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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  ވެލިދޫ  ތިއްބެވީ  މި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީގައި  ފެށީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުން 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިބްރާހީމް  هللا އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  ޝަފީޤް، 

ޙަސަން ޒަރީރު، އަ މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މުޢިއްޒު، މަތިވެރި  މެންބަރު، ފޮނަދޫ  ދި އިއްޒަތްތެރި 

ބެހޭ   ފަނޑިޔާރުންނާ  އެކިއެކި  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ސިރާޖު.  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

މައްސަލަތަކުގައި ނިންމަވާ ނިންމެވުންތަކުގެ ރިޕޯޓް މި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ މަތިން  

ފޮނުވާ މެދުގައި  އެހެން  ރިޕޯޓުތަކާ  އަތުގައި އެބަ ވޭ. އެހެންވީމާ، އެއާއެކުގައި މި  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓުތައް  ފައިވާ 

އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ނިންމާލުން. މީގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް އޮތް އެއްވެސް ރިޕޯޓެއް  

ނެތް. އެހެންވުމާއެކުގައި ދެން މި ރިޕޯޓުތަކާ މެދުގައި އެހެން އަޅާފައި  އެހެން އޮތް ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ކުރެވިފައެއް  

އެ މަސައްކަތް މިއަދު   ނިންމުމަށް  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  ދެނެގަތުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ބަލައި  ފިޔަވަޅުތައް  ހުރި 

ލިބިފައި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  ގޮތުގައި  މަސައްކަތެއް  އަނެއް  ސިޓީއަކީ    ހިމެނެނީ.  މި  ސިޓީއެއް.  އޮތް 

ސިޓީ   މި  ސިޓީއެއް.  ފޮނުވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ފަރާތުން  އާއިލާގެ  ރަޝީދުގެ  ޔާމީން  މަރާލާފައިވާ 

ޖޫންގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް    17އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަހުން މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  

. އެއީ މަޖިލިސް ރިސަސްގައި އޮތް ދުވަސްވަރު. ކޮމިޓީއަށް މި ސިޓީ ލިބުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް  ފޮނުވާފައިވަނީ

މިއާމެދު   ރެކޯޑުގައި  އޮފް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ބަލާލައިފިން.  ދިރާސާކޮށް  ކިޔައި  ސިޓީ  މި 

ލަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މި  ބަޙުސްކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތަކަށް އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުޅުވާ

ފޮނުވާފައިވާ   ދައްތަ  ރަޝީދުގެ  ޔާމީން  އެއީ  ރަޝީދު،  އައިޝަތު  މަޝްވަރާކޮށްލެވުނީ.  މި  ސިޓީއަށް  މި  ދެންމެ 

މައްސަލައިގެ   މަރާލި  ރަޝީދު  ޔާމީން  މައްސަލައިގައި  އެ  އެކުގައި  ކަންބޮޑުވުންތަކަކާ  ބޮޑު  ވަރަށް  ސިޓީއެއް 

ދެންމެ  ޝަރީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފާހަގަކުރައްވާފަ.  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ގޮތުގެ  ހިނގަމުންދާ  ކަންކަން  ޢަތުގައި 

ބާވަތުގެ   މި  އަދި  މައްސަލައާ  މި  ދަންނަވައިގެން  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މައްސަލައިގައި  މި  އެއްބަސްވެވުނީ 

ޓަރ ޖެނެރަލް ހިންގަވާ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ދެނެގަތުމަށް މި  މައްސަލަތަކުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ޕްރޮސިކިއު

ކޯޓަށް   ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޚުދު  ސީދާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ދަމްނަވައިލުން.  ކޮމިޓީއަށް 

ކޮން   މައްސަލަތަކެއްތޯ،  ބާވަތެއެއްގެ  ކޮން  ވަޑައިގަންނަވަނީ  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  އެ  ވަޑައިގަންނަވަނީ  ގޮތަކަށްތޯ 

ބެހޭ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ކަންކަމާ  ފެންނަ  ފަރާތުން  ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެތެރޭގައި  އަދި ކޯޓުގެ  ނިންމަނީ  ކަންކަން 
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ޖެނެރަލްގެ ވަކީލުން އެ ނުކުތާ ނަންގަވަނީ ކިހިނެއްތޯ، އެ ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވަނީ ކިހިނެއްތޯ އަދި އިންޓަރނަލީ  

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްލަވާތޯ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތްތައް އެ ޝަކުވާއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ.   ވަކީލުންނާ މެދުގައި ޕްރޮސި 

އަޅުގަނޑުމެން   ދަންނަވާނީ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ސާފުކުރުމުގެ  ކަންކަން  މިހިރަމިހިރަ 

ކޮމިޓީގެ ބަލާފަ. މިގޮތަށް  ދުވަހެއް  ރަނގަޅު  ވަގުތު ލިބޭ  މި    ކޮމިޓީއަށް  އެއްބަސްވެވުނީމަ އެގޮތަށް  މެންބަރުންނަށް 

ރިޕޯޓުތަކުގެ   ޖޭ.އެސް.ސީގެ  މި  ޖެހިލާނަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނިންމީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ޢަމަލުކުރުމަށް  ސިޓީއާމެދު 

  ރިޕޯޓެއް އެބައިން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު ނަގާނަން މި ރިޕޯޓުތައް ބަލާލައި   4ކަންކަމަށް. އެ ރިޕޯޓް،  

މިދެންނެވީ  ނޫން.  ރިޕޯޓުތަކެއް  ހުރި  ނިންމާފައި  އެޅުމަކަށް  ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު  ޙަޤީޤަތުގައި  މިއީ  ދިރާސާކޮށްލުމަށް. 

ޖޭ.އެސް.ސީގެ   ރިޕޯޓުތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  ފޮނުވާފައިވާ  ނިންމާފައި  އެޅުމަކަށް  ފިޔަވަޅެއް  ވަކި  މަޖިލީހުން 

އެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު  ނިންމުންތައް  އެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓުތަކެއް.  ފޮނުވާފައިވާ  އުސޫލުން  ފޮނުވަންޖެހޭ 

ނަންބަރު  D/2021/1-195 ވަގުތުކޮޅެއް މިކަން ދިރާސާކޮށްލުމަށް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޖޭ.އެސް.ސީގެ ނަންބަރު 

އިތުރު ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތް  ނިންމާފައިވާ  އެ  މައްސަލަ.  މި  ރިޕޯޓުގެ  އެހެންވީމަ  ނެތީމަ  ކަމެއް   

ކުރިއަށްދާނަން.   މަސައްކަތާއިގެން  ދިރާސާކުރުމުގެ  ރިޕޯޓުގެ  އަނެއް  ފައިލްކުރީ.  އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  މައްސަލަ 

195-D/2021/3  ެނެތުމާއެކުގައި    ޖޭ.އެސް.ސީގ ކަމެއް  ވަކި  ފާހަގަކުރެވޭ  އިތުރަށް  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް  ރިޕޯޓުގައި 

ކޮމިޓީގައި ވެސް މި ފައިލްކުރެވުނީ. އާދެ! ދެން އޮތް ރިޕޯޓް ވެސް   ވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންޖޭ.އެސް.ސީން އެ ފޮނު

.ސީ ރިޕޯޓް. އަގަނޑުމެން މިވެސް ފައިލް މި ކުރީ  ޖޭ.އެސް  D/2020/48-195އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ބަލާލިން.  

އެއީ ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް އިތުރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް ނެތުމުން. އެންމެފަހު ރިޕޯޓް  

ނިންމާފައިވާ D/2021/17-195 އެއީ   އަޅަން  ފިޔަވަޅެއް  ވަކި  މިއީ  ވެސް  ރިޕޯޓް  މި  އެހެންވީމާ،    ޖޭ.އެސް.ސީ. 

ރިޕޯޓަކަށް ނުވާތީއާ އެކުގައި މި ރިޕޯޓް ބެލިބެލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާތީ  

މި ރިޕޯޓް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން ރިޕޯޓުތަކާ އެކުގައި ފައިލް މި ކުރެވުނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިތުރު ކަމެއްގެ  

ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން ނިންމައިލާނަން. އާދެ! އިތުރު  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ނެތް ކަމަށް   މެންބަރުންގެ 

މުހިންމު   ވަރަށް  އަދި  ހަފްތާގައި  މި  ނިންމާލީ.  މަސައްކަތް  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތުމާއެކުގައި  ކަމެއް 

ނިންމާލީ އަރުވަމުން  ހަނދުމަފުޅުކޮށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އޮތްކަން  ކުރީ  މަސައްކަތްތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި   .

ސަޓަރޑޭއަށް،   ވީކެންޑްގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ފަދައިން  ނިންމި  ދުވަހުގައި 

އާދެ!   ގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  އެގޮތަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ދިމާވޭ.  މައްސަލަތައް  އެކިއެކި  އާދެ! 

 ނޑުމެންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ
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