން ހުށަހެޅޭ، ކޮމިޝަނަށް  މިޑީޝަލް ކޮޖު  .އެއްމައްސަލަ  ސީރިއަސް  ރާނަށް ފާހަގަކު ޓަކައި އެދެން އަޅުގަނޑުމެން

މައްސަލަ ގޮތްތަހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ން މިހާރު  މް ކޯޓުސުޕްރީ  ، ވެސްވެސް. އެހެންނަމަ  ނީއް ނިންމަވާ ތަކުގައި 

ނިންމަވާފައިވާކަ ފާހަގަ  ންގޮތެއް  ކުރެވެނީ  ކުރެވުނީ.  މި  މި  އެ  އަމުރެއް  އެ  ސަރވިސް  އެހެންވީމާ،  ޖުޑީޝަލް   

ޒާތެ އެހެން  ހިންގަވާ ކޮމިޝަނަށް  ނުފޫޒެއް  ކަމަށް    އްގެ  ފާހަގަކުރެވޭ.  ބާވަތުގެ ސިޓީފުޅެއް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިވަގުތު  ،ވެސްއެހެންނަމަ އަޅުގަނދެން  މައްސަގައި  މި  މިޑުމެން  ކޮމިޝަނުން    ލަ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އޮތީ 

ފަނޑިޔާޤާޟީމިދެންނެވި   މެޖިސްރާ،  މެދުގައި  ނިންމެވުމެ  ޓްރޭޓާއި  ނިންމެވި  އެ އެއީ    އްމެދުގައި  މައްސަލަ    އެ 

މައްޗަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް   މިވަނީނިބޭފުޅާގެ  އިއްޒަތްތެ. ދެންންމާފައި  ފާހަ މެ  މެންބަރު  އަގަކުރެ ރި  ފަދައިން  ދި  އްވި 

ގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަދި  ވެސް ފާހަގަކުރި، މި ކޮމިޓީ  ވެސް ކުރީ ދުވަހެއްގައި  ންބަރުންޒަތްތެރި މެހެން ބައެއް އިއްއެ

ރުގައި  ކުރެއްވިއި ބޭފުޅުން ދިރާސާ  ގަކުރައްވާފައިވޭ އެހަވެސް ފާ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން ނުރަސްމީކޮށް

ހިންގަވާފައިވަނީ ސަމައް ތެރޭގައި ހި  ލަ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ތްތަކާއި ގާނޫނާއި  ޢާއިޖުރަ  ންގަވާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް 

 . ތު އަރުވަންޞަކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމަށް ފުރު ގޮތުގެ މަތިންއެއްގޮތްވާ 

 

 ވުން: ކީމް ވާހަކަދެއްކެޢަބްދުލްޙަޝަހީމް هللا ދުއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްމު ދާކަނޑިތީ

މީގައި އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ މި ސުޕްރީމް    ން ދެ މުޤައްރިރު.  ކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ޝު

އެކޯޓުން   މި  ބޮޑަށް  ތެރެއި   ވަރަށް  ހުދޫދުގެ  އެ  މީގައި  ބޭފުޅުންގެ  މައްސަލަ، އަޅުގަނޑަށް  އުޅޭ  ބޭރުވެގެން  އެ  ން 

ފާހަގަކުރެވެނީ ބޮޑަށް  ނިއެންމެ  މި  ގޮހާމް  .  މައްސަލައެއްގެ  ސުލޫކީ  މި  އެ  އިބްރާހީރަޝީދުގެ  ރަތަށް  ޝީދު  މް 

ރަޝީދު  އިބްރާހީމައްސަލަ.    ވާ މި  ޅާފައިހުށަހަ ދެން  ށަހަޅާފައިވާ  ހުމް  ތެރެއަށް  މައްސަލަ.  ބޮޑަށް  މީގެ  ވަރަށް 

ކޯޓުގެ   އޮތްނުފޫޒުސުޕްރީމް  ފާހަގަކުރެވޭއަޅުގަނ  ކަމަށް     އެބަ  ގޮތަކަ  އިނގޭތޯ  ޑަށް  ދެންނިންމަށް  ވަކި  އެ  ން.   



  

އަޅުގަނޑަށް   ފާހަގަކު ހަމަ  މީގައި  ބޮޑަށް  އެ އެންމެ  އެބޭފުޅުން    ރެވެނީ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ގޮތަށް  އެގޮތަށް 

ންޓްތައް  މަވެސް މި ޑޮކިއު  ޅުގަނޑުމެންބަލާފައި އަން މި މައްސަލަ  .އެސް.ސީވެސް ޖޭ  ކޮށްފައި ވީހިނދުގައި ޕްރެޝަރ

ފުވެރިކޮށްކަން  ޞާވަރަށް އިން  ހަމަ  މުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް މި މައްސަލަ ނިންން  ސީ.އެސް.ޖޭ  އެބަ އިނގޭ  ލީމާއިބަލަ

ފާ ޖޭ  އިނގޭތޯ.  ހަގަކުރެވޭއަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  މިއީ  ހަމަ  ން  ސީ.އެސް.އެހެންވީމާ،  ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  މި 

 މަ ފާހަގަކުރަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ވެސް ހަ ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑު

 

 : ންކެވުވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން

.  ވެރިވެވަޑައިގެންފިގައި ބައިމެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ކޮމިޓީގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި   ހުޅަނއާދެ! މިވަގުތު ހެންވޭރު 

މައްސަލައެއް މިއަދު  ޑައެޅިފައިވާ  ންގަޑި ކަނސުހުގައި  ވަ ޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަށް މިގެންދާ މައްސަލައަކީ ކުރީ ދުއަ

ނިން މައްސަލައެއްސުންގަޑިއަށް  ނިންމަވަ  .މަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ކޮމިޝަނުގެ،  ސަރވިސް  މި    އިޖުޑީޝަލް 

ފޮނުވި އެ  މަޖިލީހަށް  މެޖިމައްސަލައެއް.  މައްސަލަސް  ނިންމަވާފައިވަނީ  ޓްރޭޓެއްގެ  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލައަކީ  އެ   .

މައްސާބިތުނު މިހިފޭ  ބަލަމުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި.  މިދިރާސާ  ،ނީދަ  ސަލައެއްގެ  މި    ކުރަމުން  ދަނީ 

ގާނޫނާ ޕްރޮސީޖާރތަކާ  މައްސަލައިގައި  މައްސަ ޚި  އަދި  ހިނގާފައިވޭތޯ  ކަމެއް  ނިލާފަށް  މިހާތަލަ  ނަށް  ންމެވުމަށް. 

މެންބަރު އެކޮމިޓީގެ  އެވަނީ  ފާހަގަކުރައްވާފައި  ނުވާކަމަށް  ން  ހިނގާފައި  ކަމެއް  އެއާ ބާވަތުގެ  ހަމަ  ދެން  އެކުގައި  . 

ބަ ކޮމެ ކޯޓުން ސީ   ފާހަގަކުރައްވައިފި ޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއް އިއްޓީގެ  މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް  ޅެއް  ފުޓީދާ ސިމި 

ސަރ އެބަވެޖުޑީޝަލް  ފޮނުއްވާފައި  ކޮމިޝަނަށް  ފަނޑިޔާރާވިސް  މި  އެޅުމަށް   ގައިމެދު  އޭ.  އެޅުމަށް،  ފިޔަވަޅު 

ނިންމަވަތިމަންނަމެ ފަނޑިޔާރުން  އެހެންކަމުންންފިއިން  ޖުޑީކަމާއި  މައްސަލަ  އެ  ސަ  ކޮމިޝަނަށް  ޝަލް  ރވިސް 

ކަންބޮކަންހުށަހަޅުއްވާ އެކަމުގެ  ކޮ.  އިއްޑުވުން  ބައެއް  މެޒަތްތެމިޓީގެ  ފާހަގަ ރި  ދެންމެ  .  ކުރެއްވީ  އެ  ންބަރުން 

އެޖެ ދެއަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެން  އެބައޮތް.  ކަމެއް  ންޑާގައި  އެ  ހެންއެ  ވެސް  ހަމަކަމެއް  އަދި  އެކު  އެއާ  ބައޮތް. 

އެ  ކަންތައްތައްނިހެން  އެހެ މައް  ބައޮތް.ވެސް  މި  އަޅުގަނއެހެންވީމާ،  މިހާރު  ނަށް  ޑުމެންސަލައިގައި 

ލާފު އެއްވެސް ކަމެއް މައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި  ޚި  ޕްރޮސީޖާރތަކާ  ކުރެވުނީ  ން ފާހަގަ މިމިންވަރުރެވިފައިވާ  ދިރާސާކު

  ފައި ރައްވާލެއް ކުމަ ޢަލާފަށް  ޚި   ޕްރޮސީޖަރަކާ   ކަހަލަ އެއްވެސް  ،މަލުކުރައްވާފައިޢަ  ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންޖު

ގާނޫނާ   އިނުވާކަމާ ނުވާކަންޢަލާފު  ޚި  އަދި  ސަމަލެއް ކުރައްވާފައި  އެބަ ފުރުޢު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތަކަށް  ޞަދު 

 .  ތު އަރުވަންޞައެދިވަޑައިގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، ފުރު

 

 :ންން ވާހަކަދެއްކެވު ލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިވި



  

މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއާދެ!   ފާޑަކަށް    އްޔާ  ވަރަށް  މައްސަލައަކީ  މައްސަލައެއް.  މި  ޙަޤީޤަތުގައި    އަސްލު ދެން  އިން 

މެޖިސްޓްރޭޓިގދ. ޖުޑީޝަރަތަފަންދޫ  މެޖިސްޓްރޭޓުގެ އެ ޝަކުވާއެއް މި  އިސް  ޓްރޭޝަނަށް  ލް އެޑްމިނިސްވް ކޯޓުގެ 

މެޖިސް  މި ފޮނުވަނީ ކޯޓުގެ  ޓް  ޓްރޭ މެޖިސް  އިސް  ވާލުވެހުރި މައްސަލައަކަށް ޙަބޭފުޅާ    އްޒާޤު. އެރަޢަބްދުލް ޓްރޭޓް  އެ 

ބުނެ ޢަބްމި  ،  ންވީމާއެހެ  .ނުފޫޒުފޯރުވާކަމަށް  ޖުދުލް ރިޕޯޓުގައި  ހުށަހެޅި  ޑީރައްޒާޤު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް މި  ޝަލް 

ސުޕްރީމް    ޔަތްކޮށްޢާމަށް ރިކޯޓުން އެ ހުށަހެޅު  ކްއޮތީ ސުޕްރީ  . ހަމައެކަނި ފެންނަން މިށް ނެތްއް ފެންނާކަހުށަހެޅުމެ

ގޮތެއް   އެއަށް  ބަލާފައި  ކޮމިކޯޓުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ފޮނުނިންމާފައި  އެންގި    ވި ޝަނަށް  ނުވަތަ  ލެޓާރއެއް 

މިއެން ފެންނަން. ދެ  ގުމެއް  ފާހަގަވާއެންގުމުގަ އެ  ންއޮތީ  އެބައޮތް އި ސުލޫކީ މައްސަލައެއް  ބަޔާންކޮށްފައި  ،  ކަމަށް 

ޖު  ފިޔަވަޅު ކޮއެޅުމަށް  ފޮނުވާފައިޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޓީއެ  އޮތީ.   މިމިޝަނަށް  މި  ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ން 

ޕާޓީމައް ތާޑް  ބަލާއިރު ސަލަ  ޢަބްދުން  މީލް  ބުނުމެއް  ބުނާ  މި  ނެތީމަރައްޒާޤު  ފެންނަން  ދެން  ގައި  މި  އަސްލު   

ފެމައްސަ ނެތް  ގޮތެއް  މިވީ  ކޯޓާލު  ސްއަ  .ކަށްންނާލައިގައި  ބޭފުޅެއްގެ  ޙަ   އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  ހުރި  ވާލުވެ 

މައްސަލަ    ސިއްޔަތުންހައި ފަރާތްޙައެ  އިން  އަސްލުމެޖިސްޓްރޭޓަ،  ވާލުކޮށްފައި  ހަމަ  ފޯރުވީތޯ    ށް  ނުފޫޒު  ވެސް 

ނޫންތޯ އެއަށް  ނުވަތަ  ކޮބައިތޯ  ބަޔާޢަބްދުލްމެޖިސްޓްރޭޓް  .  މި  ހުރި    ދީފައި  ކަކީ.ތާތަނުކުހުރި    ންކޮށްފައި ރައްޒާޤު 

ބަޔާންކޮށްފައި  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލެޓަރގައި  މައް   ހުރި.  އެ  އެ  ކަމަކީ،  ފާހަގަވާ  މީގައި  އަނެއްކޮޅުން    ލައާ ސަދެން 

ޝެޑިއުލްކޮށްފައި   ހަރު ފަހުން މައްސަލަތާ އެއް އަވާލުކުރިޙައްސަލަ ރައްޒާޤު މި މަހުރި މެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލް ވާލުވެޙަ

މީގެން އެ މައްސަލައެބަ   ސް ވެ  މިއޮތީ. އެހެންވީމާ،  ޒިންމާއެއް  ޓްރޭޓު ޖިސްމެއިސް  ކަމަށްވަންޏާ،    ލަސްވާ  އާދޭ  ގެ 

އަވަސްކޮށްދިނުމަށް.   ބަޔާނުގައި އެބައޮތް  އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ  އެބައޮތް  .  ކުރެވިފަޅަށް ފާހަގަނގަވަރަށް ރަ  އެވާހަކަ 

ދެން ބަލާއެހެންވީމާ،  މީގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖުޑީޝަލް    އޮތް  ވިސް ސަރބެލުމުގައި  ނިންމާފައި  ކޮމިޝަނުން   

ނި  ނިންމުން ރަނގަޅު  ހަމަ  ޤަބޫއަޅުގަނޑަށް  އެ  ކަމަށް  ތާރީއެ  ލުކުރެވޭ.ންމުމެއް  ދިގު  މަޚެހާ    އްސަލައެއް އްގައި 

. އެކަން  މައްސަލައެއްތްމަތީގައި ބާއްވައިގެން މައްސަލަ ނުނިންމާ އޮތް އޮތުމަކީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު  އަފަނޑިޔާރެއްގެ  

ފާހަގަނޑައަޅު ލިޔެކި  މީގެ  ގަވޭށް  އެހެންނަމައުމި  ޖުޑީޝަލް    ރައްޒާޤުޢަބްދުލް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ،ވެސްންތަކުން. 

  ނަން ނެތީމާ، ދެން މެއް ފެންއުކި އެއްވެސް ލިޔެ ހުށަހެޅުމުގެޓީ ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅިވި ސިފޮނު  ޝަނަށްޓްރޭއެޑްމިނިސް

ސުޕްރީމް މުޢާމަލާތް.  ހުރި  ހިނގާފައި  ހިނގާފައި   ޤާރައްޒާޢަބްދުލް  ކޯޓާއި  އެކަމާއިމެދު  އެއް  ދޭތެރޭގައި  ވެސް  ހުރި 

ފެންނަމަލާޢާމު އިތުރަށްތެއް  ދެން  ނެތީމާ  ނޭއްޗެކޭ  އެ   ން  އޮ  ،. އެހެންނަމަވެސްނގޭކިޔާކަށް  ގެ  ޟީޤާ  ތްމައްސަލަ 

ރައްޒާޤުގެ  ދުލް ބްޢަގައި  މި މައްސަލައި ދޭހަވޭ    އެބައޮތުމުން    ން ބާއްވާފައި އޮތްއަތްމަތީގައި އެއް އަހަރު ދުވަސްވަންދެ

މެޖިސްޓްރޭޓާހުށަހެޅު އިސް    މަސައްކަތްކުރުމަކީ ށް  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަމެޖިސްޓްރޭޓުގެ    ދޭތެރޭގައި އިސް  މާއި 

ފަނޑިޔާރަށް ކަމަށް  އަނެއް  ދޭހަވެދާނެ  ކަމަށް  ފޯރުން  އެހެ  ނުފޫޒު  ޤަބޫލުކުރެވެން.  އެބައޮތް  ންވީމާ،  ވެސް 

   ޝުކުރިއްޔާ. ވެސް ތާއީދުކުރަން. ނޑުޖޭ.އެސް.ސީގެ ނިންމުމަށް އަޅުގަ



  

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

   ބަރު.އިއްޒަތްތެރި މެންއްޔާ ޝުކުރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖު ރާސި މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އި ހުށަހެޅުމެއް    ،ހެންވީމާއެއަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ޖޭ.އެސް  ހުށަހަޅާލަންހަމަ  މި ން  .ސީމި 

ނިންމެވުނިންމާފައި އިޖުރަވާ  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި  ނިންމަ  ތަކާތު ޢާމަކީ  އް ކަމަށް  މެވާފައި އޮތް ނިންމެވުއެއްގޮތަށް 

 .  ންކަމަށް ނިންމަ ށް ފެންނައުމަށް ކޮމިޓީއަތަށް ކުރިއަށް ދިހަމަ މިގޮފެންނާތީ މެންނަށް އަޅުގަނޑު

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 ބަރު ސަޢުދު. ރި މެންޒަތްތެދެ! އިއްއާ

 

 ސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙުމެންބަރު ސަޢުދު ރާގެ ނގިލި ދާއި ލިވި

ޖޭ.އެސް.ސީ ޖުޙުތަން  މި  ކޮމިޓީއަށް ޤީޤުކޮށްފައި  ހުސަލައެމައް  ޑިޝަރީ  މީނދީ  ކޮންމެށަހަޅާފައް    ވިޔަސް   ގޮތެއް   . 

މެން މި  އަޅުގަނޑުށް އަންނައިރު  އަހަމަ  ންނާމެއަޅުގަނޑުގެން  ގެ އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ޕްރޮސެސްވެ ނިމި.ސީޖޭ.އެސް

ތަޙުޤީޤުކުރެވިފައި އި ،  ހެންވީމާހަގަކުރެވޭތޯ. އެ ފާ  މެންނަށްއަޅުގަނޑުން ތަޙުޤީޤުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް  ބަލަނީ 

ސް ވާހަކައެއް  އްރައްޒާޤުގެ އެއްވެދުފަރާތުގެ ވާހަކަ މީގައި ނުހިމެނޭ. މެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބް އެއްހަގަކުރެވޭ   އެބަ ފާ ންގެމީ

ހަމަ މީގަ ނުހިމެނޭ.  ލެޓަރއެ އި  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  މައްޗަށް  މިއް  އެކަނި  ކަންތައްތަކެއްގެ  ފާހަގަވި  އެ  އިންނަނީ   

ން  ، ޖޭ.އެސް.ސީވި މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާނު ފޮންޓުކޯ ރީމް  ޕްސު  ށް ސް ކޮމިޝަނަރިޢާޔަތްކޮށް ޖުޑީޝަލް ސަރވި

ނުކުތާ ހުރި  ތެ ފާހަގަކޮށްފައި  އެހެންނަމަވެސްރޭގައި  ތަކުގެ  ވޯބްދުއްރައްޒާޤުޢަ  ،އެބަހުރި  ނުހިމެނޭ.  ގެ  މިއަކު  ޑެއް 

ޢަބްދުއްރައްޒާޤުގެ ބަހެއް  މެޖިސްޓްރޭޓް  .  ނެތިހެއް  ބަ އްރައްޒާޤުގެ  ރެވޭހޭ ޢަބްދުކުޒް، އަސްލު މި ކޭސް ކްލޯއެހެންވީމާ

ޖޭ.އެސް.ނެތި. އެހެންވީމާ އިންވެސީ،  ފުން  މަރުޙަލާތައް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަ  ރުމުގައިކު މަރިހަސްޓިގޭޓް  ށް  އަޅުގަނޑަ ށް 

ކުރިއަ ބޭނުން  ޔަޤީންކުރަން  ހަމަ  ވެސް  ވެސް  އޮތްތާނގައި  ކޭސްހަ މިކަ  ށް އަހަމަ  ންނާމެއަޅުގަނޑުށް    އް ތަ ލަ 

ލާޒިމުކަމެއް ގޮތެއް   އެއީ  މެނެންޖެހޭނެއޭ ންނައިރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަހެއް ހިއަ

އެހެންނިމޭ ހު  އަޅުގަނޑު،  މާވީއިރު.  މުރާޖަ  އި.ސީގަޖޭ.އެސްށަހަޅަން  ހަމަ  އިތުރަށް  މައްސަލަ  ޢާކުރުމަށް.  މި 

ބަހެޖިމެ ޢަބްދުއްރައްޒާޤުގެ  ކަމެއްތޯހިނެއްމިއީ ކި؟ ބައިތޯއް ކޮސްޓްރޭޓް  މެޖި؟ ވީ  މިއަށް  ސްޓްރޭޓުއިސް  ގެ ނުފޫޒު 

އެ ކޯމްރީޕްސު؟ ނޫންތޯ  ،ތޯފޯރި މީގައިޓުން  ބުނޭ  މައްސަލަ  .އެސް.ސީޖޭ  ،މެއް އެބައުޅެއޭ. އެހެންވީމާކަ  ބަ  މި  ން 



  

ނިންމި ނިންމަނީ.  މި  ޢަބްއިބަލާފައި  ފެން  އެއްވެސް  ގެދުއްރައްޒާޤުރު  މިއަކުން  ޖުޑީޝަލް ބަޔާނެއް  ނެތް.    ނާކަށް 

ޢަބްދުއްރައްޒާއެޑް ފެންނާމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  މިއަކު  ސިޓީއެއް  ހުށަހެޅި  ނެތް. އެހެންވީމާކަޤު  މީށް  ކޮ،  ންމެވެސް  ގެ 

އެބަ ކޮމްޕޯނަންޓް  އެއް  މުހިއުނިވޭ  ކަހަލަ  ވަރަށް  ކޮމްން.  އެހެންވީމާޕޯމު  އުނިވަނީ.  މި  ތަޙުނަންޓެއް  މި   ޤީޤު ، 

 ހުށަހަޅަން.  އަޅުގަނޑުރިވިއުކޮށްދިނުމަށް  ތަޙުޤީޤު  އަލުން މިރަނގަޅު ނޫންކަމަށް 

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 .  މްތްތެރި މެންބަރު ޝަހީއިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރީމް  ގައި ސުޕްވާފައި މިވާ މައްސަލައި ރައްޒާޤް ހުށަހަޅުއްރި މުޤައްރިރު. މިހާރު މީގައި ޢަބްދުއް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ

މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި އެ   .އެއީ  ވޭތޯރެކުތަމަ ކަމަކަށް ތަޙުޤީޤުޓުން އެ ބޭފުޅުންނަށް މި މައްސަލަ ފުރަކޯ

ދެން    .ކަމެއް ނޫންރެވޭ  ބޫލުކު ޤަކަށް ވެސް އެހާ  އަޅުގަނޑަބޭފުޅުން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް އަންގާފައި އޮތް އެންގުން އެއީ  

އަ ކޯޓުން  މީތި  ސުޕްރީމް  ހުށަހެޅިނެއްކާ  ވާހަޢަބްދުއްރައްޒާއިރުގައި  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  އެއްވެސް  މީ ޤުގެ  ގައި  ކައެއް 

އެހެ ދެން  ނެތް.  ވެސް  މީތި  އަޅުގަނޑަ،  ވީމާންހިމަނާފައެއް  ހަމަ  ގޮތަށްރެ ބޫލުކުޤަށް  ކަމަކީ   ވޭ    ފުރަތަމަ 

ބޭފުޅުން  ބޫލުކުރެވޭ ޤަށް  އަޅުގަނޑަންކަމަށް  މެއް ނޫވޭނެ ކަ.ސީއަށް ކުރެސްޖޭ.އެ ކޮށްފައި އޮތް ގޮތު  މި  އެ    ން. ކަން 

މައްސަލަ  މާއެހެންވީ މި  މިމި،  ގޮތުންއޮހާރު  މިއޮޖޭ.އެސް.ސީ  ތް  ނިންމާފައި  ގޮތަށް  ން  ވެސް    ށްއަޅުގަނޑަތް 

ކަމެއް. އެހެންވީމާގަހަމަ ރަނ މި  ބޫލުކުރެވޭ  ޤަ ވާހަކަ  ކު ތާއީދު  އަޅުގަނޑުމަށް  ށަހެޅު، ސިރާޖް ހުށަހެޅުއްވި ހުޅު  ރާ 

 ދަންނަވަން. 

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

ގުޅިގެން    ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާއާ   ރު. ޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބައާދެ! ޝުކުރިއް

ބޭ  އަޅުގަނޑު ކޯ ދަންނަވާލަން  މައްސަލަ ސުޕްރީމް  މި  ފޮނުން  މިނުއްވާޓުން  މެޖިސްޓްރޭޓް    ފައި  ވިދާޅުވާ  އެ  އޮތީ 

އެޑް ޝަ ޖުޑީޝަލް  ހުށަހެޅުއްވި  އޭގައި  ގުޅިގެން.    ކުވާއަކާމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ނިޕްސުދެން  ކޯޓުން  މުމެއް  ންރީމް 

  ޝަލް މަށް ޓަކައި ޖުޑީޅުއެ  ޅުލީހުން ނިންމެވީ މި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޖިރުންގެ މަގެ ފަނޑިޔާނިންމީމަ އެ ބޭފުޅުން

އެގޮތަށް ރވިސަ އޭގެ  ދެން  ފޮނުވުމަށް.  ކޮމިޝަނަށް  މި  ކޮމިޝަނު  ޑީޝަލް ސަރވިސް ޖުއި  އެކުގަހުށަހެޅުމާ  ސް  ން 

ނިންމެލަވާފައިއްބަ   މައްސަލަ ރައްޔި  ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ފޮނުއްވެވީވި  މި  މަޖިލީހަށް  ގާނޫތުންގެ  އެއީ  އެބަ  .  ނުގައި 

ގާނޫނުގެ  ކުޒިމްލާ ޖޭ.އެސް.ސީ  މާއްދާގެ  32ރޭ  މާ  33،  ވަނަ  މައްސަލަ    އްދާގެވަނަ  ބަޔާންކުރަނީ  ގައި  )ހ( 



  

ކޮޤުކުރުމަށްފަހުތަޙުޤީ ނިންމި މި  ތަޙުޝަނުން  ރިޕޯޓްސް  ނިންމުމުގެ  މަރުޙަ  ރެކޯޑުތަކާލާ ޤީޤު  ރައްޔިތުގައި  ގެ  ން އެކު 

ޔާރަށް ވެސް  ދި މި ރިޕޯޓުގެ ނަކަލެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޅަންވާނެއޭ. އަބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަ  މަޖިލީހުގެ ކަމާ

އިނގޭތޯދޭންވާ ނިންމެއެގޮ  .ނެއޭ  ރައްޔިތަށް  މިތުވުމާއެކު  މަޖިލީހަށް  ދެން  ފޮ  ންގެ  ކޮމިއަޅުގަނޑުނުވީ.    ން ޓީމެން 

މެންޑޭގައި ކުރީ ކޮމިޓީގެ  އަނެއްކާ  ނިންމާފައިވާނެ  ވެސް  ތެރޭގައި  ޖޭ.  ޓުގެ  ހިމެނެނީ  ނިންމަވާ  އެސް.ސީމި  ން 

ލަ  ސަ ގައި މައްއެހެން ބެލިއިރުއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ.    ޢާތްތަކާއި ގާނޫނާޖުރަމައްސަލަތައް އެ ހިންގަވާފައިވަނީ އި

އެއީއްދުވާ  ރަ މަ  ފަރާތް  ފަރާތް.  ކުރާނެ  އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  އެންމެ  ވަނީ  އޭގައި  ބަހެއް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  އްސަލަ 

އި  ގަ ޙަލާޤު މަރުވާނެ ގޮތަކަށް ތަޙުޤީމެއް ގެއްލުފަރާތަށް   ވާ ، އެ ރައްދު . އެހެންވީމާޤުން ހޯއްދަވާފަޖޭ.އެސް.ސީގެ ތަޙުޤީ

ނެތްކަން   މި ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުޢަމަލުކުރައްވާފައެއް  މި ކު  ކިމެންނަށް  ފާހަގަ  ލިބިދޭންޖެހޭ  ޔާލީމަ  އެ ބޭފުޅަކަށް  ރަނީ 

އެހެންވީމާ ނިންމަވާފައިވާކަން.  މައްސަލަ  ލިބިދީފައި  ޙައްޤުތަކެއް  ޝަކުހުރިހާ  މައްސަލައިގެ  މި  އަދި  ހުށަހެޅި ،    ވާ 

މައްސަ ހެހުށަ މި  ވެސް  ހުށަ   ،ލައިގައިޅުމުން  އެ  ރިޢާޔަތް  ނިންމެވިއިރުގައި  ހުރި ހެޅުންތަކުގައި މައްސަލަ     

ރިޢާޔަތް ވަކި  ރާކަނުކު   ކަންތައްތަކަށް  ރިއަޅުގަނޑުމެއް  މި  ފާމެންގެ  އެހެންވީމާ ޕޯޓުން  ނެތް.  ،  ހަގަކުރެވިފައެއް 

ގޮތުޢާތްތަކާޖުރާއި އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނާ  ނިންމަމަގެ  އި  އަދި  މެންނައަޅުގަނޑުވާފައިވާކަން  ތިން  ފާހަގަކުރެވެނީ.  މި  ށް 

ންނަނީ ސަޢުދު ހުށަހެޅުއްވި ށް ދެން ފެއަޅުގަނޑަ،  ވާ. އެހެންވީމާހަގަކުރައްފާ އެބަ  ކޮމިޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން އެގޮތަށް

ލިބިވަޑަ ތާއީދެއް  އަދި  ގެއިހުށަހެޅުއްވުމަކަށް  އެހެނުންފައެއް  ނެތް.  އިއްއެއް  މެންބަރު ޒަންނަމަވެސް،  މޫސާ    ތްތެރި 

ހުށަހެ ހުށަހެޅުއްވި  ލިޅުއްވުސިރާޖް  ތާއީދު  އެބިވަޑައިގެމަށް  މެން.  ބަވޭންފައި  ޝަހީމް އިއްޒަތްތެރި    ބަރު 

އެހެންވީމާދުތާއީ ޖުނަފެންދެން  ށް  އަޅުގަނޑަ،  ކުރައްވާފައިވަނީ.  މައްސަލައިގައި  މި  ސަރވިސް    ޑީޝަލްނީ 

ގޮތަހެޅުހުށަ  މި  ދެން  މިޝަނުންކޮ މި  އްވި  ނިންމަވާފައިވަނީ  ގާނޫނާލައްސަމަށް  ނިންމަވާފައިވަނީ  އަދި     

ގޮ  ކާތަތްއިޖުރާޢާ އެގޮތުއެއްގޮތްވާ  މައްސަލަ  މި  ކަމަށްވާތީވެ  މަތިން  މަތިން  ތުގެ  ކޮމިއަޅުގަނޑުގެ  އަށް  ޓީމެން 

ތިން  މަންނަވާނެ ގޮތެއްގެ  ގަމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިށް ކޮމަންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަށް ނިރެވޭތީ އެއީ ރަނގަޅަގަކުފާހަ

އަދި   ނިންމެއަޅުގަނޑުފާސްކޮށް  މައްސަލަ  މަޢުލޫމާތުމެންގެ  ގޮތުގެ  އިދާރާއާވި  ރައްޔިނޫ    މަޖިލީހުގެ  ނީ  ތުންގެ 

އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުވޯޓަކަށް    އްވުމަށް.ކުރެޞާއްޙި  އްމާޢާއަމީން ދިއުމަށް  އެހެން  ބަރަމެންމެން  ފުޅެއް  ޚިޔާލުކު 

ދާންއަޅުގަނޑުގައި  ކުއެއާއި  ވާތީ އްވާފައިޅުހަހުށަ ވޯޓަކަށް  މިފަހަރު  އެހެންވީމާ  މެން  ބޭނުންވަނީ.  ރިޕޯޓް މި  މި   ،  

ޓު   ގޮތަކަށް ވޯ ވާ، ފެނިވަޑައިގަންނަނގަޅަށް ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރަމައްސަލަ ނިންމާފައި އޮތީ

މައްސަލަ ޝަހީމް، އިއްޒަ  މޫސާ ސިރާޖްއެދެން.  މަށް  ދެއްވު މެންތްހުށަހެޅުއްވި  އެތެރި  ތާއީދު    ބަރު ޝަހީމް  އޮތީ 

، މި  ރުންގެ އިއްތިފާޤުން އެ ފާސްވީ. އެހެންވީމާންބަހުރިހާ މެމި އަހަނީ.    ށް ، އެގޮތަށް ވޯޓަކަ. އެހެންވީމާދެއްވާފައި

ކޮމިޓީންއަޅުގަނޑުއިގައި  މައްސަލަ މި  މިހާރު  މަތިން    މެން  އަންގަވައިދެއިކަން  ނިންމިމިގޮތުގެ  ވުން  އްދާރާއަށް 

ހުށަހަޅުއް ދެ  އަންގަވައި  ންއިގެވަސިޓީއަކުން  އެދެން.  ގޮވަދެއްވުމަށް  ކަމެއްގެ  މިމެއަޅުގަނޑުގައި  ތުނަ  އޮތީ    ން 



  

އިޞްލާގެ  ކޮމިޝަނުސަރވިސް  ލް  ޝަޖުޑީ ކޮމިޓީއަށްގާނޫނަށް  މި  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އެ  ފައިހެޅިހުށަ  ޙު  ވާތީވެ 

ކޮނޑުއަޅުގަމަސައްކަތް   ސުންގަޑިއެމެން  ނިންމާނެ  ކަނޑައެޅުންށް  އިއްޒަތްތެ އް  މެ.  ންބަރުންނަށް  ރި 

ގޮތަކަށް ނިފެ ސުންވަޑައިގަންނަވާ  މީގެ  ކަނޑައެ  ފުރުޞަތު    އަޅުގަނޑުޅުއްވުމަށް  ގަޑިއެއް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ތި 

އިއްފަހު(  ށް)ވަގުތުކޮޅަކަދޫކޮށްލަން.   ކޮމިޓީގައި  މެންމިހާރު  ތުޅާޒަތްތެރި  ދާއިދޫ ބަރު  މެންރާ   އިއްޒަތްތެރި  ބަރު  ގެ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި.  ޙި ޙުސައިން  މިއޮތީ  އަޅުގަނޑުސާން  މިހާރު  ނަންބަރު.  2އެޖެންޑާގެ  މެން    އެއީ   ވަނަ 

ހުށަހެލް  ޝަޖުޑީ އިޞްލާޙު  ބިލު  އެ  ގާނޫނު  ކޮމިޓީއަށްއިޅިފަސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  މި  މައްސަލަ  ފައި  ހުށަހެޅި  ވާ 

ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުމެއް   މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމަށް  ،ހެންވީމާމިވަނީ. އެ

ކޮން ގޮތެއްހުށަހަޅުއްވާފައި  މެންބަރު  ކަށް)ވަގުތުކޮޅަން.  އެދެ  އަޅުގަނޑު ނިންމެވުމަށް    މެވެސް  އިއްޒަތްތެރި  ފަހު( 

 ން. މަށް ފުރުޞަތު އަރުވަޝަހީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަ

އިއްޒަތް ނިން  އަޅުގަނޑުމުޤައްރިރު.    ތެރިޝުކުރިއްޔާ  މައްސަލަ  ކޮމިޓީ  މުމަށްމި    10ހުށަހަޅަން    އަޅުގަނޑު  ންމި 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރުވަން.  އަ ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުއްޒަށް ޢި ރު މުއާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢި

 މަށް ތާއީދުކުރަން.  އްވުޅުހުށަހެ ވިއް ޅުށަހެމް ހުރު ޝަހީ މެންބަތެރި ތްދާއިރާގެ އިއްޒަ މުކަނޑިތީ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ރިޔާސަތުން 

މެން ކޮމިޓީގެ  އިއާދެ!  ނެތްކަމަށް  ބަރުންގެ  އެހެއަޅުގަނޑަޢުތިރާޟެއް  ފެންނަނީ.  މަންވީމާށް  މި  އްސަލައިގައި  ، 

ފާސް ސުން ވަދު  10ވީ  އިއްތިފާޤުން  މިއީ  ފެށިގެން  ސް  މިއަދުން  ކަނޑައަޅައި  ކަމަށް  އެއީ    .ވަސްދު   10ގަޑި 

ސަ ކޮމިޝަނުގެ  ރޖުޑީޝަލް  އިޞްލާވިސް  ގެނައުމުގެ  ގާނޫނަށް  އާބިލު.  ޙު  ޖުދެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޑީޝަލް  ! 

ކޮމިޝަނު މި  ގެ  ސަރވިސް  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ނިންމުގާނޫނަށް    ޖުލައި   18ސުންގަޑިއަކީ  ގެ  މުކޮމިޓީން 

މިއަ  2019 ދެން  އާދެ!  ކަނޑައަޅަން.  ކޮމިޓީން  އެހެނިދުގެކަމުގައި  އެޖެންޑާގައި  ހިމެނޭ.  ހެން    އެބަ  ބައެއް 



  

ނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ބޭ  ރަކު ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން ބަގައި އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންހެންއެހެނި

 .   އަރުވަންށް ފުރުޞަތުން ޙުސައިނަސާއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިއެބައޮތް. އާދެ! އި 

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ސާން ޙުސައިން ވާ މެންބަރު ޙި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ

އާދެ!  އާދެ!   ޗެއަރ.  މަމެންނަށް  އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ  ޖެނެޢުއެބަ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ލިބޭ  އޮފީހުން  ރަލޫމާތު  ލްގެ 

އެމްތަމްރީނު   އޮފީހޯދުމަށް  އެ  ޗައިނާއަށް  ދަށުން  ވަކީހު.އޯ.ޔޫއެއްގެ  ތަމްރީނަށް  ލުގެ  މަޢުވާނުފޮން  މާތެއް.  ލޫކަމުގެ 

ޕީޕަލް  ފީހާއޮ  ގެރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަނަ އަހަރު ޕް   2017  އެގޮތުން މެއި ޕްރޮއެއްކޮށް ސުޕްރީމް  ކިޔާ  ސް  ޕްރޭޓް 

 ކަމަށް  އި ހިމެނޭ އޮފީސް ގުޅޭ ޗައިނާގެ އެ ދާއިރާގަ  ކިއުޝަނާސެޕްރޮ  އީއެސިއުމްކުރަނީ މި  އަޅުގަނޑުމީހުންގެ    އެ

އެއްގެ ދަށުން އެބަ  އޯ.ޔޫ އޮތް އެމް.އެއްކޮށް ކުރައްވާފައި   ނާ. އެ ބޭފުޅުންމައި ޕްރޮސެކިއުޝަން އޮފީސް ކަމަށް އެއީ

ޓްރެނާޗައި ފޮނުވާ  އިނިއަށް  ވަދަންގއަށް  ގުޅޭހެންވީމާއެ  ން.ކީލުއުލަތުގެ  މިކަމާ   މެން އަޅުގަނޑުތުން  ގޮ، 

އިތު  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  މަޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކަމަށް  ތަޢުލޫމާތުރަށް  ހޯދަންޖެހޭ  އެ  ޤަ  ށްއަޅުގަނޑަކެއް  ބޫލުކުރެވޭ. 

ބައްޓަކެތަތަމްރީނު ތަމްރީނު  އެ  ލިބިދޭއިރު  ވަކީލުންނަށް  ދައުލަތުގެ  ތަމްރީނުގެ  ގޮންވެގެންދާ  އް  އެ  އަދި  ތަކާއި 

މެން  އަޅުގަނޑުދި  އައި ހިމެނޭ  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ މެންޑޭޓުގަޤަ  އަޅުގަނޑުދުތައް ދެނެގަތުމަކީ  ޞަޤުމަ

ބަލަން ކަމެއް. އެހެންވީމާޖެއެ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުވާލުތަކެއްހެން  ، ސު ހޭނެ  އެންމެ  ސާމެއަޅުގަނޑުމެން  ރަން  ފުކުން 

މަބޭ ހޯތަލޫމާތުޢުނުންވާ  ޖަވާބު  އެ  ފޮނުވައި  ޕީ.ޖީއަށް  ލިޔުމުން  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  އް  އިތުރަށް  ދުމަށްފަހު 

އިއަޅުގަނޑު އެކަމަ  ތުރަށް މެން  ފެންނަނަމަ  ފިޔަވަޅެއް އަޅަން  ގޮތެއް ނިރި ން ކުއިގެކާ އެހެން  ންމަން. ދެން  އަށްދާން 

އެބަހުރި ސުވާލުތަކެއް  އެއީ  އެގޮތުން  ޕީ މްއެމި  .  އޮފީ..އޯ.ޔޫއަކީ  ހޯއްދެވުމުގެ  ހަކޮންކަ  ހަށްޖީ  ކުރިއެރުންތަކެއް  ލަ 

އޮޞަޤުމަ ކުރައްވާފައި  އަދިދުގައި  އެމް.އޯ.ޔޫއެއްތޯ.  މި  ތް  ޕްރޮޕްރޭސުޕްރީމް    އިޚުތިޔާރުކުރެއްވީ ގެ  ޓް ޕީޕަލްސް    އެ 

ސަބަބަކާ  ބިހުރެތޯ  ކޮން  މިހާރު  މީހުން  ދެން  ތަމްރީނުތަކުގަމު ނާކުރު.  ކިޕީ.ޖީ    އި ގެ  ންނެއް  މުވައްޒަފު  ހާ އޮފީހުގެ 

ޗައި ހުރިތޯފޮނުވައިގެން  ދެވިފައި  ތަމްރީނު  ކުރި  އާނާއިން  ޕްރޮގްރާމުތަހުފައި  ވިރޭއަށް  އަދި  ކިހާ  ން  ދަށުކުގެ  ރި 

ދި  އަ  އިތަކެއްތޯއާން ބަކޮނީ  އްކޮށް ޓްރެއިނިންގގައި ހިމެނެއެ. އެއާ އިވޭތޯފަ ހިދޭން ހަމަޖެ  ފުންނަކަށް ތަމްރީނުމުވައްޒަ

ޕްރޮސެކި ނިޒާމެއްގައި  ބިޑިމޮކްރެޓިކް  ގާއިއުޝަންގެ  ޖިނާޢީ  މު ންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވަތަ  ގޮތާއި  ކުރަންޖެހޭ  މި   

ނިޒާމާ  ލުޢަދު ތަޞައް  ފައިކޮށްރޖުސަ އެންވި  އި ނޫނުއަސާސީގަޤާމެން  ޅުގަނޑުއަގެ  ޗައިނާ ވުމިއޮތް  ހޯދާ ރާއި  މި    އިން 

 .  ޑު ހުށަހަޅަންއަޅުގަނ މި ކަންތައްތައް ސާފުކުރަން  ކަށްތޯވަރަ ގުޅުން އޮތީ ކިހާ މިން ނުތަކާރީތަމް

 

 ން: ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުރި



  

އިއްޒަތްތެރިރިޝުކު މެންބަރުއްޔާ  ހުށަހެޅުރި  ތެ. އިއްޒަތް  ހުށަހަޅުމެންބަރު  އެއްވުމެއް    ކެއް ތަކަންތައްވަނީ    އްވާފައި 

 .   އެދިވަޑައިގަންނަވާ. ފުރުޞަތުށްއެބަ ފުރުޞަތަކަބަރު ޝަހީމް  އިއްޒަތްތެރި މެންފާހަގަކުރެއްވުމަށްފަހު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިޝުކުރި މުއްޒަތްތެއްޔާ  މެންބަރު  އިރިރު.  ޤައްރި  އަޅުގަނޑު   ޙިސާންއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ 

 ދަންނަވާލަން.  ދުކުރާ ވާހަކަ ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އަރުވަން. ޞަތުފުރު  ފަށްލަޠީ ޙަސަންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  !އާދެ

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ލަޠީފް ޙަސަން  ބަރުމެން ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

މުއްޔާޝުކުރި އިއްޒަތްތެދެންމެ  އްރިރު.  ޤަ  ދާއިރާގެ  މެންތުޅާދޫ  ހުށަ ރި  އެ  ހުބަރު  އެ ހެޅުއްވުށަ ހެޅުއްވި    މުގައި 

އަޅުގަނޑަފާހަގަކު އިތުރުން  ކަންކަމުގެ  ޕްރޮސެކި ރެއްވި  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ފެނޭ  ޖެޓައުށް  ގެ  ނެރަލުރ 

ކޮން  ން  އަރިހު އެހެން  ޕް ށްކަކަތައުމުޤަމިހާތަނަށް  އަޅުގަނއުރޮސެކިތޯ  ޕްރޮސެކިޓަރުން  ޖެނެރަލް އުޑުމެންގެ    ޓަރ 

މު މިކަހަލަ އޮފީހުގެ  ތަމްރީނުތައް  މިކަހަލަ  އަދިވައްޒަފުން  ދާއިރާ  ގާނޫނީ  މިދެންނެވީ  ޕްރޮސެކި އޭ  ގެ  ކުރުމުޓުއު 

ކޮން  ދާއި އެހެން  ހުރީ  ފޮނުވާފައި  ތަމްރީނުކުރަން  އެހެން؟ ކަށްތޯކައުމުތަޤަ ރާއިން  ފުރުޞަތުތޯކި  އަދި  ހެން  އެ  ތައް 

ހޯއުމުޤަ ފޮނުވާފަދާތަކުން  ޙިސާ؟ ހުރީ  އިފައި  ދެންމެ  ހިތުން  ޗައިއަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވީ  އެ  ފޮން  ނުވި އަދަދު  ނާއަށް 

އެރެސާފުކު އަޅުގަނއްވުން.  ސާފުކުރާއިރު  އެ  އެހެން  ހެންވީމާ،  ކިހާވަރަކަށްއުމުޤަޑުމެންނަށް  މިކަން  ތަކުން  ތޯ 

ޕްރޮ ހުރީ  އޮފީއުސެކިކުރައްވާފައި  ޙަޤީ؟ ހުންޓަރ ޖެނެރަލް    . ބޮޑުވުމެއް އެބައޮވޭ ޤަތުގައި މީގައި ވަރަށްބޮޑު ކަންދެން 

އަޅުގަނޑަށް   ޑިޤައެއީ  ގޮތުގައި  ތަމްޓިކް  މޮކްރެބޫލުކުރެވޭ  ލިބޭ  ރާއްޖެމާހައުލެއްގައި  ޙަޤީޤަރީނެއް  ތުގައި  އަށް 

ޓްރެއިނުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު  ޓަރުން  އުން ޕްރޮސެކިއިނާނަމަވެސް، ޗައިންހެނީ. އެޅެއު  މި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެގެން  

ކޮން އެއީކީ  ރާއްޖެހިތުން  މުހިންމުމެހެން  އެހާ  އަޅުގަނޑައަށް  ކަމަށް  އެ  ބޫލެއްނުކުޤަކަށް  ކަމެއް  އަދި  ރެވޭ. 

  ކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކުން  ތްގޮތަސާސީ އޮނިންގ ބޭނުން ރާއްޖޭގައި ހިފާނެ ގޮތެއް ވެސް މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނުއަޓްރެއި

މި  ނުފެނޭ ޙަޤީޤަތުގައި  އެހެންވީމާ،  ކަމަކަށް.  ވެދާނެ  ކަމަކަށް  މުހިންމު  ފޮނުވަން    މާ  އަވަހަށް  ވަރަށް  ސިޓީ 

 ހެޅުމަށް.  ސާން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަޙި ތާއީދުކުރަންއަޅުގަނޑު ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

އި  !އާދެ އިއްޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު.  ހުމެންބަރުންގެއްޒަތްތެރި  ޒަތްތެރި  ވާހަކަފުޅުގައި  ވެސް    ށަހެޅުމެއް 

ބޭބޭފުޅުން  ގެ ރަލްޓަރ ޖެނެ އުސެކިޕްރޮ   އީ ން. އެހަޅުއްވާފައި ވެސް އެބައިހުށަ  އޮފީހުން ތަމްރީނު ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި 

އިތުރަ ދެން  ފޮނުއްވާފޮނުއްވާއިރުގައި  ގެންދަވަނީ  ފޮނުއްވަމުން  ކޮންފަށް  ވަނީ  ކިހާ  ތަކަކަށްތޯ  އުމުޤަ ކޮން  އި  އަދި 

ބިނާކުރެވިފަ  ކަށް މީހުން ދަދައަ މޫއި؟ ވޭތޯއިފަތަމްރީނުކުރެވި  އިއެގޮތަށް  މެންބަރު  މިހާރު  އްޒަތްތެރި  ސިރާޖަށް  ސާ 

 އަރުވަނީ.   ރުޞަތު މިފު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖު ރާސި މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

  ، ސަން ލަޠީފު ވެސްޙަރު އަދި  މެންބަ  އިއްޒަތްތެރި  ޅާދޫ ދާއިރާގެރިރު. އަޅުގަނޑު ތުއް ޤަމު  ޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އިއް

ހަމަ  އްކޮށް އަޅުގަނޑު  އެއާއެހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމަ އްވި ހުށަ ވެސް ހުށަހެޅު ފު ޙަސަން ލަޠީބަރު އިއްޒަތްތެރި މެން

އޭގެ ބޭނުންވޭ  ކަންކަ  އިތުރުން  ފާހަގަކޮށްލަން  ބައެއް  އަޅުވެސް  ސާފުކުރަން  ހަމަ  ކޮމިޓީއަން  ށް  ގަނޑުމެން 

އަޅުގަފެންނަ ވޭތުވެބޫޤަށް  ނޑަކަމަށް  އެއީ  މުއްދަތުގަދިލުކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑުޔަ  ފެނިގެންދިޔައީ  ށް  މެންނައި 

ހުންނެވި  ޖެނެރަލުޓަރ  އުޕްރޮސެކި މަގާމުގައި  ހަމަ  ގެ  ބޮޑަބިޝާމް  ގާނޫނާވަރަށް  ޢަމަލުތަކެއް    ށް  ޚިލާފަށް 

ހުރިކަން ސައްގޮތުން ވަރަށްގިނަ މަސިޔާސީ  !ރި. އާދެކުރެވިފައި އެބަހު ކަމަށް ފާހަގަޔަކުރަމުންދި ކޮށްފައި    ކަތްތަކެއް 

ހަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބަވެސް  ފާހަގަކުރެވިފައި  މުއްދަތުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  ވެސް  އެހެންވީހުރި.  މަ  އެކަމަކީ  މާ، 

 ހަމަ  ރުމަކީ  ސާފުކުއްކަމެއް. އެކަންތައްތައް ހިނގާފައި އޮތްގޮތެ   ގައި މި ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭނޑަށް ފެންނަގޮތުއަޅުގަ

ން  ހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ކޮންމެހެން މިހާރުދެން އެ ހުށަން.  ކުރަ ލުބޫޤަކަމުގައި އަޅުގަނޑު    މެއް ކަ  މި ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ 

 ޕީ.ޖީގެ ފަރާތުން  މަ ވެސް ހަ  ތުންލުކުރަން މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮބޫޤަދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު  މެއް.  ކަ  މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ 

ން އެބައޮތް.  ނަވަސްކަތަ އަޅުގަނޑުމެން. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުން ތެރޭގައި ނުޖެހޭ ރަން އެބަކުއެކަންކަން ސާފު

ސްފައި   ކޮށްފައި އޮތް މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ގޮޔިތުންނަކަށްވާތައް އެތައް ރައް ޢު  ނުބައްދަލު ދަލަތާއިޙާ

ޔަސް ހަމަ  ވި  ކަމެއް  ތަކު ނިސްބަތުން މަދު. ކޮންމެޔިއުފުލޭ ރައް ނުއެއް ވާ ޢުޒަމުގެ ދަރި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިހުއެބަ

ތުވެދިޔަ  ވެސް ޓެރަރިޒަމުގެ ދައުވާ އުފުލިގެންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޭ  އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް

މި. އެހެންފެނިގެންދިޔައީ  މުއްދަތުގައި ވަރަށް ފެނޭ  ހަމަ  މި ފާހަގަކުރި    މަ އިތުރުން ހަ  ކަންތަކުގެ ވީމާ، އަޅުގަނޑަށް 

ހިނގާ އެގޮތަށް  ޕްރޮސެކި ކަންތައްތައް  ކިހިނެއްތޯ  ވަނީ  ޖެނެއުފައި  ސާފުކުރަރަލް ޓަރ  ކިބައިން  ކަމަށް.  ގެ  ންޖެހޭނެ 

ހަ ހުށަމަ، އަޅުގައަޅުގަނޑު  ހަމަ  ޕީ.ޖީނޑު  ސާފުކުރަން  އެކަންތައްތައް  ފަރާތުން ސާފުކުރަހަޅަން  ފެންނާތީގެ  ވެ،  ން 

 ފެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން. ކަމަށް.  ންނަކުރަން ފެ ޕީ.ޖީ ހާޒިރު މި ކޮމިޓީއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ދެއްކެ  މެންބަރު ދެންމެ  ކަމެއް  ގުޅި  ވި ވާހަކަފުޅާ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަގެން  ބޭނުންވޭ.  މިހާރު  ފާހަގަކޮށްލަން  ނޑުމެން 

ކޮމިޖުޑީޝަ ތާ ޓީރީ  އެގެ  ޖުލަވާލާކުވަލެއް  މެންޑޭޓުގެފައިވޭ.  ކޮމިޓީގެ  ފޯ  ޑިޝަރީ  ވަންނަ  ލްވާ  ތެރެއަށް 

އެޖެންޑާވެފަބައްދަލު  ތަކާމުއައްސަސާ ތާވަލުގައި  އެބައޮތް  ވާ    16ން  . އެގޮތުކުރުން  ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ޖުލައި 

ޖެނެރަލާ އުޕްރޮސެކި ބައްދަލުކުރާޓަރ  ގޮތު  ދުވަހެއް  އެނެ  މިހާރު  މިވަގުތަށް  އެޖެޖެންޑާގައި  މިދެންނެވީ  ،  ންޑާއޭ 

ތާވަލު އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރާއިރުގައި ހިމެނިފައިގައި  ގެ  އެދުވަހު  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް  އެއަށްވުރެ    ވަނީ. 

 .ގެންދަވާ  ކުރިއަށް !އާދެ ...ފަތު ދެވިކުރިއަށް ވަގު ލަށް ދަންނަވާނެ އޭގެ ޓަރ ޖެނެރަ އުޅުގަނޑުމެން ޕްރޮސެކިއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖު ރާސި މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ހާއުޕްރޮސެކިޖުލައި    16އަޅުގަނޑު    !އާދެ ކޮމިޓީއަށް  މި  ޖެނެރަލް  ތާވަ ރުޒި ޓަރ  ގޮތަށް  އޭގެ ވާ  އިންނަމަ    ލުގައި 

ރުކޮށް  ށް ހާޒިޖުލައިގައި ކޮމިޓީއަ 16ގޮތަށް އްއެ  އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް މާ މުހިންމެއް ނޫން. އެއީ ހަމަ ތާވަލާ  ކުރިއަށް 

އަރާ ގެންހެޅުން ހަމަ އަނބުށަ  މި ހުށަހެޅި ހުއަޅުގަނޑު ގޮތުގަނޑުމެން އެކަމާޅުދަން. އެ ބައްދަލުވުމުގައި  ން   ބެހޭ 

 ޖުލައިގައި.   16ދައްކާނީ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރުވަން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމަށް ފުރުޞަތު އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުލްޙަކީމް ޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދުމެންބަރު ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ 

  ޝަތު ޖެނެރަލް އައި  ޓަރއުޕްރޮސެކިރެވޭ  ބޫލުކުޤަ  ވޭއްރިރު. އަޅުގަނޑަށް އެބަ ފާހަގަކުރެޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

އިއިނގޭތޯ  ޝާމް  ބި ގެއްލިރައްޔިތުންގެ  ބޭފުޅެއްތުބާރު  ފެނޭ  އިނ  ފައިވާ  އަޅުގަނޑަށް  ސިޓީގައި  ތި  ހަމަ  ގޭތޯ. 

އިރުގައި  ދިޔަ  ބަށްއުމު މިހިސާޤައީ މި އިނގޭތޯ. އެ ސްކުރަނީފާ ދިނުމަށް އިލްތިމާޢުނާ އިސްތިފާހަގަކުރަން ހަމަ އެކަމަ

މެން  ޅުގަނޑުއަލުކުރަންޖެހޭ.  ބޫ ޤަމެން އެކަންކަން އެބަ  ގަނޑު ޅުއެއީ. އައިހުމާލުވާ އެއްފަރާތް  ހަމަ އެންމެބޮޑަށް ހަމަ  

ބޭރާއް  މި އިޞްލާޙުކުރަން  ކަމަށްޖެ  އެކަމަ ނުންވާ  ވެވާނަމަ  އަމިއްލަފުޅަށް  އިސްތިނާ  ހަމަ  ޢުސް  ދީފައި  ފާ 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ ވަޑައިގަންނަވަން އެބަޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތް މެންޝުކުރިއްޔާ  އެއަށްބަ ތެރި  އިރު.  މިހާރު  މެންބަރު  ފަހުގައި  ޞަތު  ފުރު  ށްޙުސައިނަ ސަޢުދުއްޒަތްތެރި 

 އަރުވަން.  



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ތެރޭގައި  !އާދެ ބައިގެ  އެހެނިހެން  މެންއިއްޒަ  ޝުކުރިއްޔާ.  މައްސަލަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވި  ޙިސާން  އިގައި  ބަރު 

ޖެނެރަލްއުޕްރޮސެކި މުއައްސަސާހުގެ އޮފީގެ  ޓަރ  އެ  ރައިޓްސް  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުން  އޮންނާނެ.   އަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަ މީގެއެހެންނަމަވެސް،  އިށް  ފޮނުވޭ  ޝޫ  އެ  މިއަންނަނީ  ހިއުޤައަކަށް  ވެ  އުމަންމުގެ  ލިޔު  ރައިޓްސް 

ފަހަ މިހާރު  މައްސަލައަކީ.  މީގެ  މިންވަރު  އަ ހުރި  އަކަށް  ފާހަގަވާ ޅުގަނޑުމެންއިސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ނަށް  ކަމަކީ 

ޕްރޮސެކިޕްރީމްސު ޖެނެއު،  އޮފީހުލްރަ ޓަރ  ކޯޓުތަކަށް ގެ  ވަން  ޕްރޮސެކިށް  ކުރުމަލާތުކާ   ފޮނުވޭ  ގެ  ން ޓަރުއުޓަކައި 

ންމު ދައުރެއް  މުހިން ފްރޭމުކުރުމުގެ ވަރަށް  ތިބެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަމަ ސިޔާސީގޮތު  އޭޝަން ފާޅުކަން އެނގި ޓުސި

އަދާކުރައް  މި މިހެން  ބޭފުޅުން  އެބަހުރި  މިދިޔަ  ރާއްޖޭ  މިވާފައި  ފާއިތުވެ  ހަމަ  ތެރޭގައި    އަހަރުދުވަސް  5ގެ  ވަރަށް 

ކަންތައްތަ ހުރި  ހިނގާފައި  އެހެންވީފާޅުގައި  ޕްރޮސެކިކެއް.  ޓްރެއުމާ،  މިނިއިޓަރުން  ކުރަން  ބޭ  ލި   ންގ 

އަ މާހައުލު  ދެވޭ  ކޮންމެން  ޅުގަނޑުފުރުޞަތުތަކުގައި  މިހާރު  އެބަޖެހޭ  މި  ޔަޤީންކުރަން  މާހައުލެއްގައިތޯ  ކަހަލަ 

ރައިޓްސް    ގައި ހިއުމަން. މިސާލަކަށް ޗައިނާޓިސްކުރަނީކް ޖޭގައި މި ޕްރެރާއްވެގެން އައިސް ންނިއިޓްރެ ޓަރު އުޕްރޮސެކި

އޮ މިންވަރަކަވެލިޔު  ކިހާ  ޗައިނާށް  ތީ  ހިއުމަންބަލާއިރު  ވެލިޔުއިރަ  އަކީ  ލޯޓްސް  ވަރަށް  ގައުމެއް.    އަށް 

ދުނި ފާހަގަކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީޑިޔާތަކުން  ޕްރެޔޭގެ  އެތަންތަނުން  އެހެންވީމާ،  އައިސް  ކްޓިއިރު.  ސްކޮށްގެން 

  ގޮތަށް މި ކުރެއްވި  ބަރު ސިރާޖު އެ ފާހަގަތެރި މެންސީ ގޮތުން ދެންމެ އިއްޒަތްޓުތަކަށް ވަދެ ސިޔާވެހިރާއްޖޭގައި ކޯދި

ސި  އި ރާއްޖޭގަ ނަންކި ކޮން  ކިރިޔާ  ގޮތުން  ކޮން  ޔައިފިއްޔާ ޔާސީ  މި    ހުރީ.  ނުވެ  ޓެރަރިސްޓަކަށް  ބޭފުޅެއްތޯ 

ފާޅުގައި    ލް ނާޒިމް. ކާނަށް ހަދާފަޓެރަރިސްޓުންނަރައްޔިތުން    ހި ދިވެން  ގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުލްޓަރ ޖެނެރައުޕްރޮސެކި

؟ ލިތޯފުވާ އުޢުއަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ކިތައް ދަ؟ ންތޯއޮތީ. އެގޮތަށް ކިތައް ބޭފުޅު  ޖަލަށްލާފައި އެ  އިފްރޭމުކޮށްފަ

ހެއްކެއް އެއްވެ އެއްވެސް    ސް  އަނެއް  ގަރާރެއްނެތި  ސަރީޢަތް  ނެތި  ކޯޓުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  ސިއްރު  ކާ 

ކޮށްފައި މިވަނީ. ރާއްޖޭގެ  ރުން އެދި ޓައުސެކި ޕްރޮކުރުމަށް  ސިއްރު   އެއްކޮށް މި ޖުޑީޝަލް ސިސްޓަމް  ގެން އެކަންކަން 

މުހިޙާ އެންމެ  އައުމުގެ  ޒިންމާލަތަށް  ފަރާތަންމު  އަދާކުރަންޖެހޭ  ޖެނެރަލްއުޕްރޮސެކި ކީ  އެއް  އެހެންވީޓަރ  މާ،  . 

މި އުޕްރޮސެކި ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ތަމްރީން  ވިލަރެސްކުރަން.  އުމުޤަފޮނުވޭ    ޓަރުން  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ތައް 

ޑިމޮކްރަސީ އަށަ  ހުންނަ  ޓްސް ރައި  ފައިވާ ހިއުމަންގެންއަލުންބަލުން ރަނގަޅަށް  ބޭފުޅުންނަށް    މި ތަންތަނުން   ވެލިޔު 

 އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްދީތުރަށް ފަހިތައް އިއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުރަނގަޅު ތަމްރީނުތަ

 މުގައި ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ.  ރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް ހަމަ ވަ

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު



  

މެންބަރުންއިއްޒަތްތެ  ޝުކުރިއްޔާ   !އާދެ މިހާރު ހުށަހެޅި އަދި  ތި ހުރިހާ ޝުގެ  ރި  ޢޫރުފުޅުތަކަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން 

ޕްރޮ މައްސަލައަކީ  ލިބިފައިވާ  ޖެނެރަލައުސެކި ތާއީދު  ޕްޓަރ  ރާއްޖޭގެ  ދަންނަވަން  ސިޓީއަކުން  ޝަން  އުރޮސެކި ށް 

ޕްރޮސެކި  އޮފީޖެނެޓަރ  އުނޫނިއްޔާ  އަރަލް  ޕީހާ  ސުޕްރީމް  ޗައިނާގެ  ޕްރޮކިޕަލްދި  ޓޯއުސް  ނޫނިއްޔާ  ރޭޓު  ރޭޓު 

އްގެ  .އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ގިނަ އަދަދެސް އޮފީސް އެތަނުގެ ނަން މާނަކުރާ ކަމަށް ވަނީނަމަ. އެމްޓަރ ޖެނެރަލްއުޕްރޮސެކި

ވެސް    އިވޭ. އަދި މިހާރުށް ފޮނުވިފަރީނުތަކަފުން ތަމްވައްޒަނެރަލް އޮފީހުގެ މުޖެޓަރ  އުނާއި ޕްރޮސެކިޓަރުންއުޕްރޮސެކި

ގުޅިގެން އިއްޒަތްތެރި    ޑުތަކުން ފެންނަން. އެކަމާރެކޯނަށް އެބަހުރޭ  . އެކަން އަޅުގަނޑުމެންވާމުން އެބަ ގެންދަފޮނުވަ

ހުށަހެޅުމުމެންބަރުން   ފާހަ ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ސުވާލުތަގަގައި  އިއްޒަތްތެރި    ކާކުރެއްވި  އިތުރުން  ސުވާލުތަކުގެ  އަދި 

ލަޠީފްޙަރު  މެންބަ އިތުރުކުރެއްވި   ސަން  ސުވާލަކާ އެ   އެ  އެއީ    ހެން  އެހެން  އެކުގައި    މުތަކަކަށްތޯ އުޤަކޮން 

ތަމްރީނުކު އުސެކިޕްރޮ މުވައްޒަފުން  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  މިހާތަޓަރ  ފޮނުވާފައި ރުމަށް  އަދަދަކަށް    ނެ،ވާނަށް  ކިހާ  އަދި 

ފޮނުވިފައިވޭތޯތައެގޮ އެ؟ ށް  މައްސަލައަށް  މި  އިއްޒަތްލިބިފި  ތާއީދުވަނީ  ދެން  ސިރާޖު  .  މޫސާ  މެންބަރު  ތެރި 

ޖެނެރަލް  ޓަރ  އުރޮސެކިމިސިޓީ ޕް ، މިގޮތަށް މިކަން މި ޢަމަލު މިގޮތަށް މި ކޮމިޓީން  ތާއީދުކުރައްވާފައިވޭ. އެހެންވީމާ

މިދެންނެވި ފީއޮ ފޮނުވުމާ   ވާލުތަކާ ސު   ހަށް  ކު   އެކުގައި  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  ؟ ތޯރައްވާމެދުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން   ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ޢަމަލުކުރުނުކުރައްވާ  މިގޮތަށް  ނިންމަކޮމިޓީން  ކަމަށް  އިއްތިފާޤުވީ    އި މަށް 

ސުވާލުތަކާސި  މި  އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި  ޕްރޮސެކިޖެނެރަލް  ޓަރ  އުސެކިޕްރޮ  އެކުގައި   ޓީ    ޓަރ އުއޮފީހަށް 

ނިންޖެ ފޮނުވަން  އާދެމީ ނެރަލަށް  ކޮމިޓީން.  އެޖެންޑާމި  !   ދެން  އެހެންއަދުގެ  އިތުރު  އެއްވެސް  ގައި  އެހެން  ކަމެއް 

ކަންތައްތަކުގެ އެހެނިހެން  ފާހަގަކުރައްވާ  މެންބަރަކު  ވެސް  އަޅުގަނޑަ  އިފަތެރޭގައި  އިޝާރާތެއް  ކަމަކަށް  ކަށް 

މިއަ އެހެންވީމާ،  ނެތް.  މި  ކުރައްވާފައެއް  ތިދުގެ  އަދި  ނިންމަން  މިހާހިސާބުން  ހުރިހާ  ބޭފުޅު  ބައްދަލުވުން  ންނަށް 

މެންމެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަންނަށް  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންމާލީ.  މުން  ބަރުންނަށް  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

___________________ 

 

 

  

 

 




