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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީ`.   ފެށުނީ.    ވަނަ  21ގެ  ޖުޑިޝަރީ  މި  ވަގުބައްދަލުވުން  ތިއްބެވީ    ޑައިގެން ވަ  ކޮމިޓީއަށް ތުގައި  މި 

ހުޅަނ ދާއިރާގެ ހެންވޭރު  ލަޠީޙަ މެންބަރު    އްޒަތްތެރި އި  ގު  ދާއިރާގެ    ،ފްސަން  މޫސާ    އްޒަތްތެރި އިފޮނަދޫ  މެންބަރު 

ދާއި ހި  ،ސިރާޖު މަޙުޖީމެންބަރު    އްޒަތްތެރި އިރާގެ  ންނަވަރު  ދާއިރާގެ ހެ  ،މޫދުހާން  އުތުރު    އްޒަތްތެރި އި  ންވޭރު 

މު އިބްރާ މެންބަރު ކެންދޫ    ،ޙަކީމްޢަބްދުލްޝަހީމް  هللا ންބަރު ޢަބްދުމެ  އްޒަތްތެރިއި އިރާގެ  ކަނޑިތީމު ދާ  ،އްޒުޢިހީމް 

  ން ދެ  ،ންޢުދު ޙުސައިމެންބަރު ސަ  އްޒަތްތެރި އި  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ  ،ސައިންމެންބަރު ޢަލީ ޙު  އްޒަތްތެރިއިއިރާގެ  ދާ

އުތުރު ދާ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު  ރާގެ މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މި އޮތީ  އި އަޅުގަނޑު 

ލަ  ސަ އް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަގޮތުން  ދާ ގުޅޭޢަލީ ނަޝީ  ޟިލް ޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާގެ މެ.އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުރ

ޖުކުރުމަޤުތަޙުޤީ ކޮމިޝަނުށްފަހު  ސަރވިސް  ދިރާސާކުރުން.ޑިޝަލް  ރިޕޯޓް  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކުޑަ   ން  މި   ދެން 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު ކޮމިޓީގެ ސަބް  މުމުން އެ ނިންމަވާލެއްވީ ކޮމިޓީ ހިނދުކޮޅެއްގެ ކުރީގައި މި  އްރިރުގެ  ޤަގެ ނައިބު 

އްވާ  ރަ ކޮމިޝަންގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ތަމްސީލުކު ން ހުއި މަޖިލީމުގަވުލު ދަކޮމިޓީގެ ބައްއަދި   .ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން

ޙިސާން ޙުމެންބަރުން  އެހެންނަމަވެސްވަޑައިގެންވިވެބައިވެރި ވެސް  ސައިން    ސަރ .  ޖުޑިޝަލް  ކޮމި،  ޝަންގެ  ވިސް 

މަ ގުޅޭ  ގެންދާރިޕޯޓަކާ  ބަލަމުން  މިހާރު  ކޮމިޓީން  މައި  ވެސް  ކުރީ ތީވެ  އްސަލައެއް  ނިންމެވުމާ  ގެ  މިޓީކޮ  މިގައި 

އެ   ޢަމަލުކުރަމެންބަ  އްޒަތްތެރި އިއެއްގޮތަކަށް  ކޮމިޓީގެ    އިއްވަރު  ބައްދަލުވުމި  ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަން  މި  މުގައި 

  އި ންނަށް ލިބިފަޑުމެނމީގެ ކުރީގައި އަޅުގަ  ސަލަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެގެންފަވަނީ. މިއަދުގެ މި މައް ތަނާޒިލުވެވަޑައި

ކޮންވަނީ. އަ  މި މައްސަލަ  އިޅުގަ ފައިލްކޮބަރެއްގެ  މެން  ތްތެރި ޒައްއިމެ  ދި  މެންބަރުން .  ވާނެމި  ގިނަ  މިހާރު    ވަރަށް 

ހުސް މި    އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ވަގުތުކޮޅުމިވަގުތުގައި  . ދެންވަނީއިދާޅުވެ އަދި ދިރާސާކުރައްވާފަލަ ވިވެސް މި މައްސަ

  އްވުމަށް. އަދި ރަށް ދިރާސާކޮށްލެމި އިތު  ރޭގައިތުގެ ތެކައް  މަސަކޮމިޓީގެ   ރުންކުރަނީ އަނެއްކާ ވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަ

ވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  . އެހެންމި ދެކެނީ  ނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުލެވޭއިއް ނިންމަސަލައަށް ގޮތެ މި މައްމިއަދު

އަޅު ހޭދަކޮށްލެއްވުމަށް  ވަގުތުކޮޅެއް  އެދިރާސާކޮށްލެއްވުމަށް  ވާހަކަ  ގަނޑު  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ދަންނަވަންދޭ 

ދެންމެޅުގައަ ހޭދަކޮށްލި    ނޑުމެން  އެއީމި  އިތު  ވަގުތުކޮޅު  ދިރާސާކޮށްލުމަށްރިޕޯޓް  ހޭދަކުރެ  ރަށް  ރިޕޯޓަކީ    ނު ވުމި 

ޑުމެން  ނމި ރިޕޯޓް އަޅުގަ .ޓެއްޕޯއިވާ ރިވަޑައިގެންފަބިލިކުރީގައި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް 

ކޮންކުރީގަ ވެސް  ވެސްއި  މެންބަރަކު  އޮތު މެ  ފައިލްކޮޅުގައި  މި  ދެންމެ    ވާނެ. އަދި އިރެވިފަދިރާސާކު ބުން  ސަބަ  މުގެ 

ތެރޭގައި ހޭދަކު ވަގުތުކޮޅުގެ  ވަގުތުރި  ދިރާސާގައި  ވެސް  އަޅުގަ  އެއަށްފަހުގައި  ހޭދަކުރެވުނީ.  މި  މި ތައް    ހާރު ނޑު 

ރިޕޯ  އްޒަތްތެރި އި  ކުރަނީ ދުގަސް މި  ޚި ގެގުޅިޓާ  މެންބަރުން  ބައެއް  ވަގުތުގައި  މި  ހުށަހަޅުއްވަން    ން ޔާލުފުޅުތައް 



  

ފުރުބޭނުންފު އެ  ހުޞަޅުވާތީވެ  އަޅުގަލުމަށް. އެހެޅުވާ ތު  ފުރަތަމަ  ޖީހާން    މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއިނޑު  ންވީމާ، އެންމެ 

 އަރުވަން. ޞަތުފުރު މަޙުމޫދަށް

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

މު މިޤަޝުކުރިއްޔާ  މައްއްރިރު.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރިޕޯޓަށް  އިސަލަ  ލިބިފައިވާ  އަލާބަލައި ގައި  ނޑަށް  ޅުގައިރު 

އިޖުރަފާހަގަކުރެވެ ޖޭ.އެސް.ސީ  ފުރިހަމަކޮށްފަޢާނީ  އެހެންނަމަވެސް  އި ތުތައް  އެއީ  މައްސަ  ،އެބަހުރި.  ގެ  ލައި މި 

  ގައި. މީގެ ތެރޭގައި  ގޮތުއެއްގެ އްސަލަ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވެނީ ޖިނާޢީ މަ ށްނަންޓަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެކޮންޓެން

މުދަލަށް  ތުގެ ލައު ދަ  އާއި  ފޯޖަރީ ނަޒަރުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ހިމެނޭ.  އަދި  ޚިޔާނާތްތެރިވުން    ނީ ހުށަހަޅާލައަޅުގަނޑު   

އޭ.ސީ.ސީއަ މައްސަލައަކީ  މި  ޖިނާވެސް  މައްޗަށް  އޭގެ  ހުށަހަޅައިގެން  ކު ތަޙުޤީ  ޢީށް    ފަދަ ރެވެންޖެހޭނެޤެއް 

ވަނަ    1987ކީ  ރޭޓަޓްސްޔަވަޅު އެޅިފައިވާ މެޖިކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި ފިކަމަވަނަ    2ށް.  ސަލައެއް ކަމަމައް

ވެސް   މީއޯލްރެޑީ    ދިމާވެގެން   މައްސަލަތަކެއްޑިސިޕްލިނަރީ  އަހަރުގައި  ނަސޭއެ  މައްޗަށް  ތްތެރިވެފައިވާ  ޙަހެއްގެ 

ދެން ގާނޫނުތަކާއި ރައޭ  މީހެއް.  މި  އުސޫލުތަކު  ނޯންނާ   އެހެކެއް  ފެންނަން  މުން  އުލިޔެކި  އޯލްރެޑީ  ،ންނަމަވެސްނެ. 

ވޯންކުރެވިފަ އެބައޮތް   ނަސޭނުވަ  އިއޭނައަށް  އެހެންވީމާ،  ކަ  އެބައޮތް   އިރިވެފަ ތްތެ ޙަތަ  ފަނޑިޔާރުންން.  ގެ  ދެން 

ދަ  37ގާނޫނުގެ   މާއްދާގެ  އަށުވަނަ  މިހާރު  ހުށަހަޅާފައިވާން  ފިޔަވަޅަކީ    ،ޅަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރިޕޯޓްގައި  މި 

އެޙަނަސޭ ގޮތުގައިލުބޫޤައަޅުގަނޑު    ،ނަމަވެސްހެންތްތެރިވުން.  މިއަށްވު   ކުރާ  އަދަބެއްއެއީ  ހަރުކަށި  އެއް    ރެން 

ޖޭ.އެ ފިޔަވަޅުއަކަމަކަށް  ކަމަކަށް    2ޅަންޖެހޭނެ.  ސް.ސީން  މައްސަލައެއްޖިމިއީ  ވަނަ  އެ  ނާޢީ  އެހެންވީމާ،   .2  

 ހުށަހަޅާލަން.   ށްޅަނޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުއް އަޅުގަކަންތަ

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ތަންކޮޅެ  އްޒަތްތެރި އިޝުކުރިއްޔާ   މި  ފާމެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން  ކުރިން  މެންބަރު    އްޒަތްތެރި އިހަގަކޮށްލެވުނު  އް 

 . ވަންއަރު ޞަތުމެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފުރު ރިތްތެއްޒައި . އާދެ! ކަށް އެދިވަޑައިގެންޙަސަން ލަޠީފް ފުރުޞަތަ

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ލަޠީފް ސަން ޙަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

މުޔާ ޝުކުރިއް ބޭނުންޤަ  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމެއް  ދެތިން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ފުރަތައްރިރު.  ކަމަކަ.  ކޮމިޓީއަށް  މަ  މި  ށް 

ރޭޓް އަލްފާޟިލް  ޓްސް މެޖިސް އިޓު  ކޯޓްންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭއި. ރ. އެއީ ތް މައްސަލައޮ މި އި މިއަދު އެޖެންޑާކުރެވިފަ

ސަލައިގެ ރިޕޯޓް މި  އޮތް މައްސަލަ. އެ މައް  އިފަކޮމިޝަނުން ނިންމާސް  ޝަލް ސަރވިޖުޑި   ގުޅޭގޮތުންޢަލީ ނަޝީދާ

ރވިސް ކޮމިޝަނުން   ޖުޑިޝަލް ސައިރު ކަށް ބަލާ ތައްތަށަހަޅާފަ. ދެން އެ ރިޕޯޓްގައި ހުރި ކަން އޮތީ މި ކޮމިޓީއަށް ހު



  

ވޭ. ހަމަ  ހުރިކަން ފާހަގަކުރެ  އިހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފަމައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ކުރަންޖެ  މިކަހަލަ    ގޮތުންޢީއިޖުރާ

ފާ ރިޕޯޓްގައި  އެ  ކަންކަމާއި  ހަގަކޮށްފައެއާއެކީގައި  އަދިހުރި  ޖު  އި  ރިޕޯޓަށް  ކޮމިޝަނުން  ޑިއެ  ސަރވިސް  ޝަލް 

އޭއެކު  އި ނިންމަ  ގޮތެއް އެޑްމިނިސްލަވާލިއިރު  ޖުޑިޝަލް  ކުރިން  އެބައޮތް ޓްރޭޝަނުގެ  އެކުލަ   ން    އި ލާފަ އިވަރިޕޯޓް 

އޮޑިޓެއް  ސިފައިގަ އިންޓާނަލް  އެއިގެ  އޮޑިއިންޓާނަ  އީ.  ޖުޑިޝަލްލް  މި  ކަންކަން  ބައެއް  ހުރި  ސަރވިސް  ޓްގައި   

ފާރިޝަންގެ  ކޮމި އެއީ    ވިފައިހަގަކުރެ ޕޯޓްގައި  އަޅުގަނހަގަކުރެވޭ ފާ ނެތްކަން  ކަމެއް  ރިޕޯޓް    މި  ކޮމިޓީން  މި  ޑަށް 

ކަމު  ންމުހިގެ  އޭދާއިރު.  ބަލަމުން ފާހަގަކުރައްވާފައިންޓާނަލް   މަކީ އެއް  ރިޕޯޓްގައި  އޮޑިޓް  ޖުޑިޝަލް   އި     އެބައޮތް 

މައްސަލައަޓްއެޑްމިނިސް މި  ރިކީ  ރޭޝަނުން  މި  މިއަދު  މައް ޕޯއަޅުގަނޑުމެން  ބަލައިލި    މި   ، ސަލައަކީޓުން 

ބަހުރި  ގެ ސުވާލު އެޑުނއް ކަމަށް. ދެން އަޅުގައެދާނެ މައްސަލަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި-އަކީ އެންޓިމައްސަލަ

އްޔާ ވޯޓަކުން  ން ވިޓަކުވޯލަން ބޭނުން އެއީ މި ކޮމިޓީން މި  ށް ދަންނަވާސް ކޮމިޝަނަސަރވިއެހެންވީމާ، ޖުޑިޝަލް  

ބައިން  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކިޏާ އެ ގޮތަށް ނަމަވެސް. ޖުޑިންށް ވަކަމަ  ފާސްކޮށްގެން މި ކުރެވޭނެ ކަމެއް 

ކީއްވެގެންތޯ  އަ  ،ސާފުކޮށްލަންގަނޑުމެން  އަޅު ސާފުކޮށްލަން  ބޭނުން  ގައި    2015އޮގަސްޓް    30ޅުގަނޑު 

ކޮރަޕްޝަންގެ  އިތުރުން މި ކަމާ   މީގެ  އަދިގައި އެ  ޖުމުލައި  ފަހުންމެޕޯޓްގައި އެއޮތް ރި  އިހުށަހަޅާފަ  އިތައްޔާރުކޮށްފަ

އެކުލެޢަމަ ބެލުމަލެއް  މައްސަލަށް  ވިފައިވޭތޯ  މި  އެ ޓަކައި  ކޮމި-ޓިން  ހުށަހަނަޝަކޮރަޕްޝަން  ކުރިއަށް  ޅަށް  އިގެން 

ދެކެމެވެ. ވެސް  ކަމަށް  ސާފު    ގެންދެވިދާނެ  ލިޔުއްޢިމިހާ  އެ  އެއީ  އޮތްއި   އި ވާފަބާރާތުން  ކަންކަމާ    ހަގަކުރެވޭފާރު 

ލިޔު ދެންޢި  އޮތް  އިއްވާފަ އެކީގައި  ފާހަގަކުރެވިފަ  ބާރާތެއް.  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އޮޑި  އި،އެގޮތުން  އްގައި  ޓެއިންޓާނަލް 

ކޮމި  އިރެވިފަފާހަގަކު ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  މައްސަލަ  މި  ބައްލަވަ  2017ޝަނުން  އޮތްއިރު    ނިންމެވިއިރު   އި ގައި 

އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން  ވާ އޮތީ.  އްވެގެންތޯ އެކަން ނުކުރައްކީ . އެހެންވީމާ،  ކަމެއް  ހޭސާފުކޮށްލަންޖެ އެއީ 

މުހި ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް  ންއެއީ  ކަމެއްގެ  އަޅުގަނފާހަގަކުރެވޭމު  ކުރާ  . ދެން  ވެސް މި  އަބަދު  ކޮމިޓީން  މި  ޑުމެން 

ކޮމި ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  ބަ ކަމަކީ  މައްސަލަތައް  މިކަހަލަ  ބަލާ  އިޖުރާ   އިފަލާޝަނުން  ލިބުނީމަ  ރިޕޯޓެއް    ޢީ މީގެ 

ކު ކޮ  ހުރި   ން ރަގޮތުން  ބެލުންއި  ފަށްކަންކަން  އެހެހުރިތޯ  މި ހަފާ  ،ންނަމަވެސް.  މުހިގަކުރެވޭ    އް ކަމެމު  ންކަހަލަ 

ހިތުން  އަޅުގަ  އޮތިއްޔާ ސަރވިނޑު  ކޮމިޝަންޖުޑިޝަލް  އަޅުގަނޑުގަސް  އެ އި  އެ   މެން  ގެ  ފުޅުންބޭ  އެކަން 

ށް ފެނޭ  ތީ އަޅުގަނޑަވާށްމަކަ  މު ކަމެއް ންމުހި  އޮޅުންފިލުވުމަކީ ން  އަޅުގަނޑުމެން އެކައަދި  ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީ  

ކަން އެ  ގޮތްގޮތަށް  ކަހަލަ  ދެންނެވި  ފާމި  ކަންކަން  ކަހަލަ  އެ  ޖޭ.އެސް.ސީގައި  ހަގަކުރެވެންޏާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަން 

 އްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.. ޝުކުރިނޑު ފާހަގަކޮށްލީކަން އަޅުގަ ދަންނަވަން. އެހެންވެ އެ

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު މޫސާ ސިރާޖަށް ރުމެންބަ އްޒަތްތެރި އިންބަރު.  މެ އްޒަތްތެރިއި ރިއްޔާ ދެ!، ޝުކުއާ



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ޖީހާން އަދި   ގަކުރެއްވި ފަދައިން ހަފާ  ންބަރު އެމެ އްޒަތްތެރިއި ސް ވެއްރިރު. އަޅުގަނޑު ޤަމު އްޒަތްތެރި އި ރިއްޔާ ޝުކު

ވޭ ތަޙުޤީޤު  ކުރެ ފާހަގަ  ކަމަށްއޮތް    އިފަ ކޮށްމަފުރިހަޢާތްތައް  އިޖުރަގައި  މީ  ސަން ލަޠީފް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންޙަ

ކޮށްއިރު ހިންގި އެކަން  ގޮތަށް  ކުރަންޖެހޭ  ކަމަ   އިފަ ގައި  ފާހަގަކުރެވޭށްއޮތް  އެ   އަޅުގަނޑަންނަމަވެސްހެ.  ވެސް    ށް، 

ފާމެންބަ  2  އްޒަތްތެރިއި މީރުން  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެވޭ  2ގެން  ހަގަކުރި  އެބަ    ޢީ ޖިނާއެއީ  .  ކަންބޮޑުވާ  ކަމެއް 

، ފޯޖަރީ  އުންގެނަ  ށް ބަދަލު ލިޔުމަ  ލު އަސްކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއްގެ އިތުރުން  ގައި  ރޭ ތެ  ގެ ކެއް އެބަހުރި. އޭތުތަމަޙުތު

  ޑަށް އެބަ ގަނހިންގަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ވެސް އަޅު ންފެންނަން އެބައޮތް. އެއީ ފުލުހު ހަމަ ސާފުކޮށް ކަން ވެސް ހިމެނޭ

ވެ މި  ދެން    ކުރެވޭ. އަޅުގަނޑު  ގޮތުޤަ  ސްކޮމިޓީން  ނިންމުން  ގައިބޫލުކުރާ  ނިންމުންތަކުގައި  ނިންމާ  ތަކާ  މިހެން 

އުފެއްބެހޭ ސުވާލު  ގޮތެއްނޫންކަން    މަކީ ދުގޮތުން  ކުރިން  ރަނގަޅު  ވެސް ކޮމިމީގެ    ށްފަ. ފާހަގަކޮ  ޓީތަކުގައި 

މިފަދަ  ،މަވެސްންނަހެއެ ޖު ކަންބޮޑެތި    ފާހަގަކުރެވޭ  ފަރާތުޑިކަމުގައި  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  އެކަން  ންޝަލް  އެ   

ސާފުއޮތް    އިނގާފަހި މުހި  ށްލުމަކީކޮގޮތެއް  އަންހަމަ  ކަމެއްކަމަށް  އެހެންމު  ފެނޭ.  ވެސް  ޙަސަން ޅުގަނޑަށް  ވީމާ، 

ހުށަ  އެ  ހުށަހެޅުލަޠީފް  ތާ ހެޅުއްވި  އަޅުގަނޑު  ޖުޑިއީދުކުރަންމަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ސަރވި .  ކޮމިޝަން ޝަލް    ސް 

ސާ މިހާ  އޮހާޒިރުކޮށް  އިންޓާނަލް  އެކުލަވާޑިފުކޮށް  އޮޑިޓްލިއިރުގަޓެއް  އެކަން  އެހެރީ    އިގަކޮށްފަ ހަފާ  ގޮތަށްއެ ގައި  އި 

  ން ށް އަސްލު ލިޔުކޮބަލާއިރުގައި ސާފު  ށްންތަކަޔުހުރި ލިއި  މި ހުށަހެޅިފައަދި  .  އޮތީ ކީއްވެގެންތޯ  އެގޮތަށް ނުގޮސް 

ބަޔާންކުރާ ގޮތުން  އި  ދާގަވަނަ މާއް  310އް  ކުށެ  ޢީޖިނާއެއީ  ދަށުން    ނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެއެ ޤާ  ބަދަލުކޮށް ފޯޖަރީއެއްކަން

ލިޔުޙައްޞަ  އެއީ ހަދަ  ގޮތަށް  އިން  އަސްލު  ނަމެއް  އެއީ  އެ  ކަލްކޮށް  އި  ތުޙުމަތެއް،  ހުށަހެޅުމަކީ    ޢީ ޖިނާޖިނާޢީ 

އެހެ ހިންވީމާ،  ކުށެއް.  ފެނޭ  އިނގާފައެކަން  އަޅުގަނޑަށް  ޖޭ.އެސް.ސީއޮތްގޮތެއް  ހަމަ  ކިމެ    ން  ބައިންބަރުން 

  ށް ޔަވަޅަކާ ހަމައަ އޮތްތަން އެބަފެނޭ ފި  އި އް ފުރިހަމަކޮށްފަޢާތްތަރައިޖު  އި މި މައްސަލައިގަ  ،މީގައި  . ދެންންސާފުކޮށްލަ

އެކައްގޮ ހަމަ  އޮންނައިރު  ފާހަގަކު ސަ  އެހެންނަމަވެސްން  އަޅުގަނޑަށް  ،ރަން.  ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރި  ވެސް  މި   

މެންބަރުން ސާފުކު  ގެޖޭ.އެސް.ސީ  ބޭކިބައިން  ލަޠީފްއަދި    ހަމަ ވާތީވެ  ނުންރަން  މެންބަރު    އްޒަތްތެރިއި  ،ޙަސަން 

މި    ކޮށް ރުމި ކޮމިޓީއަށް ޖޭ.އެސް.ސީން ހާޒި  .ންޑު ތާއީދުކުރަނށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަވި ހުލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއް ޙަސަން  

 ހަމަ ބޭނުން.  ށްލަން ތުތައް އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮމުގައި މަޢުލޫމާކަ

 

 ވުން: ކެ ހަކަދެއްން ވާ ރިޔާސަތު

 އިން.މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ ރިއްޒަތްތެއި

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

މައްސަލައާ   އްރިރު. އަޅުގަނޑުޤަކުރިއްޔާ މު! ޝުއާދެ ރުން ވެސް  ރަނީ އަދި މީގެ އިތުގުޅިގެން ފާހަގަކު   ވެސް މި 

ކޮމިޖުޑި ސަރވިސް  ގޮތާޝަލް  ޢަމަލުކުރައްވާ  މި  ރައްޝަނުން  ގުޅިގެން  ބޮޑު    ޔިތުންގެ އި  ވަރަށް  ވެސް  މެދުގައި 

ހުރިކަންބޮ ފާހަގަ ޅުގަނއަ  ކަންޑުވުމެއް  އެބަޑުމެން  ދޭކުރެވޭ    ފަނޑިޔާރުންނާ  އެއީ  ބައެއް  .  ހަމައެކަނި  ތެރޭގައި 

ގުޅިގެން  ންތައްތަކަ އެއީ  ޙަނަސޭކާ  ދިނުމަކީ  ކުރެވޭ  ކިހިނަކުން  ތްދިނުމަކީ  އިންޒާރު  ނޫނީ    ނެއް ކިހި  އެއީ ކަމެއްތޯ 

  ފީކޮޅެއް ނަގައިގެން ވެސް ނީ ބައެއް ފަހަރާ ކުޑަކުޑަ ކޮލިބެ  މިމާތު  ޢުލޫމި މަ  ށްމެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަވޭ ކަކުރެ

ލެވިފަ  އިމީގަ ޖަލަށް  އިންނަނީ  މީހު  އިމި  ޖަލުއެ  ތަންފީން  ނިންމާފަޛުން  އިންނަނީ.މި  އިކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން    

މައްސަލައަށް  އޮތް  މި  ވެއެބަޑަށް  އަޅުގަނ  ބަލާއިރު   ކުރިމަތީގައި  ހަމަގައިމު  ޖިނާޢީ ފެނޭ  ކުށެއްގައި    ސް  ދެތިން 

ވަރަހުތު ހެއްށްމަތުކުރެވޭ  އެބަޤަ ކާއި    ފާހަގަކޮއެބަހުރިންނަން  ފެ  ރީނާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކޮރަޕްޝަނަށް  ނަން  ށްލާ. 

އެބަހުރިހުތު މައްސަލައެއް  .  މަތުކުރެވެން  އެބަހުރިމަތު ހުތުޚިޔާނާތުގެ  ފޯޖަރީ.  ކުރެވެން  ތު އަދި  ކުރެވެން  މަތުހުއަށް 

ލޫކީ  ސުއެއްގައި  ތުކުރެވެން ހުރި މައްސަލަމަހު ތުކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށްކުށްތަ  ޖިނާޢީވީމާ،  އެހެންމީގައި.  އެބަހުރި  

ބަ ސަލަމައްގޮތުން   އަ  ނަސޭލަން  އެއީ  ފިޔަވަޅަކީ  ހިޙަޅާ  އަޅުގަނޑަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދިނުން    އެ   އެއްނުވޭތް 

އެހެންނަމަވެސްއްކަމުދާހެނެ މީގަ.  އަޅުގަނ،  މީއި  އެބަޖެހޭ  ފާހަގަކުރަން.ޑުމެން  ކަމެއް  ސަރވިސް  ޑިޝަލް  ޖު  ގައި 

މައްސަލާ އިކޮމިޝަން  ހުރި  އެ  ނުވަތަ  ޕްރޮސެސް  އެބައޮތް  ފޮލޯކޮށްފަޅަރަނގަ  ތައް ޢާތްޖުރަގައި  އެބަހުރި.    އި ށް 

އަޅާފަ  ،އެހެންނަމަވެސް އަ  އިނިންމަން  ފިޔަވަޅަކީ  ގޮތުޤަމެން  ޅުގަނޑުއޮތް  އެންމެ  މި  ގައިބޫލުކުރާ  ބު  ސަ މުނާއީ 

އަދި  ފިޔަވަޅެއް އަނޫން.  ފިޔަވަޅަޅަ  ނިންމާފައިވާ  ނޫންކަން  ފިޔަވަޅު  ރަނގަޅު  އެންމެ  އަޅުގަނޑު  ކީ  ވެސް  ން 

އެހެންނަމަބޫލުކުރަންޤަ މެންޑޭޓެއް    ،ވެސް.  ކޮމިޓީގެ  ވެސް މި  މެންޑޭޓެއް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން  އަދި  ނޫން    ވެސް 

އަޅާފައިވަނީ ސީދާ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ    ޅުގައި އަޅާ ފިޔަވަ މައްސަލަތަކުވަކިވަކި   ހެންކޮންމެ  ކީ.އީއެ  ންނޫ

،  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން  ން  ކޮންމެހެއެއީ    ނުންބުން  ޅައަ  އެހެން ގޮތަކަށް ފިޔަވަޅު

ސަރވި ޖުޑިޝަލް  ބެލުމުގައި  ޢަމަލުކުރާ މައްސަލަތައް  ކޮމިޝަނުން  ގޮތުން  ގާނޫނީޅޭގޮތުން  ގު  ގޮތާއި   ސް 

  ކޮށް ޒިރުހާ  ންބަރުންމެގެ  ޝަނު ވިސް ކޮމިމަ ޖުޑިޝަލް ސަރނަވާށްތަކެއް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންތައް

ގުޅޭއެކަ ކަމަށްއެންމެ  ހަމަ  ކީ  ލުކުރުމަސުވާ   ގޮތުން މާ  ގޮތް  ވެސް  ރަނގަޅު  ކުރިން  މީގެ    ހުށަހެޅިފައިވާ ހަމަ  ވާތީ 

ޖުގޮ ސަޝަޑިތަށް  ކޮލް  މައްސަލައާ  މެންބަރުން ގެ  ންމިޝަރވިސް  އެކަން    މި  ހާޒިރުކޮށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ގުޅިގެން 

ފެންނަ ބަލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް  ފާހަގަކުރެވޭތީންޖެހިނގާފައިވާ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  އެކަން    ހޭ  ހަމަ 

 ވާލީ.ދަންނަ

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު



  

 ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ.  2ޙަސަން ލަޠީފްގެ  ރު މެންބަ އްޒަތްތެރިއި . ބަރުމެން އްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ފްލަޠީ ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

ކުޑަކޮށް    ، ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  އް ދަންނަވާކަށް އެއްޗެ  ގައިރުޞަތުވަނަ ފު  2ގައި  ތުޙަޤީޤަ  ނޑު ކުރިއްޔާ އަޅުގަޝު

މެން ވާހަކައެއް  ދެންނެވި  އޮޅިވަޑައިގެންފިއަޅުގަނޑު  އަޅުގަބަރުންނަށް  އަޅުގަނޑު  ހެން  ހީވަނީ.  ވަން ނުދަންނަނޑަށް 

ކޮ ހާޒިރުކު   ގެމިޝަންޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  ޖުޑިމި ދަންނަ  ރާ ވާހަކައެއް. އަޅުގަނޑުމެންބަރުން  ވާހަކައަކީ  ޝަލް  ވާ 

އޮތީ.    އި. ކިހިނެއްތޯ މިކަން ހިނގާފަ މާތުލޫޢުފުކުރާ ވާހަކަ މި މައަޅުގަނޑުމެން ސާ   ކިބައިންގެމިޝަން ސް ކޮރވިސަ

މެ  ންނަ ކޮންއޮކަމެއް  ންރަސާފުކު  ނޑުމެންނަށްޅުގައްސަލައެއްގައި އަމިހެން އަންނަ މަ ގައި ބޫލުކުރާ ގޮތު ޤަނޑު އަޅުގަ

އެ  ޖުޑިޝައީފަހަރަކު  ކޮކީ  ސަރވިސް  މެންލް  މިތަނަބަމިޝަންގެ  ހާރުން  ޖޭ.ކޮރުޒިށް  މުޅި  އެއްކޮށް  އެސްށް  .ސީ 

ގޮތަށް  އަދި  ކުރުން  ހާޒިރު އޮންނަ  އެހެންނަމަވެސް  އްކަމެކަހަލަ    ންވާނެއޮންނައެ  އެ  އަޅުގަނޑު  ،ނޫން.  މެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އި ސާފުކޮށްފަތުމާލޫމަޢު ދެން  ލިބުނީމަ  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  ބޭފުޅުން  ރި  މިހު   އި ކުރެވިފަފާހަގައެ 

ދެންމެ   ކަމެއް  ޙުސައިން   އްޒަތްތެރި އިހުރިހާ  ޢަލީ  ކުރިން  މެންބަރު  އޭގެ  އަދި  ވެސް  އެ    ވެސް  ސިރާޖު  މޫސާ 

ކަ އަޅުގަނޑުމެނަވިދާޅުވި  އެއީ  ކަ  ށްންކަން  ކޮމިންފާހަގަކުރެވޭ  މި  ވަންޏާ  މައްސަލަ  ކަމަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޓީން 

އެއް  އެއީ   އި ށްފަކޮޝާއިޢު  ގައި ރިޕޯޓް  އި ނިންމަ  އިފަބަލާ ލާ  ވެސް  އި ވެބްސައިޓަށް  އަދި  ލާޙުކުރަން  ޞްޗެއް 

ކޮމިޝަނަޖެހިއް ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  ދަންނަވާޖިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މަޢާފަށް  ށް  އެހެން  އަޅުގަނޑު  ނަން. 

އަޅުގަނޑަށްއެދެ ބޭފު  އެ  ން  ބައެއް  ކަންނޭނގެދެންނެވުމުގައި  އޮޅިވަޑައިގެންފާނެ  އެޅުންނަށް  ،  ސްނަމަވެންހެ. 

ރަން މިކަން  ސަރވިސް ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުޖުޑިޝަލް   މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ  އަޅުގަނޑު

ވެސް    އިހިނގާފަ އެއްގޮތަކަށް  ގޮތެއް.  ކޮމިޝަން  ހުޑު  ނއަޅުގައޮތް  ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  ށަހެއްނާޅަން 

 ން.ނުކުރަވެސް  އީދެއްކަމަކަށް ތާހާޒިރުކުރާކަށް. އަދި އަޅުގަނޑު އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙުސައިނަ  ތެރިއްޒަތްއި ޢަލީ  އެވުށްމެންބަރު  ކުރިން    . ހާންޖީ   މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއިދިވަޑައިގެންފައިވާ  ރެން 

ގެންދަވާ.    ވާ.އެދިވަޑައިނުގަންނަ ކުރިއަށް  ޙުސައިން  ފުރައާދެޢަލީ  އެދިވަތަމަ  !  ބޭފުޑައިގަފުރުޞަތަކަށް  އް  ޅެތް 

  ރުޞަތު ފު  ށްބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނައިއްޒަތްތެރި މެންމި ވަނީ.  އި ންނެތިގެން ނައްޓާލައިގެން ގޮސްފަނޑު ހަނދާއަޅުގަ

 އަރުވަން. 

 

 ކެވުން:ކަދެއްން ވާހަބަރު ސަޢުދު ޙުސައިގިލީ ދާއިރާގެ މެންނވިލި



  

  އިންނަމާދޫ .ފާހަގަވޭ ރއެބަ    އަޅުގަނޑުމެންނަށްށް އެބަ  ޑަޓުން ވަރަށް ބޮ ރިޕޯތް އޮރިރު. މި! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްއާދެ

މެޖި އިސް  ޢަރޭސްޓްކޯޓުގެ  ކޯޓުގެ  ނަޓު  ކޯޓުލީ  އެ  މަސްޝީދުގެ  މަޤާމެއްގެ  ޙަވާ   އިޔަތާއްލި އޫގެ  ލުވެހުރެ 

ބޭނުއޫމަސް ހިނލިއްޔަތުގެ  ކަންންކޮށްގެން  ބައެއް  ހުރި  ޖިނާޢީ ބޮ  ށް ރަވަ  ތައްތައްގާފައި  މައްޗަށް    ޑު  ކުށްތަކެއްގެ 

އޮތު ދީފައި  ރިޕޯޓު ޓުޑިހުމަތުކުރެވޭ ގޮތަށް  ބަޔާންތަކެއް  ވެސް އެބައިން    ގައި ބަޔާނުއަނެއްކާ އެ ބޭފުޅާގެ  އަދި    ގައި 

އެކަށީގެންވާ މަންޑޮކިއުގަކުރައްވާފައި  ފާހަ އަތުގައި  އެބޭފުޅުން  އެ  ނުހުރެދާނެއޭޓުތަކެއް  ގޮތަށް  އެ   މި  ،  ހެންވީމާ. 

މީގެ މިމިންވަރަށް  އޮތް.  ން  އެބަ  ފެންނަން  މިފަދަ ކައޮތީ  ޖޭ.  މުގެ ވުޙަތްތެރިސޭނަ  ގައިމެއްދެން  އެސް.ސީން  ގޮތުން 

ފިޔަ ނަވަޅަކީއަޅާ  އޮތްވަންޏާ    ކަމަށް  ވެގެންޙަތްތެރިސޭ  ދިވެހި   ކުރިއަށް  ޖުޑީތާނގައި  ޝަލް ސިސްޓަމްގެ  ރާއްޖޭގެ 

ހިނތެރޭގަ މި  ކަންތައްތަކާ އި  އަންނަ  ހަމަ  ގަމުން  އޮތްތާނގައި  ކުރިއަށް  އަދި    ންނާޤާޟީއި  ދެތެރޭގައި 

ދޭތެރޭގަސްމެޖި ފިޔަވަޅެއްގެ  އެ  ހަމަ  އިޓްރޭޓުންނާ  އެހެންވީޅޭ  ޤާއިމުކުރެވެނީ.  މި  ،  މާ ޕްރޮސީޑެންޓެއް 

  އޮންނަ އެ  އެސް.ސީއަށް  ޖޭ.  ގެ ގޮތުގައި ޗެއް އެއް  ގޮތުގައި ކުރުމަށް ލިބިގެންވާ  ގެ އޮޕްޝަނެއްމިއީ  ވުމަކީ  ތްތެރިޙަސޭނަ

ބޭކަމަށްވަންޏާ މި  އޮޕްޝަން  މި  މިންވަ   ކޮން  ކުށްތަނުންކުރެވެނީ  ބޮޑެތި  ކިހާ  ކުށްތަކެއް ކެއްރަކަށް  ކުދި  ކިހާ  ގެ  ، 

އަޅުގަނޑުމެންނަ.  ކަމެއްމައްޗަށް   ފެންނަން  މިހާރު  ދައުލަތުގެ ށް  ޢަމަލެއް   މިއޮތީ  ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ  .  ފައިސާއަށް 

ނުފޫޒުޅުން  އަނެއްކޮ ނާބޭނުންކޮ  މަޤާމު  ހޯދާށްގެން  ފައިދާތަކެއް  ޑޮކި  ޅޭތީ.އުފައި  ޖާއިޒު  އުމަންޓު  އަނެއްކާ 

ބޭބަދަ ޑޮކިއުމަންޓު  އަމިއްލައަނުންކޮލުކޮށްގެން  ހުށަހަޅައިގެން ބިލު  ށްށްގެން  މިއޮތީ އް  ތައްތަކަން  މި     .  ކޮށްފައި 

   އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ މިދާ  ގަމުންމިވަގުތު ހިނ ރުގައި ރާއްޖޭގައި  ބަލާއި  މިނަށް  މިކަމުގެ ސީރިއަސްމިއީ  ،  އެހެންވީމާ

ވައްކަ މި  ހަމަ  ފޭވެސް  ޓެކުމާ ރުމާއި  ކަންތައްތައް. އެހެންވީ  ހާއި  މިކަމުމާމިކަހަލަ  އަޅުގަނޑަށް،  ފެނޭ    ގައި  ވެސް 

ލަ  ހަމަ. އަޅުގަނޑު ޙަސަން  ހަމަ  އަދި  ން ސާފުކުރަން  މިކަ  .ދުކުރަންށް ހަމަ ތާއީށަހެޅުއްވި ގޮތަޠީފް އެ ހުވެސް 

އަޅުގަނޑު ސާފުއިތުރަށް  އެބަޖެހޭ މެންނަށް  ކޮބައިތޯ  ކުރަން  އުސޫމިކަ  މި  ޖެހޭ  ޙަސޭނަ  .ލަކީމުގެ  މި  ތްތެރިވާން 

ކޮބައި މިކައެހެން  އިތުރު    .ތޯސަބަބަކީ  ޖޭއްކަންތަމި  މުގައި  ހެކިތަކެއް  މިހާރު ސީ..އެސްތަކެއް  ފާހަގަވީތޯ    އަށް 

ފެންއަޅުގަނޑުމެންނަ އްގައި މީގެ އަދި  ފަހަރެ   ، އެ ބޭފުޅުންނަށންވީމާއެހެ  ގެ އިތުރުން.މިހިރަ ޑޮކިއުމަންޓު  ނަންށް 

ޑޮ މިކިއުމަންޓުއެހެން  ފެނިގެން  ސާބިނުވާ  ތަކެއް  މިންވަރަށް  އެ  އަދި  ކަމަށްކަންތައް  ކަމަކީ  . ވެދާނެ  ވެސް  ތަކެއް 

އަޅުގަނޑުމެން،  ވީމާއެހެން މިނަށްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ފެންނަން  ޔަޤީ  ހަމަ  މިއޮތް    ނުން އޮތީ  މިހާރު  ވެސް 

ބަލާކިޑޮ ބޮޑަށް  އިރު އުމަންޓުން  އޮވަރަށް  ތެރޭގައި  މިކަމުގެ  ތެރޭގަ  ކޯޓުގެ  ކަންތައްތަ  އި ތް  ކެއް  ނާޖާއިޒު 

އެވާހިނގާފައި ބޭފުޅުންހެންވީމާކަން.  މިފަދަ  މިކަމުގައި  މިހާ ،  ދޭތެރޭގައި  އަދި  ފިރުމާލެކޮށް  ލުއިލުއި   ނާ  ވި 

އި ޤާޟީންނަށް  ނގަ  އޮތްތާނޫން. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ކުރިއަށް   ޙާސިލުކުރެވޭނެ ކަމެއްމަޤްޞަދުމި    ށްނަޑުމެންއަޅުގަނ

ނަށް  ޑުމެންޅުގަނލެވެންޏާ އަމާގޮތަކަށް ފިރުލުއި  ފައިކަމެއް މިގޮތަކަށް ކަންކަން ކޮށްލާފަދަ  އަދި މި  ޓެއް މިއީ ކޯވެވޭ

  .ސީ އެސްޖޭ.އަނެއްގޮތަކީ    . ދެން އެދެންއެ  އިގަ، ޖޭ.އެސް.ސީރެވެނީ. އެހެންވީމާއިމުކު ގާއް މި  ޑެންޓެނުބައި ޕްރެސީ



  

ހުށަހެޅިއަޅުގަނޑަ  ވަގުތު މި،  މާއެހެންވީސުވާލުކުރުން.    ޒިރުކޮށްހާ ހީވަނީ  ލިބިށް  ތާއީދު  އޮތިއްޔާ    އި ފަ 

ބެޖޭ.އެސް.ސީއަ މިކަމާ  ސާފުކުރުޢުލޫމަ  އިތުރުން  ހޭގޮތުށް  ދެންހުށަހެޅޭކަމަށްވާތީ  މަށްމާތު  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވެ    ސް 

 .  އްޔާވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިކުރާ އެގޮތަށް އެ ތާއީދު

 

 : ސަތުން ވަހަކަދެއްކެވުރިޔާ

އި ޔާރިއްޝުކު ފުރު  ސިރާޖަށް  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިވަގުތު  އާދެ!  މެންބަރު.  އަރުވަން.  އްޒަތްތެރި  ޞަތު 

 ންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް.  ތެރި މެއްޒަތް އިފަހުގައި ށްއެއަ ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.ތްއިއްޒަ

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާ

ވާހަކަދެހަ  އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  ބޭނުންވީ  ފާހަގަކޮށްލަން  ޙަސަ  އިރުކެވިއްމަ  މެންބަރު  ން  އިއްޒަތްތެރި 

ން  ހެ އެނަމަވެސް އެއީ  ކެވުނު  ންނަށް ދޭހަވެގެން ވާހަކަދެޅުއްވާފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެށަހަށް ހުވަކިގޮތަކަލަޠީފް  

މި    އެދިފައި   ފުރުޞަތު   ޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނ  ވީމަކަދެއްކެއަނެއްކާ ވާހަ  ދޭހަވާގޮތަށް   ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް 

ވެސް މި އޮންނަނީ  އި ގައްސަލައިޅުގަނޑުމެން މިއޮތް މަ މިއަދު އަ ފާހަގަކުރެވޭ މަށް ހަނޑަދަންނަވާނަމޭ. އަޅުގަހަކަ ވާ

ކޮމިޓީން ތަޙްޤީޤުކުރި  ތަޢުކޮމިޓީ  ،އެ  އަންނަނީ  މި  ލަފާ  ނަގައިކަމު  ފިޔަވަޅު  ދީބީގެ  ފިޔަވަޅު  ވާ  ޞޭޙަތްދިނުމުގެ 

ފެނު ކޮމިޓީއަށް  އެހެންވީމާއެޅުމަށް  އިނގޭތޯ.  ނި  ،ން  ނިންމުމަށްފަހު  އަންނަނީ  ނިން  ންމިކޮމިޓީން  މި  މުމަށް 

ކޮށްފައި  ށް އެޑްރެސްނަޝީދަ  ސް މުޙައްމަދުސް ރައީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީމިޝަނުކޮ  ސްޝަލް ސަރވިޖުޑީ

ރސިޓީ ފޮނުވާފައި  މެޖިސްޓްރޭޓު .  މެޖިސްޓް  އިންނަމާދޫ  އަލްފާޟިލް  ކޯޓުގެ  ނަޢަރޭޓަރ    15ތުން  ގުޅޭގޮ  ޝީދާ ލީ 

ނަންބަރު    ށްކޮމިޝަނަ  ގައި މި  2015  ސެޕްޓެމްބަރ ފަހު އެ  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް، ޝަކުވާތަކުގެ  2009/22ހުށަހެޅުނު 

  ސް އެ ނިންމީ ވެ  ޝަނުންހާރު ކޮމިށް ހީވަނީ މި، އަޅުގަނޑަ. އެހެންވީމާވާ ކޮމިޝަނުން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުޝަކު

ވާ ގޮތަކަށް   ދޭހައަޅުގަނޑަށް  ންހެރީއެންޑޯސްކު އެ  ވެސް    ންޓީއެއްގޮތަށް ކޮމި  މުމާންމި ނިން ކޮމިޓީން ނިޤީޤުއެ ތަޙް

ދެން ފެންނަނީ.  އެއްބަ  ޑުއަޅުގަނ  މި  ވަވެސް  ނިންމުމަކާކޮ  ތުންގުޅޭގޮ  ކިކަމާސް  ނިންމާ  ގުޅިގެން    މިޝަނުން 

ޖޭ.އަޅުގަނޑުމެން   ޙާކޮންމެހެން  ކޮށްޒިރުކޮއެސް.ސީ  މި    ނޫން.  އްސުވާލުކުރުމެންމެހެން    އެހެންނަމަވެސް، 

އިތުރުމަ އަޅުގަނޑުމެ  ން އްސަލައިގެ  ފާހަގަކުރެވިންވެސް  އުއް  ގެންނަށް  ތިން  މަތަހިނގައްޖެ  ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް   ،

ހަމަ   ންތުގުޅޭގޮ  ކާފަނޑިޔާރަ އެޅިތްޙަސޭނަ  ވެސް  ފިޔަވަޅު  އެއްޖެކަދިނުމުގެ  އަޅުގަނހެންވީމާން.  ހީވަނީ  ،  މި  ޑަށް 

ތެއްގައި  އެބަ އެބަޖެހޭހެން ކޮން ޙާލަފުކޮށް  ވެސް ސާ  ރައްޔިތުންނަށް،  ވެސް ސާފުވާން އެބަ ޖެހޭހެން  ރައްޔިތުންނަށް

އެއީ    . މި އެޅެނީގުޅޭގޮތުން ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ފިޔަވަޅު  ނާޔާރުންކޮން އުސޫލަކުން ބެލިގެންތޯ ފަނޑި  ،ކޮން ގޮތަކަށް

އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްޢާއްމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެންނަނީ  މި  ހަމައަކީޤަ  ސުލޫކީ  ވެސް    ސޫލަކީއުވެސް    ބޫލުކުރާ 



  

މައްސަލައި  ސަލައަކާމައް އެ  ޒާތަށްގުޅިގެން  އަދި  ގެ  ބަލާފައި  ނަބޮކުޑަ  ކޮންމެހެން  ބަލާފައި    ޙަތް ސޭޑުމިނަށް 

ނޫން.  ނުދެވޭ މައްސަލައެއް ނެއޭ  ޖިނާޢީ  ޖިނާޢީ  އެހެންނަމަވެސް،  ތުއޭގައި  ކުރެވޭ ހު  ވަ  ކަމަށްމަތެއް  ން  ކިވަންޏާ 

ފަނޑިޔާ ނަޒާޚާއްސަކޮށް  މެދު ސީ ޙާތްތެރިކަރުންގެ  ބެލޭތަރިއަސް ޝައްކުމާއި  ސީރިއަސް ގޮތަކުން  ނުވަތަ  ފަދަ  ކެއް 

ޅުގަނޑަކަށް  އަ  ނޫން.  ކަންތަކެއްގެ  އި ދޫކޮށްލާވަރުފަދީޙަތްސޭވަންޏާ އެއީކީ ހަމައެކަނި ނަ  އްކުތަކެއް އުފެދޭކަމަށްޝަ

ޤަ  ހަމަގައިމު އެހެންވީމާބޫލެއްނުކު ވެސް  ހަމަރެވޭ.  މައްސަލަ،  މި    އެހެން އަދި    ން.ނޫ  ގުޅިގެން  އާއެކަނި 

ނަ  މައްސަލަތަކުގައި  އަސޭވެސް  ހުރިކަން  ފާހަގަކުޙަތްދީފައި  ނަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޅޭގޮތުން  ގު  ޙަތްދިނުމާސޭރެވޭތީ 

ޢަމަލުކުރަނީޖުޑީ  ޓަކައި  މަށްކޮން އުސޫލަކުން ބަލައި އެކަން ސާފުކުރުކުންތޯ  ހިނަ ކި  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

މެންބަރުން  ޖުޑީ ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ކޮމިޓީޝަލް  ފެންނާޒިރުހާއަށް  މި  އަޅުގަނޑަށް  މަ  ހަ   އެކަން ތީ  ކުރުމަށް 

 .  ލީގަނޑު ހުށަހަޅާއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން.  ވަ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު އަރުރި މެންބަރު މޫސާތްތެށްފަހު އިއްޒަތެރި މެންބަރު. އެއައިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާނަދޫ ދާއިފޮ

ސަން ލަޠީފް  މެންބަރު ޙަވެސް ދެންމެ ކުރިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގަނޑުއަޅު  ރު.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރި

ހުށަހެޅި ފާ  އެގޮތަށް  އެހެހަގަވިކަމަށް  ހުށަނާޅާކަމަށް  ،ނަމަވެސްން.  ދެންނެވީއެ  ނަޒަރުގައި މަ.      އަޅުގަނޑުގެ 

އެބަ    ރައްޔިތުންނަށް އި މެދު  ފަނޑިޔާރުންނާށް  ކޮޞަކަން. ޚާއްކުންލުކުރަނީ ކޮން އުސޫލަ ޖެހޭ މިހާރު ޢަމަސާފުވާން 

  ވަންޏާ   އަށް ބަލާކަމަށް މި މައްސަލަނިނު ހަމައެކަހިނދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބުކުރެވޭ   ތަކެއްސީރިއަސް ތުހުމަތު

އެބަ   ކުރެ ހިމެނޭ  މީގައި  އެބަ  ޖިނާތުހުމަތު  ތިން  ކުށަ ވޭ  ހުރި  ރުގައި  ކުރެވޭއި   .ކަށްޢީ  ކަންތައްތަމީގައި  ކުން  ބައެއް 

ގޮތު  ސީރިއަސާފުވާ  ހަމަ  މިންވަރަކަސް ގައި  ތުހުމަތު  އެ  ބާރުށް  ކަންކަ  ތަކަށް  .  އެބަހުރި ވެސް    ން ދޭ 

ރައްޔިތުންނަށްއަޅުގަނޑުމެންނަ ސަސްޕެސާފުވާ  ށް  ފިޔަވަޅުއަޅާއިރުގައި  ޙާލަތެއްގައިކަންންޖެހޭ  ކޮން    ، ންޑުކުރަނީ 

ނގެން  ކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާން އެތެއްގައިވަކިކުރަނީ ކޮންކަހަލަ ޙާލަ ،ކޮން ޙާލަތެއްގައިކަން ނީޙަތްދޭންޖެހެސޭނަ

ޖެހޭ ނިއެބަ  މި  ރައްޔިތުން  އުފެއްސުވާލެއް  ދޭތެރޭގައި   ޒާމާ.  ފުރު  ދީގެންނުވާދުމުގެ  ކަންތައް  ނެ.  ޞަތެއް  މިހާރު 

މެ  އެން  ވެސް  ތިޚާބުގައި އަދި ރިޔާސީ އިންލެވިގެން މިއައީމި މަޖިލިސް އެކުށް  ކޮޞަޚާއްއަދި     ބަލާއިރުހިނގާގޮތަށް

ރައްޔިތުންޑަބޮ މިއޮތީ  ވަޢުދެއްގައި  ރިޔާސީ  ޢަދު ށް  ޝަރުޢީ ށްދޭއިމުކޮގާ ލުއިންޞާފު  ނަށް  ރަނގަޅު  ނިޒާނެ  މެއް   

ކުކުރަމުން ދާ  ލުޢަމަމެދު    ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް. އެކަންކަމާކަންކަން ކުރަންޖެހެނީ ވަރަށް ދެ  އެ  .އުފެއްދުން  ތަކެއްކޯޓު

  އްތައް މިގޮތަށް ދާއިރު  ކަންތަވެސް ޤަބޫލުކުރަން. މި  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޖެހޭނެށް ސާފުކޮށް ފެންނަންއްޔިތުންނަގޮތް ރަ 



  

ނަޒަރުގަ ނޑުއަޅުގަ ރައްޔިތުގެ  ޖޭންއި  ކިޔައިދޭން.ނަށް  ސާފުކޮށް  މިގޮތަށް    އެސް.ސީން  ކީއްވެގެންކަން  އެބަޖެހޭ 

ގޮތުން  ދޭގާނޫނުތައް ތަންއިދުތައް  ގަވާ  ނެ އެ ބޭފުޅުންގެ ހުރިފަހަރެއްގައި ވެދާއެއީ    ޖެހެނީ.  މިތައް އަންނަން  ފިޔަވަޅު

އެއީކަން  ގޮތަކީ  އެކަން   އެގޮތަށް   ވެސް.  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ވެދާނެ.  ވެސް  ޖަވާބު  އެ  ،އެހެންނަމަވެސް  ކަމުގެ 

ކީ އަޅުގަނޑަށް  ތަނަ  ބުޞަމުނާނީމަ  ބު ދިޖަވާ  އެ   ކޮށްގެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް ސާފުނަށް ސާފުކޮށް އެނ ންތުރައްޔި

ގޮތު ކޮމިޓީފެންނަ  މި  ހަމަ  ރައްޔިތުންހަ  ވެޒިރު ހާއަށް  ގައި  ރައްޔިތުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  މަ  އެ    އްޞާކުރަނީ. ޙި ނަށް 

ވެ  ޒިރުހާން  .އެސް.ސީޖޭ  އަށްމިޓީ މި ކޮ  ކޮށް އީދުތާ  ށްމަޅު ހެ ހުށަލީ ޙުސައިން ހުށަހެޅި ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢައެހެންވީމާ

ގޮތަކަމި ސާފުވާނެ  ރައްޔިތުންނަށް  ދާގޮތެއް  މި  ރައްޔިތުންކަން  ކި  ނަށްށް  ހިނގަނީ  މި  ހިނެއްކަން  މިކަން 

،  ވީމާ ގެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންކޮށް އެނސާފު  ކަން އެކަންގެން ކީއްވެޙަތްދެނީސޭނީ ކީއްވެގެންކަން ނަފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހެ

 ލަން.   ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާ ށަހެޅިއެ ހުން ޢަލީ ޙުސައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑުއަޅުގަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .   ފުރުޞަތު އަރުވަން ރިޒާއަށްބަރު އިބްރާހީމްމެން އިއްޒަތްތެރި . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ 

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ   ރިޒާ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްގުރައި

ހުށަހެޅިއިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު  ޔާ ޝުކުރިއް އަޅުގަނޑައި ށް ބަލަފައިވާ މައްސަލައަ. އެ  ރެވެނީ  ޤަބޫލުކު   ވެސް ށްލާއިރު 

މީގައި ޙަޤީޤަތުގަ މައްސަލަތަހުމަތުކުރެވޭ  ތުމި  އެބަހުރިކަން    އި  ޖިނާޢީ  ކަންތައްތައް  ދެން    ކެއް ބައެއް  އިނގޭތޯ. 

މައްސަ ޤީޤަޙަ މި  ކުޑަލައިތުގައި  ތަބަލާފަ  ށްމިނަބޮޑުމިނަށް  ގެ  ފިޔަވައި  ގޮތުގަޙްޤީޤީ  ނަޅެއް    ވެސް   ން ދޭޙަތްސޭއި 

އެހެންނަމަ ޖިނާޢީނިންމިދާނެ.  އެބަހުރި  މީގައި  ބަލަ  ވެސް،  ވެސް    ޅުގަނޑަށްއަ.  ތޯދެއް  ންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް 

ތަޙް މި  ޙަޤީޤަތުގައި  ފިޔަވަޅުއަޅަންޤީޤީ ޤަބޫލުކުރެވެނީ  ނަ   އިތުގަދިންކަމުތްޙަސޭ  އޭގެ  ވިޔަސް  ހަމަ  ރައި  މި  ށް 

ޓަކަ ބެލުމަށް  ކަމާމައްސަލަތައް  މު  އި  ފޮނުވަންޖެހޭއަ ބެހޭ  އަޅުގަނނެ  އްސަސާތަކަށް  ޤަބޫކަމަށް  ލުކުރެވެނީ.  ޑަށް 

އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާ މި  ގެ،  ނެތް  މައްސަލައެއް  ނޫނީ  ވެސް  ޒިރުކޮށްގެންހާނަށް  މިތަ  މެންބަރުން  ޖޭ.އެސް.ސީ  ހަމަ 

އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް އެ    ހުގައިށްފަމަރުމާތު ސާފުކުމަޢުލޫ   ފަދައިންވިދާޅުވި   ފްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ

ޙާލަތެހާ  ފުޅުންބޭ ނެއަޅުގަ  ޒިރުކުރިޔަސްހާއްގައި  ޒިކުރަންޖެހިއްޖެ  މައްސަލައެއް  ހިނ  .ތްނޑުގެ  މި  ފައި  ގާއެގޮތަށް 

ރު  މެންބައިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު ހަމަ    ،މާވީއެހެން  ތޯ.އިނގޭ   ދުކުރަންއީއަޅުގަނޑު ހަމަ ތާ  ން ހަމަ ބަލަ  އޮތް ގޮތެއް

ހުށަހެ ލަޠީފްގެ  ތާ   މަށްޅުޙަސަލް  އެއީ  ވެސް  އަޅުގަނހެން  މިދެންނެވިއީދުކުރެވޭ.  ހަފުރަތަމަ  ފެންނަނީ  މަ  ޑަށް 

ބޭ  ،މާތުމަޢުލޫ ބަލާފައި އިތު އަލީގަމަޢުލޫމާތެއްގެ  ދެއްވާ  ފުޅުން  އެ  އެ  އި ދެން އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ރަށް 

   ވާހަކަ ދަންނަވަން.ވޭ ދުކުރެ  ތާއީތަށްވެސް ހަމަ އެގޮ  ރަން. އަޅުގަނޑުޒިރުކު ހާއްޖެއްޔާ ޖެހި ކުރަންޒިރުހާ ންޅުބޭފު



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރަކު އެ ޙިއްޞާކޮވާހަކަފުޅެ  އެއްވެސް  ހެންވީމަ،  ބޭނުންށް އް  އިއްއާދެ  ،ފުޅުލަން  ޙަސަ!  މެންބަރު    ން ޒަތްތެރި 

 ރިރު. ޔާ މުޤައްއްލަޠީފް. ޝުކުރި

 

  ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ން އިރާގެ މެންބަރު ޙަސަޅަނގު ދާރު ހުހެންވޭ

މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ  އަޅު  ގޮތަކަށް އްއެ .    މިއުގަނޑުމެވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  ން  އޮޅުވާލައިގެން  ރައްޔިތުންނަށް  ޅެނީ 

ކަންކަންކު  އަސިއްރުން  ނޫން.  ބޮޑަށް  މެންޅުގަނޑުރާކަށް  ވަރަށް  މަޖިލީހުޒާޙަނަ  ވެސް  ވާހަކަތްތެރި  ވެސް    ގެ 

މި  އިންތިޚާ  ކައިގެންދައް ޖުޑީޝަރީބުވެފައި  ކަންކަން  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  މި    މުނިޒާ  ލުއިންޞާފުޢަދު  އިގަތިބީ. 

ގޮނޑި ނަގައިގެން މި ތިބީ.    65ޕީން  .ޑީ.ގައި އެމްއެކީ  ވޯޓަކާމި  ފެނިގެން ރައްޔިތުންގެ    ކަމަށް   ޙުކުރަންޖެހޭއިޞްލާ

ރައްއަޅުގަނޑުމެން  ،އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި  އޮޅުޔިނަކީ  މިވާލައިގެންތުންނަށް  ބޭ  ކަންކަން     ނުންވާނެ  ކުރަން 

އެނގިވަ  އެންމެ  އްނޫންކަންބައެ މުޤައްޑައި ސާފުކޮށް  ގިނަގަންނަވާނެ  ކޮމިޓީގެ  މި  އަދި  މެންބަރުންނަކީ    ރިރަށް 

ދެންތުންނަށް. އެހެންވީމާއަދި ރައްޔިއެ މެންބަރުންނަށް    މެންބަރުންކަމަށްވާތީ ޑީ.ޕީގެ  އެމް ސް  ވެ  ނެވިހާ ، އަޅުގަނޑު 

ކަންކަން ކުރުމުގެ     ކޮށް އެޒިރުހާ  އް މިތަނަށްއެއްވެސް ކަމެއް ކޮމިޝަނެ  ސުވާލު އުފެދޭއިރަށް   ވާހަކައަކީ ކަމެއްކުރަން

ބޭއަޅުގަނޑުބަދަލުގައި   މި   މަޤްޞަދު މެން  ސަރވި  ނުންވާ  ޖުޑީޝަލް  އެބަ  ކޮމިޙާސިލުކުރެވޭ    ގައި ޝަނުސް 

މިތަނަށް ށް  ޅުގަނޑުމެންނައަ  ށްކަންނަ އެއްޗަ އި  ގައިޔުމުލި ވެސް. އަދި އެ    ގެންހޯދައި  ންލިޔުމުދި  ދަންނަވައިގެން އަ

ކި  .އިނގޭތޯ  ލެވިދާނެވެސް    ކިޔައި ޑީޝަލް  ޖުފެދޭއިރަށް  އުލެއް  ސުވާ  އިމައްސަލައެއްގަގަނޑުމެންނަށް  ރިޔާ އަޅުމި 

މިތަނަސަރވި ބަޔަކު  އަނެއް  ނުވަތަ  ކޮމިޝަން  އެ  ހާ  ށްސް  މީހުންނާއި  އެ  އެތާނގައި ވާލުސު ޒިރުކޮށްގެން    ތަކެއް 

ވިޔަސް  މިނިވަންވެ  ސަރުކާރުން  ވެސް  ނުކުރިކަމުގައި  އަދި  ޖަވާތައައްސަސާމު  ސް  ވެސް  ކުރެވޭ.    ބުދާރީ އް  ވެސް 

ރަ އެ  އްޔިތުންއަދި  ރަނގަޅަށް ސާފުނަށް  ކޮށްދެވޭ  ވާނުވާ  ހިވެސް  ގޮތު. އަޅުގަނޑު  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ    އް ތެން 

ވިސްނޭނޫން އަޅުގަނޑަށް  އޮ  ޚިޔާލުދެން  ތް.  ގޮ  . ދެން  ތެރޭގައިޕނެ. އެމް.ޑީންނާތަފާތުވުން  އޮންނާނެ.    ސް  ވެގެ 

އޮ  އަބަދު ތަފާ   އްގެ ދެމީހެންނާނެ.  ވެސް  ޚިޔާލު  ވިސް  ،އެހެންވީމާވެސް.    އަބަދު  ވޭތުދޭތެރޭގައި  ނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ބޮޑެރަވަމިކަމުގައި    ގޮތުގައި  ބޮޑެށް  ވަރަށް  މައްސަލަތައް  ކޮންސަރތި  ންސްތައް  ތި 

  ވެސް މީގެ   ގެ ވާހަކަ ކަންކަމުހިނގާފައި ހުރި  ތުން ކުރީގައި  ގުޅޭގޮ  ޟީއާ ޤާމި    ،ފަނޑިޔާރުމި    މިސާލަކަށް   .ހުރިއެބަ

  ރވިސް ޝަލް ސަ ޖުޑީ  ޤީޤަތުގައިކުރެވިފައެއް ނެތް ޙަ  ކަންކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް، އެ.  ތެރޭގައި އެބަހުރި ފާހަގަކޮށްފަ

މިކަން   ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް،  ،  ންމިއިރަކުއެއް. އެހެންވީމާނިކޮމިޝަނުން  އުފެދޭ  ސުވާލު  މަޢުލޫމާ އެއީ  ތު  އެ 

ފައި ޖުޑީޝަލް  ގަނޑުމެން ހޯދާމާތު އަޅު، އެ މަޢުލޫވެސް. އެހެންވީމާ  މުންއުތް ލިޔެކިން އެބައޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދެ



  

އެ  ސަރވިސް އަ  ކޮމިޝަނުން  އެއްޗެއް ސާފުކޮށް  ކިޔައިމެޅުގަނޑުވިދާޅުވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ދެވިދާނެ  ންނަށް  .  ވެސް 

ޒިރުކުރުމާއި އެ  ހާކީ ސުވާލެއް އުފެދޭ ފަހަރު އެ ކޮމިޝަނަށް  މަވެސް، އެއީވެސް ޖެހޭ. އެހެންނަ  އަދި އެކަން ކުރަން

  ގެ ރުކާރު އި އެ ސަ ބަދުގެ އެ ކޮމިޝަންތަކާއަ  އަޅުގަނޑު ހިތުން  ކަމަށް ބަލައިފިއްޔާ  އްމު ޕްރެޓިސްކަންކަން އެއީ ޢާ

އެންމެންމި  ވަޒީރުންނާ ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެ  ތިބޭނީ    އެއެއްނޫންކަން  އެބައޮތް.  ކުރަންމިތާ  މި  ކަމަކީ.    ން  އުޅޭ 

ވެސް    ދެންމެ ރިޒާ އެދެނީ    ހަމަ  ފަހަރު އަޅުގަނޑުއެއްމޭރުމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. އަދިވެސް    އެހެންނޫންނަމަ އެ 

ފާ އަޅުގަނޑުމެންހަގަކުރެއްއެ  ފަދައިން  ބޭނުންވާ    ވި  ހޯދަން  ކޮމިޝަނުޝަޖުޑީމަޢުލޫމާތު  މި  ސަރވިސް    އި ގަ ލް 

ބޭފުޅުންއެ އެ  މަޢު  ދިގެން  ސާފުނުވާކަމަށްލޫމާތެދެއްވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ންޏާ  ވަ  އްގައި  އެ  ދެން 

ކު  ޒިރުހާ  ކޮމިޝަން ސުމަވެސް،  އެހެންނަ  ރާނީ.ވެސް  އުފުރަތަމަ  ކޮފެދޭއިރަށް  ވާލު  މިތަމިޝައެ  ނަށް  ނެއް 

  ވެސް   ތައްކޯޓު  ޅޭ ކަމަކީވެގެން އުބޭނުން  ރައްޔިތުން  އެއްނޫން ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ކަމަކީ.، އެއީޒިރުކޮށްހާ

އަދި މައަޅު  އިޞްލާޙުކުރުން.  ކުރާ  މި  ކުތްސައްކަގަނޑުމެން  އަދި  ވެސް    ކޮންގޮތަކަށްތޯރަނީ    ޝަލް  ޖުޑީބެލުން. 

ކުރާ ކަމެއް އެ  އެ މީހުން އެ  މަށް ވިޔަސް ގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއް ކަތުލަދައު   ނުވަތަވެސް    މިޝަންސަރވިސް ކޮ

ފެންނަ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުން.  ކިހި  ކުރަނީ ކައިރިން  އަޅުގަނޑު    ވެސް  އެކަން ކުރިޔަސްދެންނެވި ގޮތަށް  މިނެއްތޯ 

ރަނ ހަމަ  އެއެކަން ށް  ގަޅަހިތުން  ކުރެވޭނެ.  މިއު  ތަކަށްއެއްގޮ،  ހެންވީމާ  ރަޅެނީކީއެވެސް  ސިދާތުންއްޔިއް  ،  ނަށް 

ޅުގަނޑު ހިތުން  ފުޅުން އަ، އެމް.ޑީ.ޕީ ނިސްބަތްވާ ބޭއެހެންވީމާ އަކުން އެކަން ކުރާކަށެއް ނޫޅޭނެ..ޕީޑީއެމް.ޚާއްސަކޮށް 

ގޮ ސިއްރި  ކަމެތަކަށްރައްޔިތުންނަށް ނުފެންނަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެ.  ނުވާނުމެއް  ބޭ  ށެއް އްޔާތުގައި ކުރާކައް ކުރާކަށް 

ކުރަރެވޭކު   އެކަން ގޮތަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ވިނެ  އަ  ނެ ނާސްން  އެކަމަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ  ކޮންމެ  .ޕީ.ޑީމްޅުގަނޑު  ގެ 

 އްޔާ.  ވެސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި  މެންބަރަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. އާދެ! އިއްޒަތްތެ

 

 އްކެވުން: ރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެކެންދޫ ދާއި

ން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަ  ދެންމެ  ތަކެއްފުޅުޅު ވާހަކަގަޤައްރިރު. ވަރަށް ރަނ  އިއްޒަތްތެރި މުރިއްޔާ ޝުކު   ދެ!އާ

  ކޮމިޝަންގެ   ޅޭގު  ކާ އި ހަމަ ކަމެއްވާއިރަށް އެކަމަގޮތުގަ  އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާފި.  އިވެސް ފާހަގަކުރައްވަ   ފްލަޠީ

ކޮންމެ ސުޒިހާގެނެސްގެން  ތަނަށް  މިހެން  މެންބަރުން  މި  އެރުކޮށް  ރައްވާލުކުރުމަކީ  ޒިންމާދާރު  ޔިތުންގެ  އެއްނޫން 

ކޮމިޓީތަމަޖިލީހު ހިނގަންޖެހޭނެގެ  ސީ.  ގޮތަކީ  އް  ހަމ  ކަމެއްވާއިރަށް  ހަމަ  މިނިސްއަދި  ކޮމިޓީތަކަށް  ދާ  ޓަރު 

އެކަންޒިރުކޮށްހާ އެކަންއަކުރެވޭނެ.  ވެސް    ގެން  ފާ  ޅުގަނޑު  ރެބޭނުށްލަން  ހަގަކޮވެސް  ހަމަ  މި    ކޯޑުގައިން 



  

ކޮމިޓީތަކަށް   މަޖިލީހުގެ  މިނިސްޓަރުގަގޮތު  ޤަބޫލުކުރާ  ޅުގަނޑުއަރައްޔިތުންގެ  ކުރެވޭނެ ހާނެއް  ންއި  ނުވެސް    ޒިރެއް 

  ލައެއްގެ ތެރެއިން އްސަ ރުމުގެ މަތުން ސުވާލުކުހަމަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮ  ގައިންކަހަލަ ޙާލަތްތަކެއްވަކިވަރެއް އެހެ  އިޙަޤީޤަތުގަ

މިނިސްޓަލުކުރުމަށް  ސުވާ  ގައިކަމެއްދޭ  އުފެ އިސްތިހަމައެ   ދެން  ވޭނެ.ނުކުރެޒިރުހާ ން  ރުފިޔަވައި  އޮންނަ  ސްނާ  ކަނި 

އޮން މި  އެކޮމިޓީ  241ނަނީ  ޙާލަތަށް  މި.  ޙާލަތެއްގައި  ކޮށްގެން  ޒިރު ހާކޮމިޓީތަކަށް    އެރުންނެއް  ނިސްޓަނޫން 

ސުވާލުޙަ ހެޤީޤަތުގައި  ނުވެސް  އަންގާ  އެކަން   ، މަވެސްހެންނައެ   ދޭނެ.ކޮށް  ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ތަން ވެސް 

ނިސްޓަރުން  ތުގައި މިޙަޤީޤަ،  . އެހެންވީމާފާހަގަކޮށްލީ  އަޅުގަނޑުވެސް    ތެރޭގައި. އެކަން    އޭގެ ފެނިއްޖެ މި މަޖިލީހަށް 

ރައްޔިތުންގެ  ސީދާ  އެ ލީހަށްމަޖި  ހާޒިރުކުރަންޖެހޭނީ  ނޫން.  ކޮމިޓީތަކަކަށް  ޚާއް މިއީ    ،ވެސްމަހެންނަ.    ޞަ ވަކި 

އިނގޭތޯ. ތުގައި މި ޖުޑީޝަރީ  ޙަޤީޤަވެސް    ޓީއެއް ނެގީ  ކޮމިޞަޚާއް ނަމުގައި ވަކި  ގެ  ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީއެއް 

ކު ޙުލާޞްއި ބޮޑަށް  ރަންޖެހި  ވަރަށް  ރައްޔިތުން  ކަމަށް  ކަމަބޫލުޤަފައިވާ  ވެސް    ންނަށްމެއަޅުގަނޑު  ށްކުރާ 

ރިބޫލުކުރެވޭޤަ އެއީ  އިންތިތީ.  ހަމަ    ބުގައި ޚާޔާސީ  މިއީ  ދެ  ،ދެއްކޭނެވެސް  ގަދައަށް  ވާހަކައަކީ    ވުނު ކެއެންމެ 

އިންތިކުރުމުގެ ވާހަކަ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ޙު ލާޞްއި  ރީ ޖުޑީޝަވާހަކަ. އަދި    ފުގެޞާއިން މަޖިލީހުގެ  ވެސް    އި ބުގަޚާ 

ގައިބާރައެންމެ   ހަމަ  އަޅު  މުށް  އެމް.ޑީ.ޕީ  ވެ  ގަނޑުވެސް  އަދި  ދެއްއެންމި  ވެސް    ންބަރުންމެ ސް  ގަދައަށް  ކޭ  މެ 

ޖުޑީޝަވާހަކަ އި  ރީ އަކީ  ޖުޑީޝަރީ  އެ   ވާހަކަ.ކުރުމުގެ  ޙުލާޞްސަރވިސް  ކުރުމުގެ  ޙުލާޞް އިހެންވީމަ، 

ފެނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖުޑީޝަވާހަކަދައްކާއިރުގައި  މިދިޔައީ  ކޮމިޝަނުން  ގެން  ގޮތާއި މަލުކުރައްޢަލް ސަރވިސް    ވާ 

ގުޅިގެން    ން ފެށީ މި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަތުންގެ މެދުރައްޔި  ޅިގެންގު

އަކަ ރައްޔިތުން ޤަނަށް  ގަނޑުމެންޅުމަށް  އަދި  ސަރވި  އޮތީފުޅުކުރެވިފައި  ބޫލުޤަވެސް    ބޫލުކުރެވެނީ.  ސް  ޖުޑީޝަލް 

އަޅާނަ ފިޔަވަޅެއް  އަޅަކޮމިޝަނުން  މިމަ  އެހެންވީމާޖެހެން  މައްނީ.  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ،  ބެލުމަށްފަހު  ސަލައެއް 

ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ    ން ކުރިން ލިގަކޮށްއަޅުގަނޑުމެން ފާހައެއް ކަމަކަށް    .ފެނުނީ  ތަން މި   ދޭން ނިންމިނަސޭޙަތް

ގުޅިފައި   ފައިލެއް   ބެހޭ  ކާ މަކަ  ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުން   އުފުއި ފައެ    އުފުއްލަވާފައި  ދަށު  ލެއް  ކޯޓުން  ލައިގެން 

މައްސަނިން އެ  ކުރިން  ބެލުމުގެ  ކޯޓުން  ހައި  މައްސަލައެއް  ގެމާފައިވާ  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ފައިލް    ދިއުމާ ންލައިގެ 

އެގު އެޅުއް   ޅިގެން  ފިޔަބޭފުޅުންނަށް  ނަސޭޙަތްދިވަޅަކީ ވި  އެހެންނަމަވެސް  އިނގޭ    ،ނުން.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ން ބޭފުޅެއް.  ވެސް ހުންނެވީ އެހެ  ކަށް އިރުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރައުފުއްލެވިގައި މައްސަލަ  ބެލީމައި އޭރު ތަކަށް  ރެކޯޑު

ތްދިނުން ކަމަށް.  ޙަފިޔަވަޅަކީ ނަސޭ  އްވިއެޅު ފަނޑިޔާރުންނާއިމެދު  ނެ މިފަހަރު އެ ތިބިވެސް ވެދާ  ކަމަށް،  މާއެހެންވީ

ރައްޔިތުންނަކަށް ހާމައެހެ ގޮތުގައި  ޤަނޑު  ޅުގައަ  ،ގަނޑުމެން. އަޅުތޯއިނގޭ  ން ނޫ  އް އެންނަމަވެސް މިކަމަށް  ބޫލުކުރާ 

ފިޔަ ރަނގަޅަށްއެ  ގޯސް  ކަންވަޅުއެޅީ  ޖު  ކަން ނުވަތަ  އެނގޭނީ  މެންބަރުން  ޑީވެސް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޝަލް 

ކޮމިޝަނުގެ  ޖު  ކޮންމެހެންއަޅުގަނޑުމެންނަކީ    .ކުރީމަސުވާލުމިތަނުގައި   ސަރވިސް  ނުވަ ޢުދިފާޑީޝަލް  ތަ  ގައި 

ހެން ގެރެންޓީ  ކޮންމެ  ށްވަތަ ގޯސްކޮށްކަން ރައްޔިތުންނަށްކަން ނު  ރަނގަޅަޅުއްވީ ޅު އެއެ އެޅުއްވި އެ ފިޔަވަ އެބޭފުޅުން



  

ނޫ ނުޖެހޭއަޅުގަނޑުމެ ކޮންމެހެންއެކަން  ކުރާ ގޮތުން  ބޫލުޤައަޅުގަނޑު  އެ  ން. އަޅުގަނޑުމެން  ބައެއް  ކުރާކަށް  .  ން 

ރަނ،  އެހެންވީމާ ކުރީ  ޖުވެސް   އެނގޭނީނޫންކަން  ނުވަތަ    ކަންގަޅަށްއެކަން  ސަރވިސް  ކޮމިޝަން  ޑީޝަލް   

އަޅުކުރީމަސުވާލު ނަށް  ރުންމެންބަ ތިއްބާ  މިހެން  ދެން  މިފެންނަނީގަނޑުމެންނަށް.  މި ގު  އާ މައްސަލަމި        ޅިގެން 

ކޮމި މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހުމައްސަލަ  މެންބަރުންނަށްޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ރިހާ  މި  އެބަ  ޤުއްތިފާއި   ވެސް  ވޭ 

ޖި އެބަހުރިކަން  ތުހުމަތުކުރެވޭ    ޢީ ނާމައްސަލައިގައި  ޖިނާމައްސަލަތައް  މައްސަލަތަކެއް  ޢީހަމަ  އެބަހުރިކަން.   

ހިތުއަޅުގަ އުނޑުގެ  ރ.ގައި  ކޯޓުގައި،  މި  ސުވާލަކީ  މި  ފެދޭ  އެއީ  ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް    ، ތިބަކަށްކާއިންނަމާދޫ 

ދޭތެރޭގައި ހަމަ    ހަކާއެމީ  ގެން ވިއް ކުރެ ތަކެހުމަތުދޭތެރޭގައި މިވަރަށް ތު   ކާ ށް ހުރި މީހަކަށް ހުރި މީހަރީއަކަޓަރެސެކް

ދިނީ ނަސޭޙަތް  މަ އިންޒާރު  ބަހައްހަމަ  މެޖިސްޓްރޭޓަކަށްފަނޑިޔާރަކަށް  ،ސްންނަމަވެއެހެ  .ޓާނީތޯދީފައި  މި  ވީމަ،  ވީމަ 

އެމީހަ ޖޭ.އެސް.ސީނަސޭޙަތްދީފައި  ވާހަކަ  ބަހައްޓާ  އަޅުކު  ބުނީމައި  މައްސަލައެ ސީމެންނަށް  ގަނޑުން  ން  ހެ އްރިއަސް 

މައް  .މިއީ ސީރިއަސް  އެހެންމިއީ  ސިޓީވީމާސަލައެއް.  ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑުމެ،  ބަދަލުކޮށްލާފައި  ން ބިޓީ 

އެކަން  އިނިންމަ ހާޒިރުކޮށް  މިތަނަށް  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ނޫނިއްޔާ  ގޮތާއިމެދު  ހިނގި  ލާނީތޯ 

މި  ގަނޑުމެނީތޯ. އަޅުސުވާލުކުރާ ކުރިންން  ދީޙަތް ނަސޭވެސް މިގޮތަށް    މައްސަލަ    ވެސް ނަސޭޙަތް   ފިއޭ. އަނެއްކާ  

ކިހިނަ މި   ކުންތޯ ދިނީމައި  ހަމަ ދެ  ނަސޭޙަތް  ފަނޑިޔާރުން  މިނަސޭޙަތް  ނީ.  ކޮން   ދޭން  ގޮތަކުންތޯ.  އިންނަނީ 

ވެސް    ން ޝަނު ކޮމިވެސް އަމިއްލައަށް އަދި ސީދާ ސީދާކޮށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް   ށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑު ގަނޑައަޅު

ގަނޑު  ، އަޅުހެން. އެހެންވީމާނގެންޖެހޭށް ހީވަނީ އެ އަޅުގަނޑަވެސް   ތުންނަށްޗެއް ރައްޔިއްއެ   ގުޅޭގޮތުން ބުނާ  އެކަމާ

އަޅުގަނ  ކުރާ ބޫލުޤަ އެންމެން ގޮތުގައި  އިންބޫލުކުރާ ޤަވެސް    ޑުމެން  މި  އެއީ.  އުސޫލު  ގާއިމުކުރާ ޞާ  ތަން    ފު 

އެބަޖެހޭ.    ނަންފެންރައްޔިތުންނަށް   ފަރާތުން  ރާ   އެކަންކުކަން ސީދާ  ންކިހިނަކު  ވީރަން، އެކަން ކުއެހެންވީމާވެސް 

މަ ފެން   ންޒަރުއެބުނާ  ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެނަންޖެހޭވެސް  ކުރިން ހެން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން    ހެންވީމަ، 

އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް    ދު މި މެ  ގެ މެންބަރުން ފަނޑިޔާރުންނާ ކޮމިޝަނުޖުޑީޝަލް ސަރވިސްވާ ގޮތަށް  ޅާފައިވެސް ހުށަހަ

ން  ހާޒިރުކުރު   މިތަނަށްޓަކައި    ކުރުމަށްޞާއްޙި  މާތުލޫމަޢު  ނާށް ރައްޔިތުންތުރުން ސުވާލުކޮއި  އޭގެދި  އަޅާ ގޮތާއި އަ

 ހަކަ ހަމަ ދަންނަވަން. ވާ  ން ދަމަހައްޓާހަމަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅު

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

 ޞަތު އަރުވަން. ރު ޝަހީމަށް ފުރުބަންރި މެއްޒަތްތެތްތެރި މެންބަރު. އި ޒައްޝުކުރިއްޔާ އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލްޙަކީމް ޢަބްދު  ޝަހީމް هللاޢަބްދުންބަރު ތީމު ދާއިރާގެ މެކަނޑި



  

އެ މި ރ.މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ   އަޅުގަނޑަށް  އިސްއިންއާދެ! މިއީ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ   ނަމާދޫ 

އަލްފާޟިލް   ނަޝީދަމެޖިސްޓްރޭޓް  ނަޝީށްޢަލީ  ނަ.  މީގައި  އިން  ޔުމުގައިލި  ޝީދު.ދާ،  ދެން  މައްސަލައެއް. 

އެބަ  ކުރެވޭފާހަގަހަމަ  އަޅުގަނޑަށް   މައްސަލަތަކެއް  ބައިވަރު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.    ހުރި މީގައި  ދެން 

އަޅުގަނޑަނަސޭޙަތް ވާހަކަދައްކާއިރުގައި  ހީވަނީ  ދޭ  މިޙަސޭ ނަށް  ފަހަ  އަނެއްކާ  އީތް  ދެވަނަ  ދެވަރަވެސް  ނަ  ށް 

ވެސް    . އަނެއްކާ ހަމަ  މީގައިތް  އެބައޮ  ށްވެސް ނަސޭޙަތްދިން ކަމަ  ކުރީ ތާރީޚެއްގައި   ތް ކަންނޭނގެ މިދެވެނީ.ނަސޭޙަ

ގޮތުޤަ  މެންއަޅުގަނޑުދެން    .ޙަތްނަސޭހަމަ   ސުލޫފަނޑިޔާގައި  ބޫލުކުރާ  މައްސަލައެއް ރެއްގެ  ވެސް    ތުގައި ގޮ  ކީ 

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ވެސް. އެއީ   އި މި ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދެއްކުންބެލެވޭ އާންމުންގެ ތެރޭގަ   ށްގަނޑައަޅު

ރައްޔިތުންގެ  ދައުލައުޅެނީ    މި  އަދި ފައިސާއެއް  ވާހަކަޚިށް  ފައިސާއަމި  ތުގެ  ރީތިކޮށް    ޔާނަތްތެރިވި  ގާތްގަނޑަކަށް 

ށް  ގަނޑުމެންނަޅުވެސް އަ  ޔުމުންގައި ފޮނުވި ލި ޢުދިފާ އެ މި އަމިއްލަ  ދެން އަމިއްލައަށް  ތީ.އޮ  މީގައި މި  ނަންޏާބު

އިރުގައި އޮޑިޓްގައި އެބައޮތް ވަރަށް  ޑިޓް އެކުރި ތަކެއް. އޮލަދާނެއޭ މައްސަ އެބަބުނޭ ހުރެރަށް ސާފުކޮށް  އެބަ އިނގޭ ވަ

މަ މުޅި  ބުނެދީފަ  ލަތައްއްސަސާފުކޮށް  މިއީ  ރީތިކޮށް  ސާފުކޮ.  ކަމެއްމިހާ  އޮތް  އަނެއްކާ ށް  އިތުރު    ގައި  ވެސް 

ޖޭ.އެސް.ސީނަސޭޙަތަކަ ދާން  އަޅުށް  ނިންމުން  ނިންމި  ހަރުކަށި  ން    އިނގޭތޯ.   ކުށްވެރިކުރަން  ބާރާތުން ޢިގަނޑުމެން 

އެއާއެކުގައިއަޅުގަ ހަމަ  ކުށްވެރިކުރަން.  ޖޭ.އެސް.  3  މި  ނޑު  އަސީފަނޑިޔާރުންނަށް  ހަމަ  ވެސް    ނެއްކާ ން 

ނިންމުނަ ނިންމި  އެއީސޭޙަތްދޭން  އަޅުގަނޑު    ން  ހަރުކަށި ވެސް  އިނގޭތޯ.    ކުށްވެރިކުރަންހަމަ  ން  ބާރާތުޢި  ހަމަ 

މި އި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެ  ންދެވޭކަށެއްގެ މަގަށް  ގެ ޙުލާޞްރާއްޖެ  ކުރީމަނެތް  ކަންތައް  ން  ދެ ސް  ވެ  ތްހާ ނުބައި 

  ފު ޞާއިންދުލު ޢަނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ސޭޙަތްދީފައި އާނ ހަމަ އެ ތަހުތުގައި ބޭތިއްބީމަކާ ވެސް ފިރުމާފައި ނަ އަނެއްކާ 

މި ދިވެހިރާއްޖެއަކު ނުކުރެވޭނެ. އަޅު ގާއިމު  ކަމެއް  ން  ޅުގަނޑުމެވެސް އަ  ގަނޑުމެން ލޯމަރާލާފައި ވެސް  ކުރަންޖެހޭ 

ރާ  އަޅަންޖެހޭ މި  ގޮތަކަށް  ނޫން  އެޅިގެން  އަޅުގެޙުލާޞްއި  އްޖެފިޔަވަޅެއް  ނުގެންދެވޭނެ.  މަގަކަށް    ނަށް ގަނޑުމެން 

ކަނދުރާއަށް  ދުންމިއަ މިއަދަށް  ތިބެ އިގެންލަބަ   މިއޮތްދި  ރާއްޖެ  މި  އެހެންވީމާވިއްޖެ.  ފަހަތަށް.  ކުރިއަށް  ޔައީ   ،

އެބަޖެހޭ   މެންނަސޭޙަތް ދިނުން އަޅުގަނޑުމި . ވީންޅެވަޅު އެފިޔަމި ހަމަ ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤަޑު ގަނއޮތްތަނުގައި އަޅު

މަޑު ޖައްސާލާފައި  މިހާރު  މައިދާނަމަޢަޖައްސާލަން.  މިލީ  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކުށް  ޅުގަނޑުމެން  އަ  ރުން  

އެހެންވީމާއިނގޭތޯ  ނިކުންނަން އަޅުގަނޑު  .  ގޮތުގައިޤަ،  ޙަސަން  މި    ބޫލުކުރާ  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ފް  ޠީ ލަހަމަ 

އަޅުގަނޑު   ހުށަހެޅުމަށް  އިނގޭތޯ.  ހަމަހުށަހެޅި  ދަންނަވާލަން  ވާހަކަ  އަ  ތާއީދުކުރާ  އެބަ  ޅުމިކަން  ގަނޑުމެން 

 ، އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  . އެހެންވީމާސާފުވާންޖެހޭ އިނގޭތޯ

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

 ހާން.   ޖީ މެންބަރު ތެރިއްޒަތްއި



  

 

 ވުން:ކެ ކަދެއްވާހަމޫދް ޖީހާން މަޙްމެންބަރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

އެންމެން މި  ސާރނެއް. ހުރިހާ ންކީ އެއް ކޮކޮންސާރނަ  ރަ ހި މި އަޅުގަނޑުމެންގެވެސް ފާހަގަކުރެވެނީ  މި އަޅުގަނޑަށް

ންތޯ ކުމިންގަނޑަކީ ކޮން މިންގަނޑަ  މި ދޭޙަތް  ކަމެއް ކުރަން. މި ނަސޭ  ވެސް ހަމަ އެއް  ކޮމިޓީގައި ބޭނުން މިވަނީ

ންވަނީ.  ބޭނު  ސާފުކުރަން މި  ގަނޑުމެންދެވެނީ. ޖޭ.އެސް.ސީގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަޅާއިރު މިއީ އަޅު  ސޭޙަތް މިނަ

ނޫން. ވެސް    ޔާލު ތަފާތުވުމެއްޚި  މީހުންގެ  ކީދެން އަޅުގަނޑަ  މިއުޅެނީ.ނޫން    މެއްވުތަފާތުޚިޔާލު    ން ކުރާ ގޮތުގެކައެ

ހިތުން އަ  ލިޔުމުންއެއީ   އަޅުގަނޑު  ސުވާލު އެކަމުހޯދުމަށްފަހު    އެ   ނަމަ ގައި އޮވެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީޅުގަނޑުމެންގެ 

ޖޭ.އެސް.ސީއަށްސުވާލުކުރުމަ މި    ޅުންނާބޭފު އެއްވެސް  ކަށް  މި    ދެންނެވުމަކަށް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ނެތް.  ހުރަހެއް 

ލިޔެ އެ  ހުށަހަޅާ  އަޅުއުކިލިޔުމުން  އެނޑުމެންގަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ،ކީލިބުމަ  ނަށް  ލިބުމަކީބަލަން  ސް  ވެ   ނަށް 

އް އުޅޭ  އްސަލަތަކެ މި ބޮޑެތި މަ  ،މައްސަލަތަކެއް، އޭގައި  ންވީމާވެގެންދާނެ ކަމެއްވެސްމެ. އެހެއިތުރަށް މިކަން ސާފު 

ހަމަ އަ  އިވަނީނަމަގަމުކަ މިކަމުއިތުރަށް    ރުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްގޮތަކަށް ލުކުސުވާ  ޖޭ.އެސް.ސީއާ  ގައި ޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބަން އަޅުގަނޑަށްއެހެންވީމާ  ނޫން.  ންދަނީކީދުވެގެވެސް  ބޮޑަށް    ،  ކުރުމުގެ  ސާފު  އެއްވީވީނުނަނީ  ފެންވެސް 

ވެސް    މުނޫނިއްޔާ  ވަންޏާ، ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ކަމަށްކި ހަމައެއްއް ވަކި ހަމަ ވައުސޫލެ   އީ އެ  .ސް ހުރެދާނޭއެޑްވާންޓޭޖަ

ބޮޑަށް  ގަނޑަށްޓަކައި އަޅު  ދުމަށްހޯ  ންދާނޭ. އެ އެޑްވާންޓޭޖްއެކަން ސާފުވެގެ ބޮޑަށް    އަދިބޫލުކުރެވެނީ  ޤަމި    ވެސް 

ލިޔުމުންތާއީދުކުރެވެނީ   ކޮމިޓީޅުގަނ އަ  ހޯދުމަށްފަހުމި    އެ  އެޑުމެން  ރި  ން  ޔަތްކުރުމަށްފަހު  ޢާޖަވާބަށް 

އުޅެންޏާންބޮޑުވުކަ އަޅުންތަކެއް  އެ  . އެ  ދަންނަވަން  ޖޭ.އެސް.ސީއަށްރަން  ސްކު  އެޑްރެޑުވުންތަކަށްކަންބޮ  ގަނޑުމެން 

އަ  ،ނަށްއަޅުގަނޑުމެން  ވެސް   ދެދޮރު ދެމަގު  ގޮކޮ  ޔާރުތިޙުއިހަމަ  އެބަ  ންނަށް  ޅުގަނޑުމެ އެ  ވިޔަސް  ންމެ  ތެއް 

އަޅުގަނޑަ ހީވަނީކުރެވިދާނެ.  މަސައްކަތްކުރާއިރު  ށް  ދާއިރު  ރަމުންސެޓްކު  ޓްޑެންސިޕްރެ މި    ،އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮންސާރިބުއްދިވެ ހޯދުމަށްފަހު  ލިޔުމުން  އުޅެންޏާ  ނީގޮތަކީ  ދެންނެވުން.    ،ކަންކަން  ކޮމިޓީއަށް  ފާހަގަވަންޏާ 

 ރިއްޔާ.  ޝުކު

 

 : ތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަ

  ކު ވަގުތުގައި އެހެން މެންބަރަ ޔާލުފުޅުތަކަށް މިޚިފާޅުކުރެއްވި    ތިދެންމެ    !އާދެން.  އްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އި

އެދިވަޑައި ރެއްވުކު ޞާއްޙިފުޅެއް  ވާހަކަ އަޅުގަނގެންމަށް  ތަނެއް  ހުރިހާ  ފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުފެނޭ.  ޑަކަށް 

ފާޅުކުރެ  މެންބަރުން މި  ކަމަކީޅުފުޔާލުޚިއްވި  ވެސް  އެއް  އެނގޭ  މި  ތުގައިޤަޤީޙަ  ތަކުން  މައްސަލައިގައި  ހިން  މި 

އެބަހުރިކަން    ދައްކާ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް   އެބަ އި  ގަ ޤުޤީޙުމެޖިސްޓްރޭޓްގެ އެ ތަ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ 

ތުހުމަތުކުރެވިފަ  އެ މެދުގައި    ޢީ ނާ މިކަހަލަ ޖި  އްސަންގޮ މިހެލުމާއި  ން އޮޅުވާއުކިމި ލިޔެ  ޔާނާތާއި އަދިޚި.  ބޭފުޅާއަށް 



  

   މައްސަލައެއްގައި ފިޔަވަޅެއް ކޮންމެވެސް  ވެސް   ވޭ. އަދި މީގެ ކުރީގައި އެބައޮ   ވެސް ތުހުމަތުކުރެވިފައި   ތައްތަކެއް ކަން

ކޮމިޓީއެޅިފައި މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކޮމިޓީ  މީގެ   ންވާކަން.  މި  ނިންމުމަކީ  ނިންމާފައިވާ    ދު ބައަ  ންކުރީގައި 

ކޮމިޝަންބަލާނީ  ވެސް   ސަރވިސް  އިޖުރަހި  ޖުޑީޝަލް  އަދި  ގާނޫނުތަކާއި  ގޮތުގެ    ކާތްތަޢާންގާފައިވަނީ  އެއްގޮތްވާ 

ހިމަތިން އެ  މެންބަރުންނަށް  ންގާފައިވަނީ.ތޯ  ކޮމިޓީގެ  ހިން   ދެން  މިވަނީ  ފެނިވަޑައިގެންފައި  ގާފައިވަނީ  ވެސް 

ޖަ  ތްތަކާޢާރައިޖު މި  އެއީ  ދިވާބުދާއެއްގޮތަށްކަން.  ފުރުޞަތު  މިހިން  ރީވުމުގެ  ސާފުކުރުމަށް. ކަންނުމާއި  ކަން 

ކޮމިޓީޅުގަނޑުއަ  ،ނަމަވެސްއެހެން މި  ދައުރެއްމެންގެ  އެހެން  އަދި  ފެންނަނީވެސް  ން  ކަމަށް  އަދާކުރަންޖެހޭ    .

ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި  ގަކުރޭޓުގައި އެބަ ފާހަރިޕޯޙުޤީޤު ތަ  ތެރޭގައި މިސާލަކަށް މީގެ  ނަނީ. އޭގެ ފެންވެސް  އަޅުގަނޑަށް

ހުށަ  މައްސަލަ  މި  ގޮތުގަކޮމިޝަނަށް  އެއްކަމެއްގެ  އެއީ  ބެލުން  ފާހަހަޅައިގެން  ރަނއި  ކަމެއްގެ  ގަޅުގަކޮށްފައިވޭ   

އަ ގޮތުގައި.   ކޮބައިތޯ  ނަތީޖާއަކީ  އޭގެ  ކޮށްފައިވޭތޯ.  ފަރާޅުގަނޑުއެކަން  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ސާފުކު މެން  އެއީ  ތުން  ރުން 

ކަމެއް.   ވާހަކައާ އެ  ހަމަ ކުރެވިދާނެ  ފިޔަވަޅެއްގެ  އެޅި  . ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފަ  މިބައޮތް  ވެސް އެ  އެކުގައި ކުރިން 

  ލަ ފިޔަވަޅެއްތޯ އަދި އެ ވެސް ކޮން ކަހަ  ، އެ ފިޔަވަޅަކީ. އެހެންވީމާމަށްކަ  ވާ ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި  މީގެ ކުރީގައި

ރުގައި  ކަމަކަށް ކޮން ކަހަލަ ހެކިތަކެއް ލިބިގެން އޭ ބާވަތެއްގެ ވަނީނަމަ އެއީ ކޮން ރުގައި ދިން ކަމުގައި ނަސޭޙަތެއް އޭ 

މަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފިޔަވަޅެއްތޯ  އެނގިލާ  ޓަކައި  މާތަށްޢުލޫއެޅުނު  އޮތުންވެސް  ކަންމުހި  ފައި  ދެން  މު  ންނޭނގެ. 

އުސޫލަކުންތޯއްޢާ ކޮން  ޖޭ.އެސް.ސީގައި  މުކޮށް  މި  ފިމަލުކު ޢަ  ސަސްރައްވަނީ  މިސާލަކަށް  އެޅުމުގައި.  ންޑް  ޕެޔަވަޅު 

އް ހަމައެއް  ބައިތޯ. އެއީ އެނޑަކީ ކޮކަންކަން ގެންގުޅޭ މިންގަމާއި މިއް ކުރުދިނުމާއި އެ ނޫން ކަމެ ކުރުމާއި ނަސޭޙަތް

އަދި    ރެވިދާނެ ކަމެއް.އީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކު ވެސް އެ  ޅުގަނޑުމެން ދެނެގަތުންއަ  ތައްއެހަމަ  ންގުޅޭ ކަމަށްވަނީނަމަގެ

އި ކޮން  ލިބެނީ  ޖޭ.އެސް.ސީގަރުތަކެއްތޯތިޔާޙުއެގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެ  ދެން  އެއްކަމަ ންއި.  މިކުރެވޭ  ފާހަގަ  މި  ކީ  ނަށް 

ދުވަސް  ނުބަވަގިނަ  މައްސަލައެއް  އެހެނުބެލި   ، ލައިންދެން  ބޭއްވީމައި    އި  ކަންތައްތައް. ދިމާވާ  ން  ފު  ޞާ ންއެއްކަލަ 

އިން ލަސްވަންޏާ  މިޞާލިބުން  ނުލިބުމޭ  ބުނުން އަނެއްކާ  ންހެފު  އަ  ބުނާ  ފެންޅުގަނވެސް  މި  މަތިވަނީ. ޑުމެންނަށް 

  ޕްޓެމްބަރ ސެ  15ށް  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަޖުޑީމިވަނީ    ހެޅިފައިވަނަ އަހަރުގެ މި މައްސަލަ ހުށަ   2015މިއީ  

  ކަން މާ ރީގެ ކަން ، ވަރަށް ކު. އެހެންވީމާވެސް ކުރީގައި  ވުރެ  މިވަނީ އަދި އެއަށްއި. އަދި މިކަން ހިނގާފައި ގަ  2015

ޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް އަ  ކަންކަން. އެތިވަމުންދާނެވެސް ކުރިމަ  މައްސަލަތައް   ވާހާ އިމަބަށް ދިޔަ ފަހުން ނިންމާ ހިސާ

ހަމައަ ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ އޭރު   ދި  މި  ފާހައެއާއެކުގައި  އެބަ  މި  މި  ގައި  މަޖިލީސް    19ގަކުރެވޭ  ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

  ރައީސް ޖިލީސް  ވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަ  ރާ މެންބަރު ބުވެ އޭގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ތަމްސީލުކު ޚާއިންތި

ކޮމިޝަނަށް   ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ކު  ގެ ގަތުމުވަޑައިވެސް  މީރީގަވެސް  ތައި  މިއޮތީ    ރިޕޯޓް   ޙުޤީޤުގެ  ވެސް 

ތައޭރުގެ    އިތައްޔާރުކުރެވިފަ ތިއްބެވި  ކުރީގައި  އޮތީ  ޙުޤީޤުތަންކޮޅެއް  ކުރައް   ކޮމިޓީއަކުން  .  ވާފައެކަން 

މި  މީގެ    ،ވެސްއެހެންނަމަ މިއީ އެންމެ ފަހުން  ރިޕޯޓް  އިނީ  މި  ރައްޔިތު  2019ޖުލައި    16ފޮނުވާފައި  ންގެ  ގައި 



  

އެހެމަ މިކަހަންވީމާޖިލީހަށް.  ކަ،  ގިނަ  ވަރަށް  ކަންތައްލަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަ  ބޮޑުވުންތަކެއް  ންތަކެއް  ހުރިކަން 

ޖިނާފާހަގަކު ދެންނެވިހެން  މި  ބޮޑެޢީރެވޭ.  ތަ  އެ ތު   ޙުޤީޤު، ތި  އަދި  އެބަހުރޭ.  އެޅިފައި  ތަކަށް  ޤީޤުޙުތަ  ހުމަތުތަކެއް 

،  އެހެންވީމާ  ވެސް ސާފެއް ނޫން.  އެއްގޮތަކަށް  ، އެހާ ސާފެއްށްނަކަނޑުމެންވާ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަވެފައިއަސްލު މިހާރު

ފަރާތުން  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އަޅުގަނޑުމެ ސާފުކުމިކަންކަން  ކަން ރުމަކީ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  މެން  ން  އެބަ  ހުރިހާ  ބަރުން 

މެންބަރު  ޒަތްތެށަހަޅުއްވާފައި އިއްހުށަހެޅުމެއް ހުމީގެ ތެރެއިން    ،ންނަމަވެސްނަވާ. އެހެޑައިގަންވަވެއިއްތިފާޤު ޢަލީ  ރި 

މި ކޮމިޓީއަށް  ވެސް ކުރައްވާފައި އެބައޮތް ޖޭ.އެސް.ސީ    ރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ތާއީދުއަދި އިއްޒަތްތެ  އިންޙުސަ

އެ ރުމަށްހާޒިރުކު  ދެއްވުމަށް،ވަޑައިގެން ގެންލުސުވާ  ބޭފުޅުންނާ  ފަހުގައި  ކުރިއަށް  އަނެއްބައި  ކުރުން  އަނެއް  ދަން. 

ފުޅުންގެ ކިބައިން މިހިރަ މިހިރަ  ބޭ  ބަރުން އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ އަދި އެބަ ތާއީދުކުރައްވާ ލިޔުމުން އެ މެންއްޒަތްތެރި  އި

ލިޔުމު ވަރަށް  ކަމުގެ  ސާފުކުރެވިދާނެ  ކަންކަން ވެސް    ން ކަންތައްތައް  ހުރި  ގޮތަށް  ލިސާފުކުރެވިދާނެ  އަދި  ޔުން   

ރެކޯޑަށް އަޅުގަނޑު  މަލިބުނީ ކަމަށް.ސާފުކޮށް ހުންނާކައި މާ  ޓަ  މެން  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އެއާއި    ދެން   ނެ  ވިދިގެން މި 

ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ  އަޅު  .އެސް.ސީޖޭ  މެންބަރުން އިތުރަށް  ކޮމިޓީއަށް  ހާޙާ ގަނޑުމެން  ދެޒިރުކޮލަތުގައި  ންނެވިދާނެ  ށް 

ސުވާ މި  ލުތައް.ކަމަށް  ދެ އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން    އަ  ކަންތައް  ކޮށްލާފައި  ކުރި އެއްގޮތް  ހަމަ  ށް  އަދިވެސް 

މި    ޓަކައި އަޅުގަނޑު  ޞަތަށް ތޯ އެ ފުރުނީލާއި  އަދިވެސް އެއްގޮތްވޭތޯ ބަލަނީތޯކިހިނެއްތޯ ވޯޓަކަށް އަހާ  ވަޑައިގަތުމަށް

ހަމަ ގަން އަޅު ހަކަދައްކާލަގައި ވާކޯޑުރެ   އޮފް   ،އިން އޮފްލަމި   ވަގުތު   މި ކޮޅަކަށްފަހު(  ވަގުތު )  ދެން.ޞަތު  ފުރު  ނޑު 

ގޮތައަޅުގަނޑުމެ ނުރަސްމީ  މި  ދެން  އޮފްލައިންކޮށް  ނުރަސްމީ  މި  ހުށަހެޅުނު  ކަށް  މިހާރު  ވާހަކައިން  ކެވުނު 

 ން.ރުވަނަވާތީ އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަ ޑައިގަންފުރުޞަތަކަށް އެދިވަ މެންބަރު ޖީހާން ރި އްވުމަށް އިއްޒަތްތެޅުހުށަހެ

 

 ވުން:ކެ ކަދެއްވާހަދް މޫޖީހާން މަޙްމެންބަރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

އުގަނޑުމެއަޅު  ގައިމީ އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މި  އެއްބަސްވި  ވާހަކަދައްކައިގެން  މި  ގެންގުޅޭ  ޖޭ.އެސް.ސީ  ،ސޫލުން  ން 

ގެންގުޅޭ މިންގަނޑަކީޙަތް ދިމި ނަސޭ  ކޮށްޞައުސޫލުތައް. ޚާއް ޅުގަނޑުމެން  އަކީ ކޮބައިތޯ  ލައުސޫ  ، ކޮބައިތޯނުމަށް 

ލިޔެކި  ޓަކައި  ނެގަތުމަށްދެ ހޯދުމަށްފަމުން  އުފުރަތަމަ  ކޮމިޓީއަޅުއެއަށްފަހު  ހު  އެ  މި  ގެ  އުސޫލުމި  ން  ގަނޑުމެން 

 ސީއަށް ދެންނެވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.ތައް ކުރުމަށް ޖޭ.އެސް.ވާލުސު ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަންޑަކްޓްކޮށްފައި  ރިވިއު ކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އަރުވަން.ތުޞަށް ފުރުޒައްޢި މު ރި މެންބަރުތްތެވައިފި. އިއްޒަ ންގަކު އަތް ނަޅައާދެ! ތާއީދުކުރެއްވުމަށް. ދެބޭފު

 

 : ދެއްކެވުންވާހަކަ   މް މުޢިއްޒު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީންވޭރު ހެ



  

 ތާއީދުކުރަން. ގޮތަށް ހެޅުއްވި ހާން ހުށަޖީ ންބަރު މެއްޒަތްތެރި އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެންމެ މި  އާދެ!  އެއްބާ ވާހަކަދެއްކެހަމަ    އަޅުގަނޑު  ވަރަށް  މެންބަރުން،  ކޮމިޓީގެ  ދެއްވައި ވި  މި  ގެން  ރުލުން 

ކޮމިޓީ މަސައްއަޅުގަނޑުމެން  ކުރާ  އެ  ން  ހާޞަ މަޤްކަތުގެ  ހަސިލުދު  ރީޗްވެވޭވުމަށް  ގޮމަ  ކޮންމެ  ށް  ތަކަނެ 

ވިސް ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެ  .  ހުރީ  ނުންފުޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންމެ    ނު ޅުހުށަހެމިގޮތުން 

ނަށް  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަޑީ ޖުވާހަކަދެކެވި ފުރަތަމަ   އޮފްލައިންކޮށް   ގަނޑުމެންގެ އަޅު  އީ މިދިޔައަށް  ހަމަ  ހުށަހެޅުމާ

ހުށަހަޅައަޅުގަނޑު ލިޔުމުން  މި  ކޮ  ނީމެން  ބޭނުން  މިޓީމި  ކަންސާފުކުރައްވަން  މައްސަލައާ ފުޅުވާ  މި  އަދި    ންކަން. 

އާން ނިންމުސަލަތަމައް  މި   ،އުސޫލު  ކޮށްމުޖޭ.އެސް.ސީގެ  އުއް  ގެންގުޅުއްވާ  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑު  ސޫލު  މުގައި 

ން  އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ  ދެނެގަތުމުގެ.   ސޫލު މު އުގެންގުޅުއްވާ އާން  އްހެން ކެމައްސަލަތަ

އެ    މަލުކޮށްޢަ ޖޭ.އެސް.ސީއަދި  ދެގޮތުން  ޖަ ން  ކޮމިޓީއިން    ވާބާއްވާ  ހާޒިރުކޮށް،    .އެސް.ސީ ޖޭ  ށްއިތުރަގުޅިގެން 

ދެންނެވުމަށް    ވާލުތައްސުފުޅުވާ  ނުންބޭ  ންނަވަންދަ  ޖޭ.އެސް.ސީއާ އަޅުގަނޑުމެ އޮންނަ    ތުޞަފުރުވެސް  ން  ގޮތަށް 

އެކޮމިޓީ މިވަނީ.  އެއްބަސްވެވިފައި  އެ  މިން  މަތިން  އެގޮތުގެ  ނިކަހެންވީމާ،  މިއަދު  ދި  އަ   ކަމަށް.  ޖެމިއްން 

ދުގެ ވޯޓު  ނީ. އެހެންވީމާ، މިއަވެސް ގޮތެއް ނިންމާ  ދުގައިމެ  މި ރިޕޯޓާ   ވެސް   އަނެއްކާ ން  އަޅުގަނޑުމެ  ފަހުގައި އެއަށް

ޙައެޖެންޑާ މި  ނޑުމެން  މިއަދު އަޅުގަ  ދާތީވެށް  ހިސާބަ  ގަޑިއާ މައްސަލަޤީޤީ ކުރެވިފައި އޮތް  ގެ  އި  މައްސަލައެއް. އެ 

ވަކި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ގޮތުން  މި ގޮތަކަށް  އެ  ކަހެން  އެހެނިދެން    ނީ.ންމުނި  އަދު  މެންބަރަކު  ންކަމަކަށް 

ނުކުރައް ބޮޑަބަމި  ކޮމިޓީގެ    މިހާހިސާބުންމިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން    ވާތީވެއިޝާރާތެއް  ނިންމާލީ. ވަރަށް  ށް  އްދަލުވުން 

 ޝުކުރިއްޔާ.  
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