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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم`.    މިވަގުތު .  ބާޙަރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހު ،  ވަނަ ބައްދަލުވުން  2ޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ  އާދެ! ޖު.  السالم 

ވަޑައިގެން  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، ހިންނަވަރު  ންހެ ؛ވީތިއްބެ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ހުޅަނގު  ވޭރު 

ރި  ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، މަތިވެދު، ހެންވޭރު އު މޫހާން މަޙްމެންބަރު ޖީ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު ޙަ ޒަރީރުދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ޝަހީމް ޢަބްދުލް، ކަނޑިތީސަން  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި    ޙަކީމް މު 

ންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  ކެ  ރު އިބްރާހީމް ރިޟާ،ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ދެ ނުހަމަވީ  ކި އްތޯ.  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީ  .ޔުނީބައިކޮށްތޯ  މެންމު  ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި  ޢަބްދުލްޙަކީމް.  هللا ބަރު  ޝަހީމް 

ކޮމިޓީގެ  ،  ކޮށްލީ  މިއަދު އަޅުގަނޑު މި ބައްދަލު މިމީ. އާދެ!  ހުޒު ފަތިޔާރަނގަޅު ދެއްތޯ. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު އިމް

މިޓީއެއްގައި ވެސް ހިންގާ  ކޮށް ކޮންމެ  މުކޮއާއްހިންގާ ގަވާއިދު  ބޭއްވީ ދެކަމެއްގަ. އެއީ ކޮމިޓީގެ    ބައްދަލުވުމެއް މި

އެބަޖެހޭ  ގަވާއިދެއް އަޅުގަނޑު މެއެޑޮޕްޓްމެން  އަކޮށްލަން. އެ ގަވާއިދާ  ގޮތެއް ނިންމުމާއި ދެން  ޅުގަނޑުމެން  ދުގައި 

ށްލުން.  ކޮވަރާފެންނަ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްކޮމިޓީއަށް    ގައިގޮތު  ހެން ކަންތައްތަކުގެއެހެނި ހަމަ އެއާއެކުގައި  

އެޓެންޑުފުރަތަމައެހެންވީމާ،   އަޅުގަނޑުމެން  ގަވާއިދު    ކޮމިޓީ   ޖެހެނީ މި  ދާން މި    ކުރިއަށް މި  ވުމަށް    ހިންގާ 

 ންބަރު ރިޟާ. ޒަތްތެރި މެއިއްމާ ބެހޭގޮތުން. ސްކުރުއިލާފައި އެ ފާއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްރާހީމް ރިޟާ ންބަރު އިގެ މެރާގުރައިދޫ ދާއި

އަޅުގަޝު މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  ނޑަށް  ކުރިއްޔާ  ގަވާއިދަށް  ފެންނަނީ  މަޖިލީހުގެ  އޮތް  މިހާރު  އާއްމުކޮށް 

ނޑަށް  އު ގަވާއިދު އައިމަ އަޅުގަ، ދެން ފަހުން އަދި އަހެދިފައި އޮތް ގަވާއިދެއް މިއީ. އެހެންވީމާރިޢާޔަތް ކުރެވިގެން  

  މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް އިދު  މި ގަވާހަމަ  . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ  ހެންހީވަނީ އިތުރު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ

އިންނިއްޔާ  ރާކަމެއް  އިދަށް ފުށުއަ މި ގަވާދެން ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައު ގަވާއިދު އައިމަ އެއަށް  .  ންފާސްކޮށްލަ

 .ށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަންކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަރަނގަޅުއެކަން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު.  އާދެ!  އެހެދެން  އްޒަތްތެރި  ޚިޔާލުފުކޮމިޓީގެ  މެންބަރުންގެ  ވެސް  ން  އޮތިއްޔާ  ޅެއް 

އެޙިއްޞާ ހަމަ  ދެކުރެއްވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެއާއެން.  ވެސް  މިވަގުތު  ބައްލަވާލައްވާފައި  މި  ންނަށް  އެކުގައި 

 ތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަ، ޙަސަން ލަޠީފް. އާދެ! ޞަތު ފުރުއެޑޮޕްޓްކޮށްލުމުގެ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްހެންވޭރު ހުޅަނގު 

އެކުލަވާލެވިފައިކުރިއްޝު ގަވާއިދު  މި  މުޤައްރިރު.  ކޮން  ޔާ  މިވަނީ  ކަމަށް  މައްޗަށް  އެއެއް    ،އަސާސްތަކެއްގެ 

އަޅުގަނޑުސާ ފަމެންނަށް  ފުކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ  ދެންފާސްކޮށްލަން  ވެދާނެ.  ހުށަހެޅުއްވި ސޭހަ  އެ  ރިޟާ    މެ 

އަޅުގަނޑައްވުހުށަހެޅު ފަސޭހަވާނެ.  ދުކުރަންތާއީ  ށްމަށް  ވެސް  މިހާރު    މިއޮތީ  އެކުލަވާލާފައި  ގަވާއިދު  މި 

  ން ، އެއެއް ސާފުކޮށްލައަސާސްގެ މައްޗަށްތޯރަމުންދާ އެހެން ކޮމިޓީތަކުގެ ވެސް ގަވާއިދުތައް ބައްލަވާފައި އެ  ލުކުޢަމަ

 .ވެގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުއާދެ!   އަޅު  .ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ލިބިފައި    ޑަށްގަނމިހާރު  ގަވާއިދު އޮތީ ކުރީގެ  މަޢުލޫމާތު  އޮތީ މި 

މުއައްސަސާ މި އޭރުގައި   ކޮމިޓީ  ނިވަން  ގާތްގަނޑަކަށް  ދެން  ގަވާއިދު.  ގެންދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންކުރަމުން   

ބަ މިނިވަން  މަސައްކަތްކުރަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މުއަ މިހާރުވެސް  މަސައްކަތްތަކަ އްސަސާތަކާއި  އެއް  ވެސް    ކަށްގުޅޭ 

ބާވަތެއްގާތް އެހެންވީމާ،  ވޭ.  އެބަ އެއް  ހިގަނޑަކަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  އުސޫލުތަކެއްންގާގެ  އެއް  ހީވަނީ ނެތީވެ    ހެން 

 ފުރަތަމަ ކަމަކަށް.  ންގާލުން ކިހިނެއްތޯ ބަލާލަނަމެން ވަގުތުކޮޅެއް ، އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާމީގައި ހުންނާނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ބޭނުންވޭ  އަނެއް    އަޅުގަނޑު  ރިރު.ޤައްމު  ރިޔާ އިއްޒަތްތެކުރިއްޝު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(    6އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާލަން 

ގައި    .އަށް ކޮމިޓީމި)ނ(  ފެށޭއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި  ގޮތަކީ  މިއޮތް  ކަމަށް.    4ކީ  އަދަދަ   ޤާނޫނީ  ހާރު 

ބޭނުންއަޅުގަ ހުށަހަޅަން  މި  ކުރިއަވަނީ    ނޑު  ގެކޮމިޓީ  ކަމަށް  ވޯޓަށް މެންބަރު  3ށް  ންދެވޭނެ  ދެން    ންނަށް. 

ކަމަށް  ރުގައި ހާއިއަ އަދަދެއް  ގޮތަކަށް  ގާނޫނީ  ހުށަ. އެނޫން  ވިޔަސް އެ    4އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް    ހަޅަން.އަޅުގަނޑު 

ބަރުންނަށް  މެން 5  ލަން.ހުށަހަޅާ  ގަނޑުއިނދެފައި މި ވޯޓިންގ ކޯރަމް އެނޫން ގޮތަކަށް އިންނަން އަޅުވަކި އަދަދަކަށް  

 . ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޠީފް. ންބަރު ޙަސަން ލަތެރި މެއިއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްލަޠީރު ޙަސަން ބަންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެހެން
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ގެ  ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ކޮމިޓީ  ސިރާޖު އެ މޫސާ   ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޮނަދޫދެންމެ  އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން  

  އަދި އި  ންވާނެ ކަމަށާރަމެއް އޮންނަމެންބަރުންގެ ކޯ  5ންމަން  ކަމެއް ނިއި  ލަ އަދި ވޯޓު  ން ކަމަށް.ރުމެންބަ  4  ކޯރަމަކީ

 .މަށްފާސްކުރުގެން އި ވައޮތްގޮތަށް ބާއް ގައި ބައިތައް މީން ހުރި ދެޞްލާޙާ އެކީގައި މި ގަވާއިދު އެ އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ންބަރުތެރި މެއިއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޙުސައިންރާގެ މެންބަރު ދާއި ދޫކެން

ދެ މެއިއްޒަތްންމެ  އާދެ! އަޅުގަނޑު  ޙަތެރި  ލަންބަރު  ހުށަ ސަން  އެ  ހުށަހެޠީފް  ތާޅުއްވި    އީދުކުރާ ވާހަކަ ހެޅުއްވުމަށް 

 ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރުވަން.ލަޠީފަށް ފުރުޞަތެއް އަ  ސަންޙަބަރު ތްތެރި މެންއިއްޒަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްލަޠީބަރު ޙަސަން ންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެހެން

ގަނޑު  އެކީ އަޅު  ދިއެއް. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙަކާބޭ އަލިސް  ނުވެޅި ހުށަހެޅުން ތާއީދެއް  ހުށަހެގަނޑު  . އަޅުޝުކުރިއްޔާ

ކޯރަމަކީ  ނަހަޅާށަހު ކަމެއް  ށާއިމަކަ  ބަރުންމެން  4ން. ޖަލްސާގެ  އަދި  ބޭނު،  އަދަދަނިންމުމަށް  ބަރުން  މެން  6ކީ  ންވާ 

ރާފްޓްގައި  ޑް  ދެން ހުރި މާއްދާތައް މިހާރުއެކު  ގެނައުމާ  ޙުޞްލާ މާއްދާއަށް އެ އިއެއާއެކީގައި  . ދެން ހަމަގެކަމަށް ކޮމިޓީ

 ން.އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މެންބަރު.  އްޒަތްތެރިއި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސައިންބަރު ޢަލީ ޙުއިރާގެ މެންންދޫ ދާކެ

ދުކުރާ  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީޅުއްވި  ހުށަހެ  ފްގެ ޠީސަން ލަ ޙަ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި  އާދެ! އަޅުގަނޑު

   ލަން.ންނަވާ ވާހަކަ ދަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!   ކަމެއް  އިތު  .އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް  މިޔާލުފުޅެއް  ޚިއް  އްވުމެހުށަހެޅުރު  ނެތް  ވަގުތުގައި 

ހުރިހާ  ނަމަ  ވަނީ ވެސް  ވާހަކަބޭފުޅުންގެ  ދެން  މިދިޔަފުޅުން  ހުށަ  އަދި  އީއެނގިގެން  ވަނީ  ހުށަހެޅުމެއް ވެސް  ހެޅިފައި 

ހުށަމިހާރު   ކުރިމައްޗަށް  މިއަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުށަހެޅިފައި  އެ  ދެންމެ  ގޮތަށް  މިއޮތް  ގަވާއިދު  ހުށަހެޅުންއޮތް  ހެޅުމާ   

މިޓީގެ  ކޮހަޅުއްވާފައި ވަނީ   ލަޠީފް ހުށަން ސަންބަރު ޙައިއްޒަތްތެރި މެހެޅުމަކީ ދެންމެ  އެ ހުށަ.  ންންނައެކުގައި ބަލައިގަ

ކޯރަމަކީ   ބޭއްވުމުގެ  އަދި    4ޖަލްސާއެއް  ކަމަށް.  އަދަދަކީ  މެންބަރުން  ބޭނުންވާ  ނިންމުމަށް  ކަމަށް.   6ނިންމުމެއް 

ވެސް   ތާއީދު  ވަނީއެގޮތަށް  ޢަލީ މެންބަ އިއްޒަތްތެރި    ލިބިފައި  މި  .ޙުސައިންގެ  ރު  މެންބަރުން  އެހެންވީމާ،  އަށް 

ވަނީނަމަ  ތިއުއި ކަމަށް  ނެތް  ފާސްވީއިރާޟެއް  ހުށަހެޅިފައި    އްތިފާޤުން  މިހާރު  އަދި  ބަލައި  އަޅުގަނޑުމެން    މި ކަމަށް 

ރަކު މިކަމަށް މެންބަ  ވެސްއެއްންމަން.  މެން ނިގަނޑުޅުއަ  ކަން ގަވާއިދު މިއޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ބަލައިގެން

އި ކަމަށްއްތިފާޤު، އިމާވީއްވާ. އެހެން ނުކުރަ   ޢުތިރާޟެއްވެސް  ފާސްވީ  ނިންމަނީ.  ން  މި  އެހެނި  މިއަދު  ހެން  ކޮމިޓީގެ 

އަޅުގަނޑުމެންށް  ކަންތައްތަކަ ކޮމިބަލައިލާއިރުގައި  އެބަޓީގެ  މިއަދު  މައްސަލަ އަށް  ފޮއެއްއޮތް  މަޖިލީހުން    އެއީ  ނުވިފަ. 

ފޮނުވާފާސްކޮށް ކޮމިޓީފްލޯރއިން   ޓީން  ނޑުމެން ކޮމިގެ ސުންގަޑިއެއް އަޅުގަމީޝަންތަކުގެ ބިލު.  ޔާސީ ކޮމިރި ފަ.  އަށް 

 ދެން،  ،ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށްމެންބަރުންނަށް ފެ  އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ  ނެ.ނިންމާ  ކޮށްންޖެހޭ މަސައްކަތްޑައަޅައެބަ ކަނ

ންނަށް ޑުމެވަރު އަޅުގަނބައި ނިންމަން ވަރަށް  ގައި   ތެރޭއަވަސް ފުރުޞަތެއްގެކީ  މި ކޮމިޝަނަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ޅުގައަ

ފަރާތްތަކުން   ކަދާއެދިވަޑައިގަންނަވަމުންއެކިއެކި  ވާތީ   ރިޢާއެކަމަ  ވެމަކަށް  ވެސް  މެންބަރުންގެ  ން  ކުރައްވައިގެ  ޔަތް ށް 

 ވާލަން.ންނަ އެދޭ ވާހަކަ ދަ ވުންމުން ގެންދެވަށްލައްޅެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙިއްޞާކޮޚިޔާލުފުވެސް 

 

  ން:ދެއްކެވުދު ވާހަކަމަޙްމޫހާން ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީ

ހުށަހެޅުއާދެ! މިއަދު   ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޝަނަކަށް    ނުމި  ދިރިޔާސީ ދެ  ބާރު  ބި ގާނޫނީ  ބެހޭ  ދިރާނުމާ  ކުރުމުގެ    ސާލު 

 ލަން.ހަޅާހެދުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަ  ސުންގަޑިއަކަށް އަންނަ ހޯމަދުވަސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ދެއްހެޅުމަށް ތާއީއާދެ! އެ ހުށަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަ

 މަޙުމޫދު.ހާން ހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޖީހުށަ  އާދެ! ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިޝަންތަކުގެ ބިލުގެ ސުންގަޑި  ސީ ކޮރިޔާ  އެއީ ،  ނެވި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ މިދެންމިޓީއަށް ގެ ކޮއާދެ! އަޅުގަނޑުމެން

ދެންމެ   ހުށަހެޅުކަނޑައެޅުމަށް  ހުށައެ  ވަނީމެއް  މެހަޅުއްވާފައި  އިއްޒަތްތެރި  ޖީ   މަޙްމޫދުންބަރު  އަދި  ހާން   .

ށަހެޅުމަކީ މި  ހު  ދެ! އެ އާމް ޢަބްލްޙަކީމް.  ޝަހީهللا  މެންބަރު ޢަބްދުބިފައި ވަނީ އިއްޒަތްތެރި ވުމަށް ތާއީދު ލިއްޅުހުށަހެ

ސުންގަޑިއަކީ މިއަންނަ  ލުބި ތާއީދުވަސް.    ހޯމަ ގެ    ހާނީތޯ. ންބަރުންގެ ވޯޓަކަށް އަމެދު ލިބި އަދި  އެހެންވީމާ، އެއަށް 

  މުނީހެންވީމާ، އިއްތިފާޤުން ނި ކުރާތަނެއް ނުފެނޭ. އެރާޟެއްއިޢުތި   ،ރާޟެއް ނުކުރާ ކަމަށް ވަނީނަމައިޢުތި  އްޔާނޫނި

ނިންމާލަ އަޅުގަނޑު  އެހެދެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ން.ކަމަށް  މައްސަލައެއްއިތުރު  އެހެނިހެން    ،ން  އަޅުގަނޑުމެން 

އެމަސައްކަ ފެނިވަޑައިތްތައް މި ހިނގަމުންދަނީ. އޮތިއްޔާ   އަޅުގަނޑުމެން ގަންނަވަންޏާ ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވައިކަމަށް 

 .ފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަންސަން ލަޠީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަބައޮތް. ކޮށްލުން ފުރުޞަތު އެރާމަޝްވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްލަޠީބަރު ޙަސަން ންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެހެން

  . އަދި ދިޔަ ތަން ފްލޯރގައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެން  ގައްޖެ މަޖިލީހުގެ ފެނިގެން ހިނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު 

  އަދި   ނާއި މު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންން ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާއްބޮޑު ކަންބޮޑުވުރަށް  އާ ގުޅޭ ވަލި މައްސަލަ ކުއް

ވެސް އެނގިގެން ހިނ މަޖިލީހު ގައި  ގައްޖެ. ދެން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން 

މުއައްސަސާތަކުގެހިމެނޭ ބައެއް  ހޯދަންޖެފަ     ހުރިކަރާތުން  މަޢުލޫމާތު  ޤަބޫލުކުރެ   މަށްހޭ  ،  އެހެންވީމާ  .ވޭއަޅުގަނޑަށް 

ހުށަހަ އެއާއަޅުގަނޑު  އަދި  ކޮމި  މެދުޅަން  ނިންމި  ގޮތެއް  މަޝްވަރާއަކަށްފަހު  ނަމަވެސް  ޓީގެ  އެ  މަން  މިވަގުތު 

ފެނޭމަޝްވަރާކޮށްލަން އަޅު މެޖުޑީޝަލް ސަ   .ގަނޑަށް  މިންބަރުން ރވިސް ކޮމިޝަންގެ  އަދި    އިދަންނަވަ ކޮމިޓީއަށް     

މަޢުލޫމާތު ސާފުކު ފަރާތްޕުޅުން  ދޫކޮށް. އެއީ  ރަންބޭފުޅުންގެ  އަދީބު  އަޙްމަދު  ރައީސް  ގުޅޭލުކުރީގެ ނައިބު  ގޮތުން    މާ 

ގި މަޢުލޫމާވަރަށް  ދެނަ  ވާހަކަ  އެ  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  އަޅުގަނޑު  .ކެވެމުންދާތީތު  ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޢުލޫމާތު    ތުން ހި  އޭގެ 

އޮތް    މުކަމެއްއްމުހި ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލައެއް  އެކީގައި  ވަގުތަކާކުއްލި  އެ  އެހެމަ.  ވީވެސް  އަޅުގަނޑު  ންވީމާ، 

 ން އެދެން.ށްލަވަރާކޮރައްވައިގެން އޭގައި ކުޑަކޮށް މަޝްއެޖެންޑާކު މަޢުޟޫޢުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެންމެ   ފާހައާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވާހަކަދައްކާލުމަށް  ކުރެއްވީ  ގަ އެ  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މެދު  ކަންތައްތަކާ 

ހުޅުވާލަން.   ރެކޯޑްގައި  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުމެން  ވި ދައްކާލެވާހަކަ  މިއޮފް  އެއަށްފަހުގައި    ރެކޯޑަށް. ޓް  ބެކް  ދާނެ. 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 
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 ދެއްކެވުން:ކަވާހަ ފްލަޠީބަރު ޙަސަން ންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެހެން

ޑެންސެއް  މެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ވިދާޅުވީ ހަމަ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރެސީއެއީ ދެންގަނޑަށް ހީވަނީ  ޅުއަ

އިނގޭތޯ މިތާ އަޅުގަނޑު  ގައި  ދެން  މަޖި މަޖިލީހުގަ.  މި  ވީމަ މެން  މީހެއް  އައު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ލީހަށް  އަނެއްހެން 

ރާ  ކުގަނޑު ޤަބޫލުހެންނަމަވެސް، އަޅުހިނގާ ގޮތް. އެދެން މިކަން  ފުޅާއި  ން ދައްކަވާ ވާހަކަޅުއެ ބޭފުން ފެންނަނީ  ބޭރު

ޕްރެސީ ރަނގަޅު  އެހާ  އަދި  އެއީކީ  ނޫން.  ގޮތުގައި  ސަލާޑެންސެއް  ޤައުމީ  ބެމިހާރު  މުޅި ހޭ  މަތާ  މައްސަލައެއް 

ދެންމައްސަލައަ އިނގޭތޯ.  ބޭފުޅުން    ކީ  ކަބައްލައެ  އޭގައިވާ  ކަމެއް  ކަމަށް  ބަ  ން  ވެސް  އްލަވަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑު 

ބު ރައީސް  ނައި  .އްޓެންވަކި ސްޕެސިފިކް އިންސިޑެ  މިއީ  ހަގަކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ފާބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަޤަ

ންޓެއް.  ރިހާ ކަމެއް އެއީ އިންސިޑެއެ ހު ،  ޅޭ ކަމާއުއްދަ ލިބިގެން އޭނަ ފުރަންހުއަދީބު ދޫކޮށްލުމާއި އަދި އޭނަ ފުރަން  

މިދެންނެވިއެކަ ރައީސްމަކު  ނައިބު  އިންސިޑެންޓުގޮތަށް  ކަންކަ  ސް  ބައިވަރު  އެތައް  އެބަހުރި  ގުޅިފައި  މެއް  އެއާ 

ކަމަކޯ  ޙަޤީޤަތުގައި ދޫކޮށްލާ  ގޮތަކަށް  ނުރަނގަޅު  ތުހުމަތުޓުތަކުން  ބައިވަރު  ވަރަށް  ކު ށް  އަޅުގަތައް  ނޑުމެންގެ  ރެވޭ. 

ނުވާނެހިމެނިފައެއް މެންޑޭޓަކު  ގެ  ކޮމިޓީ މި    ހާޒިރުކުރާކަށެއް  އަޅުހަމަތާކަށެއް.  ފަނޑިޔާރުން  ނަށް ގަނޑުމެންއެކަނި 

ޖުޑި ފަރާތަކީ  އޮންނާނެ  ކޮށްލެވެން  ސަރވިސް  ސުވާލެއް  މެންބަރުން  އަދު  މި  ،ވީމާއެހެންކޮމިޝަން.  ޝަލް  ވެސް 

މިވެނި ގޮތެއް ގައި ހުންނަވައިގެން  އްޓީޗު  ކު ކުރެއްވި އެއް ފަނޑިޔާރަ ފާހަގަ އްސަ އަދީބު ދޫކޮށްލީ.  ގޮ ހަދައިގެން މިވެނި 

އަޅުގަނޑުހި  ރޭވިގެން  އްގަނޑެއް ކަންތައެހެންވީމާ، ބޮޑު ތެރޭގައި  ކަމެއްގެ  ޕަބްދިޔަ  ކޮންފިތުން  ލިލިކަށް  ބޭނެ  ޑެންސް 

އްސަލަ މިސާލަކަށް ނުބެލި  އެ މަ  ށް ކީއްވެގެންތޯ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކަމެއް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިވަގުތު ޖުޑީ

  ޤައުމީ މު ކަމެއް ހެން.  އް މި ކޮމިޓީން ކުރުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ މުހިތައް އެ ބޭފުޅުންނާންނަނީ. އެ ސުވާލުއޮ

ނު ވާނީ ވާ  ރައްކާސަލާމަތަށް  ދެން  ދިޔައީމަ  ފުރައިގެން  ކިހިނެއްތޯކަމެއްގައި  ގޮތް  ގެނެވޭ،    އޮތްނެ  ބު  ނައި  ތޯ.އެބަ 

މާ، އެ  އެކަންކަން އެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައްލަވާނެ. އެހެންވީ  ،ގޮތްތޯ  ނެހެއްޓޭރު ބެލެ އަދީބު ބޭރުގައި ހުންނަވާއި ރައީސް  

އަޅުސްވި ފާހަގަގަނުމުގައި  ވާހަކަ  އެ  ބޭނުނޑު  ދެންނެވިޔަސް  ކޮށްލަން  މިހެން  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  މީ. 

ޖު އެއްކަލަ  ބައިވަ  ގައި ޑީޝަރީއަޅުގަނޑުމެން  ކަމުގެހުރި  ކަން  ޖޭ.އެސް  ރު  މިތަނަށް  .ސީސުވާލުކުރަން  ބޭފުޅުން   

އެއް ޤަބޫކުރާ  ގައިލްސާ ޖަ  ހާޒިރުކޮށްގެން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ވެއްޖެއްޔާ  އެހެން  މިހާރު  ޢަލީ  ކަށެއް.  މެންބަރު  ލުކުރަން 

ނޑަކަށް  ވި އެހެން ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަޖު އެ ވިދާޅުރާމިހާރު މޫސާ ސި   ސް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ވެދާނެ.ޙުސައިން ވެ

ބައްދަލުވުހެން  ކޮންމެފެނޭ  ނު ކުރާ އެ  އެކަން  ގަވާމުގައި  އެއާއެކީ  ހަމަ  ދެން  އަޅުގަކަށެއް.  މިހާރު  ނޑުމެން  އިދުގައި 

ދޭން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އަދި އެ ނޯޓިސް  ނޯޓިސްއެއް  ދުވަހުގެ    2އޮތްހެން   ގަވާއިދުގައި  ސްކުރިދެންމެ މި ފާ

ފޮނުމި ވެއަދު  ޖު ވުން  ދުވަހު  ހޯމަ  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކޮމިޝަންޑީސް  ސަރވިސް  މެންޝަލް  މިތަނަށް    އެ  ބަރުން 

 އިގެން ގެނެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް.ވަތު އަރުވައުދަޅުންނަށް ބޭފު
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންދޫ ދާކެން

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ކޮމިޓީން  މިހާރު    .އަޅުގަނޑު  ފެންއަޅުގަނޑަމި  އޮ  ނަނީށް  ޤައުމީ    ތް ހުށަހަޅާފައި  މައްސަލައަކީ 

ޤަރާރުގަ މައްސަލައެއް  ގުޅޭ  އަޅުގައޮއެ  އި  ސަލާމަތާ  ކޮމިޓީން  ސަލާމަތު  ޤައުމީ  އެހެންވީމާ،  ވަކި  ނޑުތީ.  މެންނަށް 

ޖުޑީޝަ ގުޅިގެން  މި މައްސަލައާ  ކޮށްފައި ނުވިސް ކޮމިޝަނުލް ސަރ ޑިރެކްޝަނެއް  އި ހުރި  ށްލާފަކޮވަތަ ނުކޮށް ދޫން 

ސުވާލު ކަމަ ގުޅިގެން  ލިބިއްޖެ  ،ކުރާށޭ  ކާ  ޑިރެކްޝަނެއް  އަވަކި  ވާހަ  ޅުގަނޑުމެންއްޔާ  ނުކުރާ  ނޫން. ކައެއެކަން    އް 

މައްސަލަ އެ  ގޮއެހެންނަމަވެސް،  ވަކި  އަދި  ހިނ  ޑިރެކްޝަންނަނީސް،  ނުގަގައިތަކަށް  ވަކި  ނުލިބެނީސް  އަދި  ނެއް 

މީ އެތިއަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގެ  ބެލީމަ  މިހެން  ނަގާފައި  މިސާލަކަށް  މީގައި    ށްނޑަގަކޮޅެއް  ދިމާނުވާކަމެއް  ހީވަނީ 

މައްސަލައައެއީ  ހެން.  އެބަހުރި މައްސަލައެއްސަލާމީ  ޤައުކީ  ސަބްސްޓެންޝަލީ  އިންސިޑެންމަތާބެހޭ   ،ޒްއޮފްކޯ  ޓަލީ. 

ނަށް   އަޅުގަނޑުމެންބައޮތް އަޅުގނޑުމެންނަށް ހަމަ މީގެތެރެއިން ންގަލެއް އެއޭ  އިމީގަ އޮތް  މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

  އަނެއްކާ ލޯޔަރުން ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ހަމަ  ،ވެސްހައްތަހާ   ގަނޑު، އަޅުހެންނަމަވެސްނެ ކަމެއް އެބައޮތް. އެކުރެވޭ

ޒާތްޒާތަވީ ވަރަށް  ދެން  މިމަ  ދެކެވިދާނެ.    ށް  މެ،  އެހެންނަމަވެސްވާހަކަ  އުޅުނީ  ޕޮއިންޓް  އަޅުގަނޑު  އިން 

   .ވިއްޖެހެންފާހަގަކޮށްލެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

ކޮ ހުށަހަޅުއްވާ  މިޝަންޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  ހުށަހެޅުމެއް  މިހާރު  އެވަނީ  މެންބަރަކު  ބެހޭގޮތުން  ފަ. އެއީ  ހާޒިރުކުރުމާ 

   .ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވީ  އި ރުގަތޯ އޭ ދެއް މުގެ އެ ކަމަށްވަރު ބެލުމައްސަލަތައް ގޮއްސަ އޮތް މިންގެ ޖޭ.އެސް.ސީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްލަޠީބަރު ޙަސަން ން މެވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ހެން

ދެންނެވީ   މި  އެހެން  ސަޑިޖުއަޅުގަނޑުމެން  ކޮޝަލް  އަޅުގަނޑުމިރވިސް  ވާހަކަ  ދެންނެވީޝަންގެ  މި     .

ސް  ދަންނަވާހެންމި ގޮތަށްވަކި  އިންސިޑެންޓެއް  ފާހަގަކުރެވެނީ    ޕެސިފިކް  މި  އެ ދީބުއައަޙްމަދު  އަޅުގަނޑުމެނަށް    ގެ 

ގަވާއި   އެ   ދޫކޮށްލުމާ މަޖިލީހުގަ  ދެން  ވާހަކައޭ.  އެހެން  ކުރެވޭނެ ސުވާލު    ތް އޮއެބަ  އިދުގަކަންކަމުގެ  ގޮތްތަކާއި   

ބޭފުޅުންނާ އޭގެ  ތްތަގޮ  ނެލުކުރާސުވާ ކޮމިޓީން  ހާޒިރުކުރެވޭ  އަދި    ންވާނެ ޅަކަނޑައަ  ކަމަށް ބާވަތާއި އެ ހުރިހާ  ކާއި 

ޖުޑިޝަލް  އެހެ  ކަމަށް. ނުވަތަ ހާޒިރުކުކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ންވީމާ،  އެބޭފުޅުންނަރަން  ދަ  ވައިގެން  ރު ވަތުއައުށް 

ވަ މިތަނަށް  އަޅު  ންޑައިގަންނަވައެބޭފުޅުން  ސުވާލުކުރެވޭނެ  އެހެން  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނިންމާ  ކޮމިޓީން  ގަނޑުމެން 

ފާލުސުވާ  ތްތަށްބާވަ އެ  އަޅުގަނޑު  ދާއިރު  އެބަހު ތަކަށް  ކަންކަން  އެހެން  މިސާލަކަށް  ހަގަކުރާނެ    ޑިޝަލް ޖުރި. 

ކޮމިޝަނު ކީއްވެތޯސަރވިސް  ނުބެ،  ން  ދުވަސްވަންދެން  ގިނަ  ކޯޓު  ލިވަރަށް  އެބަހުރި  މައްސަލަތައް  ތަކުގަ.  ހުރި 

ހުރި އެހެންވީމާ، އެ މަ އެހެން ނުބެލި  ކީއްވެތޯ  ކަންކަކޮބައިތޯ އިރު  އްސަލަތައް  މި  ވީމާ،  އެހެންމަކީ.   ކުރައްވާފަހުރި 



8 

 

ތަފާތު  ގަމީ ދެން  ލުތަކަކީ  ސުވާ ބޭނުންކުއަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯރަން  ވަރަ  .ވޭ  ދުވަސްވެއްޖެ  ގިނަ  ގިނަ  ށް ވަރަށް   

މި ކަންކަން  ބޭނުންވެފަ  ބަލަން  ފެށެރައްޔިތުން  މި  އަދި  ކުރަން  އަޅުގަނޑުމެނަށް    ތަކުގައި ކޯޓު  ވެގެންތޯނީ. ކީއްހާރު 

އަހަރުވެގެން ބާރަ  ހުންނަނީއި ދާދިހަ  ނުނިމި  މައްސަލަތައް  ނުނިންމާއެ  ދިއަ  .ރުގައި  ފަނޑިޔާރުންނާ    ވާއްބަތި  ހެން 

ތް ކަންވެސް ނުކުރާ ކަންވެސް ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، މި  އޮ  އިކަމެއްކޮށްފަ  ންރޭ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުދޭތެ

އަޅުގަންނައިފަށަ ހިތުންއިރު  ބެއެއީ    ގަނޑު  ކަންކަމާ  މި  ކަންނޭނގެ  ކަމެއް  ސުވާލެ މުހިއްމު  އްކުރުން.  ހޭގޮތުން 

އޮތީމަމި ދަންނަދުގައި  ގަވާއި،  ސްންނަމަވެއެހެ ކޮބައިކަމާ އަދި އެ    ވާހެން  ބާވަތަކީ  އެބައޮތް ކުރެވޭނެ ސުވާލުތަކުގެ 

އުސޫލަކުން ކޮން  ކަމަކުރާނީ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  މުގައް   ށްކަން  ކޮމިޓީގެ  އެމި  އެހިސާބަށް  ރިރު.  ދަންދެން  ހެންވީމާ، 

މަޑުކުރަނީއަޅު އެހެންނަމަވެސްގަނޑު  މިހާރު،  .  އެއަޅުގަނޑު  ހުށަހަޅަން  ގެންގޮސް   ޔާބަ  އެކީގައި    ވެސް 

ދަންނަވާލަންޖެހޭ.  މަށްނިންމާލަދެއްވު ވާހަކައެއް  އިދާރީ  ކަމެއް  އެއް  އިތުރު  އަދި  އެހެން  އެބައޮތް  ގައި    3.30. 

ވާ  ންނަ ޑައިގައެދިވަ  ޓީގެ މުގައްރިރު އެބަ އެބައޮތް. އެ ކޮމި  ފަ ކިޔާ  ށް . އާއްމު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމައިނގޭތޯކޮމިޓީއެއް  

 ދަންނަވަން މި ވާހަކަ.  ޑު ކައިރީ އަޅުގަނ

 

 : ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

 ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.ރި މެއިއްޒަތްތެ

 

 ވުން: އްކެއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެ

މައްސަލައާ  އަޅު އަދީބުގެ  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  ވާހަކަދައްއަޅުގަނޑުމެ  ގުޅިގެން ގަނޑު  ގައި  ކާއިރުން 

ލަހެއްނޫންހެން ނިއްން މި މައްސަލަތައް އަނެއްކޯޓުތަކު ފުދޭވަރައިނގޭ  މިލެއް މާ  އެ ނިންމި ކަށް  ތޯ. ހަމަ    އަވަހަށް 

  ފެބްރުއަރީ ދެން އަނެއްކާ    .އިފިށް ނިންމަގޮތަކައޮތް   އަވަހަށް ރާސް ލާފަ  ށް ވަރަ  ލައިފިއެއްގޮތަކަށް ނިންމާ  ށްގޮތަކަ

މުޅި  1 އެގައި  ގޮތަކަށްހެން  ނިންމައަނެ  ން  މުޅިން  ފެބް  18ގެ    2008އީ  އެއިފި.  އްކާ  އަނެއްކާ  ދެން  އަރީގައި. 

ބަ އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ގޮތަކަށް  ފާސްޓުއަނެއް ؛ދަލުއެހެން  ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ  ވަރު  ނިންމޭ  މައްސަލަތައް  ކޮށް  ހެން 

މި މައް  ސްޕީޑްގައި މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ހީވަނީ  ޑުވާ  މެން އެ ކަމާ ކަންބޮގަނޑުއަޅު ސަލައާ ގުޅިގެންއަޅުގަނޑަށް 

،  ޕަވާ ދެއްތޯވާލާނީ ޑިސްކްރިޝަނަރީ  ންޏާ ފުރުކަމަކު ފުރައިގެން ދާކަމަށް ވަ. އެކަމަށް ވަންޏާ ރަނގަޅު އެއް ވާހަކަ

  ށް ތުން މިސާލަކަލައުދަ  އްޓުމާ އެއީ އްޓުމާއި ނުހިފެހެއި ހިފެހެމާ ވާލުމާއި ނުލު. ފުރު ނީށް ފުރުވާލަސަރުކާރުން މިސާލަކަ

ށް  ވުރެން އަޅުގަނޑަ އެމީހުން ހާޒިރުވުމަށް    ންޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުވީމާ، ޖުޑި. އެހެންކާރުން ކުރާ ކަމެއްސަރު

ކޮމިޓީއަށް ސަރުކާރު ހާޒިރުވުން މާ  ންވަރު ބަލާ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މި  ރުކާރު ސާލަކަށް ސަމި،  ރުކާރުހީވަނީ ސަ 

ބޮޑުކަންއުއަ މިހާ ލާކަން  ދެން  ނޭނގެ  އެހެކަމަށް  ކަމެއްކުރާ    މަށްކައެރު  މައްސަލަތައް  ،  ންނަނަމަވެސްވަނީނަމަ. 



9 

 

އަޅުގަނޑަލަސްވާ ކިޔާފަ  ހިއެއްނުވޭ  ތީއޭ  މައްސަލައާ  ހަމަ  ކަށް  އެހެންމި  ހަމައެކަނި  ދެން    ގުޅިގެން  ހާޒިރުކުރީމަ 

ހާއަޅު ނަތީޖާ  ލުކުރަސިގަނޑުމެން  ބޭނުންވާ  އަސްލު  ވެސް،  ން  އަޅުގަނޑުމެތުޤަޤީޙަމިއީ  ޑީގައި  ލްއަށް  ޓެއިން 

ނިމިފަ  އްސަލަތައް މައިފިއްޔާ  ބަލަ ސްޕީޑައި  ފެށިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  އެބައެނގޭ  ގޮތް  އެއްވެސް    ކުހުރި 

ނެތް.   ފަހަމައްސަލައެއް  އިނގެތޯއެކި  އެބަހުރި  ނިމިފަ  ވެސް  ގޮތަށް  އެކި  ނިންމާފަރަނގަ  .ރު  ން  ކޯޓު   އި،ޅަށް 

ކޯޓު ކްރިމިނަލް  މައްސަލަތައްމިސާލަކަށް  ސާބިތުވާ   ން  ކަމަސާބި  ،ކަމަށް  ހަމަ  ކަމަށް    ،ށްތުވާ  ހުރިހާ  ސާބިތުވާ 

ނި ކޯޓުން    ހުއްޓަ އި  ފަންމާލާއެއްޗެއް  ބުނެފަ  18  ފެބްރުއަރީ  1ސްޕްރީމް  ތަޙުޤީޤުކުރާށޭ  އަނެއްކާ  އަލުން  އި  ގައި 

ކޯޓުތަކުން ފަހުން އަނެއްކާ  އްކާ  އަނެ  ދެން .ނޑަކަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ނަލިފައިވާ ގޮތަށްމަ ގާތްގަހަ. އަނެއްކާ ނިންމާލީ

ގޮތަށް އަލުން    ފެބްރުއަރީ  1ން  ސްޕްރީމް ކޯޓުބުނީ ހަމަ  އެ  ން  އްކާ ކޯޓުތަކުދަލުކުރީމާ އަނެން އެ ބަސްޕްރީމް ކޯޓު

ނުބުނޭ   ނުބުނޭ އަދީބު ފުރުވާލާ ވާހަކައެއް. ކޯޓަކުންނެއް ހެންވީމާ، އެއަކުން  ޤީޤުކޮށް ބަލާށޭ މި ބުނީ. އެމައްސަލަ ތަޙު

ބޭހައަދީބު   އަދީބު  ވާހަކައެއް.  ފޮފުރުވާލާ  ކޯޓުނުވާލަންޖެށް  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ނުބުނޭ.  ކޯޓަކުންނެއް  ވާހަކަ  ،  ހޭ 

ކޮމިޝަން  ކޯޓު މިސާލަކަށް   ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  އަދި  ފަނޑިޔާރުން  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަޒިރުކޮށްގެން  ހާގެ  ށް 

އަޅުގަނޑު ނުވަތަ  ނަތީޖާ  މި  ރައްޔިއަޅުގަނޑުމެން  އްޖެއިން   މިސާލަކަށް ރާ އަދީބުމިހުރީ  ،  ޑުވުން ކަންބޮތުންގެމެން 

އަކުން އެޅޭ  ގަނޑުމެންނަކަށް މި، އެ ކަމަށް އަޅުން މިހުރީ. އެހެންވީމާޑުވުއެކަމާ މެދު ކަންބޮ  ދާތީވެ އިގެންބޭރަށް ފުރަ

އަޅުގަ ފިޔަވަޅެއް  އެހެންވެއެއްވެސް  ނުފެނޭ.  ދެންނެވީ  ،ނޑަކަށް  މި  ފެންނައަޅުގަނޑަ  އަޅުގަނޑު  ތުގައި  ގޮށް 

ކޮންމެހެއަޅުގަ ނުފެނޭ  ޖޭ.އެނޑަކަށް  ދަނޑިވަޅުގައި  ސް.ސީން  ން  ކިމި  ގުޅިގެންނޭ  ހާޒިރުކޮށްގެން.  އެކަމާ  ޔާފަ 

ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަ ކަންތައް  ރީ   ހު މި   ޏާ ހިފަންގައި ހިފަންނޑުމެން މީގައަޅު  ހީވަނީ  ށްއެއަށްވުރެން މާ ބޮޑެތި 

 .ތުގައިޙަޤީޤަ

 

 ވުން: ތުން ވާހަކަދެއްކެ ސަރިޔާ

 .މެންބަރު ޖީހާން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

ލަގޮތެއްގައި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  ކީ ޖުމުކަމައް  މަޝްވަރާކުރެވޭހެން. އެ  އެބަ  ށްކަމަކަ  2ހީވަނީ ތަފާތު  ޅުގަނޑަށް  އަ

ދާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ  ގެ ސްޓޭޓަސް ލަސްވަމުންކުލަތަތަކާއި އެ މައްސަސަލަހުރި މައްށް ހުށަހެޅިފަތަނަކޮމިޝަނަށް މިހާ

ސަބަބު ޗެލެ،  އިތަކާ ލަސްވަމުންދާ  ޕިކްޗަ އެ  އެ  ބެހޭގޮތުން  އެއާ  އަޅުގަނޑުމެން  ރންޖަސްއާ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  އެއް 

 މިއަދު  ވީ ރެއްކު   އެ   ފާހަގަލަޠީފް    ޙަސަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އީ އެއް ކަންތަކޭ. ދެން  ޅުން ހާޒިރުކުރުން. އެއެބޭފު

ރޫހުށަ މައްސަލައިގެ  ކޯހެޅުނު  ގޮތުޓް  ކޮޒްއެއްގެ  އިން  ވާހަކަ މްގައި  އޭގެ    ޕޯނަންޓެއްގެ  ރިލޭޓެޑް.  ޖޭ.އެސް.ސީއާ 
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ހިތައަޅު،  ސުވާލަކީ މައްސަލަ  އަ ށްގަނޑު  އެ  ހުރަނީ  ޗުއްޓީޟީއެއްޤާންނެވި  ޗުއްޓީއެއްގައި  ހުންނަވައިގެން    ގައި 

ކަމުގެ މައްސަލަ  އްޓީއަށް ވަޑައިގެން  އަނބުރާ ޗު އި  ނިންމާފަ  ކަށްގޮތަ  ވަކިއި  އްލަވާފަސަލަ ބަމައްއެ    ،އިވަކުންނަނި

އި  އޮތް ވާހަކަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގަ އި  . އެއީ މީޑިއާގަޖެތޯއޭޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއް

ވާހަކަ އަދި  އެ  ކަމެއް  ސާއޮތް  ސަރވިފެއްނޫން  ޖުޑިޝަލް  ކޮމި.  މައްސަ   އިންގަޝަސް  އޮތްއެ  ނަމަ  ލަ 

އެ  ބެހޭގޮތުން  ކަމާ  އެ  ތަޙުޤީޤު  ވެ ބަސްއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޭތި  އެބަ  ސުވާލުކުރެވިދާނެ.  އެ  ކުރެވޭހޭ. 

އަނެއް ގޮތަކީ އަޅުގަނޑު  އި، ކްލެރިފައިކޮށްލާފަ މަދެން  މައްސަލައިގަ  އަނެއް  ބެލުމަށް  މެން  އްސަލަތަކުގެ ސްޓޭޓަސް 

އޯ ޕިކްޗާއެއްވަނޫނީ  ކޮމިލް ސަރވިޖުޑިޝަ،  ރޯލް  އޯވަ ގެ  ޝަނު ސް  މިކޮމައްސަލަތަކުގެ  ޕިކްޗާއެއް ހޯދަން  ޅަށް  ރޯލް 

.  ކުރެވިދާނެ ލު ހަމަ ސުވާމި ކަންކަމާ  ޅުގަނޑުމެންނަށްރާކުރާ މަޝްވަރާކުރުމުގައި އައަޅުގަނޑުމެން މަޝްވައްސަ  ގެނެ

 އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު.   ން. އެއީ ލުކުރުހަމަ ސުވާ ން ސް ފޮނުވަތި ގޮތަކީ ދެ ކަމަށް ވެސް ނޯޓިމަ ރީއެއްގޮތަކީ ހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު  ލަޠީޙަ  އިއްޒަތްތެރި  އެސަން  ކޮމިޓީއެއްގެ  ހެފް  ބަލަހައްޓަވަން  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާތީވެރިޔާސަތުން  ،  ން 

 .  ނީލާފަ މި ދެށް ޕްކޮމްޖަތެއް އަޅުގަނޑު ޞަފުރު

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ލަޠީފް ޙަސަން  ބަރުމެން ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

ދެ  އިނގޭތޯ.   ކުރައްވާތި ފުޢާމަ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން މިއީ އެމް.ޑީމެ މި  ންއަޅުގަނޑު  .ޕީން ދެއްކި ވާހަކައާއި އަދި މި 

ޕާޓީ   ވާހަކަ ހަމަ  ދައްކާ  އެގޮތުން  ޖުޑިއަޅުގައިނގޭތޯ.    އި ލައިންގަގަބޫލުކުރެވޭތީ އަޅުގަނޑު  ބޭނުން  ލް  ޝަ ނޑުމެން 

މެން  ރވިސްސަ ޖުކޮމިޝަންގެ  މި  އެބޭފުޅުންނާޑިޝަލް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުބަރުން  ދެންނެވި ސުވާ ކޮށްގެން  ތައް  ލު މި 

ތެރޭގައި    .ކުރަން ނިންމާދެންއޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލުކުރާ  ނީ  އޮތްގޮތަށް  ގަވާއިދުގައި  މި  ދަންނަވާހެން  ނެ  މި 

އިނބާވަ އުސޫލާ  އަޅުތާއި  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ކޮމިޓީންގަގޭތޯ.  ދެން  ނިންނޑުމެން  އެހެންނަމަވެ  ،  ސްމަންޖެހޭނެ. 

ކޮމި ސަރވިސް  ހުށަހަޅަނީ  ޖުޑިޝަލަ  އަދި  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުން  ޙާލަތެ ޝަންގެ  ޚާއްޞަ  ރެއަށް  މާދަމާ  އް  ވެސް 

ބަ ކުރަން މިލައިގެން  ގޮތަށް  ނިއި  ކަން  ކޮމިޓީން  މި  އެއީ  އެކަމަކު  ދެން  ކަމެއް ކު ންމައިގެން  ނގޭތޯ.    . ރަންޖެހޭ 

އެ ވިދާޅުވީ އެއީ ހަގީގަތުގައި    އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުރާގެ  ންނަވަރު ދާއިހި  ދެންނެވީ އޭގެ ދެންމެ އެހެންވީމާ، އެއީ މި

އަ ދަންނަވަން  އޭ  ވެސް ޅުގަނޑު  މި  ވާހަކައަކީ.  އަޅުގަނޑުމެ  ރޫޓް ގެ  ބޭނުންވާ  މީގެ  ކޯސް  ދެން  އެބައެނގޭ.  ނަށް 

މިވަގުތު ލުޞީތަފު ނުދާން  ތަކަށް  އު  ވާހަކަތަސުވާލާ   ޅެނީމި  ގުޅޭ  ދެން    ކެއް   އެހެންވީމާ،  ދައްކަނީ.  މި  ނޫން 

އް  އިގެން ކުއްލިއަކަށް އެކަމެ ޑަނަވައިގެން ނުކުމެވަންއްޓީގަ ހުޗުޘްމާން  ޢު އު ތޯ ސުޖާއްވެކީ  ހެން ދަންނަވަންޏާ އްނެއަ

ދައްކަންއެ   ކުރެއްވީ. ވާހަކަތަކެއް  ސުވާ   .ހުރީ  ކަހަލަ  އައެ  ބޭނުލުތައް  ޖުޑިޝަލް  ޅުގަނޑުމެން  ސަރވިސް  މޭ 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅިޝަނާކޮމި ޑުމެން ބަލަން ބޭނުން ކަމެއްނޫން. ފަތޯ ނޫންތޯ އެއީކީ އަޅުގަނ ކުރަން. ދެން އެތަނަށް 

ކަންކަން. އެ އެ އެ  ބެއްލެވޭނެ  ވެސް  އަމިއްލަފުޅަށް  ބޭނުން ކަމެއްނޫން. އެބޭފުޅުން  ބަލަން  ވެސް މިހާރު  އީކީ  ކަން 

އީ  ނޫން. އެހެންވީމާ، ކީއްތޯ ތި ކުރައްވަނީ އެތާ ތިއްބަވައިގެން. އެ  ށަހަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ވެސްތަނަށް ހުމިހެން  ކޮންމެ

ކޮމިޝަންއަޅުގަނޑުމެ ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ. އަޅުގަނޑު އެބަ  ބޭފުޅުން    ން މިހާރު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް 

 ތޯ އެހެންވީމަ.ސްލަންގޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މުގަރިއްޝުކު އިނގޭތޯ  މިފުރު ދެއްވި    ށް އަޅުގަނޑަ  އްރިރު ޔާ  ދެން  ޓަކައި.  ދެކެވުނު    ހާރު ޞަތަށް  މި  މިތާނގައި 

ބަލާއިރު ޗުއްޓީއަސްލު  ހީވަނީ  ޑަށް  ޅުގަނއަ،  ވާހަކައަށް  ހުރެމި  ނުކުތުމުގަ  ބަލާނީ  ފަ  މައްސަލަ  ގެ 

ޑީ ބޮޑަށް  ކަމަ.ޖޭ.އެސް.ސީއަށްވުރެން  ފެންނަށްޖޭއިން  ބޮޑަށް  ކަންތަ އަޅުގަނޑަށް  ޑީނީ. އިދާރީ  ބަލާނީ  ޖޭއަކުން  .އް 

ސް ފަނޑިޔާރުންގެ  ބަލާނީ  ޖޭ.އެސް.ސީ  އިންނަނީ.ލޫކާ  ނޫންތޯ.  މި  ނޫންތޯ  ގޮތަކަށް  އެ  ކަންތައް.  އިދާރީ    ބެހޭ 

ޑިޕާކަން އޮންނަނީ  މި  ބެލުން  ޖުޑިޓްކަން  އޮފް  ޑީ.ޖޭޝަލްމަންޓް  ނޫންތޯ  .  ސަން ޙަ  އަޅުގަނޑުނީ.  އޮންނާއަކަށް 

  ..އެސް.ސީޖޭ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އެ ގޮތަށް ހާޒިރުކުރަން ޙަސަން. ތޯނޫން ފިއެއް ހަޅައިހުށަހުށަހެޅި. 

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 ޠީފް. އްވާ ހަސަން ލަ ވުން ހުށަހަޅުގެ ހުށަހެޅުއްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

މާދަމާ ރޭ މި ކޮމިޓީއަށް  އި  ބަލާފަށް އް އޮތް ކަމަލަތެޅަން ޖުޑިޝަލްސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚާއްޞަ ޙާހުށަހަ ޅުގަނޑުއަ

ދެއްވަން   މަޢުލޫމާތު  ދަންނަވަން  އެވައެބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަޑައިގެންދެއްވުމަށް. ދެން  އެއީ  މި  ނޑު  އަރިހުން  ބޭފުޅުން 

ބޭނުންވާ   ހޯދަން  މަބާވަ  2ކޮމިޓީން  ބާވަތުޢުލޫމާތު  ތެއްގެ  އެއް  ޖުޑިޝަލްއެބައޮތް.  މަޢުލޫމާތަކީ  ސަރވިސް  ގެ   

  ވެސް   ށަނޭޅިޔަސްޞީލު މިވަގުތު އަދި ހުޅޭގޮތުން ސާފުކުރަން ހުރި މަޢުލޫމާތު. އޭގެ ތަފުކަތާ ގުގެ މަސައްންކޮމިޝަ

ކަންނޭވެސް    ޝަނަށްފަހުޑިސްކަ ކުރެވިދާނެ  ބާވައެކަން  އަނެއް  މަޢުލޫނގެ.  ރަ  ކުރީގެ   ތަކީމާތުގެ  ސް  އީނައިބު 

ޝަރީއައަޙްމަދު   ޙުދީބު  މިހާޢަތުން  އެކުމަކުން  ދޫކޮށްލުރު  ޙުކުމާވަނީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ނިންމާފަ.  ގުޅޭގޮތުން    މަށް 

  މަތު ލޫމަޢު  ގޮތުން ޅޭޝަނަށް އެކަމާ ގުއާ އެކީގައި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިމުން ދާތީވަރަށް ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވެ

އޮތްތޯ އެލިބިފަ  އަދި  ކުރައްވާފަ އެ  ބޭފުޅުންއާއި  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް  ދޭތެރޭ  އެއްގޮތަށްތޯ    އޮތްތޯ.  އާ  އެ  ގަވާއިދާ 

މާ  އެ ކަންކަ،  ބެލިފަ އޮތްތޯއާއިން އެކަން  މިޝަނުޝަލް ސަރވިސް ކޮޖުޑިއެއީ  ވާފަ އޮތީ.  ޙުކުމް ކުރައް ފަނޑިޔާރުން  
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  2އެ    ގޮތަށް   ތް ގަވާއިދުގައި އޮއި  ތަށް ބަލާފލަތެއް ގޮޙާ   އްޞަ ފުކުރުން. ދެން އެ ޚާގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ސާ

އަޅުގަނޑު ނުދީ  މުއްދަތެއް  ކޮމިސަރޖުޑިޝަލް    ދުވަހުގެ  ހާޒިރުކުރަންވިސް  އެއީ    ޝަން  ސަބަބަކީ  ދަންނަވާ  މި 

ނިންމިސަރުކާ ކޯޓު  އެ އި  ބިނާވެފަ  ންނިންމު  ރުން  ސަރުންއޮތީ  އެހެންވީމާ،  ޙުކުމަށް.  ކުރި  ނިންމި  އެ  ކާރުން   

ބަދަ ފުރުޞަނިންމުން  އެބައޮލުވުމުގެ  ގޮތަކަށް    ތްތު  ނުރަނގަޅު  އެއީ  ޙުކުމް  ކުރި  ޙުކުމެއް  އި  ކޮށްފަކޯޓުން  އޮތް 

ބެލެންކަމަ އެކަން  ވަންޏާ.  ޖުޑިޝަލް  ށް  އަންނަނީ  ސުވާލުކޮށްގެ  ކޮމިޓީން  މި  ކޮމިޝަނާ  ލިބޭ  ސަރވިސް  ން 

 ޝުކުރިއްޔާ. ޑަށްމަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް. ވަރަށް ބޮ

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

   ދެ،. އާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ށް ތާއީދުކުރަން. ވި ހުށަހެޅުމަޅިޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޑު ހަމަ ޅުގަޝުކުރިއްޔާ މުގައްރިރު. އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދު  ން އަދި އެއަށް ތާއީޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްވީ ހުށަހެޅުއްވު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެ،  އާ

ސިރާ އެވަނީ.މޫސާ  ދެއްވާފަ  ދެންމެ    ޖު  ހުށަހެޅުއެހެންވީމާ،  ހުއެ  ސަރވިސް  އްވި  ޖުޑިޝަލް  ށަހެޅުއްވުމަކީ 

މަކޮމިޝަން ބަ އްސައްކަތްތައް ގޮގައި  ހިސާބު  އެ  ލުމަށްލައި ސަވާ  ހާޒިރުކު މި    ބޭފުޅުންޓަކައި  ރައްވައިގެން  ކޮމިޓީއަށް 

ހަމަ އެއާއެކުގައި ކުރީ   ތްތަކާއިއަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުދެންނެވުމުގެ މަސައްކަ ރައަދި    ދީބު އަމަދު  ޙްއީސް އަގެ ނައިބު 

ން ބޭނުންވާ  ށް ސާފުކުރަ އިތުރަކޮމިޓީން  ގެންލައާ ގުޅިގެ މައްސަދޫކޮށްލައި އަދި މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމު

ކަން ހިނގާދި އެ މައްސަލައިގަ  ފިޔަވަޅެޅުންޔަ ގޮތާއި އަދި އެބޭފުކަންތައްތައް  ކަންކަން  އެޅުއްވި  ނޫނިއްޔާ އެ    އް 

.   ޓަކައިށްށްލުމަ ސާފުކޮކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން  ޅުން ކުރައްވާފަ އޮތް ދިރާސާއެއް އެ އެބޭފު  އޮތްގޮތުގަ  ވެފަ

ޖޭ.އެމައްސަލަ   2މި   ގުޅިގެން  ކަމަށް ބަލާފައި  ޙާ އްޞަ  ޚާ  ސް.ސީއާ  އޮތް  ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތަސް    2ލަތަށް 

އަޅުގަނޑުމެން  މާދަމާގެ ރޭގަ .  އް ށަހެޅުއްވުމެހުށް ޓަކައި ހުށަހެޅުއްވި  ދަންނަވައިގެން ގެނެވުމަ  ޝަންއަށްކޮމިނޑަކަށް 

ތާއީދު ހު  2މި   އެހެއި  ބިފަލިށަހެޅުއްވުމަށް  މި  ވަނީ.  ވޯޓުދެއްވަން  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  ކަންތަކަށް    2ންވީމާ، 

ވޯޓުފެއްވުމަށް  ދެޓުވޯ ބޭބޭފުޅުން  އެނިވަދައިގަންނަވާ  ވަރަ  ދެން.ދެއްވުން  ޝު ށްއާދެ،  ބޮޑަށް  ކޮމިޓީގެ    ރިއްޔާ.ކު 

މައްސަލަ މި  މިއިއްތިފާގުން  ދެން  ނިމުނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުއަދު  އިތުރުގެ  ނޫނީ  މަސައްކަތް  ކަމެއް ރު     

މިހާހިއި  ފެންމަތިވެފަ ނިންމާލަން.  ނެތީމަ  އާދެ،  )ވަގުތުކޮސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ.  ޅަކަށްފަހު(  ބޮޑަށް  ވަރަށް 
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މަޢުއަޅު މި  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  ފޮނުވާނެ  އިދާރާއިން  ސިޓީއަކުން  އެހެންވީމާ، ގަނޑުމެން    ލޫމާތު. 

ރޭ ޝުމާދަމާ  އޮންނާނެ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ކޮރިއްޔާ.  ކުގެ  މިހާއާދެ،  ބައްދަލުވުން  ނިމުނީހިމިޓީ    . ސާބުން 

 މްޢަލައިކުމް.ވައްސަލާ

_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




