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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީޝިމްލާމްޢަލައިކުއައްސަ `.   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކޮރީއަ.  ބައްދަލުވު  5ގެ  މިޓީ  ފެށުނީ. ވަނަ  މި  ން 

މެންބަރުން ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ބައްދަލުވުމަށް  މި  ހު،  ނަކީ މިއަދު    މެންބަރު ރި  އިއްޒެތްތެ ދާއިރާގެ    ޅަނގުހެންވޭރު 

މެންބަރު  ރި  އިއްޒެތްތެރާގެ  ރު ދާއިހިންނަވަ، ޖުރާމ ސާ ސިމެންބަރު  ރި  އިއްޒެތްތެދާއިރާގެ    ދ  ފޮނަ، ޙަސަން ލަޠީފް

ދާއިރާގެ  ، މަޙްމ ދު  ހާންޖީ އުތުރު  މުޢިއްއިމެންބަރު  ރި  އިއްޒެތްތެހެންވޭރު  ދާއިރާގެ  މަތިވެ ، ޒުބްރާހީމް  ރި 

ޒަރީރުމެންބަރު  ރި  އިއްޒެތްތެ އަދި  ޙަސަން  ދާއިރާގެ  ،  ރިޟާރި  ތްތެޒެއިއްގުރައިދ   އިބްރާހީމް  އާދެ!  މެންބަރު   .

މި އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކަމެމިއަދު  ގޮތުގަވަނީ  ޖުޑިއްގެ  މިއޮތީ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ފުރަތަމަ  ޝަލް  އި، 

  ގެ ށް ވަޑައިގެން އެބޭފުޅުން ރައްޔިތުން ގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަމަޖިލީހު   ގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުން

ޖުޑިޝަމަޖިލީ މަހުގެ  ގުޅިގެން އަޅުގަޢުލް ކޮމިޓީއާއި ހިއްސާކުރެއްވި  ،  ޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް ނޑުމެންގެ މި ކޮމިލ މާއި 

ނިންމުމެއް ނިންމާ  ކޮމިޓީން  އެކަ  .މި  މަޝްވަ އެއީ  ން  ނޑުމެއަޅުގަ  ށްމަޖިލީހަ  ރާކުރުމަށްފަހުގައި ރައްޔިތުންގެމާމެދު 

ހުށަހެރި މަޝްވަޕޯޓު  ގޮތުން  ބެހޭ  އެއާއެކު   ރުން.ރާކު ޅުމާ  ހަމަ  އެދެން  އެހެނިހެން  ގައި  އިތުރުން  މައްސަލައިގެ   

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި  ހުން  ނޑުމެންނަށް އެންމެފަޑާ ކުރެވިފައި އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަމައްސަލަ ވެސް އެޖެން

މަކަށް   ދަންނަވާލުންނަށް ދަންނަވާލިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުޑީގައި ޖުއްވިއިރުކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭ

އިވޭ.  ހިއްސާކުރައްވާފަމިޝަނުގެ މެންބަރުން މި ކޮމިޓީއާއި  ކޮ  ތަކެއް އެލ މާތުމަޢު ގެން ވަރަށް ގިނަ  އެބޭފުޅުން ވަޑައި

ޝަލް  ސާކުރައްވާފައިވޭ. ޖުޑިތުތައް ހިއްމައުލ މާ  ބޮޑުވާ ޒާތުގެގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންކުގެ ތެރޭގައި އަޅުއެ މައުލ މާތުތަ

ސީރިސަރ ވަރަށް  ރައީސް  ނައިބު  ކޮމިޝަނުގެ  ހިއްސާވިސް  މައްސަލަތަކެއް  އަދިއަސް  ގައި  އާއެކު ހަމައެ  ކުރެއްވި. 

ވެސް  ބަ ނައިބު  ސީ ންޑާރަ  މަޖިލީހުގެ  .  ވިއްސާކުރެ ހިއްކެއް  މައްސަލަތަރިއަސް  ވަރަށް    އި ކޮމިޓީއާ މި  ރައްޔިތުންގެ 

އެނ ންއިވޭ ހިއްސާކުރައްވާފަ ކޮމި  ސީތްތެރި  އިއްޒަޝަނުގެ  ވެސް  ވަރަށް  ކޮމިޓީ ސްރިއަމެންބަރުން  މި  ވަރަށް    ، 

މައްސަލަކަން އަދި ބޮޑުވާ  ވަނީތ ސްދުއަޅުގަނޑުމެން    ތަކެއް.  ކަމަށް  ނަގަހައްޓާ  ނިޒާމެއް  ގާނ ނީ  އެކަމަކީ  ރީ  ނަމަ 

އެ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތެއްކަމަށް  އަވަސް  ތެރޭގައި   ހޯދަ  ގެ  ކަމެހައްލު  ތެރޭގައި  ންޖެހޭ  އްގެ 

ފާހަގަކުރެވިމެއަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުވަނީ.    ފައިންނަށް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި  ގަސްމި  ކޮމިޓީން  ކުދުމެން  މި  ރަނީ 

އެކުލަވަ  އާއިރިޕޯޓެއް  އުސ އްލުން.  ކޮމިޓީގައި  މު  މަލަކުން  އެކުލަވާ ހިންގޭ  ރިޕޯޓު  ގައި  ލުމަށްފަހުސައްކަތްތަކުގެ 

ފޮމަޖިލީހުގެ   މަސައްކަނުވޭނެ. އަތަޅުމަށް  މި  މިއަދުގެ  ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓެއްގެ  ތުޅުގަނޑުމެން  ކުލަވާލާ   އެ ތެރޭގައި މި 

،  އާއެކުއަދި ހަމައެދުކުރަން. ގަސްޑު އެބަ ވުމަށް އަޅުގަނގައި ފޮނު، މި ރިޕޯޓު ނިންމުމަށްފަހު މިރޭގެ ތަޅުމަށްމަޖިލީހު

ކެއް، ނ ނިއްޔާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ނ ނިއްޔާ  ޕޯޓުގައި ރިކަމަންޑޭޝަންސްތައަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ އެ ރި
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ކަމެއް     ވެސް ބަޔާންކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅުގޮތްނަމަ އެކަމަށް ވަނީގަނޑުމެންނަށް ދެވެން އޮތް  ތަކެއް އަޅުޝަންސްޑިރެކް

 ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހުގެ މި  ނުންވަނީވާލަން ބޭހުޅު   މި ފުރުޞަތުނޑު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަބަ ފެނޭގަނޑަށް އެގޮތުގައި އަޅު

ދެކެ އިއްޒަ މިކަމާމެދުގައި  މެންބަރުން  ފާޅުކުރެ  ގެކެއްގޮތްތަ  ނަވާވަޑައިގަންތްތެރި  ކަމާމެދުގައި  މި،  އްވުމަށްޝުޢ ރު 

އަޅުގަނޑުމަޝްވަރާކުރެއްވުމަ ހުފުރުޞަ  ށް.  މިވަގުތުގައި  މެންޅުވާލަން.  ތު  މައިއްޒަތްތެރި  ޖީހާން  ، މ ދުޙްބަރު 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމ ދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

އްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަވެގެން  ބޭއްކޮށް   ޖޭ.އެސް.ސީ އާއިއެނޑުމެން އަޅުގަރީ ރޭކު އްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

  އިން  ފަދަކުރެއްވި ންބަރުން ފާހަގަމިޝަނުގެ އެކިއެކި މެކޮ ،  ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ  އައި

ނަވާ  ގަންއިވަން ޖެހިވަޑައާއި ކުރައްތ ރީ ވިޝަން ސްހިންގުމާއި ދުގެ  ނުފ ޒު ޖޭ.އެސް.ސީ  މް ކޯޓުގެތަކުރާރުކޮށް ސުޕްރީ

އެމަސަ ކަމަށް.  ފޯރަމުންދާ  ގާނ ނުއްކަތްތަކާއި  ޒިންމާ،  ގާނ ނީ  ކޮމިޝަނުގެ  އެ  ސަބަބުން  އަސާސީން  ކަމުގެ 

ޒިން އެބޭފުޅު  ،މާތައްމަތިކުރައްވާފައިވާ  ފާޅުކުރެއްވި  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ތަކުރާރުކޮށް  ފެންވަރު  ނޑިފަން  ޔާރުންގެ 

ފާ.  ތައްކަތްއްބެލުމުގެ މަސަ ބޭނުންވާނކުރެއްވީމަ އަޅުގަ ހަގަ ތަކުރާރުކޮށް  ޖުޑީ  ޑު ދަންނަވާލަން  ޝަރީގެ  މަސައްކަތަކީ 

ޓަކައި  ފެން ދެނެގަތުމަށް  ސަރވިސް  ޝަޖުޑިވަރު  ޒިންމާގެ  ކު މަތި  ންސީއިގާނ ނުއަސާ  ގެކޮމިޝަނުލް  ރައްވާފައިވާ 

ކަމަށް  ނައަންރެއިން  ތެ ޖޭ.އެސްކުގަކޮށްފައިވާތީއާއެހުރަސްއަޅާކަން ފާހަ  އެކަމަށް .  ކަމެއް  .ސީގެ ނިންމުމަކަށް  . އަދި 

  ރީ ތ ސް.ސީގެ ދުސްއެންމި ނިންމުމަކަށް ޖޭ.ން ނިސީވަނަ ދުވަހު ޖޭ.އެސް.  12  އެއީ،  ނިންމުމަކަށްމު  އްވެސް، މުހި

މެންނަށް ހަމަ  ޑުއަށް ގަބ ލުކުރެވޭކަން އަޅުގަނފަދަ އަމުރެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖޭ.އެސް.ސީށް ހުރަސްއެޅޭވާޖިބަ  ގާނ ނީ

ހު  ވެ،ދީފައިވާތީ   ޔަގީނުންވެސް އަޅުގަނޑުމެއިވާތީށަހަޅާފައެކަން  މަޖިލީހުން  މި  އިލްތި.  އަމާސްކުން  ޅުގަނޑަށް  ރަން 

ދު އަދި  ގާނ ނީ  ޖޭ.އެތ ސްފެނޭ  ވާޖިބު  މު ،  ސީގެސް.ރީ  އެހެނިހެން  ދައުލަތުގެ  ގާނ ނީ  އައްސަސާތައަދިވެސް  ކުގެ 

ނުކުރުމަށް  އް ތަމަލުޢަ  ދަފަޅޭވާޖިބަށް ހުރަސްއެރީ  ތ ދުސް ކޯޓުން  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހު   ށްއިލްތިމާސްކުރުމަ  ސުޕްރީމް  ގެ 

 ކުރިއަށް ގެންދަން. ޝުކުރިއްޔާ. ލީހުން ބަހުސްކޮށްފައި އެކަން މަޖިން. މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ހަޅަހުށަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި އަޅުގައްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މިވަގުތު  އި މެންބަރު.  މިއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު  މ ސާ  ނޑު  މެންބަރު  އްޒަތްތެރި 

 ސިރާޖަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މ ސާ  ރުމެންބަ ދާއިރާގެ  ފޮނަދ 
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އި  ރޭއްޤަ މުއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ކުރީ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ހާޒިރުކޮޖޭ  ގައި ރިރު.  މިތަނަށް  ދެކެވުނު  .އެސް.ސީ  ށް 

ސް ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކޮމިޓީގައި.   ވެޑަށް  އަޅުގަނތުން ޅޭ ގޮކާއި ގުވާހަކަތަ

ވާ ފާހަގަވެގެންނޑަށް  އަޅުގަ ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  ވެދިޔައީ  މިނިވަން  ހަކައިން  އިންދުލުވެރިއަސް  ،  ވެރިފުޞާ، 

މް ކޯޓުން ހުރަސްއަޅާތީ ކަމަށް. ރީޕްބިގެން މިއުޅެނީ އެކަމަށް ސުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިނެ ކޯޓުކުރާޢަތްޝަރީ

ގާނ ނަކުން   ވިޔަސްއެއީ  ކޯޕްރީސު،  ބައެއް  ހަމަ މް  އަރައިގަމަޖިލީހަ  ޓުން  ވެސް  ބާރުތަކަށް  ލިބިގެންވާ  ނެ  ށް 

އޭގެއި  ،ކުރުމާބަދަލު  ގާނ ނުތައް ބާރުއަދި  ހުރި  ލިބިފައި  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ތެރެއަތުރުން    ގެން ނެ އަރައިގަ  ށްތަކުގެ 

ބާ   ،އިމާއުދި ހުރަސްއަޅަމުކަމަކަށް ސީދާ ހުރިހާ  ހުރި  ކުރަން  ކުރަން  ޙުފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާ  ވަތުގެ މި  ންދަނީ  ގޮތުން 

ކޯޓުރީސުޕް ފާ  ންކަންމް  ޖޭ.އަޅުގަނޑަށް  ދެކެވުނު  އެސް.ސީހަގަވެގެންދިޔައީ  އެރޭގައި  ފަރާތުން  މެންބަރުންގެ  ގެ 

ހުށަހެބަލާއިރުވާހަކަތަކަށް   އެ  ޖީހާން  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ހުގައި.  ތާއީދުކުރަން.  ޅި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ށަހެޅުން 

މަކީ. ފަނޑިޔާރުންނާ  ތައް ބެލުއް ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަބާރެ  ގައި ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ލިބިގެންވާވެސް ގަބ ލު ކުރާ ގޮތު

ކީ  ންކުރުމަ އް ބޭނުސީން ލިބޭ ބާރެގާނ ނުއަސާޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް.    ންކަން ނިންމުމަކީ ތުން ކަބެހޭ ގޮ

ޚިލާފުތ  ދުސްއެއީ   އެއްވެރާއި  ބެލެވޭނެ  ކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙާ ސް  ވުން  ނޯންނާނެ.  ދިޔައީ  ނިގެން  ފެލަތެއް 

ނިންމުމާއެކީ.އެސް.ސީޖޭ ނިންމުމެއް  ދުސު  ގައިން  ކޯޓުން  ގޮތުގަ ސްތ ޕްރީމް  މައްސަލައެއް  ބަލަން  ރީ  މައްސަލަ  އި 

ފާހަގަ ފެށިތަން އަޅުގަނޑު  ސު.  މިކުރީ  ކޯޓު  ފަނޑިޕްރީމް  ޢަބްދުގެ  ދުމައްސަ ދީގެ  ދީهللاޔާރު    ރީ ސްތ  ލައިގައި 

ކޯޓުން ސުޕްރީމް  ގޮތުގައި  މަންޒަމައްސަލައެއްގެ  ބަލަމުންދިޔަ  އެހެންނަމަވެސް  ނިންމާ  ޖޭ.އެސް.ސީ،  ރު.  ން 

ނިންމު،  ންތަކަކީނިންމު އެ ނިންމި  ގަބ ޚާއްޞަކޮށް  އަޅުގަނޑަށް  ލިލުކުރެ މަކީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ރި  ބިފައި ހުވޭ 

މު  އްއާހަމަ  ން  މް ކޯޓުސުޕްރީ  ގައިކީއެއް. އިދާރީ ނިންމުމެއް ނިންމުމާއެއީ އިދާރީ ނިންމުމެ  ގައި ލްމަކަށް ބަލާއިރުޢި

ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެކަންކަން ކުރުމަކީ    ރުތަކުގެ ބޭރުންބިދޭ ބާސީގެ ލިގާނ ނުއަސާމި    ގެ ތެރެއިންއުސ ލު   ބޮޑަށް   ން 

ކަމެއް.  ޑުބޮކަން އަޅަވާންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ފިޔަވަޅުއެކަމާއި  ކަމަށްތަންޖެހޭ  އަޅަންޖެހޭނެ  ސުޕްރީމް    ،އް  ޚާއްޞަކޮށް 

ބައްޓަންވެފައި  ނިޒާމު  ގޮކޯޓުން  އޮންނަ  ބާރަ  އަނެއް  އެއްބާރު  ފާރަވެރި ތުން  ނިޒާމުށް  މިއޮންނަ  އިން  ތެރެ ގެ  ވުމަށް 

ދިޔާރުގެއިފަނޑި ގޯސްކޮށް  ކަންކަން  އެކަންން  ބަޔައީމަ  މަޖިލިސް    އަންނަންޖެހޭނެ  ކުރަން ލުއް ޙަ  އިލަކަން  ތަނަކީ 

ވާ ވެސް،  ގައިރު އިކަމަށް  ހު  އަޅުގަނޑު  އެ  ތާއީހުށަހެޅު  ށަހެޅިޖީހާން  އެބަދުކުރަން.  މަށް  ސުމަޖިލީހުން  ޕްރީމް  ޖެހޭ 

ގެ  ތަ ރުއޮންނަ ބާކަށް ލިބިފައި ން މުއައްސަސާތަކުންނާއި އަދި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަމިނިވަ ކޯޓަށް އިލްތިމާސްއެއް ކުރަން 

 ތެރެއަށް ވެސް ނުވަނުމަކީ  ށް މި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެކޮ. އަދި ޚާއްޞަމަށްން ނުވަނުތެރެއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކޮންމެ ކޯޓުހެންހަމަ  ސުޕްރީމް  މިހާރު  ކުރަން.  ގަންޖެހިފައިއަން   ން  ގަބ ލު  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އެންގުމެއް  ވާ 

 ލަން. ހަކަ ދަންނަވާމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާޅުން ހުށަހެޅި ހުށަހެހާޖީހެންވީމާ، އެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޝުކުރިއްޔާ މިމެންއްޒަތްތެރި    އަދި  ޢަލީ  މި  ވަގުތުގައި  ބަރު.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފެށުމަށްފަހުގައި  ކޮމިޓީ 

 ރުވަން.އިން އަށް ފުރުޞަތު ވެސް އަ ސަލީ ޙުނަވަން. ޢަ. މަރުޙަބާ ދަންޙުސައިން ބައިވެރިވަޑައިގެންފި ކޮމީޓީގައި

 

  ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދ 

އި  އާދެ! ހިފާމުއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭނުން  ފުރުޞަތުގެ  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެދުނީ  މިލަން  ޤައްރިރު. 

ކުމުގެ  އްމިތަނަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ވާހަކަދެ  (ޖޭ.އެސް.ސީ)  މިޝަން ސް ކޮއަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ރޭގައި ޖުޑިޝަލް ސަރވި

އަވެ  ފަހުންމުގެ  ދެއްކުވެސް އަދި ވާހަކަ  ރިންކު ކޯޓު  ޅުގަނޑުމެންނާސް  ކުރާ  ހިސާބަށް އެބަ އާދޭ ސުޕްރީމް  ން މި 

ސުޕްރީ  ،ތައްތައްންކަ ކޯޓުނުވަތަ  މި  މް  ގޮތުންމަޢަގެ  ހުރި  ނ ން  އެކަނި ހަމަ   ،ލުތައް  ފާއިމިހާރަކު  ތުވެދިޔަ  . 

ކޯޓުގައި  11ކަށް  ޑަނގާތްގަ ސުޕްރީމް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ގޮމަލުޢަ  ވަރަކަށް  ހުރި  ޖުތައް  ޝަލް  ޑިތުން 

ހަމަ ކުރުކޮށް  މުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން.   ކޮމިޝަނުން އެބޭފުޅުން އަދާކުރަންޖެހޭ ގާނ ނީ ޒިންމާ އަދާކުރުސަރވިސް 

ތަކަށް ފަނޑިޔާރުން  ކޯޓުވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދަށު  ،  ކުރުމުގައިނުއްޔަޢަޑިޔާރުން  ފަނ  ، ކަށްމަފުރަތަމަކަ.  ންވާލާނަންނަދަ

އެ ބައްދަލުވުން ވެސް    ،ޔަދިއެނގިގެން  އެބަ    ނަށްންކޯޓުން އެކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެމް  ކުރުމުގައި ސުޕްރީއްޔަނުޢަ

ވަންނަ އޭގެތެރެއަށް  ކޯޓުގެ ނުފ ޒު  ބެލުފެންނޑިޔާރުންގެ  އާއެކީގައި ފަހަމައެއަދި    ކަން.ސުޕްރީމް  މުގައި ވެސް  ވަރު 

ކޯޓުސުޕްރީ އެމް  ހިފަހައްޓާކުރި ކަން  ން  އޮތްކަން  ޔަނުދީ  އަދިއެ  ށްގަނޑުމެންނައަޅުފައި  އިނގޭ.   އަޅުގަނޑުމެން  ބަ 

  ރިހާ ކަމެއް މި ހުޖޭ.އެސް.ސީގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުވާލުމާއި    ،ންޕްރީމް ކޯޓުދިޔަ ކަމެއް އެއީ ސުއިކުރިމަތީ ހިނގަ

އަޅުގަނޑު  އެއާމަހަ.  ދިޔައީއި  ހިނގަ މަޖިލީ އެކީގައި  މި  ބޭނުން  ރައްޔިތުންގެފާހަގަކޮށްލަން  މަޖިލިސް.  ހަކީ   

ރައްޔިތުން އަޅު ކުރާއިރު  ކަންތައްތައް  ދޭތެރޭގައި  ރައްޔިތުންނާއި  ކިގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ގެ  ދައްކާ  ރައްޔިތުން  ބައިން 

އަޅުގަނޑު މީޓި  މެންވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ޖެހޭ. އެރޭ  އެބަ  ކުރިންވެބޭއްވު  ންއަޑުއަހަން  އޭގެމުގެ  އަދި    ފަހުން   ސް 

ލިބި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަފައި ވެސް  އަޢު ވާ  ދަންނަވަންޖެހެނީލީ ލ މާތުގެ  ކޮމިޝަނުން  ޖުޑި،  ގައި  ސަރވިސް  ޝަލް 

  އި އޮތް ފަ އަޅާގެ ބަހެއް ނެތި ފިޔަވަޅުއެބޭފުޅާ  ،ގައިފިޔަވަޅު އެޅުއްވިއިރު  ފަނޑިޔާރަކާއި ދޭތެރޭގައި ޕްރީމް ކޯޓުގެ  ސު

ބޮޑަށް އެބަ ތެރޭ މީކަމަށް ވަރަށް  . އަޅުގަނޑު  ބަ ދެކެވޭހަކަ އެޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް އަދި އެ ވާ، ސޯގައިޑިއާގެ 

އަ ބެލުމުން  ބެލި  މަވެސް  އެބޭފުޅާއަށްޢުޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ލިބިފައިވާ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީ  ،ލ މާތު  ނޑިޔާރަށް  ފަމް 

ލިބިދީފައެއް ފުރުޞަތެޖަވާބުދާރީވުމުގެ   މި  .ނުވޭ  އް  ކަ  މާމެދުކައެހެންވީމާ،  އޮތީމަ  ރައްޔިތުންގެ  ންބޮޑުވުން 

އަޅު ހީވަނީ  ޖުޑިގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަށް  ޖެހޭހެން  ކޮމިޝަނައެބަ  ފަހަރަކުން  ޝަލް ސަރވިސް  ހާޒިރުކުރާ  ދެން  ށް 

އެބޭމަނަ ބަ ވެސް  ހޯދަންފުޅުންގެ  މީގައި  ޖަސްޓިކޮންމެހެން  .  އްވެގެންތޯކީ   ހެއް  މީގައި    ކޭޝަން ފި އަޅުގަނޑުމެން 

ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް އެ  ޖުކީއްވެގެންތޯ  ވާހަކައެއް ނ ން.  ނުދީ އެ    ންދީފައި އަނެއްކޮޅުއްކޮޅުންއެ
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އެ ނުކުރީ.  ފޮލޯ  ބަރާބަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންޕްރޮސެސް  އިނގޭތޯ.  އޮވެދާނެ  ސަބަބެއް  އިބޭފުޅުންގެ  އެބަ  ނގޭ  ނަށް 

ގެ ފެނުމަށް ނުވަތަ އެ   ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކަށާއި މުޅި ޖުޑީޝަރީމަނަވާ  އިފި ކަމަށްޔަވަޅު ނާޅަތުން ފިގުވަ

ކިލަނބު އްވުތަޞަ އަންނަ    ރަށް  ކަމެއް  އަންނާނެ  ސަސްޙާކަމެއް  ފަނޑިޔާރަކު  ކުރަންޖެހިލަތުގައި    ދާނެ. ޕެންޑް 

ސަސްޕެހެންވެއެ ،  ހެންނަމަވެސްއެ ހީވަނީގެންތޯ  އަޅުގަނޑަށް  ރީޒަން  އެ  ކުރެއްވީ.  ސަންޑް  ޖެހޭހެން  ބަ،  އެބަ  ބު 

ން ވެސް  މީހުފައްދާ  އު  ދު ސުވާލު މެއެކަމާހަމަ  ން  އެހެން މިދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިރައްޔިތުންނަށް އިނގެން.  

ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުމާ. އެހެންވީއެބަ  ކަމަށް  ގެ ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ހަމަ    ގައި އަޅުގަނޑަށް ވާއިރު މެންބަރުން 

އަފެނޭ ގޮތު  ޅުގަނޑުމެން  ކޮންސަރނެއްގެ  ޖުޑިއެއީވެސް  ސުވާލުކުރަން  ގައި  އެ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޝަލް 

އަޅުގައަޅުގަނޑުމެންނަށް   ޖެހޭހެންމެންނަށް  ނޑުހީވަނީ  އެބޭފުވާލުކޮށް ސުއެ  އެބަ  އެގޮތަ،  ކުރެއްވީ  ޅުން  އެކަން  ށް 

އަބަ އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮސެސްކީއްވެގެންކަން.  ޑިއު  މިދައްކަނީ  ވާދުވެސް  ވެސް  އެންމެނަކަ.  ހަ ގެ  އިންސާފު  ށް 

ސުލިބެ އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ކޯޓުޕްރީންޖެހޭނެ  ފަނޑިޔާރަކާމް  އެގެ  ފިޔަވަޅެއް  އިންސާމެދު  ވެސް  ފު  ޅޭއިރުގައި 

ތެރެއިން. އެ  ހަމަ  ލިބެންޖެހޭނެ ބޭނުންވަ  ،އިންސާފުގެ  ވެސް  ކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  އިންސާފުގެ  ނީ 

އެހެންވީ ފާމާކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މިތަނުގައި  ވެސް  މީޑިއާގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އެކަން  ށްލަން  ހަގަކޮ، 

ކަންބޮޑުވު ރައްޔިތުންގެ  މެދުވެސްމާބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން އި  އިވޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޑުވެސް  އެ   ،

 ވީ.  ބޭފުޅުން އެގޮތަށް އަމަލުކުރެއްއެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކީއްވެގެންތޯ  ލް ޝަކަންވެސް ސާފުކުރާނަމޭ ޖުޑއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޞަތުއަރުވަން.ތު އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފުރު އްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިވަގުޝުކުރިއްޔާ އި

  

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އަޅުގަނޑުމެން  .  އްރިރުޤަމު  ޔާ ޝުކުރިއް ބޭއްވިއި އާދެ!  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ޖުޑީރު އެންމެފަހުން  ޝަލް   

ކޮމި ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވިސަރވިސް  ކޮމިޓީއަށް  މި  މެންބަރުން  ވާހާ.،ޝަނުގެ  ދެއްކި  އެއީ ހަކަތަ ޒިރުވެވަޑައިގެން    އް 

ނަ  ސް ކޮމިޝަނުގެ ގިޝަލް ސަރވިގައި ޖުޑިޑުމެން ކައިރީނޅުގަވާހަކަތަކެއް. އަވަރަށް ކަންބޮޑުވާ  ވެސް  ހަޤީޤަތުގައި  

ކޮމެން އެ  ވިދާޅުވީ  އެ  އެބޭ ބަރުން  މަސައްކަތް  އިމިޝަނުގެ  ބުނެފައި  ގާނ ނުއަސާސީގައި  ގޮތަށް  ން  ފުޅުންނަށް 

މިނިނުކުރެއްވޭކަމުގެ   މުޞްވާހަކަ.  ގޮތުގައި  މުއައްސަ ތަޤިއްލު  ވަން  ސަރވިޖުޑިސާއެއްގެ  ކޮމިޝަން  ޝަލް  ސް 

އެބޭފުޅުންއިއޮތް މަނަށް  ރު  އަދާނުކުރެއްވޭ އ ލިސް އެ  ވިދާޅުވަމުން  ވާ  ގެކަމުއްޔަތު  ވަރަށް    އަދި   ގެންދަވަނީ.އެ  ހަކަ 

ބައެ އޭތަފްޞީލުކޮށް   އަޅުގަނޑުގެތެރެއިން  ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި  ބޭފުޅުން  ކަންމެއް  ކޮން  ކަން  ތައްތަކެއްންނަށް 

ކޮށްދޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ  ބޭއެ ބޭނުންފުޅުން މަޖިލީހުން    ލިސްޓު   ބަންޑާރަ ނައިބު ދެއްވި   ވެސް.  ނީވަ އެބޭފުޅުން 
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އެ ދިގު.  ލިސްޓުގައި  ވަރަށް  ކަންކަ  ކޮމިޓީން  ހުރި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެ ސާދިރާން  މަޖިލީހުން ކުރުމަށްފަހު  މި    އީ 

ހޭނެ ކަމަށް  ން ކޮށްދޭންޖެމެއަޅުގަނޑު  ގެއެއީ ގާނ ނު ހުރި ކަންކަން  ވެން  ކަން ކޮށްދެ. އެމަންޖެހޭ ކަންކަންގޮތެއް ނިން

ދެ ބަ ކެން. މިވަގުތުން މިވަގުއަޅުގަނޑު  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެއެއް ކަތަށް  އެބަ ހުރި  ކުރަންޖެހޭ. ވަރަށް  ންކަން  ންނަށް 

ކުރަންޖެހޭ  އަ ވެސް  އެކަންކަން ވަހަށް  ހު  ޖު ބަ  އެއީ  ސަރި.  އެޑީޝަލް  ކޮމިޝަން  ނަވާނެ  ގަންނގިވަޑައިރވިސް 

ބަދަލުވެގެންދައެ ބައްއަޅުގަނޑުމެންގެ   މުޅި ބައްދަލުވުން  ހަޤީޤަތުގައި  ވަހުން  ދުލުތަކަކީ  ގަނޑު ސުވާދިޔަ މައި ލުވުން 

މިރޭ ޖަލްސާ  ހިތުން މުޤައްރިރު  މާ، އަޅުގަނޑު   ތެރޭގައި. އެހެންވީޝަރީ  ޖުޑިވަމުން އައި ކަންކަންވެލޮޕްދުވަހަށް ޑި

ވެބޭއްވީމި   އަޅުގަނޑު  އެކީގައި.  ވެސް  ވިސްނުންފުޅާ  އެ  ވެސް  އަޅުގަބަ  ސް  އަދި  ޔައުމިއްޔާ.  ނޑަށް  ލާލައިފިން 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ކަމަކަށް ޖުޑިޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެއްއަބައެއް ކަންކަން ވެސް  ފާހަގަކުރެވޭ  

ކޯޓުސުއަދި   ދެ    ،ޕްރީމް  ހި މި  ވެސް  ބަޔާންކޮމުއައްސަސާ  ހުރީ  އެ  ތަފްޞީލު  ގޮތުގެ  އި  ށްފަ ންގާނެ 

ހުއަށް ކަނމުއައްސަސާ   އެ ދެއި ސީގައާގާނ ނުއަސާ ގާނ ނުތަކުގައިޑައެޅިފައި  ޝަން  މިރވިސް ކޮޝަލް ސަ ޖުޑި  ، ރި 

ސު އަދި  ކޯޓުގާނ ނުގައި  ގަވާއިދުގައިޕްރީމް  ގާނ ނުގައި،  ގެ  ބެހޭ  ކޯޓުތަކާ  ބެހޭ   ،އަދި  ފަނޑިޔާރުންނާ    އަދި 

ގާނ ނު ވަތަކުގައި  ގާނ ނުގައި. މި  އި  ތަކަށް ދެވިފައި ތްއެކި ފަރާށް ތަފްޞީލުކޮށް  ރައެބަ ހުރި  އި  ތިޞާސްތަކާ ޚްހުރި 

ކު  މަސަރަންޖެއެފަރާތްތަކުން  އެ  ތަފްސީތައް  ސްއ ލިއްޔަތު މައްކަތުގެ  ހޭ  ބަޔާންކޮށްފައި.  ހުރި  އެބަ  ލު 

ޝަލް  ޓަކަށެއް ޖުޑިއްސަސާއެއް ޚާއްޞަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯން އެއް މުއައޭގެ  ށްފައި ހުރިއިރުލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮމަސްއ 

ގަވާއިދެއްގެ    އްވެސް ޞަތެއް އެއިން އެހަމަ އެއްވެސް ފުރު  ގެ ތެރެއިން ވަދެވޭނެޝަނުގެ މަސައްކަތު މިސަރވިސް ކޮ

ގާނ ނެއްގެ އެއްވެސް  ނެތް.  މާއްދާއެއްގައި  މާ  އެއްވެސް  ސާފުކޮ   ގައެއްއްދާއެއްވެސް  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ށް  ނެތް. 

ވެސް   މުއައްސަސާތަގާނ ނުއަސާސީގައި  ވާހަކަ،  އެ  ހެރީއެކުގެ  އަދި  ބާޔަންކޮމަސައްކަތް      ޝަލް  ޖުޑިށްފައި. 

ކޮ ގުފަނޑިޔާރުންނާ  ސްއ ލިއްޔަތަކީ މަމައި  މިޝަނުގެ  ސަރވިސް  މަސައްކަތް  ފަނޑިޔާރު  ، މަސައްކަތް  ޅޭ އި  ންގެ 

ފަނޑިޔާރު  އިބެލުމާ ޖުޑިއަދި  އެއީ  ބެލުން.  ކަންކަން  ބެހޭ  ކޯޓުތަކާއި  ސަރވިސަންނާއި  ކޮމިޝަނުގެ    ސް ޝަލް 

މަސްއ ލި މައިގަނ މަންއެހެޔަތަކީ.  އްޑު  މަސްއ ލިއްޔަތު ވީމާ،  ފަރާތައިގަނޑު  އެއްވެސް  ނުކުރެވޭގޮތަށް  އަދާ  ކުން   

އަޅު ދެން  ނުވާނެ.  ބޭނުންވޭ  ކަމެއްކޮށްގެން  ފާހަގަކޮށްލަން  ސަރވިސަޖުޑިގަނޑު  ބޭކޮމިޝަނު  ސް ޝަލް  ފުޅުންގެ  ގެ 

ސާފުވިވާހަކައި އެއްޗެއްން  ޖު  އަލީގައި.  ސަޝަޑިގެ  ކޮލް  ނިންމާ  ން  ގާނ ނުއި  އާސާސީއަނުނ ޤާ  ންނުމިޝަރވިސް 

އެގޮތުން  ނިންމުންތަކެއްކަމަށާ  ޙަ ސައް،  ކަންކަމަކީ އަދި  ސަރވިސަ ޖުޑިގައި    2019ޖ ން    12އި    ސް ޝަލް 

ނިންމާފައި  ކޮމިޝަނު އެ  ސައްއޮތް  ން  އެއީ  މި  ޙަނިންމުން  ނިންމުމެއް    ނިންމުމެއްކަމަށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

ޑުމެންނަށް ރިޕޯރޓެއް  ގަނއަކަށް ނ ން. މި ކޮމިޓީން އަޅުޓީމި ކޮމި  ން ކުރެވޭނީ ހަޤީޤަތުގައި ކަޖެހޭ. އެނިންމަން އެބަ

ކުރު އަޅުގަނޑުތައްޔާރު  އެއީ  ކަމެއްން  ހުށަހަޅާ  އާ،  މެން  އުސ ލުންއްއެއީ  ގަވާއިދުގަ އް  ކަމެކުރަންޖެހޭ  މު    ކަމަށް 

ތައެހެންވީމާ،  ވަނީ.  ވެސް   ކުރުމަށްއްރިޕޯރޓެއް  ފްލީމަޖި،  ފަހު ޔާރު  ގެންގޮސްގެންލޯރއަހުގެ    ޅުގނޑު އަ،  ށް 
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ކަމެ ދެތިން  އެބައޮމިހުށަހަޅާ  މަޖިލީހުގެ  އް  ހިމަނައިގެން  އެކަންކަން  މަޖިލީހު  ،ފްލޯރއިންތް.  ން  ރައްޔިތުންގެ 

ނިންމަން މައްސަލަ   ކަހަލަޖެހޭނިންމުމެއް  ފެންނަނީޒާތުގެ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮޖުޑި  އެއްކަމަށް  ސަވިސް  މިޝަނުގެ  ޝަލް 

އެފާހަބޭފުޅުން އެ  އަޅުހެގަކުރެއްވީ.  އެއްކަމަކަށް  ހުށަހަޅަން  ންވީމާ،  ސަރވިސަ ޖުޑިގަނޑު  ށް  ކޮމިޝަނަ  ސްޝަލް 

އަނ ނުއަސާސީންޤާ އަދި ގާނ ނާނާއި ގާނ ނުން އެ ދީފައިވާ މަސްއ ލިއްޔަތު    އަސާސީގެ ތެރެއިން ނ ނުއި ޤާދާކުރާއިރު 

ހުން ކަނޑައެޅުމަށް. އަދި ހަމަ  ޖިލީމަ   ރައޔިތުންގެ އްކަމަށްނިންމުންތަކެޙަ   އެއީ ސައްނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތަކަކީ

އޮއެގޮތުން  ،  އެހެންމެ ނިންމުން  ނިންމާފައި  އެކޮމިގައި  2012ޖ ން    12ތް  އެއީ  ނަންބަރު  ޝަނު،  -JC-Bގެ 

CB/2019/110  ަށްންމުމަނިންމުމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނި  ޙަ ކީ ސައްނަންބަރު ނިންމުން. އެ ނިންމުމ .

ތުން ރިޕޯރޓު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާނީ ނުވަތަ ވޯޓަކަށް އަހާއިރު އަހާނީ އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން.  ހިގަނޑުއަޅުން  ދެ

ނިންމަންޖެހޭއަ،  އެހެންނަމަވެސް ފްލޯއިން  މަޖިލީހުގެ  އެއީ  ހުށަހެޅުމަކީ  މިހުށަޅާ  މިހާރަށް   ކަމެކޭޅުގަނޑު    މިހާރުން 

ކަވެސް.   މުދެވަނަ  މިނިވަން  އިސަސާތަކުގެއްއަމަކީ  ކަންކަޚް  ހިމެނޭ  ތެރޭގަ ތިޞާސްގައި  ކުރުމުގެ  އެހެން  ން  އި 

ފަރާތަކުން    ގެ ތެރޭގައި އަދި އެހެންވުނުފޯރު  ކަތަށް ނުފ ޒު ނުފޯރުވުން. ނުފ ޒުފަރާތަކުން އެ މުއައްސަސާގެ މަސައް

ހުރަސްއެ މަސައްކަތަށް  ވެސް  އެ  ކަންކަން  ކަހަލަ  ޖުޑިޝަ ން.  ކުރުނުޅޭނެ  ކޮމިލްޚާއްޞަކޮށް  ސަރވިސް  ޝަނުގެ   

ވެސް    ގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންކަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ޖޭ.އެސް.ސީހަކަމުގެ ވާ ގެ ނުފ ޒު ފޯރުވާ މަސައްކަތަށް ސްޕްރީމް ކޯޓު

ނާއިބު  ބަންޑާރަ  ރައީސު  އަދި  އަދި  މެންބަރުއްވާފައި  ކުރައްޔަނުޢަ   ލްޖުމްހ ރިއްޔާ ވެސް  ގާނ ނީ   ހުރި  އަދި    ވެސް 

އި ތެރެއިން  ވަޑަބުތިޚާންވަކީލުންގެ  މެއިގެންވެ  ފާހަގަކުރައްވާފަ  ބަރު ންނެވި  ވަނީ  ބޭފުޅުން  ވެސް  މިހުރިހާ   .

ހެންވީމާ،  ވާހަކަ. އެ  ގެ ފ ޒު ފޯރާ ކަމުގެ ތެރެއަށް ނުއެކި ގޮތްގޮތުން ޖޭ.އެސް.ސީ،  ހަގަކުރެއްވި ސަރުކާރުގެ ނުފ ޒާފާ

ން  ބާރު  އެއް  ،ދައުލަތުގެ އެހެން ބާރު  ކާ އަދި ތަސަސާނުންވޭ މިނިވަން މުއައްދެވަނަ ކަމެއް ގޮތަކަށް ފާހަގަކުރަން ބޭ

ގާނ ނު  .ށްބާރަ  އަނެއް ކަހަލަ  އެ ،  މިދެންނެވި  އެއީ  އެއިރުން  ނުފޯރުވުން  ނުފ ޒު  ރިޕޯރޓުގައި  މި    ވެސް ފޯރުވާ 

  ޓީގެ ގަނޑު ހުށަހަޅަން މި ކޮމި އަޅުއެހެންވީމާ، މައިގަނޑު ދެ ހުށަހެޅުމެއްގޮތަށް .  ކަމެއް  އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ  ންހިމަނަ

ހި ރަރިޕޯރޓުގައި  ރިޕޯރޓަކީ  އެ  އަދި  މަޖިލީހުގެމަނާ  އަވަހަކަށް  އްޔިތުންގެ  ވީއެންމެ  އެންމެ  ،  ފްލޯރއިން  ވީ 

އި  ފަ މުގެ ފާހަގަކުރެވިސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުއެއީ މިދެންނެވި ޖުޑިޝަލް  އްވައިގެން  ވަހަކަށް ޓޭބަލް ކުރައަ

ކަންކަމުގެ އަހު ތައްޔާ ރި  މިލީގައި  ރިޕޯޓީ ކޮމިރުކުރި  ނިންޓުގެ  ފްލޯރއިން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ންޖެހޭ  މަ. އެއީ 

 ރިއްޔާ.  ންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަގައި އަޅުޓެއްކަމުރިޕޯ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ޞަތަކަވެސް ދެވަނަ ފުރު  ނެއްކާ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި މިވަގުތު އަ

 .  ފުރުޞަތު އަރުވަންއެ . ންނަވާއިގަވަޑައެދިޙުސައިން 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސައިންޢަލީ ޙު ކެންދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގަނޑު ހަމަ  އިން އަޅުތެރެފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ    އެ  ޙަސަން ލަތީފު  ގަނޑު ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅު

ކޯޓުތައް،  އަރަނީ  ހިތަށް އެއީ  މަޖިލީހަކީ  އޮޕެރޭޓުރައްޔިތުންގެ  ގޮތަށް  އަޅު  ކުރަންޖެހޭ    ކަމަކަށް  ށް  ގަނޑަތަނެއް 

ނެއް  ތަނެއްހެ  ކުރަން އޮންނައަރކޮށް އިޢުލާނުޑިކްލެނ ނީ ކަމެއް  ،  ފްޑިކްލަރޭޓަރީ ރިލީ  ދެންނެވީމިނުކުރެވޭ.    ގަބ ލެއް

ހިއެގަޅުއަ ނުވޭނޑަކަށް  މަޖިރައްޔިތުން  އް  އެހެންވީގެ  ތަފުލީހަކީ.  އިތުރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު ދެއްވުށްލުކޮޞީމާ،    ން 

އެއީ އެދެން  ބޮޑަށް  ކީއްވެވަރަށް  ރައްޔި  މިޖެހެނީ  ގެންތޯ  ނިންމަން  މަޖިލީހުން  ނިންމާފައި .ސީޖޭ.އެސްތުންގެ  ވާ  ން 

ނިންމުމެއްކަ ރަނގަޅު  އަށްމަނިންމުމަކީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަދެކޭގޮތުގައި  ގަނޑު ޅު.  ކޮމިޝަނަކުން     މެއް 

  ތަ ނ ންކަން ނުވަ  ކަންނިންމާފައި  ގޮތަށްއް އެގާނ ނާނުވަތަ    ނގަޅުކަން ނުވަތަ ނ ންކަންނިންމުމަށްފަހުގައި އެކަމުގެ ރަ

ކޯޓު މަޖިލީހަކީ    ންތަކުނިންމާނީ  ރައްޔިތުންގެ  އެހެންނ ނަސް  ޚާއަދި  އިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީއަކީ  ވަކިން  މި  އްޞަކޮށް 

ހަކޮމިޓީއެ  ސައިޓު ރއޯވަ ޒިންއް.  ކުރުމާމާމަ  ހަމަ  އިދާރު  އަދި  ކުރުވުން.  އަޅުއެޖަވާބުދާރީ  ހަމަ   ޑު  ގަނއާއެކީގައި 

ނެރެ  ކޯޓުން  ސްޕްރީމް  ބޭނުން  އޮތް  ލާފާހަގަކޮށްލަން  ވެސްއަމުރަކުފައި  ނުފެމެނަގަނޑުއަޅު    ޝަލް ޖުޑި  ނޭ،ކަށް 

މަކީ  އެ ނިންމު  ތް ތަނެއް. ނުވަތަ  އޮފައި ކޭ ބުނެން އަދި ގޯހެނިންމި ނިންމު  ، ފައިން ނެރެލާކޮމިޝަނު  ސް ސަރވިސަ

ބުނެފައި އޮތް ޠިބާ ނުފެނޭ.  ވެސް އަޅުގަނޑު  ތަނެއް   ލު ނިންމުމެކޭ  އެހެންވީމާ، ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް  މެންނަކަށް 

ބާ އޮ  ކޭލު ނިންމުމެޠިއަދި  ވަކިކޮންމެހެ   އަދި ،  އިއްވަކަނޑަނާޅާ  ދޭތެރޭގައި  ވެލިޑީޓީއާ  އޭގެ  ސާފުކޮށް  އެއްޗެކޭ    ން 

 އަޅުގަނޑުމެން  ންކަންންތޯ ނުވަތަ ނ ނ   އެއްޗެއްކަން  އެއީ ރަނގަޅު  ންގެ މަޖިލީހުންގައި ރައްޔިތުހިނދުނެފައި ނެތްބު

މަޖިލީ ކަނޑައެރައްޔިތުންގެ  އަޅު ޅެހުން  ކަމަކަށް  ނުކުރަންގަނޑެންޖެހޭނެ  ގަބ ލެއް  އަދި އް  ތުންގެ  ރައްޔިއެ    . 

ކުރަންޖެމަޖިލީހު އަޅުނ ންތޯ ނުވަތަ  ކަމެއްތޯ    ނެހޭން  އެހެންވީމާ  ނުވާތީ  ސާފު  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް    ގަނޑު ، 

އިމިދަންނަވަ މެއްޒަނީ  ތަފު   ހަމަ  ންބަރުތްތެރި  ކޮން  އްރަ ،  ދެއްވައިފިއްޔާލަލުކޮށްޞީތަންކޮޅެއް  މަޖިލީހުގެ  ޔިތުންގެ 

އަޅުމަސައް ތެރެއިންތޯ  ނިންމަންގަކަތެއްގެ  އެކަން  ޖެހިއްޖެއްޔާ  ޖެހޭނީ  ނޑުމެން  ނިންމަން  އެހެން  މިސާލަކަށް  . 

ނިންމަން  ސީ.ސީއޭ. ނިންމުމެއް  ފޮނުވަފާ  ފައި ވާވެސް  އޭމަޖިލީހަށް  އެއީ ރަނސީ.ސީ.ނެ  ނިންމުން  ނިންމި  ގަޅު  ން 

މި    އެވަނީ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  ނަށްމެންއިދޭށޭ. އަޅުގަނޑުޅަން ކަނޑައަ މަޖިލީހުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ

އޮ  3ކިޔަނީ   ވަކިވެފައި  ކަނޑައަޅާ  ގަނޑުމެންއަޅު  އްގައި ނެންނަތަބާރު  މިއީ  ކޯޓުތަކުން  ނިންމުމެކޭ  ހެން  ރަނގަޅު 

އޭގެ  ށް  އްކަތައީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ މަސަން އެރު އެއިއިފިއްޔާ  ނޑުމެން ބުނަން ފަށަގަންމުމެކޭ އަޅުގޯސް ނި

އަދާކުރަނީ.    ވަނީ ގަނޑުމެން ހީއަޅު  ން އެ ކޯޓުގެ ދައުރެއްޅުގަނޑުމެނ ނިއްޔާ އަ  ،ގަނޑުމެންނަށް ވަދެވޭއަޅުށް  ތެރެއަ

ޖުޑި އެކްޓިވިޒަމުހަމަ  ތެރެޝަލް  ކޯސިޝަންތަޑިޖުޑިޝަލް  ވާހަކައަކީ  ،  އެކްސްޓްރާ  އިންގެ  އެހެން  ކެއް  ޓުތަކުން 

އަޅުނިންމި ކިޔާފައި  އަޅުގަނޑަކައެކޭ  ނުފެނޭ  ކޮންމެހެށް  އެގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  ވެލްއެ ލެ   ވިސްޓުކްޓިން  ނުވަތަ  އްގައި 
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ދޭތެރޭގައި  މް  ޒަޓިވިއެކް ވެލިޑީޓީއާ  ނިންމުމުގެ  ނިންމާ  ކޮމިޝަންތަކުން  ރައްޔިތުންގެ އަޅުބޭނުންކޮށްގެން    ގަނޑުމެން 

ވެސް  ޓީކޮމި  ގެމަޖިލީހު ވެސް  އަދިއަކުން  ފްލޯއަކުން  ނިންމަންޖެހޭ  ގޮތެއް  އަޅުވަކި  ކަމަށް  ގަބ ލު  ނެ  ގަނޑަށް 

އަޅުނުކުރެވޭ އިތު ތީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ތަފުރުގަނޑު  ބޮޑަށް  ހަމަ  ލުކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ  ޞީ  ވަރަށް 

 ޝުކުރުވެރިވާނަން.  

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

މެ އިއާދެ!  .  ންބަރުއިއްޒަތްތެރި  މެންއްޒަތްތެދެންމެ  ވާހަކަރި  އެދެއްކެވި  ޙުސައިން  ޢަލީ  އްދުވާ  ރަ   އެ   ފުޅަށްބަރު 

މިކަމާމެދު އެއްޗެއް    ފްޠީހެންވީމާ، ޙަސަން ލަ އެ  .ފްޠީޙަސަން ލަ  ތްތެރި މެންބަރުނީ އިއްޒަށް ހީވަގަނޑަ އަޅުފަރާތަކީ

 ވަނީނަމަ އެ ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ށްބޭނުންފުޅުވާ ކަމަ ންވިދާޅުވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  ންބަރުމެ ގެ ދާއިރާ ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

މުކުރިޝު އިއްޒަތްތެރި  އަޅުޤައްޔާ  އެވިދާޅުވިއްރިރު.  ރަ ވާހަކަ  ގަނޑަށް  ރައްދުވާނީ  ނ ން.  ދުވާތީއެއް  އްތައް 

  ނަން އިދޭށް ބަލަގަނޑަށް ސާފުކޮށްދެވޭތޯ އިތުރައަޅު  އްވީމާތެއް ދެގަނޑަށް ފުރުޞައަޅު،  ހެންނަމަވެސްރިރަށް. އެއްޤަމު

ދާއިރާގެ   މެންބަރައިކެންދ   އެއްޒަތްތެރި  އަޅުއިގެގިވަޑަނ ށް.  ރައްންނަވާނެ  ވާހަކައަކީ  މިދައްކާ    ގެ ޔިތުންގަނޑުމެން 

ތެރޭ މަޖިލީހު މެންޑޭޓު  އެއީ  އޮންނަ    ގެ  މުއައްސަކަމެއް  މިމިނިވަން  އެ  އެމީހުންގެ  މަތީގައި  ސާތައް  ނިވަންކަން 

ތޯއާ  އެހެން  ވޭތޯއާއި އަދި އެކަން ކުރަނީ އޮގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި ކުރުމު   ކަން  އެއްގޮތަށް ކަންވެސް ގާނ ނާ   އެމީހުން

އަޅުގަނޑުމެ ދެބެލުން.  މީގެ  ކޮކުރިން   ދުވަސް  ންނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  ބޭފުޅުމި  ވަޑަޝަންގެ  މި  އިގެން  ން 

ވިދާޅުވީ އެހެން    ކޮމިޓީގައި  ފޯރުވަނީއޭ.  ނުފ ޒު  ކޯޓުން  ސްޕްރީމް  ކަންކަމަށް  ކުރާ  ތިބީ  ބުނިތިމަންނަމެން  އިރު 

ކޮންކަމަށްތޯ އެ    ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ ގަނޑުމެން މި  ން އަޅުސްޕްރީމް ކޯޓުން ނުފ ޒު. ދެ  ވެސް ފޯރުވައިގެން   ތު ވަގުއެ

އޭގެނު އެފޯރުވާފައި އޮތީ. ބެލިއިރު  ނެ ފ ޒު  ދުވަހު  ނިންމުމަކަށް  ރެފައި ކުރީ  ކޯޓުން އެއައޮތް  ގޮތްގޮތް    ށް  ސްޕްރީމް 

ދައް ވާހަކަ  ދި ހެދުމުގެ  ދެން  ކަމުން  މީގެ  އަޅުޔައީ.  ހަޤީޤަތަގަނޑުމެން  އޮތް  ކޮންމެހެ ފެންނަން  މިއީކީ  ން  ކީ 

ހުން ހަމައެކަނި  ކަންކަލިޔެކިޔުމުން  ހުނާނެ  ފެންނަން  އަދި  އަޑުތަކާއި  އިވޭ  ނ ން.  ވާހަކައެއް  މަންޒަރުތައް  މުގެ  ރި 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވާކޮށްލާފައި އޮތް  ޑިކަމެއް އެއީ ޖު  ށް ސާފުވާ ގަނޑުމެންނައަޅު ކަމަކުން  . މިހުރިހާވެސް

ކުރެވޭ  ނަ މަސައްކަތްތަކެއް  ސް ގި މިހާރު ގޮހެން ބަޔަކުތަނަށް އެ މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު. އެހެންވީމާ، އެ  ގެ ވާހަކަ ކަމު

ޖުޑި ވާހަކަ  ފާހަގަކަމުގެ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  އެރޭކުޝަލް  އެއެހެވެސް.    ރީ  ކުރެވެމުންވީމާ،  ދާއިރު  ކަން  ން 

އެ ހިންގާ ކަން  ތަނަށް އަތްޓުން އެސް ސްޕްރީމް ކޯވެ  އްކާނެއަ ށް ނ ންކަން  ކަން އެ ހިންގަނީ ރަނގަޅަބާނައިގެން 

ބުނަންޑުގަނއަޅު މަޖިރައްޔިތު  ،މެން  ހަޤީޤަހަލީންގެ  ހަމަބުއެކަން    ގައި ތުކީ  އޮތް  އެއީކީ  މުއައްސަސާ.  ކަނި  އެނަން 
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މަނީކީ  ތޯ ނ ންތޯ ނިންގެ މަސައްކަތަށް ނުފ ޒު ފޯރުވާސަރވިސް ކޮމިޝަނުކޯޓުން ބުނާނެ ވާހަކައެއް ނ ން. ޖުޑިޝަލް 

އްޔާ ރަނގަޅު އެމައްސަލައެއް  ހަޅައިފިހުށަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް    ބ ލެއް ނުކުރަން. އެއީ ޤަމަކަށް އަޅުގަނޑު  ކަކޯޓުން  

އެހެން ގެންބެލި ބުނުދާއިރު  އި  ކޯޓުގެ  އަދި  އެއީކީ  ނެތްކަމެތިޚް މަކީ  ތެރެއަށް  ވާހަކަޞާސް  މި އެއް  އްގެ    ނ ން 

އެހެ މަޖިލީހާ އަޅުގަނޑުމެން،  ންނަމަވެސްދަންނަވަނީ.  ރައްޔިތުންގެ  މި  ވަ ޙަ  ނަށް  އޮންނަ  ބޮޑު ވާލުވެފައި    ރަށް 

އެއީ މުއަ،  ޒިންމާއެއް  މިނިވަން  އެ  މުއައްސަސާތައް  ގާނ ނުން  މިނިވަން  ޒިންމާ ފަ ވާލުކޮށްޙަ އްސަސާތަކަށް    އިވާ 

ބެލު ނ ންތޯ  ކޮމިޓީއަދާކުރޭތޯ  މަސްއ ން. މި  މެންބަރު  ލިގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހަޤިޤަތުގައި އެއީ. ދެން  ވެސް  އެ  އްޔަތަކީ 

މައްސަލަތައް  އެކިއެކި  މުއަ  ވިދާޅުވިހެން  މިނިވަން  ނިންމާފައި  އްސަސާތައެކިއެކި  ކޮމިކުން  ތަކަށް  ޓީކަމާގުޅޭ 

މަޖިލީޔިތުރައް ފަށާ  ހުގެ ންގެ  އަޅުފޮނުވަން  ފޮނުވިއަސް  އެއާފާނޭ.  އޮންނަން ބުނާނެ  ދޭތެރޭ  ގަނޑުމެން  އެއްޗެއް     

ގަބ ލު  އަޅުގަނޑު  އެހެ  ޖެހޭކަމަށް  މިވެނިތަނެއްގަގަނޑުއަޅު،  ންނަމަވެސްކުރަނީ.  މިކުވެނިމި   އި މެން  ރީ  ކަމެއް 

މަޖިލީހަކީ ހަޤީޤަތުގައިބަ  ވޭ ށް ތިބެވޭގޮތަކައެހެން ނުބުނެ  ،މިހެންނޭ ލުކުރާ  ގަބ . އަޅުގަނޑު  އެއް ނ ން ރައްޔިތުންގެ 

ޕާލިމެންޓް  ސްޕްރިރީގޮތުގައި  ޖުޑިޝަރީމެންސީ   އަދި  އޮވޭ.  ކަމެއްކު ވެސް    އެއް  މިގޯސްކޮށް  ހަރީމަ  ޤަތުގައި  ޤީއީ 

ފަހުބަސް   ތަބުނާއެންމެ  އެން  ރައްޔިތުންބުނާ  ބަސްފަހު  މެނަކީ.  ގަބ ލުކުރަން.  ތަނަކީ  އަޅުގަނޑު  ކަން 

އެންމެންރައްޔިތު،  އެހެންނަމަވެސް ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ ގެ  ބަޔަކީ  ބުނާ  ފަހުބަސް  އެހެން    މާ،  ވީމަޖިލިސް. 

ބޮޑަށް   ށްޑައަޅުގަނ ވަރަށް  ޖުޑި  ހަމަ  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  ގަބ ލުކުރެވޭ  ސަރވެސް  އެ  ކޮމިޝަން  ވިސް ޝަލް  ގެ 

ފަހު  ،ނިންމުން ވެސް ވެސް ފާހަގަކުރަން.    ން އަދި ގޯހިއްޔާ އެކަ  ،ވެސްމެއް  ނިންމަވާ ނިންމެވު   ޅުންން އެބޭފުއަދި 

އެ އެ ނުކަން  ދަންނަވަވެސް ކުރެވޭނެކަމަށް  ހެން  މިސާލަކަށް  އަޅުން.  ޖުޑިގަނޑުމެން  މިއޮތް  މިހާރު  ޝަލް  ނަށް 

އައިސަ ކޮމިޝަނުން  އެވިދާޅުވަވާހަކަ  ކެވި އް ދެ  ސަ އްރވިސް  އެބޭފުޅުން  ކޯޓުތަކަކީ  ސްޕްރީމް  އެބޭފުޅުންގެ  ނީ  ން 

ފޯރުވާކަމުއްމަ ނުފ ޒު  ވާހަކަޗަށް  ސަގެ  މިސާލަކަށް  ދައްނުފ ޒުރުކާރުން  .  ވާހަކަ  ކަމުގެ  ޔާ  ކައިފިއް ފޯރުވާ 

ގަނޑު މިދަންނަވަނީ. ކަ އަޅުއެވާހައެހެންވީމަ  ތަށް.  މިދަންނަވާގޮ  ވެސް ބުނަންޖެހޭ   ހަމަ އެދުވަހު   ނަށްންމެގަނޑުއަޅު

އަޅުގަނޑު  ރަ މަޖިލީހަށް  މުއައްސަސާ ،  ކޮމިޝަނަކުން  އި ގަބ ލުކުރާގޮތުގައްޔިތުންގެ  ކަމަކާ އަކުން  މިނިވަން    އެކުރާ 

ކުރެވޭނެން  ގުޅޭގޮތު ވެސް  އަބަހުސް  ނިންމުންވެ.  ނިދި  އަޅުގަންމެސް  އަދި  ހުނޑު  ވޭނެ.  ހުށަހަޅާ  ށަހެޅުމަކީ  މި 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  އެއް ދަންނަވަންސްތިމާލް އިގުޅޭގޮތުން  ، އެއާ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި ދެ ނުކުތާ މިދެންނެވި ކަންކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝު ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިއްއްކުރިއާދެ!  ދެމެންބަރު  ރު ޒަތްތެޔާ  އާދެ!  އިން.  ޙުސައިން  މެ  ޢަލީ  މެންބަރު  އްޒަތްތެރި 

އަކުރެއްވި ކަންތަޅުފާއެ  ވުން  ޑުކަންބޮ ގުޅިގެން  ވާހަކައެ  ޑުޅުގަނކާ  ހަމަ  ބޭނުންވޭ. އާދެ!  އްޙިއް  ވެސް  ސާކޮށްލަން 

  ބަޔާންކޮށްފައި   ވެސް އޭގައިއިވީނަމަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ށް ބަލާލި ކަމުގަ  157ގެ  ސާސީ އަނ ނުޤާއެގިވަޑައިގަންނަވާނެ  
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ހިމެނޭ  ފުޞާދުލުއިންޢަ،  މިވަނީ ކަނޑައަޅާ  ރައްޔިތުން  އި ންނާމީހުއެންމެހައި    ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގައި  މަޖިލީހުން  ގެ 

  އި ވަނަ މާއްދާގަ   159ހިނގާނެއޭ. އަދި    ޞާސްތިޚް މައްޗަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިކޮންމެ ފަރާތެއްގެ

ފާހަގަކޮށް މިސާލަވެސް  ގައި  )ށ(  މިވަނީ  ބެހޭ،  ކަށްފައި  އުފުލާ  ފަނޑިޔާރުންނާ  ބެލުމާއި  ތައް ވާޝަކުގޮތުން   

މެދު އެއެފަރާތްތަކާ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ވަކިކުރަންއި  ޅުމާ  ވަކިކުރުމަމަގާމުން  މީހުން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޖެހޭ  ށް 

ހުށަހެޅިދާނެފަރާތްތަ ވަކިކުރުމަށް  މަގާމުން  މީހުން  އެފަދަ  ގަ އޭކަށް  )ނ(  އަދި  މިއި  .  ބަޔާންކޮށްފައިވެސް  ވަނީ     

  ސަ އް ން ގޮމިހެ  ، ކީ މިންގަނޑު ބެލުމާއިސުލ ،  ން ބެލުމާއިކުރުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަޔަނުއްޢަ  ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމާއި 

ފެން ބެލުމާއިފަނޑިޔާރުންގެ  ސީދާ  ،  ވަރު  ކަންކަމަކީ  ކޮމިޝަނަމިހިރަ  ސަރވިސް  ލިބިގެންވާ  ޖުޑިޝަލް  ށް 

ޝަލް  ޑިކޮމިޓީއަށް ޖު  މަޖިލީހުގެ މި   އްޔިތުންގެ އިރުގައި އަދި ރަމިހެން އޮތް   އް މިކަންތައްތަ، އެހެންކަމުން،  އްކަމާބާރެ

ލަބިއްޔަތުން  ޣް މެންބަރުންގެ އަން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ވަޑައިގެން އެބޭފުޅުންގެ ތެރެއި

އަޅު  ވަނީ   ޅުވެފައިވިދާ ކަމެއް.  ކަންބޮޑުވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިސްނަންޖެހޭ  މެގަނޑުވަރަށް  ފުންކޮށް  އެކަމާމެދު  ން 

މި ގޮތުންސާލެކަންތައްތަކެއް.  ފާހަގަ  އްގެ  ގޮތުގައި  ސު  ކުރެއްވީ،އެއްކަމެއް  ބެލުމަށް  ލ  ފަނޑިޔާރުންގެ  މައްސަލަ  ކީ 

ކުރެއްވި    ނަށް އެބަ ހުރަސްއަޅުއްވައޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން. އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާއެބޭފުޅުން

މުއައްސަސާއަކުން. ހަމަ އެއާއެކުގައި  ން  ނިވަވާ މިއަސާސީން މަތިކޮށްފައިނ ނުޤާމަޢުލ މާތު ސީދާ އެކަންކަން ބެލުމަށް  

އެ  ތަނަށް އެބޭފުޅުންގެ  މީހާ މިހާ  ވެސް ހުރަސް އަޅާފައޭ   ށްރު ބެލުމަޔާރުންގެ ފެންވަބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަނޑިއެ

ވާޖިބުގާނ  ބާ މަސްއ  ،  ނީ  އަދާކުރުމުގެ  ނަގާފައޭ ލިއްޔަތު  އެ  ރު  ޤާނަމަވެސްހެންވަނީ.  ގާނ ނުގަ އަސާނ ނު،  އި  ސީގެ 

ބަޔާންކޮށްވަރަށް   ބޮޑު  ފަސާފުކޮށް  ވަރުގަދަ  އެހެންއްޔަތެމަސްއ ލި އިވާ  ވާހަކަ.  އަޅުގަނޑުއްގެ  މިއީ  މެން  ވީމާ، 

ކަންބޮކަން އަޅުގަނޑު  ވާހަކައެއް.  އެއާއެކުގައި  ންޑުވަބޮޑުވާ  ހަމަ  އަދި  ސަރވިސް  ،  މަސައްކަތުގެ.  ޖުޑިޝަލް 

މަސަކޮމިޝަނު ގާނ ނީ  އިގެ  އެ  ކޯޓުން  އަށް  ތެރެ  ސްގެ ޞާތިޚްއްކަތުގެ  ކަންބޮޑުވުން ކަމުގެ ވާނަވަންސްޕްރީމް     

ފާއެ ދެ   މި   .އްވިގަކުރެހަބޭފުޅުން  ވާހަކަފުޅު  މެންބަރުން އްކެކޮމިޓީގައި  ކޮމިޝަނުގެ  އަވި  ބޮޑު    ލަބިއްޔަތު ޣްގެ 

އެންމެ  އްޙައި ދެން މިކަމަށް  ގޮތުގަ  ، އަޅުގަނޑު ދެކޭއެހެންވީމާ  ދާޅުވެފައި ވަނީ މިހެން. ވި ހޯދުމަށް ނ ނިއްޔާ  ލެއް 

މިކަމަށް  މިނުންކުޑަ މަޝްވަރާކޮށް  މިކަމާމެދު  ކޮބައިޙަ  ހޯދޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެން    ތޯއްލަކީ 

ގޮތަރަ ގެންނާނެ  ސަމާލުކަމަށް  މަޖިލީހުގެ  ކަންތައްތަ،  ކާއިއްޔިތުންގެ  މަޝްވަރާ  އްކެ ކޮން  މި  އޮތީ  ކުރެވެން  ތޯ 

،  މެންގެ މައްޗަށް އޮތް ގާނ ނީ ވާޖިބެއް. އަދި އަޅުގަނޑުކަމެއް  އް ކުރަންޖެހޭން އެއީ ކޮންމެހެނެއަޅުގަނޑުމެން ކުރު

ން  ހުވެސް ހަދާ މީ  އަސާސީނ ނުޤާނެސް  ވެސް ބަދަލު ގެ  އަސާސީއަށްނ ނުޤާހަދާ މީހުން.    ންނަކީ ގާނ ނުއަޅުގަނޑުމެ

މަޖިލީހުރައްޔިތު ރައްޔިތުންގެންގެ  އެހެންވީމާ،  މިތިބެނީ.  ހުންނަ  މަޖި  ގައި  ހަދާފައި  ޚިލާފަށް ލީހުން    ގާނ ނުތަކަކާ 

ފަރާތަ އަވަނީ  ކަމަށްޢަމަލުކުރާކުން  އެހެން  އަދި  ވަނީނަމަ  ޅުގަނޑުމެންނަމަ  ކުރާކަމަށް  ޢަމަލު  ވެސް  ތެރެއިން  ގެ 

އެ ވެސް  ވެސް  ޚިލާފަށްއާ  އަސާސީނ ނުޤާނގޭނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގާނ ނާ  އަދި  އެކުރެވެނީ.  އެކަމެއް  ކަން 



12 

 

އަޅުގަނޑުޚިލާ ކުރީމަވެސް  ވެސް އެބަ އިނގޭފަށްކަން. ގާނ ނާ އެއްގޮތަށް  މިހާމެންނަށް  ތަނަށް  . އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކޮމިޝަނުގޮތުގައި    ފާހަގަކުރެވުނު ސަރވިސް  އެންމެފަހުންޖުޑިޝަލް  ސަގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއައި  މާ  ލުކަމަށް 

ކޮމިޝަނު ،  ގެ ގާނ ނުދި އެބޭފުޅުންޚިލާފަށް އައާ  އަސާސީނ ނުޤާއި އެބޭފުޅުން  އިގަ ލަމައްސަ ގެ  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް 

މެއް.  ގޮތުގެ މަތިން ނިންމި ނިންމެވުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޢަރާމަ އިޖު ތް. ހަޚިލާފަށް ކުރެއްވި ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެ  ގާނ ނާ

ނިންމެވުއެ އެ  ގާނ ހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަކީ  ނިންމުމެއްކަމަށް  އޮތް  ބާރު  ގެ  ނިންމުމު  ނިންމުމެއްނީ 

ދެކެން.   އަޅުގަނޑު  ލިބިގެންވާކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންބައިޚްތިޔާރު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ޙަމިވަގުތު  ސަން  ރު 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ޞަތު ވެސް އަރުވަން.ފުރު އެ ފް އިތުރު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާތީޠީލަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްލަޠީ ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

ދީދީ އަށް  هللا ރު ޢަބްދުޔާންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ފާހަގަކުރެއްވި ފަނޑިޒަތްތެރި މެއިއް  ކެންދ  ދާއިރާގެ   އާދެ! ދެންމެ

ނުދެއްވާ ސަސްޕެންޑު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  ން. ދެން  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުވާހަކަ  އްވި  ކުރެފުރުޞަތެއް 

އޮންނަކޮމިޝަނު ގަވާއިދުގައި  ކުރެވޭ ގެ  ސަސްޕެންޑު  ސުލ ކީ  ގޮތުން  އޮންނަނީ  އެހެން    ވަތަ ނު އެއް  މައްސަލަގޮތަށް 

ފަނޑިޔާރެ އެއް  ސަލަމައް ބެލެވެމުންދާ  ނުދިނަސް  އްގެވެސް  ސަސްޕެ  ފުރުޞަތު  އެ  އޭނަގެ  ގެނެވޭ    ންޝަނެއްވެސް 

ވަ   އެހެންނަމަވެސްއެބަ.   ނަގައޭނަ  ބަޔާނެއް  ނުހޯދައެއް.  ބަހެއް  އޭނަގެ  ނުކުރެވޭ  އެއީ    މުއެކަ  .ންޖެހޭއްކެތް 

ކޮށްފަ ވައިސަސްޕެންޑު  ކުރަންޖެހޭ ކިކުރުވެސް  ކުރިން  އެހެންވީމާ،  މުގެ  ޖުޑިޝަލް  އި  އެކަމުގަ  ކަމެއް.  ވެސް 

ކޮށް ސަ ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާއި  ގާނ ނާއި  ކޮމިޝަނުން  ނުފެންރވިސް  އޮތްކަމެއް  އެކީ  އާ  ނާތީފައި  އަޅުގަނޑު  ވެސް 

 ންނަވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  މިދަ

 

  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

އިއްޒަޝުކު މެންބަރު.ތްތެރިއްޔާ  ޢަ   ރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަނެއްކާވެސް  ޙުސަ މިވަގުތު  ފުރުޞަތު  އިލީ  ނަށް 

 އަރުވަން.  

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސެއިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދ  ދާ

ޤަބ ލުކުރާގޮ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު  ރައްޔިތުންގެ  އޮ  ތުގައި  މަސައް މި  ދެ  މައިގަނޑު  ޤާނ ންނަނީ  އެއީ  ނު  ކަތެއް. 

ޙަޤީޤަތުއިމާހެދު ދެން  ޖަވާބުދާރީކުރުވުން.  ފަންކްޝަނަ  ބަޖެޓަރީ  ޖަވާބުދާރީ  ކީގައި  ހަމަ  ތެރެއިން    ވުމުގެކުރު ވެސް 

ކަތެއް  އް މަސައުގެ  ޝަލް ރިވިއޭ ޖުޑިކު ނުހިމެނެއޭގެތެރެއަ،  ކަތެއް. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީއަންނަ މަސައް

އަދި އެހެން މުއައްސަސާ   ންޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުމިހާރު ޖުޑި  .އިނގޭތޯ ގޯސްކޮށް   އަކުންވެސް  ކަމެއް    ވެސް 
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އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންކުރަންޏާމު  ކުރެވިދާނެ.  ނޮޓިފައި  ފްލެނަމެންނަށް  ކުރެވިދާނެ.  ރެއިސް  ގު  ށް 

  ވަންޏާމު އެމީހުން ވަކިވެސްކުރެވިދާނެ.   ކަމަށް  ކޮށްކުރާސް ގޯ  ރާށޭ.ކު ވިދާނެ ކަންކަން ރަނގަޅުޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެއަ

އަޅުގަނޑުގެ   އަވާހަކައަކީއެހެންނަމަވެސް،  އި  ލިބިފައިވާ  މަޖިލީހަކަށް  ނ ނޭތިޞާސެއް ޚްޅުގަނޑުމެން  ހަށް  މަޖިލީ  ، 

ވާ  މާފައިން ނިތަށް ނާއި އެއްގޮނ ގާކީ  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަލިބިފައިވާ ބާރެއް ނ ނޭ އެއީ ޖުޑި

ންމޭއޭ އެއީ  ނުނި ކަށް ގޮތެއް ލިޑިޓީއާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަވެޅުން. އެ ޑައެން ކަނވަތަ ނ ންކަނިންމުމެއްކަން ނު

އިޓް   ކޮންސްޓިވެދަރ  ނޮ  ޝަނަލް ޓިއު އިޒް  އޯއޯ  ލޯފުލް  އޮޒް  އިޓު  ވެދަރ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓު.  އެ  ނޮޓު.   

މަޖިލީސިފައި  ނިންމުމެއް ފަށައި  ން ހަކުގަ  ނިންމަން  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންފިއްޔާނުނިންމޭނެއޭ.  ޖުޑި    ޝަލް ނަށް 

ކޯ،  ރިވިއު ގޮތައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެޓެއް  މަސައްކަތްކުރަން  އެއީ ށް  ޙަޤީޤަތުގަ  ށެނީ.  މިއޮތް  އަޅުގަނޑުގެ  އި 

އެއާއެއްކޮށްހަމަ  ދި. އަންއަކީކޮންސަރ ފާހަގަކޮ     ބޭއަޅުގަނޑު  އޭގަކޮއަޅުގަނޑު  ،  ންނުށްލަން  މުހިއްމު  އި  ންމެހެން 

މެންބަރ ޙަސަން ލަޠީފް  އިންޕޮ ގޮތުގައި އިއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކުޓެއް    ، ރެއްވީމައެއް ނ ން ކޮންމެހެން. 

ޤަ ޕާ ސީ އޮފް  މަރިތީ ސްޕްއި އޮރާއްޖޭގަތުގައި  ބ ލުކުރާގޮއަޅުގަނޑު  ހަމަ  ރާއް  .ނ ންއް  ޓެލަމެންދި  ނީ  ނާއޮންޖޭގައި 

ރޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ. އެހެންވީމާ،   ދުސްތ ވުލް އްމު، ސު. އެހެންވީމަ ދި ކޮންސްޓިޓިއުޝަންސީ އޮފް މަރިސްޕް

.   އޮންނަނީވެސް   މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެގެ މައްޗަކު ނ ން  އެންމެ މަތީގައި އޮންނާނީ. ޤާނ ނުއަސާސީ  އަސާސީޤާނ ނު

ސާލަކަށް ދުނިޔޭގެ  ގެ ދަށުގަ. މިއަސާސީނީ ޤާނ ނު ޖެހޭ  ރަން ފަންކްޝަންކު  މަޖިލިސް ވެސް ތުންގެ އެހެންވީމަ، ރައްޔި

އި  އެ ލިޔެފަ ،  ވެގެންއަށް ޕާލަމެންޓު އެންމެ މަތީ އޯގަންއި  އުމުތަކުގަސިވިލާތު ކަހަލަ ޤަ އިނގިރޭއި،  ބައެއް ޤައުމުތަކުގަ 

ޤާނ ނުއަ އެހެންނަމަވެސްނޯންނާ  ވެސް  އެއްސާސީއޮންނަ  ވެދާނެ.  ކަމަށް  ވާގޮތެއް  އި  ލިޔެފަ   އިގަދިވެހިރާއްޖޭ   ،ތީ 

ޤާނ ނުއަސާސީ އޮންނަނީ.  އޮވޭއެބަ  އެއްއޮންނަ  މި  މަތީގައި  ޤާނ ނުއެންމެ  އެހެންވީމަ،  އަ  ސާސީ. 

މަޖިލީހައަސާސީނުޤާނ  ރައްޔިތުންގެ  މައްޗަކަށް  އަ  ށް ކައަށްވުރެ  އެހެންވީމަ،  ނުދެވޭނެ.  ދަގަޅުވެސް  މި  ންނަވާ  ނޑު 

ޖުޑިނިންކުން ނުޖިލީހައަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަކައަކީ  ވާހަ މާފައިވާ  ނިންޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  މޭނެއޭ 

  ނުމެއްކަން ނުވަތަ ނ ންކަން. ޖޭ.އެސް.ސީން ކަންކަން ގޯސްކޮށް ކުރާ ންނާ އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިމަކީ ޤާނ ނިންމު

ސް  ކަމަށް ނުވަތަ  ކޯޓުރީމްޕް ވަންޏާ  ކަމަކަމާބެން    އަޅުގަނޑުމެން    ށްހޭ  ދިގެން  އެ  އަށް  ސީ.އެސް.ޖޭވަންޏާމު 

އެ  ތުގެ ތެރެއިން  ޢަންނަ އިޖުރާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮ އަދި ޤާނ ނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް  ގަނޑުމެންއަޅު

  ންޑެންޓު އިންޑިޕެ  ން ތަކު، ކޮމިޝަންއެހެންނަމަވެސް  .އޭފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަންވީއޭ. އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވީ 

ނިންސާއްސަމުއަ ނިންމާ  ޤާމުންތަކުން  ޙައިސިތަކުގެ  ނުވަތަ  ރަނގަޅު  އްޔަތާމެދުނ ނީ  ނޑައަޅާ  ކަ  ގޯސްތޯތޯ 

ނުވެވޭނެއޭބަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ފައެއްކަމުގައި  ވާން  އެހެން  އެ  ވަންޏާމު    ކަމަށް  ށައިފި.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 .   ނ ނޭރެއްސް ލިބިފައިވާ ބާލީހަށްވެތުން މަޖި އެއީ ރައްޔި އޭ. އެ ބާރަކީއުވިޖުޑީޝަލް ރި  ކުރެވެނީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އަރުވަން.  ސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު ރި މެންބަރު. އާދެ! މިވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ

 

 ފޮނަދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މ ސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްޗެއް    ޅިގެން  ގުކާ ފާހަގަކުރި ކަންތަ  އިންސެ ޙުލީ  ންމެ ޢަދެއަޅުގަނޑުވެސް  އްރިރު.  ރި މުޤަ އިއްޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ 

ޙުސަ  ޅުގަނޑުވެސްއަ  .ދަންނަވާލަން ފާހަގަކުރި  ޢަލީ  އެ  ތިންބާ  ކަމަށްނުއަސާސީޤާނ އިން  އުފެދިފައިހުރިއިރު އެއީ    ރު 

ތަބާ  އެންމެން  ބާރުގަދަ  އަޅުގަނޑުއެންމެ  އެކަމަށް  ތާއީދުވާންޖެހޭނީ.  ޤާނ ނުއަސާވެސް  ހުރި ސީން ކުރަން.  ލިބިފައި     

އަ ފަރާ  ވެރިކަން  ،ވެސް  ހުންމަޖިލީ  ރައްޔިތުންގެ  މެންޅުގަނޑުބާރުތައް  ސް  ވެ   ންޖުޑިޝަރީ  ދިވެސް އަ  ތުންހިންގާ 

ކަންތައްތަ ބަޔާންކުރާ  ޤާނ ނުއަސާސީގައި  ހަމަ  އައެހެންނަ  މިންވަރަށް.އެ    އްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ  ޅުގަނޑު  މަވެސް، 

ލައިއްޒަތްތެ ޙަސަން  މެންބަރު  އަޅުރި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  އެ  ފެންނަނީ    ގަނޑަށްޠީފް  މި  ސީދާ  ވެސް 

ހަމަ    އި، ޅުގަފާއެ  މަލުކުރަމުންދާ މަންޒަރު.  ންތަކުން ބޭރުން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ޢަކުރާ އިބަޔާންމި  އި  ގަސާސީޤާނ ނުއަ

ފާ ޤާނ ނުއަސާ ޢަމަލުކުރަމުންދާއި  ޅުގަކަނޑައެޅިގެން  ޖުސީ ތަން.  ކޮމިޝަޝަޑިން  ސަރވިސް  ލި  އި އެކުލަވަމި  ން  ލް 

ރުދަނާ  ހައި، ޅައް އަފިޔަވަޅުތަ ގޮތުން އެ އަޅަންޖެހޭންނާ ބެހޭހައްޓާ ފަނޑިޔާރުގެ ކަންކަން ބަލަ ފަނޑިޔާރުން، ބޭނުމަކީ

ލިބޭދު ޢަ  ،އެއްގެފަނޑިޔާރު ފަނޑިޔާރު،  ނެލުއިންޞާފު  އެކުލައެގެއިތުބާރުކުރެވޭ  ދިއް  ކުރިއަށް  މާތް  ވައިލާ  އުމުގެ 

ތަލަވާއެކު   ޞަދުގައިޤްމަ ޖުޑިލާފައިވާ  ކޮމިޝަނަކީ.ނެއް  ސަރވިސް  އައެހެންނަ  ޝަލް  ޅުގަނޑުމެންނަށް މަވެސް، 

މިދިޔައީ މުއްދަފާ،  ފެނިގެން  މުޅިން  އިތުގައިތުވެދިޔަ  ސަރވިސްޖުޑި   ކަނޑުވާލާތަން.    ޝަލް  ބާރު  ކޮމިޝަންގެ 

މަސައްކަތެއް   ނުދޭތަން. މަސައްކަތް  އަށްސަރވިސްލް  ޝަޖުޑި  އި ންކަމާއެކީގަމިނިވައެއްވެސް  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ 

ޝަލް ސަރވިސް  ޖުޑި  ބާނައި،   ބެހި އަތް   ސްގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ޝަލް ސަރވިމް ކޯޓުން ޖުޑިރީޚާއްސަކޮށް ސްޕް

ލާޒިމު  ކޮމިޝަނަށް މަސައްކަތަޤާނ ނުން  ހުރަސްއަކޮށްފައިވާ  ޙާލަޅަމުށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަންޒަރު.    ތު ންދިޔަ 

ހޭގޮތުން  ޖެހޭ ހަމަ އެކަންތަކާ ބެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެބަ،  ބ ލުކުރެވެނީށް ހަމަ ޤައަޅުގަނޑަ  މައޮތީ  އިމެދުވެރިވެފަ

ބުނާވަރަހެބަ ބަހެއް  ބުނަން.  ގޮއް  ކަންކަން  އަޅުގަނޑުއްސިށް  ޖުޑި  ވެސް  .  ރިވިއު ތާއީދު  ރައްޔިތުންގެ  ޝަލް  އެއް 

ކުރުކަމަޖިލީހަ އެކަން  ނުކުރެވޭނެ.  ކުރަންޖެހޭ ށް  އެއީ  ކަމެމަކީ  އެހެންނަމަވެސް،    ނ ން.  ފެންނަ އް  އަޅުގަނޑަށް 

ދީފަމިނިވަން  ސާސީން  ޤާނ ނުއަ  އިފެނުމުގަ ކަނޑުއި  މުއައްސަސާއަކަށް  ބާރު  ކަނޑުސީ،  ވާލުންއޮތް  މަ  ލީއިވަދާ 

މުގެ  އޮތުމަޖިލީހެއް އެގޮތަކަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެއޭ. ރައްޔިތުންގެ   ވައިލީ،ނެ އެ ކަނޑުބުނެވެންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

  ކަމާ ގޮތަކަށްވެސް އިންޞާފުވެރިއި އެއް ތަކުގަދިޔަ މުއްދަތުޝަރީ މިއެއީ. އަޅުގަނޑަށް މި ފެނިގެންދިޔައީ ޖުޑި  ބޭނުމަކީ

ފަންކްޝަންތަން. ރަރާނުކު   މަސައްކަތް  އި އެކީގަ މަޖިލިސް  ބޭނުންވާ  ރައްޔިނެތުމުން  އި  ކޮށްފައްޔިތުންގެ  ތުންނަށް މި 

  އެ   އި މިނިވަންކަމާއެކީގަ  ޖޭ.އެސް.ސީން. ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް  ނުވާކަ  އި ލިބިފަ  ނެ ކޯޓުތަކެއް ކޮށްދޭއިމުގާ ލުއިންޞާފު  ޢަދު
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ޅާތަން. އެ ޙާލަތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ  ޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހުރަސްއައަޤާނ ނުން ކަނޑަ  ބޭފުޅުންނަށް މި

އެބަފެނު މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ހަމަ މުގައި  ކަނޑައެޖެހޭ  ޖޭ.ގެޅި   ސާފުކޮށް  އެއީ  އެސް.ސީން  ބާރުތަކަކީ  ލިބޭ  އަށް 

ބު ބާރުތަ  ން. އެއީނަކަމަށް  ޤާނ އެ  ބޭނުންކުރުމަކީ  ބޭއް  އެ  ލާޒިނުން  ކަމަކަށްވާއިރުގައި  ފުޅުންނަށް  އޮތް  މުކޮށްފައި 

ޤާނ ނުއެ އެއީ  ކުރުން  އެގޮތަށް  ކުރުންކަމަކަންތައް  ކަމެއް  ބޭރުން  ނުބެލެވޭކައަސާސީން  އެހެންނެށް  ،  މަވީ. 

ޙަސަން   ހަމަ  ހުށަހެޅިފް  ލަޠީއަޅުގަނޑުވެސް  ތާއީދުށަހު  އެ  އެބަކުރަންހެޅުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތުންގެ  .  ޖެހޭ 

ކަނޑައެޅިގެން   ފަރާތަކަށް  ކޮށް ސާފުމަޖިލީހުން  އެއްވެސް  ސް  ،ދަންނަވަން  ކޯރީމްޕް ހަމައެކަނި  ނ ން.   ޓަކުންނެއް 

މަޖިލީހުން މެން  ހޭނީކުރަންޖެމަލު ޢަހަމަސް  ވެ  ރައްޔިތުންގެ  ޙުއިއްޒަތްތެރި  ޢަލީ  ފާހަގަކުރި ފަސަބަރު  ،  ދައިންއިން 

ބޭރަކަށް  ސާސީން  އަ. ޤާނ ނުޖެހޭނީ   ބާރުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރަން ނުއަސާސީގައި މިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިންޤާނ 

ނުކުރެ  އަޅުގަޢަމަލެއް  ހަމަވޭނެ.  ވަރަނޑު  ކަމެއް  ފާހަގަކުރާ  ގިނައިން  ވަރަށްގިނައިން  ސްޕްރީ  ،ށް  ކޯޓުން  މް 

ނުއަސާސީގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓުކަން. އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނ ން.  ގަކުރާ ކަމެއް އެއީ ޤާނ ފާހަ

ހިނގާ   ސާސީގެ ދަށުން ނުއަހުރި ހުރިހާ ތަނަކީ ޤާނ  އިފަ އެކުލެވިމި . ންނާނެފަރާތެއް ނީ ގެ ބެލެނިވެރިސާސީޤާނ ނުއަ

ޖެހެ  ގަނޑުމެންތަންތަން. އަޅު ޢަނީ ޤާވެސް  ކޯޓުން ނ ނުއަސާސީގައިވާ ގޮތަށް    . ވެސް ޖެހޭނީ  މަލުކުރަން. ސްޕްރީމް 

އި ބަޔާންކުރާ  ގަސާސީއެސް.ސީން ޤާނ ނުއައެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން. ޖޭ.  އާސާސީޖެހޭނީ ޤާނ ނުއަވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީން  

ޢަ ކަނޑުވާލަންމަގޮތަށް  ބާރު  އެމީހުންގެ  ކޯ،  ލުކުރީމަ  ހުއްޓުސްޕްރީމް  އެކަން  އެބަޖެހޭ  ކަނޑުވާލީމަ  މި  ވެޓުން  ން. 

ބައްޓަ ގޮތުން  ނިޒާމު  އޮންނަ  ކު.ސީޖޭ.އެސްންވެފައި  ކަންކަމަށް ން  ފާރަވެރިވާން ރާ  އޮންނަނީ    ޝަލް  ޖުޑި  މި 

ޖުޑިސަ ކޮމިޝަން.  ކަންތަ ރވިސް  ސަރވިސް  ތަންތަނެ  އްތަކާޝަލް  މިހުރިހާ  މުއައްސަސާތަކާ  އް  މިނިވަން 

ޒިބެލެހެއް މިޓުމުގެ  މަންމާ  ރައްޔިތުންގެ  ޖުޑިއޮންނަނީ  ފެއިލްވީމަޝަރީޖިލީހަށް.  އެއްކޮށް  މަޖިލީހުން      ރައްޔިތުން 

ބޭ  ން ލިމަޖިލީހު ކުރެވޭނެ ކަމެއް. ރައްޔިތުންގެ  ހަށްލީޖިޝަރީ ހަމައަކަށް އަޅުވަން. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަ ނެ ޖުޑިޖެހޭ

އަޅުގަނޑަކަށްރުބޭ  ބާރުތަކުގެ ކަމަކަށް  ކަމެއް  އިއްޒަތްތެރި  ންކުރާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމަ،  މެންބަރު    ނުފެނޭ. 

ހުށަހެޅުޙަސަ ހުށަހެޅި  އެ  ލަޠީފް  ތާ ން  ކުރުމަކީ އީދުކުމަށް  އެކަން  އެގޮތަށް  ޖުޑިރަން.  އެއީ  ވިއުކުރުމަކަށް  ރިޝަލް   

ޤަބ ލެއް ޤަބ ލުކުރެ   .ނުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ހައްދުފަހަނަޅަނީވެ އަޅުގަނޑަށް  ކަންކަން  އެއީ  އެކަން   އި     ދިޔައީމަ 

ބަޔަ ކޮންމެވެސް  ހަމަ ރައްޔިއަޅުއެހެންވީމަ، އެކަން    އޭ.ކު ތިބެންޖެހޭނެހުއްޓުވަން  ގޮތުގައި  ފެންނަ  ތުންގެ  ގަނޑަށް 

  ނަވަން.ހަކަ ދަން ވާ ދުކުރާއަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީއެހެންވީމަ، . މަޖިލީހަށް ކުރެވެންޖެހޭނެ

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ސަން  ބަރު ޙައިވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންގެންފައި ށް އެދިވަޑަކު ފުރުޞަތަކަރު އެހެން މެންބަރަވަގުތު އިތު މި

ހުށަހެޅިލަޠީ މެންމީގެކުރީގަ   ،ފް  އިއްޒަތްތެރި  މަޙްމ އި  ޖީހާން  ހުށަހެޅުބަރު  ހުށަހެޅުއްވި  އިއްޒަތްތެ މަކައްވުދު  ރި  ށް 



16 

 

އްވުން  ހެޅުބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހަމަ އެ ހުށައި އިއްޒަތްތެރި މެންއެކުގަ. އެއާދުކުރައްވައިފިތާއީ  ސިރާޖު  ބަރު މ ސާމެން

ބައިތަގާތްގަނ އެހެން  އިތުރު  އަދި  އިއްޒަތްތެއި  ޅުއްވާފަހުށަހައި  ކަކާއެކުގަ ޑަކަށް  ދެން  އެ  ރި ވަނީ.  މެންބަރު   

ދާކަމަށްވަގަނޑުއަޅުހުށަހެޅުއްވުމަށް   ވޯޓަކަށް  ހު  އިފަ ތްކޮށްލާއެއްގޮ،  ނީނަމަމެން  އެހުމުގެ    ށަހެޅުމަށްދެ  ވަކިވަކިން 

އް ގޮތުގައި ބައްލަވާފަ އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ ތި ބޭފުޅުން އެކަމުގަ  ބަދަލުގައި އެއް ހުށަހެޅުމެ

  އަރުވަން.  ތުއިން އަނެއްކާވެސް ފުރުޞަޢަލީ ޙުސެ  އްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! އި، ވާނެއިގަންނަޑަވަދެކެ

 

 ކެވުން: ސެއިން ވާހަކަދެއްރު ޢަލީ ޙުގެ މެންބަކެންދ  ދާއިރާ

އާއަޅުގަނޑަ  އެބަ  ތާށިކަމެއް  ކުޑަ  އޭރުން  ހީވަނީ  މިހާރު ން ދޭހެށް  ގޮ.  ހުށަހެޅުއްވި  ޖީހާން  އޭގެ    ތަށް   އަޅުގަނޑު 

  ސަން ޙަ   މެންބަރުމަ ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އިއްޒަތްތެރިހަވެސް    އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު

ޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމަ، އަ.  ދުނުކުރެވޭތަންކޮޅެއް އެބައުޅޭ އަޅުގަނޑަށް ތާއީކުޑަ  ގެގައި އޭޅުއްވި ހުށަހެޅުމުލަޠީފް ހުށަހެ

ވަ  ރަނގަޅު  އައްސަވައިވަރަށް  އަޅުގަނޑަކިން  ހުށަހަފިއްޔާ  އެއް  ހަމަގައިމުވެސް  އެކަމަކު،  ދުކުރެވޭނެ.  ތާއީށް  މަޅުށް 

ހަމަ  އަޅުގަގައި  އޭއެއްކޮށްފިއްޔާ   ޤަބ  ޕްރިންސިޕަނޑު  ކަލީ  އެމެލުނުކުރާ  ގަނޑު  އަޅު  ޝަރީ.ޖުޑި  އޮވޭ ބަ  އް 

އަ  އިގަކުރާގޮތު ޤަބ ލު ނުކުރެއްވުން  އެއް  އެހެންވީމަ،  ނުނިންމޭނެ.  ހަމަ  އެގޮތަކަށް  ކަމަށްވާތީ  އެދޭގޮތް  ޅުގަނޑު 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ހާނަރު ޖީއިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

  މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމ ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

ކަމެއް ތިންވަނަ  އެބަ   މިހާރު  އަވެސް  ހިމެނޭ  ހިތުން  ޙަސަންއިއްޒަތްތެރި  ޅުގަނޑު  މެންބަރު  ލަޠީ  ހުށަހެޅި    ފް 

މި  އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު    ސީއާޖޭ.އެސް.  ސް ވެ  ލެވުމުގެ ވާހަކައެކުއް   ރިޕޯޓެ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭގައި. އެއީ 

ކަންކަ މި  މުފާހަގަވި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްޗަށް  ގެންދަންހު މަޖިލީގެ  ތަޅުމަށް  އެހެންވީގެ  އެ .  ތިންކަމެއް  ބަ  މަ، 

ވަކިކޮށްލު  ރެވޭ.ފާހަގަކު އެ  އެކުއެކީގަ.އެއްގޮތަކީ  ގޮތަކީ  އަނެއް  ތައްޔާރުކޮށްފަރި  ން.  ރިޕޯޓަށް  ށް  ލީހަމަޖިއި  ޕޯޓެއް 

 ލަން.  އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާ ހުށަހެޅުމަށްއެކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 
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  ށަހެޅުމުގައި ތިން ކަމެއް މި ހިމެނެނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިން ހު. އެހެންވީމަ،   މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ހު ބޭނުންފުޅުތޯޑައި  ކުރިއަށް ވަގޮތާ އެއްގޮތަށް  ށަހެޅުއްވި ޖީހާން ފުރަތަމަ   ނ ނިއްޔާ އެކަން އިއްޒަތްތެރި  ގަންނަވަން 

ހުށަހަޅުއްވި ކަންމެންބަރު ޙަސަން ލަ  ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި    ވޭތޯ ތި އިއެއްގޮތްވެފަ  އެކައްޗަކަށް ތަކުގެ ތެރެއިން  ޠީފް 

މެ ނުރަސްމީކޮށް  ގަނޑުމެން ދެންއާދެ! އަޅުފަހު(.  ޅަކަށް. )ވަގުތުކޮ  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންދެކެވަޑައިގަންވަނީ   ކިހިނެއްތޯ

މެންބަރުންމިފާހަގަ  ދައްކާލިއިރުގައި ތައް  ވާހަކަމި   ހުރިހާ  އިއްތިފާޤުވާ   ވެސް   ކުރެވުނީ  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާ    އެބަ 

މި  ކަމަށް   ރިޕޯޓެއަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީން  މި  އެކުލަޤަބ ލުކުރަނީ  ސަރޖުޑި  ވައިލުންއް  ކޮމިޝަންގެ  ޝަލް  ވިސް 

ވަޑައިގެމެން އަށް  ކޮމިޓީ  މި  ދެއް ބަރުން  އަދިން  މައްޗަށާއި  މަޢުލ މާތުގެ  މައްސަލައާއި  އަ  ވި  އެ  ޅުގަނޑުމެންގެ 

މިކަންތަކާއަ،  ނާއިޅިގެންގު ދެކޭގޮތެއްގެ  ދިވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  ހުރިހާ    ލުމާއި ވައެކުލައް  ރިޕޯޓެ  މެދުގައި 

އެއްބަސްވެ  މެންބަރުން އަޅުއިވަޑަވެސް  އެކުލަވާލުމަށް  ރިޕޯޓެއް  އެހެންވީމަ،  އެއްވެސް    ތެރޭ ގަނޑުމެންގެ  ގަންނަވާ. 

ރިޕޯ   ،ޢުތިރާޟުނުކުރާތީވެއިކު  މެންބަރަ ކަހަލަ  އެކުމިދެންނެވި  ތަޅުލަވަޓެއް  މަޖިލީހުގެ  ފޮނުވާއިލާ    ގޮތަށް   މަށް 

ބައެއް  .  ވެސް ނިންމަމުންދާނީ  އަނެއްކާނޑުމެން  އަޅުގަކަންތައްތައް  ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނޭ    ގައި ގެފަހުން. ދެން އޭނިންމަ

ތާއީ ހުށަހެޅި  ދެން  ދުހުށަހެޅުންތައް  މިވަނީ.  ލިބިފަ  އެއްގޮތްވެގެވެސް  އެންމެން  ރިޕޯޓު    އެ   ންއަޅުގަނޑުމެން 

  ޓު ރިޕޯނޑުމެން މިވަގުތުގައި  ޅަކަށްފަހު(. އަޅުގަތުކޮ. )ވަގުދުކުރަނީޤަސް   ކުރަން އެކުލަވައިލާނީ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު 

މެދުކަނޑާއިވަ އެކުލަ ކަނޑާލާނަން.  މެދު  ޓަކައި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް    ރިޕޯޓު   އެ މެން  އަޅުގަނޑު  ފައިލާލުމުގެ 

  ރިއަށް ގެން ކު ން އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީއާއިގައި އަޅުގަނޑުމެނީ. އޭގެފަހުކާތް ހިންގާރަޙަޓައިޕްކޮށް ލިޔުމުގެ  މަސައްކަތް  

މެންގެ ކޮމިޓީގެ  ގަނޑުއަޅު .السالم عليكمދެ! ޝުކުރިއްޔާ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. އާ ލާނަން.ދުކަނޑާމިވަގުތު މެ ދާނަން.

މެދުކަނޑާލުމަ އޭބައްދަލުވުން  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅުންތަކާހުށަހެޅުނުއި  ރުގަށްފަހުގައި  އެ    އެ    އި ކުގަވެސް 

ކު  ރާތައްމަޝްވަ އަވެސް  ރިޕޯރުމަށްފަހުގައި  އެ  ލައި، އެކުލަވާ  ޓު ދި  ގޮތަށް  ލާވާ ކުލަމިހާރު  މިޓީގައި  ކޮފައިވާ 

ޖ ން    13ރިޕޯޓު.  ކޮމިޓީގެ  ރަން. މި ދަންނަވާލަނީ މި  އަޅުގަނޑު ޤަސްދުކު އިއްވާލުމަށް    ންނަށްންބަރުތްތެރި މެއިއްޒަ

ޓީ އަށް ވަޑައިގެން  ކޮމި  ޝަރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑި  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންޖުޑި  ގައި 2019

މަޢުލ މާތާއްވާކުރަސާޙިއް ކޮމިޓީން   ފައިވާ  ތައްޔާރުކުރި ރާކުރައްވަމަޝްވަ   ގުޅިގެން  މި  އި    13  ކީރިޕޯޓަ  ރިޕޯޓު. 

ސަރވިޑިޖުގައި   2019ޖ ން ރައްޔިތުންގެ    ކޮމިޝަނުގެސް  ޝަލް  ޖުޑިމެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް  މަޖިލީހުގެ  ޝަރީ 

ޕޯޓެކެވެ.  ފައިވާ ރިކުރައްވާތައްޔާރު  އި ރާކުރައްވަޝްވަވާ މަޢުލ މާތާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން މަފައިޑައިގެން ޙިއްޞާކުރައްވާވަ

ނިންމެވިއިރުމައް ދިރާސާކުރައްވައި  ހިމެނި،  ސަލަ  ކޮމިޓީގައި  އެ  މެންބަރުން  ގަންނަވާ ވަޑައިޖުޑިޝަރީ  އާދެ!   .

  ގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ 2019  ޖ ން  13  .ތްޔަ ގޮލިސްޓު ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނެ. މައްސަލަ ކުރިއަށް ދި  ންގެންބަރުމެ

ލް ސަރވިސް  ޝަނާ ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް ޖުޑިދަލުވުމުގައި ފަނޑިޔާރުންވަނަ ބައް  4ޓީގެ  ޝަރީ ކޮމިގެ ޖުޑިލީހުމަޖި

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި އެ ކޮމިޝަނުން ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ނުނިމި ހުރި  
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އިމައްސަލަތަ ޗުކުގެ  ފަނޑިޔާރުން  ނަންތުރުން  ކޮމިޝަނާ ވާ ގައްޓީ  އެ  އެކަންއިރުގައި  އެކަމާ  ސާޙިއް    ކުރައްވާތޯއާއި 

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާނަ އުސ ލެއް  ސާފުކުރު،  މަގުޅޭގޮތުން  އުސ ލު  ޓަކައި މައެ  ޖުޑި  ށް  ފަރާތުން  ޝަލް  ކޮމިޓީގެ 

މުގައި  ދަލުވުއެ ބައް މެވިއެވެ. ރެއްވުމަށް ނިންދަލުކު ގައި ބައ8:30ްވަނަ ދުވަހު  2019ޖ ން  13ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ 

ކޮމިޖުޑި ސަރވިސް  މެންބަރުޝަލް  މަޢުލ ޝަނުގެ  ޙިއްޞާކުރެއްވި  ތެރޭގަން  ފާހަގަ މާތުގެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި    އި 

ކުރިމަތިކުރައްވާއެވެ.  ކުރެވެ ހުރަސްތަކެއް  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ބެލުމަށް  މައްސަލަ  ސުލ ކީ  ކަން.  ފަނޑިޔާރުންގެ 

ފެންވަރު   ކުރިމަތިކުރައްވާކަން  ރުމަށް ވަޒަންކުފަނޑިޔާރުންގެ  ހުރަސްތަކެއް  ކޯޓުން  ޤާނ ނުއަސާސީއާއި  .  ސުޕްރީމް 

ގެ ތެރެއަށް  ސްއިޚްތިޞާ  ގެ މަސައްކަތު   ގެ ޤާނ ނުން އެ ކޮމިޝަނަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުޖުޑި

މި ކޮމިޓީގެ    ގައި ބޭއްވި  2019ޖ ން    13.  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނުމުގެ ސަބަބުން ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން

ފަރާތުން ކޮމިޓީއާ     ކޮމިޝަނުގެއެ ،   ބައްދަލުކުރެއްވުމުންޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ޖުޑިވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި    4

މައްޗަށްމަޢުލ މާތު  ކުރެއްވިސާޙިއް މަތިކޮށްފައިވާ  އިރުރިޢާޔަތްކުރާ   ގެ  ، ޤާނ ނުއަސާސީއާއި ޤާނ ނުން އެ ކޮމިޝަނަށް 

ފާހަގަކުރެމަވާޖިބުތަކާއި   ކޮމިޓީއަށް  ކުރިމަތިވެފައިވާކަން  ހުރަސްތަކެއް  އަދާކުރުމުގައި    ވިފައިވެއެވެ. ސްއ ލިއްޔަތުތައް 

ކަންކަން  އެ އަންނަނިވި  ތެރޭގައި  މަޢުލ މާތުގެ  ޙިއްޞާކުރެއްވި  ކޮމިޓީއާ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ  އެ  ގޮތުން، 

ޔައާދެ!  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   އިއްޒަތެ އި ލަބާ   އުމިއްޔާއަށްއޭގެތެރެއިން  ޖުޑިލާއިރުގައި  ކޮމިޝަންޝަރި  ގެ  ލް ސަރވިސް 

ފާހަގަކުރެއްވި ފާހަގަ  ،މެންބަރުން  މެންބަރުން  ޖުޑިރެއްވި  ކުބައެއް  ދަންނަވާލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ޝަލް  ކަންތައްތައް 

ތައްތަކުގެ  ންޅުވެފައިވާ ކަވާހަކަފުޅުގައި ވިދާ  ތ ރު ޙުސްނީމަސް  ސްތާޛު ރައީސް އަލްއުނައިބު  ގެސަރވިސް ކޮމިޝަނު

ޖުޑި 2010؛ ތެރޭގައި އައުމާގުޅިގެންގައި  ވުޖ ދަށް  ގާނ ނު  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ކޯ   ،ޝަލް  ޓުގެ  ސުޕްރީމް 

ޝަލް ކައުންސިލް  މާއެކު، ޖުޑިލުކުރެއްވުޠި ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އެ ކޯޓުން ބާ  21އެ ގާނ ނުގެ    ، މަކާ ގުޅިގެންވުނިންމެ

އައު   އުފައްދައުވާލައްވައި،  ސަބަބުން  .ވާފައިވާކަންކައުންސިލެއް  މިކަމުގެ  ބަދަލުކުރުމާއި،    އަދި  ފަނޑިޔާރުން 

ކޯޓު ގޮތާ   ން ސުޕްރީމް  ހުންނަ  ކޮމިޝަނަށް    ޢަމަލުތައް  ޒިންމާގުޅޭގޮތުން  ދަތިތަކެއް  މައިގަނޑުކޮށް  ނެގުމަށް 

އަދި ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ  ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ޤާނ ނުގެ    .  މާއްދާ  64ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ  ބަވަނަ  ޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ފަދަ ކަންކަން ކުރަ ޖުޑިގޮތުން ޗުއްޓީ ދިނުން  ކައުންނީ  ގެ އިސްފަނޑިޔާރު، ނުވަތަ  ކޯޓު   ސިލުގެ ލަފާގެމަތީންޝަލް 

ޖުޑި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ފަނޑިޔާރުކަމަށް  ނެތްކަން ޝައުއްތަމަ  ކުރެވެން  އެކަންކަން  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް    . ލް 

އޭރު   2014 އަހަރުގައި  ސުވަނަ  އުއްތަމަގެ  ޖަސްޓިސް  ޗީފް  ކޯޓުގެ  ޝަލް  ޖުޑިއި  ފަނޑިޔާރު ސޮއިކުރައްވަ  ޕްރީމް 

  ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނޭ   ކޮމިޝަނަށް  އެޕްރައިޒަލް ކަންތައްތަކުގެ  ގައި،ސިޓީއެއް  ވާއިފަ ވާއްފޮނު  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ގެއާ  ފަނޑިޔާރުމިހާރު    .ކަންޓުގެ ސަބަބުންސުޕްރީމް ކޯވަނީ ސީދާ    މަޑުޖެހިފައި   ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީ، އެކަން  ކަމަށް

ރައްޔިތުން ޤަބ  މެދުގައި  ކަމަށް  އޮތް  އިތުބާރު  ޖޭ.އެސް.ލުނުކުރެވޭކަންގެ  އަދި  ހުށަހެޅެމުންދާ ސީ.  މިހާރު  އަށް 

ބަ މައްސަލަތަ،  ލާއިރުމައްސަލަތަކަށް  ހުށަހެޅޭ  އާފަނޑިޔާރުގެއަށް  ދިގުދަކުގައި  ޚިލާފަށް  ލަސްވެގެންދާކަން. ޔާ    ދެމި 
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ކަންކަންންބެލު  ފެންވަރު  ފަނޑިޔާރުންގެ ކޯޓުގެ   ފަދަ  ތަކެއްޗާ  އްސިޓީތަ  ސުޕްރީމް  ކުރިން  ގުޅިގެފަދަ  ން 

ތުމުން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތަކަށް  ފަށައިގަ  ތައްއެޕްރައިޒަލް ކަންތައް  ފަނޑިޔާރުންގެ އެ    ގޮތުންއެ   .ވާކަންޓިފައިއްހު

އަންނާނޭ ގިނަ  ހެންނަމަވެސް،ޤަބ ލުކުރެވޭކަން. އެ ކަމަށް    ޙައްލެއް  ކިތަންމެ  ދާގޮތުން  ކަންތައްތައް  ދުވަހަކު    މިހާރު 

ތިބިމައްސަލަ   ނޯންނަކަން.  ޖުޑި  ވެސްނަމަ   ބައްލަވައިގެން  ބެލެން  މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޝަލް 

. ތްކަންއް ނެގޮތެ  ކުރެވޭނޭވެސް ޖޭ.އެސް.ސީއާ ސުވާލު    ސާފުކުރުމަށް  ގެންކަންކީއްވެ   ލަސްވަނީ  މައްސަލަ ،  އެގޮތުން

 ބަލައިފިނަމަ  ންކަންމުގެ ކަ ބެލުފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު،  ގައި މިވަނީފާހަގަކުރައްވާފައިވާ އަނެއް ނުކުތާ، އެހެންމެހަމަ

ދިގުދެމެމުންދާކަން. މައްސަލަތައް  މިދެ   އާދަޔާޚިލާފަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ންނެވި  އެއީ،  ރައީސް  ނައިބު  ޖޭ.އެސް.ސީގެ 

ހަމައެ   ކަންކަން. ކޮޖުޑިއި  އާއެކުގަ އަދި  ސަރވިސް  އަޝަލް  މެންބަރު  އީސާމުޙަ  ތާޛުލްއުސްމިޝަނުގެ  ފުޅު  އްމަދު 

ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ  ކޯޓުން  ؛ ފާހަގަކުރެއްވި  ފޮނުވި ސުޕްރީމް    2014ސުޕްރީމް  އަށް  ޖޭ.އެސް.ސީ  އަހަރު  ވަނަ 

ސީގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުފ ޒު  .ސްއެ.ޖޭ  .މެންސް ގަވާއިދު ހުއްޓިފައިވާކަންޅިގެން ޕަރފޯކޯޓުގެ ސިޓީއަކާ ގު

އަދި    .ދިނުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަން  ޔާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނުފަނޑި.   ފުދޭކަންއޮތްވަރުގެ ހެއްކަކަށް މިކަން

މަސް ކޮމިޝަނުގެ  ތާނގައި  އަދާކުރެވިފައިޢ ފާއިތުވީ  ރަނގަޅަށް  ފޮރުވި  .ނުވާކަން  ލިއްޔަތު  ބޮޑަށް    ، ވީހާވެސް 

ޖުޑި އާދަކާދައެއް  ކުރުމުގެ  ވަންހަނާކޮށްގެން  ކޮކަންކަން  ސަރވިސް  އޮތް ޝަލް  ތެރޭގައި    ން ކުރިކަމާއި،  މިޝަނުގެ 

ފާސްކުރި  ދިޔަ  ރެކޯޑުކުރެވެމުން ނުކުރާގޮތަށް  ރެކޯޑު  ހިސާބަކުން  ވަކި  ޖުޑިޙަ  .ކަންޖަލްސާތައް  ޝަލް  ޤީޤަތުގައި 

އަދު މި ފެންނަ ފަނޑިޔާރުގެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ފަނޑިޔާރުގެއެއް  މި،  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވުނުނަމަ

ގަނާނެކަފެން ކޮމިޝަންގެ    .ކަންބ ލުކުރެވޭމަށް  އެ  ފާހަ މިދެންނެވީ  ތެރޭގައި  މެންބަރު  ނުކުތާތަކުގެ  ގަކުރެއްވި 

ފާހަގަކުއަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާލާނަށް  ކަންކަން  އެހެން  އިފަރެވޭ  ހަމަ  ޖުޑިމިވަނީ.  ކޮމެ  ސަރވިސް  ގެ  މިޝަނު ޝަލް 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ނަވާލާނަން.  ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު ދަންގަކުރެއްވި  ފްޢަތު ފާހަމް ރިއިބްރާހީ  ތާޛުމެންބަރު އަލްއުސް

ޖުޑި އަމުރުގައި  ކޮމިޝަނުގެ ނެރުއްވި  ސާރވިސް  ނިންމުގ2019ެޖ ން    12  ޝަލް  ކަމަށް  ޠި ބާ  މަކީ   ނިންމުމެއް  ލު 

ބަޔާންކުރައްވާފަ ޙާލެއްގައި  އެއަށް  އަދި    .ނެތްކަން  އް އެއެއްވެސް  ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ  ހަމައެކަނި  އަމުރުގައި  އެ 

  157ނ ނުއަސާސީގެ ޤާ. ނުއުފެދޭކަން މެދު ސުވާލު އްޔަތާސި އޭގެ ގާނ ނީ ޙައި ، ވުމާއެކުއަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށްކަމަށް

ވަނަ    421ގެ ގަވާއިދުގެ  މިޝަނުޝަލް ސާރވިސް ކޮވަނަ މާއްދާއާއި ޖުޑި  159ނ ނުއަސާސީގެ  ޤާ  ،ދާއާއިވަނަ މާއް

ލިބިދޭ   ޖުޑިޤާމާއްދާއިން  ބާރު  ބަލާއިރުނ ނީ  ނިންމުމަށް  ނިންމި  ކޮމިޝަނުން  ސާރވިސް  ފުރިހަމައަށް    ޝަލް 

އީ  އެ  ތުމުން،އްޖަތެއް، ސަބަބުވެރިކަމެއް ނެޙު އްވެސް  އެނ ނީޤާއްޔަތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ ސިއެ ޙައި އޮތްކަމާއި،

ފުރިހަމައަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ    އެއަށް،  ނިންމުމެއްކަމާއި މިހާރު ވެސް ދެމިއޮތް  އަދި އެއީ  ކަމަށް  ސައްޙަ ނިންމުމެއް

ބާރެ  ނ ނުޤާ.  މަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްޢައފަރާތްތަކުން ވެސް   ލިބިދީފައި އޮންނަ  ށް  ރުގެއައް ފަނޑިޔާހަދާ މަޖިލީހަށް 

ރ   ކަމަށާއި،  ވޭނޭއްބޭނުންނުކުރެ ގާނ ނުއަސާސީގެ  ނ ންއެއީ  ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ ކަމާއި،  ޙެއް    މަށް ކައެކަން 
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ހަމަފާހަގަކުރައް ނަންބަރުގައި  2019ޖ ން    12  ގެ ކޮމިޝަންއެ    ހެންމެ އެވާފައިވޭ.  -JSC-B؛ ނިންމަވާފައިވާ 

CB/2019/110  ަދަމަހައްޓ ބަދަލު  ނ ނުތަކަށް  ޤާކަމާބެހޭ  ޓަކައި    މަށް ތަންފީޛުކުރު  އި ނިންމުން  ގެންނަންޖެހޭ 

ޖުޑިސުޕް  ގެނެސް، ކޯޓަށް  ކޮމިޝަނު ރީމް  ސަރވިސް  ދުސްޝަލް  ހުރަސްއެޅުން  ތ   ގެ  ވާޖިބަށް  ޤާނ ނީ  އަދި  ރީ 

.  ވޭންފައި ދުން މިހިނދަށް އަޅުއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެނޓަކައި މިހި  ހުއްޓުވުމަށް

ޔިތުންގެ  ރައް  މި މައްސަލަތައް ބެލުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ސ މޯޓޯކޮށް  އިސްނެގުމަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމިއްލަ

ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުން    ސ މޯޓޯމަޖިލީހުން ގާނ ނީގޮތުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް.  

ކަންތައް ކުރުކުރަންޖެހޭ  ފާހަގަކުރައްވާމަށްތައް  ފާސްކުރާވޭ.  ފައި  މަޖިލީހުން  އެކިއެކި  ރައްޔިތުންގެ  ގާނ ނުގެ   

  ތުހުރިގޮތަކަށް ބާޠިލުކުރުމުގެ ޘަޤާފަތް ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް މާއްދާތަކާއި އެކިއެކި ބައިތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހި

މެންބަރު އިއް  .ސީގެ ޖޭ.އެސް،  ޑައިގެންފައިވޭ. ހަމައެފަދައިންސް އެދިވަވެ ކަމަކީ    ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ އަނެއް   ޒަތްތެރި 

ތިއްބަވަންޖެހޭ    285  ސާސީގެނުއަޤާނ  ކޯޓުތަކުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގެމަތީން،  އޮންނަ  އެ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޙަޤީޤަ ފެންވަރު  ނުވަތަ  ޤާބިލުކަން  ވަޒަންނުކުރެ ފަނޑިޔާރުންގެ  އެކަށީގެންވާގޮތަށް  އައުމުގެ  ތުގައި  މިއަދާހަމައަށް  ވި 

މެ ފަނޑިޔާރުގެއާއި  ހިތުގައި  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ސަބަބުން  ބޮޑުވެފައިވާކަމާއި،  އިންތިހާއަށް  މައްސަލަ  އިތުބާރުގެ  ދު 

ކުށްފަނޑިޔާރުންނާ  އެއާއެކު ޖިނާޢީ ޠަބީޢަތުގެ    ތަކާއި، ކޮރަޕްޝަނާއި އަދި މިނ ން މެދު މި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެކިއެކި 

ނުމަށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ  ހަލުވިކޮށްދި  މައްސަލަތައް މެދު އެ ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި    ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާ   ވެސް މި 

އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެކަންކަން  ގެނެސް  ބަދަލުތައް  ގެންނެވެންހުރި  ގާނ ނުތަކަށް  އިއްޒަތްތެރި،    މަޖިލީހުން 

މަޢުލ މާތު ޙިއްޞާކުރައްވާފައިވޭ.  ގެ އިއްޒަތްތެރި މެންނުކޮމިޝަ އާދެ! މިހިރަ  ބަރު އެދިވަޑައިގެން މި ކޮމިޓީގައި އެ 

އަޅުށް  ތަކަކަންތައް އަދި  ވާހަކަދެއްކުކޮމިމި  ގެ  ގަނޑުމެންރިޢާޔަތްކޮށާއި  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  މަށްފަހުގައި  ޓީގެ 

ފައި  ލެވިއެކުލަވާ ތަށް  މިވަގުށް  ތަކަޓީގެ ނިންމުމެއް ގޮކޮމި ބައިގެ ތެރޭގައި  އި އެކުލަވައިލެވުނުރިޕޯޓުގަ  ހިސާބަށް މިމިހާ

މިވާހަ ޖުޑިމާވަނަ    157ނ ނުއަސާސީގެ  ޤާކަތައް.  ވަނީ  ގައި  )ށ(  ކޮމިޝަނަކީއްދާގެ  ސަރވިސް  ވަކި    ،ޝަލް 

އްޔަތުތައް އަދާކުރާންވާނީ  ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނެއްކަމާއި، އެ ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއ ލި

ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޤާނ ނާ  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ޢަދުމަތި  ޤާނ ނުއަސާސީއާއި  އިންޞާފު  ލު ންކަމާއި، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް    މީހުންނާއި އިމުކުރުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  ގާ

ސަޖުޑި އިޚްތިޞާޝަލް  ކޮމިޝަނުގެ  )އަދި  ،ވީހިނދުބަޔާންކޮށްފައި  ކަންނޭގާހިނ  ސްރވިސް  އެމާއްދާގެ  ގައި ނ   )  

މަތީން  ޤާނ ނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެނީ ޖުޑިގާޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިންޖުޑި

ކޮމިޝަނުޤާނ ،  އިކަމާ އެ  މަސްނުގައި  ބާރުތަކާއިލިއްއ  ގެ  ދާއިރާ  ،  ޔަތުތަކާއި  މަސައްކަތުގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

އޮންނަ ޤާނ ނުއަސާކަނޑައަޅާފައި  ވީހިނދު،  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  މާއްދާއި  159ސީގެ  ންވާނޭ  ޖުޑިވަނަ  ޝަލް  ން 

ރު  ދާކުރުމުގެ ބާއަ  ލިއްޔަތުތައްއ ތަކެއް ޙަވާލުކުރެވި އަދި އެ މަސްލިއްޔަތުއ  ވަކި ޚާއްސަ މަސް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ 
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ޕްރީމް  އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސު  އަދި  ،ވުމާއިކޮށްފައިލިބިދީފައިވާކަން ބަޔާން  އެ ކޮމިޝަނަށް

 އެހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި،  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި

ފަނޑިޔާރުން   ކޯޓުގެ  ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް  މަޝްވަރާދިނު އުއްތަމަ  ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާއަށް    ން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި 

ބެދި އަ  ،ހިނދުވީބަޔާންކޮށްފައި ފަނޑިޔާރުންނާ  ގައި  )ށ(  އެމާއްދާގެ  އެ   ބެލުމާއި،  ޝަކުވާތައް  އުފުލާ    ހޭގޮތުން 

ވަކިކުރުމަ މީހުން  ވަކިކުރާންޖެހޭ  މަޤާމުން  އެޅުމާއި،  ފިޔަވަޅުއްތައް  އަޅާންޖެހޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކާމެދު  ށް 

ރުން  ފަނޑިޔާ އިން    )ނ( އަދި އެ މާއްދާގެ    ،ނދުހިވީފަރާތްތަކަށް، އެފަދަ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަޅުން ބަޔާންކޮށްފައި

އަދި   ކަންކަމާއި،  ސުލ ކާގުޅޭ  ފަނޑިޔާރުންގެ  ކަންކަމާއި،  މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި    ކޮމިޝަނުގެޢައްޔަނުކުރުމާއިގުޅޭ 

ރަނގަޅަ ބޭނުންވާ  ވާޖިބުތައް  ހަމަޖެއްސުމަށް  ކަންތައްތައް  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  އަދާކުރުމަށް  ހެދުމުގެ  ށް  ގަވާއިދުތައް 

އިމުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް  ގާއިންޞާފު  އަދި އެ މާއްދާގެ )ރ( އިން ޢަދުލު،  ނދުބާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައި ވީހި

ކަންތައްތަކު އެހެނިހެން  ކޯޓުތަކާގުޅޭ  މަޖިލީހަށް  ހިންގުމުގައްޔާއި،  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާއަށާއި  ގައި 

މަތިކޮށްފައި ލަފާދިނުމަށް   މައްޗަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ސަޝަލް  ޖުޑިއަދި  ،  ވީހިނދުއެ  ކޮމިޝަނުން  ރވިސް 

ޖުޑި ޙިއްޝަމަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީއާ  ރިޢާޔަތްސާ ރީ  މައްޗަށް  މަޢުލ މާތުގެ  އިސްކުރެއްވި  ބަޔާންކުރި  ކުރާއިރުގައާއި،  ވެ 

ޤާނ ނުއަސާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާތަކާއި  އޮތް  ޤާނ ނުއަސާސީގެ  ގޮތަށް  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ބާރު  ތިން    ތ ރީ ދުސްސީން 

ޖުޑިނިޒާމާއި،   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނ ނުއަސާސީން  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގޮތުން  މުއައްސަސާއެއްގެ  ޝަލް  މިނިވަން 

ޤާނ ނީ ކޮމިޝަނުގެ  ޖުޑިމަސްއ ލި  ސަރވިސް  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ޤާނ ނީ އްޔަތުތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް    ޝަލް 

އެކޮމިތެރެއަށް  ގެސްޚްތިޞާއި ވަދެ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސްއ ލިއްޔަތުތައް    ޤާނ ނީ  ޝަނުގެ 

ރވިސް ކޮމިޝަނުން  ޝަލް ސަޖުޑި  ތީ،މި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ  އަދާކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާފައިވާކަން

ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  ޤާނ ނާ  ނިޤާނ ނުއަސާސީއާއި  ނިންމެވުންތަކަކީމަތީން  ފުރިހަމައަށް  ންމަވާ  ބާރު    އޮތް   ޤާނ ނީ 

ޖުޑިނިންމެވުން ކޮމިޝަނުން  ތަކެއްކަމާއި، މިގޮތުން  ނިންމެވި   2019ޖ ން    12ޝަލް ސަރވިސް   ކޮމިޝަނުގެ   ގައި 

ބާރުނިންމެވު  JSC-BCB/2019/110ނަންބަރު   ރައްޔިތުންގެ   ފުރިހަމައަށް  މަކީ ޤާނ ނީ    އޮތް ނިންމެވުމެއްކަމަށް 

މިނިވަން  ބާރުތަކާއި  އެހެން  ދައުލަތުގެ  ކަނޑައެޅުމަށާއި،  މުމަޖިލީހުން  ޤާނ ނީ  އަ  މަސައްކަތުގެ  އްސަސާތަކުގެ 

ކޯޓުން ނުވަސްއިޚްތިޞާ ން އިލްތިމާސްކުރުމަށް   ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުމަށްނުގެ ތެރެއަށް ސުޕްރީމް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާހި  .ފެންނަކަމަށް ދެންއި ވަލަކުއެސާބަށް  މިއީ.  ރިޕޯޓަކީ  އިއް  މެލެވިފައިވާ  ދެން މި    ވާލެވުނީ. 

ރިޕޯ މި  އަޅުގަނޑުމެންޓާމެދުއަޅުގަނޑުމެން  ވާނަމަހީ  ފެންނަކަމަށް  ފާސްކުރުމަށް  އަހަވޯ  މިއަށް   ގައި    އި ޓަށް 

  ، ފާސްކޮށް  ލަނީ މި ރިޕޯޓު މި ހުޅުވާ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު  ން އެބަ  މިއާމެދުގައި ގޮތެއް ނިންމަ

މަޖިލީރައްޔިތު ފޮނުވަންންގެ  ތަޅުމަށް  ފޮނުވުމި  ،ހުގެ  މެންބަރުއޮތް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކަމަށް  ފެންނަ  ން  މަށް 

ޝުކުކަށްފަ)ވަގުތުކޮޅަ  ދެއްވުމަށް.ވޯޓު ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ!  މަޖިލީ  . ރިއްޔާހު(.  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ    ޖުޑިޝަރީ ގެ  ހު މި 
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ޙާޒި މެންބަރުންމިހާރު  ތިއްބެވި  މެންބަރުވަޑައިގެން  އެއް  ފާސްވެއްޖެ.  އަޣްލަބިއްޔަތުން  ހުރިހާ  ރަގެ  ފިޔަވައި  ކު 

ވޯޓުދެއް އަގެވައި މެންބަރުން  މިހާހިސާބުން  އާދެ!  ފާސްވެއްޖެ.  މިން  ޖުޑިޝަރީ  ޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމިޓީގެ  ރޭގެ 

ރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް  މަށް ޓަކައި ކު ޅުމަށް ފޮނުވުމަޖިލީހުގެ ތަބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ދެން މި ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓު  

 .  އްޔާކުރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު  .السالم عليكموން ގެންދަވާނެ.  ޓުން ކުރައްވަމުރެޓޭރިއޭމަޖިލީހުގެ ސްކެ
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