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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިއްބެވީ   މި  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިވަގުތުގައި  ދާއިރާގެ  ފަށަނީ.  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެލިދޫ 

ދާއިރާގެ  ، ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު އުތުރު  މުޢިއްޒުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު  ދާއިރާގެ  ، އިބްރާހީމް  މަތިވެރި 

، މްޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީهللا ޢަބްދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން ޒަރީރުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  

ދާއިރާގެ   ރިޟާ އިއްޒަތްތެރި  ގުރައިދޫ  އިބްރާހީމް  އަޅުގަނޑު    މެންބަރު  މެންބަރު  އަދި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު 

ފަހުމީ ތެއިމްތިޔާޒު  ކަންތައްތަކުގެ  މިވާ  އެޖެންޑާގައި  ޢާ.  އެއީ  ރޭގައި  ގާނޫނު  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ޞިއްޙަތުގެ  އްމު 

ން މި ބިލުގެ ސުންގަޑި އަޅުގަނޑު  އަށް އައިއްސަ މިވަނީ. މި ކޮމިޓީޓީމި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމި  2012/7

މި ކަނޑައަޅަން  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ބައްދަލުވުމުގައި.  ދުވަހުގެ  ކުރީ  ކަނޑައަޅާފައި  މިހާރުވަނީ  ޖެހޭ    ހިތުން 

ދިނުން ފުރުޞަތު  ހުޅުވާލުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓު  ބިލަށް  މި  ފުރުޞަތު  އެއްކަމަކީ  އެ  އެއީ   .

ޢާ  ކަމާދޭއިރުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދައުލަތުގެ  ދެމު  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއްގައި  ފަރާތްތަކަށާއި،    އްމު  ބެހޭ 

ކޮމެންޓު  ހުޅުވާލަން. އެހެންވީމާފަރާތްތަކަށް އެބަ    ނަށާއި، އެންމެހައިމުންއާން ބިލަށް  މި  މެންބަރުން  ، އިއްޒަތްތެރި 

ފާހަ  ހޯއްދެވުމަށް ވަޓަކައި  ކަމަށް  ފާހަގަކުރެވޭ  މުއައްސަސާތައް  އެކިއެކި  އެކަންކަން  ގަކުރައްވާ  ނީނަމަ 

ތި ހާމަކޮށްލައި އަދި  އެދެން.  އިދާރީ    ދެއްވުމަށް  ނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ  ވަކި ތަނެއް އެހެން ފާހަގަކުރައްވަން  ބޭފުޅުން 

ބި  މި  ބައްލަވާނެ  ސާފު  ގުޅުން  ލާގޮތުން  މުއައްސަސާތައް  އެކިއެކި  މުޤަ ކުރެ ހުރި  އަޅުގަނޑު  އްރިރުގެ  އްވުމަށްފަހު، 

ވާހަކަދައްކައިގެން ކަމާހަ ބޭފުޅުންނާ  އިދާރީ  ވެސް    އިސިއްޔަތުން  މިހާރު  ފޮނުވިދާނެ. ދެން  މުއައްސަސާތަކަށް  ބެހޭ 

ބި މި  އެބައޮތް  ލި  ލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމެންޓެއް  އޮފީހުން  ބިފަބެހޭގޮތުން  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން  އެއީ   .

  ލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާ މަޢުވަވާފައިވާ ސިޓީފުޅެއް. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފިޔާޒް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީފުޅެއް.  ފޮނުއް

ފޮ  އެބައޮތް  ކަންބޮޑުވުމެއްގެ  އޮތް  ބިލުގެ  މި  އެނުވާފަބެހޭގޮތުން  ދާއިރުގައި  ހެންވީމާ.  ދިރާސާކުރަމުން  ބިލު   ،

ކޮމެންޓު ހުރިހާ  ކޮމެންޓުތައް  ފައްޓާއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިރާސާތައް  ބިލުގެ  ލިބުމާއެކުގައި  ތަކެއް 

ސިޓީފުޅު މި  އެޓެންޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމާކުރެވޭނެވެސް  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ފަރާތްތަކާ  .  އެކުގައި    ބެހޭ 

ބޭ ކޮމެންޓުތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލި  ،އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ބޭއްވޭނެ. އެ ފުރަތަމަ އެހެންނަމަވެސް

ފަރާތްތައް  ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ  ދެން  ކުރުމަށްފަހުގައި  ދިރާސާތައް  ކަނޑައަޅާ  އަލީގައި  އެހެންވީމާވެސް  ތި ނަން.   ،  

ހޯއްދެވުމަށް ކޮމެންޓު  ބިލަށް  މި  ފަރާތެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ފަރާތެއް    ބޭފުޅުންނަށް  ޚާއްޞަ  ހުޅުވާލުމަށް  ޓަކައި 

ދަ ވަނީނަމަ  ރަނގަޅު. ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް  އެންމެ  ބިލާ ނޫނިއްއެހެން  ންނަވާލުން  މި  ހުރިހާ   ޔާ  ބެހޭ    ކަމާ  ގުޅޭ 

އްމު ގޮތެއްގައި މި އަލަށް  ނެ. ޢާމުއައްސަސާތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްފައި އިދާރީ ގޮތުން ހަމަ ސިޓީ ފޮނުވޭ

ޢަހުށަހެޅިފައިވާ ވަނީނަމަ  ނުވާކަމަށް  ބިލަކަށް  އޮ  ގާނޫނެއް  ގެމަލުކުރެވެމުންދާ  ބިލަކަށް  އިޞްލާޙެއް  ތް  ނެވޭ 



  

ޢާ ކޮމެންޓު  ގެނެވޭއިރުގައި  އެބަ  ފޮނުވައިގެން  އެކަނި  މުއައްސަސާތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ގެންދޭ  އެބަ  ހުޅުވާނުލާ  އްމުކޮށް 

ދެ  ،ހޯދާ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު  ބިލުގައި  އާން މި  ކަމެއްކެނީ  މުހިންމު  ހޯދުމަކި  ވެސް  ޚިޔާލު  ކަމަށް.    މުންގެ 

ފޯރަމް އަޅުގަނޑު އެ  ބޭއްވި  މެން  މިކަމުގައި  އާންވެސް  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ވެސް  އްޖެ.  ކޮމެންޓަށް  މުންގެ 

އިޢުތިރާޟު   މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ތިޔަ  ފެންނާތީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ރަނގަޅު  ހުޅުވާލުން 

ވަނީނަމަ ހަމަ    ނެތްކަމަށް  ވެސްއާންއަޅުގަނޑު  ކޮމެންޓަށް  އަރިހުގައި    މުންގެ  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ހުޅުވާލުމަށް 

އާދެ!ދަންނަވާނަ ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު  އެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ  ން.  ބޮޑަށް  އެހެންވީމާވަރަށް  އެބައި  .  އެޖެންޑާގެ   ،

ހި މިހާ  އެޖެންޑާގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބާއްވާފައި  މ2ިސާބުން  ޖިނާޢީ..   ގައި  ހޯދުމަށް  !އާދެ  .އޮތީ  ޓަކައި   ކޮމެންޓު 

އެ  ؟ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވަންތޯ މުއްދަތެއް  ހަމައަށް ރަނގަޅު އާއި  9ން ދޭ މުއްދަތު އޮގަސްޓު މަހުގެ އަޅުގަނޑުމެ

ރަނގަޅުވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެ  ؟ )ކުރުތޯ އެއްބަސްވެ  މުއްދަތު  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ، އެއީ  ވޭ. އެހެންވީމާކަމަށް 

ވެސް އެބައޮތް. އެކަމަކު    ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާތުގެ  ޢާކަމަށް ނިމުނީ. ޖިނާޢީ އިޖުރަ  ޑެޑްލައިން

އިހަށް    މާއްދާއަށް  އޮތް  ދެން  ހޭދަނުކޮށް  މިވަގުތު  ވަގުތު  ގިނަ  ދިރާސާގައި  ބިލުގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތުގައި 

މިޝަނުން ނިންމަވާފައި އޮތް  ދެން އޮތް އަކުރަށް އަޅުގަނޑު ޖެހިލާނަން އިނގޭތޯ. އެއީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮ

ފޮނުވާފައި އެބަވޭ.   ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  މިއަދު  ހަމަ  މިއަދު  ރިޕޯޓް  މައްސަލައެއްގެ 

ޔާރު ން ފޮނުވާފައިވަނީ. ދެން މި ފަނޑިސް.ސީކުރެއްވުމުގެ މައްސަލައެއް. ވަރަށް ބޮޑު ރިޕޯޓެއް ޖޭ.އެކިފަނޑިޔާރަކު ވަ

އަމީން  ސް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ތަފްސީލު މިއަދު  ވި ޝަލް ސަރރުމުގެ ގޮތުން ޖުޑީވަކިކު

ލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގައި ލިބިފައިވޭ.  ނަ މަޢުވެސް އިއްވަވާދެއްވި. އެ ވަރަށް ގި  ންމު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައިޢާ

ފަނޑިޔާރަކަށް ތުހުމަތުތަކެއް  ގިނަ  ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ވަރަށް  ޖުޑީ  އެ  ،ވަރަށް  ޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް 

ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި ސާބިތުވެފައިވާ  އެ ކޮމިޓީ   ގިނަ  ނިންމާފައިވަނީކަމަށް  ނިންމާފައިވަނީ.    ،ން  ކޮމިޝަނުން  އަދި 

ޝަލް ސަރވިސަސް  މާ، މި މައްސަލަ ޖުޑީއަދި އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ އެ ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރުމަށް. އެހެންވީ

އިޖުރަ ނިންމެވުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެކޮމިޝަނުން  މަލުކޮށްފައިވަނީ  ތޯ ޢަމަތިންޢާތްތަކާ 

ން. ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެގެ މަސައްކަތްތަކެއް މި ކޮމިޓީން މިވަގުތު ހިންގާލަކުރުމުކަށަވަރު  އެކަން އަޅުގަނޑުމެން

ބޮޑު ވަރަށް  ގެންދާނަން.   ރިޕޯޓަކަށްވާތީވެ  ދެން  ކުރިއަށް  ނުލައި  މައިކާއި  އިހަށް...  ވަގުތުކޮޅެއް  ކުޑަ  އަޅުގަނޑު 

 އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ފުރުޞަތެއް އަރުވަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރި އިބްރާހީމް ރިޟާ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ



  

މުޤަޝު އިއްޒަތްތެރި  މައްސަލަ އްރިރު.  ކުރިއްޔާ  ވަކިކުރުމުގެ  ފަނޑިޔާރެއް  އަސްލު  އަކަށްމި  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ވާތީ 

ބައިވެރިވަން. އެހެންވީ މައްސަލަތަކުގައި  ވަކިކުރުމުގެ  ފަނޑިޔާރުން  ދަތި  ތަނާޒިވަރަށް  އެގޮތުން  ލްވާ  މާ، އަޅުގަނޑު 

 ކުރާނަން.  ، އެ އައިޓަމް ނިމުމުން އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ ވެސް ޖޮއިންވީމާވާލަން މި އައިޓަމުން. އެހެން ވާހަކަ ދަންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  ؟ ވެގެންތޯތިފުޅުވަނީ ކިހިނެއްއަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަންތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިހުން އެ ދަ

ހިމެނޭކަމަކަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ތެރޭގައި  މި  ތަކުގެ  ފުށުއަރާ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  އިނގޭތޯ.  ދަންނަވާލީ  ހަމަ  ވާތީވެ 

  ންބަރާ އާއި އިއްޒަތްތެރި މެ  ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓެއް ދިމާވާ މައްސަލައަކީތޯ މި ވަކި ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ 

ފާހަގަކުރެއްވެނީތޯ މައްސަލައެއް  ދިމާވާ  އިންޓްރެސްޓެއް  އޮފް  ރަނގަޅު  ފާހަގަކުރެ ؟ ކޮންފްލިކްޓް  ވަރަށް  ވެންޏާ 

އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަން ބޭނުންވާނެ    ،ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް  ކަން ފާހަގަކޮށްދެއްވި ކަމަށް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި

 ؟ ހުރެތޯ ނަވަނީ ކޮން މައިގަނޑު ސަބަބަކާލްވެވަޑައިގަންޒިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތަނާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

މި ދެންނެވީ ދެން    ،ހެން އަނެއްކަހަލަ ކަމެއް އޮންނަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް. އަސްލު އަނެއް ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!

 ކުރާ މީހަކަށް ވެފައި ފަނޑިޔާރުންގެ ދެއްތޯ ކަމަކަށްވާތީ އެހެންވެ އިނގޭތޯ.  ކަތް އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ލީގަލް މަސައް

 

 ( )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ސްތާޛް ޝަލް ސަރވިސްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުން ދިޔަ ހދ.ޖުޑީ

ން ހިންގި ތަޙުޤީޤުގެ ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެން މި ދިރާސާކުރަމުން ދިޔައީ.  ޗަށް ޖޭ.އެސް.ސީމުޙައްމަދު މައުސޫމްގެ މައް

ވަރަށް   ޑޮކިއުމަންޓްސްމިއީ  ރިޕޯޓަކަށްތަކުގިނަ  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  ގިނަ  ގެ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވާތީވެ 

ކުރެވުނީމަސަ މި  ދެންމެ  ފުރިހަމަ ކޮމި  އްކަތްތަކެއް  އެއްކޮށް  އަދި  ދިރާސާއެއްކޮށް    ،ޓަކައި  ކުރުމަށްޓީގައި. 

އަޅުގަނޑު  ކުރުމަށްމަފުރިހަ ނެގުމަށް  ވަގުތުކޮޅެއް  އިތުރު  އަދި  ހިސާބުން  ޓަކައި  މިހާ  ބައްދަލުވުމުގައި  މިއަދުގެ  މެން 

އިޖުރަ ޖިނާޢީ  އޮތީ  ދެން  ބާއްވާނީ.  ގެނަޢާއެބައި  އިޞްލާޙު  ގާނޫނަށް  މަސައްކަތް.  ތުގެ  ބިލުގެ  އުމުގެ 

އާދެ! އިޖުރައަޅުގަނޑުމެން    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެއީ  ޢާޖިނާޢީ  ދިރާސާއަށް  އިޞްލާޙުގެ  އެ  ބިލަށް  ގާނޫނުގެ  ތުގެ 

ދުވަހު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ދިޔަ  އްކަތެއް ކުރީގައި އެހެން ދުވަސްނަ ވަގުތު އިތުރަށް ނަގާނެ މަސަވަރަށް ގި



  

އެ   ގޮތަކަށް  ލިބޭނެ  ވަގުތު  ރަނގަޅަށް  ގޮތަށް  އޮންނަ  ވަގުތު  އިތުރު  މަސައްކަތަށް  މި  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތް. 

ދުވަހަ  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެށުމަށް  އިތުރު  މަސައްކަތް  އެހެނިހެންގައި  ދެން  ޖައްސާލާނީ.  ފަސް  އެބައި  ކަށް 

ހުޅުވާލަން ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ  ބޭނުންފުޅުވާ  ފާހަގަކުރައްވަން  މިއަދުގެ    މެންބަރަކު 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ކަމެއް ވަކި އި   އެހެން   ދެ! އާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޖަލްސާ ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމުގެ ކުރިއަށް.  

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ނިންމާލީ.  ހިސާބުން  މިހާ  ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތަތީވެ  ފާހަގަކުރައްވަން 

 ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.

_____________________ 




