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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم`.  ހެންވޭރު  އަ ޝިޖުޑީ  .السالم  ތިއްބެވީ  މި  މިވަގުތު  ކޮމިޓީގައި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ރީ 

هللا ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ކެ ނިހާދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ޢަލީ  ޝަފީޤް،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ންދޫ 

ދާއިރާގެ   އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  ޙުސައިން،  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ޙުސައިން، 

އޮތީ   މި  ފުރަތަމަ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  އެޖެންޑާގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު 

ނެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ފޮނުއްވި މެމޯއެއްގެ މަސައްކަތް.  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ

ގުޅޭ   ލިޔެކިއުންތަކާ  ފޮނުއްވާފައިވާ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  ވެންޓިލޭޓަރު  އެއީ 

ގުޅިގެން މައްސަލައާ  މި  އަޅުގަނޑުމެންވާނީ  މައްސަލައިގެ  މަޝްވަރާކުރުން.  މި  ޖެނެރަލްަަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ   

އެ   އަދި  ރިޕޯޓާއި  ތަޙުޤީޤު  ފޮނުއްވާފައިވާ  ޕީ.ޖީއަށް  ރިޕޯޓާއި  ތަޙުޤީޤުގެ  އޭ.ސީ.ސީގެ  ނިންމެވުމުގެ  އޭ.ސީ.ސީގެ 

ދެން   ލިޔެފަ.  ޕީ.ޖީއަށް  ދެނެގަތުމަށް  އަސާސްތައް  ބިނާކުރެއްވި  ނިންމުން  ނުކުރެއްވުމަށް  ދަޢުވާ  މައްސަލައިގައި 

ޕީ.ޖީން  ހިއްސާކޮށްފަ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  އެ  މިވަނީ  ޕީ.ޖީން  ގޮތަށް  އެދުނު  އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް   އަޅުގަނޑު  ވަނީ.  މި  ފޮނުއްވާފައި  ގޮތުގައި  ސިއްރުގެ  މަޢުލޫމާތުގެ  އިން  ހިއްސާކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ސިއްރު  އެ  އެދެން  ބޮޑަށް  ބޭފުޅުންގެ  ވަރަށް  ތި  އަޅުގަނޑަށް  ހިފެހެއްޓެވުމަށް.  ވެސް  ކޮމިޓީގައި  ގެ 

ދިރާސާކުރުމަށް   ރިވިއުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިފައިވުމާއިއެކު  މަޢުލޫމާތުތައް  މި  މިހާރު  އެދޭނީ  ފުރަތަމަ  އަރިހުން 

ރެކޯޑުގައި ކޮށްލާނަން. މެދުގައި މަޝްވަރާ އޮފް  ތި ބޭފުޅުންގެ  އެކަން ކުރާނީ  ތިބޭ    ކިހިނެއްތޯ  ކޮމިޓީގެ ތެރޭ  އެއީ 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކިއުމަންޓްސް ކިޔުމަށް މި ކަމަކީ އެޖެންޑާއަށް ބަލާއިރު މިއަދުން މިއަދަށް ނިންމޭނެ، ކިޔާ ވެސް  

ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް   އެނގިވަޑައގަންނަވާނެ  ޑެޑްލައިނަކީ ވެސް  އެކުގައި  ނުވެދާނެ. އެހެންވުމާ  ކަމަކަށް  ނިމޭނެ 

މުޅި މައްސަލަ ނިމުމަށް. އެއީ މިއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމެންޖެހޭ. ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ  ލިބިފައިވަނީ  

ދުވަހުގައި   އެ  ކުރެވިދާނެ.  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމައަށް  ވެނިސްޑޭއާ  ދެން  ދުވަހެއް.  ބަންދު  ޤައުމީ 

އެކުލަވާލައި އަންނަ  ރިޕޯޓު  އަންނަ  ފޮނުވޭވަރުވާނެ. އެހެންވީމާ،  ގޮތެއް ނިމިއްޖެއްޔާ  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ   ހަފްތާއަށް 

އެދެން. އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ  ގޮތެއް ފަސޭހަ ކަމާއި   މަޝްވަރާއަކަށް އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުންގެ  ތި 

ޚިޔާލު މެދުގައި  ގޮތަކާއި  ކުރެވޭނެ  އެކަން  ގޮތަކަށް  ފަސޭހަ  އެންމެނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދާލަން.  އެކުގައި   

ވިދާޅުވަނީ   ބޭބޭފުޅުން  ކުރެވުނީ  މި  ފާހަގަ  މަޝްވަރާކޮށްލިއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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މިވަގުތު   ކޮމިޓީގައި  އެކުގައި  އެހެންވުމާއި  ނަގާނެ.  ވަގުތުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގިނަކަމުން  ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް 

ކުރުމު މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިބެގެން  މަސައްކަތްކޮށް  އެ  ގަޑިތަކުގައި  އެހެން  ބަދަލުގައި  ގެ 

ރިޕޯޓެއް   ހިއްސާކުރައްވައިގެން  ކޮމިޓީއާ  ނުކުތާތައް  ފާހަގަކުރެވޭ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ނުކުތާތައް  ފާހަގަކުރެވޭ 

މަސައްކަތްކު އަޅުގަޑުމެން  އެއްގޮތަށް  ޑެޑްލައިނާ  އެހެންވީމާ،  މިގޮތަށް  އެކުލަވާލުމަށް.  ކަމަށް  ރެވޭނެ 

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ފެނުނީ. އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތު އެޖެންޑާގައި އެބައި ނިމުނީ. 

އަޅުގަނޑު   އެއީ  މެމޯ.  ފޮނުއްވާފައިވާ  އިދާރާއިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު  އޮތީ  މި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ދެވަނަ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި    10ވަނަ ދައުރުގެ    3ގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2020އޮކްޓޫބަރު    26.  ދަންނަވައިލާނަން

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގއ.މާމެންދޫ    154ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  )ށ(ގައިވާ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝިއަލް  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކޫރު 

ދިރާސާކުރެއްވުމަށް   މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މަޖިލީހުގެ  މައްސަލަ  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް 

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށްވަނީ ފޮނުވިފަ. ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގެ ކޮޕީ މި މެމޯއާއެކު  

ޗްކުރެވިފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މި ވަނީ ގއ.މާމެންދޫ  އެޓޭ

މައްސަލަ   ގުޅޭ  ވަކިކުރުމާ  މަޤާމުން  ޝުކޫރު  އަހްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް 

ފަހަރު އެހެން  އެކުގައި.  ރިޕޯޓާ  ތަޙުޤީޤު  މަތިން  އެބޭފުޅުންގެ  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ތަކުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ދިރާސާ މިވަގުތު ކުރާނީ ލިޔެކިއުންތައް ބަލާ އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން އޮތް ގޮތަށް. 

އިޖުރާޢަތްތަކާއި އަދި  ގަވާއިދާއި  ގާނޫނާއި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ޢަމަލުކުރައްވާފައިވަނީ  ޖޭ.އެސް.ސީން  އެއްގޮތްވާ  އެއީ   

މި   އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް.  ބެލުމުގެ  އެކަން  ވާސިލްވެފައިވަނީ  ހަމައަށް  ނިންމުމާ  ބޭފުޅުން  އެ  ގޮތުގެމަތިންތޯ 

މެޖިސްޓްރޭޓް   ގއ.މާމެންދޫ  އެއީ  ވަނީ  މި  ނިންމަވާފައި  ޖޭ.އެސް.ސީން  މައްސަލަ  މި  ދިރާސާކުރިއިރު  މައްސަލަ 

އަލްއުސްތާޛު  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ނިންމެވުމުގައި  ކޯޓުގެ  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގެ  މަޤާމުން  ޝުކޫރު  އަޙްމަދު   

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ   ފާހަގަކުރެވެނީ.  ދިރާސާކުރިއިރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އިޖުރާޢަތްތައް 

ސާބި ތަޙުޤީޤަށް  ކޮމިޝަނުގެ  އެ  މައްސަލަތައް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް.  ދެވިފައިވާ  ހުރި  ފުރުޞަތު  މިންވަރަށް  ތުވާ 

ނިންމަވާފައިވަނީ.   އިއްތިފާޤުން  ދެއްވުމުގައި  ވޯޓު  ކޮމިޝަނުން  އެ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ.  ކޮމިޝަނުން  އެ  ކަމަށް 

މިންވަރަށް   ބަލާ  މައްސަލަ  މި  މަތިން  ގޮތުގެ  މެންޑޭޓުގައިވާ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޢާއްމުކޮށް  އެހެންވުމާއިއެކު 

މެދުގައި ފަނޑިޔާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވައިގެން ފަނޑިޔާރާއި  އްޖެ. އަދި މި މައްސަލަ 
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ކޮމިޓީގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުމަށް  ފޮނުވުމަށް  ތަޅުމަށް  ކޮމިޓީން  ގޮތަށް  ހުށަހެޅި  ޖޭ.އެސް.ސީން  ވަކިކުރުމަށް 

  ޢަލީ ރިޟާއަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރާތީ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ގުރައިދޫ 

 އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ފާސްކުރަން އިޢުތިރާޟުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކޫރު  

މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީގެ ވޯޓަކަށް މި ދަންނަވަނީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

މެންބަ ހުރިހާ  ފިޔަވައި  ރިޟާ  މި  އިބްރާހީމް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާހިސާބުން  ފާސްވީ.  ގޮތަށް  މި  ވޯޓާއިއެކު  ރުންގެ 

މައްސަލަ ނިމުނީ. ދެން މިއޮތް މައްސަލައަކީ ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ލިޔުނު ސިޓީއެއްގެ  

ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެންމެ  ޖަވާބު އެ ބޭފުޅުން ސިޓީއަކުން މި އޮތީ ދެއްވާފަ. އޮފް ރެކޯޑުގައި ސިޓީ ދަންނަވާލާން. )ވަ

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ އެ ސިޓީ. އަދި ޖޭ.އެސް.ސީން އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތައް.  

ގުޅިގެން   ސިޓީއާ  މި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ހުޅުވާލަން.  އަޅުގަނޑު  މަޝްވަރާއަކަށް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ދެން 

ޝަ މި  ނިންމުނީ  އެއީ  މަޝްވަރާކޮށްލެވުނުއިރު  ދިނުމަށް.  ޖަވާބެއް  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކުވާ 

ފަނޑިޔާރު   ހިއްސާކުރުމަށް،  އެގޮތަށް  ވާހަކަތައް  އެ  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ހިއްސާކުރި  ކޮމިޓީއާ  މި  ޖޭ.އެސް.ސީން 

މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅުނު  ފަހުން  އޭގެ  ނޫނިއްޔާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުނު  ޖޭ.އެސް.ސީން ޢައްޔަނުކުރެވުނުއިރު  މެދު 

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް އިތުރު   ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ޢާއްމު ފަރާތަށް ހިއްސާކުރުމަށް. ދެން ހަމަ އެއާއިއެކު 

ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު   އެއީ  މައްސަލަ.  ދެ  އޮތް  ނުނިމި  ފަނޑިޔާރާއިމެދު  އެއީ  ލިޔަން  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީއެއް 

މައްސަލައެއް ދެ  ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޓީއާ  ގޮތެއް  ނިމޭ  ނިންމުމަށްފަހު  މައްސަލަ  އޮތް ދެ  . ނުނިމި 

ނިމިގެންދިޔައީ.   މި  އެގޮތަށް  އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާތީ  ގޮތަށް  މި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެދި 

އަޅު ނިންމާލަނީ  މި  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިތުރު  މިހާހިސާބުން  ތެރޭގައި  އިރުކޮޅެއްގެ  ގަނޑުމެން 

 ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ފެށޭތީއާއެކު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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