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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم`.  ހެންވޭރު   ؛ބެވީމި ތިއްރުވެ ވަޑައިގެން  ޓީ ފެށުނީ. މިވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒި ޝަރީ ކޮމިޖުޑި  السالم 

އިއްޒަހުޅަނ ދާއިރާގެ  މެންގު  ދާއިރާގެ  ތްތެރި  ފޮނަދޫ  ލަޠީފް،  ޙަސަން  ސިރާޖު،  އިއްޒަބަރު  މޫސާ  މެންބަރު  ތްތެރި 

މް  ންބަރު އިބްރާހީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު، ހެންވޭރު އުތުރު އްޒައި  އިރާގެހިންވަރު ދާ

ޙަސަން  މަތިވެރި  އްޒު،  މުޢި މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަގުރައި،  ޒަރީރުދާއިރާގެ  ދާއިރާގެ  މެންބަރު  ދޫ  ތްތެރި 

ރިއިބް މެންބަ ކަނޑި  ޟާ،ރާހީމް  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޢަهللا ޢަބްދުރު  ތީމު  ދާއިރާގެ  ،  ބްދުލްހަކީމްޝަހީމް  ކެންދޫ 

ޙުސައިން،   ޢަލީ  މެންބަރު  އަދެއިއްޒަތްތެރި  ފަހުމީއިމްނޑު  ޅުގަން  ދާއިރާ  ,ތިޔާޒު  އުތުރު  ދެ!  އާމި  .  ގެމާފަންނު 

މަ އި ޢާސައުދު.  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ޙުސައިން.  ފުކުރައްވާ.  ސައުދު  މެންބަރު  މިވަގުތު އްޒަތްތެރި    އާދެ! 

މިއެޖެންޑާގެ  ނޑުމެންއަޅުގަ މެޖިސްޓްރޭޓްގދ.ތިނަދޫ މެ  އޮތީގައި  މުން  ޤާ މައިބްރާހީމް ރަޝީދު  ،ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 

ބެހޭގޮވަކިކު ސަރވިސް  ޝަޖުޑީ  ތުން ރުމާ  ފޮނުވާފައިލް  މައްސަކޮމިޝަނުން  ދިރާސާވާ  ކުރުން.  ލަ 

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  މިއަދު  ބެހޭގޮތުން  މައްސަލަމި  ފްލޯރގައި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މި  އާ  ނިންމައި  ގޮތެއް 

ފޮނުވުކޮމިޓީ ނި  ށް ނުވުމައަށް ފޮކޮމިޓީދިރާސާކުރުމުގައި  މުގެ  އަށް  މިހާރުންގޮތެއް  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވިފަ.  މައި   މިވަނީ 

މިމަސައްކަތްތަގެ  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  މައްސަލަ   ވާން   ކަށް  މި  ދިރާސާ  މިޖެހެނީ  އަދި  ކޮމިޓީން  އި  ކޮށްފަކުރުން. 

 އޮންނާނެ މި  ގައި މިހާރު ޕުޅުރި މެންބަރުންގެ އަތްއެހެންވީމާ، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެއެންގުން. ގޮތެއް ޢަމަލުކުރާނެކޮމިޓީން 

ކުޑަކޮމަ މައްސަލައިގައި  އެ  ހިދިރާސާއެށް  އްސަލަ.  ކަންތައްތައް  އް  ފާހަގަކުރެވޭ  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ނގާލައްވާފައި 

އިބްރާ ތްތެރި  އިއްޒަހަކަ ދަންނަވާލަން.  ދޭ ވާއެ  ންޙިއްޞާކޮށްލައްވަމުން ގެންދެވު ޞަތު  އަށް ފުރުޟާހީމް ރިމެންބަރު 

 އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މް ރިޟާ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީދޫރައިގު

  4ނީ  ވަ ބޭނުންލަން ޅުގަނޑު ދަންނަވާއާ ގުޅިގެން އަމައްސަލަ  އޮތް   ހުށަހެޅިފައި ތްތެރި މުޤައްރިރު.  ކުރިއްޔާ އިއްޒަޝު

އެބަ  ކޮރަށް ސާފުއެކަކު ވަ ތެރެއިން    . އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ހެކިބަސް ދީފަމައްޗަށް  ހެއްކަކު އެބަ އޮތް މީނަގެ   ށް 

ދަރިޔަކު ހޯދައިގެން ދަރިވައްޓާލާފައި ހުރި މީހެއް ކަމަށް. އެހެން އެ    ށްޒިނޭކޮބުކޮށް  މުޚާތަ  މީހާއާއެ އަންހެން  ،ބުނޭ

ކަމަށް ބުނި  ވައެކަ   ،ޢިބާރާތް  ސާފުކޮށް  ރަށް ކު  ސާފެދެންބުނޭ.  އެބަ    އެހާ  މީހާ  ނޫން ހުރި  އޮންނަ   އް    ބުނެފައި 

އޭނާޖަވާބު އެ އަކަ.  ސާފުނުވާކަމަށާއި ހާށް  ކީއެއްޗެއް  ނަބޮޑަކަށް  ދަރި،  މަވެސް  ވައްޓާލީއޭ ނަހަލާލު  ކިޔާފައި    ޔަކު 

، ދެން ތިބި ދެ މީހުން މި ބުނެފައި  މާކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީއެޑު އެހީމޭ.  އެއްޗެއް ކީއަ  ކޮންމެވެސް

ކަމަށް.   އަޑުނާހާ  އުޖޭ.  ނޑުއަޅުގަދެން  އިންނަނީ  އިވެސް  ދުވަސްވަރު    ޅުނުއެސް.ސީގައި  ރަޝީ މި  ދު  ބްރާހީމް 



  

ކަށް  ޑުރަގު މައްސަލަތައް ހުންނާނެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަ  ޞަކޮށް ދެން ޚާއްމައްސަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ހުންނާނެ ބަލާފަ.  

ހުން އަނެއްހެން  ބެލިފައި  ދަންނައަޅުގަނޑު  މީނައަކީ    މިދެންނެވީ ނާނެ.  ހަމަ  ނޫން ރަނގަޅުއެހާ    ން ވެސް    މީހެއް 

އޭނަގެ  ދެމި ބަލާއިރު.ޢަންނެވީ  ސަލައިގައި ދެން އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް، މި މައްދެން    މަލުތައް ހުންނަގޮތަށް 

ނޫން.  އެހާ ރަނގަޅެއް  މީ އެހެންނަމަވެސް،  އެހާ  ހަމަ  ޑުހަމަ  ނަގެ  މިދެންނެވީ  ވެސް  ޔޫސްކުރާކަމަށް  މީނަ  ރަގު 

ޖޭ.އެސް.ސީގައި އުޅުނުއިރު އަޅުގަނޑުމެން  އޭރު ގަނޑު އަޅު  ، އެއީ ށްބޮޑަ . ފުލުހުން ވަރަށް އޮތްފައި އެބަވިކުރެތުހުމަތު

މީ ބަލަން  ދިޔައިން  އަދި ތިނަދޫ  ބައްދަލުކުރިން.  ވެސް    ހުންނާފުލުގޮސް އަޅުގަނޑުމެން  އަށް.  ތިނަދޫނަގެ މައްސަލަ 

ޖަހަން ވައްދާ   ހަމަ މުއްދަތުމަޢުލޫމާތު އަލީގައި   ރިން. އެ ބޭފުޅުން ދެއްވި ކު ލުގެ މެންބަރުންނާ ވެސް ބައްދަލުންސިކައު

އިރު މީނަ ވެސް  ސައިގެން ނިދާފަ. ރަނގަޅަށް ބަލާ ތުނޑު ޖައްނަ އެބަ އިނދޭ ގަލަންގައި މީގަޑީވާ މީހާ މުއްދަތުޖަހަން

ލަރުން  ޑީޑެތި ހަމަ ޑުރަގު  ބޮހަމަ  ން ތުހުމަތުކުރެވިގެން ގެންނަ  ން އަނެއްކާ ހަމަ އޭގެއިތުރުބޭނުންކޮށްގެން. ދެ  ވަނީ

ބައިވަރު  ގެ  ހަމަ މީނާ އެކަހަލަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި ބެލިފަ.  ހުރޭ.    ކޮށްލާފައި އެބަ ދޫމީނަ ހަމަ    އެކުނައުމާހަމަ ގެ

ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  ،  ވީމާއެހެން.  އި އިނގޭތޯދި ބަލާފަމިނޫނަސް އަ   ހުންނާނެ ޖޭ.އެސް.ސީގައި މިހާރު  މައްސަލަތައް

މަމި   ،އެކަށީގެންވާ ބަހައްޓަން މުގައި ޤާހާރު  އެކަށީ    ޤަބޫލުކުރަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ނޫން  މީހެއް  ގެންވާ 

ހެކިބަހަށް  އެއީ އެއްކަލަ  އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫނޭ  އެހާ  ށްހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި މިދަންނަވާހެން އަޅުގަނޑައެ

 .އުޅުނީ ންނަވާލަންކަ ދަ. އެ ވާހައިމީހާގެ ހެކިބަހުގައިނދޭ އަނެއްކޮޅެއް އެބަ  ތަންކް ކުޑަކޮށް ވީ. އިގަ ބަލާއިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރުޞަތު އަރުވަން. ތު ފު ންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް މިވަގުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެޝު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖު ގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާރާފޮނަދޫ ދާއި

މުޤަޝު އިއްޒަތްތެރި  މައްސައަޅުގަނޑަށް  އްރިރު.ކުރިއްޔާ  މި    ލޫކީ ސުމެދު  ފަނޑިޔާރާފާހަގަވާކަމަކީ    ން ލައި 

ހުމައްސަލަ ދެވައެއް  ކަމަކަށް.  ފުރަތަމަ  އޮތްކަން  އަޅުގަނށަހެޅިފައި  ކަމަކަށް  މީގެނަ  ފާހަގަކުރެވޭ    ން ޑަށް  އެބަ 

ފަރާތަށް  ސަމައް ރައްދުވާ  ފުރުޞަތުތަކެއް ލަ  ދެ  .ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ފެނޭ  އެބަ  އޭ   ނަކާއި ޔާބަ   އަޅުގަނޑަށް    ގެ އަދި 

ވެސްރުން  އިތު ޖަވާބުދާސިޓީއެއް  ފުރުޞަތު  .  އެކަށީގެންވާ  އޭރީވުމަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކަން  އޮތް  އެބަ  ދީފައި  ގެން 

ހަމަ  ސާފު އަޅުގަނޑަށް  އަދި  ދެން  އެރިޕޯޓު މި  ވޭ.  ފާގައި  ނޫންކަންފުރަތަމަ  އީ  މިހަގަކުރެވޭ  ބަ    މީގެ   .މައްސަލަ 

ވެސް   މަ ފިޔަވަކުރިން  ވެސް  އެޅިފައި  ހުރި ޅު  ފާހައްސަލަތަކުގައި  އެބަ  މި ބަޔާނުކަން  އޭގެ   ން.ގަކުރެވޭ  އަދި    ދެން 

  ސް ކޮންމެވެސް ވެޔާނުގައި  ބައިރުގައި  ބަޔާން ދިންދެފަހަރެއްގެ މަތީން  ށް ފާހަގަކުރެވުނު އެއްޗެއް  ރުން އަޅުގަނޑައިތު

ފުށުއަމި އެބަހުރި ރާ  ންވަރަކަށް  އަޅުގަނޑަށް   އޭގެ  ކަމަށް.  ކަންކަން    2015އެޕްރިލް    16ގަކުރެވޭ  ފާހަ  ތެރެއިން 



  

ދި އައި  އެޢަލީ  އައިޝަތު  ބަޔާނުގައި    ންތާރީޚުގައި  އައިއްސަގޭދޮށަށް  ކޮށްލީ  ކަމަށް.  ސުވާލެއް  ކަމަށް  ހަމައެކަނި 

  އި އެއްޗެހި  އޭނަގެ ކޮއްކޮ އަތުގައި ވަޅިއަކާޔާނުގައި ފާހަގަކުރޭ ސް، އަދި އެ ބަމަވެ ހެންނަޑަށް ފާހަގަވަނީ. އެއަޅުގަނ

ޤަބޫލުކުރެވޭއޮތްކަމަވެސް   ވަރަށްބޮ  ކަމަށް.  ށް  ބަޔާނުގައި  ދިން  އޭގެފަހުން  ހަޑިހުތުރުއެހެންނަމަވެސް،  ބަހުން  ޑަށް 

ކަން  ޒުވާ ކަންކަ ހިނގާދިޔަބުކޮށް  ތަފާތު  މިކަހަލަ  އެބަ މެކަމަށް.  އި  ގަސެޕްޓެމްބަރު  13  ދެން   .ރެވޭފާހަގަކު  އް 

ދީއިބް އިރާހީމް ރަޝީދު  ފާހަގަ ބަ  ން ފައި  އެތާ  ވޭ، ކުރެޔާނުގައި  އިމްރާން  ގައި  ނއެވަގުތު  އަދި  މުޙައްމަދު  އަނީސާ 

ހުރިކަމަށް.   ފަރާތެއް  ކިޔާ  ގުޅިގެން  މި އިބްރާހީމް  ޖޭ.އެސް.ސީމައްސަލައާ  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ދެ    އެ  ން 

  ރޭ ބަޔާންކު އެބަ  ން  ސާފު ޢިބާރާތުރެއިން އިމްރާން އިބްރާހީމް ވަރަށްތެ  ގެ ކަމަށް. އޭ  ންގެ ބަޔާން ވެސް ނަގާފައިވާމީހު

ކަމަށް.   ހިނގި  ކަމަށް  ހުރި    ންދެއެކަން  އިން  ހިނގާފައި  އެކަން  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  ބަޔާންތަކަށް  މީހުންގެ 

ޖިނާޢީ  ންޖެހޭނެ މިންގަނޑަކީ  މުގައި ބަލައެޅު  ފިޔަވަޅުދު  މެންނާފަނޑިޔާރުވަރަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ.  ޤަބޫލުކުރެވޭ މިން

ބަލާ މި  މިންގަނޑުތަކަކު  މައްސަލަތަކުގައި  މަދަނީ  އަދި  ނޫން.  މިންވަރަށް މިންގަނޑެއް  ބަލާ  ކުޑަ  ން  ވެސް  ވުރެ 

ސާބިތުކުރުމަށް   މައްސަލަ  އެނގޭ  އޮންނަމި  މިންވަރެއް  އަޅުގަނޑަށް  މަޢުލޫ  ކަމަށް  ލިބޭ  ކުން  މާތައެއްޗަކުން 

ފުކޮށް  ސާ  ނގުން ގާތްކަން ވަރަށް ހިވުރެ ގައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ނުހިނގުމަށްމީމިކަން  ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ  

އިސްލާމް އެނގޭ.  މެފަނޑިދީނުގައި    އެބަ  ޢަމަލުކުރާޔާރުންނާ  ބަލާއި ދު  މާމެރަކާޔާފަނޑިރުގައި  ގޮތަށް  ގިނައިން  ދު 

އަންނަ ކަ ވަނީނަޝަކުވާ  އިސްލާމް  ފަނޑިޔާރެއް ވަކި އެ  އެއީ މަވެސް  މުގައި  ށް  ޚަތާރީކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި 

ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ ފާހަގަކޮށްފި އިއްޒަތްތެރި  ން އޮތް.  ނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް އެނގެގައި އަޅުގަބަލާއިރު

ހުންނެވިއިރުގައި  ޟާ ރިމެންބަރު   ޖޭ.އެސް.ސީގައި  ފަ  ، ވެސް  ފަނޑިޔާމި  ހަމަ  ނޑިޔާރުރަކީ  ބުނިއިރަށް  ނަން  ގެ 

ވާ ވަރަށް  ންވީމާ، ޝަކުގިނަކަމުން ކަމަށް. އެހެ  ތައްލަގެ މައްސަ ކު ނީ މައްސަލަތަރެއް ކަމަށް. އެނގެއެނގޭ ފަނޑިޔާ

 މި  ގޮތުގައި   އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރާ  ،މީގެން  ، އަޅުގަނޑުރެވޭ. އެހެންވީމާފާހަގަކު   މެންނަށް އެބަން އަޅުގަނޑުގިނަކަ

ބަލަން  ކޮމިޓީން ކަމީގައި  ރަނގަޅަޖެހޭނެ  އިޖުރަޢާތުތައް  އޮންނާނީ  ގޮތުގައި  .  ތްތޯއޮ  ގޮއްސަ ގެން  ށްމެއް 

ސުވާލުކޮށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ދީފައި    ތަކާފަރާތްބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި އެބަ އޮތް. ސުވާލުކުރަންޖެހޭ  ޖަވާ

އަޅުގަންއި ސާވަރަށް  ހަމަ    ޑަށް ނކަން  މީގެން  ޖޭ  ނީ.ފުވަސާފުކޮށް  ފޮނުވާފައި  .އެސް.ސީއެހެންވީމާ،  މި  އިން  ން 

ވެ  އަޅުގަނޑު  ޢަމަލުކުރުމަށް  ތާއީދުގޮތަށް  ފަނޑިޔާރުސް  ހަމަ  އިތުބާރުކުރާ    ، ކޮށްމިނިވަން  ގެ ކުރަން.  ރައްޔިތުން 

  ، ދުމެނާތުން ރައްޔިގޯސްކޮށް ކަމެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. މިކަހަލަ  ކުރަންޖެހޭކުރުމަށް    އެއް ޤާއިމުގެފަނޑިޔާރު

ފަނޑިޔާރުޔިތުންނަރައް އިތުބާރު  މެ  ގެއާށް  މިއޮންނަ  ޢަމަލުދު  ފަނޑިޔާރުން  ގެއްލޭގޮތަށް  ކަމަށް  ވަކުރާ  ކިކުރަންޖެހޭ 

ޤަބޫލުކުރަން.   ވެސް  މި އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު  ހުށަހަ  ،  މި  ވާހަކަ ހަމަ  ތާއީދުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  އިން    ޅާފައި 

 ދަންނަވަން.

 



  

  ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް.ނީ އިއްއަރުވަރުޞަތު ޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ފު ކުރިއްޝު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

މި  މަކަށް  ފުރަތަމަ ކަ  އެންމެ   އް މީގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.ކަމެ   އަޅުގަނޑު ވެސް ދެތިންކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  ޝު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކަކޮކޮމިޓީއަށް  މެންޑޭޓެއްތޯ  ހަލަން  މައްސަލައެއްގަ   މިކަހަލަ  ނިންމާ އި  ލިބެނީ  ކޮމިޓީން    މި 

ން  އްދާގެ )ށ( އިމާވަނަ   154ސާސީގެ ރެވެނީ ޤާނޫނުއަ ގަކު އިނގޭތޯ. އޭގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަ މެއް ނިންމުމަށްނިންމު

ލިބޭ   މި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ފަނޑިޔާރެ ޙަޤީޤަތުގައި  ލިބެނީ  މި  މިއޮންނަނީ  ކުރަންވަކި  އްބާރެއް  އޭގައި   .

މަފަނ ޤާޤާކަމުގެ މަ  ކުރެވޭނީ ފަނޑިޔާރު މުން ވަކި ޤާޑިޔާރަކު  އެ  ނު  ކަމަށް   ނޫން  ބިލު މަށް އެ މީހަކު  މާއި  ޤާމަވަތަ 

އެ  ޢަމަލެ  ފަދަނުވާ  އެކަށީގެން ކޮފަނޑިޔާއް  ކަމަށްރަކު  ކަމަށް  ،ށްފި  ކޮމިޝަ  ކޮށްފައިވާ  ނަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް    ، ށް ހުށަހަޅައިޖިލީހަރައްޔިތުންގެ މަ  ، މުން ވަކިކުރުމަށްޤާއެ ފަނޑިޔާރަކު މަޤަބޫލުކުރެވިގެން  

ތިންބައިކުޅަ މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި  ވޯޓުގައި  ދެބައިގެހާޒިރުވެ،  ފާސް  އަޣްލަބިއްޔަތުން  ރައްޔިތުންގެ    ވުމުންނޭ. 

ޤާނޫ ކަމަށް  ކަމެއް  އޮތް  ކުރަން  ހަމައެކަނި  ދެން  މަޖިލީހުން  ނަގަން.  ވޯޓެއް  މިއޮންނަނީ  ނުއަސާސީގައި 

މައް ވަކިލައެއް ފަނޑިޔާރެސް ކޮމިޝަނުން މައްސަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިއެހެންނަމަވެސް،   ރައްޔިތުންގެ    ށް ޖިލީހަ ކުރަން 

މިހާރު     ވޯޓާވީމަ އެފޮނު ހިނގާކަމެއް  ،  ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޓީން މި ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާދޭތެރޭގައި 

ޤާނޫނުއަސާސީގަޝަޖުޑީ އަދި  ވެސް  ގާނޫނުން  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ކޮމިޝަންގެ    އި ލް  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 

ވެސް އޮތްކަ ބަހައްޓަން    ފަނޑިޔާރު ކަމުގައިއޭނައަކީ    ،ންތޯބިލުތޯ ނޫގާރަކު  ނޑިޔާފަމެއް އެއީ  މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި 

ނޫންތޯ މީހެއްތޯ  އެހެންވީ   ފެންނަ  ނިންމަން.  ނިންމުން  ރައްޔިތުމާއެ  ޙަޤީޤަތުގައި  މަޖިލީހަށް،  ބާރު  ންގެ  ގެ  އެ 

ވެސް އެ ކުރި ކަމެއް ކުރިތޯ    ޤަތުގައިންނަވަންޏާ އެ ފަނޑިޔާރު ޙަޤީގޮތަކަށް ދަ  ތެރެއަކަށް ނުވެސް ވަދެވޭ. އެހެން

ތަޙުޤީ ޙަޤީޤަތުއެ  ކޮމިޓީ  ގައިޤެއް  ނުއުފެ  ށްއަކަމި  ވެސް  ދޭތެރޭ ސުވާލެއް  އެއަކާ  ކުރެވޭ. އަދި  . މިހާރު  ދޭނުވެސް 

ން ކަމަށް  ބިލު ނޫގާރަކު އޭނަގެ  ނަށް ފަނޑިޔާންނަވަންޏާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންމިސާލަކަށް ދަ

ލް ސަރވިސް  . ކިހިނެއްތޯ ޖުޑީޝައަކަށް ނުކުރެވޭތުގައި މި ކޮމިޓީޤައެ ސުވާލު ޙަޤީއެ ބުނާ ކަމެއް ކުރިތޯ ނޫންތޯ  

ރެވިދާނެ  ޓީއަށް ކުއެކަނި މި ކޮމިނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ. ހަމަބޫލުކުރެވެސްނުން ޤައެގޮތަށް އެ ވި  ށްކޮމިޝަނަ

ޤަބޫލުކުރެވެކަ އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ގާނޫނުގެ  ޖުޑީ  ނީމެއް  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  މާއްދާއިން    ވަނަ  22ޝަލް 

މާއްދާއާ   32ފެށިގެންގޮސް   އެ    ވަނަ  ފުރިހަމަކޮހަމައަށް  އިޖުރަޢާތްތައް  އެ  ކަންކަން  ބެލުން  ހުރި  ހުރިތޯ  ށްފައި 

ށް ނުކުރެވޭ. އެ މިންގަނޑު   ކޮމިޓީއަކަޤަތުގައި މިޙަޤީކަންކަން    އެ   އާ ބިފައި ހުރިތޯހެކި ލިސާބިތުވާވަރަށް  ނި.  އެކަ

ޙަޤީޤަތުގައި ޖުޑީ ލޫކީ  ވެސް. ދެން ސު   ގަނޑު  މިންއެ ސާބިތުކުރުމުގެ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން.  ކަނޑައަޅަނީ 



  

ޢީ   އެއީކީ ޖިނާ ވިދާޅުވިހެން  ރާޖު އެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިންމެޔާ ދެޖެއް މައްސަލައެއް ވެއް

ސާބިތުކުރަން   ޑައުޓްބި  އޮންނަމައްސަލަ  ރީޒަނަބަލް  މިންގަނއޯން  އެ  ސާބިތު،  ނޫން، އެއްޗެ   ކުރަންޖެހޭ ޑަށް     އް 

ބެލެންސް   ނޫން.  ޕްރޮކަމެއް  އެއީ  ބި ބައޮފް  ދަންނަވައެހެން ލިޓީ  ކުރިއެކަން  ންޏާ  ގޮތަކަށް  ކަމަށް  ނުކުރުމަށްވުރެ 

ދެން ކުރިއަށް  މި މައްސަލައިގައި ވެސް އަދި  އެހެންވީމާ،  ވޭ.  ސާބިތު  އެއް މެއް ހުރިއްޔާ އެ ބޫލުކުރެވޭ ގިނަ ކަންކަޤަ

ކަމަކީ    ނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ކުރެވޭނެހާސް ވެސް އަޅުގައެހެން މައްސަލައެއް މީގައި އަޔަ  ށްމި ކޮމިޓީއަ ވެސް 

ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގައި  ރިހަމަކޮށްފައި އޮގޮތަށް އިޖުރަޢާތުތައް ފު ދެންނެވިމި ބެލުން. އެއީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ތްތޯ 

ކޮބައިކަން.   ކީ ންކަމަން ކުރަންޖެހޭ ކައްދައިފިއްޔާ އެ ކޮމިޓީފައްދިދާނެއޭ. ދެން އުއެއް އުފެޓީތަޙުޤީޤު ކޮމި،  ނޭބުއެބަ  

ންޖެހޭނެ  . ރިޕޯޓެއް އޮންނަކަންކަން އެބަހުރިއެ    ންޖެހޭނެ ވާހަކައާފުރުޞަތު ދޭ  އި އޭނައަށް ތް މީހެއްގަޝަކުވާއެއް އޮ

ކަމަކީ. މި ބަޔާނުގައި   ނެރެވޭކު އެކަންކަން މީގައި ހުރިތޯ ބެލުން އެއީ ހަމައެކަނި މި ކޮމިޓީއަށް ،  ވާހަކައާ. އެހެންވީމާ

ބުނާ   އަދި  ސް ބައެ  އެއީ  ޖުޑީޝަލް  ނޫންތޯ،  ފުދޭތޯ  ހެކިބަހަކަށް    ކޮއެއީ  ނިންމުމަމިޝަންގެ ސަރވިސް  އެ    ށް 

ކަންތައްތަ ބައްލަވާނެ  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުން  މި    ކަށްނައަޅުގަނޑުމެން  ޤީޤަތުގައި ޙައް.  ސަބްސްޓެންސަކަށް  މީގެ 

ބެލޭ ނުވެސް  އަޅުގަވެ ކޮމިޓީއަކު  އެހެންވީމާ،  ހިނސްމެ.  ބެލީ ތު ޑު  މި  ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑު  އެކަ  ން  ންކަން.  ވެސް 

ވަންޏާ   ކަމަށް  ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާ  ، މިދެންނެވީ ސަބްސްޓެންސާވަންޏާ ށް ކަމަ ބަލާ ސަށް ސަބްސްޓެންދެން 

އަދި    ޔަސް ވެސް ރި ކަމަށް ވި ތިމަންނަ ކުއީ މާބޮޑު އަދަބެކޭ މިއީ ންނަ ދެކޭގޮތުގައި މިމަޔާރު އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިފަނޑި

އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި    ،އިތޯ ސާބިތުވަނީއާ ހެކިންމީހުންގެ     ކިތައްހަލަ ބައިވަރު ވާހަކަ އެބަހުރި. ދެން ހެކިބަސް އެކަމިއީ.  

ކޮމިޓީއަށް.  ރަލަ އި މި  ކޮ،  އެހެންވީމާވަންޓް  ސަރވިސް  މެންމިޖުޑީޝަލް  ތެރެއިން  ޝަންގެ  ބަރުންގެ 

ހުށައަޅުގަނޑުމެން ލިޔެނަށް  ހުރި  އެބަހުރި  އުކި ހަޅާފައި  ފަނކޮމިޝަނައެ  ންތަކުގައި    ފެންނަ ރަން  ވަކިކު   ޑިޔާރު ށް 

ކޮމިޝަނުކަމަށް. އެގޮތަށް   އެބައޮތް  މާ  22ގޮތަށް    ންވީމާ، މިދެންނެވިން. އެހެނިންމާފައި  ވަނަ    32އިން  އްދާވަނަ 

ހު  ފުރިހަމަކޮށްފައި  އިޖުރަޢާތުތައް  ހުރި  ދޭތެރޭގައި  ބަލައިލާފިން  މާއްދާއާ  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ބަލާއިރު  ނެތްތޯ  ރިތޯ 

އެ މާއްދާގައި ހުރި ކަ ވަކިވަކިން  އެ މާއްދާތަކުގައިމީގައި  ހުރި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ހުރިތޯ. ބަލާއިރު    ން. 

ފާހައަ އަޅުގަނޑަށްއެހެ ފައި  ހަމަކޮށްފުރިއެ  ވެނީ  ގަކުރެ ޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އިޖުރަޢާތުތައް.  ލުކުރެވެނީ  ޤަބޫ  ރީ 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް  ސްކުރަންޖެހޭ  ންޖެހޭ ގޮތަށް މި ކޮމިޓީއަށް ފާރއަށް ގެންގޮސްގެން ފްލޯރގައި ވޯޓަކަށް އަހަފްލޯ

 ށް.  ޑަބޮޔާ ވަރަށްޝުކުރިއްކަމަށް.  މައްސަލައެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒައްކުރިޝު މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަ ޔާ  މަތްތެރި  ޝަހީމަށް،  ސައުދު  ޢާރު  ފުރަތަމަ  ފުކުރައްވާ. 

  ފުރުޞަތު އަރުވަން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސައުދަށްގަތީ. ޑައިއެދިވަ



  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގެ މެންބަރު ސައުދު ޙުސައިންވިލިނގިލި ދާއިރާ

ކޮށްފައި އޮއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މުޅި   ތަޖޭ.އެސް.ސީން  ވެސް ހަމަ  ން  ދެޙުޤީޤަށް ބަލާއިރު  ތް  އަޅުގަނޑު 

މައިގަނޑު ސުލޫކީ    ފާހަގަކުރެވެނީ  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ވަރަށް  ކޮށްފައި  ތަޙުޤީޤުން  ސީޖޭ.އެސް.އެއް  މައްސަލަގޮތެއްގައި 

ފުޖަވާބުދާރީރަނގަޅަށް   އޮތް ވުމުގެ  ދީފައި  ފަނޑިޔާރަށް  އެ ކޮމިޓީން  އެހެންވީމާ،  ކަން.    ރުޞަތު    ޖޭ.އެސް.ސީން 

ފޮށްކޮތަޙުޤީޤު އެއިންގޮފައި  ހަމަ  ނުވާފައި  ހަމަ  .ދޭއުފެޝައްކު  މެދު  މިންގަނޑާސުލޫކީ  ތަށް  އެއާއެކީގައި    އަދި 

ބަލާޙުޤީތަ ބަޔާންތަކުން  މުޢާމަލާތްތަކެއް  އިރު ވެސް  ޤަށް  ފެންނަން.  ހިނގާފައިހުރިކަން ވެސް  ހަމަ އެފަދަ  އެބަހުރި 

ނޑު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހުރި.  ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ  މެން އެންދެން މީގެ

ފަނޑިޔާރުން   ކަންކަމުން  ދެމިތިޖުމުއްކިބާކޮށް  އެ މިފަދަ  ގޮތުގައި  ބައެއް  ނަޒާޙަތްތެރި  ބަލައިގަންނަ  ބުމަށް. ތަމަޢު 

ހަމަ  އެ އަޅުގަނޑަށް  ފަނޑިޔާރަކު  ސު   ފަނޑިޔާރެއްގެހެންވީމާ،  މިންގަނޑުން  މި އި  ފަބޭރުވެލޫކީ    އޮތްކަން 

ދެންޑޮ ދެން  އެބަހުރި.  ފެންނަން  ޗެއަރކިއުމެންޓުތަކުން  މެން،  މެ  ލަ އިއްޒަތްތެރި  ޙަސަން  ފާ ބަރު    ރެއްވި ހަގަކު ޠީފް 

ކޮމިޓީގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ދައުރު  ގޮތަށް  އެ އެ  މިކަމުގެ  ދެން  އެއްޗެއް.  މުހިންމު  މިހާރު  ވަރަށް  ހެންނަމަވެސް، 

  ން  ބުނަބަސް  ،މިކަމާމެދު ބަހެއްއަށް އަޅުގަނޑުމެން  މުމާ ދޭތެރެހުގެ ފްލޯރއިން ގޮތެއް ނިންއާއި މަޖިލީ  ސް.ސީއެޖޭ.

އައިސްކޮމިޓީއަ  އޮންނަނީ.  މިޖެހިފައި   އެކޮމިޓީން  ގެން  ށް  ރޭވެނީ.  މި  ގޮތަކަށް  ދާކަހަލަ  މާ،  ހެންވީޗެމްބަރަށް 

ސަރ ދޭޖުޑީޝަލް  ނިންމުމާ  އޮތް  ނިންމާފައި  އެ  ކޮމިޝަނުން  ބަލާވިސް  ވިއުއަކުން  ޕަރސަނަލް  އެ  ތެރޭގައި  ފައި 

މިންގަ ސުލޫކީ  ބޭރުވެފައިފަނޑިޔާރުގެ  ފަނޑިޔާ ނޑުން  މަވާތީ،  ތާއީދު    ށްބުމަތިއްބޭ  ދެމިމުގައި  ޤާރުގެ  އަޅުގަނޑަށް 

 އްޔާ. ދަންނަވާލަން. ޝުކުރި ނުކުރެވޭ ވާހަކަ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހީމް. ންބަރު ޝައްޒަތްތެރި މެއި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލްހަކީމް ޝަހީމް ޢަބްދު هللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުމު ދާއިރާކަނޑިތީ

ނިމިފަ. ކަނޑައްތުވެ  މަރުޙަލާތައް މިހުރީ  ގޮތުގައި    ރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާއްޤަކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޝު

މިއޮތީ  ޖޭ.އެސް.ސީ ބުނެން  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ކުރަމިކަން  މިކަން  އަޅު.  ގޮތްންވީ  ދީފައި  ށް  ކަމެންނަގަނޑުދެން 

  ވެސް ކިޔަމުން   ޅުގަނޑުމެން އަބަދު. އަޖެހޭހެނެއް ވެސްހިއެއްނުވޭ ދެން އިތުރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މީތި ހިފަހައްޓަން 

ވާގޮތަކީ  ގަމި ބަލާލިއިރު އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް  ދެން  އިނގޭތޯ.  ހޭ  ޖެޞްލާޙުވާންއިނަނީ އެބަ  މިއަން އަށް  އްލައަމިއި މި 

ވެސް އިނގޭތޯ  އިޢުތިރާފުތަކެއް  އުޅޭ  އެބަ  މީގެމީގައި  މައްސަލަ  މި  އަދި  އެ  .  އާދޭ  ތެރެއިން  ބައިވަރު  ބަ  އިތުރު 



  

އިނގޭތޯ. އައި  އެބަހުރިތަކެއް  ސަލަމައް އަޅުގަނޑު    އްސަ  ޖޭ.އެސް.ސީބޫލުޤައެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި  މިގޮތަށް  ކުރާ  ން 

ން  ޓީނޑުމެން މި ކޮމިގައަށް ފޮނުވީމަ، އަޅުކޮމިޓީނބުރި  އެ ނެއްކާ  ، މަޖިލީހުން އަމުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހަށް އައީމަނިން

އިޖު އަޅުގަނޑުމެންނަ  ފައިބަލާ މީގެ  ވެސް  ޖޭ.އެތްތަޢާރަށް  ފުރިހަސް.ސީއް  މުއްއިމަކޮށްފަން  އަދި  ވެސް  ވާކަން  ދަތު 

އެބަ  ދީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަބޫލުކުރެވޭ.  ޤަފައިވާކަން  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިއީ  މީއެހެންވީމާ،  މަޖިލީހަށް    ތި 

   ފޮނުވައިގެން މިކަން ހަމަ ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ.ތަޅުމަށް  ،ން ހަމަފޮނުވައިގެން މިކަ

 

  ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 އަރުވަން.    ފުރުޞަތުނަށް މިވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

މުޝުކުރި ޖުޤައްޔާ  މި  ކޮމިޓީއްރިރު.  ހުޑިޝަރީ  މިގޮތުން  ފުރަތަމައަށް  ކަމަށްވެށަހެޅޭ  މައްސަލަ  އަފައި   ޅުގަނޑު   

އަޅުގަނޑުމެން   އަޅުގަނޑުރީއެޓަރޭޓް  ހިތުން  އެއީ  އޮތް.  އެބަ  ކަމެއް  މައްސަ ކޮށްލަންޖެހޭ  މިފަދަ  ލަތަކުގައި  މެން 

ގޮތް.  ޢަ އަޅުމަލުކުރާނެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރިގަނޑު  ދެން  ލަޙަސަ  ތާއީދުކުރާން  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅި  ވާހަކަ    ޠީފް 

ންޑޭޓަކީ ވެސް،  ދައުރަކީ އަދި މެމެންގެ  ގަނޑުލަތުގައި އަޅުޙާ މި  ތުގައި  ކުރާ ގޮބޫލުޤަ  އަޅުގަނޑު ވެސްދަންނަވާލަން.  

ކޮމިޝަނު ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަވަރއޯ  ގެމި  މަޖިލީސައިޓް  މި  ހުގެ  ށް 

ހިނދުއިދުގަވާ ދީފައިވާ  ސަރސާނޫނުއަޤާއަދި    ،ން  ޖުޑީޝަލް  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ކޮވިސީން  މިޝަނުން  ސް 

ކުރުމުގެ  ޙުޤީޤުކޮށްމައްސަލައެއް ތަ ކަމެއް  އިތުރު  ފޮނުވުމަށްފަހު  ކަމެއް    އިތުރު   އި ނެގުން ފިޔަވަ  ، ވޯޓުމަޖިލީހަށް 

ބާރެކުރުމު ޕާލިމެންޓަގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެ  ނުވޭ.  ފައެއްދީ  ކަށް އް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ހެންވީމާ، 

  މަތިކުރައްވާފައިވާ   ންޝަނުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުމިސް ކޮ ސަރވި  ޝަލް ވެސް ޖުޑީކީ ރަދައު  ،ނީދައުރަކަށްވާންވާ

ބެލުން. ދެން  ވޭށްފައި ފުރިހަމަކޮ  ތަކާތްޢާޒިންމާތަކާއި އިޖުރަ މި މައްސަލަ ގޮއެތޯ  އެ  ދާގައި  ވަނަ މާއް  23އިގައި  ތުން 

ކޮމިޓީޙުފާހަގަކުރާ ތަ ތަޙުޤީޤު އިވަނީ.  ކޮށްފަމްފޯއެއް  ޤީޤު  ނޯ ދޭގެންގުޅި  ޙުޤީޤަކާތަ  ،ކުރާމި  ދީފައި  ޓިސްންޖެހޭ  ތައް 

ހަމަ  ތީ  އޮ  ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު މިންތަކުގައި.  އުރި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިހުރިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ ހުބަ  އެ

ވަނީ  މި  އެކު ދުވަހުގެ މުއްދަތާ  30ރުޞަތު   ޖަވާބުދިނުމުގެ ފުށްން ފަނޑިޔާރަދެ  .ފުރިހަމައަށް  އެކުލަވާލެވިފައި ވަރަށް 

ޅޭގޮތުން  ގު  . މި މައްސަލައާމިވަނީ ހުށަހަޅާފަ  ވެސް   ހުށަހެޅުންތައްހޭ  ންޖެޅަނޑިޔާރު ލިޔުމުން ހުށަހަ. ދެން ފަދީފައި

ނިންމާޝަނުންކޮމި ނިންމުން  މިންގަނޑުތައި  ބަލަންޖެހޭ  ބަލާފައިރު  އަޅުގަނޑު  ވާކަށް    ރެވޭ ބޫލުކުޤަ  ނަށްމެންކަމަށް 

ޑިސިޕްލިނަކުރެވެ  މި   ފާހަގަކަމަކަށް    އެއް މައްސަލަ  ވީމާއްސަލައެއްމަ  ރީ ނީ  ސުލޫކީ  ގޮތައްއެ މިއޮތީ  ޖިނާ     ޢީ ށް 

ޖިނާތުޢާއިޖުރަ މައްސަލަ،  ސުޢީގެ  ނުވާތީވެ  މައްސަލައަކަށް  ގޮ  މައްސަލައެއް  ބަލާފައިލޫކީ    ހުރި   މައްސަލަ  ތަށް 



  

ބަލާ ހުހެކިތަކަށް  ނިންމާފައި  ފާހަފައި  ކަމަށް  އެހެންކަގަކުރި  އިރެވޭ.  ވެސް ކަފުވެރިޞާންމުން  ރެވޭ.  ފާހަގަކު   މަށް 

ސާފުއެހެ ވަރަށް  ގާނޫނާންވީމާ،  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ފުރިހަމަތައެއްގޮ    އިޖުރަށް  ތްތައް  ޢާކުރަންޖެހޭ 

ފޮރައްވާފުރިހަމަކު މަފަ ނުއްވާފައި  އަޅުގަ  ކަން.އްލައެއްސަ އިވާ  ކަމެއް  އެއްވެސް  އިތުރުން  ބަލަންޖެހޭމީގެ  ނެ  ނޑުމެން 

އަޅުގަނޑަކަށް   އަދިނުކަމަކަށް  މާއްދާގެ    154ގެ  ނޫނުއަސާސީ ޤާ  ،އިވާތީވެފުރިހަމަކޮށްފަ  ތްތައްޢާއިޖުރަ  ފެނޭ.  ވަނަ 

   އެގޮތަށް، ސްކޮށް ރިޕޯޓު ތަށް ފާގޮމުމަށް މި ކޮމިޓީން އެ  އެއްޗެއް ނިން ގައި ބުނާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ވަކި )ށ(

ފެންނަ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު  ށް ފޮނުވަން  ކަށް މަޖިލީހަވަސް ޖަލްސާއަ ނޫނީ އެންމެ އަ ކަށްނަ ޖަލްސާއަދެން އަން  މާދަމާ

 ވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު.   އިއްޒަތްތެރި  މެންއިއްޒައެހެން  ޝުކުރިއްޔާ  އެދިވަޑަބަތްތެރި  ފުރުޞަތަކަށް  މިވަގުތު    އިގެންފައިވާ ރަކު 

ސަލަ މިގޮތަށް ބަލާ  އް މަޔާރެއްގެފަނޑިއުފެދުމަށްފަހުގައި  ޓީ އަލަށް  މިކޮމެން މި ކޮމިޓީން  ތަނެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު

ކޮމިޓީން  ފުރަތަ މައްސަލައަކީ. އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ މި  މީ ބައެއްގެ  ފަނޑިޔާރުން ދާއިބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  ޤަމަ 

ތިއްބަގޮ މި  މައްޔަނުޢަށް  ދުވަހައުމުރު  ،ވަނީތުގައި  އެ  ތިއްބަވަނީ  މި  ބޮޑު ޤާކުރެވިފައި  ވަރަށް  ޚިލާފަށް    މުތަކައި 

އަދާކުރުމަށް   މިނިވަންކަމާއެކުޤާމަސްއޫލިއްޔަތެއް  ނަނޫނުއަސާސީން.  އަދި  ރައްޔިތުންގެ  އެކުތްތެރިކަމާޙަޒާގައި  ގައި 

، ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ  ލާޤީއަޚްއްޔިތުންގެ  މު ރަކޮށް އާން  ގޮތަށް އަދި ވަރަށް ސާފުފުރިހަމަ އިތުބާރު ލިބޭނެ

ތިއްބަދަ  ތީ މަ  މާ ގޮތުގައި  ރަޖައެއްގައި  ބައެއްގެ  ދެކޭތީޤާވަންޖެހޭ  އަދި  ،  ނޫނުއަސާސީން  ގާނޫނުތަކުން 

ހަލްއަޤްވާބައިނަ ދެކޭތީ މަތަކުން  މީ  އު   އެ   މިގޮތަށް  ތިއްބަވާ  މި   ކުރެވިފައިމީއިދާށް  ހަވަދުރުމުބޭފުޅުން  މިހެން  ވަނީ. 

އަޚްލާޤީންބޭބޭފުޅު މިދެންނެވި  މިންގަނޑުސު  ،ނަކީ  ބައެހައްޓަހިފަ  ލޫކީ  އިތުބާރު ނޑިޔާރުފައް. އޭރުން  ންޖެހޭނެ    ގޭގެ 

ނަޒާފަނޑިޔާރުން  ، ތްތެރިކަންޙަޒާނަޔާރުގޭގެ  ފަނޑިދޭނީ.  އުފެ ފެންނާނީ،  ތެރިތްޙަގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ބޭނީ. މި  ލިކަން 

ގެ  ޓްރޭޓް ކޯޓު އިން ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައެނދެންމެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް    އްސަލައަކީ މަ

އޭނާ އިބްރާހީމް    މެޖިސްޓްރޭޓް، މައްސަލަރަޝީދު  ސުލޫކީ  ހުށަހެޅުނު  މައްޗަށް  މައްސަލަގެ  އެ  ށަހެޅުނު  ހު  އެއް. 

ތަނެއްގަބާރާތުޢިމިދަންނަވާ  ސަބބަކީ   އާންމު  މުޚާތަބުކޮށްފަ  މީހަކާ   އި ން  ގެ  ތުބާރާޢިއެ    އެއީ  .އިވާތީވެދިމާއަށް 

މިހެން    " އް ކަމަށްމީހެދަރި ވައްޓާލާފައިވާ ހުރި    ،ވެ އިނދެ، ނަހަލާލަށް ބަލިށްކޮނޭޒި"އޮންނަނީ  މިއި  ގޮތުގައި ލިޔެފަ

. ފަނޑިޔާރަކަށް  އަކަށް އެބަވޭވެސް ސުލޫކީ މައްސަލަ   ، މިއީ ހަމަގައިމު ވާތީވެ. އެހެންވީމާރައްދުކޮށްފައިމުޚާތަބުކޮށް،  

ބޭނުމެ ބަހެއް  މީހަކާއްމި  ޖުމްލައެއް  މި  ބޭނުމެއް  ކަދިމާލަ  ،  އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރެވޭނެކަންށް  އަދި  ގާނޫނުތަކުން   

ހަމަ ދަންނަ  އެހެންވީމާބޫލުޤައެބަ  ތަކުން  އެންމެން  މައްސަލަކުރެވޭ.  މި  ޖޭ.އެސް.ސީ،  ފެއްޓެވުމާ   ބައްލަވަން    ން 

  ށް  ގޮތަފާހަގަކުރެއްވިމި  ތައް ވެސް  ންމެންބަރު  ހެންމި ކޮމިޓީން ބެލީ އެ.ސީން ދެން އަޅުގަނޑުމެން  އެސްޖޭ.އެކުގައި  



  

ހިންގާފައިއެސް.ސީޖޭ. ގާނޫނާއި  ތްތަކާޢާއިޖުރަވަނީ  ން  ގޮތުގެމަތީ  ނުއަސާސީއާނޫޤާ އި  މައްސަލަ.    ތޯ ންއެއްގޮތްވާ  މި 

ދިނުން. އެ  ބިތު ލިބުދިނުމުގެ ފުރުޞައްދުވާ މީހަކަށް ޖަވާރަ  އެއްއެންމެ އަސާސީ މިންވަރަކީ ފަނޑިޔާރު، އެ މައްސަލަ

ލިބުނުތޯ އަޅު ކޮމިގަނޑުފުރުޞަތު  ރިޕޯޓުގައި އެބަ ފާހަގަކު ޓީން ބަލަމެން  ވޭ އެ  ރެއިފި. ބެލިއިރުގައި ޖޭ.އެސް.ސީގެ 

  އި ގަ އިރުވޭތޯ ބެލި ފައިވެކުރެވުނު ފަނޑިޔާރު ޖަވާބުދާރީ  އެ ތުހުމަތުކަން. އެ ފުރުޞަތުގައި އަދިވާފުރުޞަތު ލިބިދީފައި

ޖަވާބުދާރީއެ އޮތް  އެއީ  ވެފަބަ  ޖަވާބުދާރީ   2019ޗް  ރ މާ  24.  ލިޔުމުން  އެބަ  ވެގައި  ވެސް  ހެކި  އައޮވޭ.  ފައި  ދި 

ތަނެއްގައި    ތަށް އާންމުޔާރު މިގޮ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިހުށަހެޅުނު  ތަށްލިބި، އެގޮ  ޞަތު ވެސް ޅުމުގެ ފުރުހުށަހެ

މި  މީހަކާ ބޭނުންކޮށްބާރާޢިންނެވި  ދެމެދުގައި  ދެފައިވާކަ، މުޚާތަބުކޮށް ތް  އެބަމީހެން  ހެކިބަހުން  އެބަ ންނަ، ފެއްގެ    ން 

މިދެންނެވި ރި މިތްޢާއިޖުރަފުކޮށް. އެހެންވީމާ،  ޓުގައި ވަރަށް ސާޕޯއޮތް  އެބަ  ތަކާއި އެއްގޮތަށް  ކަން ހިނގާފައިވާކަން 

ރިޕޯޓުފާހަގަކު މި  ޖޭ.އެސްތަކަރެވޭ  ބަލާއިރުގައި.  ގާނޫނާށް  އުސޫލަކާ .ސީގެ  ގަވާއިދާއި  އިވާ  ލުކޮށްފަމަ ޢަޚިލާފަށް    އި 

އަޅުގަނޑުތަ ކޮމިޓީ މެންނެއް  މި  ފާ  އެހެންވީއަކަށް  ނުކުރެވޭ.  މިއަދު  ހަގައެއް  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މާ، 

އެ  ނިންމަންވީ އިއްޒަ  ށަހެޅުމެއްހު  އްކަމެއް،  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  ޙަމިހާރު  މެންބަރު  އެ  ލަ ން  ސަތްތެރި  ޠީފް. 

. އެ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ދުމޫޙްއީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަވޭ އެފައި އެބަ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ

ވާ  ފައިންމަވާޔާރާއި މެދުގައި ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބެލި މައްސަލައިގައި ނި، މި ރިޕޯޓު މި ފަނޑިމެވުންމި ނިން

ފޮނުވައިގެންމަޖިލީހަރައްޔިތުންގެ    އެގޮތަކީ   ،ގޮތަށް ވަކި  ޔިތުންގެ ރައް  ،ށް  ފަނޑިޔާރަކު  އެ  ކުރުމަށް  މަޖިލީހުން 

ހުހެށަހު ގޮޅި  އޮތް  އެ  މި  ތަށްށަހެޅުން  ތާއީދުކޮށް  ފްލޯ  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ  އަށް  މި 

ވެސް ކޮމިޓީން  މި  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  މައްނިންމުމަށް.    ފޮނުވައިގެން  މި  ގައި  އިސަލައެހެންވީމާ، 

އަދި އިއްޒަތްތެރި   ؛ދުގައި ދެންމެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީއިޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް މި ހުޅުވާލަނީ މި މައްސަލަ އަމިހާރު  

ން  ހަގަކޮށްލައަޅުގަނޑު ފާ  އާދެ!  ހު()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ  ...ނަވާތީދިވަޑައިގަންތަކަށް އެމޫދު ފުރުޞަޙް މަހާންމެންބަރު ޖީ

ބައެއް  އިރު ފްލޯގައި ވާހަކަދެއްކި ނުކުތާ ވެސް އިނގޭތޯ.   ކުރާއިރުގައި އަދި މިރުއަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާ ބޭނުންވޭ ރިޕޯޓު 

މީގައި    ފުޅުންބޭބޭ ފަނޑިމައްސަމި  ފާހަގަކުރެއްވި  މި  ރައްދު ލައިގައި  ބަސްތައް  މީހާޔާރު  އަންހެން  އޭނަގެ  ކުރި   ،

ކަމަށް ނެތް  ހޯދާފައި  ކައި   .ބަހެއް  އޭނަ  ނޫނީ  ނަގާފައި  އަހާލާބަޔާނެއް    ފްލޯގައި   މަށް ކަ  ނެތް   ފައިރީގައި 

މިކަމުގައި  އޮތީފާހަގަކުރެވިފައި   ނުކުތާއެގަނޑުއަޅުމަ  ކޮމިޓީން  ފާހަގަކުރުންމެން  ތައްޔާރުކުރާއިރު  އް  ގައި  ރިޕޯޓު 

  ވާލަން. ހުޅުއެކަމަށް ވެސް  ފުރުޞަތު  މަށް  ކޮށްލުޔާލު ބަދަލުގެ ޚި ޅުންބޭފު ތި  ، އަޅުގަނޑުމުހިންމު ކަމަކަށް ދެކޭތީވެ

 ޠީފް. ން ލަސަތެރި މެންބަރު ޙައްޒަތްއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  ންބަރުމެ ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 



  

ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުޝުކުރިއްޔާ.   އެ އެއްކަމަކަށް  ދެންގަނޑު  ފްލޯގައި  އެއްކަމަކަށް  ދެކަމެއް.  ދަ،  ވާހަކަތައް،  އް  ކާ 

  އި ގަފްލޯ   ތޯ. ދެންއިނގޭ  ރިޕޯޓުގައި އެއްޗެއް ބުނާކަށް ނުޖެހޭ  މި ކޮމިޓީގެ ކަށް އަދި  ކަސްގައި އެ ދައްކާ ވާހަކަތަޙުބަ

ކަމެއްމެންޑޭޓު  މެންއަޅުގަނޑު  ، އެހެންނަމަވެސް  .ދައްކާނެ  ވާހަކަ   ބައިވަރު  ވަރަށް ކުރާ  ރިޕޯޓު ގައި  ތެރެއިންތާ    ގެ 

ކޮންމެހެން ކުރާކަށް  ހަގަ   ރިޕޯޓުގައި ފާއަސްލުވާހަކައަކަށް  ފައި ހުރި  އެހެންވީމާ، އެހެން ދެކެވިނީ ދެއްތޯ.  ނިކުންނާ

ފު ވެސް  ޛުޤަ  ދެން  ޕްލަސްއަދި    ންދެ  ވިފައިމައްސަލައިގައި ދެން އެ އަބުރާއި ބެހެ ނެއްކަމަކީ މި  . ދެން އަޖެހޭއެއްނު

އަ ނޭނގެ  ކަމެއް  އިނގޭޅުގަނޑަކަށްނުވާ  އެހެން  ތޯ.  ދެން  ޓެކްނިކަލި  ދެން  އަޅުގަނޑެއް.  ނުދަން  ޓީއަކަށް 

މީއެ އަންހެއެހެންނަމަވެސް   ބަހާގެން  އޮންނާ، އޭނަގެ  ނުޖެހޭވެސްމެ.ޔާނެއް  ވެސް  ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެއީ  ދެން    ކަށް 

ހިފެހެ ކޮންމެކަޓުމައްސުލޫކު  މީހާއައެ  ހެން  ށް  މިދެރައްދު ށް  އަނެއް  ނުޖެހޭ.  ވެސް  އެމީވާކަށް  ހާއަށް  ންނެވީ 

. އޭނަ  މުނީނި  ސް ން ބަޔަކަށް އަޑުއިވުނަވެސް. އެހެ  އްރައްދުކޮށް އެ ބުނާ އެއްޗެހިތަކެ   އޭނައަށްކަށް ނުޖެހޭ  ވޭއިއަޑު

އެކަނި  ޚަފާ ހަޅޭލެވި ނާއަށް  އަޑުއިހުރެގެން  ބަޔަކަށް  އެހެން  ކޮންމެހެން  ވިޔަސް  ނިމުނީ.  މީއްޖިއްޔާ  ކަށް  ހަ އަނެއް 

އެހެންވީމާ،  ނުވެސްޖެހޭ.  ނޫން.    އަޑުއިވޭކަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީކީ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ    ދަންނަވާލަން ބޭނުން   ތީއާ އެކީގައި މިވަގުތު އަޅުގަނޑުނެވާލާއެކުލަ ވެސް  ޓުރިޕޯ

އެ   ހުރި  ޢާއިޖުރަގާނޫނުގައި  ފުރިޢާއިޖުރަތްތައް،  މައްސަލައިގަްްތައް  މި  ފެހަމަކޮށްފައި  ކަމަށް  އޮތް  ންނާތީ  އި 

ކަމަށް. އެއީއަޅު ނިންމީ  އެހެން  ވަރަކީ އިނގޭގަނޑަށް  ޅުއަ  ޓުގައިރިޕޯ  ގަނޑުމެން  އޭ ތޯފެންނަ  އެއީ  ރުން  އިތު   ގެ. 

އެ އެއްކަލަ   ކަމެއް  ހިނގާމިވެނި  މި    ،ފައިހެން  ސަތެރެއައިގެ  ސަލަމައްމިހެން  މީގެ  އަށް  ރެތެގެ  ބްސްޓެންސްށް 

ކޮމިޓީއަޅުގަނޑުމެން   އެމި  ނެތްން  ބަލާފައި  ވަރަކަށް  މުހިންމުއްވެސް  އެނގުން  ވެސް  ރިޕޯޓުން  ދެ ކަން    ން . 

މިދަންނަވަނީ  އަޅު ވާހަކަ  ގަނޑު  މުހިއަސްލު  މި  ބޭނުމެއްގައިވަރަށް  ތަނު.  ންމު  އޮތް  ކުރިއަށް  ވެސް  އަދި  ގައި 

ރު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  އި ންނަ. އަމިކަހަލަ  ކަމަށް  ސްދާނެއައިއް ވެސް  ތަ އެހެން މައްސަލަށް ލަފާކުރެވޭއަޅުގަނޑަ

އިނގޭތޯ.   އުސޫލު  މިދެންނެވީ ، މިން އަންނަ ނިންމުމެއް ވެސްދެސް ވެ ނިންމާ ނިންމުން މިއާއި އެއްގޮތަށް އަނެއްކާ 

ވަކި  މިދެންނެވީ ފަނޑިޔާރުން  ނިންމާކަށެކޮންމެހެން  އަޅު  ، ނަމަވެސްއެހެން  ނޫން.  އް ކުރަން  އުސޫލު    މެން ގަނޑުއެ 

. އެ ހުންނަންވާނީ  ރިޕޯޓަކަށް ވެސް ބޭނުންކުރެވެންވާނެނަ  ން އަންވެސް ދެ  އަނެއްކާހަމަ    ޓު ރިޕޯމި  ންޏާހިފަހައްޓަ

  ށް ސަންބްސްޓެސަ  ހެއްގެމީ  ތެރޭގައި   ކަންތައްތަކުގެ ހަގަކުރާ  ގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާޓުއެއްގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯ

އެއްގައި  މައްސަލަ  ކަމެއްގައި ވެސް، ދެން އަންނަ މީހެއްގެ    ނަ އަންއީ ދެން  . އެގެކަންނޭނ  މުން ވަރަށް މުހިންނުދިޔު

ން އެއްކަލަ މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެ  އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ނެތީ. އަދި އެއްކަންތައް ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ.  ން ހެދޭވެސް އެހެ

އުސޫއަޅުގަނޑުމެން   ގޮސް  ކަނޑައެވާހަކަދައްކަމުން  ބެޅިގެންލެއް  މި  ކަމަށް  އްތޯ.ދެ  ލީތާ  އެ   އެހެން    އީ ވަންޏާ 

ކޮންމެވެކޮ މި  އަމިޓީސް  ލިޔެކިގެ  ވަންނަންޖެހޭއުނެއްހެން  ވާންވާނެ.  ޗަ އެއްމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނޫކަށް  ނީ 

. އެއީ މިތާ  ހުންނާނީ އި ކޯޑުގަކަ ރެކު ދެއްކި ވާހަދެން މިތާނގައި ތިބި ބަޔަޗެއް. ފައި އޮންނަ އެއް ވާލެވިއޮންނާނީ ހުޅު



  

ބަ  ކަމަށް  ދާންއުސޫލު  އެ   ކާއި ވީމަލައިގެން  ރަނގައަދި  އެހެންވީމާ،  ހާ  ނޫން.  ގޮތުން  އުސޫ ޓެކްނިކަލީ  ޅެއް  ލެއްގެ 

މި މައްސަލަ ދުއައަޅުގަނޑުމެން  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މި  އަޅުގަނޑު     ކަމަށް  ނިންމަންވާނެ  ކުރަނީ  ބޫލުޤަ  ވެސް 

ދެންމެ އު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އުއެއްބަސްވި  އެއީ  ނެތަސް  ލި   އަދި  ސްވެފައި ބައެއްކަމަށް  ސޫލު ސޫލު  މިވަގުތު  ޔުމުން 

ވަންޏާ  ވެ ބަލައިން އެއްޗެއްޓްނޑަށް ހީވަނީ އެއްކަލަ އަން ރިއަޅުގަސް. އެނޫން ގޮތަކަށް ދާކަމަށް  މައްޗަށް  ގެން  ގެ 

ން  ނޫސްވެރި  މިތާ. މިއަދު  ވިދާނެށް ވެސް އެ ބެލެ ތަގޮ  މުންދާ ބަލަ  ޑްހޮކްކޮށް އެ  އެއް މައްސަލަފަހަރަކު  އަޅުގަނޑުމެން  

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.ށް ވެސް. ޑަވަރަށް ބޮ ފާހަގަކުރާނެކަ ހަމި ވާ ވަހެއް ވެއްޖިއްޔާން ތިބޭ ދުނެތި، ނޫސްވެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް ފުރުޞަތު.ސިރާޖަ މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ފާހަގަކު  ތި  ޗެއަރމަން. ދެންމެ  ކަޝުކުރިއްޔާ  މައް  ންތައްތަކާރެއްވި  ބަޔާގުޅިގެން  މީގައި  ނެތް  ނެއް  ސަލަ  ނަގާފައި 

އައިޝަތުކަ އަޅުގަނޑު  އެ  .  ގެލީޢަ  މަށް  އެއީ  ގޮލުބޫޤަސުވާލަކީ  ގުޢައިޖުރަތުގައި  ކުރާ  ސުވާތާއި  ދެން ޅޭ  ލެއް. 

ރަށް  އިތު  މީހާއާ  ހެޅޭހުށަ އްސަލަ  ބުދާރީ މަ، ޖަވާސުވާލަކީ މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލައެއް އެ ރައްދުވާ

ސަލަ  މައް  މިނެތޯ.   ބޭނުންވާގެ ބަޔާނެއް ކަށް އައިޝަތު ޢަލީލަމިސާ   ނީމިއުޅެ  މައްސަލައިގައި   ހިމެނޭ، މި މީގައި މި  

އިޖުރާ މުހިންމު  ޢީ ނިންމާއިރު  އެއީ  ބަލާއިރުގައި  މައްސަ ކަމެއްތޯ.    ގޮތުން  ބާވަތުގެ  އަޅުގަނޑަލަމި  ކަށް  ތަކުގައި 

އެ ޤަ ނުކުރެވޭ  ކުބޫލެއް  ކަމެރައީ  ކަމަކަށްންޖެހޭނެ  މައްސަލަ އް  މީގައި  އަހުށަ  .  މީގައި    ޅުގަނޑުމެން ، 

ރައްދު ޖެހޭނީކުރަންކަށަވަރު ފަރާތް. މި މައްސަލަ  ރަޝީދުނަމަ  މައްސަލައިގައި  ވާ  އިބްރާހީމް  . އިބްރާހީމް  ފަނޑިޔާރު 

މި  އަދި ޚާއްޞަކޮށް  .  ދީފައި އޮތްތޯ  ތުޖަވާބުދާރީވާން ފުރުޞަ  ،ދީފައި އޮތްތޯ  ތައް ގެންވާ ފުރުޞަތުދަށް އެކަށީ ޝީރަ

މައްސަލަތަކުބާވަ މީގެކުރިން  މަލުކުރަން ޢަގައި  ތުގެ  އުސޫލަކީ  ފާހަގަކުރި   މިއޮންނަ  ދެއްކި،  އެވެސް  ފަދައިން  ކަން   

ދެން އެއީކީ މި  .  ތޯއެކަން ސާބިތުވޭ  ،ބޮޑުތޯ އެންމެންގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ބަޔާން ނެގޭއިރު  ތު ހިނގުމުގެ ފުރުޞަ

  ސަ ރަނގަޅަށް ގޮއް   ތްޢާއިޖުރަމެން ޖެހޭނީ  ޖޭ.އެސް.ސީން. އަޅުގަނޑު   ކަމެއް ނޫން. އެކަން ކުރާނީ މިޓީން ކުރާނެ ކޮ

ނުއް ބޫލެޤައަޅުގަނޑަށް    ތޯ.އޮތް މައްސަލައިގެ ގެޢަލީ   އައިޝަތު   މީގައި ކުރެވޭ    މި  ނެތުމަކީ  ނަގާފައި  ބަޔާން     

  ނުފެނޭ މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި އެކަން   ށް ވެސް ވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް. އެހެން އް ކަމަކަ ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމެތްޢާއިޖުރަ

ރިޕޯގަކުރާކަށްފާހަ ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑަށް.  ފެންނަނީ    ޓުގައި  އޮތް    ގޮއްސަ ތަށް  އެއްގޮކާއި  ތްތަޢާއިޖުރަވެސް 

އަޅުގަނޑުމެވާއްސަލައަކަށްމަ ފާހަގަކުރަން.  އެކަން  ހަމައެކަނި  ކަންކަން  ންތީ  ވަކިވަކި  ވެއްޖިއްޔާ  ފާހަގަކުނަށް  ރަން 

ކަށް  ކަތަނު ވާހަކެވުވެސް މި ދެ   މި ކޮމިޓީގައި މިހާރު  ،ނަމަވެސް . އެހެންފާހަގަކުރަންގައި  ނެ ރިޕޯޓުޖެހޭ  ހާ ކަމެއްހުރި



  

ބަ ލިޔުންތަކަށް  ހުރި  ލިބިފައި  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގައި  އިރުލާބަލާއިރު  ރަށް  ވަ   ތު ޢާއިޖުރަގައި 

ކޮށްފައި  އެއްކޮބޮޑަށް   ކިރިޔާއަ  އިންކަން ށް  ހަމައެކަނި  ފެނޭ.  ސުވާ  ޅުގަނޑަށް  ކަމަލެ ވެސް  އުފެދޭ    މި ށް  ކައް 

  ތް ޢާއިޖުރަބަލާއިރުގައި  އެއީކީ މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށް    ކުކަން. އެކަމަނެތް  ގެ ބަޔާން  ލީ އައިޝަތު ޢަނީއިންނަ

ށް  ންނެވި ގޮތަމިދެހަމަ   ފެންނަނީ  ޑަށްވީމާ، އަޅުގަނނުވާނެ ކަމެއް ނޫން ބަޔާން ނަގާފައި ނެތުމަކީ. އެހެން  ފުރިހަމަ 

ނަގާފައި   ރިޕޯޓުސް  ވީނަމަވެމުގައި  ކަނެތް  އެ  ގޮތަށް  ނު މިދެންނެވި  އެބައި  ހަމައެކަނި  ގައި    ތް ޢާ އިޖުރަހިމަނާ 

 އިންކަމަށް.   ގޮއްސަ ރަނގަޅަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރު ޢަލީ ޙުސައިން. މެންބަ ؛އެދިވަޑައިގެންފައި ނެތީމަވުމަކަށް ކެޅު ދެއްފުބަރަކު ވާހަކައާދެ! އެހެން މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ންދޫކެ

  ވެގެން. ހަމަ ށްލަން ޖު އެ ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ހަމަ ތާއީދުކޮސިރާމޫސާ    އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމެ  ނޑު ހަމަ ދެންޅުގައަ

އަކީ  ގައި ހިމެނޭ މީހާ ގައި މީއް އެމައްސަލަ  ސުލޫކީ ރަން މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި  ކުހަގަ ށް އަޅުގަނޑު ފާއެއާއެއްކޮ

ކު  ޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެއީ ފަނޑިޔާރަ ނުޖެހޭކަން ވެސް އަޅުގަނހަމަ ހެން  ދަން ކޮންމެ ބަހެއް ހޯގައި އޭނަގެ ޙަޤީޤަތު

ވެސް  މީހަކު  ހަމަ   ޒާނެތި  ވާހަކައެ  ތިބި  ތުގެ  ބަޔަކު  އަތަކެއް  ދެއްކުމަކީ  ޑުއި ތަނެއްގައި  ވަރަށް  އޭގެ    ވެސްވޭ 

ކަމަށް  ސުލޫ  ހަމަ  ޒާތުގައި މައްސަލައެއް  ވަކިކުރާވަރުގެ  ކީ  ކަކަމަކަށްފަނޑިޔާރުން  ހަމަ  މަށް    ތު ޢާއިޖުރަވާތީ 

ފާހަގަކޮށްއެ  ކަމަށް    ށްފައިވާ ފުރިހަމަކޮ ނު،  ފައިރިޕޯޓުގައި  ހިމަނަން  އޭގައި  ކޮންމެހެން  ކަމެއް  އިތުރު  ޖެހޭ  ދެން 

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ބަލަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން   މަޖިލިސް ފްލޯއާދެ! ކުރިން  ވާހަކަދެކެވިފައިފޮނުވުމާއަށް  ރިޕޯޓު  މިއޮތް    މެދުގައި   ރިޕޯޓު  މޭރުމުން 

ތައްޔާރުކޮށް، މަޖިލިސް ފްލޯރއަށް ފޮނުވާއިރު  ޖުގައަޅުގަނޑުމެން  ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ  އި 

އެ   ،ޕޯޓުށް އެ ރިރއަޖިލިސް ފްލޯ ފާހަގަކޮށް މަގަނޑުމެން ތީންކަން އަޅުމަގެވާ ގޮތުތަކާ އެއްގޮތްތްޢާއިޖުރަބަލާފައިވަނީ 

ނިންމު  މެދުފަނޑިޔާރާ ކޮމިޓީން  ގޮތެއް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުވުމަށް  ފޮނުވުމަށްމަށް  މިކަން    .ނިންމިގޮތަށް  އަދި 

އަމުގަނިންމު ބެލީ އި  މި  ކޮމިޝަނުޖު  ޅުގަނޑުމެން  ސަރވިސް  ނާއި  ނޫގާށް  އެއްގޮތަ  ތްތަކާއި ޢާއިޖުރަން  ޑީޝަލް 

ބަލާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ މައްސަލަ  އަޅުގަނޑުމެންއަ  ވާކަން ފައިއެއްގޮތަށް  މިގޮތަށް  ދިރާސާތަކުން    ގެޅުގަނޑުމެން 

ޢަމަލުކުރާނީ  އި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުއެގޮތަށް ނިންމާ މައްސަލަތަކުގަ  ،ފެންނާތީވެ ދި  އަ  ވެސް މިގޮތަށްކަމާއި  ވެސް 



  

މައްސަ ހުށަލަމިކަހަލަ  ތަޙުހެޅޭއިރުގައި އިތުރަށް ކަންކަން ހޯ އެއް  މި ގެ   ބައެއް ޒާތުޤީޤީދައި  ކޮމިޓީން    ކަންތައްތައް 

ކޮމިޓީއަށް    ރު ޒިހާ  ންފަނޑިޔާރު  ،ނުކޮށް އެކޮމި  ޢަމަލުބާވަ  ށްގެން  ގޮތަތުގެ  ނުހިންގާ  އެހެން  ހަމައެކަނި  ތައް  ށް 

ގާފައިވާ  ހިނ  ގޮތަށް އެއް  ތަކާލުނޫނާއި އުސޫ ގާތަށް  އްގޮތްތަކާ އެޢާއިޖުރަންތައް އެއީ  ވުނިންމަވާ ނިންމެ  ންޖޭ.އެސް.ސީ

ބަލައި،  ކަންތައްތައް ކޮ  ށް މަވާ ކައެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައި ތޯ  އެ  ފެންނަ ގޮތަކަށް  ން  މިޓީވަނީނަމަ  ކަން ކުރުމަށް 

ފޮ މިހާރު  ންމުން.  ނި  ނުވަންފްލޯއަށް  ކޮމިޓީން  ފްލޯރއަށް  މި މައްސަލައިގައި  މަޖިލިސްގެ  ފޮނުވުމަށް  ނިންމާފައިވަނީ 

އަ  ކުރިން ދެންވެސް  އެއްގޮޢާއިޖުރަ  ފަދައިން  ނެވި ޅުގަނޑު  މިކަން  ޑީޖު  ތަށްތްތަކާ  ކޮމިޝަނުން  ޝަލް ސަރވިސް 

ތައްޔާހިންގާފައިވާތީވެ. އެހެންވީ ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޓީން  ފޮނުވޭމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ފްލޯރއަށް  ކަމަށް    ނެ ރުކުރުމަށްފަހުގައި 

މި އަޅުގަނޑުމެން  މަޢާ  ...އަދުގެނިންމައި  ވޯޓަށް  މައަޅުގަ  !ފްކުރައްވާއާދެ!  މި  ދެންމެ  ނޑުމެން  އްސަލައިގައި 

ތާއީމެއް ހުށަހަޅުއްވަޅުހުށަހެ މަޖިލިސްގެ ފްލޯއައި  ގޮތަށް  ފޮނުވުމާމެދުދު ލިބިފައިވާ  ގައި މެންބަރުން  ށް މި މައްސަލަ 

ވޯޓަކަދެކެވަ ގޮތެއްގެ  އަހަންޑައިގަންނަވާނެ  ކަފޮނުވަން  އާދެ!  .  ށް  ހުރިހާ އާދެމަށް.  ފެންނަ  މެންބަރުން !  ގެ   

އެހެންވީމާޤުއިއްތިފާ ފާސްވެއްޖެ.  އަޅުގަނޑުން  މިއަދު  ނިންމަ،  ބައްދަލުވުން  މި  ހުރިހާ  އިމެންގެ  ލާނަން. 

   ދަންނަވަން.  ރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު މެންބަރުންނަށް

___________________ 

 

 




