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

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޖުޑިޝައަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލު   29ރީގެ  މި. އަފެށުނީން  ވުވަނަ  ކޮމިޓީ    ގައިވަގުތު  ޅުގަނޑުމެންނާއިއެކު 

ތިއްބެވީފެށުނު މި  އި  ، އިރުގައި  ދާއިރާގެ  ޖީހާން  ހިންނަވަރު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މަޙްމޫދުއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު   ،

ހިމް  ރާ އިބް  ރު ބަތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންޢަބްދުލްޙަކީމް، ހެންވޭރު އު  މްޝަހީهللا ރު ޢަބްދުބަމެންއިއްޒަތްތެރި  

އުތުމު މާފަންނު  ދާޢިއްޒު،  މެންބަރު  ރު  ފަހުމީ.އިމްތިޔާއަޅުގަނޑު  އިރާގެ  އެޖެންޑާ  ޒު  މިއޮތީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގައި 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާ ދަށުއަސާނުޤާނޫއްޖޭގެ  ކޮމިހިއުމަން  ފައިވާއުފައްދަވާން  ސީގެ  ރައިޓްސް  ބާރު     ޝަނުގެ 

ދި ޚިއަސާސީއާއި  ޤާނޫނު ކޯޓުންހިރާއްޖޭވެލާފަށް  ސުޕްރީމް  މައްސަލައެއް.   ގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ    ނިގުޅައިގަނެފައިވާތީ، 

އްވި  ހެޅުހަށް ހުށަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީރިރު  ޓްސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްއުމަން ރައިނަވާނެ މި މައްސަލައަކީ ހިޑައިގަންއެނގިވަ

މިވަނީ.    ށް ފޮނުއްވާފައި މެންގެ މި ކޮމިޓީއައަޅުގަނޑު  މަޖިލީހުންގައި  ކުރެއްވުމަށްފަހު ޑިބޭޓް  ގައިހުމަޖިލީ  މައްސަލައެއް 

މައްސަލަ  ލިބިފައިވާ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ދުވަސްކޮޅެއްއަޅުގަނޑުމެން  މިވެތާ  އަޅުގަނޑުމެފައި  މައްސަލައަށް  މި    ން ވަނީ. 

ކަކަށް  ތަނަ ގޮތްންން ފެއް ހިންގެވުމާއިއެކުގައި ކޮމިޓީގެ ބަހުސެމެދުގައި މި ކޮމިޓީ   ގެ މައްސަލައާއި ޅުމުއެޑަތެއް ކަނގޮ

ސް  ޔަޑުމެންގެ ކޯރަމް ހަމަވިނވަގުތުގައި އަޅުގަ  އެހެންވީމާ، މި  ކަށްވާނީ.ކުރެއްވުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަ މަލުޢަ

ފް މެންބަރުން  ގިނަ  ވަރަށް  މަސައްގައި ލޯރ ކޮމިޓީގެ  ގަވާއިދުގެ  މަޖިލިސްގެ  އިކަތްތަ  ހިނގާތީވެ  ތައް  ޙުލާޞްކެއް 

ވަގުތެއްގައި    ފަސް  ، ސްއެހެންނަމަވެ  ޑައިގަންނަވާ.ވަވެގާތީވެ އެބަ އެކަމުގައި ޝާމިލްތައް ހިނ ތްހެޅުމުގެ މަސައްކަހުށަ

އޭ  އޭރަށް   އިގަންނަވާ. ބައިވެރިވެވަޑަ ކުރިއަށް ވެސް  މި   ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުކަތައިމަސައް  ވެސް  ން  މެ ގެން 

މި މެން  މިހާރު  މެބަރުންގެ ތިއްބެވި  ޑިބޭޓް ހިން     އެންމެ ތީވެ  ށް އަޅުގަނޑު އެދޭމަކޮށްލުރާމަޝްވަ   ،ންގާލެއްވުދުގައި 

ފުރުޞަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެ މެފުރަތަމަ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  އަރުވަނީ  މި  މައްސަލަ  ން  އަދި މި  ންބަރު 

 .ށްޖީހާން މަޙްމޫދަރިރު ކަމަށް ގެންނެވި ކޮމިޓީގެ މުޤައް މަޖިލީހުގެ ސަމާލު ރައްޔިތުންގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖީހާން މަޙްމޫދު ބަރު ންމެގެ ރާހިންނަވަރު ދާއި

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް    ކަމެއް.  4ން ކުރެވިދާނެ  ކޮމިޓީމި  ޅާލަން  ށަހަކަމެއް އަޅުގަނޑު ހު  4މި    ރު.ޤައްރި ޝުކުރިއްޔާ މު

ރައްއި ރިޔާސަތުރައީ  ހުގެ ލީމަޖި  ޔިތުންގެ އްޔެ  ތަހުށަހަ  ންސް،  މަޖިލިސް  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  މަށް  ޅުޅުއްވާ 

އަޅުގަނޑުށަހު މިހާރު  ސަރވިސްހަޅުއްވާ  ޖުޑީޝަލް  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޝަނުން  މެންގެ   

ރިޕޯޓްރުތައްޔާ ގަވާއިދުތަ  .ކުރައްވާފައިވާ  ގާނޫނުތަކާއި  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  މި  ޚިއި  އަސާސީއާ ނޫނުޤާކާއި  އެއީ  ލާފަށް 

  17މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ވަދެފައިވާ   މި  އަށްރެތިޞާސްގެ ތެ ޙްމެންޑޭޓާއި އި  ގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކު 
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މަނުކު ރިޕޯޓު   އްޗަށްތާއެއްގެ  ނުކުތާވަ  11ގެ  ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަ  މި  މި    ގައި  މިހާރު 

  ރާރުގެ ޤަ   ނޑު ހުށަހެޅިލަ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަހެޅުއްވި މައްސަ ރު ތި ހުށަ ރިއިއްޒަތްތެރި މުޤައް   މަޝްވަރާކުރާ 

ހިމައްސަ އެބަ  އެ   ،ކަމުންއެހެން  މެނޭ.ލަ  ހިތުން ބަ   އްއޭގެ  އަޅުގަނޑު  ކޮމްޕޯނަންޓަކަށް ޔަކަށް  ވެގެންދާންވާނީ     

ރިޕޯޓުގެ  އެއާއި އެ  ކަނޑައަޅާއިރު    އް ތެގޮނެ  މަލުކުރާޢަން  މެމެދު އަޅުގަނޑުރާރާއިޤަމެދު މި  އަޅުގަނޑުމެން މި ވޯޓާއި

ށް  ކުރުން. އެހެންވީމާ، އެ ރިޕޯޓަންތައް އެއްގޮތްމުންގަނޑުމެން ނިންމާ ނިކަން އަޅުއެޅޭގޮތުން  ގުތާއާއި  ވަނަ ނުކު  11

ފެންނަ    ންނަ އަޅަންފެއަށް  ތައް ނިންމާއިރު މި ކޮމިޓީ ން ނިންމާ ނިންމު  ންމި ކޮމިޓީ  ގެންގުޅި  އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓާ

  އްކޮށް އެލައިންކޮށްލަން ފެންނަ އެންތައް  ކަ  ދެ  ވީމާ، އެހެންވެސް. އެ  ރާރަށްޤަޅުތައް މި ރައްދުވާނެ ހަމަ މި  ވަފިޔަ

ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  އެ  ވާހަކަ  ދެން  އަދި  ހުށަހަޅާލަންވެސްމެ.  އަޅުގަނޑު  ކަން  ކޮމްޕޯނަންޓަކަށް  ދެވަނަ 

މައް  މި  ބޭނުންވީ  މި  ހުށަހަޅާލަން  މައްސަލައި ރާރުގަޤަސަލައިގައި  ސްވޯމޯޓޯ  ފާހަގަކުރާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން    ތައް  

އަޓުކޯ  މްސުޕްރީ އިސްން  ގާ  ކަށްނެގުމަމިއްލަ  ގެންދިއުމަކީ  ކުރިއަށް  ކަމެއްނަގައިގެން  ހިލާފު  ކަމަށް  ނޫނާއި 

ރިޕޯޓުގައި އެގޮތަށް ހުށަ ސް އެކަ ވެ  ރާރުގައި ޤަ  ވެސް އަދި   ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އެގޮތަ ޔިތުންގެ  ރައް  ހަޅާން  ށް  މަޖިލީހުން 

ހަމަ އަދި  މަތިތަކާއި  ފާސްކޮށްފައިވާތީއާއި  އަދި  ސުވޯމޯޓޯ  ންއުސޫލުތަކުގެ  ގާނޫނުތަކުންޤާނޫނު  ސް  ވެ   އަސާސީއާއި 

މައްސަ ކޯޓަށް  ލަތައް ސުވޯމޯޓޯ  ސުޕްރީމް  ބާރެއް  އެހެން    ނެގުމުގެ  އަދި  އެގޮތަށް    ވެސް  ކޯޓަކަށްވެސް 

އަޅުގަނޑުމެފައިނުވާތީލިބި ސާވެ  އެކަން  ގާނޫ ންގެ  ބަފުކޮށް  އޭ  ޔާންކުރުމަށް ނެއްގައި  އެޓަ.ޓަކައި    ރނީ ޖީއަށް، 

އަޅުއަޖެނެރަލް ތެރޭގައި  ހުށަ  ގަނޑުމެންށް  ރިޕޯޓުގެ  މަސައްކަތުގެ  މި  ހުށަހެޅުން  އަސާސީއަށާއި  ޤާނޫނުހެޅުމެއް 

އި ގެންނަންޖެހޭ  މިގޮތުން  ސުޙުލާޞްގާނޫނުތަކަށް  އެއީ  މި ތައް  މައްސަލަތައް  އަސާސާއި  ވޯމޯޓޯ  ލާފަށް  ޚި   އޭގެ 

ނު ގޮތަށް  ނެގޭނުނެގުމަށް  ވަނަ    3ދެން  މަށް.  ނުފަރުމާކޮށްދި  ކޮށްޙުލާޞްއިއަސާސީއާއި  ޤާނޫނުގާނޫނުތަކާއި  ނެ 

އިމެ މި އަޅުގަނޑުމެއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ މި އެން  ކަމަކަށް ކަތުގެ ތެރެއިން  ސައްކުރުމުގެ މަޙުލާޞްންގެ ޖުޑިޝަރީ 

އޮތްކުރި ސުޕްރީއަޅުގަ  ގައިތާނއަށް  އިތުބާރު  ހިނޑުމެންގެ  ލިބޭ  ކޯޓަށް  އަޅުގަނޑުމް  މި  ސާބުން  ޕޮއިންޓް    11މެން 

ސުލައިއިޑްގަ ރަން  ހިއުމަން  ކޯޓުން  މައްޕްރީމް  ކޮމިޝަންގެ  ހުށަހަޅާފައިވާއިޓްސް    11  އިވާއަމުރުކޮށްފަ   ،ޗަށް 

ގައިޑްލައިން އެއީ ޕޮއި  11  މި .  ޕޮއިންޓް  ގައިޑްލަނަކީ  މުއައް  ންޓް  މިނިވަންކަސަސާ މިނިވަން  މެގެ  ގެ  ންޑޭޓުމާއި 

މިނިވަންކަން ނަގާރެއަތެ ބޮޑަށް ވަދެވި އެ    އެއީ ބާޠިލު   ށްވާތީއް ކަމައެންއިޕޮއިންޓް ގައިޑްލަ   11ފައިވާ  ލާށް ވަރަށް 

ސުޕްރީމް ގަ ކަމަށް  ފޮނުވުން.އަޅުއިދިނުމަށް  ކަނޑައަޅަކޯޓުން    އިޑްލައިނެއް  ކަމަކަށް ވަ  4ދެން    ގަނޑުމެން    ނަ 

ހުށަހަޅާއަޅުގަނޑު ބޭ  މުއަނުންވަނީ  ލަން  އިގެ  އްސަސާތަކުމިނިވަން  ގެނައުމަޙުލާޞް ގާނޫނުތަކަކަށް  މިހާރުށް  ވަނީ     

ފަރާތުސަރު ހުށަ ކާރުގެ  ހިއުމަހަޅާފައިން  އެގޮތުން  ރައިޓްސް.  ކޮމިޝަންގެ    ،ގާނޫނުކޮމިޝަން    ން  އިލެކްޝަންސް 

ގާނޫނުސިވިލް  ،ނުގާނޫ ކޮމިޝަންގެ  އެންޓި   ސަރވިސް  ގާނޫކޮމިޝަން  ކޮރަޕްޝަން-އަދި  ހި  ނުގެ  މި ވެސް    މެނޭ. 

އިގާނޫ މަސައްދާ ވެގެންޙުލާޞް ނުތައް  މި  މިތް ކައިރު  މުއައްނިވަންކުރާ  މަސައް  މެންބަރުންނާއި  ސަސާތަކުގައި  ކަތްކުރާ 
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މުވައްޒަފުން އިއަދި  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް  ގެ  ހުށަގާނޫނުމިއުނިޓީ  ވަރުގަދަކުރުމަށް  މި ޙަޤީޤައެއީ  ން.  ހެޅުތައް    ތުގައި 

އޮފް ރިން އެކްއެ  މަލުކުރުމަކީޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ޢަނަގައިގެން    މައްސަލަ  ކޯޓުން ސުވޯމޯޓޯ  ސުޕްރީމް އެ  ޕްރައިޒަލް  ޓް 

އަދި ސިކޮމިޝަނު ކޮމިން  އިލެކްޝަންސް  އަދާވެސް    ޝަނުންމިލަރލީ  ޒިންމާ  ތަ ކުރުމުގާނޫނީ    އިގެ ތެރޭގައި ޙަރަގެ 

ގޮތުން ވަކި  ސިޔާސީޓަކައި    ދުމަށް މެއް ފުއްނުޅުންގެ ސިޔާސީ ބޭފުބޭ  އެއީ އެ   ން ނުވެގެޕުޅާހިތް  މާއި ކޮށްފައިވާ ކަންކަ

ފާޑުކި  ސުޕްރީމް ،  ކޯޓަށް  އަދި ސުޕްރީމް  ވެ ތިބެރަކަށް ބު ގޮތަ އަމާކޯޓަށް  ޒުވީ ކޮންމެހިނދެއްގައި އެ ބޭފުޅުން  ޔުން 

ނޫނުތަކުގެ   ގާވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ހުރިހާ މިނި  މި   ވެވާތީ ށްންކަމަމަލެއްގެ ގޮތުން ހިންގާފައިވާ ކަޢަގެ  އްބިރުދެއްކުމެ

ފަ ޒިންގންކްޝަނިންއަދި  ގާނޫނުގެ  އެ  އަގައި  ކުރާ    ކުރުމަށް ދާމާ  މަސައްކަޓަކައި  ގުޅިއެއްވެސް  އެ ތަކާއި    ގެން 

ޔަ  ފިޔަވަޅު  ތަކަށްފަރާތް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ.  ޤީނޭޅޭނެކަން  މިނިވަން  އެހެންވީމާ،  ންކޮށް    ގެ މުއައްސަސާތަކަކު ހުރިހާ 

ޕްރޮވިޝަން  އަޅުކު ވަރުގަދަ  އިމިއުނިޓީ  އެކުގަނޑުމެރުމަށް  ރިން  އެލަވާލި  ހުށަހަޅާ  ކަށަކަޕޯޓުގައި  ން. ވަރުކުރުން 

 ޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ މު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަރު ސަޢުދު  ރި މެންއްޒަތްތެގެ އިރާ ދާއި  ނގިލި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި ވިލި  ވަގުތުގައި  އާދެ! މި

ގުޙުސައި އަދި  ދާން  އިބްރާހީރައިދޫ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރިޟާއިރާގެ  އެޖެ  ންޑުމެއަޅުގަނ  .މް  ންޑާއަށް  މިއަދުގެ 

މައް އެއް  މިވާ  ފާހަގަލެވިފައި  އަޅުގަނޑު  މައްކު ސަލައަކީ  މުހިއްމު  ވަރަށް  ކަމަށް.  ރަނީ  ހިއުމަން  އެއީސަލައެއް   

  ށް އުމަ ލުކަމަށް ގެނަހެޅުއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލީހަށް ހުށަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިޓީގެ މުޤައްރިރައިޓްސް ކޮމި

ގެ ތެރެއަށް  ތަކު ލިއްޔަތުނީ މަސްއޫ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫ  ،. އެ ކޮމިޝަންރާރެއްޤަ ހެޅުއްވި  ހުށަ ޓަކައި  

ނުގެ ގާނޫނީ ވާޖިބުތައް  ޝައެ ކޮމިޝަނުގެ ބާރުވެރިކަން ގެއްލި  ތުމުގެ ސަބަބުން އެ ކޮމިވަދެވަޑައިގަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ހުރަސް މަދިއެޅިގެންއަދާކުރުމަށް  ސަ  އެ.  ސަލައްޔަ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އުމުން  ގެނަ  މާލުކަމަށްކަންބޮޑުވުން 

ޑުމެން  އެ މައްސަލަ އަޅުގަނ  ފައިވާނީ.ށް ފޮނުއްވާކުރައްވާ މި ކޮމިޓީއަރާރު އޭރު ފާސްޤަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ  

މި މި  މިހާރު  ހިންނަވަ  ގެންދަނީ.  ކުރިއަށް  އިއްޒަތްތެއަޅުގަނޑު  ދާއިރާގެ  އިޝާރާތެއް  ރު  ންބަމެ  ރި ރު 

  މި   މަ ފުރަތަ  އޮތްމިއަދުގެ މިހާރު ފުރަތަމަ އެޖެންޑާގައި މި   އް އަރުވަން ޞަތެ ރަށް ފުރުމެންބަ  ތީވެ އެށްލައްވާފައިވާކޮ

 ނަމަ އެކަމާއި ގުޅިގެން.  ވަނީ  ކަމުގައި ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވާ ން މައްސަލައާއި ގުޅިގެދެންނެވި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދުމޫ މަޙްންޖީހާންބަރު މެހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

މު ބައްދަލުވުމުގައި    ޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީ  މިންއަޅުގަނޑުމެމިއަދުގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަބަހުސްކުރާ      ން 

ކޯޓުން ސުކޮ ސުޕްރީމް  ބާރުތައް  ނަގާ ގެންގޮސް   އަށް ކުރި  މޯޓޯ މައްސަލައެއްވޯމިޝަނުގެ  އި  ލާފައިވާ މައްސަލައާ ގެން 
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ގައިޑް  11 ތަންފީހިއް  އިނެލަޕޮއިންޓް  މި  މައްޗަށް  ކޮމިޝަންގެ  ރައިޓްސް  އަމުރުޛުއުމަން  ސަބަބުން  ކޮށް  ކުރުމުގެ 

ރައިޓްސް  އުހި ނަގާލެމަން  މިނިވަންކަން  މައްސަލަކޮމިޝަންގެ  އަޅުގަނޑު  ވިފައިވާ  މައްސަލައިގައި  މި  ކަމެއް    4. 

ހުށަމުޤަ މަޖިލީހުޤަމި    ހަޅާލަންއްރިރު އެބަ  މި    ންރާރާއި  އޮތް  ފޮނުވާ  މިޓީއަށް ކޮފާސްކޮށް  ޅިގެން  ރާރާއި ގުޤަ ފައި 

ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ  .އަޅުގަނޑުމެން  ރައީސް އި   ފުރަތަމަ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ހުރިޔާސަތުން   އްޔެ  ށަހަޅާ   

ޖޭ.އެސް.ސީއި ހުށަހެޅުއްވި  ގޮތުގައި  ރިޕޯޓް.މައްސަލައެއްގެ  ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ  ކޯޓުން    ން  ސުޕްރީމް  އެއީ 

ގާނޫނުތަކާއި  ނުނޫޤާޖޭގެ  އްދިވެހިރާ މުޚި އަސާސީއާއި  އެހެނިހެން  އިއައްސަސާތަކުގެލާފަށް  މި  ތެރެއަށް  ޙްތިޞާސްގެ   

ފާހަޚި  އާއިއަސާސީ ނޫނުޤާއި  ގާނޫނުތަކާ  ވަދެ ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ  ފާހަކަ  17ގަކޮށް  ލާފަށް  ގަކޮށް  މެއް 

.  ވާފައިސްކޮށް މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުހުން ފާޖިލީވަނީ މަ  ރުހަމައަށް މިހާ މެންނާއި  ޔާރުކޮށްފައިވާ އެ ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުތައް

ރިޕޯޓުގެ   އެ  މު  11އަދި  ނުކުތާގައި  މައްސަވަނީ    ރުއްރި ޤަވަނަ  މި  ވެސް    ސީއިންޖޭ.އެސް.އެއީ  ލަ  ހަމަ 

  އި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ   ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ލާފަށްޚިކާއި  ތަގާނޫނުއަސާސީއާއި  ޤާނޫނުމިއީ    މިވަނީ   ހަގަކޮށްފައިފާ

  ރިޕޯޓާ   އެ  އަޅުގަނޑުމެން،  އެހެންކަމުން.  ލައެއްގެ ގޮތުގައިއްސަފައިވާ މަ އި އަދި ނިންމާއަމުރެއްގެ ގޮތުގަ  ވާކޮށްފައި

ކޮމިޓީގު މި  މަޅޭގޮތުން  ވަކިރާޝްވަ ން  އެ  ގޮ  ކޮށް  ނިންމާއިރު  އަޅުގަޤަ ތެއް  މި ރާރު  މިހާރު  ބަހުސްކުރާ    ނޑުމެން 

އެ ޤަ އެއާއި  ނިންމުން  މު  ންލައިންކުރުރާރުގެ  ކަމަށްހިއްމުއެއީ  ފެންނާއަޅުގަނޑަ  ކަމެއް  ހުށަހަޅާލަން. ށް  އެކަން    ތީ 

މައްސަ ސުވޯމޯޓޯ  މި  ހުށަހަޅާލަނީ  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  އޭގެދެވަނަ  ގެ  ޙަޤީޤީ  ލަތައް  ގޮތަށްއަސާސް    ޢީ ޖިނާ  އްލޭ 

ނަގައިގެން  އިސްލައަށް  އަމިއް   ން ކޯޓުލައި ސުޕްރީމް  ނުއި  ކާޙުޤީޤަ ތަޢީ ކޮށް ޖިނާއް ނުޤެޙުޤީތަ  ޢީޖިނާ  އުފުލާ ށެއް ނު ކު

ށާއި  އަސާސީއަނޫނުޤާޅުގަނޑުމެންގެ  އަ  ޓަކައި  ށް ގެނައުމަށްކަގާ ހިންގުން ހުއްޓުވުމަނެތި މި ހިން   މައްސަލަ ބެލުމެއް 

ރެ  ފާހަޙުލާޞް  ގެންނަންޖެހޭ އިނުތަކަށް ންޓް ގާނޫލެވެއަދި  މި ސުވޯމޯޓޯ ކުޙުލާޞް އެގޮތުން އި  ގަކޮށް ތައް    ރުން އެއީ 

މިގޮތަސަލަމައް ހިންއް  މުހިއްމުޓޮރެންޓެޑެގުމަށް  ތަށް  ގޮތުގައި  ފާހަ އްގެ  ކަމަށް  އަޅުގަނޑުކަމެއް  އެކަން  މެން ގަކޮށް 

ޑުމެން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  މި މައްސަލަ އަޅުގަނ  .ޓުގެހެޅުމަކީ މި ރިޕޯތައް އެގޮތަށް ގެނައުމަކީ ހުށަ ޙުލާޞް އިއެއީ އެ

ގޮތަހުށަހަ ހުށަހެޅުމެއް  އެއް  ރިޕޯޓުގެ  އަކަމަކަށް  ވަނަ  3.  ށްޅާ  ކޯ  ސުޕްރީމް  މި  ހުށަހަޅާލަނީ  މި ޅުގަނޑު    ޓުން 

އެއީ    ޓްޕޮއިން  11ފައިވާ  ހުށަހަޅާ ތަނޫނުޤާގައިޑްލައިން.  ދިވެހިރާޢާރަޟްއަސާސީއާއި  ބައިވެރިވެފަވާ  އިވާ  އްޖެ 

މު  ވާމީޤްއަބައިނަލް ތަ  ކަށްދާތަޙަޢާމި  މުރަޟް ޢާވެސް  އެ  އަދި  ގައި  އްގޮތެ ޞައްޚާ  އަދި  ލާފަށްޚިދާތަކާއި  ޙަޢާވާ 

ރައިހިއު ގާނޫމަން  ކޮމިޝަންގެ  ރޫ  2006/6ނު  ޓްސް  މިޚި ހާއި  ގެ  އެ  މިނިލާފަށް  މުއައްސަސާގެ  ވަންކަން  ނިވަން 

ކަމަށް  ގައިޑްލައިނެއް  އަޅު  ސުޕްރީމް   ވާތީވެ ނަގާލާ  ދެން  ހުށަހެޅުން  މަށްކުރުބާޠިލްއެ  ގަނޑުމެން  ކޯޓަށް  ވަނަ    4. 

އަޅު ޚާއް  ނުންވަނީ ބޭ  ހުށަހަޅާލަން  ގަނޑު ކަމަކަށް  މައްސަލައަކީ  ކޮންމެ  ހުށަތެއްގައި  ގޮޞަމިއިން  ހެޅުނު  އިއްޔެ 

  ހިއުމަން އް އައުން. ކުމެޙު ޢީ އްޗަށް ޖިނާއި ނައިބު ރައީސްގެ މައާ ރައީސް  ންގެ ޓުގައި އެބަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަޕޯރި

ނަގާލެވޭ   މިނިވަންކަން  ކޮމިޝަންގެ  ސުޕް  11ރައިޓްސް  ގައިޑްލައިނެއް  ދަށުން    ކޯޓުން މް  ރީޕޮއިންޓް  އަމުރެއްގެ 
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ކަމަކީ  މިއި  ހިންގުން. އެން އެކްޓް އޮފް ރިޕްރައިޒަޙަޤީޤަން ކޮންމެ  ށް  މިނިވަންކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމަ   ލް.ތުގައި 

ން  މިއީ އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެ   ކުން.މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ބިރުދެއް  ،އެޅުންށް ހުރަސްސާތަކަމިނިވަން މުއައްސަ

ހައިސިއްޔަތުޖިލީ މަތުންގެ  ޔިރައް މުހިއްމުހުގެ  ވަރަށް  ކުރަންޖެހޭ  އެއީ  ޞަޚާއް  ކަމެއް.ން  ދަނޑިވަޅުގައި  މި  ކޮށް 

މަޖިލީހަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިވަނީމިވަގުތު  ގާނޫނުސަރުކާ   ށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  ފަރާތުން  ތައް  ރުގެ 

ގެ  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންހިއު،  ނުގެ ގާނޫންކޮމިޝަ  ސް ންތެރޭގައި އިލެކްޝަ  . އޭގެފައިހުށަހަޅާ  މަށްކުރުޞްލާޙުއި

ކޮސިވިލް  ،ނުގާނޫ ގާނޫނުސަރވިސް  ގާ-ންޓިއެ  ،މިޝަންގެ  ކޮމިޝަންގެ  ހިމެކޮރަޕްޝަން  ގާނޫނޭނޫނު  މި  ނުތައް  . 

ނިޓީ  އުގެ އިމިމެންބަރުންނާއި  މުވައްޒަފުންތަނުގެ  ތަން  އެ   ޒް ކްލޯގަނޑުމެން އިމިއުނިޓީ  އިރު އަޅުދާކުރެވިގެންޙުލާޞްއި

ވަރުގަދަކުރަންރޮވިޜަންޕް ކަށަވަރުކޮށް  އެއީކަންޖެހޭ  މުސްތަޤްބަލުގަ.  މި  އި  ބިރުދެވެސް  މަލުތަކާއި  ޢަމުގެ  އްކުފަދަ 

އެއްވެސްޢަޒަލްގެ  އިރިޕްރަ މުއައްސަސާއަކުން ފަރާތަކުމަލުތައް  މިނިވަން  ދަށުން  ނުގެ  ގާނޫ  އްގެމުއައްސަސާއެ  އެ  ން 

  4މި    . އެހެންވީމަ،ޓަކައި  ނުދިނުމަށް  މަލެއް ހިނގިޔަ ޢަމުގެ  ރުދެއްކުން ބި ގެ ސަބަބުމުޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރުއަދާކުރަން

   ޅަން މުޤައްރިރު.ހުށަހަ އަޅުގަނޑު ންތައްކަ

 

  ދެއްކެވުން: ސަތުން ވާހަކަރިޔާ

ބޮޑަށް ޝުކު  މެންބަރަހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  ރިއްޔާ  ވަރަށް  ކުރިއައިއްޒަތްތެރި  މި  މިހާރު  މިދާ    ށް ށް. އަޅުގަނޑުމެން 

ހިންނަވަ އްސަލައަމަ ދާއިރާކީ  އިއްރު  މެންގެ  ހިއެ  ،ބަރުޒަތްތެރި  މުޤައްރިރުގެ  އީ  ކޮމިޓީގެ  ރައިޓްސް  އުމަން 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ  ސުޕްރީމް ކޯޓުން    ލައެއް.ސައްމަ ށް ފޮނުއްވެވި  ތުންގެ މަޖިލީހަ ރައްޔިޔަތުންހައިސިއް

އެ  ވިފައިވާތީ އޭގެ ދިރާސާ. ދެންމެ  މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުޓް  ގެ ރިޕޯއްސަލައިމަ  . އެ ތް މައްސަލައެއްބާރުތަކަށް އަރައިގަ

އެ މެންބަރު  މައްސަވީށަހެޅުއްހު  އިއްޒަތްތެރި  މި  ގު  އެ ޅިލައާއި  ނަވާނެ  ގަންފެނިވަޑައި   ށްމެންބަރަ  ގެން 

ކަންތައްތަކެއް ހުށަ  4  .ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ދެ  ގެކަމު  4އެ  ހަޅުއްވައިފި.  ކަމެއް  އަ ންތެރެއިން  ކޮލަށްމެ  މިޓީއާއި   

ކެންދޫ    ތުގައި ކޮމިޓީއަށް ގުޅިވަޑައިގެންފިގައި. މިވަގުމުނު ނަވާލުމުގެ ބޭންދަ  ގެ ސަމާލުކަމަށްމެންބަރުން  ތްގަގުޅިވަޑައި

މެންބަރު  ދާއި އިއްޒަތްތެރި  ޙުޢަލީ ރާގެ  ޙިސާން  ތު  ،އާއިސައިން   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    ޙުސައިން. ޅާދޫ 

ޝަލް  ރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވީ ޖޭ.އެސް.ސީގެ ޖުޑީންނަވަރުގެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެހިއި  ތުގަގޮ  ގެމެއްއެއްކަ

އިސަރވި ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޝަންގެ  އަޅުގަނޑުމެންއްޔެ ސް  މަޖިލީހަށް   ގެ  ބަހުސް  ރައްޔިތުންގެ  ކުރެވި  ލިބި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ  ސަލަތަކެއް  އްމަ  ބޮޑެތިހުރި    ފައިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާޚި އަސާސީއާއި  ޤާނޫނު

ކަމެއް   އެދުނު  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އެއީ  ފޮނުއްވާފައިވޭ.  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  ސަމާލުކަމަށް  އެ  މަޖިލީހުގެ 

  ސް ވެ   މާއެކުގައި އެ ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތްވެސް ލިބިފައިވު  ވަނީ. އެހެންވީމަ، އެ ރިޕޯޓުޖޭ.އެސް.ސީން އެކަން ކޮށްފައި

ކޮމިޓީން ކުރާނެ މަސައްކަތަށްވާތީވެ، މި މައްސަލަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީގެ ކުރީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް    މި
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ހި މައްސަލަ  ކޮމިޝަންއުހުށަހެޅި  ރައިޓްސް  ބާރުތަކަށްމަން  ގާނޫނުއަސާސީ ސު  ގެ  ކޯޓުން  ޚިލާފަށް  ޕްރީމް  އާއި 

މައްސަލަ އަރައިގަ ފާހަގަކޮށް  ތް  އޭގައި  އެލައިއިވާފަވެސް  މި  ރިޕޯޓުގެ ތީވެ،  ހުށަހެޅުނު  މި  ފަހުން  އެ    ންކޮށްގެން 

ރިޕޯޓުމަސައްކަތް ދެ  މި  އަނެއް    ންއެލައިންކޮށްގެ  ކުރަމުންދާއިރު  ގޮތުގައި.  ހުށަހެޅުމެއް  އެއް  އެއީ  ކަމެއް  ކުރުން 

ކޮށްގެން  މޯޓޯވޯފަށް ސުޚިލާ  އި ބަލަމުންދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީއާމޯޓޯގެ މައްސަލަތައްވޯޕްރީމް ކޯޓުން ސު ސުމި  ގޮތުގައި  

ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބަންޑާރަ ނައިބަށް ހުށަހަޅައިގެން ނަމަވެސް  ކަންތައްތަކަށް އެޑްރެސް  ހިންގާފައިވާ ކަންތައްތައް އެ އެ

މެދު އަޅުގަނޑުމެން އެކަހަލަ  ކަންކަމާއި  ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެއަށް އަދި ގާނޫނަށް ބަދަލުނޫނުއަސާސީޤާ

އެ  ލު ޢަމަ  ގޮތަށްއެ   ،ޢަމަލުކުރުމަށްށް  ކަގޮތަ ދެން    ،ހުށަހެޅުއްވީކުރުމަށް  ކަމަކީ.  ހި   11އެއް  މަން  އުނުކުތާއެއްގެ 

ސު ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި  ކޮމިޝަންގެ  ކޯޓުން  ރައިޓްސް  ގައިޑް  11ޕްރީމް  ކުރީގައި  ޕޮއިންޓެއްގެ  މީގެ  ލައިނެއް 

މަން ރައިޓްސް  އުހިއަދި  މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް    އަޤްވާމީނަލްއިސާސީއާއި އަދި ބައެއީ ޤާނޫނުއަ  އިޝޫކޮށްފައިވާތީވެ 

  މަސައްކަތް އެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށް ހުރަސްއެޅުނު އެ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނީ ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސްއެޅިގެން އެ ބޭފުޅުންގެ 

ބާޠިލުކުރުމުގެ  ކަމަކަށްވާތީ ސު  ،އެ  ދެންބާޠިލުކުރުމަށް  ކޯޓަށް  ހުށަހެޕްރީމް  ހުށަހެޅުއްވީ.     ދެންމެމެއްޅުނެވުމުގެ  އެ 

އި އަދި އެހެން  އާ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ މެދުގައުޕްރީމް ކޯޓުން ހިދެންނެވި ގޮތަށް ސު  އަނެއް ކަމެއް ގޮތުގައި މި

ން  ވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މެދުގައި ޢަމަލުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ކޮމިޝަންސްތަކުގެ މިނިވަންކަ   އެނޫން

  ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ހުންނާތީވެ ތަކަށް ބިރުވެރިކަމެއް އިޙްސާސްކުރެވޭނެ ގޮތަށް އެ ސުޝަންސްމިކޮ  ގެއްލި އެ

ގޮތުގެ މަތި  ކަންކަން އެ   ނުވާނެ  އެ މުއައްސަސާ އެގޮތަށް  ކަށަވަރުވާނެ  ން  އިމިއުނިޓީ ނޫނިއްޔާ ބާރުވެރިކަން  ތަކަށް 

ނިންމު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނިންގޮތްތަކަކަށް  މިއިދިމަންތަކެއް  ހުށަހަޅުއްވާފައި   ނުން  ގޮތަށް  މި  ދެންނެވި    4ވަނީ 

ފާހަގަކުރައްވަން   ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި  މި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  ކޮމިޓީގެ  އެހެންވީމަ،  ކަންތައް. 

 .  ންއިރު ޢަލީ ޙުސައިއްޒަތްތެރި މެންބަގެންދެވުން އެދެން.  ދެއްވުން ކޮށްލައިސާބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަން ޙިއް

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  މުޙައްމަދު    ޖީހާންވަރަށް 

  11ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ    މްޕްރީތުން ސުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ގުޅޭގޮއުހުށަހެޅުއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހި 

ޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ  ގެ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުކުރުމަށް ސުއްލައިނެޕޮއިންޓުގެ ގައިޑް 

ސު ކޮންމެހެން  އަލުން  ޙަޤީޤަތުގައި  ކޯޓަށް  ހުށަހަޅައިގެން  ޕްރީމް  އޮއޭތި    ލައްވާ  އެމީހުން  ހަމައަނެއްކާ  ތް  މިހާރު 

ކޮންމެހެންޓުކޯ  ޕްރީމްސު ލައްވާ  މީހުން  ތިބި  ރިވިއުކުރަންޖެހޭނެ    އަލުން  ގައި  ގޮތުން    ގެއުސޫލެއް   ކަމަކަށް.އޭތި 

ސު މައްސަލަބަލާއިރުގައި  ކޯޓުން  ރެސް  އެއްޕްރީމް  ކިޔާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށް  ކާޓާ  ޖުޑިނިންމުމަށްފަހުގައި 

ކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ޙުކުމެއް ކޮށް ނިމިފައި.  ލާތީ ފައިސަ އެޕްލައިވާނެ. އެހެންވީމަ، މައްސަލައެއްގައި އޮ



7 

 

ބަދަލެއް ނުވަތަ   ގޯސް  ދެކޭގޮތުގައި އެއަށް އޮންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ޙައްލަކީ އެއިން އެ ގާނޫނަށް  ދެން އަޅުގަނޑު 

ކުން އެއަށް  ނޫނަ ގާރާ ކު ހުން ފާސްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމަށްވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

  ވެސް އުޅޭކަން ވަކާލާތުކުރާ   ނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުންދޭންޖެހެޙައްލު ހޯދައި

މައްސަލައެއްގަ ސު ގޮތަކަށް  ވަކި  ކޯޓުން  ތަޢާރަ  އިޕްރީމް  ނިންމުމާއި  އެ  އެއްވެސް  ނިންމުމަށްފަހު  ގޮތަކަށް  ޟުވާ 

ވެސް އެކަމެއް ޤަބޫލެއް    ބުނާ ބޭފުޅުން އުޅޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް  އޭ ނެވޭރެހެއް ނުކު ގާނޫނެއް ފާ

ގާނޫނު   އެއީ  މަޖިލީހަކީ  އޮންނަ ފަރާތް. އިސްލާމްދީނުގެ  ށް  ލަޤަމުޠު ބާރު  ހެދުމުގެ  ނުކުރަން. ރައްޔިތުންގެ  ލިބިފައި 

ރައް  ޙަޤީޤަތުގައި  ގާނޫނެއް  ކޮންމެ  ޚިލާފުނުވާ  ހެންގެ  ތުޔިއަސްލަކާއި  ހަމަމަޖިލީހުން  ދެން    އެއާއެކީގައިދިދާނެ. 

އިން ކަމަކީ އެއީ  ވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމަ، އެ  ފުވެރި ގާނޫނަކަށްސާއަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ އަނެއް 

އުސޫލެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ކޯޓަކުން.  ކަނޑައަޅާނީ  ކޮން  ގެކަންކަން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ކާއި  ކަމަ  މެ ގޮތުން 

ސު  ވެސް  ގުޅޭގޮތުން އެހެންވީމަ،  ހެދިދާނެ.  ކޯޓުންގާނޫނެއް  ކަމެއް   ޕްރީމް  ވަކި  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާއި  ވަކި    އަދި 

އޯ އެކަން  ނުވަތަ  ޚިލާފު  އެއާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަލުން  އެކަން  އޮތުމަކީ  ޓަކައި   ވަރކަމްނިންމާފައި    ކުރުމަށް 

ގޮތަކަށް އެހެން  ނަތީޖާ  އޭގެ  ނުހެދޭންވީލުކުރުމަށްދަބަ  ނުވަތަ  ގާނޫނެއް  ޓަކައި  އެހެންވީމަ،      ނޫން.  ސަބަބެއް 

ގެންނަންޖެހޭ   ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ހަމަ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ދެންމެ  ގޮތުން  ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބާވަތުގެ  ރީމް ކޯޓަށް މިޕް ސުބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިތުރަށް  ގަމަ އަޅުގަނޑު  އަށް ގެނައީގާނޫނުތަކަށާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ

ސު  ތަޙުވޯމައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  ހިންގައި،  ދަޢުވާކޮށް،    ޤީޤު މޯޓޯ  އަމިއްލައަށް  މައްސަލަތައް  ޖިނާޢީ  ނުކޮށް 

ފިޔަވަޅު  އަށްއަމިއްލަ މީސްމީހުންނަށް  ނުވަތަ  ޙުކުމްކޮށް  ބާރު  ހެދުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންއަޅައި  މުމަކަށް  ނި  ހެދުން 

އްލެއް.  ޙަ   ނީ ލެޖިސްލޭޓިވް ގެންނަންޖެހޭގަނޑުމެން މިއިން  އަޅު  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގަޅުގަނޑު  އަ  ،މަންވީއެހެގެނެވޭނެ.  

މަ،  ވީބޫލުކުރަނީ. އެހެން ގައެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އަޅުގަނޑު  

ގެންނަންޖެހޭ   ގާނޫނަށް  ބަދަލުތައް  ނޫނުއަސާސީޤާ  ދިއައް  ބަދަލުތަކެއަޅުގަނޑުމެން  ގެންނަންޖެހޭ  ކޯޓުތަކުގެ  އަށް 

ވިސްނުމުގެ މަތި އަދި ސު  ތައް މޯޓޯ މައްސަލަވޯން ސުއަމިއްލަ  ކުރަންޖެހޭނެ  ނުބެލުމާއި    މަސައްކަތަކީ ޕްރީމް ކޯޓުން 

ފަރާ ހުށަހަޅައިފިވަކި  ކޯޓަށް މައްސަލަ  މީހަކު  އެކަމަށް  ތަކުން  ފަހުގެ    އެންމެ  ހޭ ންޖެގުޅިގެން އިއްވަކަމަކާއި  ވާނަމަ 

މައްސަލަތައް ނަގައިގެން އަނެއް ފަރާތުގެ    އަށް ފަހުގެ ބަހެއް އިއްވުންކަން. އަމިއްލަ އަމިއްލަ  ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެންމެ 

ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި މީހުންގެ މައްޗަށް  ޓޯގެ  މޯވޯއަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސު  ބަހެއް ނުހޯދާ އެގޮތަށް  އުސޫލުން 

ދަޢުއަ ހިންގުށްކޮވާ މިއްލައަށް  މައްސަލަ  ތަގެން  އެއީ  މުޖުހުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޒީބު  މިހާރު  ތަމަޢުގައި 

ބޭނުން  ދަންނަވަން  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމަ،  ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް    ވޭ ބަލައިގަނެވޭނެ 

އެހެންވީ ތެރެއިންނޭ.  މަޖިލީހުގެ  މި  ހޯދަންޖެހޭނީ  ޙައްލު  އެ  ބޭނުންވާ  މަ  ، މައަޅުގަނޑުމެން  އެ  ތެރެއިން  ޖިލީހުގެ 
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ބަދަލު ޖެނެރަލްގާނޫނުތަކަށް  އެޓަރނީ  ހަމަ  ޑްރާފްޓްކުރުމަށް  އެކަން  ރަނގަޅުއަށް  ގެނެސް  އެންމެ  ކަމެއް  ދިނުމަކީ 

 ވެސް ފާހަގަކުރަން.    ކަމުގައި އަޅުގަނޑު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

ޝުކުރިއްޔާ   މެންބަރު  އާދެ!  މެންބަރުއިސަހުޢަލީ  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ފަދައިން    ވެސް  ން.  ފާހަގަކުރެއްވި 

ސަރުކާރުގެ   މަސައްކަތްތަކެއް  ރިފޯމުގެ  ޖުޑީޝަލް  މަސައްކަތްކުރޭ  އެބަ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް  ލެޖިސްލޭޓިވް   ބިލުއެޖެންޑާގައި  ހުށަހެޅޭ  މިގޮތުން  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތައް.  ރާއްޖޭގެ    އީއެ ތައް  ހިމެނޭ 

އިޖުޑި އެބަޝަރީ  ބިލުތަކަކަށް  ކަންތައްތަކަށް    ވޭ. ޞްލާޙުކުރުމުގެ  ގިނަ  މިހިރަ  އަންނައިރުގައި  ބިލުތައް  މިފަދަ 

  ތަކެއް ވެސް ބަދަލު  ޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށްސު  އެކުގައި އިއެއާ ހަމަ  މެން މި ދެކެނީ.އެޑްރެސްކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު

ފެނޭ.އަންނަ އެބަ  އޭރު  ކާއްއަނެ  ތަން  އަންނައިރުގައި  ބަދަލުތައް  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެމި  ބެންޗުގައި     

ފަނޑިޔާރުން   އެ  ފުޅުބޫލުގަހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ސުވެ  އްޗަކަށްކުރައްވާނެ  މި  މީގެވޯސް ނުވެދާނެ    ރީގައި ކު   މޯޓޯ 

ކޯޓުން ސު ޙާލަތްތަކަށް   އެ  ޕްރީމް  އޭގެ  އެހެންވީމަ،  ގެންދިޔަ.  އައިސްފާނެ.  ލުތަކެ ބަދަ  ސް ވެ  ބޭނުންކުރަމުން  އް 

އެހެންނަމަވެސް، އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިހެން މި ދިމާވެފައި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް އޮތް  

ދެވަނަ  އެންމެ   އަދި  ޖީހާން  މެންބަރު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. އިއްޒަތްތެރި  ޕްލެޓުފޯމަކީ  ލިބިފައިވާ  މެންޑޭޓެއް  ބޮޑު 

 ވަޑައިގެންފައިވާތީ އަރުވަން.  އެދި ށްކަތަފުރުޞަ

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  ޙުސައިން  ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅުމަށް ޢަލީ  ހުށަހެޅުއްވި  ލަފާ   އަދި   އެ    ދެއްވި 

މުޤައްރިރުތްތެ ޒައްއި   އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަން އިނގޭތޯންއޮޕީނިއަ ލައިން  ގައިޑް  ޕޮއިންޓް  11އަދި އަޅުގަނޑު    .ރި 

ހުށަހެ   ނަލިފައިކުރުމަށް ކަމެއް  އިތުރު  ކުރެވިދާނެ  އޮތީމަޓަކައި  އަޅުގަނޑު    ޅުމެއް  ހުށަހެޅުން  ތިންވަނަ  އެ 

  މަން އުތު ހިވަގުމި  . އެއީވެސް ހަނދާނުން ކައްސާލީ އެދެން މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުގެރުޞަތަށް  އިޞްލާޙުކޮށްލުމުގެ ފު 

މަން ރައިޓްސް  ންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުކީ އިއަލައިންގައިޑް  ޕޮއިންޓް   11ދޭ މި  ގައި އެބަ ކުރިއަށްރައިޓްސް ކައުންސިލު 

ދިވެހިރާއްލޯ ޚިލާފަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ޖެ އާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖެ    ،ބައިވެރިވެފައިވާ 

ގާނޫނާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ  އި  ކާދާތަޙަމުޢާ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ގައިޑް  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  އިޝޫކޮށްފައިވާ  ލައިނެއް  ޚިލާފަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ  އަޅުގަނޑު  ކަނޑައެޅުމަށް  އެއީ    ކަމަށް  ކޮމިޓީގައި.  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މައްސަލައެއް 

ހުށަހެޅުމުގެ    ލެއިންގައި ކޮމްޕްޓީމިމަން ރައިޓްސް ކޮއޮންނަ ހިއު  ކޮށްފައި އެސްޓްބަލިޝް  ގެ ދަށުންއާރު.ޕީ.ސީ.ސީ.އައި

ޕްރޮބޭޝަ  21 ހުށަހެޅުމުގެ  ކޮމްޕްލެއިން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ހުށަހަޅާފައި    އިއިންވޯލްކޮށްފަ  މެންނޑުއަޅުގަ  އިންގަވަނަ 
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އަމައޮތް   އެއްގޮތަކީ  އެހެންވީމަ،  އޮންނާނެ.  އެ  އްސަލައެއް  އެބަހުބަޅުގަނޑުމެން  ކޮންއިރަކުސްކުރެވެމުން    ން ދޭ. 

މަރުޙަލާއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނެ އޮޕްޝަންއެއް އެއީ.   ންނައެހެންނަމަވެސް، އެއީ ދެން އިން ދެ. ނގެނޭ ކަމެއް

ން  އޮޕީނިއަޔާލާއި  ޚިއަދި މަޖިލީހުގެ    އިގަންމިކަމުމިގޮތަށް ނިއެއްގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން މި މަޖިލީހުން  

ކުރިއަށް  ހުށަހެޅުންއެ  މައްސަލައެއް  އެއްއެ  .ގެންދާ  އޭރުން  ގޮތެއް.    އީވެސް  އެވެނިއުސް  އެއީ  ޑޮމެސްޓިކް 

ސުޓްސްއެގްޒޯ މިއޮތީ  ކޯޓުން  ވެފައިތާ  އިއްޒަތްތެރި  މިއޮތީ  ޕްރީމް  ތަނެއް  ދާނެ  އިތުރަކަށް  ދެން  ކަނޑައަޅާފައި. 

އަނބުރާ އެ   ކާ އްއަނެ  ،އަނބުރާ އެ މީހުންނަށް ހުށަހެޅުން ހެނެއް ނެތް. އަނެއްކާ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ވިދާޅުވި

ބުއްދިވެރި އެންމެ  މިވަގުތު  ހުށަހެޅުން  ނުގޮތަކަށް    މުއައްސަސާއަށް  ވިދާޅުވި  އަދި  ހިނގައިދާނެ    ވެ ވެސް  އެ 

މަތި ހަމަތަކުގެ  ލާޒިމެއް  ވެސްން  އުސޫލުތަކާއި  އޮޕްޝަނެއް    ކޮންމެހެން  ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ އިތުރު 

 ން.ވާތީވެ އެކަން ހުށަހަޅަކަމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ންޔާސަތުރި

 ފަހުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު.   އޭގެ ފުރަތަމަ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން

 

  ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރުންބަ ޅާދޫ ދާއިރާގެ މެތު

މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވެސް  އަޅުގަނޑު  .  ކުރިއްޔާޝު ބޭނުންވީ  މި ފާހަގަކޮށްފައި    ތް ޤަރާރުގައިއޮ މިފާހަގަކޮށްލަން 

ޒަރީމި   ލެޖިސްލޭޝަންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތަކަކީ  މިހާރު  ޢާހުރި  އިޞްލާޙުކޮށްގެން  ގާނޫނު  ނުވަތަ  އިން 

  ޅަށް ފުތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ވިދާޅުވި ވާހަކައޮތް ކަންތައްތަކެކޭ. ދެން އިއްޒަ  ގެ ފުރުޞަތު ރަނގަޅުކުރުމު

ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އަލުން އަނބުރާ މި މައްސަލަ  ގަވެސް    ހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑަށްނޑު ހަމަ ފުރިޅުގައަ

ތްތެރި  އިއްޒަދެންމެ  ޕްރީމް ކޯޓަށް ދިއުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން އެ ޢަމަލުކުރާކަށް. ދެން  ހިފައިގެން ސު

ޖީހާން  ފާހަގަކުރެއްވި    މެންބަރު  އެ  ޢަ ވެސް  ޙުސައިންއެ  އޮޕީނިއަގެ  ލީ  ޢަލީ    ންއަށް،އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އޮޕީނިއަ އެއަކަށް    ތާއީދުކުރައްވާ   ންއަށް ޙުސައިންގެ  އޮތީމަ  ގެންނަވާފައި  އަނބުރާ  ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅި  އެ  ކުރިން 

ތަފްސީލުކޮށް އަޅުގަނޑުނެއް  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ރައްޔިތުންހާމި   ބޭނުންފާހަގަކޮށްލަން    ނުދާނަން.  ގެ  ރު 

އެބަ  ހި މަޖިލީހަށް  އެ  އުއޮތް  އެހެންވީމަ،  އިޞްލާޙުތަކެއް.  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  ގާނޫނަށް  ކޮމިޝަންގެ  ރައިޓްސް  މަން 

ސު ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު  ހިއިޞްލާޙުތައް  ސަބަބުން  ނިންމުމުގެ  މި  ކޯޓުގެ  ކޮމިޝަންގެ  އުޕްރީމް  ރައިޓްސް  މަން 

މެފަންކްޝަން އެތަނުގެ  އަދާންބަތައް  ދިމާވެފައިރުންނަށް  އެ    ހުރި  ކުރުމަށް  ގޮތުން  ގާނޫނީ  އަދި  ދަތިތަކާއި 

ގޮންޖެހުންތަކަށް   ހުރި  ކުރިމަތިވެފައި  ދެކޭގޮތުގައި  ޙަބޭފުޅުންނަށް  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ގެނެސްދިނުން  އްލެއް 

އެކަން   ޤަބޫލުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ޒިންމާއެއް  އައަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ކުރަންޖެހޭނެދާ   .
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ހުރި މައްސަލަތައް ބިލުގައި  މި  ފާހަގަކޮށްފައި    އިގުޅިގެން މި ޤަރާރުގަ އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި ޤަރާރާއި  

ނަމަ  ހުރިފައި އެޑްރެސްވެފައި ނެތް ކަންތައްތަކެއް  ދާން ދިރާސާއެއް ހައެޑްރެސްވެފައި ހުރީ ކިހާވަރަކަށްތޯ މި ކޮމިޓީ

   މެން އެ އިޞްލާޙު އެ ބިލަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން. އަޅުގަނޑުށްކަވަރަ އެ މިން

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

ސަޢުދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި    .އާދެ!  އަނެއްކާވެސް  އެއަށްފަހު 

 ދު. ދެއްތޯ. އާދެ! ސަޢު ވަޑައިގަތިންދި  އެމެންބަރު ޖީހާން ފުރުޞަތަށް

 

 ދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރު ސަޢުރާގެ މެންބަ އި ދާ ލި ގިނވިލި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  އާދެ!  މައްސަލައިގަ   އިއްޒަތްތެރި  ރައިޓްސް  ސު  އިހުށަހެޅިފައިވާ  ހިއުމަން  ކޯޓުން  ޕްރީމް 

. ދެން މި ޤަރާރުގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް  ޤަޟިއްޔާހަރުގެ  އަނަ  ވަ  2014/42ކޮށްފައި މިއޮތް  މައްޗަށް  ކޮމިޝަނުގެ  

ހުރި   ދިމާވެފައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މީގައި  ޙައްޤުތަކަށް  އިންސާނީ  ގޮންޖެހުންތައްގޮންޖެހުންތަކާއި  ސް  ވެ  ދިމާވި 

  މަ ޔާ ފެންނަން ނެތީޟިއްސްކުރަމުންދާއިރު މި ޤަހުހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީގައި މިއަށް ބަބަޔާންކުރެވިފައި އެބަ

ހެދުން    ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމަ، މި ޤަޟިއްޔާ މެންބަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް  އިންކަން  އެއްލައިންގައިޑް  11އެ  

ހީވަނީ ފެންނަން  ދެން    އަޅުގަނޑަށް  ތަފްސީލުކޮށް  އެހެތަންކޮޅެއް  ގްރޫޕަށް  އިންނާނެހެން.  ލިންކު  އެ  ނޫނިއްޔާ 

 .  ނަމަވެސް ވައްޓާލައިގެން

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވުރިޔާސަތުން 

ގައިޑް މަޝްހޫރު  ވަރަށް،  އެއީ  ބޭފުޅުން. އެލައިން އާދެ!  އިދާރީ  ހައްދަވައިދެއްވާނެ  ގޮތް  ލިބޭނެ  އެ  އިނގޭތޯ.  އް 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން.  

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިއް މެޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ.  ހުށަޙިންބަރު  ރި  ޙުސައިން  ފުރަތަމަ  ސާން  ތާއީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހެޅި 

އަޅުގަނޑު   ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ގާނޫނަށް  ހަމަ  ކަމަކަށް.  ކޮމިޝަންގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މި  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން 

މަޖިލީހަށް   ބިލު  ހުށަހެޅުމުގެ  އަޅުގަނޑު. އެހެންވީހުށަހަޅައިޞްލާޙު  ޅުގަނޑު ދިރާސާކޮށްފިން އިއްޒަތްތެރި  އަ  މަ،ނީ 

ފަހާގަމެންބަރުން އެ  ޙުސައިން  ޙިސާން  ނުކުތާތައް.  ގަޕޮ  11  މި  ކުރެއްވި  އަދި    ގުޅިގެން ންއާއި  ލައިއިޑް އިންޓު 

ފަން ދިމާވެފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  ގުޅިގެން  އަދާކުރުމަށްޙުކުމާއި  ފަންކްޝަންތައް  އެކު  މިނިވަންކަމާއި،  ކްޝަންތައް 
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ދަތިތައް  ށްރުމައަދާކު މަވެޓް ކްރިފްލެ  ދިމާވެފައިވާ  މި  އަޅުގަނފައިވޭތޯ  ދެން  ބޭނުން  އްސަލަ.  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ޑު 

އިޞްލާ ހުށަހަޅާފައިވާ  އެބަޙުމިހާރު  ތެރޭގައި  ވަގުތެމަ، މިއަނުހިމެނޭ. އެހެންވީ  އެއް ތަކުގެ     ދެން މިއަދު،  އްގައިދުގެ 

ނޫން.  މި މާދައެހެއަދަކު  އަޅުންނަމަވެސް،  އެސްޑަގަނމާ  އެ    ،ކުރެވޭޓިމޭޓްށް  އަޅުގަނޑަށް  ލަފާކުރެވެނީ 

ހުށަހައެހެންވީ  ކަމަށް.  ށަހަޅަންޖެހޭނެހު އަމާ،  މިހާ ޅާއިރު  މިހާރަށް  ހިތުން  ކޮމިޓީން    ރަށްޅުގަނޑު  މި  ބިލަށް  ވެސް 

މި  މި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގުޅިގެން   ޤަރާރާ ބީދައިން  އި  ހުށަހެޅުޞްލާޙު  ޑްރާފްޓްކޮށް  މަސައްކަތައް  ފަމުގެ    ންޖެހޭނެ ޓައްތް 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.   ބޫލުކުރެވޭތީ އެ ގަކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އިއްޒައާދެ! ޝުކުރި ހިއްޔާ  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  ތި  މެންބަރު. މިހާރު  ރައިއުމަތްތެރި  ގާނޫނަށް  ން  ކޮމިޝަންގެ  ޓްސް 

އެބަ ސަރުއިޞްލާޙެއް  ހުށައޮތް  ފަރާތުން  މުއައްސަސާތަ  ވެސް އެހެން  ވާފައި އްހަޅުކާރުގެ  މިނިވަން  އެ  ބައެއް  ކަށް 

ނެ   ޑްރސްޓޭންޑަ  ގެންނަ އިންޓަރގްރިޓީ  ވިބަދަލުތަކެއް  ތި  ކަދާގެހެއްޓޭނެ.  ޕޮއިންޓުގެ  އެ  މަށް  ޅުވާ 

  ޙު ޞްލާއި  އަށްވެސް އެ   އި ސްގެ ފްލޯރގަމަޖިލި  ފައިތިއްޔާ ހަމަ އެބައޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިޑްރެސްކުރެވިފައި ނެއެ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާފުރަތަ  ހުށަހެޅުމުގެ  އައި  ކޮމިޓީ  ދިއަ  މަ  އެކަމަށް  މަރުޙަލާއަށް    އްވާ އެޑްރެސްކުރަމަ  ހަމަ 

ރަނގަޅައިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުން  އިގެށް ތައްޔާރުވެވަޑަތަކެއް  ކޮށްގެން    .ގެ ފުރުޞަތުހަމަ  އެހެންވީމަ، އެކަން އެގޮތަށް 

  ނަށް ރުންހުރިހާ މެންބައެ  މެންނަށް  އަޅުގަނޑުދިދާނެ ކަމަށް  ޙައްލު ހޯށް  ތާއަނުކު  ފާހަގަކުރެއްވި ތި    އަށްމި މައްސަލަ

ވަނީ މެންބަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ  މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި އަނެއް ނުކުތާގައި މި  ރި ތެވެސް މި ފެންނަނީ. ދެން އިއްޒަތް

ލުމަށް  ލުވާ ފި ންތައްތައް  . އެ ކަރުވެރިކަންބި   އޮތްސަބަބުން މެންބަރުންނަށް  ރުގެ ޙުކުމުގެ  ޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގެ އޭ ސު

އެހެންވީމަ،   ކޮމިޝަންތަކަށް.  ވެސް  އެނޫން  އް ނޫން މެންބަރުން އެކަންޏެ ގެ ޓްސް ކޮމިޝަންއުމަން ރައިދި ހިޓަކައި އަ

ސްޓޭންޑަ މި  ބަދަލު  މި  ގޮތުގައިބަދަ  ޑްހަމަ  ކޮމި  ލެއްގެ  ގޮތަކަށްހުރިހާ  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ޝަންތަކަށް    

ފެންނަނީ. ދެންޙަ އެޑްރެސްކޮށްގެން   އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ހޯދިދާނެ  މެންބަރު   ޖީހާން،އްލު  ހުށަހެޅުއްވި    އިއްޒަތްތެރި 

ޖޭ. މިހާރު  ހަމަ  ކަންތައް  ތައްޔާރުކުރިއިސީސް.އެފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެންޓްޕޯރި  ން  އަންނައިރުގައި  ރިޕޯޓާ    ގެ  މި 

މަސައްކަތް އަޅުގަނޑަށް ކޮށްގެއެކުގައި  ބޭފުޅުންނަށް  ވޯސު  އްލުވެދާނެހެން.ޙަހީވަނީ    ން  ތި  މައްސަލައަކީ  މޯޓޯގެ 

ބަދަލުތަ ގެންނަ  ގާނޫނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބަދަލުތަކެ އް  ގެންނަ    އް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

  ރަކު އަދި މިހާއަޅުގަނޑަކަށް    .ފައިވާ ކަމެއްއްލު ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާޙަކަމަށް  އިރުގައި ވެސް އެންނަގެ

ކިހިނެއް އެނޭނގެ  މިޙަކަމަށް  ކަމެއް  ހޯދަން  އެހެންނަމަވެސްއްލު  ސު   ،އުޅެނީ.  އެހެން  ބޭނުން  ވޯއެއީ  ބާރު  މޯޓޯގެ 

ނޫނިއްޔާ   އެއްޗެއްގެ   މޯޓޯވޯސު ނަހަމަގޮތުގައި  ބޭކިޔާ  އަޅުގަންނު  އެއީ  ކަންތައްތައް  ހިންގާ  މި    ނޑުމެން ހިފައިގެން 

ވެސް މަޖިލަބަ   އެކަކު  ރައްޔިތުންގެ  މިހާރު  ކަމެއްކަން  ތަޅުމުގައާއި  އިނުގަންނަ  ފާޅުކުރި  ކޮމިޓީތަކު ލީހުގެ  ގައި 
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އިއްޒަތްތެ އެހެން  ކަމެއް.  އެޑްރެސްކުރަންޖެހޭނެ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އެނގޭ.  އެބަ  ގެ  އްންބަރެމެ  ރި ޚިޔާލުފުޅުތަކުން 

  . ސް ވަނީ ވެއި މި އިގެންފަޑަވަގުޅި  އި ކޮމިޓީއާ  ންބަރު ޒަރީރު އިއްޒަތްތެރި މެ  ރު.މެންބަރު ޒަރީ  އިއްޒަތްތެރި  ޚިޔާލުފުޅު.

   ންނަވާ. ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

  ކީއެއް ރީ ހު އި ޒު ފޯރާފަކޯޓުން ހަމައެކަނި ނުފޫ ޕްރީމްއަހަރު ސު ވަރަކަށް  7ދިޔަ  ވެއްރިރު. އާދެ، ވޭތު ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

އުފައްދަވާފަން.  ނޫ  ޝަނަކަށް ކޮމި  ރައިޓްސް  ހިއުމަން ހަމަ  ރާއްޖޭގައި  މުއައްސަސާތަކަށް  އި  ހަމަ  ވަނީ  ހުރި ހުރިހާ 

ނާޖާއިސު ކޯޓުން  ފޯރުވާޒްޕްރީމް  ބާރު  ބޭނުން  ގޮތުގައި  މީހުން  އެ  ތުގައި  ޙަޤީޤަ  ރަނީ.ކު ތައް  ޙުކުމްގޮތަކަށް  އަދި 

ދީޓަށް ކޯޕްރީމް  ހުން ސުމަޖިލީގެ  ރައްޔިތުން ގާނޫނުގެ  ފައި އޮތް ބާރަ   ނުވަތަ އެއް  ގާނޫނު  އަނެއް  ގާނޫނާ  އެއް  ކީ 

މާއްދާއަކާމާއްދާއަކާ އަނެއް  އެއާ ޟްތަޢާރަ  އި އި  ބާޠިލުކުރުން.  މާއްދާއެއް  އެ  ގާނޫނެއް    އިވަންޏާ  އިތުރު  ވިދިގެން 

އަޅުގަނޑުމެން    ،. އެހެންނަމަވެސްވޭނު  ށް ލިބިގެނެއްޕްރީމް ކޯޓަކަސުހެދުމުގެ ބާރު އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހެދުމުގެ ބާރު  

ލް  ލަ ބާޒާރު ހޯލްސޭ ހަމަ އެއްކަ އަހަރު ޚާއްޞަކޮށް    5ވޭތުވެދިޔަ  ކޯޓުން  ޕްރީމް  ތަކީ ސުޙަޤީޤަނަށް އެނގޭ  ންއެންމެ

މި އުސޫލުން  ގަންނަ  އެއްޗެއް  ގޮސް  ކޯޓުންޤަފިހާރަޔަކަށް  މަހުޖަނުންނަށް  ކޯޓުންޕްރީމްސު  ،އުމުގެ  ކޮށް  ޚާއްޞަ   

  ށް ލާޙުކުރުމަޞް ޕްރީމް އިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ސު  ފައިސް ޕްރީމް ކޯޓުގެ ކަންތައް ގޮވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ސުނެޙުކުމް ގަ

ނުވަތަ   ކަމެއް  ވެސް  ފަހަރުދެވަނަޓަކައި  ނުދިނުމަށް    މިކަހަލަ  ވެސްޓަކައި  ތަކުރާރުވިޔަ    ނުފެނޭ   އަޅުގަނޑަކަށް 

ސް  ވެޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަގައިމުއޮތް ސު  އް. މިހާރު އެކަށެ ދާށް ރީމް ކޯޓަޕް މައްސަލަ ސު  އަނެއްކާ އަލުން އަނބުރާ މި

ލާޙު  ހެދޭ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އިޞް ދެން  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން     ތެރެއިން ންޓް މާ، ޕާލިމަނުވާނެ. އެހެންވީ  ކަމެއްމި

ކޮށްލީ.  ސާކަ ޙިއްހަ ޑު ވެސް ހަމަ އެ ވާވީމާ، އަޅުގަނމިކަން ކުރަން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ. އެހެން  ގެން ގެނެވި

 އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަ  އްޔާ ޝުކުރި

ހާރު މި ހުށަހެޅުނު  މި  ޚިޔާލުފުޅެއް.  ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ފާޅުކުރެއްވީ    އިވިއްޖެހެން. ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި

ޚިޔާލުޙަމައްސަލައަށް   މިންވަރަށް  ލިބޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  މި .  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީފުޅުތައް  އްލު  ރިޕޯޓް  މި  ކަމުގެ 

  ން މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި    ގޮތަށް ނިންމުމަށް އެހެން އެއްވެސްނިންމުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް އެ

ކަމި ހުށަހެޅުނު  ޚިޔާލުފާޅުކުރެވުނު އަ  އިންތަކާ  ކަމަޟްތަޢާރަ  ކަންތައްތަކާ  ދި  ކަންކަން  ށް ނުވާ  މި  ވަނީނަމަ   

އެކުލަވަ އަޅުގަނޑު ނިންމާފައިމެން  މިހާހިސާބުން  ނިންމުމަށް  މައްސަލަ  މި  ފާހަގަކޮށް  ރިޕޯޓެއްގައި  މިއަށް    އިލާ 
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މައްސަލަ ބަލަނީ.  އައިކަމަށް   އޮތް  ނުނިމިނަކްރިމި،  އަކީދެން  ކޯޓުގައި  މައްސަލަތަކާ  ލް  ގުޅޭގޮތުން    އިހުރި 

ރިޕޯޓު ކޮމިޓީއަށް    ގެ އެކުލަވާލާފައިވާ  ދިގު  އިދުވަސްކޮޅެއްވެފަލިބިފައިވާތާ  މައްސަލަ  ބޮޑު  ވަރަށް  މައްސަލައެއް.  ވާ 

މައްސަލައެއް   ފޮނުވާފައިވާ  ބަލައި  ކަންތައްތަކެއް  ހުޖުޑީއެއީ  ބައިވަރު  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް    ހަޅުއްވާ ށަޝަލް 

ވަނީ މި މައްސަލަ.  ސްފައި ހަމައަށް އައިއި  ފަހުގައި މި ކޮމިޓީއާހުސް ހިނގުމަށްއިން ބަ ރރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ

ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން މި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   އާދެ!

ނިންމުމެ ކުރީގައި  ކޮމިޖުޑީ  ނިންމާފައިވޭ.  އްމީގެ  މައްޝަލް ސަރވިސް  ގުޅޭ  އެކަމަނާ  ޝަނާ  ވެއްޖެނަމަ  ސަލައެއް 

ވަނީ. އެގޮތުގެ މަތިން މިހާރު މި  އިގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފަކަމަނާ ވެސް އެ ތަނާޒިލުވެވަޑައިގަންނަވާނޭ ކަމަށް. އަދި އެ

މަސައްކަތްމި  ކޮމިޓީގެ   މައްސަލައިގެ  މި  މިހިސާބުން  ދާއިރާގެ  އިށުމާފެން  ޅުގަނޑުމެއަ  މަރުޙަލާގައި  ތުޅާދޫ  އެކުގައި 

ވަޑައިގަންނަވާނެ މި ރިޕޯޓަކީ  ން ތަނާޒިލުވެވަޑައިގެންފި. ފެނިތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން އެ މައްސަލައިއިއްޒަ

ޖޭގެ  ރާއް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވި ރިޕޯޓެއް. އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި  ޝަލްޖުޑީ

ގޮތެއްގައި މި ރިޕޯޓް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ކްރިމިނަލް  ޚާއްޞަ  އްސަލަތަގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައް  އި ނުނިމިތަކުގަކޯޓު

އް  ވަނީ އަހަރުތަގިނަ ދުވަސްވެއޭ މި ދަންނަ  .ކޯޓަށް. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް

ފާއިތުވެ  މައްސަލަތައް މައްސަލަތައް    ގޮސްފައިވާ   ވެސް  އެފަދަ  އަދެނެގަ  އެބަހުރި.  އެ  ނެ  އެކަން  ތައް  ސްހުރަދި 

ކުރަންހުރި   ދަ  ކަންކަންގިރާކުރުމަށް  އެއްބާރު އުކުރުމަށް  މުއައްސަސާތަކުން  އެކިއެކި  އްލު  ޙައެކަމަށް  ންދީ  ލުލަތުގެ 

ރިޕޯޓެ ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ  ބޭފުޅުން  އެ  އެދި  މިއްހޯދައިދިނުމަށް  ހުށަހެ  .  މަޖިލީހަށް    ޅި ރިޕޯޓް  ރައްޔިތުންގެ 

ހުށަހެޅުންތަކެއް ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. އަޅުގަނޑަށް  ރ ގެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފްލޯގުޅި  ފޮނުވުމާއި ގައި ހުށަހެޅުނު 

ބޭފުޅުން ތި  އެއީ  ހީވަނީ  ރަނގަޅުވާނެ.  ވެސް  ބައްލަވާލެއްވުން  އެއަށް  ވާނެހެން.  އެވެސް  އަތްޕުޅުގައި  ގެ 

އެއް ހުށަހެޅުމުގައި އެބަވޭ އަޅުގަނޑުމެން މި  އޭގެ ވެސް އަލީގައި އޭގެ ތެރެއިން ބަ   ގައި ރިއަށްދާއިރުމެން ކުޑުއަޅުގަނ

ދިނުމުގައި  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވެއެއާއެކުގައި ޖުޑީކޮމިޓީން ކަމަށް މި މައްސަލަ ބަލާނީ. އަދި ހަމަ

އަމާޒަށް،    އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން ބޭފުޅުން އެވާޞިލުވާނެ  އަމާޒަ  ވާގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަގޮތްލުވާނެ  ޞިށް  ކަށް 

 މަށް އެދިފައިވޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  އްވުކެއް ނިންމައިދެނިންމުންތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

މިހާރު   އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ،  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ޖުޑީ  މިވަރަށް  ކޮމިޝަނުން ސަރ  ޝަލްއެޓެންޑްވަނީ    ވިސް 

ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  އެޑްރެސްކޮށްފައަރައްޔިތުން  ޖިނާޢީ  އިފޮނުވާފަ އި  ށް  ކޯޓާ    .ކުރައްވާތިމަޢާފް  ,އޮންނަ  ކްރިމިނަލް 

ސޫލެއްގެ  ރިޕޯޓެއް. މީގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު މި ދިރާސާކޮށް ބަލައިލިއިރުގައި އުއޮތް  އި  ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފަ

ހުއެބަހުރި  ގޮތުން   ހުކޮމިޓީން  އެބަހުރިޅުންތަކެއްށަހެށަހަޅާ  ވެސް  ގޮތުގައި  ގިނަ ހު  ނުނިމިއި  ފާހަގަކޮށްފަ  ގެ    ރި 
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ވެސް އެބަހުރި. އެއީ ޖުމްރި  ހު އި  ދުވަސްވެފަ ގޮތެއްގައި  ލަމައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކެއް 

އަޅުގަނޑުމެން   ސިޓީގައި  ކަމެއްކު މި  ފާހަގަ ރަންޖެހޭނެ  މީގައި  އޮން  އިކޮށްފަކަމަށް  ތަކުގެ  ޓުކޯ،  ވީމާ  ނަނީމި 

ޓަކައި ނިންމުމަށް  އަވަހަށް  ދެއްވުމަކީ  ތި  މައްސަލަތައް  އެއްބާރުލުމެއް  އޮތް  ދެވެން  މުއައްސަސާއިން    މި ޔަ 

ވަރަ ދެންނެވީބޮ  ށްކޮމިޝަނުގެ  އެދުމެއްކަމުގައި  ކުރަންޖެ  މޭ.ޑު  އަޅުގަނޑުމެން  މަޖިލީހުން  ދެން  ރައްޔިތުން  ހޭނެ 

 ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވާފައެއް  ތުގައި ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަކު ނެތް އެއްވެސްކަމެއްގެ ގޮ  ނެކުރަންޖެހޭ

ނޫން   ވެސް  ވާހަކައެއް  ބަޖެޓުގެ  އަދި  އެއީ  ވެސްޙަޤީޤަތުއިނގޭތޯ.  ކަމެއް  އެކަހަލަ  ގުޅޭ  ޢިއަދި    ގައި  މާރާތާ 

ޖުމް  .ތްނެ  ސް ވެވާހަކައެއް   އަޅުގަނޑުގޮތެއްލަ އެހެންވީމާ،  މިތަނުންގައި  ބަޖެޓުގައި  މެން  ކަމަކީ  ކުރަންޖެހޭނެ   

ރާތް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓު ފޯރުކޮށްދިނުން. އެއީ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ  މާޢި އި ސާއާއެކަށީގެންވާ ފައި

އަވަސްކުރުތަކުން  ކޯޓުތުގައި  ޤަޙަޤީ މަޖިލީ ނަށް ރައްޔި ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންށްމަމި މައްސަލަތައް     ކުރެވޭނެ ހުންތުން 

އެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ    ދެން  ކަމެއް. މަމިންގަނޑާ  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ތްކަސައް ގޮތަށް  ކުރައްވާ 

  ހިނގާނެ.   އެކަން  މަޅީހެހުށަ  ށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހައެ މައްސަލަ    ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ނު ލުޢަމަ  ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުން

އެލަ މައްސަލައެއެހެންވީމާ، އެކަހަ ނެތް ސީދާ އް    ލެއް . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫގޮތެއްގައި ހުށަހަޅުއްވާފައެއް 

ކޮންމެހެން  ޓިވްލީ އަޅުގަނޑުމެން  ޒިޕޮ  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްތަށް  ވަގުމިއަޅުގަނޑުމެން  ދެން އިތުރަކަށް  އި  ނުކުރެވޭ މީގަ

ކޮންމެހެންހޭކުރަންޖެ އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  އެހެންވީމާ،  އޮތްހެނެއް.  ކަމެއް  ޖަވާބެއް   ނެ  ކޮންމެހެން  ސިޓީއަށް    މި 

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ހަމަ  ނުކުރެވޭތީ ޑަކަށް ގަބޫލެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ވެސް އަޅުގަނ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އަރުވަން.   ރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރުއަށް ފުރުޞަތު ތެއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްއި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

ޖޭގެ  ދަންނަވަން. އެއީ އަދި ރާއް  އްރިރު. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމައިނުން ވެސް ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ޝުކުރު ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ދިގައި  ތާރީޚު ނުނިމި  މައްސަލަތައް  ގޮގުވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީން  ސްގެލައިގެން  މި  ކަންނޭނގެ  މިފަދަ  އިއަލަށް  ން 

  ނިމި  ނުމިހާރު އުއްމީދު އާވަމުން އެބަދޭ  އެބައަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް    އެހެންވީމަ،  މި ހެދީ.  ރިޕޯޓެއް

ކޮންމެވެސް ށް މައްސަލަތަކަ  ހުންނައި  ދިގުލާފަ ލިބޭނެއްލެޙަ ކަހަލަ      އަ  ކަމަށް.  އް  ރިޕޯޓަށް    ގަނޑު ޅުދެން  މި 

ތަޖުރި އަޅުގަނޑު  ބަލައިލާއިރު   ފަނޑިޔާރުންގެ  ހަމަ  އެ  ވެސް  ފަނޑިޔާރުން  ކޮލިޓީ  ނުވަތަ  ކޮލިފިކޭޝަން  ބާއާއި 

ނެތް ފާހަގައެއްތަންތަނުގައި  އަޅުގަނޑަކަށް  ހަމަ    ކަމަކަށް  މައްސަލައަކީ  ދިމާވާ  މި  އިނގޭތޯ.  ނުކުރެވޭ 

  ގެން ތިބި ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓިވް ފަނޑިޔާރުންތަކެއް އެބަތިބި. އެ މީހުންނަށް ކަން ނެތުން. ހަމަ ކިޔަވައި ތެރިޞްލާއިޚު
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ރައްޔިތުން   މަސައްކަތަކީ  މިއުޅޭ  ރައްޔިތުންނަށް    މި ނުކުރެވިގެން  އަވަހަށް  ޙުކުމް    އެކު އި އިންސާފުވެރިކަމާބޭނުންވާ 

ދިރާސާކޮށް ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑަށް  ލައި ބަ ސަލަތައް ހުރި މައްއި މިފަދަ ރިޕޯޓެއް ހެދިގެން މީގައެހެންވީމަ، ނުލިބުން. 

 ؟ލެއް ގެނެވެން އޮތީ ކިހިނެއްތޯއްޙަކަމަށް  ކޮށް ކޮބައިތޯ މިބަހުސް  މިކަމާ ދޭތެރޭ ވެސް  ހުން  މަޖިލީ   ގެރައްޔިތުން  ފެނޭ

ންގެ  ތުރައްޔި  އްވިޔަސްންމެގޮތެކޮ؟ ހުރީ ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅެއްތޯއި  ން ކުރަން ދެން ވިސްނާފަ އިމިސާލަކަށް ޖޭ.އެސް.ސީ

ބޮޑުއޮތް   މައްސަ އެއް    އެންމެ  ދިގުލައިގެންޝަކުވާއަކީ  އިންސާފުވެރިކަމާއެކުލަތައް  ނައުން ޙު   ދިއުން.    . ކުމްތައް 

މިއެހެންވީމާ،   ކަންތައް  ކުރީމި  ހަމަ ގޮތަށް  އަދި  ތީ  ޝުކުރު އަޅުގަނޑު  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ހަމަ  އެއްފަހަރު    ވެސް 

ށް ކުރެވޭނެ  ނަންބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެމިޓީން އަޅުގަނޑަށް ގަކޮއަޅުގަނޑުމެން މި    އެހެންވީމަ،ދަންނަވަން.  

އަޅުގަނޑުމި  ކަމަކީ   ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި  ބަލައި  ޖޭ.އެސް.ސީއާ   ގެމެންރިޕޯޓް  ކަންބޮޑުވުންތައް    އި ހުރި 

 އްސާކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  ޙި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އިއްޒަތްތެ މެންބަރު.ރި ޝުކުރިއްޔާ  ފާޅުކު    ބޭނުންފުޅުޚިޔާލުފުޅެއް  އިޝާރާތެއް  ވަނީކަމަށް    ރަން  ނަމަ 

  އެދެން އިނގޭތޯ.  ދިނުން އިކޮށްލައްވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

މު މުޤަޝުކުރިއްޔާ  ދެންމެ  ޤައްރިރު.  އަޅުގަނޑުމެތި  އްރިރު  ނުކުތާގައި  ކޮމިޓީގައި  ންފާހަގަކުރެއްވި   

މަޝް ހުވަރާކޮށްލުމަށްބަހުސްކުރުމަށްފަހު  އަޅުގަނޑު  ވިސްނުން  ފަހު  ވެސް  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  އެއް  ށަހަޅާލަނީ 

ހުރުމާ ޖޭ.އެސް.ސީއެ އިދިމާލަކަށް  ފޮނުވާފައިކު  މައްސަލަތަކާ  އި ން  ހުރި  ކޯޓުގައި  ގުޅޭގޮތުން    އި ކްރިމިނަލް 

ންއެއް އަދި ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްގެ  އޮޕީނިއަ ގެން މި ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލެއް ޅިފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުއި ފަތައްޔާރުކޮށް

އިންޓަ  ގޮތުގައި  ހުށަހަޅާލުމަށް  ޓާސްކް  ރ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ޓާސްކް  އްއެ ސްފޯއެޖެންސީ  މި  ފޯސްގެ  ގާއިމުކޮށްދެއްވާ 

މި މިހާރު  ގޮތުގައި  ދެނެގަތުމަށްފަހު  މެންޑޭޓޭއްގެ  ދަތިތައް  ހުރި  ފިޔަވަޅުތައް  އްލުކުޙަގޮތަށް  އެޅޭނެ  ރުމަށް 

އަ އިތުރުން  ފާހަގަކުރުމާއި  އޭގެ  ކަންކަން  ޙަ ދި  އެ  އަވަސްކޮށް  އެޅުން  ފިޔަވަޅުތައް  އެޅެންހުރި  އްލުކުރުމަށް 

 .  ންހުށަހެޅު އަށްޖެންސީ ކޮމިޓީއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ލަފާ ޖޭ.އެސް.ސީއެރ  ކުރަން ފެށުމަށް ބާރުދޭ އިންޓައިމްޕްލިމެންޓް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ  ރިޔާސަތުން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން    ޔާލުފުޅަށް.މަށް، ޚިމެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  

 އަރުވަން. ޞަތުޒަރީރަށް ފުރު 
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 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު  .އާދެ،  އެ ޖީ   އިއްޒަތްތެރި  މައަށް  ފުރިހަ  އަޅުގަނޑުމަށް  އްވުހުށަހެޅު  އްވިހުށަހެޅު  ހާން 

 ދުކުރަން.  ތާއީ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން

ވެ މެންބަރުން  އެހެން  ކޮމިޓީގެ  ހީވަނީ  ތާއީދުކުރައްވާހެންއަޅުގަނޑަށް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އެ  އެސް  ރަކު  މެންބަ  ހެން. 

ތަނެއް   ދެބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ  ރިޕޯޓު ނުމީގައި  މި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އަދަދެ ފެނޭ.  ގިނަ  ވަރަށް  އްގެ  ގައި 

ފާހަގަކުރަ ލަސްވެފައިވާކަން  ނުބެލި  މައްސަލަތައް  އްވާމައްސަލަތައް  ހުރި  ނުބެލި  މި  ދެން  ވަނީ  ފައިވަނީ.  ނުބެލީ 

ސަބަބުތަކަކާ ކޮން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިލަސްވެފައިވަނީ  އެހާ  ހުރެތޯ  ކޮމިޓީއަކަށް  ބަލާ   މިވަރުގެ    ފުންމިނަށް 

ކޮ އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތެއް  އެ  އެދިރާސާކުރުމުގެ  އެހެންވީމާ،  ނޯވެދާނެ.  އެކަށީގެންވާ    އީމިޓީއަށް  ވަރަށް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވީ. އެއީ    ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ވޭ  ރެވެސް ގަބޫލުކު   ށް ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަ

އި،  އެކުލަވާލަ  ސްއެއް ފޯލަތުގެ އިދާރާތައް ދާއިރާތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ޓާސްކްއު ގުޅުންހުރި ދަ  އި ލަތުގެ މައްސަލަތަކާއުދަ

ކޮލް  ޝަޖުޑީ އެކުލަވާލާޓާސްކްއެ    މިޝަނުންސަރވިސް  ޓާސްކް  ފޯސް  އެ  ކިހާ    ންފޯސްއިއަދި  ދެނެގަންނަންވީ 

އްލުކުރުމަށް  ޙަދިޔައީ. ދެން އެކަން  ވެގެން މިގިނަދުވަސް  ވެގެންތޯ އެހާ ކިހިނެއްކަމާއި  އެބަހުރި  އް އަދަދެއްގެ މައްސަލަތަ

މި  ؟ ކަންތައްތަކެއްތޯ  ން އޮތީ ކޮން ވެރެ ކު ށް އަވަސްކުރުމަ މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު މިހެން 

ދިމާވެފަކޮމިޓީއަ ނިންމުންތަކެއް  ފުރިހަމަ  އެހާ  މައްސަލަތަކައި  ކަށް  އެޙަ  ށް ހުރި  ގޮތްތައް  ހޯދާނެ  ނގޭނެ  އްލު 

މެނުން   ބެހޭ މުއައްސަސާތައް މީގެ ތެރޭގައި ހިނުވެދާނެ. އެއީ ކަމާ   ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން  ން މިކަހާވަރުގެ ކުޅަދާނައެ

ކޯޓެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓެއްގައި    ،ދެވުމުގައި. އެއީ މިސާލަކަށްކަމަށްވާތީ މި ދެންނެވި ކަހަލަ ދިރާސާއެއް ހެއްމުހިއްމު

ސްފައި  އައި ވެސް   ތައްޒިނުކުރެވިގެން ވެސް ހާޒިރުކުރެވޭނެ ނެތިގެން ލަސްވާ ޙާލަތްކު ހާހިނގާ މައްސަލައެއްގައި މީހަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްނަހުން އެހެންވީމާ،    ކަން  ކުރެވޭ.  އެބަ  ހާޒިރުކުރުފާހަގަ  ތެރެއިން  ގައި ޝާމިލުވާންޖެހޭ  ވުމުއޭގެ 

ކަމުގައި ޝާމިލު  ތަކާއި އެ ބޭފުޅުން މިބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު  އެ ވިސް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ  ،މުއައްސަސާ މިސާލަކަށް

އެ އަދި  ކުރައްވަންޖެހޭ.  މެދުވެރިވެގެނޫއެބަ  މުއައްސަސާތައް  ވެސް  ހޯދެންޙަ  ން ން  ބޮޑަށް    އްލު  ކަންތައްތައް  ހުރި 

އެކަން    ނަމަވެސް   އަކުން ފޯސްޓާސްކް  ގޮތުން އޮންނަ މި ދެންނެވި ކަހަލަ    ބޭފުޅުން ހިމެނޭ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެ 

ފާހަގަކުރެވެއްކުރެ މި  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  މެނޭޖްމަންޓްނީ ވިއްޔާ  ކޭޝް  ވެސް  .  ރާއްޖޭގެ    ސިސްޓަމް 

ފާހަގަކުރެވޭ. މީގެ ސަބަބުން    ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށްކޯޓުތަކުގައި ނެތް ވެސް އެތައް ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެ އެއް  އެބަ 

މާޤާޟީ ގޮއަކަށް  މައްސަލަތަކެއް  މަދު  ށްކައަޤާޟީ އަނެއް    ސްފައިގިނަ  ގޮ  މާ  ތައް  ންޤާޟީ  ފައިސްމައްސަލަތަކެއް 
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ގޮތްތަ އަޅުގަނޑުމެންބަދަލުވަމުންދާ  ވެސް  ބައެއް  ނައް  ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ  ވަކި  ޟީޤާށް  ފެށުނީއްސުރެން  ންތައް 

އެހެން  އެބަ   ކޯޓެއްގައި  ކޯޓަށް  އެ  މިސާއިންނަވާއިރުގައި  މަދުވެގެންދޭ  އެބަ  އައުމާއެކުގައި  ބަދަލުތައް.  ،  ލަކަށްއާދޭ 

މިކްރިމިނަ މައްސަލަ  ކޯޓުގެ  މިނާ  އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންލް  އައިހަމައަށް  އެއީ އެންމެ  ފައިސްވަގުތު  ކޯޓު  . ކްރިމިނަލް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  މައްސަލަތައް  އެހެންނަމަވެސް  ގިނަ  މަދުކަން    ،ވާނެ.  އަދަދު  ފަނޑިޔާރުންގެ  ތިއްބަވާ  ކޯޓުގައި  އެ 

ފާހަ އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބައެއްގަ ވެސް  އެބަފަހަކުރެވޭ.  ޙާލަތު  ގޮސް  ރު  މަދުވެގެން  ފަނޑިޔާރުން  އާދޭ 

ނޫފަނޑި ބަދަލުވެ  ކޯޓުތަކަށް  އެހެން  ފަނޑިޔާރުނިޔާރުން  ވެގެންއްޔާ  ގޮތްގޮތް  މި  ވަކިވެ  މަދު  ށްވަރަ  ސްގޮކަމުން   

އެހެންނަމަދެތިން   އެބައާދޭ.  ޙާލަތު  ނިންމާ  މައްސަލަތައް  ވެސް  ތިއްބަވައިގެން  ހުށަ  ،ސްވެބޭފުޅުން    ޅޭ ހެކޯޓަށް 

ނިމުމެއް  ވަރަ  މައްސަލަތަކަށް  މައްސަ ށްނާދޭ.  ގިނަ  ހުށަހެޅެމުންދޭ.    ބައިވަރު  ލަތައް  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ، 

ދިމާވެފައިކަންތައް އެބަ  މިއަށްވުރެން  ވާކަން އަޅުގަނޑުތަކެއް  ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ  ވެސް  ބަލައިލީމަ  މި ރިޕޯޓަށް  މެން 

ދޭނެ  އްލު ހޯޙަ   ށްކަމަމި  މިނަށް ބައްލަވާ ތެރެއަށް ވަދެ މީގެން ފުންމީގެދިރާސާތައް ހެދުން    އިބޮޑަށް މި މައްސަލައިގަ 

އަޅުގަނޑަ ގަބޫލު  ށްގޮތްތައް  ވެސް ހު  ވެސް  މެންބަރު  ކުރެވެނީ އިއްޒަތްތެރި  ގޮތަށް ށަހެޅުމި  ވަކިން ޚާއްޞަ    އްވި 

ޓާސްކްމި ޓަކައި  ކަމާސްފޯކަމަށް  ބޭބޭ  އެއް  މުއައްސަސާތަކުން  ހިމެބެހޭ  ޖުޑީނޭފުޅުން  ސަރވިސް  ގޮތުން  ޝަލް 

އެކުލަވާލައިގެ މިކޮމިޝަނުން  ގެންގޮސް  ކުރިއަށް  ހޯޙަކަމަށް  ން  މަސައްކަތްއްލު  ގޮތަކަށް  އެހެންވީމާ،  ދޭނެ  ކުރުން. 

ރެ މި  ޖުޑީކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު  ކޮމަންޑޭޝަން  ކޮމިޓީގެ  ހުށަހެޅުމަށް  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޝަލް 

ކަމަށް  ނިންމުމަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަން  ގޮތަށް މިވަޑައިގަންނަވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން މިއްބަސްވެގޮތަށް އެމި

. އާދެ! ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި  ވަންއަރު  ދި ފުރުޞަތެއްއަށް  ދައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫ  މި ދެކެވެނީ.

  އިތުރު  ގައި ންގެ އެޖެންޑާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެމިހާ  ނިމިފައިވާތީވެ މެދު މި ނިންމި ގޮތަށް މި މައްސަލަ ވެސް އިރިޕޯޓާ

ކަކަ އެހެނިހެން  މެންންކަމު މެއް  ތެރެއިން  ނެތިފާހަގަކުރަކު  ބަރަގެ  އައްވަން  ދެން  އާދެ!  ކަމެއް  އްޔާ  އެއް  ދި 

އިއްޔެކޮށްލަންޖެހޭއޮތް  އެބަޅުގަނޑުމެން  އަ އެއީ  މަޖިރައްޔި   .  ކޯޕްރީސު  ރެވުނުބަހުސްކުލީހުގެ  ތުންގެ    ، ޓުގެ މް 

  ންމާފައިވާ މް ކޯޓުން ނިޕްރީސު  އްޖޭގެރާ ވެހިއްވެވި ދި ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުޖުޑީޝަ

ޚި ނިންޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ރިޕޯޓެއްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިން  ޅޭގޮތުގުއި  ކާމުންތަލާފު  އެކުލަވާލި  އެއީ    .ޝަނުން 

މަޖި މީގެ ރައްޔިތުންގެ  ސަރވިސް    ލީހުން  ޖުޑީޝަލް  ބަހުސްކުރެވި  ފޮނުއްވެވި    ށް ކޮމިޝަނަކުރީގައި 

މި ކޮމިޓީއަށް މިހާރު    ރިޕޯޓްމި  .  ޕޯޓްއްވި ރިރުކުރެއްޔާން ތަ ން އެ ބޭފުޅުމަތި  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  އިކޮމަންޑޭޝަނަކާރި

މިވަނީލިބި މިފައި  ރިޕޯޓު  އްސުންގަޑިއެ ގެ  ރިޕޯޓު  .  ކޮމިޓީމި  މި  މަސައްކަތް  ނިގެ  އެއް  ންގަޑިސު  ނެމާންން 

  . ވެ ނެތީޔަލަށް ދާގެ ނިމަހުރިސެސް މި  ދެން މާގިނަ ދުވަހެއް ނެތް މަޖިލީހުގެ  .ނޑަށް ފެންނަނީމަށް އަޅުގައެޅުކަނޑަ

އިދާ ގެއޭ،  މާއެހެންވީ ތާރީޚެއް  ފަހުގެ  އާއިފާހަގަކޮށްލަރީގޮތުން  ފަހުން  ނޫންތޯ.  މި  އަޅުގަނޑު  ދެ، ދެއްވަންވީ  މެން 

ބަލައިލާއިރުގަވަތާ ދުއޮކްޓޯ  15އި  ލަށް  މަސައްކަތްކޮށްލެވިދާނެ  މި  އެއީ  އެބަ  ބަރ  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ކަމަށް  ވަހެއް 
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  ހުރިހާ . ހަޅަނީހުށަމި  ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު  ގެ ރަނގަޅު ތާރީޚެއް ރީޚު އެއީ އެންމެ . އެހެންވީމާ، މި ތާއިރުޝާދު ދެއްވާ

 އަޅުގަނޑުމެން  ޑި ކަމަށް  މައްސަލައިގެ ސުންގަމި އަޅުގަނޑު  މަ ރީޚާ މެދުގައި މައްސަލަ ނެތީތާ މި  މެންބަރުންނަށް  

އިމި ނިންމުނީ. އެހެންވީޓީން  ކޮމި  ބޭނުންފުޅުވާ  ންންބަރަކު ފާހަގަކުރައްވަޓީގެ މެމެއް ކޮމިކަ   ތުރު މާ، މިހާހިސާބުން 

މިހާހި ނުފެންނާތީވެ  އަކަމަށް  ކޮމިމެޅުގަނޑުސާބުން  މިއަދުގެ  ބައްދަން  މި  ލު ޓީގެ  ބޮ  މުނީ.ނިވުން  ށް  ޑަވަރަށް 

   .ސްވެ  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ރިއްޔާ ކުޝު
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