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ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
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(2 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

 ފެށުނު ގަޑި: 14:20 
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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

،  ން ތިއްބެވީވެވަޑައިގެމިޓީއަށް ހާޒިރުގައި ކޮމި ވަގުތު   ން ފެށުނީ. ބައްދަލުވުވަނަ    26ޝަރީ ކޮމިޓީގެ  ޖުޑި`.  

ހުޅަނ އިހެންވޭރު  ދާއިރާގެ  ލަޠީފްތްއްޒަގު  ޙަސަން  މެންބަރު  ފޮނަދޫ  ތެރި  މޫސާ  އިރާގެ  ދާ،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ން  ހާ ޖީ  ތެރި މެންބަރުތްއްޒަދާއިރާގެ އި، ހިންނަވަރު  ޢަލީ ޙުސައިން  ތެރި މެންބަރުތްއްޒައިރާގެ އިދާ  ކެންދޫ  ސިރާޖް،

  ތެރި މެންބަރު ތްއްޒަދާއިރާގެ އިޙަސަން ޒަރީރު، ހެންވޭރު އުތުރު    ތެރި މެންބަރު ތްއްޒަދާއިރާގެ އިޙުމޫދު، މަތިވެރި  މަ

މުޢި އަ.  އްޒުއިބްރާހީމް  ޓަކައިޅުގަނޑުއަދި  ރެކޯޑަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  މަތިވެރި    ބޭނުންވޭ  އި  ،  ތެރި ތްއްޒަދާއިރާގެ 

އިކަނޑިތީމު   މެތެރި ތްއްޒަދާއިރާގެ  ހިނގަهللا ޢަބްދު   ންބަރު  ވަގުތު  މި  ޢަބްދުލްޙަކީމް  އެޝަހީމް  ހެން  މުންދާ 

.  ޅިވަޑައިގެންފިގު  ގައި އެ ކޮމިޓީއާ ފަހު ގަތުމަށްއިރިވެވަޑައިގަންނަވާތީވެ މި ކޮމިޓީއަށް ދެންމެ ވަޑަގައި ބައިވެކޮމިޓީއެއް

ކޮމިޓީއާ  މި  ހިނގަމުންދާއިރުގައި  ކޮމިޓީ  މި  ދެގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ    އަދި  މަޢުލޫމާތު  ވަނީ.  އި ވާފައްކަމަށް 

ގެންދިއުއަޅުގަނޑު ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ކުރިމެން  އިއްޒަތްމުގެ  ބޭތެން  ފާހަގަކޮށްލައްވަން  މެންބަރަކު  ވާ  ފުޅުނުންރި 

 ންބަރު މޫސާ ސިރާޖް.   މެއިއްޒަތްތެރި  .ވަންފުރުޞަތު އަރު އެކަމަށް ތީވެ  ވާފައިވާރައްތެއް ކު ރާޝާއި  ކަމަށްކަމެއް އޮތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް 

އިއްޒަޝުކުރިއް މުޤައްރިރު.  ޔާ  ބައްދަލުވުޑު  އަޅުގަނތްތެރި  ފަރޭގެ  އެންމެ  ބޭއްވުމުގައި  ބައްދަލުވުމުގައި ހުން    ނު 

އާޖޭ.އެސް.ސީއަނާނެ  އިން ތެރެންށް  މީހުން  އިމުންގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  އަމެޑުއަޅުގަނން  ށް  ރަ އިތު  ލުންންނަށް 

ރައީސަޑުއަޅުގަނއިޢުލާންކުރުމަށް   ފެންނަކަމަށް  މަޖިލީމެންނަށް  ރައީސަށް،  ނި  މަށްފޮނުވު  ށްހުގެ  ންމާފަ. ނިންމުމެއް 

ނިންމުން    ޑުއަޅުގަނ އިއަދި  ގައިންމާއިރުނިއެ  ތަ  އެއް  އޭގައި  ންކޮތުރު  އެޅު  އެއީ  ދެންހިމަނައިދިނުން   .

ހުގެ ގަވާއިދު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެގެން  އީ މި މަޖިލީރު ސަބަބަކީ އެއިތު   އެއް ސަބަބަކީމާ  ންނިރަން މި  ކުއިޢުލާން

ބަދަލުއެ މުއައްބައާދޭ.  މިނިވަން  އަންނައިރުގައި  ނެގުސަ ވެގެން  މީހުން  ވަރަޕްރޮސެސް  ގެ މުސާތަކަށް  ބޮޑު    ށްއަށް 

އި  ގަ ންނަ ފެނުމުށް ފެޑައަޅުގަނއިމަ އަ  ތުތައް ބަދަލުވެގެންޢާޖުރަޑު ބަދަލުތަކެއް އެބައާދޭ. އެ އިރަށް ބޮވަ ތަށް ޢާއިޖުރަ

  ދާނެ. ތްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތްތަކެއް އިތުރުވެގެން ގޮސްޢާޖުރަފަރާތްތަކާއި އަދި އެ އިވާ  މި ޝައުޤުވެރި 

ސަބަބު   ،ހެންވީމާއެ ހިމަނާލަދިނުން  ވެސް    އެ  އެހެންވީއެދެން ހަމަ  ކަމެއްގެ  މާ.  ދެވަނަ  ކަންތައް.  އެއް  އެއީ   ،

ބޭނުންވަނީ  ފާ ހަމަ  އަޅުގަނޑު    ގައިތުގޮ ކޮމިޓީއަމެންޑުއަޅުގަނހަގަކުރަން  މި  ޕްނަށް  ޖެނެރަ ރޮސެ ށް  ލް  ކިއުޓަރ 

ރުގައި ވެސް   އޭނު ންނަށް ފާހަގަކުރެވުމެޑުއަޅުގަނ  އިރުގައިނު ރެވުކުކެއް  މެން ސުވާލުތަޑުއަޅުގަނބިޝާމް ހާޒިރުކޮށް  

މަބަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ލޫމާޢުއެއް  ޞައްޙަ  ދީތުތަކަކީ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހު ފަނޫންކަމަށް  އޭގެއި  ތެރެއިން    ރީ. 

ސާފުޑުއަޅުގަނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވާމެންނަށް  ކަމަކީ  އެއް  އޮފީހުން    އޮތް  ޑުއަޅުގަނގެ  ލިބިފައި  މި  މެންނަށް 



  

ސާޓީންސި ޕްރޮސެ  ކަމަކީ  ޖެނެރަލް  ކިފުވާ  ރައީބިއުޓަރ  ގޮޝާމް  އޮފީހަށް  ޑްރަގް  ވަނީމި ސްފައި  ސް  ނެޝަނަލް   

ކައުކޮ ބައްދަލުވުންތަކަންންޓްރޯލް  އެނޫށް  ކަސިލުގެ  ވަންކަން.  އޮފީހަށް  ރައީސް  ހުރި ދެނޫނަސް  މަށް  ކަ  ފައި 

ވާލުކުރެއްވި  މިޓީގެ ފަރާތުން މެންބަރަކު ސުކޮމެން  ޑުއަޅުގަނއީ  ނގޭ. އެއިބެލުމުން އެބަ މެންނަށް މި ލިޔުން  ޑުއަޅުގަނ

ދެފައި އެވަނީ. އެއަށް ޖަވާބު  ވަރައީސް އޮފީހަށް    ، ކީއްވެގެންތޯނަ އަހަރުގެވަ  2008  ގެ ފަހުން އެއީ  1  ފެބްރުއަރީ

ދެން އަދި  ކަންތަކާއި    ، އެ މާއެހެންވީ  ލު. ޑްރަގް ކައުންސި  މި ދެންނެވި ގޮތަށް. އެއީ ނެޝަނަލް   ވަނީ ހަމަ ދެއްވާފައި

އިތުރުއޭ އެބަގެ  ރިޟްވާންއޮން  ފާހަގަވެފައި  މައްތް  އިސްތިޢުނާފް ސަ ގެ  ކްރިރާކަން ކުނު  ލައިގައި  ކޯޓުގެ  މިނަ  ލް 

އިތުރުން  އަސިޓީއަކުން.   އޭގެ  މީނަމެންޑުއަޅުގަނދި  ހައިށް  ފެނިގެންދިޔަ  ސިޓީއަ ވެކޯޓުން  ޑިއާއިން  ށް  ސް 

އޮތްކަންޓް ސާފުވާވީޓްކޮށްފައި  އެކަމުން  ދެން  ދޮ.  މި  ކަމަކީ  މަގު  އޮތްކަންޑުއަޅުގަނޢުލޫމާތު    ދީފައި  . މެންނަށް 

ހަމަ  ހެންވީމާއެ މައްސަލަމި،  ފެންނާތީގެ ހުލީޖި މަ    ވެސް  ގެނައުމަށް  ސަމާލުކަމަށް  ރައީސްގެ  ވެސް      އެކަން 

 ހަޅަން. ހުށަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.   ރި އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތްތެދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒައާ

 

 :ފް ވާހަކަދެއްކެވުންހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ

އިއްޒަތް ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ދެންމެ  ހުޝުކުރިއްޔާ.  އެ  މެންބަރު  ވެސް  ހެށަ ތެރި  ކަންތަކަށް  ދެ    ޑު އަޅުގަނ ޅުއްވި 

ދެކުތާއީދު ވިދާރަން.  އެ  ފުރަތަމަ  ކަމުގަވިޅުން އެންމެ  މެންބަރަކު  ޖޭ.އެސް.އީ  އެ  އި   ރުމުގައި އެ  ޢައްޔަންކު ސީއަށް 

ވި ފަދައިން އޭގައި   އެ ވިދާޅުޖް މޫސާ ސިރާތް ނިންމުމުގައިމާފައި އޮން ރޭގައި ނިންގުޅޭގޮތު  އިމައްސަލައިގައި އެއާ

އެއް   ފާހަގަކުޑައަޅުގަނކަމަށް    ސަބަބެއް އަސްލު  ރައްޔިށް  މިހާރު  މަޖި ރެވުނީ  ގަވާއިދަތުންގެ  ހުރި  އެބަށް  ލީހުގެ 

އެބައޮތް    އޭގެ ށަހަޅާފަ.  ހުއް  އިޞްލާޙުތަކެ މުއައްސަތެރޭގައި  ޢަން މީހު  ،ހުށަހަޅާސާތަކަށް  މިނިވަން  ނެ  އްޔަންކުރާ 

މިހާރު  ، ކުރީގައި  އޮތް. އެހެންވީމާ  ފައިއިޞްލާޙެއް ގޮތަށް ހުށަހެޅި  ސެސްއެއް ވެޓިންގ ޕްރޮގެ  ނެ ގޮތުގޮތާއި ވަކިކުރާ

އްވިއިރު  ވި ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުން ވެޓްކުރެވޭނެ ގޮތްކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ނަން ހުށަހެޅުނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި ތިއްބެއެ  

އްޖެއްޔާ.  ފާސްވެ   އިޞްލާޙު  ގަވާއިދަށް އެ ތް  ރު އޮން ދެން ވެޓްކުރެވިގެންދާނީކީއެއް މިހާސެސްއަކުންނެއް ނޫއޮތް ޕްރޮ

 ދެކެނީ.   ޑުއަޅުގަނ ސަބަބުކަމަށް  އެއީ ،ދުކުރަން. އެހެންވީމާތާއީ ޑުއަޅުގަނށް ތުން އެއައެގޮ ،މާއެހެންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ބަރެއް. ގުރައިދޫ  އިގެންފި މެންތުރަށް ގުޅިވަޑަވަގުތު އި  ރި މެންބަރު. އާދެ! ކޮމިޓީގައި މި ތްތެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

އިއްޒަތްތެ އިބްރާދާއިރާގެ  މެންބަރު  މެރިހީމް  ރި  އެހެން  ކޮމިޓީގެ  ދެންބަރުން ންޟާ.  އެ    ޅުއްވި  ށަހެހުމެ 

ކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަން  އް އޮތްޅެވެސް ޚިޔާލުފުއެއްން  ގުޅޭގޮތުދު ލިބިފައިވާ އެ ކަންކަމާ  ތާއީ  އަދި އެ   ހުށަހެޅުއްވުމާއި

ނޫންހަގަކޮށްލައިދެ ފާ އެދެން.  އިއްޒަތްތެޑުއަޅުގަނނަމަ  އްވުން  މައްސަލައިގައި  މި  މެންބަރުން މެން  އެއްވެސް  ރި  ގެ 

ފާހަގަކުރެވޭޑައަޅުގަނނެތްކަމަށް    އްއިޢުތިރާޟެ މިހާހިސާށް  އެކަން  ތީވެ  ދެބުން  ނިންމީ.  ކަމަށް  ން ފާސްވެއްޖެ 

އެޖެންޑާޑުއަޅުގަނ ކަމަކީމެންގެ  މިއޮތް  ކޯޓުގެ  ރ.އިންނަމާ  ، ގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގުމެޖިސްޓްރޭޓާ ސް  އިދޫ  ތުން  ޅޭގޮ 

ނެ  ގަންނަވާނގިވަޑައިއެ  ސާކުރުން.ވާ ރިޕޯޓް ދިރާނުއްވާފައިފޮ  ންސް.ސީއެހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޖޭ.

ވަގު  ކުރިން،  މީގެ މީތުމި  ކަމަށްރުބޭ ޑިއާ  ގައި  ތިއްބެވި  މީޑިއާވަނީނަ  ގައި  އެރުވުމަށް  މަ  ދަޢުވަތު  އަށް 

މައްސަ  ...ގެމެންޑުއަޅުގަނ މި  ކުރީގައި ލައެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކޮމިޓީގައި  ޑުއަޅުގަނ  އަކީ  ބަލަމުން  މުން  ލަބަމެން 

މައްސަލައިގައި    ޔަގެންދި މި  ޖޭ.އެސް.ޑުއަޅުގަނމައްސަލައެއް.  މަސީމެން  ސާލޫމާތުތަކެޢުން  އޭރުފުއް  ގައި  ކޮށްލަން 

ންނަށް ވަނީ  މެޑުއަޅުގަނޅިގެން  ން އެކަމާ ގު.އެސް.ސީދެންނެވިން. ދެން ޖޭ.ސީއަށް ސިޓީއަކުން  .އެސްބޭނުންވެގެން ޖޭ

ޖަވާބެޓީސި ދެން  މަޢުލޫމާޑުއަޅުގަނއެއީ  އްވާފަ.  އް  ކޮމިޓީގެ  ބޭނުންވީ ތުތަމެންގެ  ކޮމިޓީން  އެ  ކެއް  ސާފުކޮށްލަން.   

ދަންނަވާސިޓީޑު  ޅުގަނއަ،  ލޫމާތަކީމަޢު އެއްކޮށް  ދަންނަވަނުލިޔަކަސް    ވާހަކަތައް  މައިގަނޑު  ލާނަން.  އިއޭގައިވާ 

އޭރުގައި  ޑުއަޅުގަނ ސާފުކުރަން  ބޭފުމެން  އެ  ދެންނެބޭނުންވެގެން  މެޖިސްޓްރޭޓާ    ،ވީޅުންނަށް  ކުރީގައި  މެއެ  ދުގައި 

  ދެން އަދި ހަމަ ؟ ޅެއްތޯފިޔަވަ  ވެ އޭރުގައި އެޅުނީ ކޮންތީ ޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާޕޯޅިފައިވާ ކަމަށް އެ ރިއް އެޅެފިޔަވަ

މެއެއެއާ އެ  ޖި  ޖިސްޓްރޭޓާ ކުގައި  ކުރެވިފައި މެދުގައި  ތުޙުމަތުތަކެއް  ހިނާޢީ  ކަންތައްތައް  އެ    ދިޔައީ ނގާވާތީވެ 

އެންޓި ؟ނެއްތޯކިހި ފާހަގަކުރެވުނު  ރިޕޯޓުގައި  އެ  ހުށަޕްކޮރަ -އަދި  މައްސަލަ  އެ  ވެސް  ކޮމިޝަނަށް  ން  ޅު ހެޝަން 

އެގޮ  ންނަފެ އެކަން  އެހެންވެ  ހުށަހެކަމަށް.  މައްސަލައި؟ ޅުނުތޯތަށް  އެ  އޮތީ ގައަދި  ވެފައި  އަދި  ؟ ތޯކިހިނަކުން  އި 

މައްސަލަ އެ  އޮފީހަށް  އެ ގުޅޭގޮ  އާ ފުލުސް  މަ އްވެސް ތުން  ހުށަހެ  ކަމަށް  ؟ ޅުނުތޯއްސަލައެއް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި 

އޮތީވަނީ ކިހިނެއްތޯ ވެފައި  މައްސަލަތަކުގައި    އި އެއާއެކުގަ  ހަމަ ދެން  ؟ ވޭތޯފައިއިގެންމާތެއް އެނގިވަޑަލޫމަޢު؟ ނަމަ 

މިންގަޅުމުއެ  ޅުފިޔަވަ އެކި  ކަންކަމުގައި  އެކިއެކި  ފިޔަވައި  ނަވަރުގެ  ހިމެނޭއިރު  ން،  ދިނުތްޙަސޭޅުތައް 

އެ   ސަސްޕެންޑްކުރުން ކުރުން  ކަމެއް  ފިޔަވަޅު އަނެއް  ފިޔަވަގޮތަށް  އެ  އޮންނައިރުގައި  މަށް  ލުވުވާޞިދު  މެޅަކާއިތައް 

 އުސޫލުތަކެއް  ލަ ތެއް އެއްވެސް ކަހަޢާވެސް އިޖުރަގެންގުޅުއްވާ އެއް    އެކަހަލަ ހަމަތަކެއް ތޯ ގެންގުޅެނީކޮން ހަމަތަކެއް

މެން އޭރުގައި ދެންނެވީ. ދެން އޭގެ ޖަވާބެއް  ޑުއަޅުގަނންނަށް،  މެޑުއަޅުގަނފުކުރަން  އެޅިފައިވޭތޯ ސާނޑަކަޔުމުން  ލި

އެ އެބަ ކޮއިން  ބޭފު  ޑުއަޅުގަނފޮނުވާފަ.  ންނަށް  މެޑުއަޅުގަނމިޝަނުން    ފައި ތި  ސިޓީ ޅުންގެ  އެ  ވާނެ  ލްކޮޅުގައި 

ސިޖޭ އެގޮތަށް.އެސް.ސީގެ  ހީވަނީ  ޑައަޅުގަނ  .ޓީ  ވިދާޅުވެލައްވަ މަށްލުނަވައިދަން  ޑުއަޅުގަނށް  ބޮޑަށް  ފިއްޔާ  އިވުރެ 

ފަޙުމްވެވަންތަ ފަސޭހަފުޅުވާނެ  ވަގުތުމަށް.  އިގަޑަކޮޅެއް  ކޮމިޓީތުގައިމި  އިޅިވަޑަގު  އާ  މެއްޒަތްތެއިގެންފި  ބަރު  ންރި 



  

ދާއިރާގެ.  ސަޢުދު   ވިލިނގިލި  މެންބަރުތްތެއިއްޒަޙުސައިން،  މޫސާ ސިރާޖަރި  އިއްޒަތްތެރި  ފަށްއެއަ  ފުރަތަމަ   ށް   ހު 

 ޙުމޫދަށް.  ރު ޖީހާން މަމެންބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް 

ންވަނަ  މީގައި ތި  ވެ.ން ބޭނުންވާތީ ލަށް ސިޓީން އަދި ކަމެއް ސާފުކޮށް ޑައަޅުގަނއިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.    ޔާ ޝުކުރިއް

ސު  ހަތަރުވަނަ  އަދި  ތިންވަނަ  .،ވާލުސުވާލު  ބަޔާ  އެއީ  މި  އޭ.ސީ.ސީއަށް  ންކު ސުވާލުގައި    މައްސަލަ ރަނީ 

ހުށަހަޅާފައިވާ؟ ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ގޮދެން  ކިހާނަމަ  އޮތީ  ހުށަހަޅަން ން  ދެ؟ ހިސާބަކަށްތޯ  ސްފައި  މިއޮތީ    ޖަވާބުގައި 

ރުން  އޭގެ އިތު. ދެން  ކުރޭ  އެބަ  ހަގަ ފާޖަވާބުގައި  ފައި އިންކަން ވެސްލަފާދީން  ޑީ.ޖޭއިދެން  މަށް.  މާފައި ނުވާކަނިން

ށް  ރވިސްއަ ލިސް ސަމޯލްޑިވްސް ޕޮ   ،ހުންއި މި އިންނަނީ ފުލު ވަނަ ސުވާލުގަ   4ރެވޭތީވެ އެ  ޢީ ތުޙުމަތުތަކެއް ކުޖިނާ

ނިންމާގައޭ   ންދެ؟ ޅާފައިވޭތޯހަހުށަ ހުށަހަޅަން  ވެސް  ހުށަނާޅަކަމަށްނުވާއި  ފައި  ސަބަބުތަކަކަށް  .  ކޮން  ނިންމީ  ން 

މެން އޭރުގައި  ޑުއަޅުގަނ. އެއީ  ކަމެއް  މުންއިގައި ސާފުކޮށްލަން މުހިން މި މައްސަލަތުހި  ޑުއަޅުގަނއެއީ    ތޯފައިލާބަ

ރިޕޯ ވާހަކަދެކެވުނު ޓާމި  އެންމެ  އިމެދު  ވެސް  ކައިރުގައި  ޑީ.ޖޭއިންބޮޑަށް  -ރަން އެންޓިކުޤު ތަޙުޤީންބޮޑުވި ސަބަބަކީ 

ކެއް ހުރިއިރުގައި މާ ކުޑަ  ގެ ކަންތައްތަތު ވަބާ  އެ އިރުގައި އެކަން  ތްދީފައި އޮފާށަހަޅަން ލަހުށް  ނަޝަޕްޝަން ކޮމިކޮރަ

ކަނޑައަޅާއަބޫލުކުރެވޭ  ޤަމެންނަށް  ޑުއަޅުގަނކަމަށް    ދަބެއްއަ އޮތުންފަދަބެއް  މިއި  ޖިނާ  . ދެން  ގޮތަށް  ޢީ  ދެންނެވި 

ކޮމިޓީވެ  އް ތަކެމައްސަލަ ހިމެނޭކަމަށް  ކަންތައް  އަސް  އެ  ފާހަގަކުރެވޭއިރު  އޮށް  ބެލުން.  ގޮސްފައި  ހިސާބެއް  ތް 

މިހި  ޑުނއަޅުގަ،  އެހެންވީމާ ސާތުން  ނާޅާ  ގޮއެ  ފިޔަވަޅުއެ    އްވެގެންތޯމެއް. ކީކަ  މުންމުހިފުކުރުމަކީ  ކަން    އެ ތަށް 

ނާޅާ އެ އޮތީ  އެ ހުށަ ވެދާނެ ހަމަ ރަނގަޅު ސަބަބުތަކެއް ވެސް ޖޭ.އެސް.ސީގައި އޮ؟ ބައިތޯއޭގެ ސަބަބުތަކަކީ ކޮ ؟ތީއޮ

 .  ކަމެއް މުންހި ސާފުކޮށްލުން މު ހިތުން  ޑުއަޅުގަނއީ  ކަކަށް ޓަކައިކަން. އެހެންވީމަ، އެތަސަބަބު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދު. ޖީހާން މަޙުމޫރު ރި މެންބަތެންބަރު. އިއްޒަތްމެ ރި ތްތެއްޔާ އިއްޒަރިޝުކު

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް ބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެން

ދެކަމެއް    ގުޅޭގޮތުން  އާ  4ންބަރު  ނަ  އަދި ނުކުތާ  3  ހަމަ ނުކުތާ ނަންބަރު  ވެސް  ޑުއަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

ނުކު ބޭނުންވީ.  ނަފާހަގަކޮށްލަން  ޑިޕާޓް  3  ންބަރު ތާ  ފާހަގަކުރޭ  އެބަ  ޖުޑިޝަލް  މަގައި  އޮފް  ންޓް 

ރިކުލަވާލާފައިއެ  ންޝަނުއެޑްމިނިސްޓްރޭ އޮޑިޓް  ފަޕޯވާ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  މި  މައްނޓުގައި  އެންޑިޔާރުގެ  -ޓިސަލަ 

ކޮމިޕްކޮރަ ފޮޝަނަށް ޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓަ  އެ  ލަފާދެވިފައިނުވުމަށް  ހިށް  އެގޮތަށް  އެކަން  ދެން  ފައި  ނގާވާކަން. 



  

ފެންމަތިވެފައި މި  ޖިނާއި،  ވާ ސަބަބާސް މިކަން ނުކޮށްމަވެވީނަ ތެރޭމައްޢީ މައްސަލައެއް ސީދާ  ވާއިރު  ގައި ސަލައިގެ 

ހުށަ މައްނާޅާފައިވާ ފުލުހުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި ދެނެގަތުމަށް  އެ  ސަލަ    ހުށަހެޅި  މެންބަރު    ޓަކައި  އެ  ސިރާޖް  މޫސާ 

ލޫމާތު ހޯދަން މި  ޢުޔުމުން މަމެންނަށް މި ލިޑުއަޅުގަނރު އެއްފަހަރު  . އަދި މިހާ ތާއީދުކުރަން  ޑުއަޅުގަނޅުމަށް  ހުށަހެ

އެހެންވީމާ ދެއްތޯ.  މައްސަލަތަކު  ރާއަ ހިތަށް  ޑުއަޅުގަނ،  އެދެވުނީ  މި  މިކަހަލަ  ގޮތާކުމަލުޢަގައި  މި    އި ރާ  އަދި 

ޢަމަލުކޮށްފައިމައްސަ މި  ގޮލައިގައި  މަޑުއަޅުގަނތުން  ވާ  ކޮމިޓީގައި  ދެޢުލޫމާމެން  ވަޑައިގެން ތު  ދެއްވުމަށް    އްވުމަށް 

  މެން ޑުއަޅުގަނ  ކައި. މިހާރު އެއްފަހަރުޅަށް ސާފުކުރުމަށް ޓަވާނީ މި ރަނގަނެއްތޯއޭސީއަށް ދަންނަވާލަން ކިހި.ސްޖޭ.އެ

މި  ލިޔުމު މައްން  ޖިނާޢީ  މޯލްސާފުކޮށްފިން. އަދި  އޮވެމެ  ޕޮލިސް ސަރވިޑިސަލަތަކެއް  އެ މައްސަވްސް  ލަ  ސްއަކަށް 

ށް  ތަ ވެ އެގޮތްކަމަށް ފާހަގައޮހޭ ޒާތުގެ މައްސަލައެއް  ޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެޕްކޮރަ-ންޓިއް ނުވޭ. އެހަޅާފައެހުށަ

ލަފާމަޢަމަލުކުރު ވެދެވިފައިވާށް  އެންޓިސް އިރު  މައްސަ -  އެ  ކޮމިޝަނަކަށް  ނުވޭ.  ލަކޮރަޕްޝަން  ހުށަހެޅިފައެއް   

ފައެހެންވީމާ މެ،  އިސް  ޤާޟީ،  އިސް  މިހާޖިސްޓް ނޑިޔާރަކަށް  ގުޅިގެން  ހުރިއިރު    ރޭޓަކާ  މައްސަލަތަކެއް  ބޮޑެތި 

އެޅެން ގޮތުން  ގޮތުޖެއުސޫލުގެ  ޖިނާޢީ  އަދި  ފިޔަވަހޭ  އަޅަންޖެހޭ  ވެސް  އެޅުމަށްން  ވަރަކަށް  ކޮން  ޅުތައް  މެވެސް 

ފެންށްމެންނަޑުއަޅުގަނތަކުން  ޖަވާބުރު މި  މަންޒަ  ޖެހިފައިވާސްފަ   ދަންނަވާލަން ން  ފުކޮށްލަ، ސާނީ. އެހެންވީމާނަ މި 

 ލަން ބޭނުން.  ޅާހުށަހަ ޑުއަޅުގަނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެ އިއްޒަތްތެރި  ލަޝުކުރިއްޔާ  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއަށްފަހު ޠީފްންބަރު.  މެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި  ގައި 

 އަރުވާނަން.  ރިޟާއަށް ފުރުޞަތު 

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ން ލަޠީހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަ

ން މުޅިދެން  ވުނީ  ލެ  ކޮމިޓީއެއް މި އެކުލަވައި ޖުޑިޝަރީމެން އަދިޑުއަޅުގަނށް ހީވަނީ ދެން  ޑައަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ.  

ހޭ އަވަހަށް.  ރަންޖެ އިމުކުގާލުތަކެއް  ސޫ އުމެން މީގައި  ޑުއަޅުގަނ   . ދެން އިއަދި މަޖިލީހުގައި ވެސް  ގަ އްޖޭރާ  މި  އަލަށް

އެއީ ކަ  ދެން  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  މި  ޕްރެސީންޑެންމިހާރު  ސެޓުވެގެންޓްންނޭނގެ  އެ  ،  ހެންވީމާ ދާނީ. 

މިހާރު  ޑުއަޅުގަނ ވިސްނާފައި  ވަރަށް  ކުރާ  ޑުއަޅުގަނމެން  ޖެހެނީ.  މެން  މި  ކުރަން  މެންނަކަށް  ޑުއަޅުގަނކަމެއް 

  ހާރަކުއެއް މިނެތް    ނެއް  އެ އޮތްހެންކަށްހެން ކޮމިޓީތަލައިލެވޭކަށް އެހުރި ކަންތައްތަކެއް ބަ   ކޮށްފައި   ، ކުރިން ކުރިއަށް

ކޮމިޓީ  މި  މި ވަގުތު  އަކަށް. އެހެންވީމާނެތް  ނިންމުމެއް ނިންމަޑުއަޅުގަނ،  ނިންމާ  މީމެން  ދެން  ގެ ފަހުން  ންވާނީ 

ވިސްނައިގެން.   ވެސް  އެގޮތަށް  ޚިޑުއަޅުގަނޢަމަލުކުރާނީ  ތަގެ  ކުޑަކޮށް  ބައެއް ދެންމެފާޔާލު   ދެއްކެވި  ޅު ވާހަކަފުތު 

އޮތް ހެއެ ގާނޫނު  މިހާރު  ބޭފުޅުންނާ.  ޖުޑި  ން  ސަރވިސް  ގޮތުން  ބަޝަލް  މައްސަލައެއް  އްލަވާފައި  ކޮމިޝަނުން 



  

އެބަ  ނިންމާ ބޭފުޅުން  އެ  މިތަޖެހިވަޑައިފައި  އެ ރިޕޯޓް ގަންނަވާ  ފޮނުވަން. އެއީ ރަނގަނަށް  ޓް  ކަމެއް. އެ ރިޕޯ  ޅު 

މެންގެ މި  ޑުއަޅުގަނށް  ރަމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް އިތު ޑުއަޅުގަނން  ޕޯޓު އެ ރިމަ ދެންބުނީލިށް  ންނަމެޑުއަޅުގަނ

ސާފުކުރަން  ކަމެއް  ބޭނުމަށް  މަސައްކަތެއްގެ  ކުރާ  މި  ޖެހޭމެން  ޑުއަޅުގަނ  ޏާކޮމިޓީން  މިހާރު  ކުރިހެން  ލުޢަމަނެ 

ބޭފުސި އެ  ދަޅުންނަށްޓީއަކުން  ކަންކަ  އެ  މިއޮތީރަން.  ކުސާފުން  ންނަވައިގެން    މެން ޑުއަޅުގަނށް  ގަޅަރަނ  އެކަން 

އެކަމަކު ދެން  އަނެއްކާ    ކޮށްފަ.  ސިޓީން  ސާފުޑު އަޅުގަނއެ  އެއްޗަކާމެންނަށް  ބޭފުޅުން  ޅޭގު  ވި  އެ  ގޮތުން 

ބޭޒިރުކުރައްހާ އެ  ހިނގި ރައްސުވާލުކު   ފުޅުންނާވައިގެން  އެކަން  ތަގޮތުވައިގެން  މިގެ  ގޮތަށް  އެކަން  ޙުޤީޤެއް  ތާ 

ހާޖޭ.އެސް. އެޒިރުކޮށްސީ  ގުޅޭ  ގެން  ކުރުން  ގޮތުރިޕޯޓަކާ  އެކަން  ހިއެއްނުވޭކަޑައަޅުގަނން  އެންމެ  އައެއީކީ    ށް  ދި 

ކަމަކަށްޅުރަނގަ ގޮތް  ބަދަލުގައި  އިނގޭތޯ    އޭގެ  ފެންނަޑައަޅުގަނ.  ފުރަތަމަ  ގޮށް  އެންމެ  ރިޕޯޓާ  މި  ތަކީ 

ފޮއެސް.ސީޖޭ. ން  ޓީ ސިމެންޑުއަޅުގަނ   އަދިންކަމާވުނު ކަރެ އިން ފާހަގަކު އެންނަށްމެޑުއަޅުގަނއަދި    ރިޕޯޓާ  ވިނުން 

މި  އި  ޢުލޫމާތާވި މައްއެ ބޭފުޅުން އެ ދެ  އި ވި ކަންކަމާޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ދެންނެހުގައި މަރިއަ ގެ  ފުޅުންބޭއެ  

މިއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއޭ މިއޭ    ލިޔާނީކޮމިޓީން    މިދެން  އް  ޓެމެންގެ ރިޕޯޑުއަޅުގަނލީގައި   އެއްޗެއްގެ އަ ރިހާހު

ކަންކަމަކީފާހަގަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަމިސާލަކަށް  އޭމި.  ކުރެވުނު  ޖުޑިޝަލް  އެވެނި  ނު،  މިވެނި  ކުރަން  ން  ކަމެއް 

ޖޭ.އެސް.ސީގާއަން ވެސް  އޮތްއިރު  ކޮށްފައި  އެކަން  މައްސަލައިގަ ން  އޭ.ސީ.ސީގެ  ނެތޭ.  ކޮމިޝަފައެއް    ށް ނައި 

ނެތޭ  ވެސް މިހެ މިވަ ފެނިފައެއް  ޕޯޓެއް ގޮތަށް. އެ  ޔާ ރިލިމެން  ޑުއަޅުގަނއެއީ    ން މިހެން ހަދާކަށް. ދެން ރުވީއިރު 

ސްތަކަށް   ނޫދިއަށް ވެސް ލާންވީ.  ލީހުގެ ވެބްސައިޓައަދި މަޖި  ވާނީ އެސް.ސީއަށް ވެސް ފޮނުމެން ޖޭ.ޑުއަޅުގަނރިޕޯޓް  

ކަލަ  ވޭ އެއް އްނުކަށް ހިއެޑައަޅުގަނމި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އެ ނިމުނީ. އެހެންނޫނީ  ރަށް  ވެސް ވީ. އޭ  ންޏާ ދޭން ދެ

މިއީ މި ކުރަމުންދާޢާ  ހާރު  ކަމަށް    ނެއްމުކޮށް  ޖުޑިޑައަޅުގަނމަސައްކަތެއް  ފެންނަނީ  މި  ސަރވިސް  ށް  ޝަލް 

ޓެއް އަންނަތަނުން އަނެއްކާ  ޕޯންމެ ރި. އެއިން ކޮއެކި މައްސަލަތައް ބަލާތުން އެކި ޅޭގޮގު  ންނާރުޔާފަނޑިކޮމިޝަނުން  

.   ނުކުރީހުންނާތޯ މި ސުވާލު އެމީ  ކީއްވެސްފައިޅުން މިތަނަށް ގެނެ ބަލާފައި އަދި އެ ބޭފުޓްމެން މި ރިޕޯޑުއަޅުގަނ

ސުވާލެއް.ނޅުގައަ  އެހިސާބަށް އެއީ  ފެން  ޑުމެންދާނެތޯއޭ.  އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑަށް  އެއެއްނޫން    ގެ މެން ނުގޮތުގައި 

ކުރަންވީ ކަމަކީ  ންމެންޑޭޓު ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެފެށިއިރު އަޅުގަ  ދެން   އެއް.އަސްލު  މި  އަދި  ނޑު  ކޮމިޓީން  ން 

އުފެދިގެ މަސައްއަލަށް  މި  ކަން  މިކަހަ ކަތްކުރާތީ  އެކަންނޭނގެ  ޖެހެނީ.  މި  ދައްކަން  ވާހަކަ  އަޅުގަނޑަށް    މަކު ލަ 

އަދި    ހުރި ޑޮކިއުމަންޓްސްއާ  . އެއީ ބޭސްޑް އޮން ލިބިފައި ޕޯޓެއްވިސްނޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެން އޮންނާނީ ރި

ވާހަކަތަކަށް    އޭގައި  އަޅުގަނޑުހުރި  ފެނުނު  ންމެބަލާފައި  މިއްނަށް  އެހެގޮތަކީ  އެންވީމާޔޭ.  ގޮތަކަށް  ،  ކަހަލަ 

 . ރިއްޔާހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީން ކުރަންވީ ކަމަކީ. ޝުކުގެންދިއުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

  ރިޟާ.އިބްރާހީމް  އްޒަތްތެރިއި މެންބަރު.  އްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ބްރާހީމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު އި މިލަންދޫ

މެންބަރު    އްޒަތްތެރިއިވީ  ބޭނުންހަމަ  ދަންނަވާލަން  ސް އެއްކަލަ  އްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެޤަމު  އްޒަތްތެރިއިއްޔާ  ރިކުޝު

ގެ  މަ އަޅުގަނޑުބަދަލުގައި ހަ  ގެ .ސީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކުރުމުމިހާރު މި ޖޭ.އެސް  ފަދައިން   ވި ޅުފް ވިދާޙަސަން ލަޠީ

ވެސް    ހުރީ   ވެސް  ސްނުންވި އަނެއްކާ  ސާފުކުރަންޖެރައިތު ހަމަ  ސާފުކު ށް  ގޮތަރަހިއްޖިއްޔާ  .  ކަށްންޖެހޭ 

ބޭފުޅުން  އެހެންނަމަވެސް، ހާޒިރުކޮއެ  އެހެންވީމާ  އެކަންކުރާކަށެއްނޫން.  ބޮޑަށް    އަޅުގަނޑަށް  ،ށްގެން  ހަމަ  ވެސް 

ވިދާޅުވި ލަޠީފް އެ  އެ  .  އްތޯވަރަށް ސާފުކޮށް ތި ވިދާޅުވީ ދެމިހާރު   ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  ތާއީދުކުރެވެނީ ޙަސަން 

  އްތޯ ވަނަ ނަންބަރުގައި ދެ  4ން  އޭ.ސީ.ސީއަށް ހުށަހަޅަ  ން އެބައޮތޭ އަންގާފައި ހަމަ މަޝްވަރާދީފައި އެބައޮތޭއިޑީ.ޖޭ

އިނީ.   އެ  ނަ  3ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން ވަނަ  ދެއްތޯ.  ދެންނެވީ،  ނަމަވެސްންބަރު  މި  ނުކު ،  ވެސް  .  ރައްވާއެކަން 

އެ    ދެންއެހެންވީމާ،   ވެސް  ބޭފުވިދާޅުވާހެއަނެއްކާ  އެ  ހާޒިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރުރުކުޅުން  ބަދަލުގައި  މުގެ 

ން.  ލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްފައި ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ފޮނުވުއި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައެ  ކޮމިޓީން  ޑުމެންގެ މި  އަޅުގަނ

 ލަން.  ނަ ވާހަކަ ދަންނަވާފެންފޮނުވާލުން އަޅުގަނޑަށް . ތް ފެންނަ ގޮނޑުމެންނަށްއަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓީގެ   ސިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވި ސިމެންބަރު. ޖޭ.އެސް.ސީގެ އެ   އްޒަތްތެރި އި  ޔާ އްގެ. ޝުކުރި ންބަރެއްއިތުރު މެ

ބަލައިލާނުފޮ  ށްބަޖަވާ ސިޓީއަށް  އަޅުގައްވެވި  ފާހަގަކުށް  ނޑައިރު  އެބަ  މައްސަލަ ރެވޭ  ވެސް  އެ  ބޮޑަށް    ވަރަށް 

ފައި  ވާއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަ   ވެސް އެންމެ ރަނގަޅުމެދުގައި އަދި  ތަކާ ލުފެދުނު ސުވާ ގަނޑުމެންނަށް އުގައި އަޅުބެލިއިރު

އެއީ   ނެތްކަން.  ކަންކަ  ތުޙުމަތެއް ޖިނާޢީ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ހިންމާއި  ކުރެވުނު  ތަޙުޤީޤެއް  އެ  އެންމެ  ގުމަގުޅިގެން  ށް 

މާތެއް ނުލިބިފައި މި ވަނީ. ހަމަ  ޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫއަޅުގަނވެސް  އަދިށް ފޮނުވިކަން  ކުޑަމިނުން އެކަމާ ބެހޭ ތަނަކަ

ކޮރަޕްޝަން  -ވާ ރެކޮމަންޑޭޝަން. އެއީ އެންޓިރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިގެ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންކުގައި ޖުޑިޝަލް އެއާއެ

މައްސަ އެ  އެކޮމިޝަނަށް  ބުނާ ވާހަކައިގައި  ފޮނުވަން  ރެކޮމަންޑްކޮށްފައިލަ  އެކަ އޮތްގޮ  ނުކުރެވިވާކަތަށް  މި  ން  ން 

ޖޭ އަ.ސީގަ.އެސްއޮންނަނީ  ވެސް  ކަމެއް  އެހެން  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  ފާހަގަކުރެވޭ.  އި.  އެބަ  ޅުގަނޑަށް 

ހަމަ ނަޙަސޭނުމުގައި އެއް ފަހަރު ނަތްދިޙަސޭނަ ދީފައިވާ ފަނޑިޔާރަކަށް އަނެއްކާ ވެސް  ދިޙަސޭތް    މެއް މުގެ ކަނުތް 

އެބަވޭ    ފާހަގަކޮށްފައި   އޭގެ ކުރީގައި ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓްގައި   . އެކަމަކުލާފައިނިންމަ  މިއޮތީ އެ މިންވަރުން    އިގިފަހިން

ދެން މި    ،މަކު އަނެއްކާ ވެސް. އެކަދައްކާފަ  ކަމަށް މިކަހަލަ މޭރުމަކުން އެބައޮތް   ންޖެހޭނެޅައަން އިތުރަށް ފިޔަވަޅުދެ

  ނޫނުއަސާސީ ޤާތީ މިހާރު މި ޢަމަލުކުރެވޭ  ފިޔަވަޅުއެޅިފައި އޮ  ގައި ކުރީކަންތައް މިހެންވާއިރުގައި އެބަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ  



  

ކުޑަކޮށް   ތްކަން އަޅުގަނޑުށް. ދެން އަދި ކުޑަ ހުރަހެއް ވެސް މިކަމުގައި އޮނޫނިއްޔާ އެ ގާނޫނުގެ ދަށަކުން ނޫން ކަމަ

ސަބަބައެ  ންލުމުލިބަލާބަލައި ފާހަގަވޭ.  ސަރވިޑިޖުކީ  ބަ  ގާނޫނުގައި ބެހޭ   ފަނޑިޔާރުންނާ  ،ގެމިޝަނު ކޮސް  ޝަލް     

މުއްދަތަކަށޭ އަހަރު  7އެބައޮވޭ   ބަލަހައްޓާނީ.  ގެ  ރެކޯޑް  އޮވެފައި އަހަރު  7  ނުވާ  ދެން  ވީމާ  ކަމެއްތް    އެއީ 

  ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ސަ މި  ރިއަށް ގެންގޮއްލާފައި ކު  ބަށްކަޑަގޮތުގައި ބަލާފައި އެއީ ނެތް ރެކޯކަމެއްގެ

ޞްލާޙު މި ގެންނަން  އެބަ ދެކެވޭ. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް މި އި ޑަށް  އަޅުގަނއުސޫލީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  

މީކާފަނޑިޔާރަ އެ  އެއީ  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  އެމެދު  މާ ސީރިއެ ވެސް    ކުރިން  ޕޮއިންޓްކުރުމުގެ ހަކު  ސް  ހަޔާތުގައި 

  ، ގޮތުގައި. އަދި  ގެ އެސް ކަމެއްނެ އެއީ ސީރިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާންޖެހޭ  ކަމަށްވަނީނަމަ    ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް 

މާ، ފަނޑިޔާރުންގެ  ވެސް މި ދެންނެވިހެން ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީކަމުގައި ވީނަމަ  ންމެ އަހަރެއްވީ ކިތަ  އަހަރެއްނޫން   7

ވެފައި އޮތް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަހަރުގެ ކުރި  7އްގެ ސަބަބުން  އި އޮތް މާއްދާއެ ގާނޫނުގަ އް  ރެކޯޑެ  ން 

ވާތް ކަމަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް  އެއީ މައްސަލައެނެ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް ވަނީނަމަ  ކީ  ލޫފަނޑިޔާރުންގެ ސު  ދެކެނީއް ކަމަށް 

ނީނަމަ މި  ކަމަށް ވާ  އް ކަމަށް މިކަމަށް އޮތް ހުރަހެއެހެންވީމާ، މިއީ    އެ ކަންތައްތައް.  ޤީތައް ބެލުމާއި އަޚްލާމައްސަލަ

މާ  ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު އްދާއަމި  ބޭފުޅުންޚިޔާލުފުޅެ  ގެނައުމުގެ  ށް  ތި  މަޝް  އެއާއި  އް    ން ވަރާއެއްކޮށްލަމެދުގައި 

  ފާހަގަކުރޭ. ދެން   ށްޅުގަނޑައަ  ގައިވިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުނަމަ އެވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރެ ވަނީ  މަށްކަޅުފުނުންބޭ

ކީ  އްޔަތަ އެއް މަސްއޫލިޑުމެންގެއަޅުގަނހަމަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މެންބަރުން    ފާހަގަކުރެވޭ   އަޅުގަނޑަށް

ޖަވާބުދާރީކުރުވުން ގުޅިގެން  ޖޭ.އެސް.ސީ  އެއާ  ދެން  ލެވުނީ.  މި  ދުއްވާ  މި  ބުރު  އެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީން   .

ވަނީރުކުރަންޖެހޭޒިހާ  ބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑުމެން އޮތް  އެ    ނަމަކަމަށް  އަޢުލާކަން  އެންމެ  ހަމަ  ވެސް  ހާޒިރުކުރުމަކީ 

ގޮތުގައި ބައެއް  އަޅުގަނޑު  ކަމެއްގެ  އެހެން  ދެކެން.  ތަފާ  ރުންނާމެންބަ  އްޒަތްތެރިއި  ޚިޔާލު  ވޭ.    ވެސް ތު  ކުޑަކޮށް 

މަ  މިހާރު މި  ރިޕޯޓް  މައްސަލައަހުށަހެޅިއަސްލު    އްސަލައަކީ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  އޮތް  ކީ އެ  ފައި 

ންމާފައި އޮތް  ނިނޫން. އެ    ނެވޭނެ މައްސަލައެއް ލެއް ގެސް ބަދަވެއެއްގޮތަކަށް    ގަނޑުމެންޅުމައްސަލައިގެ ނިމުމަށް އަ

ވަކިކުރުމާ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރަކު  މިއީ  މައްސަލައެއް  އަކަށްވާތީ.  ދެން  ބެހޭ  ނިންމާ  ނޫން.  އޮތީ.  އެ  ފައި 

ބޭފުޅުން،  މަވެސްއެހެންނަ ނިންމެ   އެ  ނިންމުއެ  ރީޗްވުމަށްވި  ރީޗްވި  ރީޙު  ،މެއް  އެ  ރީޗްވުކުމަށް  މަށް  ޗްވި 

ލުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ  އިގަކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވަށް ފެނުނު ގޯސްތައް ފާހަޑުމެންނައަޅުގަނ

ލަޠީ ޙަސަން  އަޅުގަނ  ފްގޮތުގައި  ދެން  ވެސް  ޑަށްވިދާޅުވިފަދައިން  ކޮމިސަރ  ޖުޑިޝަލް  ފެނޭ.  ޝަންގެ  ވިސް 

ހާ މިތަނަށް  ނުކުރެއްވުމާވުމާއިޒިރުކުރެއް މެންބަރުން  ތި އެއީ    ބޭފުޅު  ފެނިވަ  އަޅުގަނޑު ންނަށް  ގޮތަކަށް  ޑައިގަންނަވާ 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. އްޒަތްތެރި އި ގޮތަށް މިހިރީ. ރާވެސް ޢަމަލުކު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖު ސިރާ މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ



  

އަޤަމު  އްޒަތްތެރި އިޝުކުރިއްޔާ   ޙަސަން  ޅުއްރިރު.  ހަމަ  ވެސް  ފާހަގަކު ގަނޑު  ތާ ރެއްލަޠީފް  ގޮތަށް  ދުކުރަން.  އީވި 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް   ނޫނިއްޔާ  ،ސުވާލުތަކެއްކުރުން އެއީ އެހާ ޒިރުކޮށްއަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހާ

  ށް ރި ސުވާލަކުއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  އެއީ  ތްގޮތެއް.  ކަންކޮށްފައި އޮމި  ސީން ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ސް.ނީ ޖޭ.އެމި ފެންނަ

ޖަވާބުދީފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ،   ތް މިންވަރަށް ސުވާލުގައި އޮ  ގައި މި އޮންނަނީ ހަމަލު. އެ ސުވާ ފަބުދީވާ ޖަތްއެބައޮ

ލުގައި މި އިން  އެއީ ހަމަ ސުވާ  މަ ކޮށްލިއްޔާ އެ ޖަވާބުދޭނެ.ހަ   ސުވާލެއްށްއަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އަދި އިތުރަ

އެއް  އިތުރު  ވާހަކައެއް މިންވަރަށް  ރެކޮމަންޑޭދާއަހާލެވިއަޅުގަނޑުމެނަށް    .ނެތް  ވެސް  އޮތްއިރުގައި  ނެ  ހަމަ  ޝަން 

ނާޅާ  ލުހަށް ހުށައްޔާ ފު.ސީ.ސީއަށް ހުށަނާޅާ ނޫނިނެ. އެކަން ނުކޮށް އޭއޮވެދާ  ވެސް ހަމަ  ޅު ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއްރަނގަ

ރަނގަޅު ދެންހަމަ  އޮވެދާނެ.  ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް  އަޅުގަނޑަ  އަހާލު  ސިޓީއަކުން  ހަމަ  ހީވަނީ    ރަނގަޅު   ންށް 

ސެ ކީއްވެގެންތޯ  ފާހަގަވޭ  ކަމަށް  އޮތް  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް  ގޮތަށް  މި  އޮތީނުކޮޓްކަންނޭނގެ  އެ  އޭގަށް  އި  . 

    ހަމަ.ތުން ރަނގަޅުހެންޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް ހަމަ ބަލައިލުން އަޅުގަނޑު ހި

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

   ބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.މެން އްޒަތްތެރި އި  އެއަށްފަހު. ލަޠީފް  މެންބަރު ޙަސަން އްޒަތްތެރިއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

  އިނގޭތޯ. ދެން   އަކާމިނިވަން މުއައްސަސާން ޑީލްކުރަން މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ދެ . ޝުކުރިއްޔާ

ސިޓީ  ނަސްއެނޫ  އެ  އަދި އެއްކަލަ  ބަދަލުކުރަންވާ  ޓީބިވެސް  އިނގޭތޯވެސް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ދެން  . މިހާރު  ނީ 

ހުރި    އްކަންއެ މީހުން މީގައި ދަ    ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްޞަތެއް ޖުޑިޝަލްތުގައި ފުރުޙަޤީޤައަޅުގަނޑުމެން މިދެނީ  

ދައްކަ ވާހަކައެއް  ފާހަގަކުރެވޭހުރިހާ  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަ ން.  ދައްކާނެ  ނެތީ  އޭކައެއްގޮތުގައި  މިހާރު  މި  .  .ސީ.ސީއަށް 

ހު ބުނެފައި އެބައޮތެއްނުންހެއްޔޭށަހެޅިދާމައްސަލަ  ކަމަށް  ހުށަހަ. ދެނެ  ކިން  އޮތިއްޔާ  ހާވަރަކަށް.  ޅަފިހޭ. ހުށަހަޅާފައި 

މަ  ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތުނީ  ލުސް ންޖެހޭނީ. ދެން މިއޮތީ އަނގަޅަށް ޖަވާބުދޭއިރު ރަން ޖަވާބުދޭއެއަށް އެ މީހު  ދެން

އް މިވެނި  ންމާފައެވާލު ވެސް އޮތީ އެހެން. ކޮމިޝަނުން ނެތޭ ނިއޮތް ސު   ނގޭތޯ. ދެންން ލިޔެފައި އިމި ވާހަކަ މިހެ

ކުރާކަށް މިކަން  ތިމަގޮތަކަށް  އެހެންވީމާ،  އެކަން  .  ދެން ންނަމެން  އަޅުގަނޑުމެ  ނުކުރަމޭ.  ވެ ންއެކަން  ސް  ނަށް 

  ދެން އަނެއްކާ ވެސް   އެހެންވީމާ،  ންނެވީއެއީކީ މި ދެ  ނީ. ދެންމަކަން އެކަން ކުރެވޭ ނިންމީޝަނުންއެނގޭތާ. ކޮމި

  ގެ . އަޅުގަނޑު ނޫނޭ  ޝަނުން އެހެން ކީއްވެތޯ ނުނިންމީ. ދެން އެކޮޅުން ޖަވާބެއް. އެއެއްސިޓީއެއް ފޮނުވައިގެން ކޮމި

 ހެދިއިރު ވެސް އެ  މިހެން  ކޮށްފައެއްނެތޭ.  ތިއްޔޭ މިކަންމިއޮ    ލިޔަން.ޓްނގާށޭ އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯވާހަކައަކީ ދެން ހި

މީހަކަށް    ޓް ކިޔާލީމަ އެ ރިޕޯ  ،ޓީގައި މި އޮތީތާ ޖަވާބު. އެއީ އެ މީހުން ދިން ޖަވާބަކީ. ދެންމި ސި  މީހުން ބުންޏޭ



  

ކޮށް މިކަން  މިއީކަން  ދެން  އަޅުގަނއެނގޭނެއޭ  އޮތްގޮތަކީ.  އެއީހެފައި  ހީވަނީ  ދެން  ޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ން 

ކަމަކީ.ކުރަންޖެހޭ އެ  އަދި  ނެ  އެއީހެން.  ވެސް  ކަމަކީ  އަޅުގަނޑު  ކުރަންވީ  އިނގޭތޯ.  އެބަ  ޖަވާބުދާރީކުރުވޭ  ގޮތުން 

ފަހަރަކީ ކޮންމެ  ގެންނަ  މިތަނަށް  ކޮންމެހެން  ޖަވާބުދާރީކުއެއް  ދެކޭގޮތުގައި  މަރުވޭނޫން  މި  މިހާރު  ބެލި .    އްސަލަ 

ސަ މެންބަރުންޖުޑިޝަލް  ކޮމިޝަނުގެ  އެކޮބައި   ނަކީ ރވިސް  ވެސް  ދެންއި  ބައެނގޭ ކަން  މުޅި    އަދި  ނގޭތޯ. 

އެ އޮންނަނީ.  މި  ވެސް  ނިންމާފައި  މި  ކަންނޭނގެ  ދެން ކޮމިޝަނުން  އެނގޭ.  އެބަ  އެވެސް  ދެން    ހެންވެއްޖިއްޔާ 

ދަންނަވާ މި  އިނގޭތޯ  އެހެން  ނައްތާލައިގެންއަ  ސަބަބަކީ  ހަމަ ހަނދާން  ފަނޑިޔާރެޅުގަނޑުމެން  މިއީ  ނުވާނެ. މި  އް 

ބޮޑު   އެހާ  ވެދެން  މައްސަލަ ވެސް އަންމައްސަލައެއް  ކުދިކުދި  ނޫން. މިއަށްވުރެން  ފަހަރުސް  ފަހަރު  ނާނެ. އަންނަ 

ކޮމި މި  މިތާ  ފެނިދާއަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަ  އޮޓީގެ  މީގައި  ރަނެ  އެންމެ  ތް  ނގަޅުނޫން 

ދެންތަން ވެސް.  ޖަވާބު  އެ    ކޮޅެއް  ފޮނުވާފައި  ކޮމިޝަން   ންދެ.  ލިބޭ  އެބަސިޓީއެއް  އެއްކަލަ  އެއްކޮށް  އަނެއްކާ   

ނަށް ވެސް މި  ންމުންނަށް ވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެން އާނަށް މި ދެއްކެނީ ރުން އަޅުގަނޑުމެވީހެއްޔޭ. ދެން އޭންގެންނަ

އަސްލު   ކަމަކީ  ކޮމިޝަ   ޑިޝަލް ޖުދެން  ކުރެވޭ  ކުރެވޭ ސަރވިސް  ޖަވާބުދާރީކުރުވަން  މިކަހަލަ  ނޫން  ކަމެއް   ން   .

އިރު  ޖުޑިޝަލް ކަލަ  އެއްއި  މައްސަލައެއްގަ ހަމަ  ހާޒިރުކުރަނިކޮށް  ކޮމިޝަން  ޖެހުމަށްވުރެން  ސަރވިސް  އިރުކޮޅާ 

މިތަނުން  ޓްރޯންގް ރިޕޯޓެއް ސް  އެކަންކުރެވޭނެ ކަންނޭނގެ އެއަށްވުރެ ވުރެން މާ ރަނގަޅަށްއަށްނޑަށް ހީވަނީ އެ އަޅުގަ

ނެރެ ކުވިއަޅުގަނޑުމެން  އެކަން  އަޅުގައްޖިއްޔާ.  މު  ނޑަށްރެވޭނެ  ދެންމެ  ބައެއް  ޤަހީވަނީ.  މީގެ  ވިދާޅުވީ  އެ  އްރިރު 

އަދި ރެކޮމަ  ކަންތައްތައް.  މީގެ  ގޮއަމުދުން  އެވެންޑޭޝަނެއް  ބަތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނަށް  ސްޙުސް  ކޮށްފައި 

ގެންނަން އެއިޞްލާޙެއް  ކަމެއްޏާ  ކުރަންޖެހޭ  ފެއަޅުގަނޑުމެވެސް    ކަމަށް   ވެސް  ވެސް  ންނަންނަށް  ވާހަކަ  އެ  ޏާ 

 ފެންނަނީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވީމާ، އަޅުގަނޑަށް. އެހެންންޔަލި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ންޢަލީ ޙުސައި ތްތެރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

މު އަޅުގަނއްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  ވެސް  .  ބޭ ޑު  ވަޒީނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް  މި  އަދާ    ފާއެއް ފަނޑިޔާރުންނަކީ 

އެ  ދެން  .ކުރަނީ ވަޒީފާއާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިނގޭ  މާއްދާތަކަ  ބަ  ގާނޫނުގެ  ވެބެހޭ  ބަލާއިރު    ސް ށް 

ވެސް މީހުން ވަޒީފާއިން ވަވަރަށް އާ ކޮށްގެން  ގޮތުން  ހަމަ އެ މިސާލެއް ކިކޮށްފައި އެބަހުރި.  ދައިގެ ކަންތައްތައް  ގެ 

ބޭނުމަ އަމިއްލަ  މީހެއްގެ  އެ  ކުންފުންޏަކުން  މި  ހަމަ  އެބަހުރި  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދަންނަވާނަން  ށް  އަޅުގަނޑު 

އިނގޭތޯ ކަމަށް  ޕް   ،ފެކްސްކޮށްގެން  މައްސަލައެއް  ޚިޔާނާތުގެ  ހަމަ  އެވެސް  ނަގައިގެން  ހަމަ  ރިންޓެއް  ބަލައި 



  

ވަ އޭތި  އުނަލޓްރައިބި  ކުރީމާކިވަޒީފާއިން  ހައިދޭ  ކޮށްވެސް އެބަ  ޒްއެންޑޯން  ކޯޓުން އެއީ ހަމަ ޚިޔާނާތުގެ    . ހަމަ 

ވަކިކޮށްފައި ވަޒީފާއިން  ހަމަ  ބަލާފައި  ކަމަށް  އެބައޮތް  ނގަޅަރަ  ވަނީމައްސަލައެއް  ވެސް  ކަމަށް  ހަމަ  ނިންމާފަށް   .

ޤައުމުތަކުގައި   ބޭރުގެ  ޔޫމިސާ އެގޮތަށް  އެބަހު .ލަކަށް  ޕައުންޑެކޭގައި  އެންމެ  ހަމަ  ވެސް  ރި  މައްސަލައިގައި  އްގެ 

އަނެއް   އެ ޕައުންޑު އޭގެ  އެކަމަކު   .އެންމެ ޕައުންޑެއްގެ މައްސަލައިގައި ވެސް އެބަހުރި މީހުން ވަޒީފާއިން  ،އިނގޭތޯ

ލާން އެ  އޮންނަދުވަހު  އެ  ވެންޖެހޭ  އިޔާދަކޮށްފައި  އޭނަ  ތަނަށް  އެބަހުރިޖެހޭ  އެމްބަސް  ކޮށްފަ  ސް ރ.  އި  ވެސް 

ބޭނުންކުރީޕައުއެ    ، ސްއެހެންނަމަވެ  އެބަހުރި. ސުލޫ ންޑު  މި  ހަމަ  އެއީ  މައްސަލައެއް ތީވެ  ވަޒީފާއިން    ކީ  ކަމަށް 

އެހެންވީމާހު  ކޮށްފައިވަކި ދައްކަނީރީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ފަނޑިޔާރެއްގެ،  އެއްބަސް    ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ވާހަކަ.   

މައްމިހެން ކޮންމެ  އަންނަ  ހަމަ  ޖުޑިޝަލް    ކޮންމެ  ސަސަލައެއްގައި  ހަމަ  ނޫނީ  ހާޒިރުކޮށްގެން  ކޮމިޝަން  ރވިސް 

ހިނގީ ކީއްވެގެންތޯގުޅިގެން ސިޓީ  މައްސަލައަކާ     ނޫން އް އެއެ  ހިންގެނީ ކީއްވެގެންތޯނު   ،ބިޓީ ބަދަލުކޮށްގެން އެކަން 

ޖޭ.އެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެގެ ދެނކަންނޭ ޒިންމާދާރުކުރުވުން  ނެ  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  ޓަކައި   މަށްސް.ސީ 

ރވިސް  ކުރަން ފަށައިފިއްޔާ ޖުޑީޝަލް ސަގުޅިގެން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް  ލައަކާސަގޮތަކީ. އަދި އެގޮތަށް ކޮންމެ މައް

ރު  އޭ ހެން.  ގަނޑަށް ހީވަނީ އެއާއި އެބަ ކުޅެވޭ ސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ އަޅުވެ  އާންޑެންސްކޮމިޝަންގެ އިންޑިޕެ

މައްސަލައެ  ނިންމަންޖެހޭ  އްގެ ތެރެއަށް ކޮންމެ  ވަދެ އެ ބޭފުޅުން  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން    އީގޮތަކީ މި އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް   ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެން ދިއުމަކީ އެއީ  އެކަހަލަ  ،  ހެންވީމާގޮތެއް ނޫން. އެ  ވާން ބޭނުންބާރުއަޅައި 

ތާއީދުކުރެވޭ  ހަމަ  ވެސް  މެންބަރު   އަޅުގަނޑަށް  ތަކަށް  މި ކަންތައްހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް    ލަޠީފް ޙަސަން  އިއްޒަތްތެރި 

ރެ މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކުލަވަމަންޑޭޝަންސްކޮބަލައި  ރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގައި  އެއްކަލަ  ޖުޑީޝަލް  އި ތަކެއް  ލާފައި 

މަކީ  ކުރުމަވެސް ހާ ޑިޔާއަށް  މީމަހަ ށް އަޅުގަނޑުމެންނައެކީގައި އެ ރިޕޯޓު . އަދި އެއާވަންރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުސަ

ކަމު ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ދަންނަވާލަންހަމަ  ކުރިއެހެންވީމާ  .ގައި  ޙަސަން  ،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެއްކެވި ން    އެ 

     ގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަން. ޅުވާހަކަތަކަށް އަ

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

މެންބަރު.  ޝުކު އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމިވަގުރިއްޔާ  ދާއިރާކަނޑިތީމުމު  ތު  ޝަހީމް  هللا ޢަބްދުމެންބަރު  ގެ   

ފާޅުކުރެއްވިބައިވެރިވެވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއާ  ދުލްޙަކީމްޢަބް ތި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  ޚިޔާލުފުޅުތަކުން    ފި. 

އެނގެ ސަނީ  ވެސް  ކޮމިޝަނުން  ރވިޖުޑީޝަލް  އަޅުގަނޑުމެންގެސް  ނިންމެވުމުގައި  މައްސަލަ  ކޮމި  މި  މިޓީއަށް   

އެބަހުރި  ގަނެވޭނުއިބަލަ ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ނިންމެވިފަ  ،މަލުތަކެއްޢަނެ  އެހެންކަމުނިންމުންތަކެއް  ކޮމިޓީ.  މި  ން ން 

މިކަމަންޑޭޝަންސްކޮރެ އަދި  ގޮތުގައި  ރިތަކެއްގެ  ފާހަގަކޮށް  އެކުލަވަ ޕޯންކަން  އެ    ،ލާއިޓެއް  އް  ތަޒްލޯކްއެ ކަންކަން 

ޖޭ ރަށް ގިނަ މެންބަރުން  ން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވާހަކަ ވަ ށް ގޮވާލައި އަޅުގަނޑުމެއަ.އެސް.ސީރަނގަޅުކުރުމަށް 

މަކުރެއްވީ. އެގޮއްޞާޙިއެ   ހާޒިރުތިތުގެ  އަދި  ޖޭ.އެސް.ސީ  ދެން  އްވިއެއް ނުކުރެން  ރިޕޯޓު  ކަމަކު  މިގޮތަށް   އަދި މި 



  

މިކަންކަން ރަނގަޅުމަލުކުރަޢަށް މިގޮތަށް  ތައްޔާރުކޮ ކޮމިކުރުމަ ން  އެކުގައި އޭގެ    ން އެދޭ ކަމަށް ދެންނެވުމާ ޓީށް މި 

ސް.ސީ ނަމަ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖޭ.އެމަލުކުރާކަމަށް ވަނީޢަފަހުން އަނެއްކާ ވެސް މި ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް މިގޮތަށް 

ކަމެ  ރުހާޒި ކުރެވިދާނެ  އެހެންނަމަވެސްވެސް  މަރު  ، އް.  ރިޕޯޓުޙަމި  މި  އަދި  ޖޭ.އެސް.ސީ ލާގައި    ގައި 

އެޖަވާބުދާރީ އެކުލަވަ  އްގޮތެއްކުރެވިދާނެ  ރިޕޯޓެއް  ހަމަ  ދެކެނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ނިންމުން  އި ކަމަށް  އެ  ލުން. 

ރެއްވީ ކީއްވެތޯ  ޙުޤީޤު ނުކު ތަކެއް ހުރި ކަމެއްގައި އެ ތައެލިމަންޓްސް އިރުގައި މި ދެންނެވި ކަހަލަ ކްރިމިނަލް  މެވިނިން

ފޮކޮރަޕް-އަދި މި އެންޓި ރެނުޝަން ކޮމިޝަނަށް  ޑީ.މަންޑޭޝަކޮވަން އެ  ފާޖޭން  ށްފައި އެކަން  ހަގަކޮ.އޭގެ ރިޕޯޓުގައި 

ސޫލު ގެންގުޅޭ ގޮތް އެހާ  އުއެ ފިޔަވަޅަށް ރީޗްވުމުގެ އެ    ،ތަކެއްއަދި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު؟ އްވީ ކީއްވެތޯރެނުކު

މި    ސާފުކޮށް ކީއްވެގެންތޯ  ނޯންނަނީ  މި  ސުވާ އެނގެން  ރަނލުތައް  ކުރުމަށް ކަންކަން  އަޅުގަގަޅު  ޑުމެންނަށް  ނ 

ބާރުއަޅަ ކުރެވިދާނެ   އި ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  އެކުލަވާލުމަކީ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް   ރިޕޯޓު  ތި  ކަމަށް  ދެކެނީ  ބޭފުޅުން    ވެސް 

ތި  ދެން  ގޮތަށް.  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  އެ  ތެރެ  ވެސް  ވަނީނަމަ  ބޭފުޅުންގެ  ކަމަށް  ނުކުރައްވާ  އިޢުތިރާޟުތަކެއް  އިން 

ފެންނަޢައެގޮތަށް   ވަ  މަލުކުރުމަށް  އަޅުކަމަށް  އެހެންވީމާނީނަމަ  މައްސަލަ.  މި  ނިންމާލަމާ  އެގޮތަށް  ،  ގަނޑުމެން 

ތި އެއްވެސް    އަޅުގަނޑުމެން  އިޢު  ބޭފުޅަކުބޭފުޅުން  މި   .ނުކުރައްވާ  އް ރާޟެތިމިކަމަށް  ފެންނަނީ    އަޅުގަނޑަށް 

ކޮމިޓީ ހިސާބުން  މިހާ  ރ.އިންނަމާދޫންމައްސަލަ  މެޖިސްޓްމެ  ،  އިސް  ކޯޓުގެ  ޢަލީ    ލްފާޟިލް އަ   ރޭޓް ޖިސްޓްރޭޓް 

ޖޭ.އެސް.ސީ  ދާނަޝީ ނިންމެވުމު ގުޅޭގޮތުން  ނިންމެވި  އެ  މި ން  މައްސަލައަށް  ސިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން   އާ   އެކުގައި 

މި   ނިންމެވުނިންމެދެންމެ  އެ   މާ ވި  މައްސަލަ  މި  ނިންމުން.  މަލުކޮޢަގޮތަށް  އެކުގައި  ހުރި    ! އާދެށް  ދެން 

ހުށަހެޅިފައިމައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް  ސިޓީތަކު ފަ   އްމުޢާވާ  ތަކަކީ  ބައެއް  ފޮނުވާފައިވާ  މައްސަލަރާތްތަކުން  އެ  ގެ  ތަކެއް. 

ރޭގައި    ހު ކުރީ ދުވަ  އެއީ މިއަދު ޑިއުވާ މައްސަލަތަކެއް އެހެރީ   ...ވަމުންކަށް އެޓެންޑުމައްސަލަ ފަހަރަކު މައްސަލައަ

ނިންމިއިރުއަޅު ނިންމާލެވިދާނެ   ގަނޑުމެން  އެއްކޮށް  މައްސަލަތައް  މި  ބަ ކަމަ  މިއަދު  އެހެންވީމާލާފަށް  ފަހަރަކު  .   ،

  މާ ހުނަ  ވި އްރެން ވަކިކު ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު  ފާއާ ، ވަޒީގައި އެވާ މައްސަލަ   2ފުރަތަމަ    މަށް.ވުސިޓީއަކަށް އެޓެންޑު

ޓްރައިބިއުނަލައޮނު  /  ތ.ގުރައިދޫ  ،އިބްރާހީމް ގޮތަކަށް  ށް  ތޫރިގެ  ނުރަނގަޅު  ދާކަން    ވެމުންމަލުކުރެ ޢަހިންގުމުގައި 

އެކަންފާހަގަކުރައް އަޅުއްވައިވަބައްލަ   ވައި  ފިޔަވަޅު  ފަރާތުން  އި  ވަކީލުގެ  އެކަމަނާގެ  އެދި  ނުއްވާފައިވާ  ފޮދެއްވުމަށް 

މައްސަލަ  އެ ވާނެ. އާދެ  ސިޓީގެ  މި  ! ފައިލްކޮޅުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރިމިއަރ ޗެމްބަސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ   

އޮނުތޫރިގެ    / ތ.ގުރައިދޫ  ، އިބްރާހީމް  ކިކުރެވުނު ނަހުމާ ވަ  ވަޒީފާއިން ގައި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް މައްސަލަ އެއީ ވަޒީފާއާ

އި ފިޔަވަޅު  ވަ ލަބައް  ދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަން  ވެމުންމަލުކުރެޢަހިންގުމުގައި ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް    ޓްރައިބިއުނަލް 

  ދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަން   ވެމުން އަމަލުކުރެ ގޮތަކަށް  ...ދެއްވުމަށް އެދި އެކަމަނާގެ ވަކީލުގެ ފަރާތުންއަޅުއްވައި

ވުނު މައްސަލައިގައި ޕްރިމިއަރ  އާދެ! މި ދެންނެޅަކަށްފަހު( ތުކޮ)ވަގު ...އަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދިއި ފިޔަވަޅު  ވަބައްލަ

ކޯޓުގައި    މިއީ މި މައްސަލައިގައި  .  އޮނަތޫރިގެ  /ތ.ގުރައިދޫ    ، އިބްރާހީމް  ނަހުމާއިން މި ހުށަހެޅި މައްސަލަ  ޗެމްބާސް



  

ވަނީ.  މި  އި ވިފަ އިރުގައި ފާހަގަކުރެށް މި މައްސަލަ ލިބުނުނަންހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމަށް އޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެ

މައްސަލަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޯޓު ބަލަމުންދާއެހެންވީމާ، މިހާރު  މައްސަލައިގައި ސްޓޭޓަސް އެ  އެ  މިހާރު  ގައި  އިރު 

ބަލާ  އިދާރާ އެ  ލަން  އޮތްގޮތް  މަޖިލީހުގެ  މައްސަލައެއްތޯ  މި  އިހިނގަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް  ން 

މެންބަރުންލިޔެގެން. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮ  ން އެ ކޯޓަށްއެތަނު  ންމީ ލިޔުމުންނި   އެދިވަޑައިގަންނަވާތީވެ   މިޓީގެ 

ކަމަށް ނިމިއްޖެ  ކޯޓު   އެގޮތަށް  މައްސަލަ  ދެންނެވި  މި  އާދެ!  ނިންމީ.  ދަނީ ނގަމުންހި  ވެސް އަދި  ގައިމި  އަދި    ތޯ 

ގޮފައިތޯނިމި ނިމުނު  މައްސަލަ  އެ  ނިމިފައިވާނަމަ  ސާފުކޮށްލައިދެއްވުމަށްވެ  ތްވަނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެދި  ސް   

ކޯޓު އިދާރާ ދެންއިން  ނިންމުނީ.  ސިޓީއަކުން  ވުމަށްނެގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ.    3.  އެގޮތަށް  އޮތް  ގައި 

ލައްކަ    1ލަ  ށް ޖުމުއިވެޓް ލިމިޓެޑަޕްރަ  ގުރޫޕްމްރާ  ޢުއި ފަތަޙަ އެންޑް  ޓަކަ  ދާކުރުމަށް ވެރި އަޅުކަން އައްޖުގެ މަތިޙަ

  ދީފައިނުވާތީ ށްދުކޮއްދި އަނބުރާ އެ ފައިސާ ރަ އަނުވާތީ  އްޖަށް ގޮސްދީފައި ޙަޔާ ދައްކާފައިވީނަމަ ވެސް  ފިރުހާސް    50

އިރެކްޓަރ މުސްޠަފާ  ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑަވެޓް  ޢުމްރާ ގުރޫޕް ޕްރައިއެންޑް    ޙަތަފަ   އަލްގުޅިގެން   އެ މައްސަލައާ

މައްޗަށްދީދީމުޙައްމަދު ދަގެ  މަކައު  އުފުލި  ކައުދަ  ގެލަތުހީ ރާއިލަތުން  ސާބިތުނުވާ  ކޯޓުވާ  ކްރިމިނަލް  ން  މަށް 

  ހަގަކުރައްވައި އެކަން ފާ  ކަންވެފައިވާޖެނެރަލް އިޙުމާލު   ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޕޯޓްތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޝަރީޢަކުމްކޮށްފައިވާ  ޙު

އެ އަބައްލަވައިދެއްވުމަށް  މުޙައްމަދު  ނިޝާންޙްދި  ފޮމަދޫއޮތ.  ،މަދު  ސިޓީ  މިއަދުގައި  ނުވާފައިވާ  އާދެ!  އެއް. 

އެޖެންޑާ ކަމަށް ކުރިއަ  އާއިގެން އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރު  ކޮށްފައިދުގަސް  ށްގެންދަން  އޮތް  ލައެއް  މައްސަ   3 

ވަ މިއައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަންނުދޭތީވެ  އެހެންނަމަވެސްގުތު  ނިންމައި  ހަމަސުން އެ  ،  ދަށް  މިއަދަށް  ވާ  ގަޑި 

ގައި މިވާ   3 ، ންއެގޮތު އެބަ ބޭނުންވޭ. މަށްގަޑިއެއް ކަނޑައެޅުއިތުރު ސުން  ،ޑިމައްސަލަތަކަކަށްވާތީވެ މިއަށް ސުންގަ

ޑިއެއް  ގަވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލަ. އެ މައްސަލައިގެ މިހާރު ސުންޕް ޕްރައިމްރާ ގުރޫޢުއެންޑް    ޙަ ފަތަ  އެއީ   މައްސަލަ 

މިއަދު މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި ކޮމިޓީ އަ  ،. އެހެންވީމާހަމަވަނީ  ސްޓް މި  އޮގަ  21އެއީ    ،މެއްބައްދަލުވު  ޅުގަނޑުމެން 

މި މައްސަލަ  ށުން  ސީގެ ދަޤާނޫނުއަސާގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޖޭލަ އެއީ ދިވެހިރާއްގައި މިވާ މައްސަ  4އަދި    އާދުވަހަށް 

ހިއުމަންއު ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓް  ފައްދަވާފައިވާ  ދިވެހިސް  ސްބާރު  ކޯޓުރީޕްރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނުމް    ޚިލާފަށް   އާއަސާސީ ން 

  ރާރުގެ މައްސަލަ ޤަމަޙުމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ންރި މެންބަރު ޖީހާތްތެރާގެ އިއްޒަހިންނަވަރު ދާއި   ވާތީފައިއިގެންޅަނިގު

އެއާއެކުގައި   ހަމަ  ރ.އިންނަމާދޫ  5އާއި  މިވާ  ނަންބަރުގައި  އި މެ  ވަނަ  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ސް  ޖިސްޓްރޭޓް 

ގައި މި   ތާވަލުއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  . އެހެންވީމާ، މިމި ނިމުނީ  އާނ، އޭތި  ،ދުޟިލް ޢަލީ ނަޝީފާއަލް

ސުން  20 ސުންގައޮގަސްޓަށް  މާދަމާއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކެއް  ހުރިހާ  ހަމަވާ  ކުރީ.  ޑި  މި  އިތުރު  ގަޑި 

ވަގުމާދަމާ އަޅުގަނޑުމެގެ  ކޮމިތެއް  ވަގުން  ފަހުގެ  ބޭފުޅުންތެއްގަޓީގެ  ތި  ކޮއި  ވަގުތެއް  ނަށް  ބޭއްވޭނެ  މިޓީ 

ތި ބޭފުޅުންނަށް   އަދުގެ މަސައްކަތް މި ނިންމާލަނީ.ންގެ މިން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެޞާކޮށްލާނަޙިއް

ބޮޑަށް ޝުކުރުވަ ބޭ  ރަށް  އަޅުގަނޑުމެންދަންނަވަން. އާދެ! އިދާރީ  ކޮންފޯމްކޮށްލައްފުޅުން  ގަޑިއާއެކުގައި  ވާފައި  ނަށް 



  

ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ  ންތައްތައް ގެންނާނެ. ވަރަށް ބޮއެޖެންޑާގައި މި ކަ   ންއަޅުގަނޑުމެ  އްވާނެ މާދަމާގެ އަންގާލަދެ

ގައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ޓީމިހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ހަމަ ފުލް ޓައިމް ތި ހޭދަކޮށްދެއްވީ ފެށުނީއްސުރެން ކޮ ބޭފުޅުން

 .ން ނިންމާލަމި ބައްދަލުވުން  ގެ. މިއަދު ނަވަންންދަ ޝުކުރު
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