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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  .  عليكم  السالم ތިއްބެވީ    55ޖުޑީޝިއަރީ  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީގައި  މިވަގުތު  ފެށީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮމިޓީގެ  

ދާއިރާގެ  އުތުރު  ސިރާޖު، ހެންވޭރު  މޫސާ  މުޤައްރިރު  މަތިވެރި    ނައިބު  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، ފޭދޫ  

މެންބަ ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  އަދި  ނިހާދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިމްތިޔާޒް  ދާއިރާގެ  ރު 

ގޮތުގައި މި އޮތީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީތަކާ   އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ  ފަހުމީ. މިވަގުތު 

ގުޅޭ އާންމުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާކުރުން. ދެން އާންމުން އެއީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ވަރަށް ގިނައިން  

ކޮމިޓީއަށް   އެއާއިއެކުގައި  އާންމުން  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ގެންދަވާ.  ފޮނުވަމުން  ސިޓީތައް  އެޑްރްސްކޮށް 

އަޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށް ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަދި އާންމުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާއި  

ޖަވާބު  ސިޓީތަކުގެ  ފޮނުވާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެކި  ދައުލަތުގެ  ގޮތަށް    ގުޅިގެން  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މީގެ  ވެސް 

ބޭފުޅުންގެ   ތި  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ކުރިއަށްގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެއީ   މެމޯއެއް.  ލިބިފައިވާ  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު  ދަންނަވައިލާނަން.  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް 

ގައި    2020އޮކްޓޫބަރު    21ޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން ޓޭބަލް އޮފީހުން ފޮނުއްވެވި މެމޯގައި މި ފާހަގަކުރައްވަނީ،  އަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   ޖަލްސާގައި އެންޓި  9ވަނަ ދައުރުގެ    3ބޭއްވި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް  -ވަނަ 

މިނިސްޓް ތަޙުޤީކުރި  ގުޅިގެން  ސަރވިސްއާ  ކޮރަޕްޝަން  ޕޮލިސް  ގަތުމުގައި  ވެންޓިލޭޓަރުތައް  ހެލްތުން  އޮފް  ރީ 

ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރާނެ ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއް ނެތްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން   މި މައްސަލަ އިތުރަށް  ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެ މި މައްސަލައިގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވާތީ 

ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މެމޯއެއް. އެހެންވީމާ، މި  

މެމޯއާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ.  

މައް ވަނީނަމަ  މި  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކުރިއަށްގެންދަވަން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަދި  ބެލުމުގައި  ސަލަ 

ލާޒިމުކުރާ   ގަވާއިދުގައި  އެއީ  ނިންމުމުގެ  މަސައްކަތްކޮށް  ކޮމިޓީން  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ  ވެސް  ޑެޑްލައިނެއް 

 މަދު ނިހާދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ކަމަކަށްވާތީއާ އެއްކޮށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިއްސަ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. މި މައްސަލަ  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،    15މުއްދަތެއް ނަގާކަށް ވެސް. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ  ބެލުމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެހާ ދިގު  

ފެށީގެން   މިއަދުން  ގޮތެއް    15އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީން  މި  ބަލައި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  މި  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

 ނުވަތަ ޚިލާފުތަކެއް ހުރިކަމަށް  ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް. އެގޮތުން މަސައްކަތް ފަށާއިރުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް

ނެތްކަމަށް   ދަޢުވާކުރެވެން  މައްޗަށް  އޭގެ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ރިޕޯޓަކަށް  ނެރުނު  އޭ.ސީ.ސީން  ފެންނަނީ  މި 

މައްސަލަ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅުމެއްގެ  ހަމަ  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވެފައިވާތީ. 

ބަލާ ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓާއި އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  އިރުގައި ދިރާސާކުރުމަށް އޭ.ސީ.ސީގެ 

ކޮބައިތޯ. އޭގެ ލިޔުންވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހޯދައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ޝެޑިއުލްކޮށްގެން މި މައްސަލަ އިސް  

 . ޝުކުރިއްޔާ. މައްސަލައެއްގ ެެގޮތުގައި ބާއްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން   ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މި  މެންބަރު. ދެން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

 ލަޠީފަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އަޅުގަނޑުމެން   އިސްކަމެއްދީގެން  ވަރަށް  މިއީ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ދުވަހެއްގެ   ދެތިން  ވޭތުވެދިޔަ  ފެނިއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ދެންނެވީ  މި  އެހެން  މައްސަލައެއް.  އޮތް  ބަލަންޖެހިފައި 

މައްސަލައާ   މި  ކަންކަން  ހިނގައިގެންދިޔަ  ވަގުތެއްގައި  ތެރޭގައި  އިއްޔެގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެން  ގުޅޭގޮތުން. 

މަޖިލީހުގެ ވެސް   ވޯޓަކަށް    24ރައްޔިތުން  މެންބަރަކު ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 

ސްތިޢުފާދެއްވި ކަމަށްވަނީ  އެހުމަށް މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ވެސް ހުށަހަޅާފަ. އެހެން އޮއްވައި ދެން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އި 

ވެސް   އަޅުގަނޑަކަށް  ގޮތަކަށެއް  މައްސަލައެއްގެ  ނިމިގެންދާ  އެހިސާބުން  އެހެންނަމަވެސް،  މިނިސްޓަރު. 

ކޮމިޓީން   މި  މައްސަލަ  މި  އެހެންވީމާ،  ބަލާއިރަކު.  ގޮތަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  މައްސަލައިގައި  މި  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ 

 ލިޔުމުން މީގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިތުރުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މި ކޮމިޓީއަށް  ދިރާސާކުރާއިރު އެއް ކަމަކަށް 

އެއާއިއެކީގައި   ދެން  ދެއްވުމަށް.  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހުށަހަޅަން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ދަންނަވަން 
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ވި  ކަމުގައި  ނެތް  ތަފުސީލުކޮށް  ހިމެނިފައި  މެމޯގައި  އިދާރީ  މި  ނިމޭއިރު  ސީދާ  ބަލައި  މައްސަލަ  މި  ވެސް  ޔަސް 

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތައް ގެއްލުންވެފައިވާ ފައިސާ، ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ، ނުލިބިވާ  

ފައިސާ އެ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރެކޮމަންޑޭޝަންސްގައި ވެސް އަންނަންޖެހޭ. މި  

ކަމަކާއި އެކީގައި އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ   . އެހެންވީމާ،  21އޮކްޓޫބަރު، މި މަހުގެ ނިޔަލަށް. މިއަދު މިއީ    31ހުރިހާ 

ފޮނުވޭވަރު   ރިޕޯޓެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނިންމައި  މަސައްކަތްކޮށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމައަށް  ނިޔަލާ  މަހުގެ  މި 

އެނގި ސަބަބަކީ  ދަންނަވާ  މި  އެހެން  ދާނެ  ކުރަން.  ރިސެސްއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަހު  މިއަންނަ  ވަޑައިގަންނަވާނެ 

ކަމަށް   ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ނިންމުން  ކޮށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ކުރަންޖެހޭ  މީގައި  ކުރީގައި  ދިއުމުގެ  މަޖިލިސް. 

ން ކުރުމަކީ ވެސް  އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަދި މި ކަމުގެ މުޢާލާތް ނުކެނޑެނީސް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް މަޖިލީހު

  9އޮކްޓޫބަރަށް މި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމަން. އަދި އެބައޮތް    31މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ދެކޭތީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ  

 ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ހުށަހެޅުއްވި   އެ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އޮތްގޮތް ސާފުކޮށް ބެލުމަށް ލިޔުމުގެ އިތުރުން  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ކަން ހިނގާފައި  

މި ދެންނެވި ގޮތަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހާޒިރުކުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން.  

ކަމެއް.   މުހިންމު  އޮތްގޮތެއް ސާފުކުރުމަކީ  ހިނގާފައި  ކަން  މީގައި  ބަލައި  މައްސަލަ  މި  އަވަހަކަށް  އެންމެ  އަދި  ވީ 

އޮތް   ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުން  ޚާއްޞަކޮށް  ޝަކުވާ،  މިހާރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގނޑުމެންނަށް 

މަސައްކަތް   މި  ފެންނަގޮތުގައި  ކަންބޮޑުވުން. އަޅުގަނޑަށް  އޮތް  ދޭތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކާ  އޭ.ސީ.ސީގެ  ޝަކުވާއެއް 

މިފަދަ ބޮޑު މަ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކުރިއަށްދާއިރުގައި ޚާއްޞަކޮށް  އްސަލައެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާނުކުރީ 

އަދި   ނުހިންގޭތީވެ.  ތަޙުޤީޤު  އެކަށީގެންވާވަރަށް  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  ފެންނަގޮތުން  އެ  މީޑިއާއިން  ޖެނެރަލްގެ 

.ސީ.ސީގެ މަސައްކަތްތައް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގައެބަވޭ އޭ

އަޅުގަނޑަށް   އެހެންވީމާ،  ބަލާއިރު.  ވާހަކަތަކަށް  ހުރި  ދެކެވިފައި  އެއީ  ކަމަށް.  ހިތްހަމަނުޖެހޭ  އެހާ  ގޮތް  ހުރި 
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ކަމުގައި   ހާޒިރުނުކުރި  އޭ.ސީ.ސީ  އަދި  ސާފުކޮށް  ކަންކަން  އެ  ހާޒިރުކޮށް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފެންނަގޮތުގައި 

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އޭ.ސީ.ސީ ފޮނުވާފައި އޮތް ރިޕޯޓުން ދަޢުވާ ވެސް ކުރާނެ. އެހެންވީމާ،  ވީނަމަވެސް އެ އަޅުގަ

އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިންގިފައި އޮތް ކަމެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހިންގާފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެ  

ހާ ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދިރާސާކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކިބައިން  ރިޕޯޓް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޒިރުކޮށް 

ތާއީދުކުރަން. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށް  ސާފުކުރަންޖެހޭ 

ކަންބޮޑުވުމެއް   ފާހަގަކުރާ  ހަމަ  ވެސް  ކުރިން  ދިމާވުމުގެ  މައްސަލަ  މި  ކަންބޮޑުވުމެއް  ހަމަ  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް 

.ސީ.ސީގެ މަސައްކަތްތައް ހުރި ގޮތާއި ދޭތެރޭގައި އޮތް ކަންބޮޑުވުމަކީ. އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނިގެންދިޔަ މީގެ ކުރިން  އޭ

ޖެނެރަލަށް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އޮތް  ނިންމާފައި  ދަޢުވާނުކުރަން  ހަމަ  ވެސް  ބަލައި  މައްސަލައެއް  ޝިޔާމުގެ  ޖެނެރަލް 

ފާހަގަވެގެންދިޔަ. ވެސް  އޮތްކަން  އަދި    ނުފޮނުވައި  ޝަކުވާތައް  ބައިވަރު  މިފަދަ  ފެންމަތިވެގެންދިޔަ.  މީޑިއާއަށް 

އެބައޮތް.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ޝަކުވާތައް  އުޅޭކަމުގެ  ލަސްތަކެއް  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ޚާއްޞަކޮށް 

ސާފުކުރުމަކީ ވެސް    އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި އޭ.ސީ.ސީގެ މަސައްކަތް ހުރި ގޮތް 

ކެނޑުމުގެ   މުޢާލާތް  މީގެ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  އުއްމީދަކީ  ވެސް  ދެކެން. އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ރަނގަޅު 

ކުރިން މިކަމަށް ގޮތެއް ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅިގެން. ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްވު ތާރީޚުތަކަށް  

 އްޔާ.ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެން   ޙުސައިން.  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި  ކޮމިޓީއާ  މިވަގުތު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ކަމުގައި   އެބައޮތް  އަދި  ފުރުޞަތު  އެ  ވަނީނަމަ  އޮތްކަމަށް  ހިއްސާކުރައްވަން  ވާހަކަފުޅެއް  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި 

ހުށަހެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ބެލުމުގެ  ދަންނަވާލަން.  މައްސަލަ  މި  ކަމެއްގެގޮތުގައި  ފުރަތަމަ  އޮތީ  މި  ޅިފައި 

ދުވަސް.    15ސުންގަޑިއެއް ކަނޑައަޅަނޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  

މުއް  15ގިނަވެގެން   ކުޑަ  ތަންކޮޅެއް  އަދި  އެއަށްވުރެން  ދެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  މިހާރު  ދުވަސް.  ދަތެއް 

މަހުގެ   މި  އެވަނީ    31ގާތްގަނޑަކަށް  ނިންމަން. އޭރުން  ނިޔަލަށް  ދުވަސް    10ގެ  ދުވަސް.    9ވަރަކަށް  ވަރަކަށް 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ
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ހުށަހެޅުމަ ހުށަހެޅި  ގިނަވެގެން  އަޅުގަނޑު  ނިންމައި    15ކީ  ގޮތެއް  މިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  ދުވަސް 

ވެސް   މަޖިލީހުން  ލަފާއަރުވަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަރާތްތަކަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ނެރެ  ރިޕޯޓެއް  ނެރެންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

ގިނަވެގެން   ގޮތަށް.  ނިމޭނެ  އަޅުގަނޑު  15އެކަން  ޝެޑިއުލްކޮށްގެން  ތެރޭގައި  ނިންމަން. ދުވަސް  މިކަން  މެން 

  31އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން ބަލާ މަސައްކަތް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ޙަސަން ލަޠީފް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް  

 ގެ ނިޔަލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް   އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ.  ސުންގަޑިއާ  އާދެ!  ހުށަހެޅުމެއް  އެއްވެސް  އެހެން  އޮތީ.  މި  މިހާރު  އެއްގޮތްކޮށް 

މެދުގައި ނެތް. ދެން އަނެއްކަމެއްގެގޮތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިޔެގެން އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާނުކުރެވޭނެ  

ހަ އެބަހިމެނޭ.  ހުށަހެޅުމުގައި  ވެސް  ބަޔާންކުރުމަށް  ސަބަބުތައް  ނިންމެވި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކަމަށް  އެއާއިއެކުގައި  މަ 

ހުށަހެޅިފައި   ދެންމެ  ކޮމިޓީގައި  ވެސް  ދެންނެވުމަށް  ހިއްސާކުރެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ޖެނެރަލަށް 

އަޅުގަނޑު އަދި އެހާ ސާފެއްނުވޭ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ  -އެބަވޭ. ތާއީދު ވެސް އެގޮތަށް ލިބިފައިވަނީ. ދެން 

ފޮނުއްވި  -އި އެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް، އެންޓިމެދުގަ ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުއްވެވި ދަޢުވާކުރުމަށް ޓަކައި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 

ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި އެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް. އާދެ! އެއަށް ވެސް އެ އޮތީ ހުށަހެޅުމެއް ލިބި އަދި  

އެކު އެހެންވުމާއި  ކުރެވިފަ.  ވެސް  ޢަމަލުކުރުމަށް  ތާއީދު  ފެށިގެން  މިއަދުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް  ގައި 

ނެތްކަމަށް   ހުށަހެޅުމެއް  އެހެން  ވަނީނަމަ  ނެތްކަމަށް  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުންގެ  އެހެން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މައް އެ  އެއާއިއެކުގައި  ކުރިއަށްދާނީ.  ބަލައި  ގޮތްކަމަށް  ޤަބޫލުކުރާ  ކޮމިޓީ  މި  މިވަގުތު  ވަނީނަމަ  ސަލައިގައި 

އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ވާހަކައެއް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނެތްކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ބާއްވާލަން.  

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ގޮތެއް  ޝުކުރިއްޔާ   ވެސް  އެއަށް  ކޮމިޓީން  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑަށް  ދެންނެވިން  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު. 

ކަމަށް   ވާހަކައެއް  އޮތް  ވިދާޅުވެފައި  ވެސް  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ  އެއީ  ނިންމާލަދެއްވައިފިއްޔާ. 

ހޯ ފައިސާ  ގެއްލުނު  ދައުލަތަށް  އެއީ.  އެކީގައި  ވާތީއާ  ކޮމިޓީން  ވެސް  މި  ވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ގޮތާއި  ދާނެ 

ގޮތުގައި   ބައެއްގެ  ރިޕޯޓްގެ  އެއީ  ދިނުން  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް  މައްޗަށް  ހޯދުންތަކެއްގެ  ހޯދޭ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ހިމެނުމަށް ޓަކައި އެ މަސައްކަތް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރުން އެއީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.  

ކުރަންޖެހޭނެ   ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅުމެއްހެނެއް  އަޅުގަނޑު ދެން  އެހެންވީމާ، އެވެސް 

ބޭނުން،   މަސައްކަތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، ހުށަހަޅަން 

ނުކުރުމާއި ދެން އޭގައި އޮތް މައްސަލައެއްގެ ވާހަކައެއްނޫން އަޅުގަނޑު މިހާރު  ހުށަހަޅަން. އެއީ ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމާއި  

ވާހަކައަކީ ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް ވެސް ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގެންނަން އުޅެ އެ   މި ދަންނަވަނީކީ. މިހާރު މި ދަންނަވާ 

ދެން ހިނގައިފި.  އެކަން  ފައިސާތަކެއްދީ  ޚަރަދުތަކެއްކޮށް  ދައުލަތުން  ބެލުން  ނުގެނެވި  ނޫންތޯ  އިޙްމާލުވީތޯ  އޭގައި   

އަނބުރާ   ދައުލަތަށް  ފައިސާ  އެ  ކަމަށްވަންޏާ  ހުރި  ގެއްލިފައި  ފައިސާ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  އެއް  އެއީ 

ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޖިލީހުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ދިނުން އެއީ މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން  

ބޭނުން ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އެހެންވެ އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން އެވެސް މީގެ ތެރޭގައި    ކުރަން

 ބަލައިދޭން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަކުރައްވައިފި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރެކޯޑުގައި އެގޮތަށް ދެ ފަހަރަކު ފާހަ 

ވެސްމެ. ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވައިފި. ދެން އަޅުގަނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ދަންނަވާލަން  

ކަންތައް   ދިމާވި  އެ  ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގައި  މައްސަލަ  މި  މިވަނީ  ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ވާހަކައަކީ  ބޭނުންވާ 

ނެއްތޯ އެ ޕްރޮސިކިއުޓް ނުކުރެވޭގޮތްވީ، އެ ކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށްލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ. ދެން  ބެލުމަށް. އެއީ ކިހި

އާއި ފައިނޭންސްއާ ބެހޭ ދައުލަތަށް ހޯދަންޖެހޭ   ފައިސާ  ނުބަލާނެ  ކޮމިޓީއެއް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން 

ގަނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ އެހެން ކޮމިޓީތަކުން އެ ކަންކަން  ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި ދިރާސާކުރުން އެއީ އަޅު

ގޮތަށް   މިދެންނެވި  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކޮމިޓީތަކުން.  އެހެން  ބެހޭ  ކަމާ  ބައްލަވާނެ 

ދިމާވި ކިހިނެއް  އެއީ  ޚިލާފު  ދިމާވި  މި  ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގައި  މި  ހަމައެކަނި  މިވަނީ  ކަމެއްތޯ    ހުށަހެޅިފައި 

ސާފުކޮށްލަން. އެކަމުގެ ހުށަހެޅުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިފި ވެސްމެ. ތާއީދު ލިބިއްޖެ. އެއީ އެ ރިޕޯޓް،  

އޭ.ސީ.ސީގެ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިޔުމުން ދަންނަވައި އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  

ންނަވައި އެ ދަޢުވާނުކުރެވުނު ސަބަބުތައް ދެނެގަތުން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމަށްފަހުގައި މި  ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ދަ

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ   ހީވަނީ ވާހަކަދެކެވޭނީ ވެސް އަދި މި  ބެހޭ ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑަށް  ފައިސާއާ 

އެ  ނުފެންނާތީވެ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަކަމަށް  ހިމެނޭ  ބައި  ދެން  ހޯދުމުގެ  ދަންނަވާލީ  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  ވާހަކަ   
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އަރުވާނަން.   ފުރުޞަތު  ނިހާދަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  މެންބަރުންނަށް.  އިއްޒަތްތެރި 

 އެއަށްފަހުގައި ޒަރީރަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައި އޮތް މައްސަލައިގައި މި އޮތީ މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ  

ބަލަން. އެހެންނަމަވެސް، މި އުޅެނީ ދައުލަތުން   ވިދާޅުވި ފަދައިން އެ ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަ  ތި 

އަޅުގަނޑުމެން ގެއްލިގެން.  ފައިސާ  ބައިވަރު  ޓަކައި  ވަރަށް  ހޯދުމަށް  އަނބުރާ  ފައިސާ  އެ  ކޮމިޓީގައި  ގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭ ލަފައެއް ދިނުމަށް އެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  

ގަނޑުމެންގެ މި  މިއަދު މި ރިޕޯޓް ނިންމާއިރުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން. އެއީ އަޅު

ރިޕޯޓް   ނިންމާއިރުގައި  ރިޕޯޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ވިޔަސް  ކަމެއް  ކުރަންޖެހުނު  ބޭރުން  އެޖެންޑާގެ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި 

ނުގޮތަށް   ހަމަ  ދެއްކި  ފައިސާ  އެއީ  އަނބުރާ.  ފައިސާ  ބައިވަރު  މިހާ  ގެއްލުނު  ދައުލަތަށް  ކޮށް  މިކަން  ތެރޭގައި 

ބޭނުން  ވާހަކައަކީ  ފެންނަން. އެއްބަސްވުމުގެ  އެބަހުރި  ރިޕޯޓުތަކުން  ކުރިމަކަށް  އެކަން  ސޮއިކޮށްގެން  ގޮތަކަށް   

ސަޕްލަޔަރު   ނޫނިއްޔާ  މައްސަލައެއްތޯ.  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  ނުފޮނުވައިގެން  އެއްޗެހި  ސަޕްލަޔަރު  އެއީ  ފައިސާދީފި. 

ކޮބައިތޯ ގޮތަކީ  ލިބޭނެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ފައިސާ  އެ  އަދި  މީހެއްތޯ.  ހުރި  މަޖިލީހުގެ  ދުނިޔޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން   

މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ނިންމާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެ  

ސަޖެސްޝަން ދޭން ފެންނާތީވެ، އެ ލަފާއަރުވަން ފެންނާތީވެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި  

 މަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހެޅުއްވު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. ދާއިރާގެ    އާދެ!  ކަނޑިތީމު  ގުޅިވަޑައިގެންފި  ކޮމިޓީއާއި  މިވަގުތު  ޒަރީރު.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

  ޝަހީމް.هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިއްޒަތް

 

 ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަދި   ގޮތް  ހޯދޭނެ  ފައިސާ  ޑައިރެކްޓްކޮށް  ސީދާ  ވިދާޅުވިހެން  ތި  މުޤައްރިރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތާޢީދުކުރަން. 
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މެދުވެރިކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ކޮމިޓީއެއް  މަޖިލިސްގެ ކޮންމެވެސް  ނުހޯދުނު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް 

ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ލިބިދާނެހެން. އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އާއްމުކޮށް މިފަދަ  

ކޮރަޕްޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤީ ރިޕޯޓުތައް އަދި  - މިއީ. އެންޓިމައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި އަބަދު ވެސް އޮންނަ ކަންތައްތައް

މަރުޙަލާތަކުގައި ޝަރީޢަތްތައް ނިމިގެންދާއިރު   ތަޙުޤީޤީ  އެ  މައްސަލަތައް ވެސް.  ތަޙުޤީޤުކުރާ ހުރިހާ  އިން  ޕޮލިސް 

މި އެކަހަލަ މައްސަލައެއް.  ވެސް  ދިމާވީ  ވެންޓިލޭޓަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުވޭ. ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ސާބިތެއް  އީ 

ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު   މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  ވާހަކައެއް.  ދައްކަމުންދާ  ވެސް  އަބަދު 

މަސައްކަތަކީ   ކުރާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހަޅައިގެން  އިޞްލާޙު  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ވެސް  ޤާނޫނުންޢުޤޫބާތު 

ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގެ ހަމަ  ކުރެވެމުންދާ  މިގޮތަށް  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  ހައްލެއް  ކަންތައްތަކަށް  ދިމާވާ  މިހެން   

ޤައުމުގައި   މި  މައްސަލައަކީ  ވެންޓިލޭޓަރު  ހާލަތުގައި  މި  ކޮވިޑުގެ  ރާއްޖޭގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތް. 

އެންޓި އެހެންކަމުން  މައްސަލައެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  މޯލްޑިވްސް-ދިމާވި  ގުޅިގެން    ކޮރަޕްޝަނާއި  ސަރވިސްއާ  ޕޮލިސް 

ތަޙުޤީޤީ ރިޕޯޓު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ ބޭފުޅާ އެ ވިދާޅުވަނީ ބޭނުންވާ ވަރަށް ހެއްކެއް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް،  

އެންޓި އަނެއްކާ  ދީފައި  ރައްދު  އެއަށް  ޤަރީނާއާ  -ހަމަ  ހެއްކާއި  ތިމަންނަމެން  ބުނޭ  އެބަ  ކޮރަޕްޝަނުން 

ހު ވަރަށް  ބުނާނަމަ ޕްރޮސެސްކުރެވޭ  ޖުމްލަކޮށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅާފަ.  ންނާނެއޭ 

ބައެއްތޯ   ކޮންކޮން  ކިހިނެއްތޯ،  އޮތީ  މި  ހިނގާފައި  މައްސަލަ  މި  ކަންބޮޑުވުން  ހުރި  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޖެނެރަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޙަޤީޤަތުގައި  މައްސަލައިގައި  އަދި  ޝާމިލުވަނީ  ވެސް  މިކަމުގައި  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  އެ  ލް 

ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަ ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން އެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ޓަކައި އެބޭފުޅުން މިކޮޅަށް 

ހާޒިރުކޮށްގެން އެ ހުށަހެޅި ޑޭޓަށް މި މައްސަލަ ނިންމަން އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާތީ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. 

 ރިއްޔާ.  ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިކަމުގައި   އެބައޮތްތޯ  ވާހަކަފުޅެއް  މެންބަރެއްގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ކަމެއްގެ   ފަހު  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  ހިއްސާކޮށްލުމަށް. 

ތުގައި ހުށަހެޅުއްވި ކަންތައް އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި އިންނާތީވެ އަޅުގަނޑަށް ސީދާ އެ ފައިސާ ހޯދާފައި  ގޮ

މައްސަލައަށް   އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު  ލިޔުން  އެ  އެކުލަވާލާއިރުގައި  ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޓީގެ  ވާހަކަތައް  ގޮތުގެ  ދޭންވީ 

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއަށް ފެތޭކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑު    ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ބޭރުވެ އަދި އެހެން
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ހިތުން ދެން ހުށަހެޅުމަކަށްވާތީ އަދި ތާއީދު ލިބިފައިވާތީ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލާފައި ނޫނިއްޔަކާއެއް އެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު  

ޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމުގައި  ނުނިންމަންވެގެން މިހާރު ހިތަށް މި އަރަނީ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ އިއް

ހިމެނެނީ، ފުރަތަމަ ބައި ދެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވިފައި   މިވާ ދެވަނަ ބައި. އެއީ ދެވަނަ ބައިގައި މި

ބެ ޚިލާފުތައް  އެ  މައްސަލަތަކުގައި  ދިމާވި  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ގޮތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ  ލުމުގައި  އޮތީ 

ކިޔައިދިނުމުގެ   ގޮތްތައް  ދޭންވީ  ދައުލަތަށް  ހޯދާފައި  ފައިސާ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދިރާސާކުރުމަށް.  އަޅުގަނޑުމެން 

އެގޮތަށް   ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވައިލާނަން  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  މެދުގައި  ބަޔާއި 

ރި ދެ މެންބަރުން ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީވެ. އެހެންވީމާ، ފާސްވީ ދެއްތޯ. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ. އަދި އެގޮތަށް އިއްޒަތްތެ 

އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބައި ވެސް ހިމަނާފައި ކުރިއަށް ދާނީ. ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  

 ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް.  މި އޮތީ އެހާހިސާބަށް އެ މައްސަލަ ނިމުނީ މިވަގުތު. ދެވަނަ ކަމަކަށް މި އޮތީ ބާ 

ވާނީ   ދުވަހެއްގައި  ކުރީ  ކޮމިޓީގައި  ކަމެއް  ފާހަގަކުރެވުނު  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ތަޙުޤީޤެއް   މައްސަލަތަކުގެ  ސުލޫކީ  ފަނޑިޔާރުގެ  ހުންނަވަނިކޮށް  ކަމުގައި  ފައިނޑިޔާރު  އެއީ  ހިންގިފަ.  ބަޙުސެއް 

ސުލޫކު    ޖުޑީޝިއަލް ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެ  ތަޙުޤީޤުގައި  ނޫނިއްޔާ  ގެންދަވަނިކޮށް  ކުރިއަށް  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް 

ވަކިކުރުމަށް   ފަނޑިޔާރަކު  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ނުވަތަ  ވަނިކޮށް  ނިންމާފައި  ކޮމިޝަނުން  އެ  ކަމަށް  ސާބިތުވާ 

ބިތުވެގެން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ  ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ނޫނިއްޔާ ވަކިކޮށްފައި ސުލޫކު ކަމެއް ސާ

މައްސަލައިގެ   ކުރައްވަމުންދާ  ޕްރެކްޓިސް  ވަކީލުކަމުގެ  ގާނޫނީ  ފަނޑިޔާރުން  ބައެއް  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ވަކިކުރާ 

މައް ސުލޫކީ  ފަނޑުޔާރެއްގެ  އެއީ  ފާހަގަކުރެއްވި.  އެދުވަހު  މެންބަރުން  ގިނަ  ވަރަށް  ކޮމިޓީގެ  ސަލަ  ކަންބޮޑުވުން 

ސާބިތުވީމާ ކުއްލިއަކަށް ސާބިތުވީމާ ނޫނީ އެ މައްސަލަ ބައްލަވަމުން ދަނިކޮށް އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިޢުފާ އެ ސަބަބާ  

ހުރެ ދެއްވީމާ އެހާހިސާވުން ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ވަކިވުމަށްފަހުގައި ކުއްލިއަކަށް ވަކީލަކަށް ވެވަޑައިގެން އެ ޕްރެކްޓިސް  

ން. އެހެންވީމާ، ސުލޫކީ ކަމެއް ނޫންތޯ އެ ސުވާލު އުފެދުނީ. އުފެދިގެން އަޅުގަނޑުމެން ބާ  ކުރައްވާތީވެ އެ ކަންބޮޑުވު

ފަނޑިޔާރުންނާއިމެދު   އެފަދަ  ބޭފުޅުން،  އެ  އުސޫލެއް  އެފަދަ  ދެންނެވީ  ސިޓީއަކުން  ކައުންސިލުގައި 

މެދުގަ ކުރެއްވުމާއި  ޕްރެކްޓިސް  ކަމުގައި  ވަކީލު  ފަނޑިޔާރުން  ސުލޫކީ  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި  ބޭފުޅުން  އެ  އި 

ހާލަތްތަކުގައި   އެފަދަ  އެބައޮތްތޯ  އުސޫލެއް  އެފަދަ  ފެތެނީ  އެކަން  ގޮތަކަށްތޯ  ކޮން  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ 

ޢަމަލުކުރެވޭނެ. ދެން އެ ބޭފުޅުންގެ ޖަވާބު އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު  

ސަ  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  ނަޝީދަށް، ވެދުން  ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. 

ހަވާލާދީފައިވާ   ވާހަކަފުޅު.  މައިގަނޑު  އޮތީ  އެ  ބައިގައި  ދެވަނަ  ނުދެންނެވިޔަސް  ބައި  ފުރަތަމަ  ގުޅޭ.  މަޢުލޫމާތާއި 
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ނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރެއްވުމާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލެއް ބާ  ފަދައިން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ގާ

ނަންބަރު   ދަންނަވަމެވެ. ނަމަވެސް، ގާނޫނު  ކަމަށް  ނުވާ  ކަނޑއަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ހިމަނާފައި  ކައުންސިލުން 

ދަށުން    5/ 2019 ގާނޫނު(ގެ  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ގެޒ2020ެޖޫން    22)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ޓުގައި  ގައި 

ޝާއިޢުކޮށް، ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގާނޫނީ ވަކީލުން  

އެ   އެއީ  ދެންނެވީމެވެ.  ކަމުގައި  އަންނަ  ބަލަމުން  ކައުންސިލުން  ބާ  މައްސަލަތައް  ޚިލާފު  ސުލޫކާ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

މައް މި  ޖަވާބަކީ  ދެއްވި  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑު  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުން  ގުޅިގެން.  ސަލައާ 

 ހުޅުވާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ. 

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ގުރައިދޫ

ކޮންމެ   ބަލަނީ  ވެސް  އަބަދު  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މީހަކު ވެސް ލުއި ދެވޭތޯ ދެއްތޯ. މީހުންނަށް އުނދަގޫކޮށް މީހުންނަށް ބުރަޖައްސާކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ  

ކަމަކަށް ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ހަނދާންވޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  ވަރަށް  ކުރިން  މީގެ  ފަނޑިޔާރުކަމުން   .

ޤާޟީންގެ    1997 އިސް  އޭރުގައި  އައީ.  އުފެދިގެން  ކޯޓުތައް  ނަމުގައި  ކޯޓުގެ  ޖިނާޢީ  ކޯޓާއި  މަދަނީ  ހިސާބުގައި 

ދެއަހަރަށް ސަސްޕެންޑުކުރެ ދީފައި ނިކުމެވަޑައިގަތީމާ  ބޭފުޅުން އިސްތިޢުފާ  ތިއްބެވި  އެ  ގޮތުގައި  އްވި. އޭގެ ފަހުން 

އުސޫލަކީ ރަނގަޅު އުސޫލަކަށް ނުވާތީ އެ އުސޫލު އުވާލައްވާފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން  

މީހަކަށް   ކޮންމެ  އޮންނަ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ލިބިފައިވާތީ ގާނޫނީ  ޙައްޤު  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ވެސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ 

ހުންނަވާފައި  ވަކާލާތުކުރުމުގެ   ކަމުގައި  ފަނޑިޔާރު  އެއީ  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ލިބެންޖެހޭނެ  ފުރުޞަތު 

ކަމުގައިވާނަމަ   ދެއްވައިފި  އިސްތިޢުފާ  އަމިއްލައަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ނުވަތަ  ވަކިވިޔަސް  ދީފައި  އިސްތިޢުފާ  އޭނަ  ވެސް 

. މިހާތަނަށް، މިހާރު ވެސް މީގެ ކުރިން ވެސް އަދި  އޭނައަށް އެކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

ކުރައްވާ   އެބަ  ޕްރެކްޓިސް  ވެސް  މިހާރު  ޤާޟީން  ތިބި  ދެއްވާފައި  އިސްތިޢުފާ  ހުށަނޭޅި  މައްސަލަ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް 

އޮ  ހުރަހެއް  އެކަމަކަށް  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  ސިޓީއަށް  މި  ކައުންސިލުގެ  ބާ  މީގައި  ދެން  ވަޑައިގެން.  ތް  ކޯޓުތަކަށް 

އަމިއްލައަށް   ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ބޭފުޅުންނަށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް ނުފެނޭ އެ 

އެ   ނެތަސް  ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލަ  ޖޭ.އެސް.ސީން  އަދި  ކަމަށްވާނަމަ  ވަކިވެވަޑައިގެންފި  ދީފައި  އިސްތިޢުފާ 

ފުރު މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ގާނޫނީ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ލިބެންޖެހޭނެ  ޞަތު 

މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލައާ ޚިލާފު ނުވަތަ ސުލޫކާ ޚިލާފުވާ ކަމެއް އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ  
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އަޅުގަނޑަކަށް   އެހެންވީމާ،  އަޅުއްވާނެ.  ފިޔަވަޅު  ބައްލަވައި  އެކަން  ކައުންސިލުން  އެ  ބާ  ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް 

 ބޭފުޅުންނަށް އެގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު. 

 

 ދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ އިޞްލާޙުކުރަން ނިކުމެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި  

އަޅުގަނޑު ގޮސް މަގުމަތިން ދަމުން ގަހެއްގެ ދަށަށް ވެއްޓިފައި އޮތް އަނބެއް ނެގީ. އެ އަނބު ނަގައިގެން ދިޔައީމާ  

ކުށްވެރި ކުށްވެރި.  މިވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ނުވަތަ    3ވާ  ޙުކުމެއް  މަސްދުވަހުގެ 

ޖުރުމަނާއެއް ކުރީ. އޭގެ ތިން އަހަރުވަންދެން އަޅުގަނޑު ޕޮލިސް ރެކޯޑު ކްލިއަރއެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑަށް ވަޒީފާއެއް  

އަދަބު އަޅުގަނޑަށް  ކުށަށް  ކުޑަ  ކުރާ  އަޅުގަނޑު  މާނައަކީ  އޭގެ  ނޯވޭ.  ފުރުޞަތެއް  ލިބިގެންދެއޭ.    ލިބޭނެ  އެބަ 

ޕޮލިސް   ހަނިވެގެންދޭ.  ވެސް  ފުރުޞަތު  ވަޒީފާގެ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮށްފާނެތީ  ވައްކަމެއް  އެކަހަލަ  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑު 

މި   ފިޔަވަޅު  ބަލައި  ކްލިއަރއެއް ނުވޭ. ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި  ރިޕޯޓު 

 ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ނޫނީ ސުލޫކީ އެތައް ބައިވަރު މައްސަލައެއް ތިބޭ  އަޅަނީ ބޮޑެތި ވައްކަންތަކާއި

އެނގުނީމާ   ސަލާމަތްނުވާނެކަން  މީގެން  ތިމަންނާ  ފަށާއިރަށް  ބަލަން  މައްސަލަތަކެއް  އެފަދަ  ފަނޑިޔާރުންނަށް. 

ދު  އަނެއް  އަނެއްކާ  ނިކުމެ  ކިޔާފައި  ދިނީއޭ  އިސްތިޢުފާ  ކުރީއޭ.  އެ  ރިޓަޔަރ  އުޅެން  މަސައްކަތުގައި  އެ  ވަހު 

ދެވޭ   ހިންގަން  ޖަރީމާއެއް  އެހެން  އެފަދަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ދިނުމަކީ  ފުރުޞަތު 

ކުށެއް   ނޫން.  ދެރަގޮތެއްވާކަށް  ބަޔަކަށް  އެއްވެސް  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ފުރުޞަތެއް. 

އަދަބު   ތިމާއަށް އަދަބު ލިބޭނެކަން. ހަމައެކަނި ވަޒީފާއެއް  ކުރީމާ  ކުރީމާ އެނގެންޖެހޭނެ  ލިބެންޖެހޭ. ތިމާ އެ ކުށް 

ހަމައެކަނި ވަޒީފާ ގެއްލި ރިޓަޔަރ ކޮށްފައި، ރީތިގޮތުގައި ރިޓަޔަރ ކޮށްފައި ދައުލަތަށް އަދި އެ   ނޫންކަން ގެއްލޭނީކީ. 

ލިބެންޖެ ތެރެއިން  ޢިނާޔަތުގެ  އާއި  މުސާރަ  އޭގެ  އޮންނަ  ހޯދައިގެން  ވެސް  އެއްޗެއް  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  އެއްޗެއް  ހޭ 

ފަނޑިޔާރުކަން   އޭނާ  ނިކުންނައިރުގައި  ކުރަން  ލޯޔަރުކަން  އެ  އަދި  ކޮށްގެން  ލޯޔަރުކަން  އަނެއްކާ  އިތުރުން 

ން އަނެއްކާ  ކުރިއިރުގައި އެ މީހާއަށް ވިއްކާފައި އޮންނަ ޙުކުމް ދިފާޢުކުރުމަށް ނޫނީ އެ މީހާގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރަ

އަޅުގަނޑު   ކަމުގައި  ހަނިވާންޖެހޭ  ވެސް  އަސްލުގައި  ފުރުޞަތު  އޮންނަ  މި  ނިކުންނަން  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ 
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އަޅުގަނޑުމެން  މިއަށް  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  ބާ   ޤަބޫލުކުރަން.  ކަމަށް  ހޯދަންޖެހޭނެ  ހައްލު  ކޮމިޓީން  ޖުޑީޝިއަރީ 

ގާނޫނަށް އެއީ  ވާހަކަދައްކައިގެން.  ކަމަށް  ކައުންސިލާ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެސްގެން  އިޞްލާޙު   

ވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާ މި ދެންނެވި ފަދައިން އަނބެއް  

މި   ވެސް  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ބުނާ  ކުށްވެރިވާ  އޭނަ  ޖަހާލާ  ޙުކުމެއް  ގެންގޮސް  ނެގީމާ  މިފަދަ  ވަގަށް  އޮންނަނީ 

އުސޫލުތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވަކި މީހަކަށް ވަކި ގޮތެއް ހެދުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ  

ތަންދޭ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީ  އެހެންވީމާ،  ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެއޭ.  އެންމެންނަށް  ބުނަނީ  ވެސް 

ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ދެންނެވި ފަދައިން މި ކަންތައް ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑު ޤަ

ގެނެސްގެން   އިޞްލާޙެއް  ގާނޫނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވަތަ  ވާހަކަދައްކައިގެން  ވެސް  ކައުންސިލާ  ބާ  ހުށަހަޅަނީ 

 ނަމަވެސް މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

އެއަށްފަހު   ލަޠީފް.  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  މިވަގުތު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު 

އަޅުގަނޑު   ކަމަކަށް  އެއް  ބޭނުންވޭ.  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމެއް  ދެ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު އިސްތިޢުފާދެއްވުމަށްފަހު ދެން ހަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު   ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން 

ބަ  އެހާ  އެއީ  ދެން  ޕްރެކްޓިސްކުރަންވީމާ  ގޮސް  ދެން  ކޯޓަށް  އިނގޭތޯ.  ނޫން  ކަމެއް  ފަސޭހަ  ލައިގަންނަން 

ކަމަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު   މާބޮޑު މައްސަލައެއް  ކަމަށް ދެކި  އަދި މައްސަލައެއް  މުޅިއަކުން  އެހެންނަމަވެސް، އެއީކީ 

ނޭ ކަމަށް  ކޮންމެހެނެއް ނުއެއްދެކެން. އެ ފަނޑިޔާރަކު ސީދާ ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައެއްގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެ

ކަމަކަށް   އޮތް  މައްސަލައެއް  އޭގައި  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދާ  ކޯޓަކަށް  އެހެން  އަދި  ނުވަތަ  ވަންޏާ 

ފެންނަ ކަމެއް އެއީ   ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މީގައި  އަޅުގަނޑަށް  ނުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑު 

ޖުޑީޝިއަލް މައްސަލައެއް  އިސްތިޢުފާ  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ފަނޑިޔާރު  އެ  ބަލަމުންދަނިކޮށް  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް   

މައްސަލަ ބެލުން ހުއްޓާލަނީ. އެއީ ފަނޑިޔާރެއް ކަމަށް   އެ  ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ އޭނަގެ  ދެއްވުމަށްފަހު ދެން މިހާރު 

ތަ ބަލާނެ  ދެން  މައްސަލަ  އޭނަގެ  އިތުރަށް  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ކަމަށް.  ނުވާތީކަމަށް  ނޯންނަ  ނެއް 
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މައްސަލައެއް   އެއީ  ހިސާބުން  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ހުއްޓާލަނީ.  ބެލުން  މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެ  އެހެންވީމާ، 

ކަނޑައެޅިގެން އޮތް ކަމަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުންނަ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބެލުން  

ސަރވިސް ޖުޑީޝިއަލް  ކޯޓަށް  ހުއްޓާލާ  ދުވަހު  އަނެއް  ނުކުމެވަޑައިގެން  ފަނޑިޔާރު  އެ  ދެން  ކޮމިޝަނުން.   

އޭގެ   ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ނުކުރެވޭ.  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަކަށް  ކަމެއް  ރަނގަޅު  އަދި  އެއީ  ވަޑައިގަތީމާ 

އުސޫލަކީ ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބައް  ލަވަމުން ގެންދަވާއިރު،  ރަނގަޅު އެއް 

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ  ބައްލަވަމުން ގެންދަވާއިރު އެ ފަނޑިޔާރަކު އިސްތިޢުފާ ދެއްވި ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް އެ  

ބޭފުޅެއްގެ   ކުރެއްވި  ފަނޑިޔާރުކަން  އޮންނާނީ  ނިމިފައި  ބަލާ  މައްސަލަ  އެ  އޭރުން  ނިންމުން.  ބަލާ  މައްސަލައެއް 

ނިމިފައި ބަލާ  ކޯޓުގައި  މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރަށް  ނުނީ  މައްޗަށް  ގޮތެއްގެ  ނިމޭ  މައްސަލަ  އެ  ދެން  އޮންނާނީ.   

ކޮމިޝަނުން   ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  މިސާލަކަށް  ދެވިގެންނުވާނެ.  ވަކާލާތުކުރެވެން 

ފަނޑިޔާރަކު  އެ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  ނިމޭއިރު  ބަލާ  މައްސަލަ  ކޮށްފައި    ފަނޑިޔާރެއްގެ  ކުށެއް 

އޭނާ   މިސާލަކަށް  ވަންޏާ  އޮތް ކަމަށް  ނިންމާފައި  އެކަން އެހެން  ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން  އެކަން އެ  އޮތްކަން 

ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުރިއިރު އެ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ކަންކަން ކޮށްފައި އޮތީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށްކަން  

 ނިންމާފައި އޮތް ފަނޑިޔާރަކަށް ވަކާލުތުކުރަން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ ދެވިގެން ނުވާނެ. އެއީ  އެ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން

މައްޗަށް   އޭނަގެ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  ގޮތަށް  ދަންނަވާ  މި  ކަމަކަށްވާނެ  ނުޖެހޭ  ތާކުންތާކު  ވަރަށް 

ހު އޭނަ ފަނޑިޔާރަކު ނޫން ކަމަށް ވެފައި ވަކީލެއްގެ  ކަމެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމާފައި އޮތްވާ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަ

ގޮތުގައި މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ދެވޭ ކަމުގައި ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަކަށް ވާނީ. އެހެންވީމާ، ދެ ކަމެއް  

ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  ކަމަކީ  އެއް  ދަންނަނަވަނީ.  މި  އިރު  އަޅުގަނޑު 

މައްސަލަ   އެ  ބަލަމުންދާއިރު  މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެ  ވެސް  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އިސްތިޢުފާދިން  ފަނޑިޔާރަކު 

ކަމަކާ   ކުރި  އެ  އޭނަ  އަންނަނީ  ފައިނަރލިޓީ  އޭގެ  އޭރުން  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ނިންމަވަންވާނެ  ބައްލަވާ 

ސަލަ ނިންމާއިރު ދެން އޭނަގެ މައްޗަށް އޭނަ ކުށެއް ކޮށްފައި  ގުޅޭގޮތުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތުން އެ މައް

ކަމަށް   ނިންމައިފި  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  ކަމަށް  އޮތް  ކޮށްފައި  ކުށެއް  ފަނޑިޔާރު  އެ  ކަމަށް،  އޮތް 

މި ދެންނެވީ އޭނަ އުމުރު ދު އޭނައަށް ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ މުއްދަތެއް އޮންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު  ވަހު ވަކާލާތު  ވަންޏާ 

ނުދެވޭނެ   ކޯޓަށް  އޭނައަށް  އޮންނަންޖެހޭ  މުއްދަތެއް  ވަކި  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ހުންނަ  ނުކުރެވި 

ކަމަށް   އިޞްލާޙެއް  ފެންނަ  ގެންނަން  ގާނޫނަށް  ގޮތުގައި  އިޞްލާޙެއްގެ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި.  ވަކީލެއްގެ 

 ރު.  އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި
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 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވަހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް. ދެންމެ  ދެ  މީގައި  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ފާހަ  ލަޠީފް  ހުރެ  ޙަސަން  ހުރެފައި އެއްވެސް ސަބަބަކާ  ކަމުގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގައި  ގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެއް ދުވަހަކު 

މައްސަލަ ނުޖެހި ވިޔަސް އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ކޯޓުތަކަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިކުތުމަކީ ދުނިޔޭގެ  

ދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ގާޑްނިންގ ކްލޯސް ނޫނިއްޔާ  ހިނގާ ގޮތެއް ނޫން. އަބަޑިމޮކްރެޓިކް ޤައުމުތަކުގައި  

  ން ހެ ، އެ އެހެންވީމާ .ނގޭތޯއި  ޅޭނޫ އެކަމަށް  ޤީޤަތުގައިޙަ  ޖެހޭދޭން ވަގުތުކޮޅަށްނުވަތަ  ބަގީޗާ ހެއްދުމުގެ ޕީރިއަޑެއް  

 ވަޒީފާގެ އިނގޭ އެބަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގައި ،އެހެންނަމަވެސް ދާކުރެވިދާނެ.  އަ ވަޒީފާއެއް އެހެން ކޮންމެވެސް

އެހެންތުޞަފުރު ހަނި.  ފުދޭވަރަކަށް  އެކަމެއް   ޟާރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި،  ނަމަވެސްތައް  ގޮތަށް   ފާހަގަކުރެއްވި 

 ޕީރިއެޑެއް  އަހަރުގެ  ދެ  އެގޮތަށް  ނެ އިނގޭތޯ. ނުވާ ކުރެވިގެން   ރެސްޓްރިކް އެކަން ތެރެއިން  ގަވާއިދެއްގެ  ހަމައެކަނި

މުއްދަތެއް    1ނިއްޔާ  ނޫ  އެއީ   .ތެރެއިން  ގާނޫނުގެ  ހެނީއަންނަންޖެ އެކަން  ވަންޏާމު  ކަމަށް ހިމަނާ އަހަރުގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަސާސީ  އެހެންވީމާ އް.ޙައްޤެ  އަސާސީ  ލިބިދޭ އެއީ    ހަނިކޮށް އް  އްޤެ ޙަ، 

އެ    ނަމަ ރާހަނިކު އެ  އެއްވެސް  ،ހިފަހައްޓާނުވަތަ   ކުރަންޖެހޭނީ އެކަމެއް މު  ވަންޏާ ކަމަށް ހިފަހައްޓާ  ވަރަކަށް 

އިޞްލާޙެއް ތެރެއިން ބިލުގެގެ  ފަންނުނީ  ގާނޫ ،އެހެންވީމާ .ތެރެއިން ނޫނުގެގާ ބިލަށް   ނުވަތަ ށަހަޅައިގެން ހު  

ކަމަށް ހޭބެ  ފަނޑިޔާރުންނާ ހުށަހަޅައިގެން  އިޞްލާޙެއް    ނީ ކަނޑައެޅޭ  އެގޮތަށް ބޫލުކުރެވެނީޤަ އަޅުގަނޑަށް ގާނޫނަށް 

 ގޮސް ތަކަށްކޯޓު ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ވަކި ވެސް  އިވަކިވުމަށްފަހުގަ  ނުވަތަ އިހުގަފަވަކިކުރަމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް

 ދެން ން.ނުކުރަ ބޫލެއްޤަ އަޅުގަނޑެށް ކަމަކަށް  ކުރެވޭނެޏާ. ގަވާއިދަކުން އެކަން ވަން ކަމަށް މަނާކުރާ  ކުރުންލާތުވަކާ

 ނުވަތަ  ވަނީކީބަތްނިސް މިކަން ހަމައެކަނި ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ނިހާދު މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ކަމަކީ އަނެއް

 ނގޭތޯއިލަ ކުށްތައް  ބައެއްކަހަ އެބަފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށްރުންކަށް ވެސް ނޫން.  ފަނޑިޔާ ކުރަން ޖެހޭނީކީ  ތުބީޤުތަ

އަދިވަންދެރުއަހަ   5 ވެސް  ލިބުމަށްފަހު  ދަބުއަ ކުށެއްގެ  އެ ކުރުމަށްފަހު ށެއްކު މީހަކު އެބައޮވޭ    ރެކޯޑު އެ ން 

ކިޔާފައިފުލު އެހެނޭ  އިނގޭތޯ.  މިއީ  ނުލިބޭ ވަޒީފާއެއް  އޭނާއަކަށް ހުންގެ  ރު  މިހާ  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރާޤަ އަޅުގަނޑު. 

ނޫން.   ގޮތެއް  ހިނގަންޖެހޭނެ މިކަން  ތެރޭގައި ނޑުގެގިއުގަ  ގެ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޓުމެންޑޭޤާނޫނުއަސާސީގެ އެ  
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ކު އެ  ކުރީމަ  ކުށެއް    ރެކޯޑް  ށުގެކު  އެއިނގޭތޯ.    ނިމުނީމެއް  ކަ  އެ ލިބުމަށްފަހު ދަބުއަ ލިބެންޖެހޭށް  ށަމީހަކު 

 މަ ހަ މިއީ އޮތުމަކީ  ގޮތަށްނުލިބޭ ވަޒީފާއެއް އަށްއޭނާ ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ ވެ އެ  ދެމިއޮ  ފަސްއަހަރުވަންދެން އަނެއްކާ

އިނގޭތޯ.  އާނިޔާ ކަމެއް  އިރަންޖެހޭ  ރަނގަޅުކު އަޅުގަނޑުމެން ގޮތުގައި  ބޫލުކުރާޤަ އަޅުގަނޑުއެއް  ޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 

 އެ  ނުދީ  ވަޒީފާއޭނައަށް    އި ކިޔާފަ އޮތަކޭ  ރެކޯޑުވިޔަސް  ސާބިތުނުލަ  މައްސަ  ބައެއްފަހަރަށް  އަޅުގަނޑު  އަދި  .އެއީ

 އަޅުގަނޑުމެން،  ނގޭތޯއިކުރާ ކަމަށްވަންޏާ   އެކަން  .ނުވާނެ ވެގެންނެއް އެގޮތަށް  އެކަން  ހިފެހެއްޓުން ހިފެހެއްޓޭ 

 ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު    ގެރވިސް ސަ ސިވިލް ވީ އިޞްލާޙު. މިސާލަކަށް  ގެންނަން  ގާނޫނަށް ވަންޏާ ކަމަށް  ކުރާ އެކަން

އަހަރުވަންދެން އޭނައަށް ވަޒީފާ ނުދީ    5ވެސް އަދި    ސާބިތުވުމަށްފަހުގައިއް މީހަކަށް  މައްސަލައެ  ބުނަންވީއްސަ  ގެނެ

ކަމަށް. ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ  ނެގުމުގައި  ނުވަތަ  ނޫން  ބެހެއްޓިދާނެއޭ   ހަދާ ތަންތަނުން ހަމައެކަނި،  އެހެނެއް 

ތެރެއިން  ގަވާއިދު  ނުވަތަ ޤަށް ޙައްކުރުމުގައި  މަސައްކަތް  ހުންމީ ، ޙައްޤުތައް އަސާސީ  މީހުންގެ ތަކުގެ 

އެއްވެ އަޅުގަނޑަކަށް   ކަމަކަށް ކުރެވިގެންވާނެ   ކަމެއް ޅޭއެސްހުރަ  މަށްބޭނުންކުރު ޙައްޤެއް  ސް ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ 

އޮތީޤަ ދަންނަވާލަން  ވެސް  ނިންމާލަމުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުކުރެވޭ.  ހު ބޫލެއް   މިވާ ށަހެޅިފައިމި 

 ފަނޑިޔާރުން ތެރެއިން ގަވާއިދެއްގެ ހަދާ ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް ލްއަ ޝިޑީޖު ވެސްއި  މައްސަލައިގަ 

 ހަމަ މިދެންނެވިހެން  ގެންނަންޖެހޭނީ  އިޞްލާޙެއް  ގެންނަ އަޅުގަނޑުމެން.  ނުވާނޭއް  ހިފެހެއްޓިގެނެ ރުންމަސައްކަތްކު

 .ބުރަވެވެނީ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް ކަމަށް ގާނޫނަށް ބެހޭ ފަނޑިޔާރުންނާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 .މިހާރު ސަޢުދު. މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 
 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ލަޠީފް މެންބަރު  އްޒަތްތެރި  އިހަމަ    ވެސް   އަޅުގަނޑު  ދެ!އާ ތާ ވާހަކައަ އެ ދެއްކެވި   ޙަސަން   ން.ކުރަދުއީށް ހަމަ 

 އެއީ .  ދެއްވާ  އެބަ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އް ޔަތްތަތި ޢިނާބޮޑެ ވަރަށް ދައުލަތުން  ދުވަސްވަރުގެ ތިއްބަވާ  ގައި ފަނޑިޔާރުކަމު

 ހަމަޖެހުން ޤައުމުގައި  .ކޮށްދިނުމަށް އެ ކަންކަން  އުސޫލުތަކުން ހަމަހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ގާއިމުކޮށް   ޢަދުލުއިންޞާފު

ޢަދުލުއިންޞާފުގެ   ބިނާ ދޭދޭ    ތިންބަވާއިރު  އި ފަނޑިޔާރުކަމުގަ،  އެހެންވީމާ .މައްޗަށްމިވަނީ    މެދުގައި  ދުންގެ ފަރުއެ 

ހުންނަ ޚަރަދުކޮށްފައި  ދައުލަތު  އި އޭރުގަ  ންދެއްވަހޯދައި ފުސާއިން މައްޗަށް ކަންތައްތަކުގެ ހިނގާފައި  ބޮޑު   ތިބޭ ން 

 ހާލަތަކުން ދިމާވާ އެ   ނުވަތަ މަ  ވަކިކުރީ އެ ނުވަތަ  އި ދީފަޢުފާ  އިސްތި ފަނޑިޔާރުކަމުން ދުވަހު  އަނެއް ބޭފުޅުން

ދެން   ގުޅިގެން ޝަރީޢަތްތަކާޔަ  ހިނގަމުންދި ގޭތެރޭގައި ން  ފަނޑިޔާރު ގެ އެކުރީ  އެ  ނީ އަންނަ  މި  ނިކުމެ އަމިއްލައަށް 
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 ނީ ދައްކައިދެ  އެ އޭގެން ކުރުމުގައި ރެވޭލުކުޤަބޫ އަޅުގަނޑަށް ދިމާވާން މިކަން މިހެން .ހައިސިއްޔަތުން ވަކީލެއްގެއެ  

 ،އެހެންވީމާ.  ރަމުޒުކޮށްދެނީ އެ  ގުޅުން  އޮންނަ  ބޭފުޅުންނާ  އެ އި  ލޯފާމްތަކާ ތިއްބަވާއިރު  ފަނޑިޔާރުގޭގައި 

މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިންވަރު ގެއްލިފައިވާ ޢަދުލުއިންޞާފު  ގޮތުން ސިޔާސީ  މާ،އެހެންވީ .ދަނީ  މި ފެނިގެން  

 ޏާ.ވަން ކަމަށް އޮންނަ  އެގޮތަށް  ފުރުޞަތު  އެ  ވާނެމަގަކަށް ކޮށައިލެވޭ ރަކާތްތެރިވުމަށް  ހަރު  އިތު  ޔާރުންނަށްފަނޑި

ހަމަ  އަނެއްދުވަ  .އޭތިބެންވީ  ންފަނޑިޔާރު ގުޅިގެން ޕާޓީއަކާ   ސިޔާސީ  ކޮންމެވެސް  ވެސް   މާދަމާ  އެއީ ހު 

. އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްދާންވީއޭ ބައިވެރިވެގެން އި ރާކާތްތަކުގަ ހަޕާޓީއެއްގެގެއިން އިސްތިޢުފާ ދީފައި ސިޔާސީ ފަނޑިޔާރު

ޖުޑީދިވެހިރާއްން  ނަޒަރިއްޔާތުއެ   އެދޭ މި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އަޅުގަނޑަކަށް މިއީ  ރީއަ ޝިޖޭގެ 

މި  ޤަވެސް    އަޅުގަނޑު  ،އެހެންވީމާ.  ކަމަށް  ގޮތެއް  އޮންނަ ންވެފައި  ބައްޓަ ޖެހޭ  އޮންނަން ގެޕެއް  ކަމަށްބޫލުކުރަނީ 

ފައްޓާފައިވާ އިމުކު ގާ ބޭފުޅުން  އެ  ޙުކުމްތަކާއި  ކޮށްފައިވާ  ބޭފުޅުން  އެ .ކަމަށް އެ ޢަދުލުއިން ރަން   ޞާފަށް 

 ހަމަ  ކުއްލިއަކަށް އެގޮތަށް،  އެހެންވީމާ.  އެބަޖެހޭ ތިބެންއްގައި  މިންވަރެއްވާ  ޤަބޫލުކުރަ ރައްޔިތުން ޚިދުމަތްތަކަށް

ގެއާ  ފަނިޔާރު ބައިވެރިވެ  ޝަރީޢަތްތަކުގައި  ންގެ ފަރުދު ދޭދޭ ބައިވެރިވެ  ޝަރީޢަތްތަކުގައި  ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ  ނިކުމެ

 ވަރުދުވަސް ހުރި  މަޤާމުގައި  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  އެ މާ، އެއީ ދައުލަތުން އެހެންވީ، ދެކޮޅަށް ނިކުންނަންޖެހޭ ހަލާތްތަކާއި

 ދެން ހަމަ   އި، މީގައެހެންވީމާ ބޭއިންޞާފުކުރެވޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ވަރަށް ޚަރަދަށް ކޮށްފައިވާ ދައުލަތުން

އި  ބަލާފަ  މައްސަލަތައް ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުގޭގައި ހުންނަ ސުލޫކީ ކުރެއްވި ފާހަގަ ޙަސަން ލަޠީފް ވެސް  ޕޮއިންޓަކީ  އަނެއް

ބަލާފައި  .ޖޭ.އެސް ހަމައަށްމަޖިލީސީން  އިސްތިޢުފާއެ ތަނުން   އަންނަ ހާ  އިސްތިޢުފާދޭން   އެހެންވީމާ،    ވީ. 

އެ  ދިނުމަ ކްލީންވެގެން ދެންއަންނަނީށްފަހުގައި  އެ  އެހެންވީމާ،    .ގޮތުގައި މީހެއްގެ ތް  ނެ އްއެމައްސަލަ  އެއްވެސް  

ބޭފުޅެއްގެ އެ  ރައްޔިތުން  ކުރަމުންދިޔަ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ އެ ،  މައްޗަށް    ލިބޭ  ބަރީޢަވުމަށް  މަތުން ހުތު  

 ކަންކަންމަތު ތަޙުޤީޤުކުރެވިގެން އެ  ހު، އެ ތުއެހެންވީމާ ވެގެން ނުވާނެ އިސްތިޢުފާ ދިނުމަކީ. ފުރުޞަތަކަށް ވެސް

   އްޔާ ކުރެވިއްޖެ މަތެއްހުތު  މައްޗަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ގައި  މައްސަލައެއް ހުރިންގުޅު ކޮރަޕްޝަނާ  ، އެހެންވީމާ .ބެލޭނެ

 ފާ ދިނެއް ކަމަކު ވެސް އެ މައްސަލައެއްޢު އިސްތިއަދި މައްސަލައެއް  އެ  ގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ  ބޫލުކުރާ ޤަ އަޅުގަނޑު

ޙުކުމަކާ   . އެހެން ނޫން ފަނޑިޔާރަކު ކޮށްފައިވާ އޮންނަންވާނެ ފުރުޞަތުތަކެއް  ހިންގޭނެ ދި ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤުއަނެ  ބެލޭ

 ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ  އެ ނޫންއެހެން  ،ކަންކަންއި އެ  ކޮށްފަތަޙުޤީޤު މައްސަލައެއް ޖޭ.އެސް.ސީން އަދި ގުޅޭގޮތުން

އެހިންގުމު  ފަނޑިޔާރުގެ  އަދި ވަންޏާ ކަމަށް ކަހަލަ އެކުލެވޭ  އްމައްސަލައެ  ކޮރަޕްޝަންގެ އި  ހިންގުމުގަ  ކޯޓު  ގައި 

ޚިފައިސާ އެތާނގެ ގެންދިޔައިރު އަދާކުރެއްވަމުން ދައުރެއް  އިސް ކަމެއްގައި ޔާނާތްއަށް   ބައިވެރިވެފައި  ތެރިވުންފަދަ 

 ތު ފުރުޞަބަރީޢަވުމުގެ   ކުށުން  މި  ވެސް  ކަމަކު ދިނެއް އިސްތިޢުފާ އަދި މައްސަލަތަކެއް އެ  ވަންޏާ ކަމަށް  އުޅޭ
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އެނުވާ އޮވެގެން ކަންކަންއޭ އޮންނަންޖެހޭނެ  ހުޅުވެފައި ދޮރުތައް ނޭ.  އެ  ފެންނަނީއެހެންވީ އޭ.ބެލޭނެ   މި   މާ، 

މަރުޙަލާ އޮތް ކަމޭ. އެހެންވީމާ، ވީހާތެރޭގައި ހުސްކަމެއްގެގާނޫނުގައިވާ   ބައްދާ ވެސް އަވަހަކަށް   މި  އި  ފަމި ގެޕް 

 ހެންނަށް މިއަޅުގަނޑުމެން . ކަމެއް އެދޭ  ކަމަށްއެ   ރައްޔިތުން ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  މިއަދު  އެއީ  މިކަން ޙައްލުކުރުމަކީ 

 ކަމަށް   ޙައްލު އަންނަންޖެހޭ މިކަމަށް  . އެހެންވީމާ، ދައްކާ  އެބަ ވާހަކަ   މި ހަމަ ރައްޔިތުން    ފަހަރުފަހަރު  ބައްދަލުވާ 

މި ގެޕް ބައްދާފައި    އިސްނަގައިގެން  ކޮމިޓީން  މި  އަވަހަކަށް ވެސް   ހާ ވީ  އެހެންވީމާ،  .ޤަބޫލުކުރަނީ ވެސް   އަޅުގަނޑު

ވީހާ އިންތިޒާރު  މިދާ   ކުރަމުން ރައްޔިތުން  ރީއަށްއަޖުޑީޝި އަވަހަކަށް     އިންޞާފުވެރި އި  ނިންމަ ވެސް   މިނިވަން 

އެސްޓެއް.  ރިކު ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ ން މި ދައުރުގައި ނިމިގެން ދިއުމަކީ ވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެ ނިޒާމެއް ގެ  ރީއަޝިޖުޑީ

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ޒަރީރު. މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި ސަޢުދު. މިހާރު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 
 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ރައްޔިތުންގެ    19 ރައްޔިތުންގެ ޙަޤީޤަތުގައި   .އްރިރުޤަމު ޝުކުރިއްޔާ  އެއީ މަޖިލީހު ވަނަ  ބޮޑު  އެންމެ   ގެ 

ޖުޑީ ވެ  ވަޢުދަކީ ވީ  ކައިރި ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން   ވަނީނަމައަޝިސް  ކަމަށް  އެހެން  އިޞްލާޙުކުރުން.   ރީ 

 ވެސް މަ  ކިވީވަ ން ފަނޑިޔާރުކަމުން ފަނޑިޔާރު ވެސް އަދި  ރުގައިތިބޭއި މަޤާމުގައި ފަނޑިޔާރުން އެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 

ރައްޔިތުންނަށް   ޖަހޭ އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެރެންޓީ  ކަމުގެ  އުޅޭނެ  މީހުން   އެ  މުޖުތަމަޢުގައިޙާތްތެރިކަމާއެކު  ނަޒާ

އަޅުގަނޑު   އެގޮތުން  އެހެންވީމާ،  ރިޢާޔަތް ހަމަ  ކަށަވަރުކުރަން.  ވާހަކައަށް  ދެއްކި  އެ  ލަޠީފް   ކުރާއިރުގައި ޙަސަން 

އަކީ  ނުކުތާ ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  މެންބަރުން   އެހެން  އިތަނުގަ   މި  ދެން  ހުރި އެބަ  ކަންބޮޑުވުން  ހަމަ   ވެސް   އަޅުގަނޑު

ތި މައްސަލަތައް    އެ  ބޭފުޅާގެ  ޖޭ.އެސް.ސީގައި އެ  ހަމަ   ބަލަމުންގޮސް މިކޮޅަށް އަދި ށްބަލަމުންދަނިކޮވިދާޅުވިހެން 

  ވޯޓު  ގޮއްސައި ފްލޯރއަށް  ބަލާފަ ގައިކޮމިޓީ  ރީއަޝިޖުޑީ އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާޓު  ރިޕޯ އެ  ށް ހަމަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ 

ދެއްވި.އިސްތި  ބޭފުޅާ   އެއި  ވިހީގަ އެއްގަޑި ދެން   އި.މިސާލަކަށް އެއްގަޑިބައިގަ  ނަގަނީ މި  ހުދު އެހިސާބުން ޢުފާ 

ހަމަޖެހޭމި.  ތޮޅިއަކަށްވީ ކާފޫރު ނެތް މައްސަލައެ ގޮތުގައި  ބޫލުކުރާޤަ ވެސް  އަޅުގަނޑު .ނޫން އުސޫލެއް އީ    އް 

  ކަނޑައެޅިގެން  ބަލަމުންދަނިކޮށްއް  މައްސަލައެ  ކުރުމާއި ވަކީލުކަން  ގޮސް  ޢުފާ ދީފައިއިސްތި އަމިއްލައަށް ފަނޑިޔާރަކު
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  ދިނީމަ   އިސްތިޢުފާ ހާލަތުގައި  އެބަ. އެ   ވަކިކުރާކަން އޭނާ  .ސާބިތުވާކަންމުގެ ކުށްއެކަ މައްޗަށް  އޭނަގެ  އެބަ އިނގޭ 

 އަޅުގަނޑު މީކީ ވަކާލާތުކުރަން ކޯޓުގައި އަނެއްކާ  ގޮސް އޭނަ ވަކީލަކަށްވެގެން ވަގުތުން ޕްރޮސެސްތައް މިއޮތް  ދެން

  ދުނިޔޭގެ  ރީ އިޞްލާޙުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންއަޖުޑީޝި އަޅުގަނޑުމެން .ކަމެއްނޫން ރަނގަޅު އެންމެ ގޮތުގައި ބޫލުކުރާޤަ

 ޤައުމުތަކަށް ހިނގަމުންދާ ރީ އަޖުޑީޝި ދަށުން ނިޒާމުގެ ރުދަނާ  ހައިވާ  ކުރިއަރާފަ އް އުމުތަޤަ އެހެން

އޮންނަންވީ.މިކަން  ނޫން  މިގޮތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރުގައި ފާހަގަކޮށްލަން    ވެސް   އަޅުގަނޑު  ކޮށް ލަޖުމް ހަމަ   ހަމަ 

 އާދެ! ޖޭ.އެސް.ސީން ބަލަމުން ދަނިކޮށް  ،ކޮށްބަލަމުންދަނި މައްސަލަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ އެގޮތަށް ނުކުތާއަކީ ބޭނުންވާ

ލިބިގެން    ފުރުޞަތު  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ކޯޓުގައި  ގޮސް  ވަގުތުން އަށް  އޭނަ ދެން  މަ ދިނީ ފާޢުއިސްތި ފަނޑިޔާރަކު  އެ

އެކަން  މެދުވެރިކޮ ކައުންސިލު  ބާ މިޖެހެނީ  ކުރަންޙުއިޞްލާ މިކަން އަޅުގަނޑުމެން .ނޭނުވާ ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ށް 

ކު  އެހެންނޫނީ  އެގޮތަށް  އިޞްލާޙެއްނޫނަގާރަން  ގެނެސްގެން  ގާނޫނަ ކަމަށްވަނީނަމަ ގެނެސްގެން ށް  އިޞްލާޙެއް  ށް 

 ގާނޫނަށް  ރަނގަޅުގޮތަކީ އެންމެ އެންމެ ހަމަޖެހޭގޮތަކީ  ގޮތުގައި މީގައިބޫލުކުރެވޭ  ޤައަޅުގަނޑަށް  ކުރަންވީ.  އެކަން  

ގެނެސްގެން އިޞްލާޙު  މައްސަލަ   އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް  ފަނޑިޔާރުން  ދިނީމަބަލަމުންދަނިކޮށްމި  އިސްތިޢުފާ    

 .  ށް ޙައްލެއް ގެންނަންމެންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކައަޅުގަނޑު

 
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އެހެން  އިތުރު  އި ގަލުކައުންސި   ބާ އަޅުގަނޑުމެން . ޒަރީރު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް ވަރަށް

 ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން ހިއްސާ  އަޅުގަނޑު  އެރުވުމަށްފަހުގައި ފުރުޞަތެއް  ޟާއަށްރި މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި ؛ މެންބަރަކު

 ކޮށްލާނަން.   ހިއްސާ ވާހަކަ

 
 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ގުރައިދޫ 

 ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ  އަޅަންޏާ  ފިޔަވަޅެއް އަޅުގަނޑުމެން .އްރިރުޤަމު އިއްޒަތްތެރި އްޔާ  ޝުކުރި

އެބަ  ވެސް  އިޞްލާޙުކޮށްގެން  އެއްބަސްވެވޭ  މެންބަރުންނަށް  މިދަންނަވާ    ކަން ގާނޫނަށް  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ވާނީ. 

ރި މެންބަރު ނިހާދު  އޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭކަށް. ދެން އިއްޒަތްތެ  މިހާރު މި   .ވާހަކައަކީ

  ސާބިތު  ކުރިކަން ވައްކަން  ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެއީ ސަބަބަކީ ވައްކަންކުރާ މީހާ ޤައެ ދެއްކެވި ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑަށް  

 ހިސާބުން އޭނަގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި އެ ވަނީ. ކަނޑައަޅާކަމަށް   ކުށެއް  އެއީ ޟީޤާ .ކޯޓުންޟީ.  ޤާ ކޯޓު ކޮށްދެނީމި 

 އޭނަ  ވި ފަދައިން ވިދާޅު ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ތެރިތްއިއްޒަ ދެން  އް އެ އޮންނަނީ. ރެކޯޑެށުގެ  ކު  އެއެހިސާބުން

އް. އެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލެއް  މައްސަލައެ ދެރަ ވަރަށް އެއީ  އޮތުން ރެކޯޑެއް އޭނާގެ ވުމަށްފަހު ދެން  ޛުތަންފީ
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އަށް އޭނައަށް ކޯޓުން ޙުކުމް އެ  މީހާ ވައްކަންކުރާ.  ތަފާތު ވަރަށް މިކަމާ   އި އެކަމާވީމާ،  އެހެންބަލަންޖެހޭނެ.   ލިބޭތޯ

މި   މިހާރު .ތަފާތުކަމެއް ކޮށްފި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއުޅެނީ  ކުށެއް  އެނޫން ވެސްނޫނީ އިއްވަނީ ވައްކަން ކޮށްފިއޭ  

 ބަލާ މަތުކުރެވިގެން ޖޭ.އެސް.ސީންހު ތުއުޅޭކަމަށް މައްސަލައެއް ކްރިމިނަލް އިމައްސަލައިގަ  ބަލާ އެ ޖޭ.އެސް.ސީން

ޖޭ.އެސް.ސީންނިންމާފަ މައްސަލަ ވަނީނަމަ  ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ  އެކަން  އި  ހިސާބުން  ތަޙުޤީޤު   ޖެހޭނެ އެ 

ފޮނުވަން. އެހެންނަމަވެސް، އޭނަގެ  ކޯޓަށް    .ޖީ މެދެވެރިކޮށްޕީތަޙުޤީޤު އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައި   އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަން.

ސާބިތުކުރަންޖެހޭނެ. އޭނަގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތު  އަދި  މައްޗަށް  ކަމުގައިވާނަމަ  އެ ބަލާ އެ   ނުވާ  ޖޭ.އެސް.ސީން 

މިހާރު    މި އަޅުގަނޑު ސަބަބުންނޭ  މައްސަލައެއްގެސުލޫކީ   މި   މިގޮތަށް ގާނޫނަށް   އަޅުގަނޑުމެންދަންނަވަނީ 

 އެއީ .  އެނގޭތޯ ވަކާލާތުކުރަން ނުނިކުމެވޭ ސަބަބެއް އޮވެގެނެއް ނުވާނެ އޭނާއަށް ގާނޫނުގައި ތަންނުދޭހާ ހިނދަކު،

ދެން   .ކީވާހަކައަ ދަންނަވާމި އަޅުގަނޑު ޖޭ.އެސް.ސީން  ބަލަނީ އަޅުގަނޑުމެންމިހާރު  ހުރެދާނެ   މި  އެ  މިސާލަކަށް 

މައްސަލަތައް އެހެންނަމަ .ދެއްތޯ ތަފާތު  ނުހިމެނޭ  މައްސަލައަކަށް  ކްރިމިނަލް  ސު މިސާލަކަށް  އޭނަގެ  ލޫކީ  ވެސް، 

ސު އޭނަގެ  މި  ފަނޑިޔާރަކަށްވީތީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ހުރެދާނެ.  ސަބަބުތަކެއް  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ލޫކުތަކެއް 

ޢާއްމުކޮށް ސޯޓުޤަ ނުވާނެ  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ކޮށްގެން  އަރާ އެއީ ފަނޑިޔާރަކަށްވީތީ  ބުރި ލައިގެން ގޮސް ކޮފީތަކަށް 

ދެއްތޯ.   ވެސް ހުށަހެޅިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ،އެހެންނަމަވެސްކަންތައްތައް  މައްސަލަ  އެފަދަ  އެއީކީ    ،އޭނަގެ ވެސް 

ރޫމްކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަށްވެގެން ނުވާނެ.  ޙްނޫނުއަސާސީން އެ ލިބިދޭ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤުން މަޤާއޭނައަށް އެ  

ރިމިނަލް ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްގެން އެ ސާބިތުވާ  އެއީ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަކާ ކް

މައްސަލަ އޭނައަށް ކުރެވިގެން ނުވާނެ   ކަމުގައި ވާނަމަ  ތަފާތުވާނެ. އެހެންވީމާ، ޖިނާޢީ ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެ  މީހަކާ 

މިހާރު ގަނޫނުން އަދި އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެޤައިނގޭތޯ. އެ އަޅުގަނޑު ވެސް   އް ނެތްހާ  ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ 

މެންބަރު ޙަސަން   މި ދެން އިއްޒަތްތެރި  އަމިއްލައަށް މިވަގުތު ނުނިންމޭނެއޭ ފަނޑިޔާރަކު  އަޅުގަނޑުމެން  ހިނދަކު 

ކްރިމިނަލް   ވާނަމަ  ކަމުގައި  ފަނޑިޔާރެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލް  ފަދައިން މިސާލަކަށް  ވިދާޅުވި  ލަޠީފް 

ހައި ކޯ ގޮސްގެން ނުވާނެ. އަސްލު އޭނަ ބަލާފައި  މައްސަލަތަކުގައި އެދި  އޭނަ  ކޯޓަށް ވެސް  ޓަށް ވެސް ސްޕްރީމް 

އެ   ވާނަމަ  ކަމުގައި  މައްސަލައެއް  ސިވިލް    ގޮސްގެންނުވާނެ.ހުރި  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ގޮތެއް  ރަނގަޅު  އެއީ 

އްކަތްކުރާ ފަނޑިޔާރެއް ކަމުގައި  މައްސަލަތަކުގައި އޭނައަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި މަސަ

ރަނގަޅެއް ނުވާނެ ވަކާލާތުކުރާކަށް އިނގޭތޯ.    ވުން ވާނަމަ އޭނަ ބައިވެރިވެފައި ހުރީ ސިވިލް މައްސަލަތަކުގައި ބައިވެރި

މިހާރު  ގޮތްގޮތަށް  ނޫން  އެ  މަސައްކަތްކުރައްވައޭ  އެހެންވީމާ،  ފަނޑިޔާރުން  މިދެންނެވީ  މި    .ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން 

ދެއްތޯ. އޭގެ ކުރިންކޮމިޓީއެ ދޮޅު އަހަރުވަނީ  ބައިވަރު    އް އުފެދުނު ފަހުން ވެސް މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް  ހަމަ  ވެސް 
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އަދި   ދެއްވާފައި  އަމިއްލައަށް  އިސްތިޢުފާ  ނިކުމެވަޑައިގެން  ހަމަ  ތިއްބަވާފައި  ކަމުގައި  ފަނޑިޔާރު  އެގޮތަށް 

ހުށަނޭޅި މަސައްކަތްކު   ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  މިދެންނެވީ  މި ވެސް  ތަފާތު  އެ  އެހެންވީމާ،  ތިއްބެވި.  އެބަ    ރައްވާފައި 

  ސުލޫކީ މައްސަލަ   .ކުށެއް ކުރީމަ ކުށް އަޅުގަނޑު މި ކިޔަނީ އެއީ ޖިނާޢީ ކުށެއް އިނގޭތޯ  .އަންނަނީ މިދަންނަވާހެން

. އެހެންވީމާ،  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ   އާއި ޖިނާޢީ ކުށެއް އެއީ އަދި ވަރަށް ތަފާތު ދެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި 

ލޫކީ  ދަބު ލިބޭނެ. އެކަމަކު ޖޭ.އެސް.ސީން މި ބަލަނީ އޭނަގެ ސުއަކުށެއް ކޮށްގެން އޭނަގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ  

ހުންނަންވާ ސު   .މައްސަލައެއް އެއީ ފަނޑިޔާރެއްގެ  ނެތްތޯ  ހުރިތޯ  އޭނަގެ  މަސައްކަތަކީ.    ލޫކު  ކުރާ  ޖޭ.އެސް.ސީން 

ފަނޑިޔާރެ  ވަކި  ބަލާފައި  އެ މަޤާމުން  އޭނަގެ  ފެންނާތީ  ކަމަށް  ހުރި  ނުވާ މައްސަލަތަކެއް  އެކަށީގެން  އްގައި ހުރުން 

އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޭނަ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްގެން އަންނަ ހާލަތު ނޫން  އެއީ  ކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް އެ ފޮނުވަނީ.  

ކޮށްފައި   .އަބަދަކު ކުށެއް  ޖިނާޢީ  ހުރެދާނެ  އެހެންވެއްޖެ  ވެ   ފަހަރެއްގައި  ތަފާތުވާނެ.  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ސް 

ނުނިންމޭނެ މަޖިލީހަކުން  ވާނަމަ  އިދާރާއަކަށް  އެ  .ކަމުގައި  ތަޙުޤީޤު  ފޮނުވައިގެން  އޭ.ސީ.ސީއަށް  ޖެހޭނެ  ހިސާބުން 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ޖީ މެދުވެރިކޮށް އޭނަ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ..ޕީ އިހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ބަލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބާ  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ސުވާލަކީކައުންސިލު  ޝުކުރިއްޔާ  އަހާ  މި  ސުވާލަކީ ގައި  އެހި   ،  

އަދި    .ފާ ދެއްވާޢުތަޙުޤީޤެއް ފެށިފައި ވަނިކޮށް ބައެއް ފަނޑިޔާރުން އެބަ އިސްތި  ލޫކީ މައްސަލައިގެފަނޑިޔާރެއްގެ ސު 

އިސްތި  ހަމަ އެބައޮތް  ވެސް  ވަނިކޮށް  ނިމިފައި  ކަމަށް  އެ ސާބިތުވާ  ނިމި  މައްސަލަ  ސުލޫކީ  އެ  ފާ  ޢުއެއާއެކުގައި 

ވަކިކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުން  ހުށަހަޅައިގެން  މަޖިލީހަށް  ނުވަތަ  އެ  ވަކިކު  ،ދެއްވަން  އެހިސާބުން  ވެސް  ރީމާ 

ގޮ  ހާލަތަކަށް  މިކަހަލަ  ދެން  ވަކިވޭ.  އެބަ  ބައެއްފަހަރުބޭ  އްސައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުން  ގިނަފަހަރު    ، ބޭފުޅުން  ވަރަށް 

ކުރައްވައޭ އެބަ  ވަކީލުކަން  ވަކީލަކަށްވެވަޑައިގެން  ވެސް    .ވަގުތުން  ކުރީދުވަހު  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސު ބޫޤަމި    އިންމަޝްވަރާ ވެސް  ވަކީލުންނަކީ  ކަމަކީ  ނުކުރެވުނު  ބައެއްލު  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  މިންގަނޑެއް    . ލޫކީ 

ހެދިފައި  އުސޫލުތަކެއް  ކުށެއް   އެގޮތަށް  ޖިނާޢީ  ކޯޓަކުން  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  އޭގެ  އަދި  އެބަހުރޭ.  ވެސް    ވެސް 

ވަކީލުންނާއ މެދުގައި    .ންޑްކުރެވޭއެ ވަކީލުން ވެސް ސަސްޕެ  ވީމާލޫކީ މިންގަނޑަކާ ޚިލާފުސު  .ސާބިތުވާކަށް ނުޖެހޭ

ލޫކީ މައްސަލައެއްގައި އެ ސާބިތުވީމަ  އެބަ ފަޔަވަޅު އެޅޭ. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ހަމަ ސު

ކޮންކަހަލަ   އުޅުއްވުމަކީ  ކަމުގައި  ވަކީލު  ވަގުތުން  ދެން  ވަކިވެވަޑައިގަތީމަ  އެހިސާބުން  ފެށީމަ  ބަލަން  އެ  ނޫނިއްޔާ 

ދެން އެފަދަ ފަނޑިޔާރުންނާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރާނެ    .ލޫކީ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން ނާދޭތޯސު  . އެއީމަކަށް ވެދާނެތޯކަ
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މިންގަނޑެއް އެކަހަލަ މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިގެން އުސޫލު އެކުލެވިފައިވޭތޯސު މިންގަނޑަކީ ނޫނިއްޔާ އެފަދަ  ބާ    ލޫކީ 

ބޭފުޅުންކައުންސިލު އެ  އެދުނީ.  މި  ނަމަވެސް    ގައި  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކަމަށް  ނެތް  އަދި  އެހެން  ވިދާޅުވަނީ  އެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   އެހެންވީމާ،  ދެން  އަޅާކަމަށް.  ފިޔަވަޅު  ހާލަތުގައި  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  މެދުގައި  ވަކީލުންނާ 

އަޅުގަ ނުއެއްވޭ.  ސާފެއް  މިހިސާބަކުންނެއް  އަދި  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަންބޮޑުވުމަށް  ވަކީލުންނަކީ  ޙަޤީޤަތެ  ނޑުމެން  އް 

ވެސް ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ބައެއްކަން. ދެން މި މައްސަލައިގައި މި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތެރޭގައި ދެންމެ  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ އަދި އެހެން ކަމެއް. އެއީ ވަކީލުން އެއީ ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިޢުފާ  

 އަދި އެއްވެސް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް މެދުވެރިނުވަނީސް ވެސް އެއްކަލަ އެކަހަލަ މައްސަލައެއް ހުށަނޭޅިސް  ދެއްވައި 

ވަކީލުކަމުގައި   ވެސް  ބޭބޭފުޅުން  ގޮތަށް ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ  ނޫނިއްޔާ މުސްކުޅިކުރައްވާ  ދެއްވައި  އިސްތިޢުފާ  ވެސް 

 ކޯޓުތަކަށް ވަޑައިގަތީމާ ދިމާވާ ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރަސްޓް އިޝޫ  އުޅުއްވާ ވަގުތުގައި ވަކީލުކަމުގައި އުޅުއްވަމުން

ކޯޓުތަކުގައި   ބައެއް  ކުރީގައި  މީގެ  ވަނީނަމަ  ބަލައިލާކަމުގައި  ތާރީޚަށް  މި  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެއްވީ.  އެ  ދެންމެ 

އަޅު ވަކިވެވަޑައިގަތީމާ  ފަނޑިޔާރުކަމުން  ބޭބޭފުޅުން  ކުރައްވާފައިވާ  ހަމަ  ފަނޑިޔާރުކަން  ގޮތުގައި  ހަނދާންވާ  ގަނޑު 

ބޭފުޅުންނަށް   ދެ ފަނޑިޔާރަކު އެ ދެ  އެއްވެސް ޕްރެކްޓިސްއެއް ކޯޓުތަކަށް ވަޑައިގެން    2މަޝްހޫރު  އަހަރުވަންދެން 

ނުކުރެއްވޭނެ ގޮތަށް މަނާކުރެވިގެންދިޔަ. މިހާރު އެކަން އޮތްގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެހާ ސާފެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ،  

އެޑްރެސްކުރަން ރަނގަޅު ނުކުތާއެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި ފާހަގަކުރެވުނީ    އެވެސް

ޖޭ.އެސް.ސީން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް އިސްތިޢުފާ ދެއްވީމާ ދެން ކިހިނެއްތޯވަނީ، އެހިސާބުން އެ  

ނުބަލާތޯ މަ؟ މައްސަލަ  ލިބިފައިވާ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑަށް  އެ  ނިންމައި  ތަޙުޤީޤުކޮށް  މައްސަލަ  އެ  ޢުލޫމާތަކީ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ނިންމާ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވަކި ކޮންކްލޫޝަނަކާއި ހަމައަށް ގެނެސް ނިންމަވާ  

ދެ ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  ކަންބޮޑުވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ކަމަކީ  ކަމަށް.  ކުރެއްވޭނެ  ން 

މައްސަލައިގެ  ؟ ކޮބައިތޯ ސުލޫކީ  ހުށަހަޅަންވީތޯ  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލަށް  ބާ  މިސާލަކަށް، 

އެފަދަ   ނޫނިއްޔާ  ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ސާބިތުވީމާ  ދަނިކޮށް  މައްސަލަ ބަލަމުން  މެދުގައި  ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންނާ 

ތަޙުޤީޤުކުރަ ވަކިކުރާ  މައްސަލަތައް  މަޖިލީހުން  ނޫނިއްޔާ  މެދުގައި  ބޭބޭފުޅުންނާ  އިސްތިޢުފާދެއްވާ  ދަނިކޮށް  މުން 

އެ   މެދުގައި  ވަކީލުކަންކުރެއްވުމާއި  ދެމިހުރުމުގައި  ޕްރެކްޓިސްކުރުމުގައި  ވަކީލުކަމުގައި  މެދުގައި  ފަނޑިޔާރުންނާ 

މުހިންމު ހެއްދެވުމުގެ  މިންގަނޑެއް  ކޮންމެވެސް  ގެންގުޅުއްވާ  ބާ  ބޭފުޅުން  ކޮމިޓީން  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް  ކަމުގެ 

ތި   ސުވާލު  މި  އަޅުގަނޑު  ވެދާނެތޯ  ރަނގަޅުކަމަކަށް  ވެދާނެތޯ،  ކަމަކަށް  ކޮންކަހަލަ  ދިނުމަކީ  ކައުންސިލަށް 
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ހުށަހަޅާލީ މި  އަޅުގަނޑުމެން ؟ ބޭފުޅުންނަށް  ގޮތެއް  ހޯއްދެވުމުގައި  ޙައްލެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި 

 ތެރެއިން ނެރެވޭތޯ ބެލުން ވަރަށް މުހިންމު ކަންނޭނގެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު.  މަޝްވަރާގެ 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެޙަސަން ޒަރީރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މަތިވެރި 

ފާހަގަކު  ތި  ދެންމެ  މުޤައްރިރު  މުޤައްރިރު.  އަޅުޝުކުރިއްޔާ  ފަދައިން  ޙައްލެއް  ރި  އަވަސް  ހީވަނީ  ގަނޑަށް 

މި  އަޅުގަނޑުމެން   ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ތަންދޭކަމުގައި  އެގޮތަށް  ގާނޫނު  ދެން  ބޭނުމިއްޔާ  ގެންނަން 

ފާޅުކުރި ކަންބޮޑުވުން އެއީ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް ޖޭ.އެސް.ސީގައި ނުވަތަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގައި މައްސަލައެއް  

ންތައް ކުރާނެ ގޮތް ގާނޫނީގޮތުން ބާ ކައުންސިލަށް އެކަން  އޮއްވައި ފަނޑިޔާރަކު އިސްތިޢުފާދީފި ހާލަތެއްގައި ދެން ކަ

އެންމެ   ކުރެވެންޏާ  އެކަން  ދަށުން  އުސޫލެއްގެ  ހަދާ  ނުވަތަ  ދަށުން  ގައިޑްލައިނެއްގެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ކުރެވޭ 

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެކަން    އަވަސްގޮތަކީ ހަމަ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުންކަން 

ވެސް   އެގޮތަށް  ކުރަން.  މިކަން  އިޞްލާޙުކޮށްގެން  ގާނޫނަށް  ޖެހޭނީ  ދެން  ނެތިއްޔާ  ކުރެވެން  ގާނޫނުގައި  އެގޮތަށް 

ޖުމްލަކޮށް   ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ހަމަ  ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެއްކެވި  މި  އެދެން. އަދި  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ކުރަން  މިކަން 

ހަމަ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ހުރި  ޚިޔާލެއް. އެއީ    މީގައި  އެއް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ހަމަ  މިހުރީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ފަނޑިޔާރުކަމުން   ފަނޑިޔާރުން  އެ  ދަނިކޮށް  ބަލަމުން  މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރުންގެ  ޤަބޫލުކުރޭ  އެބަ  ވެސް  އެންމެން 

 ކަމަށް.  އިސްތިޢުފާދީފައި ޑައިރެކްޓްކޮށް ގޮސް ވަކީލުކަންކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ރިޔާސަތުން

ޝުކުރިއް އިޔާއާދެ!  މިތްޒައް  މެންބަރު.  ކައު  ތެރި  ދަ،  ސިލުންލީގަލް  އެކްޓުގެ  ޕްރޮފެޝަން  ބާ  ށުލީގަލް  ން 

އަޅުށް ކައުންސިލަ ފިޔަވަޅު    މެދުގައި  ވަކީލުންނާއި  އުސޫލުތައް  ދީފައި  ބާރުވެރިކަން  ގާނޫނީ  ހަމަވާނީ  ގަނޑުމެން 

ފުރިހަމަ   ހަމަ  ދަށުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެބައޮތް އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި. އެހެންވީމާ، އޭގެ 

މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު މި ދެންނެވި ހާލަތްތަކަށް ފެތޭ ފަނޑިޔާރުންނާއި

އެކަން ކިހިނެއްތޯ  ބޭނުންވަނީ.  މި  ޚިޔާލަކަށް  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ހުށަހެޅުން  ގޮތެއް  ނިހާދު  ؟ ފެންނަ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  މުޙައްމަދު ނިހާދު ދާއިރާގެ މެންބަރުފޭދޫ 
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ނުން ބާ  އި އޮތް ގާނޫފަސްވެއޮތް ކަމެއް. މިހާރު ފާ  ފައިހިއްރިރު. ކަމަކީ އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދަންޖެޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

ޅުގަނޑު  ކަމުގައިވާނަމަ އަ  ފުރުޞަތު އޮތްއެ   ގާނޫނުގެ ދަށުން  ވާ ވިފައި ތިޔަ ވިދާޅުރެކައުންސިލުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކު

މިއަދު ވެސް މި ހުށަހަޅަނީ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ބާ ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާ އަރުވަން އެ ބޭފުޅުންނަށް  

އުސޫލެއް ހަދައިގެން ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް   ތެރެއިން ހަދަންޖެހޭ  އިމުގެ ތެރެއިން އަދި ބާރުގެ  ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ 

ޖުޑީ މަޖިލީހުގެ  ނުވަތަ  ދަނިކޮށް  ކޮމިޝަނުގައި  ބަލަމުން  މައްސަލައެއް  ގުޅުންހުރި  ފަނޑިޔާރަކާ  ކޮމިޓީން  ޝިއަރީ 

އިސްތިޢުފާދިނުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ސާބިތުބާ ހިސާބުން އިސްތިޢުފާދިނުންފަދަ ގޮތްގޮތުން އިސްތިޢުފާދީ އަނެއް  

ސު  އެއީ  މެދުގައި،  ފަރާތްތަކާއި  ބޭނުންވާ  ނުކުންނަން  ވަކާލާތުކުރަން  މި  އޮތީ.  ދުވަހު  ބެލިފައި  މައްސަލައެއް  ލޫކީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހުރެގެން ހިންގާ ސުލޫކީ މައްސަލައާއި އަދި  

ގޮތަކަށް.   ކަހަލަ  ވިސްނޭ  ދޭއްޗެއްކަން  ތަފާތު  މިއީ  މައްސަލައާ  ސުލޫކީ  ހިންގާ  ހުރެގެން  ގޮތުގައި  ލޯޔަރެއްގެ 

 ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ލޯޔަރަކަށްވުރެ މަތިން ބޮޑު ފަނޑިޔާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަޤާމުގައި ހުރެފައި ހިންގާ  އަޅުގަނޑު

ކަމެއް   ހުރިހާ  އެ  ހުރެގެން  މަޤާމުގައި  އެ  އޭނަ  މައްސަލައަކަށް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ވާންޖެހޭނެ  އެ  މައްސަލަ  ސުލޫކީ 

ސާބިތުވެ ނުވަތަ  މިންވަރަށް ހެކި ހުރެގެން ބަލަން  ހިންގާފައި އޭނަގެ މައްޗަށް އެކަން   އެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވާ 

ނުވަތަ   ކަންތައްތަކުގައި  ގުޅުންހުރި  މައްސަލައާ  އެ  ހަމަ  ދަށުން  އެއަށްވުރެ  އަނެއްކާ  އިސްތިޢުފާދީފައި  ފެށީމަ 

ކީ މައްސަލައެއް  އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި އެ ފުރުޞަތު. އެހިސާބުން އެ އޮތީ އޭނަގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑު ސުލޫ

ހުށަހެޅި އެކަން ބެލެން ފެށިފައި ނުވަތަ ސާބިތުވެފަ. އެހެންވީމާ، އެކަމަކަށް ފުރުޞަތު އަސްލު ލޯޔަރުކަން ކުރުމަށް  

ކައުންސިލަށް   ބާ  ވެސް  މިއަދު  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ނުވާނެ.  އޮވެގެން  ޓަކައި 

ސަޖެޝަން މުއްދަތެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  އޭގައި  ހަދައިގެން  އުސޫލު  މި  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ   ދެވޭނެކަމަށް 

ގިނަވެގެން   ފެށުމަށް    10ލާފައި  ތަންފީޛުކުރަން  އުސޫލު  އެ  ކަނޑައަޅައި  އުސޫލެއް  މީގައި  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

މުއް ހުށަހެޅި  މި  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ކަމަށް.  ލަފާދެވޭނެ  މުއްދަތެއް    1ދަތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސްދުވަހުގެ 

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ރިޔާސަތުން

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު.

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ޙަސަން ޒަރީރު  ދާއިރާގެ މެންބަރުމަތިވެރި 
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ގަނޑުމެން ގާނޫނީގޮތުން ބާ ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ބާރުގެ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން މުޤައްރިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އަޅު

މިންގަނޑުގެ   ސުލޫކީ  ދެން  ދީފިނަމަ  އިސްތިޢުފާ  ދަނިކޮށް  ބަލަމުން  މައްސަލަ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ފަނޑިޔާރުން  ދަށުން 

ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެކަމަށް. ދެން އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެން ބޭފުޅުންނަށް ގަވާއިދުގެ  މެ އިއްޒަތްތެރި  ދަށުން އެ 

އަދި މި ފުރުޞަތުގައި   ތާއީދުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު ނިހާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ސުލޫކީ މައްސަލަ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ   ފާހަގަކޮށްލަން 

ބަލަމުންދާއިރު   އެ  މައްސަލަ  ނޫން.  މައްސަލައެއް  ސުލޫކީ  ފާހަގަކުރެވުނީ  ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަހުއްޓޭ ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރެވޭ ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަތައް ވެސް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ރުގައި ތަޙުޤީޤީ އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓުތަކަށް  މިކޮޅަށް ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ފޮނުވާފައި ހުރި ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލައިލިއި

އެހެންވީމާ،   އެބަހުރޭ.  މައްސަލަތައް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހިމެނޭ  ކޮރަޕްޝަން  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހަމަ  ބަލާލިއިރުގައި 

ސީދާ   ހަމަ  އަންނައިރުގައި  މައްސަލަ  ސުލޫކީ  އަންނަނީ.  މި  ގިނަފަހަރަށް  ނޫން  މައްސަލައެއް  ސުލޫކީ  ހަމައެކަނި 

ދަޢުވާކުރެވޭވަރުގެ ބައިވަރު މައްސަލަތައް އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް އައުމަކީ އަޅުގަނޑު    ޖިނާޢީ

ކަމަކަށްވާތީ   މުހިންމު  ކޮންމެހެން  ހަމަ  ޓަކައި  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް   ހުށަހެޅުއްވި  އެ  އެ    1ނިހާދު  އަދި  ހަދައި  ގަވާއިދެއް  މިކަމަށް  ކައުންސިލުން  ބާ  ތެރޭގައި  މަސް 

 ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ރިޔާސަތުން

އަޅު ދެންމެ  މަޝްވަރާ  އާދެ!  މި  ކުރެވުނުއިރުގައިގަނޑުމެން  ރެކޯޑުގައި  އޮފް  މި    ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހުންނަވަނިކޮށް   ފަނޑިޔާރުކަމުގައި  ފަނޑިޔާރުންގެ  އެއީ  ކަންތަކުގައި  ދެންނެވި  މި  ކައުންސިލަށް  ބާ  ފާހަގަކުރެވުނީ 

ޖޭ.އެސް.ސީން ތަޙުޤީޤު  ނޫނިއްޔާ  ދަނިކޮށް  ބަލަމުން  ދިމާވެގެން  މައްސަލަ  ސުލޫކީ  ދަނިކޮށް   ފަނޑިޔާރަކު  ކުރަމުން 

ނޫނީ   ހުށަހަޅާފައި  ވަކިކުރަން  މަޖިލީހުން  ނޫނިއްޔާ  ވަނިކޮށް  ނިންމާފައި  އަޅަން  ފިޔަވަޅު  ނިންމާފައި  ކޮށް  ނޫނިއްޔާ 

މައްސަލައާ   ފަށާ  ޕްރެކްޓިސްކުރަން  ވަކީލުކަމުގައި  ކުއްލިއަކަށް  ބޭފުޅަކު  ހާލަތެއްގައިވާ  ވަނިކޮށް އެފަދަ  ވަކިކޮށްފައި 

މި މިއަށް  ގުޅޭގޮތުން  ތެރެއިން  މިންގަނޑުގެ  ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ  އެކުލަވައިލާފައިވާ ސުލޫކީ،  ކައުންސިލުން  ބާ  ހާރު 

ގޮތަކަށް   ކަހަލަ  ރިފްލެކްޓްވާނެ  މިއަށް  މިންގަނޑަކުން  ކަނޑައަޅުއްވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ގޮތަކަށް  އެޑްރެސްވާނެ 
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. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމުގައި މެންބަރުންގެ  އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ރެކޮމަންޑުކުރުމަށް ބާ ކައުންސިލުން

ބަލާފައި   ކަމަށް  ނިންމިއްޖެ  ނިންމުން  މި  އެހެންވީމާ،  ކަމަކީ.  އިއްތިފާޤުވެވޭ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  މެންބަރުން  ހުރިހާ 

ޖުޑީޝިއަލް   އޮތީ  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކުރިއަށްދާނަން.  ކަމައިގެން  އޮތް  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި ސިޓީ ދަންނަވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ  

ދަންނަވާލަންތޯ ސިޓީއެއް.  ޞަފްޙާގެ  ދެ  ނަންބަރު  ؟ އެއީ  ދެން  ނަންބަރު  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ސިޓީ ފޮނުއްވެވި  ކޮމިޓީން  މި  އެއީ  ގާނޫނަށް  ނުދެންނެވިޔަސް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  ޖަވާބުގައި.  ގެ 

ގާނޫނަށް    2ގެނެވުނު   އެ  ބަދަލުގެނެސް  އޮނިގަނޑަށް  މަސައްކަތުގެ  އިދާރީ  ކޯޓުތަކުގެ  ދަށުން  އިޞްލާޙުގެ  ވަނަ 

ގެ    21-1އިން،    21އިތުރުކުރެވުނު   )ރ(  މާއްދާގެ  އިދާރީ    1ވަނަ  ކޯޓުތަކުގެ  ޝަރުޢީ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ކަމަށް  އެންމެ ހުންނަންވާނެ  މުވައްޒަފުން  އިސް  އިދާރީ  ޓަކައި  ބެލެހެއްޓުމަށް  ހިންގައި  މަސައްކަތްތައް  ހައި 

ގޮތް   ހަމަޖައްސާނެ  މުވައްޒަފުން  އިސް  ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ  ކޯޓުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ 

ނަންބަރު   ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  މި  ސިޓީން  ޢާ  1122019އެކަށައަޅައި  މި    20އޮކްޓޫބަރު    2019އްމު  ދުވަހު  ވަނަ 

މަޤާމުން   މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުން 

އުސޫލު   ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމުތައް  އިދާރީ  ހިންގުމުގެ  ދާއިރާތައް  ކޯޓުތަކާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، 

ތަޙުޞީސްވުމަށް  ޢާއްމުކޮށް ޝަރީޢަތްކުރުމަށް  ފަނޑިޔާރުން  ބޭނުމަކީ  އިސް  އެންމެ  އުސޫލުގެ  މި  ފައިވާނެއޭ. 

ބުނެވިދިޔަ   ޓަކައި  މަދުކުރުމަށް  މިންވަރު  ޝާމިލުވާންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކުގައި  އިދާރީ  ފަނޑިޔާރުން  މަގުފަހިކޮށް 

އެ ޗީފް  އުފައްދާ  މި  އަލަށް  ދަށުން  އިޞްލާޙުގެ  ގެނެވުނު  އިސް  ގާނޫނަށް  އިދާރީ  އަދި  ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

އެންމެ   އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި  ޗީފް  މިގޮތުން  ކަނޑައެޅުމޭ.  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

ހިމެނޭ   ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ކަނޑައެޅިއިރު  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މުވައްޒަފުންގެ    4އިސް 

އާއި،  ދާއިރާކަ ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި،  ޖެނެރަލް  ޓަކައި  ހިންގުމަށް  ކޯޓުތައް  މުގައިވާ 

މަސައްކަތަށް   ހުރަސްކުރަންޖެހޭ  ދާއިރާތަކުން  މި  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން  އާއި  ފައިނޭންސް  އަދި  ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ޢާއްމުކޮށްފައިވާނެއޭ. އިސްވެ ދެންނެވި އުސޫލު   ބައެއް  އެކަށައަޅައި  ޢާއްމުކުރެވުނުއިރު ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 

މުވައްޒަފުންތަކެއް   މަޤާމުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ  ކޯޓު  ދާއިރާތަކުގައި  ޖުޑީޝިއަލް  ބައެއް  އަދި  ކޯޓުތަކުގައާއި 

ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގައިވާ   ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  އުފެދުނު  އަލަށް  ގޮތުގެމަތިން މި  ތިބުމާއެކު 

ތިއްބެވި   މަޤާމުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ކޯޓް  ހަވާލުކުރެވުނޭ.  ވަގުތީގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާ  ދެންނެވި 

މަސްއޫލިއްޔަތު   އެ  ހަވާލުކުރެވުނުއިރު  ވަގުތީގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ  ޗީފް  މުވައްޒަފުންނާއި، 
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މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށާއި އަދި ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި    6ހަވާލުކުރެވެނީ ވަގުތީގޮތުން  

ނިޒާމުގެ   އެ  ތަޢާރުފުކޮށް  ނިޒާމެއް  އެޕްރައިޒަލް  ވަށާޖެހޭ  ޓަކައި  ބެލުމަށް  ގޮތް  މަސައްކަތްކުރި  މުވައްޒަފުންގެ  އެ 

މުވައްޒްފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ ލިބޭ މުވައްޒަފުން    70 %ތެރެއިން އެ  ދަށުން މާކްސް  އަށްވުރެ 

މަޤާމުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  އެންމެ  އިދާރީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި،  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ  ކަމަށް  ދޫކޮށްލެވޭނެ 

ބަޔާންކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި، ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުސޫލުގައި  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސައްކަތުގެ   ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ކޯޓަށް  އުސޫލުގައި  ބުނެވިދިޔަ  ޢާއްމުކުރެވިފައިވާނެއޭ. އަދި 

ސަރކިއުލަރ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ   2020ޖޫން  28، 2020/12ފެންވަރު ބެލުމަށް ޓަކައި މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 

މަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  މުއްދަތުގައި  ޗީފް  ޕްރޮބޭޝަން  ފަރާތްތަކުގެ  ތިބި  ހަވާލުވެ  ވަގުތީގޮތުން  ސްއޫލިއްޔަތާއި 

އުސޫލުވާނީ   އެ  އެކުލަވާލައި  އުސޫލު  ގެނައުމުގައި  އުސޫލު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ބެލުމުގައި  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު    ޢާއްމުކޮށްފައޭ. ބުނެވިދިޔަ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި،

ކޮވިޑް   ދަނިކޮށް  މަސައްކަތްކުރަމުން  ކޯޓް    19ހަވާލުކޮށް  މަޑުޖެހުމާއެކު  ހިންގުން  ކޯޓުތަކުގެ  ގުޅިގެން  އާއި 

އި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި، ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރެވުނު މުއްދަތު ޖުލަ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ   ކޯޓް  ގޮތުން  ބަޔާންކުރާ  އުސޫލު  ބުނެވިދިޔަ  އަދި  އިތުރުކޮށްފައިވާނެއޭ.  ނިޔަލަށް  މަހުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ޗީފް  ކޯޓުތަކުގެ  ޝަރުޢީ  ޓަކައި  ބެލުމަށް  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

ޕް ފަރާތްތަކުގެ  ތިބި  ހަވާލުވެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަގުތީގޮތުން  ބެލުމުގައި  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތުން  ރޮބޭޝަންގެ 

ގޮތުގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން  

އިޒަލް ނިޒާމަކީ ވަށާޖެހޭ ނިޒާމެއްކަމުން  ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރެވުނޭ. މި އެޕްރަ

އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލިފައިވާނީ ކޯޓު އެހެން ފަނޑިޔަރުންނާއި، ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަވާ  

ކޯޓުގެ   ވެރިންނާއި،  ސެކްޝަންތަކުގެ  ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރާއި،  ޖުޑީޝިއަލް  ފަނޑިޔާރާއި، 

ންނާއި، ކޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ޢާއްމު ފަރާތްތަކާއި އަދި ޚުދު އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ  މުވައްޒަފު

އެގޮތުން   މައްޗަށޭ.  މާކްސްތަކުގެ  ދޭ  ފަރާތްތަކުން  އެ  ބަލައި  މައްޗަށް  ފޯމުތަކެއްގެ  ފުރި  ހިމެނޭހެން  ވެސް  ފަރާތް 

ތިއް މަޤާމުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  މަސައްކަތުގެ    22ބެވި  ކޯޓުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ނިޒާމު  މި  މުވައްޒަފުން 

% ބޭނުންވާ  ބަދަލުވުމަށް  މަޤާމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ  ޗީފް  ބެލުނުއިރު  ނުލިބޭ    70ފެންވަރު    10މާކްސް 

ޓްމަންޓުން  ވަނަ ދުވަހުގައި މި ޑިޕާ  20އޮކްޓޫބަރު    2019މުވައްޒަފެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައޭ. އަދި އެ މުވައްޒަފުން  

އިސް    11/ 2019ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު   ޢާއްމު ސިޓީ ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ 
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މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ  

ގައި ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސް ދިނުމާއިއެކު ޝަރުޢީ   2011ޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އުސޫލުގައިވާ ގޮތަށް ޝަރު

ގަވާއިދުގެ   މުވައްޒަފުންގެ  ޝަރުޢީ    96ދާއިރާގެ  ވަޒީފާއެއް  އެހެން  އެކަށީގެންވާ  ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

ހަ ނެތްނަދާއިރާއިން  ހަމަޖެހެން  ވަޒީފާއެއް  އެފަދަ  ބަލައި  ފެށިގެން    2020އޮކްޓޫބަރު    31މަ  މަޖެއްސޭތޯ  އިން 

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ    މުވައްޒަފުން ސިޓީގައި  ހަވާލާދެވިފައިވާ  ދޫކޮށްލާނެކަން  ވަޒީފާއިން    3އަދާކުރަމުންދާ 

ވަނަ ދުވަހު ސިޓީއަކުންވާނީ އަންގާފައެވެ. ބުނެވިދިޔަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން    2020އޮގަސްޓު    3މުވައްޒަފުންނަށް  

މަސައްކަތް  ދޫކޮށްލެ ދޫކޮށްލުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ވަނިކޮށް  އަންގާފައި  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  ޑިޕާޓްމެންޓުން  މި  ވޭނެކަން 

އިސްވެ ދެންނެވުނު   ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް 

ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެ މައްސަލައާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންދެން މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން 

އެ މަޤާމުތަކަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެއްސުމަށް އެ އޮފީހުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކުގެ ޑިޕާޓްމެންޓްގެ  

ޓްރައިބި ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  އަދި  ނެރުއްވާފައެވެ.  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ވަނީ  އަމުރުތައް  މައްޗަށް  ވަގުތީ  އުނަލްގެ 

ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  މި  ހުށަހަޅާފައެވެ.  މައްސަލަ  ވަނީ  މިހާރު  ކޯޓަށް  ހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެދި  އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް 

ވަގުތީ ޓްރައިބިއުނަލް  ވަޒީފާއާ ބެހޭ  ނަން  އަމުރު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ. ކުޅުދުމަޤާމުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް،    ކޯޓުގެ  އްފުށީ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓް،  ހދ.ކުޅުދުއް ޗީފް  ކޯޓުގެ  ލ.ފޮނަދޫ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓް،  ޗީފް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފުށީ 

ދެންނެވުނު   އިސްވެ  ސިޓީއާއިއެކު  މި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ.  ޗީފް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް،  ކޯޓުގެ  ޏ.ފުވައްމުލަކު 

ނަންބަރު    2019އޮކްޓޫބަރ    20،  2019/11ނަންބަރު   އާއި  ސިޓީ  ގެ    12/ 2020އަދި    2020/3ޢާއްމު 

އިނގޭތޯ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ   ސަރކިއުލަރ އެޓޭޗްކޮށް ފޮނުވި ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ 

މައްސަލައަކާއި އެ މައްސަލައިގެ ވީ ގޮތް ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންތަކެއް ހުށަހެޅި 

ޖު އޮފް  ފޮނުއްވާފައިވާ  ޑިޕަރޓްމެންޓް  ގޮތުން  ސާފުކޮށްދިނުމުގެ  އެކަން  ލިޔުމުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޑީޝިއަލް 

ޖަވާބު. މިއިން އެބަ ފާހަގަވޭ މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ވެސް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ ކަމަށް.  

 ކުރުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓަށް މިހާރުވަނީ  އަދި ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށް. އަދި އޭގެ އިސްތިޢުނާފު

ތި   ފާހަގަކޮށް  މިކަން  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  މައްސަލަތަކަކަށްވާތީވެ،  ދާ  ހިނގަމުން  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅިފަ.  މައްސަލަ 

 ބޭފުޅުން މިހާރު މިއާއި މެދުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑު ޚިޔާލެއް ހޯދާލަން ބޭނުން. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2020  އޮކްޓޫބަރު  21                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  55ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

28 

 

ހިނގަމުންދާ   މަރުޙަލާގައި  ކޯޓުގެ  އުސޫލަކީ  އަމަލުކުރާ  އާއްމުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ހިނގަމު ކޯޓުގައި  އެއީ  ނުވަންނަން.  ތެރެއަކަށް  މައްސަލައިގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖިއްޔާ  ންދާ  މައްސަލައެއް 

ވެސް ނުވަންނަން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޢާއްމުކޮށް ކުރިން   މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިއަކުން 

 ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން ކަންތައް ކުރަމުން ގެންދަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

މައްސަލަ ވެސް މި އޮތީ. މައްސަލަ    3ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ލޭބަރ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައި މި  

ފެންނަ ލިޔެކިއެމުން  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ޢަމަލުކޮށްފައި  ބެލެމުންދާ  ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސްއިން  ން އެބައޮތް. އެއީ 

ލިބިފައި މިވަނީ ވެސް.   ތަފްސީލެއް އަޅުގަނޑުމެން  ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝިއަލް 

އަޅުގަނޑުމެންނަ ރަނގަޅޭ  ގޯހޭ،  އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތެއްގައި  ބެލެމުންދާ  މައްސަލަ  ނިޔާ  އެހެންވީމާ،  ށް 

އަޅުގަނޑުމެން   ނިމެންދެން  މައްސަލަ  ތި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ކަންނޭނގެ.  ވެސް ނޫން  ބަޔެއް  ކަނޑައެޅޭނެ 

ހުށަހެޅުއްވި   އެ  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ފަސްކުރަން  އެރުވުން  ޖަވާބެއް  ތިއަށް 

އެހެންނަމަވެ ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ލޭބަރ  މައްސަލަތަކުގައި  މިފަދަ  ސް، 

ނެ އަމުރު  ވަގުތީ  ނެރޭ.  މައްސަލަތައް  އެބަ  އަމުރު  ވަގުތީ  ނެރުން  މީހަކު  މަޤާމަށް  އެ  ވަގުތީ  އެ  ރެވި 

ނަ ޝަކުވާ  އެހެންނަމަވެސް، ލޭބަރ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ލަސްތަކެއްވާ މައްސަލައިގައި ވަރަށް ގި

ނޑުމެންނަށް ލޭބަރ ޓްރައިބިއުނަލާ ވާހަކަދައްކައިގެން ނަމަވެސް މިހެން  އަޑުއިވޭ އެކި ތަންތަނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ހުށަހެޅޭ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް، ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ހުށަހެލޭ މައްސަލަތަކޭ ލޭބަރ ޓަރައިބިއުނަލަށް ދާނީ. އެހެންވީމާ،  

ށް އަޅުގަނޑުމެން އެތަނުގެ އެންމެ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އެފަދަ މައްސަލަތައް ލޭބަރ ޓަރައިބިއުނަލަ

ފަރާތްތަކާ   އެ  މަގަކުން  އެ  އޮތްނަމަ  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުސޫލެއް  ވާހަކަދެއްކޭނެ  ފަރާތާއި  އިސް 

 ވާހަކަދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޝެޑިއުލަކާ އެއްކޮށް އަވަސްކޮށްލަދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، ޝުކުރިއްޔާ. 
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މެންބަރުން   ކޮމިޓީގެ  ފާހަގަކުރެވުނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންބަރު. އާދެ! ދެންމެ  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ހިނގަމުންދާ   އެ  އަދި  ހުށަހެޅި  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލައަކަށްވާތީވެ  ހިނގަމުންދާ  މިއީ  މިހިރީ  ވިސްނުންފުޅު 

މެދުގައި ވެސް ހައި ކޯޓަށް އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހެޅި މި ކޯޓުގެ ވެސް މަރުޙަލާގައިވާ    މައްސަލައިގައި ނެރުނު އަމުރާ

ކަމަކަށް މިހާރުވާތީއާ އެކުގައި މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް  

އޮ މިކަންތައް  މިހެންމިހެން  ސާފުކުރިކަމާއި  ފަރާތްތަކަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ވާހަކަ  ތް 

ކޮންކްލޫޝަނަކަށް   ކޮމިޓީން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ހިސާބުން  ދެންނެވުމަކީ 

ނަތީޖާއެއްގެ   ގޮތެއްގެ  ވާ  ދެން  ހުށަހެޅީމާ  މައްސަލަ  އެ  އިތުރަށް  ދެން  ކަމެއް.  ފައިލްކުރެވޭނެ  މައްސަލަ  އައިސް 

ތި  މަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ހުށަހަޅައިފި  އްޗަށް 

ހިސާބުން   މިހާ  އެހެންވީމާ،  ނިންމީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  ވަންޏާ  ކަމުގައި  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅުން 

ސިޓީތަކުގަ ދިރާސާކުރި  މި  ކޮމިޓީން  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެޖެންޑާގައި  ހުރި  ދެން  ނިމުނީ.  މި  ބައި  އި 

އަޅުގަނޑުމެން   މިއަދަށް  އެކުގައި  ހަމަވުމާ  ވަގުތު  ލިބިފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަގުތު  ދިއުމުގެ  ކަންތައްތަކަށް 

ނުވާފައިވާ  މަސައްކަތް ނިންމާލަން ގަސްދުކުރަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ އިޒުނައާއެކުގައި. އަދި ބައެއް ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން ފޮ

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ނިންމާލީ.  މިވަގުތަށް  ދެން  މަސައްކަތް  މިއަދުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި.  ވެސް  ސިޓީތައް 

 ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަޑައިގެންނެވީތީ.

___________________ 

 

 
 




