
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   25  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

1920  ސްޓުއޮގަ  19  

 

 

 

(5 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

12:00 :ގަޑިށުނު ފެ  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  `.   ބައްދަލު  25ޖުޑިޝަރީ  މިވަގުތުވަނަ  ފެށުނީ.  ހާޒިރުވެވަ  ވުން  ތިއްބެވީ  ކޮމިޓީއަށް  ޑައިގެން 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ   ،ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރުރި  އިއްޒަތްތެދާއިރާގެ    ޅަނގުހެންވޭރު ހު

މުޢިއްއި ދާއިރާގެ  މަތިވެ، ޒުބްރާހީމް  ޒަރީރުމެންބަރު  ރި  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން    އިއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު 

އަޅުގަނޑު    ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިރާ ، ދުލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދުމެންބަރު   މާފަންނު  އަދި 

  2008/10ބަރު  ންއި މި ހިމެނޭ ކަންކަމަކީ ގާނޫނު ނަ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގަ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ސަޖުޑީ އިޞްރވި ޝަލް  ގާނޫނަށް  ކޮމިޝަންގެ  މި  ސް  ބިލު.  ގެނައުމުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީލާޙު  ކުރީގައި  މީގެ  ން 

ތައްޔާރު  ނިންމުމާ  ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓު  ދިކުރެވެއެކުގައި  ބޭބޭފުޅު  އިރުގައި ޔަމުން  އިދާރީ  ންގެ  ފާހަގަކުރެވުނު 

ވާތީވެ ކޮމިޓީގެ  ނެއްސަތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައްމަސައްކަތްޕުޅުން  

ވަރާކޮށްލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްކަމެއްގެ  ން މަޝްމެދު ކޮމިޓީ  އެ ކަންކަމާ  ގެ ކުރިން ރިޕޯޓު ފްލޯއަށް ފޮނުވުމުއެ  

ގުޅޭ    މާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓާ ނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރ.އިންނަވަނީ. ދެވައި މިގޮތުގައި އެޖެންޑާގަ 

ހު މަގޮތުން  ތަޙުޤީޤުށަހެޅިފައިވާ  ދިރާޖޭ.އެސް.ސީ  މަށްފަހުކުރުއްސަލަ  ރިޕޯޓު  ފޮނުވާފައިވާ  އަނެއް  ކުސާ ން  ރުން. 

މުއައްސަސާތަކުންނާއި ގޮތުގައި  ފަންއާ  ކަމެއްގެ  ފޮނުއްވާފައިވާ  ރާތްތަކު މު  ކޮމިޓީއަށް  މި  މައްސަލަތައް ން    ބައެއް 

ން ގޮތްތަކެއް  މެދުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ  ކަންކަމާ  ދިރާސާކޮށް އެ އަދި ސުންގަޑި ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ 

އެހެންވީމާ މިނިންމުން.  ހިމެނިފައިވާ  މި  ގޮތުގައި،  ކަމެއްގެ  ފުރަތަމަ  ކޮށް  ކުޑައަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަށް    ، 

ފުޅުން އިއްޒަތްތެރި  ން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ހުރިހާ ބޭބޭބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަ  ލައްވާ އަދި ތިއި ބައްލަވަ

މޭޒު ކަންކަންއެބައޮތް  ޅުގައި ކޮމެންބަރުންގެ  ބައެއް  ފާހަގަކުރެއްވި  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  މިހާރު  އެހެންވީމާހެން  އެ  .   ،

ބަ ގޮތެ އްލަވާކަންކަން  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާދެލައްވައި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެދެން.  ނިންމަވައިދެއްވުން    ! އް 

މިވަ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންގުތު އަކޮމިޓީއަށް  މެންބަރަކު  މެންބަރަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން... ތިން    . ފިނެއްކާ އިތުރު ދެ 

ދާއިރާގެ   ޢަލީ އިއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ  ޙުސައިންމެންބަރު  ދާއިރާގެ  ،   ސިމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފޮނަދޫ  ، ޖުރާމޫސާ 

ދާއިހިންނަވަ މިވަގުތު  މޫދުމަޙް  ޖީހާންމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރާގެ  ރު  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  މިވަގުތު  އަލަށް  . 

މަބަރުމެން ދަންނަވާލަން  ލޫމާތަށްޢުންގެ  ކަ  ޓަކައި  މިވާ  ނަންބަރުގައި  ފުރަތަމަ  އެޖެންޑާގެ  ންތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ރިޢާޔަތް މި  މިހާރު  ވިން  ކުރަމުއަޅުގަނޑު  އަސްނާއެކަމަށް  މިގެންދަނީ. އެއީ  ހިންގަމުން  ފިކުރު  މީގެ  ޅުގަނޑުމެން   

ސަ  ޖުޑީޝަލް  އިޞްލާޙު  ކުރީގައި  ގާނޫނަށް  ކޮމިޝަންގެ  ކޮމިޓީގެނައުމުރވިސަސް  ބިލު  ން  މިޓީކޮ  އިމަނިން  ންގެ 

އެކު އެހެންނަމަފައި ލަވާލާރިޕޯޓު  ފްލޯއަކޮމިޓީ  ،ވެސްވަނީ.  ފޮނުވުމު  ށް ން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އިދާރީ  ކުރިން  ގެ 

އަޅުގަ ކަންކަން  ބައެއް  ކޮމިޓީފާހަގަކުރެވުނު  ސަމާނޑުމެން  ގެނެއްސަލުގެ  އެކަމާކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން    ވާތީ  މެދު 



  

ނިންމަން ގޮތުގައި.    ގޮތްތަކެއް  ކަމެއްގެ  މި   ތި   ! އާދެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފުރަތަމަ  ކަރުދާސްބޭފުޅުންނަށް  ތަކަށް   

އެރުވުމަށްއި ލަވަބައް ފުރުޞަތެއް  ހުޅުވާލަން.  ލެއްވުމަށް  ކޮމެންޓަށް  ފުއެންފަހުގައި  މެންބަރު  މެ  އިއްޒަތްތެރި  ރަތަމަ 

 ށް.  ލަޠީފަ ޙަސަންއެއަށްފަހު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މޫސާ ސިރާޖަ

 

 ން: ވުވާހަކަދެއްކެ ޖު ރާސި މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ތެރެއިން ފުރަތަމަ    . އޭގެ އޮތީ  މެންނަށް ތިންކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި މި އްރިރު. އަޅުގަނޑުޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

މާވަނަ  7ބިލުގެ  ކަމަކަށް   ކޮމިގަ )ބ(  ދާގެ  އް  ނެތްކަމަށް  އި  އިތުބާރު  ރައީސްގެ  ނައިބު  ނުވަތަ  ރައީސް  ޝަންގެ 

އެ ފާ ވޯޓު  ނެގޭ  މެދު  ފާސްކުރުމާއި  ކޯސްކުރާ  ބަށްކަޓަ އްވެސް  ކަމަށް  ހުށަނެއެޅޭނެ  އޮތުން    މި   ޔާންކޮށްފައި 

ތަޢާރަވަނަ މާ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ   އެ    ،އެ ސުވާލު އުފެދިފައި މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް  ވޭތޯޟު އްދާގެ )ނ( އާއި 

ކޮމިޓީއެއްގެ  ކޮމި އެ  ނުވަތަ  ކަނޑައްޤަމުޝަނެއްގެ  ފަރާތެއް  ކުރާނެ  ރައީސްކަން  ނުވަތަ  އެ  ހަމަ    އަޅާނީރިރުކަން 

ގޮތަކަށް  ކޯޓަކަށް ދެވޭނެ  ޗެލެންޖުކުރަން  . އެއަކަށް އިތުރަށް  މުނީއެކަން ނިލަބިއްޔަތުން ފާސްވީމަ  މިޓީއަކުން. އަޣުކޮ

ވަނަ    43ނޭ. ދެން އެއަކީ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގަނޑަކަށް ވެސް ނުފެކީ އެއީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ކަމަކަށް އަޅުއޮތުމަ

)ނ( ސާޟުރަތަޢާ އާއި    މާއްދާގެ  އެއީ  ނޫން.  ވެސް  ކަމެއް  އެވާ  ހަމަ  އޮތްގޮތަށް  ފުކޮށް  ކުރަން  އެ  ކަން 

ހިތްހަމަ  ލަބިއްޔަތުން އަޣު އެއާއި  ދެން  ނިމުނީ.  އެ  ނިންމީމަ  އަޣުލަބިއްޔަތުން  އޮތްކަމެއް  ހަމަ  މަ  ނުޖެހޭނަކުރަން 

ކަމުގައި ވަނީނަމަ    ޔަތުން އޮތްކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެން އަޣުލަބިއްއްރިރު، އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްޤައަނެއްކާ ވެސް މު

ހޮހަމަ ނެތި  އަޣުލަބިއްޔަތު  ނޫނިއްޔާ  ނޮއްޔާ ވޭނެ.  އެހެންހޮވޭނެ  މައްވީމާ.  އެ  އެއީ  ކަމަކީ  އެ  ކޯޓަށް  ،  ސަލައެއް 

ކަމެ ކުރަންޖެހޭ  އެ  ގޮތަކަގެންގޮސްގެން  އެހެންވީމާއްގެ  ނުފެނޭ.  މާއް  ،ށް  އަޅުގަނޑު  އެ  ބޭއްވުމަށް  އެގޮތަށް  ދާ 

ދެ ސުރު  21-2ން  ތާއީދުކުރަން.  އަރިމަތީ  އަޅުގަނޑުމެ  އެއްޚީމި  އެކަން  އެބައޮތް.  ފާހަގަކޮށްފައި  ންނަށް  ނެތްކަން 

ލް  ޑީޝަ ޖު"  ންއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނަޚީކުރެވޭ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން އަރިމަތީ ސުރު  ވެސް ފާހަގަ އެބަ

ހިމަނަން. އެޚީ ގޮތަށް އަރިމަތީ ސުރުއެ  "އެކަޑަމީ މި އެއްގެ ގޮތުގައި  މާއްދާއަކީ  އެކަޑަމީއީ އެ    އަށް ހާރުގެ ޖުޑީޝަލް 

ން އެކަން ހިންގަން ހުށަހަޅާފައި އޮތްގޮތެއް. އަޅުގަނޑުމެން  މިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދަށުއަދި މި ޖުޑީޝަލް އެޑް  އިވާގޮތާ

 އެބައޮތް  ޔާރުންގެ ޖަމުޢިއްޔާއިން، ފަނޑިއިންޔާމުޢިއްބެހޭ ޖަ  ފަނޑިޔާރުންނާހުނު ސަބަބަކީ   މި ހިމަނަން ޖެއެ މާއްދާ

ފޮނުވިއިއަޅުގަނޑުމެން ކޮމެންޓްސް  ބޭފުޅުނަށް  އެ  ފާހަގަރުގައި  ކަންންނަށް  ފާހަގަކޮށްފަކުރެވޭ  ޑީކަން  އެއީ  .ޖޭގެ  . 

ގޮތުގައި  ގެޒިންމާއެއް ފަ  ހިމެނޭ  ތަމްރީންއެބަ  ބާނޑިޔާރުންނަށް  މި  ދިނުމާއި  އެހެން    ކުރުން.  ކަންތައްތައް  ވަތުގެ 

އިތުރަ އަދި  ފަރާތަކުއޮންނައިރުގައި  އިތުރު  ތަޢާރުށް  އެއީ  އޮތުމަކީ  ކުރަން  އެކަން  ގޮތުގައި  ޟުވާ  ން  ކަމެއްގެ 

ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ފާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ބިލުގައި  ފަނޑިޔާރުންގެ  ހަގަކޮށްފައި އޮތަތީވެ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން މި 

ން އަޅުގަނޑުމެން މެއްގެ ގޮތުގައި އެބައިބޮޑުވުތް ކަންއޮތީ. ދެން ހިމެނިއިރުގައި ދެން ފާހަގަކޮށްފައި އޮ  ހިމަނާފައި މި



  

އޮތްއި  ހިމަނާފައި  ސީދާރުމި  ފާހަގަލިޔެވިފައި  ގައި  ނެތްކަމަށް  އުފެދުނީކަމަށް.  ޖުޑީ  ކަމަށް  ނުކުރެވޭ  އެކަޑަމީ  ޝަލް 

އެކަޑަމީ  ޖުޑީޝަލް  އޮތް  އަލު.ޑީ  މިހާރުގެ  ބަދަލުވެ  ދަށަށް  އުފެދުނީ ޖޭގެ  ފާހަގަ  ން  އެހެން    ށް. ނުވާކަމަކަމަށް 

ނީ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ  ކުރަން ބަޔާގައި މި )ށ(  21-2  ގައިއިރު ގަނޑަށް މީގެ މާއްދާތައް ކިޔާލާއަޅު  ،ހެންނަމަވެސްއެ

ފަރާތަކީ   އިސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ އެންމެ  ޖުޑީޝަލް  އިނގޭ  އެވެރޗީފް  އެބަ  ހަމަ ސާފުކޮށް  މާއްދާއިން  އެ  އެއީ   .

އަދިވެސް ވުޖޫދުގައި   އެކަޑަމީ  ނަމަ ޖުޑީޝަލް  ހިނގާކަން. އަދި  ބަދަލުވި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދަށުން  ވެސް ހަމަ 

ން އެބަ އިނގޭ. އަދި  ކަން ވެސް ހަމަ ސާފު ބަހުޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާރފަރާތަކީ  ސް އިމެއެކަޑަމީގެ އެން

އި، މާލީ  ކާލަތްތަޞީ ހާ ވަފުންނަށް މަސައްކަތާއި އެކަޑަމީގެ ހުރިމުވައްޒަ  އިއޭގެ )ހ( ގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ހަމަ އޭގަ 

މި    ޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެންނަ ފެނުމުގައި، އަ ދާކަން. އެހެންވީމާއްޤުތައް ހަމަ ބަދަލުވެގެންއަދި މަދަނީ ޒިންމާތަކާއި، ޙަ

ތެރެއިން ހުށަހަޅާފައި   ތިންކަމުގެ  ސުރު  އިން  އިޞްލާޙެއް  ޚީއަރިމަތީ  އެކަމަށް  ރަނގަޅުކަމެއް.  އެއީ  ނެތްކަން   

އި  ލަ ގޮތެއްގަ . ދެން ޖުމްންއަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ހުށަހަޅަން އޭގައި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އެގޮތަށް ހިމަނަ

    އްޔާ. . ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުކުރިއަޅުގަނޑު ކުރަން ހުރި ކަންތައް އެއީ ފާހަގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  ލަޠީފް ޙަސަންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

މު ކަންތަކާ ޤަޝުކުރިއްޔާ  މި ތިން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ންކަން ބައެއް ކަގުޅޭގޮތު  އްރިރު.  ފާހަގަކޮށްލަން.  ން 

  ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް  ؟ ތޯނުވަތަ ނުވޭ  ޟުވޭތޯތަޢާރު  އާ  ދާގެ )ނ( ވަނަ މާއް  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ    ކަމަކަށް

އޮތުން.   ންނަކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަނެއެޅޭގޮތަށް އޮރާ ފާސްކުރުމާއި މެދު  ތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުނައިބު ރައީސްގެ އި

މަ ބިލުށްދަކަޞަޤުމީގައި  މިއޮތީ  ދެކެވު  ވެފައި  ކޮމިޓީގައި  ބަލާއިރު،  ދިރާސާކުރިއިރު،  ވެސް  ވާހަކަތަކަށް  ނު 

ވިސް ކޮމިޝަންގެ  ގޮތުގައި އެއީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ކަމަށްވެފައި، ޖުޑީޝަލް ސާރ  ޑަށް ވިސްނޭއަޅުގަނ

އިތުއިރައީސާ ރައީސްގެ  ނައިބު  ނެގޭ    ނެތްކަމަށް  އެ  ވޯޓެއް  ބާރު  އެކަން  އޮނަގާފައި  ތެރެއިން  އުސޫލުގެ  ންނަ 

ކޯޓަކަފާސްވުމަށް ޝަރުޢީ  އަނެއްކާ  ދެން  ފަނޑިޔާރުފަހު  ދިޔައިމަ  އޭގެށް  ނުފޫޒު  ވަނުތެރެއަށް  ގޭގެ  އެ  ވަންނަ  ން 

ގައި ޚިލާފުވާކަމަކަށް  އި ޙަޤީޤަތުގެ )ނ( އާވަނަ މާއްދާ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ    ނޯންނަ ގޮތަށް އެކަން ބޭއްވުން. ދެން

އެއީ  އަޅުގަނޑަ ނުފެނޭ.  ލިމިޓްކުރެވޭ  16ކަށް  ޙައްޤުތައް  އެ  އެބަހުރޭ  މާއްދާގައި  އެއްޗެހި    ނެ ވަނަ  ގޮތްތަކާއި 

އެހެންވީމާކިޔައިދީފަ އޮތުމަކުންނެ.  މިއޮތްގޮތަށް  މިހާރު  އެކަން  ވެސް  ދަށުން  އޭގެ  ތަޢާރުޟުވާކަމަކަށެ،  އެ    އް އް 

ށް އެ މާއްދާ. ދެން  ގައި އޮތްގޮތަށް ބާއްވަން ފެނޭ އަޅުގަނޑަ، މިހާރު ބިލުއްނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާލެއަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫ



  

ވާހަކައެއް  އެއީ  .އެއް ނެތްކަންޚީއަރިމަތީ ސުރު އޮންނަކަމަށް ފާހަގަވޭ އެ  ރަނގަޅު  ވާނެ  ންބަ. އަރިމަތީ ސުރުޚީއެއް 

ކޮމެ  21-2.   މާއްދާގައިވަނަ   21 ތިންވަނަ ކަމެއްގެ  އޮތްގޮތަށް. ދެން  ފާހަގަކޮށްފައި  ބިލުގެ  ންޓްސްގައި  ގެ ގޮތަށް 

ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް    އާ އެކީގައި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީހަމަ އެއާ އޮވެފައި،    އި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އުވުނީކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ

  ށް ވިސްނޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި އޮތީމަ އޭގައި އަޅުގަނޑައި ހުރިއްގަކެ ބިލުގައި އެހެން އެ މާއްދާގެ އިތުރު އަކުރުތަ

ދަށަށް ގޮތުގައި   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ  ޖުޑީޝަލް  މަސައްކަތާއި  އެ   މި  ހުރިހާ  އެކަޑަމީގެ  ޖުޑީޝަލް  ،  ދަނީ 

، ޙަޤީޤަތުގައި  މާހެންވީތަށް. އެ ންކޮށްފައި އެ އޮތްގޮމި މާއްދާގައި ބަޔާ  ލަތާއި، އަދި ވެސް އެހެނިހެން ކަންކަންޞީވަ

އިދާރާ އުފެދެވަކި  އެހެންވީމާއެއް  ނޫން.  ކޮމެންނީއެއް  މި  ބޭފުޅުން،  ގައިޓްސް،  ލިޔުއްވި  ގެ  ކޮމެންޓްސް 

އިދާރާވިސްނުން އެހެން  އިދާ ފުޅުގައި  އެ  އުފެދިފައި  ބޭފުޅުން އެއް  އެ  ނެތްކަން  ވާހަކަ  ގޮތުގެ  އުފެދޭ  ރާ 

އެހެންނަމަވެގަކުރައްވާހަ މިއޮތީ.  އެއީ  ޞަދަކަށްމަޤްއަޅުގަނޑުމެންގެ    ،ސްވާފައި  އެކަޑަމީ  ޖުޑީޝަލް  މިއޮތީ  ވެފައި 

އި ނުވަކި  ގޮތުގައި  އެޑްމިނިދާރާއެއްގެ  ޖުޑީޝަލް  ގޮތުގައި  ބާއްވާ  ތަނެއްގެ  ހިނގާ  ދަށުން  ސްޓްރޭޝަންގެ 

އެހެންވީމާމަސައްކަތެއް ބޭއްވުން.  ގޮތުގައި  ޙަގެ  ޖުޑީ،  އެކަޑަމީޤީޤަތުގައި  ވަޝަލް  ގޮތުގައި  އިދާރާއެއް ގެ    ކި 

ބިލު  ގޮތެއްއުފެދުނީ ނެތީ.މި  އެއީ  އެހެންވީމާ  ގައި  މައްސަ،  އޮތްވެސް  ދެން   ލައެއް  ނުކުރެވޭ.  ފާހަގައެއް  ކަމަކަށް 

ހު  ފާހަގަކުރައްވާފައި  ބިލާ  ރިނޯޓުގައި  މި  އަލަ  ކަންކަމަކީ  ޑްރާފްޓިންގުޅޭގޮތުން  ބިލު  މި  ކަންކަން  ގށް  ހުރި  ގައި 

ދެންމެ މޫސާ    އްތަކުގައި ކަންތަ  ތިން  ، މި. އެހެންވީމާއް ފާހަގަކުރައްވާފަހަގަކުރެއްވުންތަކެވާތީ އެއީ ރަނގަޅު ފާކަމަށް

އޮންނަމަތީ ސުސިރާޖު ތި ވިދާޅުވިހެން މި އަރި އެކަކާއި  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަ  ވާނެންރުޚީ  ގަކުރެވޭ. އަނެއް 

 ކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  ގަނޑަކީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތަކަށް އަޅު ކަންތައް އެއީ ތިނެއްގައި އޮތް 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ! އާދެ  .ރާތެއް ކޮށްލާޝާ ރެއްގެ ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތިއްޔާ އިއެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަ   ތްތެރި މެންބަރު.ރިއްޔާ އިއްޒަޝުކު

އާދެ!   މައިކާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނޫ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮފްނުލައި  ރިކޯނިއްޔާ  ހިންގާލުމަށް ޝަޑިސްކަޑުގައި      ނެއް 

މި ހޭދަކުރި    ތުކޮޅަކަށްފަހު( ކޮމިޓީއަށް ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން)ވަގު.  ބޭނުންވަނީ  ޓަކައި މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފަން

އޮފްލައިން އަދި  ކަ ވަގުތުތަކުގައި  މަޝްވަރާކުރެވުނު  މި  ފާހަގަކުރެ ކޮށް  އެ  ގޮތުން  އިދާރީ  ބަލާއިރު  ވޭ  ންތައްތަކަށް 

ކޮމިޓީގެ   ކަންކަމުގައި  ފާޅުކުރައްވައިފިބައެއް  ޚިޔާލުފުޅުތައް  މެންބަރުންނަށް  އްވިއިރުފާޅުކުރެ  .މެންބަރުންގެ  ގައި 

ރިމަތީ ސުރުޚީ ހިމަނާލުން  ތީ ސުރުޚީ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަ މަފާހަގަކުރެއްވުނު ބިލުގައި ހިމެނޭ އެއް މާއްދާއެއްގެ އަރި

، އެ މާއްދާއަށް އަރިމަތީ ސުރުޚީގެ ގޮތުގައި  އެހެންވީމާ  .ން އިން މާއްދާއެއްގައިގޮތު  ބެހޭ   ޝަލް އެކަޑަމީއާ އެއީ ޖުޑީ

އެކަޑަމީޖުޑީ" ހިމަނާލުމަށް  "ޝަލް  ސުރުޚީއެއް  އަރިމަތީ  ދެން    މިގޮތަށް  ފާޅުކުރައްވާފައިވަނީ.  މެންބަރަކު  ދެންމެ 

ކަމަށް     އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާސްވެއްޖެ ގޮތަށްވެ އެ ނާތީފެންކަމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށް  ހާ މެންބަރުން ވެސް މިރިހު

އެއީ   ކަންކަން  ފާހަގަކުރެއްވި  ދެން  ބެލީ.  އިމި  ގޮތްތައް  މިހިރަ  ބިލުގައި  މި  ނޫންކަމުގައި  ތުރަށް  މައްސަލަތަކެއް 

ރައްވާ  ދުކުތާއީވާ ކަންތައްތަކަށް  ތަކުގައިމެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވީ. އަދި މި ކޮމެންޓުކަމަށް ގިނަ    ބަދަލުކުރަން ނުފެންނަ

އެއްވެ ނުފެންނާތީތަނެއް  އަޅުގަނޑަށް  ފަރާތުން  މެންބަރެއްގެ  ބިލުގަ   އާސް  މި  އަދި  ވެސް  މިހާރު  އޮތްގޮތަށް  އި 

ގޮތަށް ތާއީދުކުރައްވާ    ހިމެނިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް  އޮތް  އެގޮތަށް  މެންބަރުންއެ  ފެނުނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ތިއްބެވިތަން  ތައް 

ދައް އަވާހަކަފުޅު  އިޢުތިކަވާފައިވަނީ.  އެއަށް  ނު  ކުރައްވާ އް  ރާޟެ ދި  ވެސް  އެއާފެނޭތަނެއް  ހަމަ    އެކުގައި . 

ކޮމެންޓުޖޭ.އެސް.ސީގެ   މި  ދެން  ލިޔުމުފަރާތުން  ނެތްގައި  އެ އިދާރީ    ،އެހެންނަމަވެސް  .ގައި  ދެންމެ  ބޭފުޅުން 

 ނިންމަވާ  ވަކިކުރުމަށް  ފަނޑިޔާރަކު  ، ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންފާހަގަކޮށްލެއްވި ކަމަކީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް 

ކަމަށް  ހުށަނެއެޅޭނެ  ކޯޓަކަށް  އޮތް    ނިންމެވުމެއް  މިހާރު  އެ  އެހެން  އޮތީމަ  އެގޮތަށް  މާއްދާ  އެ  މާއްދާ. 

ގެނައިމައިދާ  ތޯވެދާނެމައްސަލައަކަށް ސަމާލުކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން    އެކަމާ  ރީ  މެދުގައި 

  މޫދަށް ފުރުޞަތު ލުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްހަގަކޮށް ފާ   ޓަކައި  ކޯޑަށްޅު ރެދެކޭގޮތް ވެސް އެންމެ ރަނގަ

 އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

މި ގާނޫނު  ނަންބަރު    ، ނަންބަރު  އާދެ! މިހާރު  މާއްދާ  ފައި މިވަނީ ޖުޑީޝަލް  ގެ )ބ( ގައި މި ބަޔާންކޮށް  33މި 

ބަ ކޮމިޝަނުން  ގޮތުންސާރވިސް  ވަގުތީ  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  މައްސަލައެއް  އަޅާ    ލަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން  އެ 

ނުވަތަ ނިންމުމެއް  މުރާޖަ  ފިޔަވަޅެއް  ހުށާހެޅުއެދި އެ ކޮމިޝަނަ  ކޮށްދިނުމަށްޢާނިންމުންތައް   ޝަކުވާ  ޤު އްޙަމުގެ  ށް 

ތައް   ފިޔަވަޅުތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންއެ ކޮމިޝަނުން އަޅާ   ގޮތުންރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވޭ. ނަމަވެސް ވަގުތީ



  

އެ   އެ ނިންމުމު ކަމެއްގަ   ކޮމިޝަނުން  ނިންމުމެއް  ނިހާއީ  ފަނޑިޔާރުން  އި  ކުރިން  މަޖިލީހުގައި  ޢުއިސްތިގެ  ނާފުގެ 

.  ޓަކަށް ނުދޭ އި ކޯތުގަ ޤަޤީޙަ  ދެއްތޯ އެއީ މާއްދާ )ރ(    އެ   ނާފެއް ނުކުރެވޭނޭ.ޢުވެސް ގޮތުން އިސްތި  ނުވަތަ އެނޫން 

ދެއްތޯ ނޫން  އެއް  ހު  .)ބ(  ،)ޅ(  ،ހ() ؟)ބ(  ކޯޓަކަށް  ގޮތެއްގައި  އިސްތިށަހަމައިގަނޑު  ނާފެއް  ޢުޅައިގެން 

ވާހަކަ  ންމުނި ނުކުރެވޭނެ  )ޅ(.ފާހަ މި  ންތައް  މާއްދާ  އޯވަ   ގަކުރާ  މި  ހިތުން  ނުވަތަ  ރއަޅުގަނޑު  ސައިޓް 

ދައުރާއި  އިތުރަށްފާރަވެރިވުމުގެ  ދެން  މި  ވަކި ކަންމި  ވެސް    ނިންމުމުގެ  ކަމުގައި  މި   ގޮތެއް  ނީ  އޮންނަ   ދައުރު 

މިހާރުމާއެހެންވީ  މަޖިލީހަށް. ރަގޮ  ތްމިއޮ  ،  ކަނގަޅުތް  އަޅުގަނޑަ  ފެންނަނީ.  މަށް  ނިންމާ  ށް  މި  ކޯޓަކުން  އެއީ 

ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމަ މަޖިލީހު ކަނޑައެޅު  ކަށް  މި ދައުރާމުން  ފުށުއަރާ. އެހެ  ގެ  މަމާންވީއެބަ  ސީދާ  ޖިލީހުގެ  ، މިއީ 

މަތިކޮށްފައި  ންއަސާސީނޫނުޤާ މައްޗަށް  ޒިންމާތައްމަޖިލީހުގެ  ބާއްވަން  މާއްމި    ވެކަމަށްވާތީ  ވާ  ގޮތަށް  މިއޮތް  ދާ 

ކަމަށް.ފެން ޤައުމުތަ  ނަ  އެހެން  ވެސް  އިތުރުން  އޭގެ  ޕްރެ ކުއަދި  މިނިވަން  ތަސްކްޓިސަގެ  ބަލާއިރު  ކަށް 

މިނިމުއައް މުއައްސަސާސަސާތަކުގެ،  ނުވަތަ ކުގެ ތަވަން  ނިންމުންތައް  މިނިވަ  މި  ގޮތެއްގައި  އާންމު  ން   

ގެ މި މުއައްސަސާތަކުން  ތަންތަނު  އެ  ،ކަންކަން  ނޫނީ އެ  ގައި ވިޔަސްކަމު   ކިކުރުންއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުން ވަ މު

ފިޔަވަޅު ނި  ތަކާ އަޅާ  ނިގުޅޭގޮތުން  އިސްތިންމާ  ގޮތެއްގައި  އާންމު  އުސޫލެޢުންމުންތައް  ކުރުމުގެ  ކޯޓުތަނާފު  ކަށް  އް 

  އެހެން ހުރޭ. އާންމު ގޮތެއްގައި   ނުގުޅިފައެއްދީފައި ނުވަތަ އެ ޕްރެކްޓިސް އެގޮތަށް  ނުވަތަ އެ ބާރުތަކެއް ކޯޓުތަކެއް  

މިމަ އޯވަ ންނައޮ  ޖިލީހަށް  ދައުރު.ރނީ  މަޖިލީހުއެހެންވީމާ  ސައިޓް  ފާޑުކިޔުންން  ،  އަ  އެކަމަށް  ބޮޑީމި    . އުލާކަން 

މިއެހެންވީމާ މި،  މާއްގޮތަށް  ބޭއްވު  ހަމަދާ  ފެންނަ  ން  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ޝުކުރިއްޔާ    ނީ.އެންމެ 

 ރު. ޤައްރިމު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މެންޖީހާން  އާދެ!  އިއްޒަތްތެރި  ތި  ދެންމެ  އާދެ!  ފާހަގަ.  އެ  ކުރެއްވި  ބަރުން 

މެންނަށް އެބަ  މަކީ އަޅުގަނޑުއެއް ކަ  ދުކުރަން ބޭނުންވޭ.މެންޓެއް ދޭން ގަސްމަ ކޮވެސް ހަ  ޅުގަނޑުއަ  ށްތައްތަކަކަން

ޖުޑި ކަ  ޝަލްއެނގޭ  އެއް  މަސައްކަތަކީ  ގާނޫނީ  ކޮމިޝަނުގެ  ފަނޑިޔާރުންނާ ސަރވިސް  ހިމެނޭ  އޭގެ ތެރޭގައި    މަކީ 

ފަނޑި މައްސަލަތައް ބެލުން. އެ  ފަނޑިޔާރުއްރެދާއި ލަމުންކެއް އެހެން ބަބެހޭ މައްސަލަތަ  ޔާރުންނާބެހޭ  ގެއިން    ގައި 

ކޮމިޝަނުގެ  އެ  ހިންގުމަ  އަނެއްކާ  ނުފޫޒުތަކެއް  ފުމައްޗަށް  ދެވޭނެ  ށް  ގޮތަށް  ރުޞަތު  ނުކުރެވޭނެ  ކަން  ގޮތަށް 

ބިޅުގައަ ވެސް އެބަ    ތަޖުރިބާތަކަށް  ނަށްތަކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިހާ  ލުތައް ޑިޒައިން ކުރުމަކީ އެއީ ކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން 

ޑްރާފްޓްކުރެވިގެން    ބަލަންޖެހޭ. ބިލު މި  މި  ފާހަ  ރުގައި އި ސްކުރެވުނުޙުބައަދި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  ވުނުރެކު ގަވެސް   

އެހެންވީމާ،    ނީ.ދެކެ  ފައިވޭ. އެކަންކަމަށް އެޑްރެސްކުރެވެންޖެހޭ ކަމަށް މި ނޭދެވޭ ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވި  ،ތަކަށްރިބާތަޖު

ފަނޑިޔާރުން ޖުޑީޝަ ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  މަލް  ސަރވިސް  އްސަގެ  ޖުޑީޝަލް  އަދި  ބަލަމުންދާއިރުގައި  ލަ 



  

ނީ  ކުރުމާއި އެ އެޕޮއިންޓްކުރުން ވަކިކުރުމުގެ ބާރަކީ ގާނޫނުން މިދެވެއްޔަނުޢަކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ  

  ރެއަށް ގެ ތެ ކަމު  އެހެންވީމާ، އެ   ކަމަކީ.  ނަގައިގެން ކުރާ ކަމެއް އެ  މިޝަނުން ވޯޓުކޮ  އެ  އެ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް.

ދެވިއްޖެ ފުރުޞަތު  ވަނުމުގެ  އަނެއްކާ  ކޯޓުން  ފަނޑިޔާރުންގެ ނަމަވެސް  އަނެއްކާ  މައްސަލަހީ  އެ   ބެލުމަށް    ތައް 

ރުވުމުގެ ފުރުޞަތު  ނުގެ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރުން މި ނުފޫޒު ފޯއެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަ  ،ބޭފުޅުން

ލިބި އާއެ  ގޮތެއްގައި  ންގެންދަނީ.  އެމު  އެނ  ބޭފުޅުންނަށްންމެ  އެ  އަދި  ގިވަޑައިގަންވެސް  ކޮމިޝަންތަކާއި  ނަވާނެ 

މަޖިލީހު ކޮމިޓީރައްޔިތުންގެ  ގޮތާއިގެ  ނަގާ  މުޤައްރިރުން  ކޮމިޓީތަކަށް  މި  މުތަކާއި  ގޮތާއި    ވަކިވެދާ  ޤައްރިރުން 

ކޮމިމިކަންކަމަ އެ  ސީދާ  ދޫޓީކީ  މައްޗަށް  ކޮމިކުރެވިފައިވާތަކުގެ  އެ  ކަންތައްތައް.  ލިބިގެންވާ  ތަޓީ  ވެސް  ކަށް 

  ކަމެއް ނޫން. އެ    ފޯރުވުމަކީ އެއީ އެކަށީގެންވާރނަލް އެހެން ބަޔަކުގެ ނުފޫޒުމިނިވަންކަމެއް. އޭގެ ތެރެއިން އެކްސްޓަ

ކަން އެގޮތަށް    ށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާތީ އެބަރުންނަކަން ކުރެވިގެންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ މެން

ކަމި    އި،ނިންމަމި    ޑުމެންޅުގަނއަ ދެކެވެނީނިންމެވި  މި  ޑޮ  .މަށް  ކޮޅުން  އޮފްކްޓްރީންއަނެއް  ޕަރޭޝަނަލް  ސެ   

ލާ  ބަ   ކަމަށް  މިނިވަން   އަށްނަމަވެސް އަދި ކޮމިޝަންސްތަކުގެ މި އިންޑިޕެންޑެންސް  ކަމުގައި ވަނީ    ބަލާ ޕަވަރސްއަށް 

ނޫނިއްޔާ    ހޮވުމާރިރުން  ޤައްރިރުންނާއި ނައިބު މުޤައްގެ މުޝަންއެއްނެވި ގޮތަށް ކޮމިމަވެސް މި ދެންނަ  ގައި ވަނީކަމު

ނަ ކޮމިޝަނެއްގެ    އެ ހޮރައީސާއި  ރައީސް  އިތުރު  ވަކި ވުމާއި  އިބު  ތެރެއަށް  މިކަންކަމުގެ  ބަޔަކު  ކުރުމާއި  އެހެން 

ކަމެއް ގޮތަކަށް   ރަނގަޅު  އެއީ  ދިނުމަކީ  ފުރުޞަތު  މެންބައަޅުގަނޑުމެންވަނުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އް   ފާހަގައެރުންނަކަށްގެ 

ކުރައްވާތީ އެއްވެސް  އީދުއެންމެ މެންބަރުން ތާ  އްވުމަށްއޮތް ގޮތަށް ބޭއެހެންވީމާ، އެއީ މިހާރު މި ބިލުގައި    ނުކުރެވޭ.

މިގޮތަމެންބަ ނުހައްދަވާތީވެ  ދެކޮޅު  މިއާއި  އަޅުގަނޑުމެންރަކު  ބޭއްވުމަށް  ހަމަ  ށް  ދެން  ފާސްކުރެވުނީ.  މި  ނަށް 

ބޭފުޅުން  އެކުގައި  އެއާ އެއީފާހަގަކޮށްލެއްއިތުރަށް  އިދާރީ  ކަމެއް  ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާއިމާއްދާއެއްގައި    ވި  ރުގައި  މި 

އެ   ހަމަ  ތަނުގައި  އަނެއް  ފަނޑިޔާރު  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ރައެބައޮތް  މައްސަލަ  ގޮތަށް  އަންނަ  އްދުވާ  މާނައިގައި 

ޔާރުތޯ  ދުވާ ފަނޑިގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްޅުކޮށްލުން އެއީ އަވެ އެއްގޮތްތީން އޮންނާމިހެފަރާތް  

ލަފުޒުތަކެއްތޯ ބޭނުންކުރަންވީ. އެއްގޮތެއް ކޮންމެވެސް  ލަފުޒެއް،  ކޮން  ތްތޯ މިގޮތުން  އްޔާ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާނޫނި

ހުއެއްގޮ ބޭފުޅަކު  ގޮތަކަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  އެހެންވީމާ،  ގެންނަންޖެހޭ.  އެބަ  ނޫނިއްށަހަޅުއްވައިފިތެއް  ޔާ  ނަމަ 

ފެންއަޅުގަނޑަ މެއޭރުން އިއްޒަތް  ލާނަން.އިނަ ގޮތް ދަންނަވަ ށް  އޭގެ ދެކޮޅު އެ  ތެރި  ބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ  ޤަންބަރުންނަށް 

  ގޮތަށް ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދެވުން އެއީ ޔާރު އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑި  ދާނެ. ކުރިއަށް  އެގޮތަށް  ވިއްޔާ ކަމަށްވަނީ

ބަދަ އަޅުގަ ކޮށްލުން. ފަރާތުގެ  އެއްގޮތް  އެގޮތަށް  ހުރިހާ ތަނެއް  ހުރި  ގޮތަކީ. ދެން  ފެންނަ   ފަނޑިޔާރު  ލުގައިނޑަށް 

ބޭނުންކުރަކޮންމެ    އެއީ ޑް   ންއުގެންދިމުން  ފަހަރަކު  އެގޮތަށްއެ  ޖީގެންނެވުމަށް.    ރާފްޓްގައި  ށް  ނަހާމެންބަރު 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 



  

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ން މަޙްމޫދުހާޖީ ގެ މެންބަރު ހިންނަވަރު ދާއިރާ

 މަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  އްވުހުށަހެޅުމުޤައްރިރުގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

މި ބިލާއިއާ އިނގޭތޯ.    ނު ބައެއް ކަންކަން އަދި އިތުރަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވުމެދުގައި  ދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން 

ޕޮއިންޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ. އެއީ  ޕޮއިންޓްކުރާ ވާހަކަ. އެއެޓަރ އެ  ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޗީފް  

މުއްދަތެއް ކުރަންޖެކޮން  ތެރޭގައި  ކަން  ހޭނެ  ގެ  ފާހަ ކަމެއް  ބިލުގައި  އެ  ނެތީމައަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ    ގަކޮށްފައި 

ގައި. އަނެއް ކަމެއްގެ  ކަމެއްގެ ގޮތު  އްއެ  އަޅާނީތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައްނޫނިއްޔާ ވަކި މުއްދަތެ  އެގޮތަށް ބާއްވާނީތޯ

ޖުޑި އޮތް  މިހާރު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  ޖުޑިޝަލް  އެޑްގޮތުގައި  ޖުޑިމިނިޝަލް  އެހެން  އުވި  ޝަލް  ސްޓްރޭޝަން 

އުފަންވާ އަންނައިރުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެއް  ބިލުގައި  އެއާ   ވާހަކަ  ހަމަ  އުފަންވާ  އަދި  އަލަށް  ޖުޑިޝަލް  އެކު 

މަސައްމިނިސްޓްރޭއެޑް މުވައްޒަފުންނާއި  ހުރިހާ  ދަށަށް  ހުޝަންގެ  ކަމެއް  ކަތްތަކާއި    ، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ރިހާ 

ޓަރއެއް އެޕޮއިންޓްވަންދެން  ދަލުވެގެންދާއިރުގައި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޗީފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭބަވާޖިބުތަކެއް  

ކޮން  ކުރާނީ  ކަންކަން  މެނޭޖްކޮށް  އެތަން  ފަރާއެ  ހިން  ތެއްތޯ  އެކަން  ކިހިނެއްތޯ  މެދުގައި  ނޫނީ  އެއާއި  އެ  ގާނީ. 

ޚިޔާލައަޅުގަ މެންބަރުންގެ  ހަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  ދޫކަށް  ޖުޑިޝަލް  ބޭނުންކޮށްލަން  މަ  ދެން  ވަނީ. 

މައެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ބަލިއްއޫ ސްންގެ  ސާފުކޮށް  ވާޖިބުތައް  އެބައޮތްޔަތުތަކާއި  ވެސް  މިހާރު  އަސްލު    ޔާން  އެ 

ބޮޑަށް  ޔާންކުރެވިފަބަ މިއަށްވުރެ  ބޭނުންފުޅުވޭތޯ.  އަދި. އެކަމަކު  ބަޔާންކުރަން  ހިތުގައި  އަޅުގަނ  އީއެ  ސާފުކޮށް  ޑުގެ 

ދޫކޮއު ޚިޔާލުފުޅުތަކަކަށް  މެންބަރުންގެ  މިވަގުތަށް  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )  .ލީށްފެދޭ ސުވާލުތަކަކަށްވާތީވެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މެދުކަނޑާ ކޮމިޓީ  މެދުކަނޑާލާނަންއަޅުގަނޑުމެން  ޖަލްސާ ލާ.  މަޖިލިސްގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  މިރޭގެ    ފައި 

  މަށް ދިއުގެން  މެން ކޮމިޓީގެ އަލުން ފަށައިގެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނޑުގަކުރިއަށްދާނެތީވެ މިރޭގެ ވަގުތަކަށް އަޅު

އި  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  މި  އެޟެތިރާޢުޓަކައި  ނެތިއްޔާ  ނިއް  ވަރަގޮތަށް  ބޮޑަށް  ންމީ.  ށް 

   ވެސް. ބަރުންނަށް މެންޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ 

 

 ލެއްވުން( އިޑަނކޮމިޓީ މެދުކަ)

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއަ`.   ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖުޑީޝަރީ  މިއަދު ބައްދަ ވަނަ    25ދު  ދަންލުވުން  ކުރީ  ،  ފަޅީގައި ގެ 

. މިއަދުގެ  މިހާރު މި ފެށުނީ  ދަންފަޅި   ނަވައޭގެ ދެ ދިޔަ،  ން ކުރިއަށްދަލުވުގެ ބައްޓީގައި ކޮމިޅީދަންފަ  ގެ މެންދުރުފަހު



  

ކުރިއެޖެ ވެސް ންޑާގައި  ސަރލާގަކޮށް ފާހަ  ން  ޖުޑީޝަލް  ވަނީ  މި  އެޖެންޑާގައި  ފަދައިން    ކޮމިޝަނުގެ   ވިސް ފައިވާ 

ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  ގާނޫނަށް ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓު  އިޞްލާޙުގެ  ފް   ގައި،ގެނެވުނު  އިދާރީ  ފޮލޯއަށް  އެ  ކުރިން  ނުމުގެ 

ފާހަގަކުރެވުބޭ ކަން ފުޅުންނަށް  ބައެއް  ސަމާލުކަމަށްކަނު  ކޮމިޓީގެ  މައްސަލަމުގެނައު  ން  އެއަގެ  އަޅުގަ.  މެން  ނޑުށް 

ގުޅޭ    ޓާ ސްޓްރޭގެ އިސް މެޖިޓުޓް ކޯޓްރޭމެޖިސް  މާދޫރ.އިންނަކުގައި  އެ އެއާޔައީ. ދެން ހަމަ  ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދި

ހު އެއާޅުއްވާށަހަގޮތުން  މައްސަލަ.  އެފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް.  ވުން ޓެންޑްއި  އެބަ    ހިމެނޭ   ވެސް 

އާންންނާއި މުއައްސަސާތަކު ފަރާތްތަ  ކޮމިމު  ހުކުން  މިމައްސަލަތައް  ބައެއް   ފައިވާޅުއްވާށަހަ ޓީއަށް  އެއަށް  ސިޓީ.    ، 

މިޝަނުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު  ލް ސަރވިސް ކޮޝަޑީޖު،  އެ އޮތް ކަންތައް  ތަމަމެ ފުރަގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބައި. އެން

ބިލު  އަޅުގަނޑުމެންގެނައުމުގެ  މަސައްކަތް  ދިޔައީ  އޭރު  ގެ  ނިމިކުރިއަށް  އެ  އަދި  ނުވާ.  އެކަން    ،ތީވެފައި 

ބޭނުންވަނޑުމެން ނިންމާލަން  އަޅުގަ ގޮތްތަކެއް  މެން ވަނީ  ކަށް އަޅުގަނޑުތަތައްނީ. އޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންފުރަތަމަ 

  އެ ހިސާބުން   ތައް އެހެން ކަންތައް  ހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއްފާޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއާއެކުގައި  އަ  ،ސް. އެހެންނަމަވެމާފަންނި

ނުނިމެވަކިގޮތެއް މެދުކަ  އެހެންވީނޑާލީނީސް  އެކަމާ  .  ގޮތުން  މާ،  ވާހައަޅުގަނޑުމެންގުޅޭ  އިހަށް    . ނީލާކާ ކަދައް 

ޖުޑީ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ކޮއާދެ!  ސަރވިސް  ގާނޫޝަލް  ގެމިޝަނުގެ  އިޞްލާޙު  ބިލުގައި  ނަނަށް  އުމުގެ 

ހުށަހެޅުނު މިހާތަނަށް  ހު  ކޮންސިޑަރ  އަޅުގަނޑުމެން،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބައެކޮށްލުމަށް  ކަންތައްތަކަށް ށަހެޅުނު    އް 

  . އް ގެނައުމަށްޞްލާޙެ އަށް އިފާހަގަކުރެވުނީ ކޮމިޓީ  މި  ގެ ބޭފުޅުންނަށްމި ކޮމިޓީ  ގެލީހުޖިމެ ކަމެއް މަގައި އެންބެލިއިރު

އަރި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  އެ  އެ އެއީ  އިތުރު  ދެން  އެކަނި.  ކަންތައް  އިތުރުކޮށްލުމުގެ  ސުރުޚީ  އެއްވެސް  މަތީ  ހެން 

ނުބަދަ ބިލަށް  މި  މިއޮލެއް  ނިންމުމަށް  ތްގެނަސް  ކޮމިޓީއެހެ  .ގޮތަށް  މި ހުރިހާ  ގެ  ންވީމާ،  ގޮތަށް  މެންބަރުން   

ޤުން މި ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަން. މިހާހިސާބުން މި  ތިފާ، އިއްއެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާތީވެ

ފާސްވީ.   މި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުދެން  ބިލު  ބިލު  ފްމި  ފޮނުވުގެ  ފޮނުވުމުރިޕޯޓު  މަށްލޯއަށް  ފްލޯއަށް  މަޖިލީހުގެ  ގެ  ، 

އިދާރީ   ކެކުރައްވާނެ.  ން  ފުޅުބޭކަންތައް  މެންބަރު ޢަލީ  ންދޫ ދާއި ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންފި  ރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

އެއާއެކުގައި  ޙުސައިން.   ދެންއަޅުގަނޑުމެހަމަ  ކަމެއްގެ ވަނަ   ކަންތގޮ    މިއޮތް  އެއީ  އެ  ކަށްއްތަ ތުގައި  ޓެންޑްވެލަން. 

  ރި ހުށަހަޅަން ހުކަނޑައަޅަން  އްޔާ ސުންގަޑި  އިޢުތިރާޟެއް ނެތި  ށް ފެންނަނީ ތި ބޭފުޅުންގެކުރީގައި އަޅުގަނޑަގެ  އޭ

  ، އަދި އެހެން ވާތީވެކަށް އީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތައެ ވުމުގެ ކުރީގައި.  ޓެންޑްއެ  ކަންކަން ނިންމާލަން. އެހެން ކަންތައްތަކަށް 

ޑި ކަނޑައަޅަން  ޅުން ވެސް. އެހެންވީމާ، ސުންގަށް ހުރިހާ ބޭފުވެލަން ޖެހިދާނެ ކަމަޓެންޑްއެ   ވެސް ތްތަކަށްމަސައްކަ

ކަންތައް   ބޭފުއިދާ ހުރި  އަރީ  ފާހަގަކޮށްލަ ޅުން  އެދެން.  އި ޅުގަނޑަށް  ބޭފުޅުންފަހު(  ޅަކަށް)ވަގުތުކޮދެއްވުން  ގެ  ތި 

ޓަކައި  ޢުމަ އެނގިވަޑައިގައިވަ ންނަދަލޫމާތަށް  ޕްންނަލާނަން.  ޖެނަ ރޮސެވާނެ  ކޮމިޓީއަށް ކިއުޓަރ  މި  ވަޑައިގެން    ރަލް 

 ކަންތައްތައް  ޔަ ދިހިނގާއެ  ގެ ފަހުގައި  ފެބްރުއަރީ  1ނާ  ކޮމިޓީން ދެންނެވުނު ސުވާލެއް އެ ކަމަ މި  ދެއްވި ދުވަހުގައި  

ހިނގާ ދުވައެ  ރައީސް  ދިޔަ  ވަސްވަރުގައި  ފެންމަތިވެފައި  ނެވިޑައިގެންއޮފީހަށް  ސުވާލު  އެ    ވެވާތީ މައްސަލަ 



  

  ، އޭ އިގަތީނާ ވަޑަސީގެ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް އެ ކަމައެޖެން  ސް އެއީ ނެޝަނަލް ޑްރަގް، ވިދާޅުވީ  ދެންނެވީމާ

  ޓީން އެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމި. ދެން  ތީވާބޭފުޅަކަށް  ވަޑައިގަންނަވާނިއި އޭގައި ހިމެއާ  ތީ ވާބަރަކަށްއޭގެ މެން ކަމަނާ  އެ

އްވި  ށް ދެސް އޮފީހުން އަޅުގަނޑުމެންނައީން. ދެން ރަކަށަވަރުކޮށްލަ  ލޫމާތުޢުސް އޮފީހުން އެ މަދުވަހު ނިންމެވީ ރައީ

  ންނަވާ ކެއް ނުދަރިހާ ވާހަކަތަ، ދެން މި ހު ތި އިދާރާގެލާނަން.  އިވަ ޑަކޮށް ދަންނަލޫމާތު މި ސިޓީ އަޅުގަނޑު ކުޢުމަ

  ވަނަ އަހަރުގެ   2018ގެން  އިން ފެށި  2018  ރީ ފެބްރުއަ  1ލާނަން.  އި ދަންނަވަ  ސް ޓްމީގެ ކޮންޓެން  ،އެހެންނަމަވެސް

އެއްވެސް ބަ  ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ  ޑްރަގްސް ކޮންޓްރޯލް  ޖެނުއަރީ    1.  ވެއެވެވުމެއް ބާއްވާފައެއްނުލުއްދަ ނެޝަނަލް 

މިހާތަނަށް    2019 ފެށިގެން  ވަނީ  ވުމެލުއްދަބަ  3އެން.ޑީ.ސީ.ސީގެ  އިން  މި  އް  ބައްދަލުވުމުގައި    3ބާއްވާފައެވެ. 

ޖެނެކިއުޕްރޮސެ  ސްވެ އަލްއިސްތާޛާ ޓަރ  ވަނީ  އިޢަ  ރަލް  ބިޝާމް  މި  ންނަވާބައވެރިވަޑައިގަޝަތު    3ފައެވެ. 

،  2019ޖޫން    19، ބުދަ.  2019ޖެނުއަރީ    23ވެ. އެއީ  ނީއެތިރީގައި މި ވަ  ތައް ލުވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ގަޑިބައްދަ

ގަސްޓް  އޮ   7ނުއްވި،  ންވީމާ، ރައީސް އޮފީހުން ފޮގެ ބުދަ. އެ ގަޑިތައް ވެސް އެބަ ހުރި. އެހ2019ެޖުލައި    1ބުދަ.  

ފޮނުއްވި ސިޓީގައިވާ    2019 އޮފީހުން  ރައީސް  ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ކޮޢުމަގައި  މި  މެންބަލޫމާތު  ރުންގެ  މިޓީގެ 

މިއަށްއަޅުގަ  .ކަމަށްސަމާލު މައްސަލަ ނޑުމެން  މި  އެ ،  ދެއަށް  ކަމަށް  މުހިންމު  ދުވަޓެންޑްވުން  އެހެން    ހަކުން ކެން 

އެހެންވީމާ،  ނަމަވެ ބާއްވާލާފައި ސް.  ތާރީޚަކަށް  ފަހުގެ  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެމިކަން  ސުންގަން   މިހާރު  ހަމަވާ    ޑި 

ހޯސަލަތަކަށް  މައް ބޭނުންޙައްލެއް  މި  ވަ   ވަނީ ދާލަން  ކޮމިޓީ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ގުތުމި  މިހާރު  އަށް  އާދެ! 

 ހަމަވާ މައްސަލަތަކެއް  ގައި   2019ސްޓް  ގައޮ   20 ބައެއް   ހަމަވާ ގެ ތެރެއިން ސުންގަޑިއިވާ މައްސަލަތަކުހުށަހެޅިފަ

އަޅު އޭގައި  ހުރި.  ދަންނައެބަ  ޓްރައިބިއުނައިވަ ގަނޑު  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ނަލާނަން.  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ހުމާ  ލްގެ 

ތ.ގުރައި އޮނަތޫރިގެއިބްރާހީމް،   / ޓްރައިދޫ  ހި،  ގޮތަކަންގެވުމުގައި ބިއުނަލް  ނުރަނގަޅު  ކަން  ކުރައްވަމުންދާމަލުޢަށް   

ބައްލަވަހަގަކުރަ ފާ އެކަން  އެ  އިއްވާ  ކަމަނާގެ  ފިޔަވަޅު  އެ  އެދި  ފަޅުއްވުމަށް  ފޮނުއްވާފައި ވަކީލުގެ  ސިޓީރާތުން  .  ވާ 

ސުން ހަމަ ގަޑި މިއީ  ދެން  ހަމަވާ ސިޓީއެއް.  ޙަ    މަތިވެ ޖުއްއެއާއެކުގައި  އަދާކުރުމަށްގެ  އަޅުކަން  ޓަކައި ރި  ފަތުޙު      

ޢުއެންޑް ރުފިޔާ ދައްކާފައި ވީހާ  50ލައްކަ    1މްލަ  ޖު  ށްލިމިޓެޑަވެޓް  ޕްރައިޕް  މްރާ ގްރޫ  ޙައްޖަށް  ނަމަވެސް  ސް 

އަދި   ދީފައިންގޮސްގެ އަނބުނުވާތީ  ފައި  އެ  ރަރާ  މައްއްދުކޮށްދީސާ  އެ  ނުވާތީ،    ތުޙު ފައަލްޅިގެން  ގު  ސަލައާފައި 

މެނޭޖިއެންޑް   ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ގްރޫޕް  މުޢުމްރާ  ޑިރެކްޓަރ  މުޙައްމަދުންގ  މައްދީދީޞްޠަފާ  ދަގެ  އުލަތުން  ޗަށް 

ހެދު ހީލަތް  މަކަރާއި  ޙުކުމްކޮށްފަކަމަށް  ވާ ނު  ސާބިތުވާ  އުދަ  މުގެ އުފުލު  ކޯޓުން  ޝަރީޢަތް  އިކްރިމިނަލް  ވާ، 

  ދި މަށް އެ އްވުދެއިއްލަވަ އެކަން ބަ  އި ގެ އިޙުމާލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޕްރޮސެ

އަ ނިމުޙައްމަދު  ފޮނުތޝާން،  ޙްމަދު  ސިޓީ.އޮމަދޫ  ހަމަ    އެ  .އްއެވާފައިވާ  ސުންގައޮ   20ވެސް  ޑި  ގަސްޓަށް 

ހަމަ  .ހަމަވާތީވެ ސުންއޮ  20ކުގައި  އެއާއެ  އަދި  ހަޑިގަގަސްޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަނެއް    މަވާ  މައްސަލައަކީ 

ޤާނޫޖު ދަށުމްހޫރިއްޔާގެ  އުނުއަސާސީގެ  ހިއުމަފައްދާން  ރައިޓްސްފައިވާ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ރު،ބާ ކޮމިޝަނުގެ    ން 



  

ކޯޓުސުޕްރީ ދާއި ހިންނަވަނިގުޅައިގެންފައިވާތީ،  ޚިލާފަށް    ޤާނޫނުއަސާސީއާން  މް    މަޙްމޫދު   ޖީހާންމެންބަރު  ރާގެ  ރު 

މައްސަލަ  ރާރާޤަށަހަޅުއްވާފައިވާ  ހު ސުން  2019ޓް  ގަސްއޮ  20  .ގުޅޭ  ވެސް  އޭގެ  ހަމަވައަށް    ނީ. ގަޑި 

ހަމަ   ތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގު ހައޮ  20އާއެކު  އެ  ދެން  އިސް  މެ،  ރ.އިންނަމާދޫމަވޭ  ގަސްޓަށް  ކޯޓުގެ  ޖިސްޓްރޭޓް 

ނަމެޖިސް ޢަލީ  އަލްފާޟިލް  ސަރވިސް    2015  ސެޕްޓެމްބަރ   15ތުން  ގޮގުޅޭ  ޝީދާ ޓްރަރ  ޖުޑީޝަލް  ގައި 

ހުށަހެކޮ ނަންބަރު  ޅުމިޝަނުން  ޝަކުވާއާމެދު  ޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ތަ  ކުވާ ޝަ  2015/22ނު  ކޮމިޝަނުން  އެ   

ރިޕޯޓާ  މައްސަލަ. މިވެސް  ގު  ނިންމިގޮތުގެ  މިހާދެންހަމައަށް.    ގަސްޓާ އޮ  20ޅޭ  އެއާއެކުގައި  ރު ހަމަވެފައިވާ   ހަމަ 

އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވާ މައްސަލައެއް.  އަށް ސުންގަޑި ހަމަވެފައި  2019ގަސްޓް  އޮ   7ލައެއް އެބަ އޮތް. އެއީ  މައްސަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހޫރިމްޖު މާއްދާގެ   158އްޔާގެ  )ވަނަ  ގަ  ގޮއި ޅ(  ތެގެމަތީން  ތުވާ  ޖުޑީޝަލް  އާންމުންގެ  ރެއިން 

ކޮމި ކަސަރވިސް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  މީޝަނަށް  އި  ކުހަނޑައަޅާ  ކުރި  މަޖިލީހުން  ޓަކައި  ލާނަށް  ޢުހޮވުމަށް 

ނަންފުޅުތައް ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލެއްވި  މައްސަލަ.  އްވުރާސާކުރެދި  އިޖާބަދެއްވާ،  ކުރީމިމުގެ  ކަމަށް  ގައި   

ނިންމުއަޅުގަނޑުމެން ގޮތަކީ ކޮމިޓީން  ވާހަކަ ދެ  ނު  ދޭތެރެއަކުން  މުއައްސަމި  ކި   އެކިއެ ސާތަކަށާއި ކެވުނީ މިނިވަން 

ކެއް  ތަނޑުލުތަކެއް، މިންގަޚާއްޞަ އުސޫ ،  ގެންގުޅޭނެ ވަކި ކްރައިޓީރިއާހޮވުމުގެ ކަންތަކުގައި  ފަނޑިޔާރުގެއަށް މީހުން

ހިނ  ޕްރޮސެސް  ގޮތްތައިންޓަރވިއު  ކަނޑައެކެގާނެ  މަޅެންދެން އިއް  މިކަންސާލުމަށްޑުޖައްހަށް  މި     އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވެސް.   ޑޭނިންމިފައި   އެގޮތަށްކޮމިޓީގައި  ވަކި  އޮތީ  މި  ވެސް  ވާތީވެ،  އެކަމަކު  ދެވުނު.  ވެސް  އޭރުގައި    7ޓެއް 

އަޅުއެހެންވީކަމަށް.    2019  ޓްގަސްއޮ މިހާރު  ކަނޑައަމާ،  ސުންގަޑިއެއް  އިތުރު  ވަނީ    މިޅަންޖެހިފައި  ގަނޑުމެން 

ގަނޑުމެންނަށް  އަޅުން  ގޮތެއްގެމަތީ  ވާ ނާފެނިވަޑައިގަންޅުންނަށް  އްސަލައަށް. ތި ބޭފުމަ  1،  2،  3  ،4،  5މިދެންނެވި  

މަސައްކަތް ތާވަލުކު ތަ ތްސައްކަމަ  އެހެން   ، އަދި  ގޮތްތައް  ރިކަރެވިފައިވާ  ކެއް  ތަސުންގަޑި  ގައި ކުރުމަށްފަހުޔަތް  ޢާށް 

 ދެއްވުމަށް އެދެން.  އިކަނޑައަޅަ

 

 ށްފަހު( ވަގުތުކޮޅަކަ)

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

ވަނަ މާއްދާގެ    158 ޤާނޫނުއަސާސީގެ އްޔާގެ މްހޫރި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުގައިވާ 6 ސައްކަތު ތާވަލުގެމެންގެ މަނޑުއަޅުގަ

ށަހަޅާ،  ހުން  ޖިލީހުއްޔިތުންގެ މަރަމިޝަނަށް  ން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮއާންމުންގެ ތެރެއިމަތީން  ގެއިވާ ގޮތު( ގަޅ)

 ސަލައެއް.ވެފައިވާ މައްޒިލުއަޅުގަނޑު ތާނާ  މިއީއްނޭޅޭނެ. އަޅުގަނޑަކަށް ހުށަހެ

 

 ހު( ޅަކަށްފަތުކޮ)ވަގު



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މި އިން ދިވެހިރާ  6 ޖުވަނަ ނަންބަރުގައި  ޤާއްޖޭގެ  ( ގައިވާ  ޅވަނަ މާއްދާގެ )  158ގެ  ނޫނުއަސާސީމްހޫރިއްޔާގެ 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގޮތުގެމަތީ ތެރެއިން  އާންމުންގެ  މީހަ ކޮމި  ން  ކަނޑައަޅާ،  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ކު  ޝަނަށް 

ޓަ މަޖިލީހުން  ކަ ހޮވުމަށް  އިޖާބަދިއި  އިޢުލާނަށް  ކުރިމަތިކުރި  ނަންފުޅުތަތަކުފަރާތްލީ  ން  ދިރާސާކުގެ  ރުމުގެ  އް 

އަޅުގަމައް ކަނޑައެޅުމަށް  ސުންގަޑި  ސުންނސަލައަށް  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް ކަނޑައެޅި  ގަޑިޑުމެންނަށް   ،  

ނުނިއަޅުގަނޑު ގޮތުން  ހުރި  މަސައްކަތް  ކަންތަކާ  އެކަން.  މިމެންގެ  މިގު  މި  އި  ކުރިއިރުގައިޢުލާނު   ޅިގެން، 

މަ ރައީރައްޔިތުންގެ  ޖަ ޖަލްސާގައި  ސްޖިލީހުގެ  މަޖިލިސް  ވީހާ ލްސާގަ،  ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ  ވެސް    ގިނަ   ވެސް  އި 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް މި   ގެ ރުޔާކަމެއް ކަމަށް. އެއީ ފަނޑިން އެދޭ ޔަކު ކުރިމަތިލުމަކީ މި މަޖިލީހުމުންގެ ތެރެއިން ބައާން

މަސައްކަތުގައި ފަސޭ   ކުރާ  އިންހަމަ  އެންމެ  އޭގައި  ވީހާ ފުވެރިކޮށް  ޞާހައިން  ގޮތްތަކަކަށް  ވެސް    ގެންދެވޭނެ 

އެންމެހުޅުވާލެވިގެ ފުރުޞަތު  ންން  ގޮނަށް  މިކަންތަލިބޭނެ  އެގޮއުގެންދި  ކަށް  ނިޔަތުގައި  ފާމުގެ  ހަގަކޮށްފަ.  ތަށް 

ފެނުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،މަވެސްއެހެންނަ އި  އީ  ޢުލާނާ މި  ފަރާތަކުން.  ވަނީ  އިފަޖާބަދީއެކީގައި  ތިން  އެންމެ 

ތިން  ޅުގަނޑުގެއަ މަ  ނަޒަރުގައި  ވަރަށް  މަޖިލީހުގެ    .ދުފަރާތަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް 

ރައީސަ އަދި  މިކަމުގަ އިދާރާއަށް  ލަށް  ފެނޭފައަ އި  އަޅުގަނޑަށް  އެދެން  އަޅުކަށް  އެއީ  ގޮތުގައި  ގަނޑަށް  .  ފެންނަ 

އިޢުލާނުއިތުރަ އިކުރަންށް  މި  ބާ .  ހަމަޠިލުކޮޢުލާނު  ފުރުޞަތުދިނުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  އިތުރު  އް  އިޢުލާނެ  އުއަ   ށް، 

ތާއީދުކުރަ އަޅުގަނޑު  އެގޮތަށްކުރުމަށް  ހުށަހަޅަން. އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ހުށަހަޅަން. ދެން ން. އެގޮތަށް   ކޮމިޓީއަށް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. ނުންދި އި އެގޮތަށް ނިންމަނަމަވަނީ ގައި ކަމުމެންބަރުން ތާއީދުކުރާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޝުކު މޫސާ ރިއްޔާ  މެންބަރު  އިސި  އްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ހުށަހެޅުރާޖު.  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު  އެހެން    ށްމައްޒަތްތެރި 

ތާއީދު މެންބަރަކު  ވައިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް  އަޅުގަނަނީކުރައްވާ  އެކަން  އިޝާރާތެއްނމަ  އިއްޒަތްތެރި  ޑަށް  މުޢިއްޒަށް  . 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ރާގެދާއި އުތުރު  ހެންވޭރު 

 ކަ ދަންނަވާލަން.ހަ ކުރާ ވާމަށް ތާއީދުޅުވި ހުށަހެރާޖު ހުށަހެޅުއްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

އިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރަކު    ރިތްތެއާދެ!  އެހެން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މެދުގައި  މެންބަރު.  މިކަމާ 

އޮތް  ގަންދެކެވަޑައި ގޮތެއް  ވަނީނަވާ  ހުށައްވުން  ކޮށްލެޞާ އްޙިނަމަ  ކަމެއް  މި  ތާއީއެދެން.  ހުށަހެޅުމަށް  ދު  ހެޅުއްވި 

، ކޮމިޓީގެ  ތީތަން ނުފެންނާ  ކުރައްވާ ކު މިކަމަށް އިޢުތިރާޟު  އަދި މި ވަގުތު އެހެން އެއްވެސް މެންބަރަ  ބިފައިވާތީލި

މިގޮތައިއް ގޮތަށް  ގަނޑުއަޅުށް ނިންމުނު ކަމަށް  ތިފާޤުން  މިހާހިސާބުން އެ ދެންނެވި  ، އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް  ބަލަމުން 

ކޮމިއަޅުގަނޑު ކަޢަން  ޓީމެން  ކަމަށް  ނިންމުނު  ކަނޑައަޑިސުންގަ  ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮ  ނޑައަޅަން.މަލުކުރުމަށް  ން ޅަ 

 އިތުރު  މަށް ކޮމިޓީއަށް. ދެން ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަދިޔައީ އެ  ނިމިގެން  އެ    މިހާރު ގޮތެއްމިއަދު  ހުރި ކަންކަމަށް  

މައްސަ  މިހާހިސާބަތަލައެހެން  ހުރި  އެބަ  ވެސް  އައިއްސަ އް  އައިއިރުގައި  އެހެން    ޑުމެންއަޅުގަނ  ށް  ދެން 

ޓީއަށް  މިޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮ... )ވަގުތުކޮދެން އާންމުންގެކުރިއަށްދާނީ.    މެދުމިކަމާބައްދަލުވުމުގައި  

ލި އެބަ  އަލަށް  މައްސަލައެއް  ދެ  ޕްރޮސެއޮބުނު  އެއީ  ޖެތް.  ކްރިމިނަނަރަލްގެ  ކިއުޓަރ  ކޯޓުގައި  ފަރާތުން  ލް 

ކުރިއަށް    2019ސީ.އާރު.ސީ    103ލާފައިވާ ނަންބަރު  އުފު ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްވެ މައްސަލަ  ދަޢުވާ އަޑުއެހުމެއް 

ޙިއްޞާ ކޮމިޓީއަށް  އެކަން  ހުށަހަޅާނުގެންދެވޭތީ  އެދި  ސ.ހިތަދޫކުރެއްވުމަށް  ސިޓީއެއް  އާމިނަތު  /ފައިވާ  އަސަރީވިލާ 

ފޮނުވާފައިވާނީ މައްސަލަ  ސުންގަޑިއެއް    2019ގަސްޓް  އޮ  7  ރިސާލާ. މި  މައްސަލައިގައި  މި  ގައި. އަޅުގަނޑުމެން 

ތެރޭގައި   ދުވަހެއްގެ  އެއް  ސިޓީތަކެއް  ހުރިހާ  ނިންމި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ކަނޑައެޅުން 

  ންގަޑިއަކީ އެއީ އި މި ސުޓަކަ  ވަނަ ދުވަހަށް ދެއްތޯ. އެ ދުވަހަށް މިވެސް ގޮތެއް ނިންމާލުމަށް   20އެއީ    .ނިންމުމަށް

. އާދެ! އިޢުތިރާޟެއް ނެތީމަ އެގޮތަށް ނިންމުނީ. ދެން އޮތް މައްސަލައަކީ ހުވަދޫ އަތޮޅު ކޮނޑޭ  ންކަމަށް ކަނޑައަޅަ

އަޙްމަދު ޝިމާހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް    ،ގޯލްޑަން ހާޓް/މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވޮޗަރެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި ގއ.ކޮނޑޭ

ޖުޑިޝަޑިޕާޓްމަންޓު   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނައޮފް  މުވައްޒަލް  އެ  ފޮނުއްވުމުން  ވަކިށް  ވަޒީފާއިން  ނުކުރުމަށް  ފު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ނިންމާފައިވާތީޑިޕާޓްމަންޓު  މުވައްޒަ  ،ން  ކޯޓަށް  އެ  އެ  ސަބަބުން  ފުގެ 

ބޭނުންކުރިމަތިވަމުން ކޯޓުން  އެ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ކަންކަމުން  ނެދެވޭ  އަތޮޅު  ވާތީދާ  ހުވަދޫ  ސިޓީ.  ފޮނުވާފައިވާ   

ކޯޓުން   މެޖިސްޓްރޭޓް  މައްސަލައެއްއޮގަސްޓް  7ކޮނޑޭގެ  ސިޓީގެ  ފޮނުވި  މައްސަލައިގައި    ،އެހެންވީމާ  . ގައި  މި 

 ...ތޮޅު ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ފޮނުއްވާފައިވަނީހުވަދޫ އަ ، ވުރެންއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ ދުވަހަށްތޯ ނޫނީ އެއަށް 

އާދެ)ވަގު ހުށަހަޅުއްވައި  ! ތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުން  ސުންގަޑިއެއް  ވެސް  މައްސައަށް   ... މި 

ދުވަހު  20ކަށްފަހު( އާދެ! މި ސިޓީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  )ވަގުތުކޮޅަ ދުވަހުގެ ހުރިހާ    20މި މަހުގެ    ،ވަނަ  ވަނަ 

  އަޅުގަނޑަށް އެބަ ފެނޭ ތި ން ންގަޑީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައްގެ މައްސަލަ ބަލާއިރު ހަމަ އެ ދުވަހަށް އެއީ ސުސިޓީތަކެ

އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް  ނެތިއްޔާ  އިޢުތިރާޟެއް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ކަނޑައެޅުނީ  ނަށްބޭފުޅުންގެ  ބަލަނީ.  ކަމަށް 

މަސަ އިތުރު  ހިސާބުން  މިހާ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތީމަ އާދެ!  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑު  އްކަތެއް  މިއަދު  އަދި  މެން 

ކަންތައްތަކަކާ ހުރި  ކަނޑައަޅަން  ކަންތައްތަކާ  އިސުންގަޑި  ނިންމުނު  އެ  ޖަލްސާ    ދެން  މި  މިވަގުތުގެ  އެކުގައި 



  

ޖަލްސާއެއް އެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  މާދަމާގައި  އިއްޒަތްތެ   .ނިންމާލަން  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ރި  ވަރަށް 

 މެންބަރުންނަށް. 

_________________ 

 

 

 

  

 




