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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިޓީގެ މި  ން މި ފެށުނީ. މިރޭގެ މި ކޮނަ ބައްދަލުވުވަ  44މެން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުލައިކުމް.  އައްސަލާމްޢަ

މިވަގުތު ބައްދަލުވު ޤައްރިރު  މު   މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރި މެންބަރު އްޒަތްތެފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އި  ބެވީ ން ތިއްވަޑައިގެ  މަށް 

  ރި އްޒަތްތެ ގެ އި އިރާ ދާހެންވޭރު އުތުރު   މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު،  ރި އިރާގެ އިއްޒަތްތެދާރު  ންނަވަހި  ،ރާޖްސިމޫސާ  

، ނައިފަރު  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު   މެންބަރުރިއިރާގެ އިއްޒަތްތެ ދާއިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، ކަނޑިތީމު    މެންބަރު

ދޫ  ރައިގު ގެން އިންނެވީ މީގެ ކުރީގައި  އިބަރު ވަޑަތްތެރި މެންއްޒަޝިޔާމް. އިއަޙްމަދު     މެންބަރު ރި އިރާގެ އިއްޒަތްތެދާ

އިއްޒަތްދާ މެންބަރުރިތެއިރާގެ  ކޮމި    ޕާޓީގެ   އެ  ފަރާތުން  މިޓީގައި  އެހެންނަމަފޮނުއްވާފައިވަނީ  އަލަ ވެ.    ށް ސް، 

މަޖިއިއެކުލަވަ  ގަވާލެވުނު  ބުނާގޮއިލީހުގެ  ޢަމަދު  އިއްޒަތްތެރި  ތަށް  ޝިލުކުރެވިގެން  އަޙްމަދު  މި  މެންބަރު  ޔާމް 

ބައިވެ  މިރޭ  ދެންގަންނަވައެ    ވެވަޑައި ރިކޮމިޓީގައި  މާފަޅުގަނޑުއަ  ނީ.  އުނުން  އިމްތިޔާޒް    މެންބަރު އިރާގެ  ދާ   ތުރު 

ންޑާގައި މިރޭ  ދައިން އެޖެސް.އެމް.އެސްގައިވާ ފަފޮނުވި އެމި ކޮމިޓީން މިރޭގައި  އަޅުގަނޑު  ންނަށް  ފަހުމީ. ތި ބޭފުޅު

ސުޕް ފަނމިވަނީ  އުއްތަމަ  ކޯޓުގެ  ބަޑިޔާރު ރީމް  ގާނޫނުތަކައިގެއިވެރިވެވަޑަ  ޑިޝަލް  ޖު،  ރެއްވުމަށާއިޢަމަލުކުށް  ން 

ޑިޕާޓްމަން ކޮމިޝަނާއި،  އެޑްސަރވިސް  ޖުޑިޝަލް  އޮފް  ގާނޫނީ  ނިސްޓްރޭމިޓް  ހުރަދައު ޝަންގެ  ތަކެއް  ސްރަށް 

ވަރަށް  ށް ފެނުނީ މިއީ  ޑައަޅުގަނންދާތީ  ބެމު ލިމާތުލޫމަޢު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގެ  ށްވުމައް ކުރެކުރިމަތި

ތި    ރޭ މުން، އަޅުގަނޑު މި. އެހެންކައިގޮތުގަގެ  ކަމެއް  މުންހިއްވުން އެއީ މު ބޭ   ތެރޭގައި ކޮމިޓީ ވަސް ފުރުޞަތެއްގެ އަ

ދަންންބޭފުޅު ވަޑަނަށް  ބައްދަލުވުމަކަށް  ކޮމިޓީގެ  ވަރަށް  ވުމަދެއްއިގެންނަވައިލީ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޝުކުރު  ބޮޑަށް.  ށް 

މިވަ ނަދަން މިރޭގެ  ބޭފުވަން  ތި  ބައި ގުތުގައި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  މި  ވެވަޑައިގެންނެވީތީވެ.  ވެރި ޅުން 

ޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  މެންގެ މި ކޮމިއަޅުގަނޑުނަވާނެ ފަދައިން  ންގައިވަޑަގިއެނ

ބަދަލުން ޝަން އަދި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަކޮމި ގާނޫނަށް ގެނެވުނު  ކޮމިޑިޝަޖު  ނުގެ  ޝަނުގެ  ލް ސަރވިސް 

ރީގައި  މިނިސްޓްރޭޝަން. ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މީގެ ކުޑްޖުޑިޝަލް އެރަންޖެހޭ  ކަތްކުއި އެބަ މަސައްތެރޭގަ

ލެވުނުއިރުގައި  ވައިއެކުލަށަށް ކުރީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ގެ ދަރީމް ކޯޓުގެ ބެލުމުޕްސު

ގާ އެކުލަވާލާއޮތް  ވަނޫނަކުން  ދަ ފައި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އޮންނިކޮށް  ގޮތުދާރާއެއްއި  ނަށުގައި  އެކުލަ ގަގެ  އިލާފައި  ވައި 

ށަށް  ޓުގެ ބެލުމުގެ ދަމް ކޯޕްރީމިނިސްޓްރޭޝަން ސުޝަލް އެޑްވަނީ ޖުޑީވަނިކޮށް އެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

އެކުލަވައިލެވުނު  ސްގެނެ  ށް ދަށަ   ބާރުގެސްގެނެ ވެސް  ގާނޫނަމި  ފަ. ފަހުން މި  އަނެއްކާ  ބަދަލުން  ގެނެވުނު  ށް މި 

އެޑްމިއެސް.ސީ.ޖޭ ޖުޑިޝަލް  ދަށަށް  ގެނެ ނިގެ  ގާނޫނަށް  ސްޓްރޭޝަން  މި  ގޮތާއި،  ހިނގާ  ގާނޫނު  މި  ވިފައިވަނީ. 

ޖު ކޮމިޝަނުޑިޝަލް ސަޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތާއި އަދި  ޖުޑިޝަލް ސަތާގޮ  ދާކަންކަން ކުރެވެމުން  ގެ ރވިސް  ވިސް  ރއި، 

ގާނޫނަށް ގާކޮމިޝަނުގެ  މެންޑޭނޫ،  އެ  ކަންތައްތައް  ޖޭ.އެސް.ސީއައަ  ޓްނުގައިވާ  ހުރަސްތައް  ދާކުރެއްވުމަށް  ށް 



  

ވާ ކަމެއް.  ވެސް މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައިމިޓީގެ   ކޮމެންގެ މި އަޅުގަނޑުލުމަކީ  ކަން ބެ ކާއި މި ކަންކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮތްތަ

ސުމެންއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރެވުނީ  މި  އިސްޕް ނަށް  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  ކޯޓުގެ  ހުންނަވަ ރީމް  މިއިވެ    ނެވި ދެން  ގެން 

އެސް.ސީގެ  .އެކުގައި ޖޭއާއެ ދާކަން. އަދި ހަމަ ކުރައްވަމުންއެބަ  ކުރިމަތި ކެއް ތަ ގާނޫނު ހިންގެވުމަށް ހުރަސް ،ނަށްގާނޫ

ކުރިމަތި ހުރަސްތައް  ޑިޕާޓްމައްރަކު ދައުރަށް  އަދި  ޖުޑިޝަވައި  އޮފް  ދައުރަންޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ވެސް ލް    ށް 

ވަމުން  ކުރައް ގެންދިއުމަށް އެބަ ދަތިށް  ންކަމާއެކު ކުރިއަންގެ މަސައްކަތްތައް އޮމާފުޅުއެ ބޭކުރައްވައި  ހުރަސް މަތިބަ  އެ

ނަށް އެކި  ވާ މުވައްޒަފުންބައްގައި ތިއިސް ބައެއް މަޤާމުތަކުޓުގެ  ރީމް ކޯލިބެމުންދޭ. ސުޕް އެބަ  މާތުގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫ

ބިރުދެ ކުރައްވަމުގޮތްގޮތުން  ވެސް  ޢަމަލުތައް  ގެންއްކުމުގެ  މަދާން  ގާނޫނާއި ޢުކަމުގެ  ލިބިގެންދޭ.  އެބަ    ލޫމާތު 

ގާނޫނާޖޭ.އެސް.ސީ އެވާ ގޮތުތްއެއްގޮ  ގެ  ޖުޑިޝަލް  ބޭފުޅުން  އެ  މަތިން  ރިޕޯޓްޝަޑްމިނިސްޓްރޭގެ  އްވަމުން  ރަ ކުނަށް 

އެނަވާއިރުގަންވަޑައިޖެހި   ދަވަންގެން ކުރެއްވުމަށް  އެކަން  ދަގައި  ހުރަސްތައް ތިބަ  އެބަ  އެ  ކުރައްވާ  ބަ  ކުރައްވާ 

ބޭބޭފުއަ  ރުތައް ދެއްވާ.ޒާއިން އެބަ  އިންޒާރުދެއްވާ މި ބިރުދައްކަމުން    ކުރެއްވުމުގައިވަކިލާފަށް  ޚިޅުން ގާނޫނާ  ދި އެ 

މަށްނަމެންއަޅުގަނޑު  ކަންގެންދަވާ އެބަ  ލިބޭ.ޢު   ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމިކަމަކީ  ،  މާއެހެންވީ  ލޫމާތު  މި    ވަރަށް މެންގެ 

ތެރޭގައި ބަ ތެއަވަސް ފުރުޞަ ކޮމިލުކުރެވޭތީ ބޫ ޤަށް  އަޅުގަނޑަޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ލަންއްގެ  މި  ޓީ މި  ގެ މިރޭގައި 

ޖެހުބައްދަލުވާ މި  މީނަނީ. އާދެ! އެނގިވަޑައިގަންން  ކުރީވާނެ  ވެސް  ގެ  ކޮގައި  މި  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  މިޝަނުން 

ކޮމިކޮމިޓީއަ އެ  ވަޑައިގެން  މެންށް  ވަޑައި ންބަރުޝަނުގެ  ކޮގެ  މި  ސަމާލުން  ވަރަށްމިޓީގެ  ކަންބޮޑުވާ    ކަމަށް 

ގެނެ ސުޕް ކަންތައްތަކެއް  ކޯސްފައިވަނީ.  ބޭފު ޓުރީމް  އެ  މެންން  ތެރެ ޑޭޅުންގެ  ފަށް  ޚިލާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއަށް  ޓުގެ 

ވުން އެ ކޮމިޝަނުގެ  ޑުބޮދާކަމުގެ ކަންއްވަމުންރެއްވުމަށް ހުރަސްއަޅުދާކު ބު އަވާޖިނީ  ދެވަޑައިގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ގާނޫވަ

މެންނަށް އެކަން  އަޅުގަނޑުޓެންޑްވެ  މެން އަވަހަށް އެއަޅުގަނޑުށް  މައަދި އެކަ  .ކުރެއްވިޞާ އްޙި   ކޮމިޓީއާމެންބަރުން މި

ހުރަ ހުއްޓުއެ  ހުރަސްއެޅުން  ގެނެސް  ސްއަޅާ  މެމެއަޅުގަނޑުމަކަށް  ކުރެވެންޓުންޑޭންގެ  ތެރެއިން  ހުރި    ގެ 

ބޭފުޅުން އެ  ކުރެއްވުމަށް  މިއެޕީލްކުރައްވާފައި  މަސައްކަތްތަކެއް  މިކަން  އޮތްކަން  ވަނީ.    މެން އަޅުގަނޑުގޮތަށް 

ޓުން  ވައިލި ރިޕޯޓެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯ އެކުލަންޖޭ.އެސް.ސީ  އާއެކުގައި އެ  ރެވޭ. ހަމަ ސް އެބަ ފާހަގަކު ށް ވެނަންއެންމެ

މައްސަލަތަކެޚިލާފަ  ސާސީއާޤާނޫނުއަ ގިނަ  ވަރަށް  ގޮތެއް ވަރަށް  ށް  ބޮޑު  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފާޅުކަން  ށް  ލާފަ ޚި  އްގައި 

އަމުރުމުމައްސަލަތައް ނިންމަ ނެރުއްވަމުން ގޮން  ބޮޑު ރިޕޯޓެއް  މުވަޔުއްތްތައް ކިތައް  ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ  ން 

ޓް  އެ ރިޕޯފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ.    މައްސަލައެއް   18ޔާ  އްނި ނޫ  17ތުގައި  ހަނދާންވާ ގޮ  އަޅުގަނޑުގައި  ލައި އޭކުލަވާ އެ

ރައްޔިތުންގެމެންއަޅުގަނޑު ރައްޔިތުހުޖިލީހަށް  މަ  ގެ  ތަޅުމުށަހެޅުމުން  މަޖިލީހުގެ  ވަރަށްންގެ  މިއަށް  ކޮށް  ޅާފު  ގައި 

ހިންގެވުމަޙުބަ ރައްހުށްފަސް  މެގައި  ގިނަ  މަޖިލީހުގެ  އެ  ންޔިތުންގެ  ދަ  ށްޕޯޓަރިބަރުން  އޭކައްވާހަކަފުޅު  ގައިވާ  ވައި 

  ބޫލުކުރައްވައި އަދި މި ކަންކަމާ ޤަ  ހިނގާފައިވާކަން ކަން އެގޮތަށް  ން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންމައްސަލަތައް ޖޭ.އެސް.ސީ

މި   ކޮމިމެންއަޅުގަނޑުޕޯޓް  ރިގުޅިގެން  ކޮގެ  ބެލުމަށް ވަނީ މި  ފޮނުވިފަ.  މިޓީން  ކޮމިޓީއަށް    އެ ރިޕޯޓަށް ޓީގައި  މި 



  

ހިޙުބަ ވަރަންސް  ފުޅާށްގައި  ބަދާއިރާ    ހިންގެވުމަށްޙުއެއްގައި  ފާހަޖޭ.އެ  ހަމަ  ފަހުގައިސް  އެ    ގަކުރެއްވި ސް.ސީއިން 

ޚިލާފަށް  ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ނިންމާފައިވާއެއީ  ނިންމުންން ކޯޓުރީމް  ޕް ސު    ނިންމަވާފައިވާ  މި    ތައް  ކަމަށް 

ކަމަބޫ ޤަމިޓީއަށް  ކޮ ވާނީ   ންމެއަޅުގަނޑު  ށްލުކުރެވޭ  ވެސް  ރި  ކޮމިޓީން  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އެ  އަދި  ގައި  ޕޯޓު ނިންމާފަ. 

ގައި  ޓުޕޯމި ރި ސް ވާނީ ވެވުނު މައްސަލަތައް އަށް ފާހަގަކުރެޓީ ކޮމި މިރުން ވެސް ތު ވާ މައްސަލަތަކުގެ އިހިމަނުއްވާފައި

ޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި މިހާރު  ތަ  ގެ ހުލީ ލި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފަ. އަދި މަޖިވި އެކުލަވައިއް ރެކުމި ކޮމިޓީން ތައްޔާރު 

 ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް  ށްގެ ގާނޫނަމިހާރު ޖޭ.އެސް.ސީ  ންމެއަޅުގަނޑު މިހެން ހުރުމާއެކުގައި    ނީ ފޮނުވިފަ. މި ކަންކަންވާ

ސުޕްރީ ފަރާތްތަކަށް  ކޯއެކި  ކުރިރަސްހު  ންޓުމް  އަމަތައް  ބަސްތައްތިކުރައްވައި  އިންޒާރުގެ  ވާ  ރައްދުކުރައް   ދި 

ފަނޑިޔާރު  މްރީޕްސު ބައެއް  ޚާއްޞަގޮތެއްކޯޓުގެ  އުއްގަ ން،  ކުރައްވާތައި  އެކަން  ފަނޑިޔާރު  ތު  ޢުލޫމާމަކަމުގެ  މަ 

ލިށްތަމިގޮ މިހެ  މި  ބޭތީ   މިއީ އޮތީން  ކަންބޮޑުވުން  ފުއަވަސް ވަރަށް    މަ  ތެރޭގައި ޞަތެރު  މެންނަށް  އަޅުގަނޑު  އްގެ 

ވަރަށް    އަޅުގަނޑު.   މި ދަންނަވައިލީށްޅުންނަރޭގައި ތި ބޭފު  މި  ނޑުއަޅުގަތީ  ވާންޖެހޭ ކަމަކަށްކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެކެވެ

އެދެން   ވާހަކައަޅުގަނޑުބޮޑަށް  މި  މިކަމާމެދުކޮޅަށްފަހުގެ  ބޭފުޅުން  ތި  ކޮމިގައި  މި  ގޮޓީގައި  ކުރިއަށްދާނެ    ތަކާ ން 

މަޝްމެ ތެރެއިޙުބަރާކޮށްލައި  ވަދުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ހިންގައިލުން.  ބަން  ސް  ގައި  ސް ޙުމިކަމުގައި 

ބޭއިވެރިވެވަޑަބަ އިޝާރާތެއް  އަޅުގަނޑަބޭފުޅުން  އިގަންނަވާ  ގެށް  އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު  މިހާރު  ންކޮށްލީމަ  ދާނަން. 

 ވަން.ން މަޙުމޫދަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުޖީހާ ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެވަގުތު ހުޅުވިފައި މިވަނީ. އާ

 

 ޙުމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހިން

ވެސް އޮތް   ގައި ކުރިން ޓީމަކީ މި ކޮމިކައްވި ކަންރެ ހަގަކުފާ ތުގައި ވެސް ތި ޤަރިރު ޙަޤީއް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މުޤަ

ބޮ ކަންވަރަށް  ޖޭ.އެޑު  އެއީ  އުފެދު.ސީސްބޮޑުވުމެއް.  ކޮމިޓީ  މި  ސަ   މާން  ޖުޑިޝަލް  ކޮމިޝަނާ  ގުޅިގެން  ރވިސް 

ސު އަދާކުރުޕްބައްދަލުކުރުމަށް  ޒިންމާ  ގާނޫނީ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ފަރާތުން  ކޯޓުގެ  ދަތިތައް  ރީމް  ހުރަސްތަކާއި  މަށް 

ކޮމި  އާޝަކުވާ  ދާކަމުގެތިކުރަމުންކުރިމަ މި  އަޅައިދިނުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  އެކަމަށް  ވަނީ  ޓީއަދި  އަށް 

އޮތްއިއިލްތި މިހެން  ކަން  އޭގެ  މާސްކުރައްވާފަ.  އަދި  ޙަގެށައިވަ ރު  ހުރި  މި  އަދިޤީން  އަދި  ޤަތްތަކަށް  ދިރާސާ   

މަ  ހެންހެނިއެ ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ރިޕޯޓުތަކުންނާއި  އައު  ފާހަގަ  މި  ންލޫމާތުޢުވެސް  އަދިވެސް  ވަނީ 

އެމެންސީ.ޖޭ.އެސް ގެނެވުނު  ބަދަލުތަކަތަކާއި  ޑްމަންޓުއަށް  އެ  ވެސް  ހުރިބަދަލުތަކާއިއެކު  އޭރު  މި    ހުރަސްތަކާއި  ކީ 

ތަންފީޛުކުރުމަ ނެގެށާގާނޫނު  ޚާ ސްހުރި ހުރަ   ޓުމަށް އްހެއި ގާނޫނު  އަދި  ޖުޑިޝަލް ސަރވިތެއްގޮއްޞަތަކަށް  ސް  ގައި 

މަސަ ޑީ.ޖޭކޮމިޝަނުގެ  ސުއްކަތަށާއި  މަސައްކަތަށް  ކޯޕް .އޭގެ  ނުރީމް  ފޯރުވަމުންދިޔަ  ޓަކައި  ޓުން  ހުއްޓުވުމަށް  ފޫޒު 

ކައި  ޓަށް ފަންކްޝަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް  މިނިވަންކަމާއެކު ޖޭ.އެސް.ސީއަޓަކައި    އުމަށްގެނައަށް ނިމުމެއް  އެ

އެގޮތަ ބަދަލުތައް  އެ  ބަދަލުތަކެއް.  ގެނެވުމަގެނެވުނު  ވެށް  ޖޭ.އެސްށްފަހު  ޑީ  .ސީސް  އަދި   ޖޭ.އޭ .ފަންކްޝަންކުރާށާ 



  

ސު އިޕްއަދި  ކޯޓުގެ  މު ރީމް  އެސް  ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮތަވައްޒަފުންނަށް  އެއްގޮތަގާ  ،ށް  ޢަމަލުކުރުމަށް  ނޫނާ  ށް 

  އަޅުގަނޑު .  އްތެރައްކާތެރި މަޢުލޫމާވަރަށް ކަންބޮޑުވާ އަދި ވަރަށް ނު ކީ  މަޢުލޫމާތަހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާކަމުގެ  

ހޭ.  ޖެރަން އެބަކު ރާސާލީގައި މިކަން ދި އަ  ގެލޫމާތުޢުސް ގޮތެއްގައި މި މަށް އަވަން ވަރަޓީބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ކޮމިޤަ

ޑީ ޑީ.ޖޭ.އޭހަޅާހުށަ  އަޅުގަނޑު،  .ޖޭ.އޭމި  ކޮ  އާއި،ލަން  ސަރވިސް  މަކަށް  ކަ  ފުރަތަމަ  ށްމިޝަނަޖުޑިޝަލް 

ސިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ޓީމެން  މިއަކުން  ކޮމިޓީއަށް  ފަ  މި  ބެއްލެވުމަށްފަހު  އެކަން  ހުރިނަމަ  ޝަކުވާތައް  ދަ 

ޖޭ.އެސް.ސީޞާއްޙި އަދި  ޖު ކުރުމަށް.  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ސަރގެ  ޝަކުޑިޝަލް  މިފަދަ  ކޮމިޝަނުން    ވާތަކާ ވިސް 

ފިޔަވަ އަޅަންޖެހޭ  އަވަހަގުޅިގެން  އެޅުމަށްޅުތައް  އަދި  ތިމާލްއި   ށް  އިތުރުން  މަ  ހަ  އަޅުގަނޑުސްކުރުމަށް. ދެން  މީގެ 

ގައި ވަރަށް  ލީއަ  އެވާ މަޢުލޫމާތުގެ  އަދި  އަލީގައި  ބޭ ސިޓީގެލިމެންނަށް  އަޅުގަނޑުޅިގެން  ގުލަން މި ކަންކަމާ  ށަހަޅާހު

ޑީ  މުކަމެއްންހިމު ސަރވި،  އާއި.ޖޭ.އޭކަމަށް  މިކަމުސް ޖުޑިޝަލް  ކޮމިޝަނަށް  މަގަ  ސާފުކު ޢުއި  މި    ރުމަށްލޫމާތު 

 ލަން.  ހުށަހަޅާ އަޅުގަނޑުމި ތިން ކަންތައް  ،މާ. އެހެންވީކުރުމަކީލުޓީން ބައްދަކޮމި

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މެއްޝުކުރި އިއްޒަތްތެރި  އެއަޅުގަނޑަބަރު.  ންޔާ  މިހާރު  އިއްޒަނގިށް  ގޮތުގައި  ޝިބަރުންމެ  ތެރިތްފައިވާ  މް  ޔާ  

އިއް  އެދިވަޑައިގެންފައި ށް  ފުރުޞަތަކަ މެއޮތީ.  އަރުވަން. ޞަފުރުބަރަށް  ންޒަތްތެރި  އިދާރީ  އަޅުގަނޑަ  ތު  ދެންމެ  ށް 

ސާފުކުރިން  ގޮތުން   ބަދަލާއަޅުގަނޑު  ގެނެވުނު  ގަވާއިދަށް  މެންބަމި  ތުންއެއްގޮ  މި  އިންނެވި  ކުރީގައި  ގެ  ރު ހާރު 

އިއްޒަ ތި  މިތެތްބަދަލުގައި  މެންބަރު  ކޮ  ގެން އިވަޑަ  ރި  ގޮއިންނެވީ  އިދާރާއިން  ސާފުކުރިއިރު؟ ތަކަށްތޯން  ގައި 

މަޑައަޅުގަނ އިލޫމާތު  ޢުށް  ގަވާއިދުގައި  މިހާރު  ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާދިނީ  ގޮތަށް  އަކަމަ  ން  ކަމަށް  ފައިވާންގަވާށް   

ކުރީގައި   .ކަންބަދަލުވެވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރު އިއްޒަތްންނެއި  އަދި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  މެންބަތެވި  އިރި    މް ބްރާހީ ރު 

އި ނެރިޟާގެ  އެކަމުގައި  މައަޅުގަނޑަށް  ތްކަމަޢުތިރާޟެއް  ލިބިފައިވަނީ.  ށް  ދެ!  އާށްފަހު(  ގުތުކޮޅަކަ)ވަޢުލޫމާތު 

ށް  އްކާ ވެސް އިތުރަދާރާއިން އަނެން އިމެއަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  އާކުތާ ތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތި ފާހަގަކޮށްލި ނުއްޒައި

ޗެކުއެ ބުނާގޮށްލަން.  ކޮބަ  ގަވާއިދު  ސްޓެއޭގައި  އެއް  އެބައިނޕްތުން  ފުރިހަމަދޭ  އަދި  އޭގައި  ކޮށްލަންޖެ  ހޭ. 

ސް، ކުރީގައި އިންނެވި  ވެލެވޭ. އެހެންނަމަތޯ ޔަޤީންކޮށް ނުމިއުނިކޭޝަންގެ މައްސަލައަކުން އަދި އެކަން ފުރިހަމަވިކޮ

މެތްތެއިއްޒަ ރިޟާއާރި  އިބްރާހީމް  ގުޅުޅިގު  ންބަރު  އިދާރާއިން.  އެ  ނުފައިވަނީ  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅާއިރުގައި  ގެ 

އެއީނެތްކަމަށް ސް  ވަނީ.  އެހެންނަމަދެވަނަ  އެހެންވީމާޓެޕް  ފުރަވެސް.  މިހާރު  ފު،  އިންތަމަ ސްޓެޕް  ތޯ  ރިހަމަވެފައި 

ޗެކްއެ އެހާށްލައްވާކޮބަ  އިދާރާއިން.  ނަގާނަން.ގަނޑުއަޅުއިރަށް    ވަގުތުކޮޅެއް  ކުޑަކުޑަ    ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ  މެން 

ޔަސް  ވި  ންކަމުގައި އިގެން އިޔާމް ކޮމިޓީގައި އިށީނދެވަޑަޝި ރު  ތެރި މެންބަތްއި އިއްޒަގަންބަރު މިވަގުތުމެ  ތްތެރިޒައިއް

ފުސެރޮޕްއެ  އަދި   އަރު  އަޅުގަނޑުވީމާ  ހަމަރި ސް  ކުރީގައި  ފުރުޞަތު  އޭގެ  ދެން  މިކޮ  މެންއަޅުގަނޑުވާނީ.  ޓީގެ 



  

ފުރުޞަންމެއްބެވި  ތި އެތަބަރުން  މަތިން  ނަދިވަޑައިގަންށް  ގޮތުގެ  އަރުވަމުން  ފުރު  އަޅުގަނޑުވާ  ން.  ނަގެންދާޞަތު 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރުތްތެޒަ  ކަމެއްގެޅުގަނޑުއަ.  ރި  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  ވެސް  ވާހަމެން  މުޤައްރިރުކަ     ތި    

ކަމަކަފުރަދެން    ފާހަގަކުރެއްވީ. އިއްޒަތް  އަޅުގަނޑުށް  ތަމަ  ޖީހަމަ  މެންބަރު  އްވި  ޅުށަހެހުއެ  ހާން  ތެރި 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވެސް ތާއީދުކު  މިމެންގަނޑުއަޅުރަން.  ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ތިން  ޢަމަލުކުކަމާ ގު އެބަޖެހޭ  ރަންވީ  ޅިގެން 

ންނަގޮތުގައި  ފެ  ށްއަޅުގަނޑަން.  ދަހޯގައި  .އެސް.ސީގެ ބަހެއް ވެސް މިކަމުޅާއިރުގައި ޑީ.ޖޭ.އޭގެ އަދި ޖޭތެއް ކަނޑައަގޮ

ން.  ވެސް ދެކެ  އަޅުގަނޑު މާތު ސާފުކުރުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި  އިން އެ މަޢުލޫހަމަ ސިޓީއެއްގެ ޒަރީޢާ

ދި މި  އުމާވެގެދެން  މައްސަޅޭން  ބަލާއިރުގައި    ހަމަށްމެންނައަޅުގަނޑުލައަށް  އެ    ކުރިމަތިވީ  ފުރަމި  ތަމަ  ންމެ 

ޖުޑިޝަ  ރައްޔިތުންގެ  ސަރވިސްމަޖިލީހުން  ހެދިގެންދިލް  ގާނޫނެއް  ބަޔާޔައިގައި  އޭގައި  އޮންނަނީ  ރުގައި  ންކޮށްފައި 

. އެގޮތަށް އެހެން  އިއިދާރާއެއްގެ ގޮތުގަ   .އިގޮތުގަ   އެއްސަސާދާނެ މުއައްންހިނގަމުން  ށުޑީ.ޖޭ.އޭއަކީ ޖޭ.އެސް.ސީގެ ދަ

ޚިލާފަގާނޫނު ހަމަ    ފެނިގެންދިޔައީ   ށްނަމެންއަޅުގަނޑުކުރުމުން  ސްފާ ކޯޕް ޚިލާފަށް ސު  ތަކާއުސޫލުށް  ތަކާއި  ން  ޓުރީމް 

ބެޑީ.ޖޭ ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދަށަލު.އޭ  ޖުޑިޝަށްމުގެ  މަންޒަރު.  ގެންދިޔަ  މި  އެންވަންނިރީ  ހިނގުމަށް  ޑަށް  ބޮ  މެކޮށް 

ޑީ ކަންތައް އެއީ  އެއް  ކޯ.ޖޭހުރަސްއެޅުނު  ތަނެއް.އޭއަކީ ސުޕްރީމް  ހިނގާ  ލުވުން.  ދަށް ބަތަގޮ  ޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

ޓުން ނުފޫޒު   ސުޕްރީމް ކޯށްކި ކޯޓުތަކައެކިއެ  ،ތަކަށްޓުގައި ކުރިން ކޯ މުއް މިކަބޮޑު ތަޖުރިބާއެމެން ވަރަށް  އަޅުގަނޑު

ވަޞީލަރުފޯ ބޭނުންކުރާ  ގޮތުގަވަން  ގެންދިޔަތެއްގެ  މި  ބޭނުންކުރަމުން  ޑީ.ޖޭ.އޭ  ކުރިން  މީގެ  އެގޮތަ އި    ށް އީ. 

.އޭއަކީ  ގައި ވެސް ޑީ.ޖޭރިއިރު ފުރަތަމަ ގާނޫނު ފާސްކު   ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެންމެ ށް ރައްތީވެ އަދި ޚާއްޞަކޮހަގަވާފާ

ހިނގާ  ޕްސު ދަށުން  ބެލުމުގެ  ކޯޓުގެ  އެ ށްކަމަ  އްނެ ތަރީމް  އެގޮތަށް  ގިނަ    އޮތީ   އެ ފައި  މިނި  ވެފައި  ވަރަށް  ވެސް 

ކަމަސްނަވިންތައް  ނުވިސް އަދިށްއިގެން  ކޯޓު  ވާތީވެ  ގާނޫސުޕްރީމް  ކޯ  ކާ ތަނުން  ސުޕްރީމް  ޑީ.ޖޭ.އޭ  ގެ  ޓު ޚިލާފަށް 

ގެންދިޔައިމަ ދަށަށް  ދިބެލުމުގެ  އެ  ވެސް  މާ  ކަންތައްތައް  ސާފުކޮށްއަޅުގަނޑުވި  ވަރަށް  މި  މެންނަށް  ފެންނާތީވެ   

އޭ  .ޖޭ.ތަކެއް ގެނެވި ޑީޙު އިޞްލާށްސް.ސީގެ ގާނޫނަމަޖިލީހުން ޖޭ.އެ  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  19ންގެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތު

ދައެޖޭ. އިތުރަސް.ސީގެ  ގެނައުމުން  ރު  ހަފަ މިޓުން ސުޕްރީމް ކޯގާނޫނާ ޚިލާފަށް    ގޮތަށް ށް ކުރިން ހަމަ އެ ކުރިށަށް 

ބާރުޑީ.ޖޭ.އޭ މައްޗަށް  ހަދާކަ  ގެ  ގޮތެއް  ލިބިފޯރުވޭނެ  ޖާގަ  ނުށް  ފުރުގެން  އެ  މެންނެއް  އަޅުގަނޑުއް  ތެޞަދާނެ. 

އެ   ޖުޑިސުޕްނުދޭނަން.  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ކޯޓަކީ  ރައްޔިރީމް  އެ  ޝަރީއަކީ  ހެދީމާ  ގާނޫނު  މަޖިލީހުން  ތުންގެ 

ބުކޮށް  ތީރުތަ ނުއަސާސީގައި ވަރަށް  ނޫންކޮށްފައި އޮންނަ ތަނެއް. ޤާގައި އޮންނަ ގޮތަށް ޙުކުމްކުރަން ބައްޓަގާނޫނުތަކު

އޮކޮންއްޓަތިން ބާރުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބަ ބާރަކުން  ތްއިރުގައި ކޮންށްފައި  ތައްތައް   ކަންހޭޖެސް ކުރަންވެމެ 



  

އެބަހުރި.  ށް  ރަވަ ލިޔެފައި  މަޖިލީހުސާފުކޮށް  ގާނޫރައްޔިތުންގެ  ބައެއް  ގާނޫނެއްގެ  ހަދާ  ކަމަ  ތަކާނުން    ށް ޚިލާފުވާ 

ނުވަތަ  ވަނީ އަމްދީނު ލާއިސްނަމަ  ކޯ  ކަމުގައި ފުވާޚިލާ  ސްލަކާ ގެ  ސުޕްރީމް  ބަހެ ޓަވަނީނަމަ  ބެހޭގޮތުން  އެއާއި  އް  ށް 

ގެންންކޮގާނޫނުގައި ހުންނަ ތަންތަ  އި ވަކިން ގާނޫނު ހަދަ  ސް،ވެބުނެވިދާނެ. އެހެންނަމަ ސް ސުޕްރީމް  ގޮޅު ކަންކަން 

ބެލުޓުކޯ ދަށަށް  ގެ  އެގޮތަމުގެ  ހިލައި  ގޮތަކަކަށް  ނޫންށް ންގޭނެ  ޤާ  ބައްޓަ  އޮންނަނީކީ.  ންނޫނުއަސާސީ  މި  ވެފައި 

މިގޮތައަޅުގަނޑު،  އެހެންވީމާ މިކަން  ނަޒަރުގައި  ޖޭ.އެސް.ސީނީވަ  ށް ހިނގާ ކަމަށް ގެ  ފަނޑިޔާރުންނާއިމެދު  ނަމަ  ން 

ހިންގަންޖެހޭޙުޤީތަ ދިނެޤު  މި  މިކަން  ގާނޫގޮލުކުރާ ބޫޤަ  އަޅުގަނޑު ވަނީ  މާ .  އެ  މިނުގައި  ތުގައި  އް  އްޗެބުނާ 

ވަނީނަމަމުކަސާފުނުވާ ފަނޑި  ގައި  ފެންވަޔާއެއީ  ސުވާލު  އަޅުގަނޑު  ދުރާއިމެރުންގެ  ވަރަ އުމެންނަށް  ށް  ފެދެނީ. 

ބަޔާ ކުރޭ  ސާފުކޮށް  އެބަ  އޮންނާނެން  ކަންކަން  ޤާނޫނުއަސާސީގަމި  ގޮތް  ގާނޫނުން    .އި  ވަކި  އަޅުގަނޑުއަދި  މެން 

ންނަ ފަނޑިޔާރުން  ދަނުށް  ގެއަކީ. އެކަން އެގޮތަޔާރުޑިނޖެހޭ ބައެއް ފަ ރަންކު ލުމަ ޢަށް ކަމެއް ކަނޑައެޅީމަ އެއަށްގޮތަކަ

ގާބިލުކަމާއިމެ ވަނީނަމަ އެ ފަނޑިޔާރުންގެ  އަޅުގަނޑު އެދެން    .ޑުމެނަށް ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭނގަދު އަޅުތިބޭކަމުގައި 

ހިނގާކަމު އެގޮ އެކަން  ޖޭ.އެސްގަތަށް  ވަނީނަމަ  ފޮ  .ސީއަށްއި  މި  ސިޓީއަޅުގަނޑުމެން  ކަނުވާ  އެ  ން  ންކަ ގައި 

ކަންކަމާތަޙު އެ  އަބެހޭ  ޤީޤުކޮށް  އެޅުމަށްޅަގޮތުން  ފިޔަވަޅުތައް  ހުށަހަޅަން  ންޖެހޭ  އެގޮތަ   ،ހަމަ  ށް  އަޅުގަނޑު 

ކައި  ޓަ ރުޞަތަށް   އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެއްވި ފު ޅަން. ދެން ޖީހާން ހުށަހަ

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ  ބޮ  ށްވަރަ ސި  އްޒަތްތެރި އިޑަށް  މޫސާ  އެހެން  މެންބަރު  ފުރުޞަތަކަށް  މެންބައްޒަތްތެރި  އިރާޖު.  ރަކު 

އެއްކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީގައި  ޅިން ނުވިސެސް އަދި ފުރިހަމަ މުއާދެ! ކުރިން ދެންނެވި ޕްރޮ  ...އިގެންއެދިވަޑަ

މެއިންނެ އިޢުތިވި  އެންބަރުގެ  އެބަ  ނެތްކަން  އެހެންނަމަވެ ރާޟެއް  އަޅުގަނގިފައިވޭ.  މުސް،  އެބަ  ޤަ ނޑަށް  އްރިރަށް 

ކޮމިފު ލިބިދޭ  ވާހަކަދެއްރުޞަތު  ބޭނުންފުޅުޓީގައި  ފުރުކެވުމަށް  އެ  މެންބަރަކަށް  އެހެންވީމާ،  ވާ  ދިނުމުގައި.  ޞަތު 

 އަރުވަން. ޞަތު ރުމެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުއްޒަތްތެރި އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިޔާމް ދު އަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ޝުކުރިއްޔާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފުރުއަޅުގަ  ރުރި އްޤަ މުއްޒަތްތެރި  އި  އާދެ!  މި  އަޅުދެއްވީ  ޞަތުނޑަށް  ދެން  ގަނޑު ތީ. 

ވިދެންމެގައި   ވިޅުދާތި  ވަރަށް ރަ  ދާޅުވި ވި ރިޔާސަތުން ތި  އަޑުވާހަކަފުޅުތައް  އަޅުގަނޑު  އަހައިފިން.  ނގަޅަށް  ދެން 

އި  ވާ ގޮތާބާއް މި  ކޮމިޓީ  މަކަށް ޖުޑިޝަރީ ފުރަތަމަ ކަ  . ތޯއިނގޭ މީގައި އެބަ ސުވާލު އުފައްދަން  ހަމަ ދެ ކަމެއްގައި 

ސުވާލު ދޭތެރޭ އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  މަދައުފައް  ގައި  ވާހަކަތަކެއްގެ  ދެކެވޭ  ހޮޅުއަށީގައި  އެއީ  އިނގޭތޯ.  އްޗަށް  ން 



  

މުބިނާ މި  ހަމަ  ހުކުރުޤަކޮށް  މިގޮތަށް  ބޭނުންފުޅުވީމަ  އަޅުގަނޑުމެރޭވަހެއްގެ  ދު   އްރިރު  ޕާޓީ ގަނޑު  މީގައި    ންގެ 

ކަ ގޮތަކަށް  ކޮމިޓީ  ރެޕްރެޒެންޓްނުވާނެ  އޮއްވައި  މުހިންކަން  ކޮމިޓީންމިހާ  ވިދާޅުވީމު  ވާހަކަ  ކޮއެއްގެ  މި  މިޓީގެ  . 

ބޮ   މަޖިލީހުގެ  އެވެސް    ބޭއްވެވުން ވަރަށް  ރޫޙާ  ޚިލާގަވާއިދުގެ  އެބަ.  ޑަށް  ކަމަކަށްއެހެންވީމާ،  ފުވޭ  އެ    ފުރަތަމަ 

ދަކަމަކީވަނަ    2.  ކަންތައް މި  ވާހަކައެއް    ހޮޅުއަށީގައި  ހަމަ  ކަމަކާންނަވާހެން  އެ  ދެން    ގެން ގުޅި  ދައްކާލާއިރަށް 

ރޭ ދުވަހުގެ  ގޮތަށް ހުކުރު  މި  ހުޅުވައި  ގަނޑު  ބޮމަޖިލިސް  ވަރަށް  ދެން  ތި ވިގެން މިއީ  ވާހަކަ  ކަމެއްގެ  ދާޅުވީ.  ޑު 

  ޅަށް ޕުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެން ހަމަ ހިތްޅުގެންގުޅުއްވާ ތަނެއް އަ  މަކު އެއްވެސް ކަހަލަ ކަރުދާހެއް އެއްޗެއް އެ ކައެ

އަޅުގަނޑުފެނިވަ ދިޔައީ.  މި  ދެއްކެވިތަން  ވާހަކަފުޅުތަކެއް  މި  ޑައިގަންނަވާ  މިއަދު  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  މެންނަށ 

އެ ޚިލާފަށްއި އާފެންނަނީ  ވި  ،  ވިދާޅުވުމާ ޅުދާތި  ޖޭ.  ޚިލާފަށް   ވި  ގޮތަށް  .ޕީގެ  އެމް.ޑީ  .ސީއެސްމިއަދު  ގޮތްޕެއްގެ 

ޕާޓީއެއްކްފަން ކުރަނީ. ސިޔާސީ  މި  މިގޮ  ގެޝަން  ޖޭ.އެސް.ސީ  ފަންތަށް  ކުރަނީކްއަދު  މި  ރާއްޖޭގައި  ވެހި ދި  .ޝަން 

ޝަންގައި  ތަކުގެ ހަމަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިކޯޓު  ހުރި  ޤާނޫނުއަސާސީން އުފެދުފައި   ޖޭގެއްރާ ދިވެހި  ،ތައްހުރި ކޯޓު

ކުގެ މައްޗަށް  ތަހުރި ކޯޓުއި  ޖޭގަ ދިވެހިރާއް  ، ގާނޫނުތައް ހުރި ގޮތަށް ހުއްޓާނަމަވެސް. އެހެންވެސް އެބައޮވޭ ގާނޫނެއް

ހިނގާ  ނިންމުބާރު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކަންތައްތައް  ހުރި  ނިންމާފައި  ކޯޓުތަކުން  ކިޔައި  ބާރު  ނި  ންމައި  ންތައް 

އިނގޭތޯ.ހާގޮތަށް މި  ސާއެއް މުއައްސަ ވެފައި  އޮންނަނީ  މި  ޖޭ.އެސް.ސީ  އަޅުގަނޑުމެންންއެހެ  ރު  ދިވެހި  ވީމާ،  ނަށް 

ކަން ބޮޑަށް  މާ  މިއަދުބޮރައްޔިތުން  ފަން  ޑުވޭ  ބޮޑަށް  ކް ޖޭ.އެސް.ސީ  ކޯޓުތަކަށްވުރެން  ދޭތެރޭގައި.  ގޮތާއި  ޝަންކުރާ 

ފަންއެޖޭ. ގޮތާކްސް.ސީ  އަޅުޝަންކުރާ  ދޭތެރޭ  ސުވާ އި  އެބަ  ޖޭ.އެސް.ސީ  ލުގަނޑަށް  އަނެއްކާ    ގައި އުފައްދާ. 

ގެން  ރީ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިޖުޑިޝަބަރ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ މެން  އްކަތްކުރައްވާ ގައި އެބަ މަސަޝަލް ކޮމިޓީވާފައި ޖުޑިއިންނަ

ޕަރ ގައި ސުމިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ  އެބަ. ދެން މި ތަނުން މި ދަންނަވާހެން  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާ

ދިވެ   މެޖޯރިޓީއެއް ކޯޓުހިރާ އޮތީތީވެ  ބޭނުންއްޖޭގެ  އެމް.ޑީ.ޕީން  ގޮތަކަށް  ތައް  ގޮތަކަށްނބުރައަވާ  ބޭނުންވާ  ޒު  ނުފޫ  އި 

ކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުފޫ  މުންދާ މައްސަލަތަމިހާރު ކޯޓުގައި ހިނގަ  ންނަނީ.ނަށް މި ފެންގަނޑުމެޅުން އަވަމުންދާތަފޯރު

ނަވަންކެރޭ މި ޖަލްސާ މިއަދު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން  ނުމުގައި މި ޖަލްސާ ކަނޑައެޅިގެން އަޅުގަނޑަށް ދަންފޯރުވުމުގެ ބޭ

  ކަށް ނުފޫޒު ފޯރުމުގެ ބޭނުމުގައި ތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަ ހަފުތާގައި ކޯޓު  ސާއަކީ ސީދާ މި އަންނަމި ބާއްވާ މި ޖަލް

ޖަލްސާއެއް  އަޅުގަ  ބާއްވާ  ޖަލްސާކަމަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  ކޮމި  ،ނޑު  ޖަޖުޑިޝަރީ  މި  ބޭއްވޭނެ    ސާ ލްޓީގެ 

ބޮޑަށް  ވަރަށް  .  ށްމަ ރިޔާސަތަހަދަންނަވާލަންވެގެން  ން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ  ރަލެއްނުކު ބޫ ޤަޅުގަނޑެއް  މަކަށް އަކަ

 ތީ އިނގޭތޯ. ދެއްވީ ތު ޞަފުރުމި  ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ތީވެ އެ ކަމަށް ކުޑަ  ވާލެއް ދަންނަވާލީދާ ގޮތާއިމެދު ސުގެން މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށްމެންބަރު  އްޒަތްތެރި  އިއާދެ! އަޅުގަނޑު  

އެހެން  ކަމަށް   ންޖެހޭނެޖަވާބުދާރީވާ މި  ދެކެނީ.  ގެންދަނީ  މި  ކޮމިޓީ  މި  ބޭނުންވޭ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ކަމުން 

ޓީގެ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން. މި ކޮމި  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ. އަދި  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދާ 

ޓީގެ މީގެ  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިއި  ފަހަރުގަ   ގަންނަވާނެ ފަދައިން ތި ބޭފުޅާއަށް އެނގިވަޑައި ވާނީމެންޑޭޓްސްތައް އެކުލެވިގެން 

ކޮމިޓީގެ  އްޒަތްތެރި  އިގައި  ކުރީ މި  ސަބަބުން  ނުއިންނެވުމުގެ  ހިނމެންބަރު  ގޮތާއުސޫލުތައް  ގަވާއިގާ  އަދި    އިދާ 

ޓީގެ  ން ކޮމިނެ. އަޅުގަނޑުމެމަށް ވެސް ވެދާފެއްދެވި ކައު   އެހާ ފުރިހަމައަށް އެނގިވަޑައިނުގަތުމުން ސުވާލު  މެންޑޭޓް

ކޮމި  ގޑިންޕްރޮސީ މި  ހިންގަނީ  ގަ މި  އުސޫޓީގެ  މަތިންއެއްގޮތް  ލުތަކާވާއިދާއި  އަޅުގަނޑުމެވާގޮތުގެ  ންގެ   

ކަމެއްމެންޑޭޓްގަ ކޮމިޝަން  އިވާ  ސަރވިސް  ދައުރަށް  ގެ ޖުޑިޝަލް  އެ  އަދާކުރަމުންދާއިރު  ދައުރު  ހުރަސްތައް   

ބެލުމު ކަންކަން  ފަރާތްތަކުގެ  އަޅުގަނޑުކުރިމަތިކުރައްވާ  ނޫނިއްޔާ  ކަންތައްތަގެ  އެ  މި މެން  އެޓެންޑްވުމަކީ    ކަށް 

ކަމެ ކުރާ  ޖޭ.ކޮމިޓީން  އަދި  ކުރީއެސް.އް.  މީގެ  ވާނީ  އެނގިވަޑައިގަންސީން  ކޯޓު ގައި  ސްޕްރީމް  ހަމަ  ގެ  ނަވާނެ 

ގޮތުން ހުރި  ގާނޫނީ  ޢަމަލުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ވާޖިބު  މަތިން  ގޮތްވާއެއް   ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ގޮތުގެ 

ނެތްކުރުއަދާ ފުރުޞަތު  ހު   މަށް  ކޯޓުރަސްތަކަމަށް  ކުރައްވަމުންދާއް ސްޕްރީމް  އަޅުގަނޑުމެން  ން  ހަމައަށް    ނާކަމަށް 

ކޮމިޓީ މި  އެނގިވަބައްދަލުކުރައްވާފަ  އާ ގެނެސްދެއްވާފައި  އަދި  ބޮޑަށް  ޑައިގަން.  ވަރަށް  ރައްޔިތުން  ރާއްޖޭގެ  ނަވާނެ 

ވާހަކައެއް ކޯޓު  ދައްކަވާ  ސްޕްރީމް  ގޮތެއްގައިޚާން  ރާއްޖޭގެ  ވަރަށް    އްޞަ  ސަބަބުން  ގޮތެއްގެ  ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ 

ރައްޔިތު ޙައްޤުގިނަ  އަރައިގަންގެ  ތްރެ ކަ  ނެވިފައިވާތަކަށް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޑިމޮކްރަސީއަށް  ރާއްޖޭގެ  މި  ތައް  ޓްމާއި 

އެކި ފަންނީ  ފަރާތްތަކުން އެކި  އަޤުވާމީ ވަރަށް ގިނަ ނަލް ބައި ކަމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން  ފައިވާ ކުރެވި

އފަރާތްތަކު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާދ.ން  ކަންކަން  މި  އެކަން  އިން  ފަނޑިޔާރަ .  އެފްރިކާގެ  ސައުތް  ފަހުން  ކު  ންމެ 

ކޯޓުމްޕްރީސް ފަނޑިޔާރެ  ބޭފުތަޖުވަރަށް    ،އްގެ  މި  ރިބާކާރު  އަދި  ވަޑައިގެން  ރާއްޖެއަށް  މި  ވެސް    ކޮމިޓީއާޅެއް 

ރިޕޯޓް  ބައްދަލުކުރެއްވި. އެކުލަވާލި  ދަވަޑައިގެން  މި  ހަމަ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ  އަޅުގަނޑު  ގައި  ވާހަކަތައް.  ންނަވާ 

އެކުރާކަށެރާރުތަކު ލިބިފައިވޭ.  ކޮމިޓީއަށް  މި  ރިޕޯޓްތައް  އެ  ނެތިން.  ރިއް  ކަންކަމާ  ވެސް އި ޕޯޓްގައިވާ  މެދުގައި     

އަ ކޮމިޓީގައި  މި  ބައަޅުގަނޑުމެން  ދިރާސާކުރެ ޙުދި  އެހެންވެމުންދާސްކޮށް  ގޮތަކަށް  ނެ.  ކުރު  ވީމާ، 

ކޮމިޓީ   ނީނަމަމަށްވަނަވާކަދަން އެއްގޮތްވާގޮތު  މި  ގަވާއިދާ  ގެންދަނީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެ  މި  މަތިން 

އަޅުގަނޑުމެކަންބޮޑުވުމަކަށްވާތީވެ އައިއްސަ  ނާން  ޝަކުވާތައް  މި  މިކަވާތީވެ ހަމައަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަވަހަށް    މަށް 

ސަމާލުއްޒަތްތެރި  އިމިޓީގެ  ކޮ  ،މަށްސަމާލުކަ މެންބަރުންގެ  މި  އެހެން  މިރޭ  ކޮމިޓީ  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  ކަމަށް 

ގޮތެއް   ޢަމަލުކުރާނެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭއްވީ.  މި  މެންބަރުއްޒަތްތެރި  އި ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުން  ގެ  ންއެހެން 

ނި  މަޝްވަރާގެ  އަދި މަތިން  ނިންމާނީ.  މިންމުން  ވެސް ހިސާބަހާ    ހުށަހެޅުންތަ  ބޭފުޅުން ބޭއް  ބައެ   ށް  ކެއް  އެބަވޭ 



  

ވާހަކަކޮޅާފަހުށަހަޅާ މޫސާ ސިމެއްޒަތްތެރި  އިއެކުގައި    . މި  އަނެއްކާ ވެސް ރާންބަރު  އަޅުގަނޑު    . އްފުރުޞަތެ   ޖަށް 

 . ދެން ނޑު ފުރުޞަތުށް އަޅުގަމެންބަރު ސަޢުދައްޒަތްތެރި އި  އެއަށްފަހުގައި ދެން

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ޖު ރާސި މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ދެންމެ    ރިރު.އްޤަމުއްޒަތްތެރި  އިޝުކުރިއްޔާ   ދާއިރާގެނައިއަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެއްވި  އްޒަތްތެރި  އި  ފަރު  މެންބަރު 

ސާފުކޮށްލަ  ކާނުކުތާއަ ކަމެއް  ހަމަ  ބޭނުންވާތީވެ.  ގުޅިގެން  ފާހަގަކުރައްވައިމެއްޒަތްތެރި  އިދޭން     ފި ންބަރު 

ބޮކީޖޭ.އެސް.ސީއަ ވަރަށް  ސި  މަސައްކަތްކުރަމުން  ޑަށް  ގޮތުންނޭ  އެ    ޤާނޫނުއަސާސީގެ.  ދަނީޔާސީ  މާއްދާގައި 

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ބަޔާންކުރޭ ބާރުތަކާލި  ޖޭ.އެސްއިބިދޭ  ބަހައްޓަ.ސީ   ޢަމަލުތައް  ރައްޔިތުން  ން  އަދި  ގޮތް.  ންވީ 

. އަޅުގަނޑުމެން  ންވީ ގޮތެއްރަލުކުމަޢަސީން  .ސްޖޭ.އެ  ވޭ ފައި އެބަ ހެދިނޫނެއް  ބެހޭގޮތުން ގާ  ޖޭ.އެސް.ސީއާމަޖިލީހުން  

ކޮމިޓީއަކީ    މި މަޖި  19ޖުޑިޝަރީ  އުފެދު ވަނަ  އަލަށް  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި    ނު ލީހުގައި 

ކޮމިޓީކޮމި މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑު  ގެ  ޓީއެއް.  މަޤްޞަދައެ  މައިގަނޑުއެންމެ  ކުރާ  އް  ޖޭ.އެސް.ސީން  ވެސް  ކީ 

ޤާނޫނުއަސާކަ ކުރަނީ  ގޮއެއް  ސީއާންތައްތައް  އެއްޢާއިޖުރަ  ބަޔާންކުރާ   ޤާނޫނުއަސާސީގައި ތަށްތޯ  ގޮތަށް  ތްތަކާއި 

އްވެސް ނިންމުމެއް  . ޖޭ.އެސް.ސީން އެއެއް ކޮމިޓީއަކީގައި އުފެއްދިފައިވާ ކޮމިޓީޢަމަލުތައް ގެންދެވޭތޯ ބެލުމުގެ ބޭނުމު

އްރިރު ފާހަގަކުރި ފަދައިން ނައިފަރު  ޤަމުދެންމެ  ގައި  ހަމަ ފަހަރު  އަށް ފޮނުވުމުން އަޅުގަނޑުމެންމިޓީނިންމަވައި މި ކޮ

ކޮމި  އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ   މި  ފާހަގަނުވެކުރިން  ޓީގައި  މެންބަރު  ފަހަރުގައި ސާފުނުވެފައި  އާދެ!  ދާނެ.  ނުހުންނާތީވެ 

މި ހުއޮވެދާނެ  ކޮމިޓީގައި  ސާފުކޮށްލަދޭން    ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ނޫން  ރައްޔިތުން  ރިހާއިރެއް،  މަޖިލީހުގެ  ބޭނުންވޭ. 

ސާފުވާން   ގޮތް  ކަންކުރާ  ސާފުވާންޖެހޭމެން  އްޒަތްތެރިއިމިތާނގައި  ގޮތަކީ  ބަރަށް  ކުރާ  ކޮމިޓީގައި  މި  ނެ. 

މަ ކޮންމެ  ފޮނުވާ  ހިންގާފައި ޖޭ.އެސް.ސީން  ޖޭ.އެސް.ސީން  އިޖު އްސަލައެއް  ބައެއްގޮތަށްތޯ   ތްތަކާޢާރަވަނީ  އެ    ލައި 

ދާކަމުއްގޮއެ  ތަކާޢާތްއިޖުރަ ވަނީތަށް  އަޅުގަނޑުމެންގައި  ކަ  ނަމަ  ކޮމިޓީން  ކަނޑއަޅާފައި    އެކަމެއްނީ  ޑައަޅަނމި 

އި ނޫންކަން.އެއްގޮތަކަ  ތްކާޢާރަޖުއޮންނަނީ  ނުވަތަ  ގާނޫނުތަކާ  ން  ހިނގާނީ  ފަހަރުގައި    .ތަށްއެއްގޮ  މިތާނގައި 

ސަރުކާ   ގިއިރުގައި ހިނ ސަރުކާރުގައި  މި  މެންބަރު    އްޒަތްތެރިއި ހިނމިދިޔަ  ގޮތަކަށެރު  އަޅުގަނޑު  ނޫ  އް ގި  ން. 

ނަށް  މަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ރައްޔިތުން ވަނީނަކަމުގައި  ޚިލާފު ވާހަކަދައްކައިފި  ގައި ޙަޤީޤަތާފުކޮށްލަން މި ކޮމިޓީސާ

ކަންކަން ފުރު  ފުވާގޮތަށްސާ އެ  ކޮ  އްޒަތްތެރިއިރުގައި  ތު ލިބޭނެ. ފަހަޞަތަންކޮޅެއް  ކަންކަމެންބަރު މި  ން  މިޓީގައި 

.ސީން އެކަން ކުރީމަ ޖޭ.އެސް  ޖޭ.އެސް.ސީން  އި އަދިތަކާޢާތް އިޖުރަގެޓީޅަށް ނޭނގި. މި ކޮމިހިނގާ ގޮތް މާ ރަނގަ

އަޖުރައި ވާހަކަ.  ނެތް  އެހެންވީއެކަނޑު  ޅުގަޢާތެއް  ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ.  އެކަންން  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ފާހަގަ  މާ،   .

ކަން  މެންބަރަށް   އްޒަތްތެރި އިން  ރަބޫލުކު ޤައަޅުގަނޑު   ކޮމިޓީގެ  ރަނގަމި  ވަރަށް  ގޮތް  ހިނގާ  ސާފުކޮށް  ކަން  ޅަށް 

ނިންމާފައި  ދާނެގިގެންއެނ ކަމެއް  ޖޭ.އެސް.ސީން  ފޮނުވަކަމަށް.  ބަލާނީ    އަޅުގަނޑުމެން  އެ  އިފިނަމަ  ޖޭ.އެސް.ސީން 



  

ގޮތަ އޮންނަ  ގާނޫނުތަކުގައި  އޮތީ  ކަނޑައަޅާފައި  އަޅުގަނޑުށްއެއްގޮތަ  ކާ ޢާތްތައިޖުރަ  ތޯ،ށްކަމެއް  އެކަން  ތޯ  މެން 

ކަމަށް. ގޯސްކޮށް އޮތިއްޔާ އެއީޅަށް އޮތިއްރަނގަ  ނީލާފައި ކަނޑައަޅާބަ ރަނގަޅަށް  ކަމަށް. އެއީ    ގޯސްކޮށް  ޔާ އެއީ 

އެހެ ގޮތަކީ.  ހިނގާ  އެކަންންމިކަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު    އްޒަތްތެރިއި  ވީމާ،  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  މެންބަރުންގެ 

 ތޯ. ނަވާލަން އިނގޭދަން

 

 ން: ހަކަދެއްކެވުރިޔާސަތުން ވާ 

އެދެ   މެންބަރުން  އްޒަތްތެރިއި ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑު  މަސައްކަތާން  ކޮމިޓީގެ  މި  އިގެން  މެންގެ 

ރުވިން އަސްލު މި ޕްރޮސެސް  މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ވެސް އެ  އްޒަތްތެރި އި އްވުން. އަޅުގަނޑު  ޖާގަދެ  ދިނުމުގެ ށްއަރިކު

  އެރުވީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރެއްގެ ދަށުން ފުރުޞަތެއް    ސްއި ވީނަމަވެ ކަމުގަ   ރިހަމަވެފައި ނެތްފު   އެއްކޮށް

ކޮމިޓީގެ މަސައް  ކޮމިޓީގެ މިހާރު މަސްލަޙަތު   އެޅޭނޭހުރަސް ކަތްތަކަށް  އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ މި    ގޮތަށް 

ދަށް  ބަރު ސަޢުމެން  އްޒަތްތެރި އި ކަމެއް.  ނުކުރެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ މިހެން ގެއްލޭނެ ގޮތަށް ޢަމަލު

 އަރުވަން.  ޞަތުއަޅުގަނޑު ފުރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

މުޝުކުރިއާދެ!   ރޭގެ  ޤައްޔާ  މި  ގޮތުގަ  މާބައްދަލުވުމި  އްރިރު.  ބައްދަލުވުމެއްގެ  ކުއްލި  އަ އި  ގުޅިގެން  އީ  މި 

ދެ ނޯފާހަގަކުރެއްވިގެން.  މި  މިޓިން  ސް  ސްގައި  ކޯޓުމްޕްރީއޮންނަނީ  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  ބައިވެރިވެގެން    ގެ 

ޢަމަނުކުރެއްވުމަގާނޫނުތަ ޖުޑިކަށް  ކޮމިޝަނަށާއި  ސަރވިސް  ޑިޕާޓްޝަލް  ޖުޑިޝަލް ށް  އޮފް    މަންޓް 

ދަގާނޫނީ   ޝަންރޭޓްއެޑްމިނިސް މަސައްކަތްކުރަކުރިމަތިހުރަސްތަކެއް  އުރަށް      މަޢުލޫމާތު ކަމުގެ  ންދާމުކުރެއްވުމަށް 

އެކަމާ މަޝް  ލިބިފައިވާތީ  ކޮންމެ ގުޅިގެން  ދެން  ކޮމި  ވަރާކުރުން.  ވިޔަސް  ބައްދަލުވުން  ގޮތެއްގައި  ބޭއްވިގެން  ޓީގެ 

ކަ ގޮތްތަކެއް  ގޮތްތަކެއްމިއާއިމެދު  އެހެންވީމާ،  ވެސް  ޅުކަނޑައެ  ނޑައަޅަންޖެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރީގައި  މުގެ 

ކިހިނެއްތޯ.  ތް މިހާރު މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެބައޮ ކަ މި މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ލިބުނީ  މެއްތޯ.  މިއީ ކިހިނެއް ހިނގާދިޔަ 

ހިމިކަ ކިހިނެއްން  މި ސޯސް ކިހިނެއްތޯ. ހަމައެކަނި ރާ ނގަނީ  ނޫނީ  ބަޔަކު ޝަކުވާއެއްކުރިތޯ  ގެ  އްޖޭ ތޯ. ކޮމިޓީއަށް 

މަޢުލޫމާތެ މިއިން  މީޑިއާއެއް  އެއްވެސް  ކަވަރެއްނުކުރޭ.  ވެސް  މަޢުލޫމާތަމާ،  އެހެންވީއް  ކޮމިޓީން    ކާލިބުނު  ގުޅިގެން 

ންމިދާނެ. ނި  މެފަދަ ކަމެއް ވެސް ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮ  ބިނު ގޮތް ނޭނގި ތިތު ލިބުންމާއިރު މި މަޢުލޫމާގޮތެއް ނި

އެ ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކޮމިޓީގެނ އެހެންވެ  ބޭނުމޭ  ކި   ގެން  މިއީ  މަޢުލޫމާތު  މި  . ..އްހިނެމެންބަރުންނަށް 

ފަނޑިއްއު ކަމެއްތަމަ  މިފަދަ  އެ  ،ވަންޏާކުރައް   ޔާރު  ހުރަސްއެޅުއްވުމަކީ  ގޯހެއް.އީ ގާނޫނުތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން     

  މަތު އެބަ ކުރެވޭ މީގެ ތުޙުހަމަ  ން ދަންޏާ  އިގެކުއްލިއަކަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއާއިމެދު  



  

ރައްޔިފުޞާއިންލުޢަދު ބާރަށް  ހު ތުކުރުމުގެ  ހަމަ  މަޖިލީހުން  ކުރިމަތިކުރު ރަސްތަން  މި  ށްވާކަމަކެއް  އެހެންވީމާ،   .

ގޮތް މި  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޕަވަރ  އޮފް  ވާހަކަތަ ނޭ  ބެލެންސް  އަޅުގަނޑުމެކެނގޭ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ން އްގެ 

ވެސް    އުމުޤަ  ސް ހަމަ ކްރައިސިސްއަކަށްވަރ ނެއްޓިގެން ގޮޑިސިޝަންސްތަކެއް ނަގައިފިއްޔާ ހަމަ ބެލެންސް އޮފް ޕަ 

 . ތޯހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެނގެން ބޭނުން މިއީ ކިހިނެއް އައި މަޢުލޫމާތުތަކެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އައި މައްސަލައެއް މި ކޮމިޓީގެ މު  އްޒަތްތެރި އި   ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް ސަމާލުކަމަށް  އްރިރުގެ.  ޤަމެންބަރު. އަޅުގަނޑުގެ 

ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި    މާން ލިބުކުޑަށް އެކިއެކި މަސްދަރުތައަޅުގަނމާތުތައް  ލޫޢު ހެން މި މައެދެން އަޅުގަނޑު  

ކޮމިޓީ މި  އަންގައި  މެންބަރުންނަށް  ބައްދަލުވުކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީން  ގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ދަންނަވާލީ.  މި  މަކަށް 

ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތަކީ  ކަމެއް  ގެ  ކޮމިޓީ  ކުރާނެ  ކުރެވޭނެ  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ 

ކުރާނީ މައްސަލަ  .އަޅުގަނޑުމެން  މި  ސާ  އާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންފުކުރަގުޅިގެން  ސާފުކުރުމުގެ  ންޖެހޭ  ކަން 

އަޅުގަނޑުމެންގެންވޭލިބި  ޞަތުފުރު އެ.  ދެންމެ  ހުށަހެ  އްޒަތްތެރިއިހެން  ނަށް  ވެސް  ފަދައިން  މެންބަރަކު  ޅުއްވި 

ތެރޭ މެންޑޭޓް  ޑުމެންއަޅުގަނ ދެންނެވި ގެ  މި  ސާފުކުރުމުގެ  ގައިވާ  އިތުރަށް  ވެސް  ކިބައިން  މުއައްސަސާތަކުގެ   

ލިބިގެން  ދަންއެބަ  ފުރުޞަތު  ތުތައް  މާލޫޢުވަޑައިގެން ވެސް އެ މަ  ކޮމިޓީއަށްނަވައިގެން  ދޭ. އަދި އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް 

ފު ފުކުސާ އަޅުގަލިބޭ.    ތުރުޞަރުމުގެ  ތަޖުރިބާއަކީ  ނޑުމެންގެމިހާތަނަށް  ވަރަމެންބަރަ  ތްތެރިއްޒައި  ބޮޑަށް  ށްށް   

ބޭފުޖުޑިޝަލް   ހަމަ މި ދަނަނަވާ  ތަޖުރިބާއަކީ  ނަވާނެވަޑައިގަންގިއެނ ފަރާތްޕުޅުން އެ  ޅުން ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

އަޅު ވަޑައިގެން  މެންބަރުން  ވަކޮމިޝަންގެ  ކަނބޮޑުވުންތަކެއް  ޒާތުގެ  މި  ހަމަ  ފާހަގަކުރަގަނޑުމެންނަށް  .  އްވާފަނީ 

ޅެއް  ގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު، ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަމެން އެކަމާއިވެއަޅުގަނޑު

އަވަސް އެދިވަޑައިކުރެއްވެއަޅުއްވައިދެއްވުން  މަޢުލޫމާތުތައް މަށް  މި  ވަނިކޮށް  ވިދާޅުވެފައި  އެހެން  އެކަން  ހަމަ    ގަތް. 

ޑުވުން މި ކަމުގައި އޮތީމާ ކޮމިޓީގައި ބައްދަލުކޮށް   ކަންބޮއްކާ އަޅުގަނޑުގެ ލިބެމުންދާތީވެ އަނެ  ށް އަޅުގަނޑަށް އިތުރަ

ދަން ފިޔަނަވާލީމި  އަޅާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  މަޝް.  ފުރަތަމަ  ކުރިއަށްވަރާކޮށްވަޅަކީ  ދެނެގަނެގެން  ދާގެން  ގޮތެއް  ނެ 

އަދި އެ ނިންމުން    ނޯންނާނެ.  އްމެޑުގެ އަމިއްލަ ނިންމު. އަޅުގަނ ނީވާކަށްމެއް އެއީ ނިންމުމަކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމު

ގާނޫނާ ކޮމިޓީގެ    ޤާނޫނުއަސާސީއި  ވާނީ  މި  ނިންމުމަކަށް.    އުސޫލުތަކާއާއި  ނިންމޭ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

 އަރުވަން.  މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދަށް ފުރުޞަތު އްޒަތްތެރިއި

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ



  

މުއާ ޝުކުރިއްޔާ  މަޢުޤަދެ!  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ޓަ  މާތަށްލޫއްރިރު.  ވެސް  ކައި 

މަޢު ހު   އްސަވަމުންގެންދާ އަޑުއަ ބޭފުޅުންގެ  ވެރިހާ  ޓަކައި  ސާފުކޮ   ސް ލޫމާތަށް  ވަރަށް  ބޭނުންވީ  ށް  ދަންނަވާލަން 

މިޖޭ.އެމައްސަލަތައް    ޅުންހުރިގު  އާސީ.އެސް.ޖޭ ފާރަވެރިވުމަކީ  ކޮސް.ސީއަށް  ޒިންމާއެއް  ކޮމިޓީގެ  މިޓީގެ  މި   .

ޑީ.ޖޭމެންޑޭ ފާރަވެރިވުމަ.އޭޓް.  ޖަވާބުދާރީކުރުއަށް  އަދި  ޖޭކީ  ހަމަ  ވެސް  .ވުމަކީ  ކޮމިޓީގެ  މި  ފަދައިން  އެސް.ސީ 

ވަގުތެއްގައި  އަޅުގަ  އްރިރުޤަމު  އްޒަތްތެރިއިއް.  ޒިންމާއެ މިއަދުގެ  ލިނޑުމެންނަށް  އެއްކޮށް    ބުމާމަޢުލޫމާތު 

ބާއްވަން  . އަދި މި ބައްދަލުވުން  ކަމެއް  ކީ އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކުރާޅުގަނޑުމެނަށް ގުޅުއްވި ކަމަލަސްނުކުރައްވާ އަ

އެއަޅުގަނޑަ ބައްދަލުވުން    ނގިފައިވާ ށް  މި  ބޭފުޅުންގޮތުން  ހުރިހާ  މުބާއްވަން  ގުޤަ  ފޯނުން  ވައިގެން  ޅުއްއްރިރު 

ބޭރުން  ވާއިދުގެ  ންވީމާ، މި ކޮމިޓީގެ ގަހެއެ  އްވެނީ.މި ބޭބަސްވެވަޑައިގެން މި ބައްދަލުވުން  ން އެއްކޮމިޓީގެ މެންބަރު

ކަން  އިގެން  އް ލިބިވަޑައެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން މިފަދަ މަޢުލޫމާތެ

ކޮ މި  އޮތްއިރު  ސަމާލުމިހެން  ޖުމިޓީގެ  ތަކުރާރުކޮށް  ކޮމިޝަނަ  ޝަލްޑިކަމަށް  އެހެސަރވިސް  އަދި  ނިހެން  ށް 

ޒަރިއްޔާ ނުފޫރިޕޯޓްތަކުގެ  ފޯރުއިން  ކޯޓުޒު  ސްޕްރީމް  މަސައްކަތް،  ފަންވުމަށް  ޖުޑިޝަލް  ނުފޫޒު  ކްން  ޝަންސްއަށް 

މަސައްކަތް އޮއްވާފޯރުވަން  ލިބިލިބި  މަޢުލޫމާތު  ލިބި  ޤަމު  އްޒަތްތެރި އި  ،ކުރާކަމުގެ  މަޢުލޫމާތު  މި  އްރިރު 

ނުކު ނަށް  މެންޅުގަނޑުއަ އިންފޯމް  ލަސްރައްއެކަން  އެކަމުވާ  ލަސްކުރެއްވިނަމަ  ބައްދަލުވުން  މި  ޝަކުވާ    ގެ ކުރައްވާ 

އެ ކުރާނަން.  އައަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުބޫލުކު ޤަޅުގަނޑު  ހެންކަމުން،  މި    ވީ މަލުކުރެއްޢަ  މުޤައްރިރު   އްޒަތްތެރިއި ގައި  ރާ 

އަކޮމިޓީ އެންއަޅުގަނޑު،  އަށްއެންމެ ފުރިހަމަ  ޒިންމާގެ  ޅުގަނޑުމެންން  ޒިންމާ  ފުރިހަމައަށްމެންގެ  ކޮމިޓީގެ    ، މެ  މި 

 ލަން ބޭނުން. ގަކޮށްފާހަ  ހަމައަޅުގަނޑު  އެކަން ، ދާކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މަތިން. އެހެންވީމާރިހަމައަށް އަންމެ ފު އެޒިންމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްބޮޑަ  ވަރަށް  މެންބަރުށް  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރައަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަ.  ޔާ  އިތުރު  ޅުގަނޑަކަށް  މިވަގުތަކު  ކު 

ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިހާ  ފައިވާ ންތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތު އެދިވަޑައިގެއިއްޒަ ނުއެއް  ހެޅިފައިވާ  ތަނަށް ހުށަތަނެއް 

އިއްޒަތްތެ މެހުށަހެޅުންތައް  ހުންރި  ޖީހާން  ހުށަބަރު  އަޅުގަނޑަށްހެޅުންތަށަހެޅުއްވި  ގޮތުން  ކެއް  ނަމަ  ނޯޓްކުރެވިފައިވާ 

މައް މި  މި އެއީ  ތި   ރޭގައި   ސަލައަށް  މި   އަޅުގަނޑު  ސަމާލުކަމަށް  އަވަސް    ބޭފުޅުންގެ  މައްސަލައަށް  ގެނައި 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް  އި ފާހަގަކުރެއްވި. އަދި ގޮތުގަ ރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ  ން ކުފުރުޞަތެއްގެ ތެރެއިން އެޓެންޑުވުމަކީ މި ކޮމިޓީ

ޖު އެއޮފް  ޖުޑީޝަޑީޝަލް  ސަރވިސްޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި  އަކޮމި  ލް  ކޮމިޓީޝަނަށް  ފަރާތުން  ޅުގަނޑުމެންގެ  ގެ 

ފޮނުއްވަ ގޮތުގެ  އި ސިޓީއެއް  ހިނގާފައިވާ  އުއް  ، މިކަން  ކޯޓުގެ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ސުޕްރީމް  ފަނޑިޔާރު  ތަމަ 

އަދިޝަންސްފަންކް ފަންކްޑީ.ޖޭ  ތަކަށް  ޖޭ.އެސް.އޭގެ  އަދި  ގާނޫޝަންސްތަކަށް  ތައް  ސްހުރަ  ނަށް.ސީގެ 

ސާފުކުރު  ކުރިމަތިކުރެވެމުންދާ އިތުރަށް  ހުށަ ދެންނެވުކުން  ސިޓީއަމަށް  ގޮތްތައް  އެއީ  ގޮތުގައި  ހެޅުއްވުމެއްން  ގެ 



  

ވެސް ހުށަވަނަ ހުށަ  3ގަކުރެއްވި.  ފާހަ ހުށަހެޅު  3ހެޅުއްވި. އެ  ހެޅުއްވުމެއް  ދާޅުވެދެއްވުމަށް  އިތުރަށް ވިން  އްވުވަނަ 

  ނަވާލަން.ންބަރުގެ އަރިހުން އެދި ދަންމެގަނޑު އިއްޒަތްތެރި ޅުއަ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް މަޙްމޫދު ޖީހާންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިން

އިއްޒަތްތެ ހުށަހެޅުމަޝުކުރިއްޔާ  ފުރަތަމަ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑުގެ  މުޤައްރިރި  މި  ލިބިފައި ކީ  މި  މަރު  ޢުލޫމާތުތައް  ވާ 

އެކަން ހިނގާތޯ ދެނެޓަކަ  ކުރެއްވުމަށް ސާފު ޑީ.  ގަތުމަށް އި  ޖޭޓަކައި  ފަދަ ޝަކުވާތަކެއް  .ސީއަށް އެ.އެސްޖޭ.އޭއަށާއި 

ވާނަމަ އެ ޝަކުވާތަކަށް  ހަޅާލީ މިފަދަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބިފައިޅުގަނޑު ހުށަވަނަ ކަމަކަށް އަލިބިފައިވޭތޯ ސާފުކުރުން. ދެ 

ގަނޑު ހުށަހެޅީ  ހުށަހެޅުމަކަށް އަޅުވަނަ  3  ހުށަހެޅުމަށް. ދެން  ޑު އަޅުގަނށްޖޭ.އެސް.ސީއަމަށް  ރެއްވުމަލުކު ޢައަވަހަށް  

ފުރުޞަތެއްގައި    ސިޓީތަކުގެ އަވަސް  ވީއެންމެ  ލިބުމާއެކު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޑީ.ޖޭ.އޭޖަވާބު  އަދި    އާ ޖޭ.އެސް.ސީ 

   .މަށްން ސާފުކުރުގަނޑުމެޅުކަން އަށް މިބައްދަލުކޮ

 

 ވުން: ސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ޔާރި

ދުކުރައްވާ  ރު މޫސާ ސިރާޖު ވެސް ތާއީތެރި މެންބަހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް އިއްޒަތް  ހެޅުއްވި މެންބަރު އެ ހުށައިއްޒަތްތެރި  

ސިރާޖުގެ މޫސާ  މެއިއްޒަތްތެ  ،ވާހަކަދެއްކެވި.  ވާހަކަފުޅުރި  ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް  ގާތްގައި  ތަކުންބަރުގެ  އެއް  ގަނޑަކަށް 

އެހެންވީމާ،  ކުރައްފާޅު ހުށަހެޅުމަ  މި   ގަނޑު އަޅުވާފައިވަނީ.  އެއް  މިގޮތަށް    ކަށްބަލަނީ  ލިބިފައިވާކަން.  ތާއީދު  އަދި 

މެންބަރުންގެ އިޢަ އިއްޒަތްތެރި  މެދުގައި ކޮމިޓީގެ  އޮތްތޯޟެ ތިރާޢުމަލުކުރެއްވުމާ  ފުރަތަމަ ބަލަ އް  އަޅުގަނޑު  ލާނީ  އި 

ގެންނެވި  ހިމެނިވަޑައިއް ނެތް ކަމަށް ކޮމިޓީގައި މިވަގުތު  ޟެ ތިރާޢުނަނީ އިފެންއަޅުގަނޑަށް    ވޯޓަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން.

  އާދެ! ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި   ން ފާސްވީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލަން މި ނިންމަނީ.ޤުމެންބަރުންގެ. އެހެންވީމާ، އިއްތިފާ

ހުށަމެން މަޙްމޫދު  ޖީހާން  އި ހެޅުއްވި ހުށަބަރު  ހުރިހާ  ތާއީދު ލިބި  އެގޮތަހެޅުއްވުމަށް  ވެސް  މެންބަރުން  ށް  އްޒަތްތެރި 

ކަމަތާއީ ދެކެނީދުކުރައްވާފައިވާ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުން  ށް  ،  އެހެންވީމާ   .ވެނުކުރައްވާތީ ޟުތިރާޢުއި  އިއްޒަތްތެރި 

  މަލުކުރާނެ ކަމުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޢަންމުމާއެކުގައި މިގޮތަށް  ނި  މެންގެ މި ނިންމުންމިގޮތަށް އަޅުގަނޑު

އަޅު  ންނަވަން.ދަ އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ރާއްޖޭގެ އެދެނީ  ރާއްޖޭގެ   އަސާސީޤާނޫނު  ގަނޑުމެންގެ    ނުތަކާ ގާނޫ  އާއި 

މައެއްގޮތް ގޮތުގެ  ޚާއްވާ  ރާއްޖޭގެ  ޞަތިން  ގޮތެއްގައި  ކޯޓުން    ،ރެއްވުމަށްމަލުކު ޢަކޯޓުތަކުން    މަތީ  އެންމެ 

ތަވެޒުން އެއްކިބާ އަޅުގަނޑު އެދެނީ ނުފޫ  ން.މަލުކުރެއްވުޢަ އަދި  ތިއްބަވައިގެން އަދި  ބުން އެއްޞައްޢަގެން  ކިބާވެގެން 

ގާބި   އެ ކޯ ގޮވާލުނުއުފެދޭނޭ  ސުމެދުލިއްޔަތުކަމާބޭފުޅުންގެ  ރާއްޖޭގެ  މަތީ  ޞަ ޚާއް  ،ޓުތަކުންތަށް  އެންމެ   ގޮތެއްގައި 

މައްސަލަތަޢަކުން  ކޯޓުތަ ނިމަލުކުރެއްވުން. ވަރަށް ގިނަ  ފެނިފައިވަކެއްގެ  ން ވެސް  .އެސް.ސީ ޖޭނީ ންމުން މިހާތަނަށް 

ރައްޔިތުންގެފާހަ އަދި  ގޮތަށް  ބަމަޖިލީހު   ގަކުރެއްވި  ފާޙުގެ  އަރެވުހަގަކުސްތަކުން  ގޮތަށް  މީގެ  ނު  ކޮމިޓީގެ  މި  ދި 



  

ނިން ނިމެވުންތަކުރިގައި  ސުންކުން  ނިންމުންތަކެއް  މައްސަލަތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ގޮތަށް  ކޯޓުން    މްޕްރީމަވާފައިވާ 

ނިންމަ ނޫނިފައިވޭވާމިހާތަނަށް  އެއްކިބާވެގެން  ނުފޫޒުން  ހަމަ  ތަ.  އެއްޞައްޢައްޔާ  ނޫނިއްޔާ ވެގެކިބާބުން    ން 

ވަސު  މެދުގައި   ތުކަމާ ޔަބިލިއްގާ ގޮތަށް  އުފެދޭ  ނިންމުންވާލު  ގިނަ  ނިރަށް  އަޅުގަނޑުއިންމަވާފަ ތަކެއް  މެންނަށް ކަން 

އެހެންވީފާހަ އަޅުގަނޑުމެންގަކުރެވޭ.  މިޑުމިކަންބޮ  މާ،  ކޮމިތީއޮހެން  ވުން  ޖުޑިޝަރީ  މި  ޓީމާ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ން 

ތަކެއް  ހުރިހާ މަސައްކަތްރުމުގައި ކުރެވޭނެ  ލް ރިފޯމަށް މަސައްކަތްކުން އެދޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު

ނަށް ވަރަށް  ންޓަކައި ވެސް މެންބަރު  ންދަވާތީ އެކަމަށްމާއެކު މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކުރައްވަމުން ގެ ތެރިކަޞްއިޚްލާ

  ން ވަޑައިގެންނެވީތީވެ ޝުކުރު ބޭފުޅު  ރޭގެ މި ބައްދަލުވުން ތި ދު އަޅުގަނޑުމެން މިނަވަމުން މިއަދަން  ބޮޑަށް ޝުކުރު 

 އްޔާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް.ބޮޑަށް ޝުކުރިގެ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑު ނިންމާލަން. ވަރަށް ނަވަމުން މިރޭދަން
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