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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރަތަމަ  ވަނަ ބައްދަލުވު  50ރީ ކޮމިޓީގެ  އަކުމް. ޖުޑީޝިލާމްޢަލައިއައްސަ އެޖެންޑާގައި  ފެށުނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ން 

ރިޕޯޓުތަކެއް.   ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ހިމެނެނީ  މި  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ    3މިހިރަ 

އި  ރިޕޯޓެއް ދިރާސާކުރުން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން މި އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް މި ދިޔައިރުގަ

ރިޕޯޓުތަކަށް   ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަލިއަޅުވާލެވުނު.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިންވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ރިޕޯޓުތަކަށް  މި 

ވެސް   އޭރުގައި  ފައިލުތަކަށްހުރީބަލާލެވިފައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނިންމާ  ގޮތެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ފޮނުވުމުގެ    . 

ހަމަމަސައްކަތެއް ކުރަން   ންމުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ސިޓީ  މިއޮތީ ކޮމިޓީއަށް އާއެއާއެކުގައި    ޖެހިފައިވޭ. ދެން 

ފޮނުވާ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދެމުން ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް، އަދި އެގޮތަށް ދޭ ޖަވާބުގެ ބައެއް ސިޓީތަކަކީ  

ވީމަ އެ ބާވަތުގެ ސިޓީކޮޅެއް އެބަ  މަށް ނިންމާފައި ހުރި ސިޓީތަކެއްއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކުރަން ފެންނަ ކަ

އަ ގެނެވިފަ.  ހިއްސާކުރަން  ކޮމިޓީއަށް  ޢާއްހުރި  ގޮތުގައި  މަސައްކަތެއްގެ  ޞިއްނެއް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙަމު  ތުގެ 

މުގެ ބިލު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި އެބަ ވޭ. މި ވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  ގެނައު  ލާޙުނަށް އިޞް ގާނޫ

ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ އޮންލައިންކޮށް.    މުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނާބެވީ އެއް މެންބަރު ކަރަންޓީނުގައި ހުންނެވުތިއް

ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ހެންވޭރު  އިތުރަށް  އެއީ  ކޮމިޓީއަށް  ވަގުތު  މި  ދެން   .

އި މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ތިއްބެވީ  އިއްޒަތްތެރި  ވަޑައިގެން މި  މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  އްޒަތްތެރި 

ޢަބްދު ކެންދޫ  هللا މެންބަރު  ރިޟާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަހީމް 

ފަހުމީ. އަޅުގަ އިމްތިޔާޒު  ޙުސައިން. ދެން އަޅުގަނޑު  ޢަލީ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެންނެވި  ދާއިރާގެ  މި  ނޑުމެންގެ 

ކޯޓުގެ އިސް    އޮތް މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި  މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ މި

ސަރވިސް   ޖުޑީޝަލް  އެދި  ވަކިކުރުމަށް  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  އުޘްމާނު  ސުޖާޢު  އަލްއުސްތާޛު  ފަނޑިޔާރު 

ގައި ޖޭ.އެސް.ސީން ޔާރުވަނީ މި މައްސަލައި ރިޕޯޓު. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިހާރު އެ ފަނޑި  ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވެވި 

އިސްތިޢުފާދެއްވާފަ.   މަޤާމުން  ވަނިކޮށް  ފޮނުއްވާފައި  މަޖިލީހަށް  އަދި  ނިންމަވާ  އެޅުމަށް    ، ނަމަވެސްއެހެންފިޔަވަޅު 

ހެނީ.  މެދު ގޮތެއް ނިންމަން މި ޖެމަށްފަހުގައި ރިޕޯޓާއިކެއް ބެލުބެލުންތަ   ،އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ ބެލުމެއް

ސް ކޮމިޝަނުން އެ  ސަމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިއެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ޢާއް

އިޖުރަ ފޮނުއްވުމުގައި  ފުރިހަމަކުރައްވާފައި  ރިޕޯޓު  ޢަމަލުކުރައްވާފައި ތަޙުޤީޤު  އެއްގޮތަށް  ބެލުން ވޭޢާތްތަކާ  .  ތޯ 

  ލައާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަ ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅުން. ހަމަ އެއާއެކުގައި ފާހަގަކޮށްލަންއެހެންވީމާ

މަޖިލީހަށް   ނިންމަވާފައި  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ޖޭ.އެސް.ސީން  މެދުގައި  ފަނޑިޔާރުންނާއި  އެހެން  ބައެއް  އަދި  ގުޅިގެން 

ވަނިކޮށް ފޮނުވާފައި  އަމިއްލަފުޅަށް  ވެސް  ފަނޑިޔާރުން  ބައެއް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ތެރޭގައި،  މަރުޙަލާގެ  އެ   



  

ވަކީލެއްގެ   އެއާއެކުގައި  ހަމަ  ދެއްވީ.  އެގޮތަށް  އިސްތިޢުފާ  ވެސް  ފަނޑިޔާރު  މިދެންނެވި  ދެއްވަނީ.  މި  އިސްތިޢުފާ 

ފާހަގަކުރެވޭ އެބަ  ފައްޓަވާކަން  މަސައްކަތްކުރައްވަން  ކުޑަކޮށް  ހައިޞިއްޔަތުން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ  މި   .

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެކަން ވެސް ސަމާލުކަމަށް  

ގޮތަށް   މިދެންނެވި  ހަމަ  ވެސް  ފަނޑިޔާރަކީ  މި  ބޭނުންވީ.  ދަންނަވާލަން  ނިންމަވާފައި  ގެނެސް  ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް 

ފައްޓަވާފައިވާ  ވަނިކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވަން  ހައިޞިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ގާނޫނީ  މިހާރު  އަދި  އިސްތިޢުފާދެއްވާ   

، އެއީ ވަކީލުންގެ  ވީމާއެހެން ވަނީ. މީޑިޔާތަކުން އެކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ.  ށް އެނގިފައިބޭފުޅެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަ

ކަމެއްތޯ ބެލުމާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން.    ސުލޫކީ  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅު  ޑިސްކަސް ވެސް 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ   އޮންލައިންކޮށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން،  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އުއްމީދުކުރަން  އަޅުގަނޑު 

ފުކޮށް އަޑުއިވިވަޑައިގަންނަވާނެ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ހިނގަމުންދާ ގޮތް ސާ

 ކަމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 ވެސް އިވިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން އެބަ.   އާދެ! ސާފުކޮށް އަޑުއިވޭ. އަޅުގަނޑު އަޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހައި   ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މި   ، ފުރަތަމަ އެހެންވީމާނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އި  ބަ ލިބޭ ސާފުކޮށް އެ   އޮތީ 

ނިންމެވި  ޖޭ.އެސް.ސީން  ވަކިކުރުމަށް  ބޭފުޅާ  އެ  އުޘްމާން  ސުޖާޢު  އަލްއުސްތާޛު  ފަނޑިޔާރު  އިސް  ކުރީގެ    ކޯޓުގެ 

އަ ރިޕޯޓު  ކުރާޢާއް  ޅުގަނޑުމެންގޮތުގެ  މިކަން  އުސޫލަކުން  އެމު  ނަގާލާނަން.  ގޮތަށް  ވަގުތުކޮޅެއް  ކުރުމަށް  ކަން 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް   ޑިސްކަޝަން  މި  ރެކޯޑުގައި  އޯފް  ކޮމިޓީގައި  ގައަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތުގައި  މި  ސްދުކުރަނީ. 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ރު ހެންވޭ

އަޅުގަނޑު ކުޑަ ކަމެއް    ޑަށް އަޑުނީވޭނެތީއާފް ދަ ރެކޯޑު ޑިސްކަޝަން ހިނގާއިރު އަޅުގަނމުޤައްރިރު، އޮ އެކީގައި 

ބޭނުންވޭ އު ޚާއްޞަ  ފާހަގަކޮށްލަން  ސުޖާޢު  މި  އެހެންވީމާކޮށް  ގުޅޭގޮތުން.  މައްސަލައާ  މިހާރު  ޘްމާނުގެ   ،

ނިމިވަޑައިގަތީމަ ވެއްޖެއްޔާ  ނޫނީ  ރަނގަޅީ.   ،ފާހަގަކޮށްލަންތޯ  ފާހަގަކޮށްލަންތޯ  ނިމިވަޑައިގަތީމަ  ރެކޯޑު  ދަ  އޯފް 

 އެއެއް ވިދާޅުވެދެއްދެއްވަނިކޮށް އަޅުގަނޑު އެގޮތަކަށް މި ގެންދާނަން. 

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މި ޖެހިލަމާތޯ    ފުރުޞަތު އެރުވިދާނެ  މެންނަށްހަމަ މި ވަގުތު ވެސް އަޅުގަނޑު

ޖޭ.އެސް.ސީން ނިންމެވި ނިންމެ   ޢާތްތަކާ ން އެއީ އިޖުރަވުފުރަތަމަ މަސައްކަތަށް. އެއީ ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރެއްވުމުގައި 

ވަކީލުކަމުގެ ދެން  ނިންމާފައި  އެބައި  ބަލައިލުން.  ހިންގަވާފައިވޭތޯ  މައެއްގޮތަށް  ކުރައްވާ  ޕްރެކްޓިސް    އްސަލައާ  

 ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކާނީ. މައްސަލައެއް ނެތްތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އުސޫލެއް އަޅުގަނޑުމެމާއޯކޭ. އެހެންވީ  އާދެ! ންނަށް ކަނޑައަޅާލެވޭތޯ  ، މައްސަލައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަން 

 ، ތިގޮތަށް އޮތްގޮތަށް މައްސަލައެއް ނެތް.  އެހެންވީމާވެގެން. ހަޅާލަންށަކަމެއް ހު

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިޕޯތޯ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އޮ އިނގޭޝުކުރިއްޔާ އާދެ!   ޓުން  ފް ރެކޯޑުގައި މި ދިރާސާކުރިއިރުގައި ޖޭ.އެސް.ސީގެ 

އެއާއެކުގައި   އަދި  ޖަވާބުދާރީވުމަށް.  ފުރުޞަތުދެވިފައިވާކަން  ފަނޑިޔާރަށް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  މި  ފާހަގަވޭ  އެބަ 

ން އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރެއްވުމަށް. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން  ން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުޖޭ.އެސް.ސީ

ފާހަގަކު  އެ  މެންބަރުންނަށް  ނިންމަވާފައިކޮމިޓީގެ  ޖޭ.އެސް.ސީން  މައްސަލަ  މި  އެ ރެވެނީ  ބޭފުޅުން    ވަނީ 

ގާނޫނާ ޢަމަލުކުރައް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  ގޮތުގެމަތީންކަން.    ވަން  ގޮތުގައި  އެއްގޮތްވާ  ކަމެއްގެ  ދެވަނަ  އެއާއެކުގައި 

ހުންނަވައަޅުގަނޑު   ފަނޑިޔާރުކަމުގައި  ކަންތައް  ނިންމެވުފާހަގަކުރި  ވަކިކުރުމަށް  ނޫނިއްޔާ    މާނިކޮށް  ގުޅިގެން 

ވަގުތުން   ވަކީލުކަމުގައި  ފަނޑިޔާރުން  އިސްތިޢުފާދެއްވާ  ވަނިކޮށް  މަރުޙަލާގައި  ވަކިކުރުމުގެ 

ދެންމެ  ހަރަކާތްތެރިވެވަޑަ އައިއްސަވާތީ  ސަމާލުކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  އެ  ފެންނާތީ  އިގަންނަވާތަން 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރީ.  ލައަޅުގަނޑުމެން  ޙަސަން  ބޭނުންފުޅުވެ ކަމެއް  ޠީފް  ފާހަގަކުރައްވަން     

ވާތީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އާދެ! ތި މެންބަރުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ  ފައިއެދިވަޑައިގަން

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރުވާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު އިރާގެ ދާ ހުޅަނގު ހެންވޭރު 



  

އެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.    ވެގެން މި ނުކުތާގައި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން   ޝުކުރިއްޔާ 

،   ފަނޑިޔާރެއްގެ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ވަރަށް ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ

އެ މަރުޙަލާގައި ވަނިކޮށް އެ ފަނޑިޔާރަކު އަމިއްލަފުޅަށް  ޚާއްޞަ ފަށާފައި  ބަލަން  ކޮށް ސުލޫކީ މައްސަލަ. މައްސަލަ 

އިސްތިޢުފާދެއްވީމަ ދެން އެއް ކަމަކަށް އެ މައްސަލަ ވެސް ބެލުން ހުއްޓާލާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަދި  

ވާތީ ކަމަށް ބުނެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތެއް  ފަނޑިޔާރެއް ނޫން ކަމަށްސް  އެ މައްސަލަ ބެލިޔަސް ވެ

އެނގޭ.    އެއް މިހާރަކު ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ނޭޅޭނެކަން  ފިޔަވަޅެއް  ވަކިކުރެއްވުމުގެ  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރެއް  ނޯވޭ. ދެން 

އަޅުގަނ އެހެންނަމަވެސް،  ހުންނަވާތީ.  އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި  ނުކުތާއަކީ  އެއީ  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކުރަން  މި  ޑު 

ލިބިދެކަށްފަނޑިޔާރަ ފަހުން  އޭގެ  ޢިވީތީ  ފަނޑިޔާރަކާވޭ  އެ  އަދި  އެހެން    ނާޔަތްތަކަކާއި  ޢަމަލުކުރެވޭ  ދޭތެރޭ 

އެހެން  ވެސް.  ފަހު  ވަކިކުރެއްވުމަށް  އަދި  ވެސް  އިސްތިޢުފާދެއްވުމަށްފަހު  އާދޭ  އެބަ  އުސޫލުތަކެއް    ހަމަތަކަކާއި 

ޢި  ގޮތަކަށް ބައެއް  އެހެންވީމާދަންނަވަންޏާ  ދެވޭ.  އެބަ  ހިނާޔަތްތައް  އެހެން  ކަންކަން  އެ  ގުޅޭ  ،  އެބަ  އެ  ނގާތީ 

ފިޔަވަޅަކާ އެޅޭ  ދޭތެރޭ  ވަކިކުރުމާއި    މި  .ވެސް  ފަނޑިޔާރަކާ  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރަކު  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ 

ރިޢާ މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  މި  އޭނައާޔަތްކުރެވިގެން  އިސްތިޢުފާދިނުމާއި  ފަހުން  އުސޫލެއް  އޭގެ  ޢަމަލުކުރެވޭ  މެދު 

އެއްވެސް   އިސްތިޢުފާދެއްވައިފިއްޔާ  ފަނޑިޔާރަކު  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް.  މުހިންމު  އޮތުމަކީ 

އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ އެހެން  ނުވަތަ  ފެނިގެން  ނެތި އޭނަ އަމިއްލައަށް  ވެސް  ބެލުމެއް    މައްސަލައެއް އޭނަގެ 

އިސްތިޢުފާދެއްވީމަ   އިޚުތިޔާރުގައި  އަމިއްލައަށް  އޭނަ  އޭނައާކަމަކަށް  ޢަމަލުދެން  ތަފާތުވާންވާނޭ  މެދު  ގޮތް  ކުރެވޭ 

އަދި    އޭނައާ އޭނަ  ދަނިކޮށް  ބަލަމުން  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލައެއް  ޓަކައި  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅެއް  ދޭތެރޭ 

ނީ ވަރަށް ބޭއިންސާފު ގޮތަކަށް އެ ވަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ދިގު  ނޫނަސް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެހެންއިސްތިޢުފާ ދި

އެ އިސްތިޢުފާދެއްވީމަ  ޢަމަލުކުރަން، މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުން  އެ    ޒަމާންވަންދެން  ބޭފުޅުންނަށް 

ޢިލި ދައުލަތުން    ހިމާޔަތްތަކާ   ނާޔަތްތަކާއި ބޭ  އެ ހު   ލިބޭ ޤަދަރާއިއެ  އަދި  އެއްގޮތް މި ވަނީ    ރިހާ ކަމަކާޝަރަފާއި 

ބަލާފައި ސާބިތުވާން އޮންނަ ދުވަހު މިސާލަކަށް އިނގޭތޯ އެ މައްސަލައެއް. އެ ދުވަހު އޭނަ   މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި 

ގައި ގުނާލެވޭ ކަމަށް  އެއް ހަމައި  ފަނޑިޔާރުންނާރަނގަޅު  ތްތެރި  ޙައަމިއްލައަށް އިސްތިޢުފާދިނީމަ ހަމަ އެއްކަހަލަ ނަޒާ

، އެކަން ހައްލުކުރެވޭނީ ގާނޫނުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދެން ހުށަހެޅުމެއް  އެއް. އެހެންވީމާއީ މައްސަލަ ވަންޏާ އެ

ބަޙުސް   ކޮމިޓީގެ މިހާރަކުއެއްހުށަހެއްނޭޅޭނެ ކަންނޭނގެ ތެރެއަކު. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން    މި ހިނގާ 

ކަ ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  ތި  ވިސްނާލާފައި  މުޤައްރިރު  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު  މަށް 

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ބަލައި    ، ކުރެވޭ ކުރުންހެން ވަކީލުން ގޮތަށް ޕްރެކްޓިސްވިދާޅުވި

މައްސަލަ ފަނޑިޔާރަކާއިއެ  އެ  ކޮމިޓީ އެއް  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ސާބިތުވެއްޖެއް  ފެނިގެން  ވެސް    އަށްމެދު  އެހެން 

އޭގައި   ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ފަނޑިޔާރެއް  މަޢާފްކުރައްވާ!  ކަމަށް،  ވަކީލެއް  އޮތް  ނިންމާފައި  އެހެން  އެކަންކަން 



  

ޕްރެސްޕްރެކްޓި އެ  ނުކުމެވަޑައިގެން  ފަނޑިޔާރުން  އެހެން  ތަފާތުތަކެއް  ކްޓިސްކުރުމުގައި  އޭގައި  ކުރުމަށް 

ފެންނަނީ. ދެން އެއީ  ބާ ކައުންސިލުން އެކަން ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  

ޖެހޭ ކަމަށް  ރެއިން. އަދި އެކަން ކުރައްވަންބޭފުޅުން ހައްދަވާ ގަވާއިދެއްގެ ތެރެއިން، އުސޫލެއްގެ ތެ  ޤަބޫލުކުރަނީ އެ

ކަށް ވުން މުހިންމު ބާ ކައުންސިލުގައި  ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ރެކޮމެންޑޭޝަނަސް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާވެ

ފަނޑިޔާރުން ކަހަލަ  ޕްރެކްޓިސްމިދެންނެވި  ޕް  ، ކުރުމުގައިނަށް  ގޮތުގައި  ބަލަންޖެހޭ  ރެކްޓިސްވަކީލެއްގެ  ކުރުމުގައި 

ހު އިތުރަށް  ކައުންސިލުން  ބާ  ރެކޮމަބެލުންތަކެއް  އޮންނަ  ގޮތަށް  ކަމެއް  ންނަންޖެހޭ  މުހިންމު  ދިނުމަކީ  ންޑޭޝަނެއް 

ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މުޤައްރިރު.   ، މި ދެ ވާހަކަ، މި ދެ ހަގަކުރަނީ ކޮމިޓީން. އެހެންވީމާކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާ

   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް  އިއްޒަތްތެރި   ވަރަށް  ފާހަގަކުރައްވަން  މެންބަރު.    ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  އަޅުގަނޑު 

 ވާހަކަފުޅެއް އޮތް ކަމަށް ވަނީނަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އިއްޒަތްތެރި އިއްޒަތް  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ލަޠީފްމުޤައްރިރު.  ޙަސަން  މެންބަރު  ނުކުތާތަކަށް  ފާހަގަ   ތެރި  ކުރި 

ފިޔަވަޅުއަޅާ ހިސާބަށް    މައްސަލައެއް ބަލައިތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ފިޔަވަޅު،  

އެ ފަނޑިޔާރުންނަށް  ދޭ  މި  އިސްތިޢުފާ  އަމިއްލަ  ދިޔައީމަ  އިސްތިޢުފާދޭ    ،އިސްނެގުމަށް  އަށްނޫން  ނެތި  ކަމެއް 

ވާންވާނެ. މި ފެންނަނީ އެއް ދުވަހަކު ފަނޑިޔާރުގޭގައި ހުރެގެން  ރާ ފަނޑިޔާރުންނާ ތަފާތުޓަޔަރކު ފަނޑިޔާރުންނާއި ރި

ނުޖެހޭ  ޖޭ.އެސް.ސީން    ކުރަން  ވަކިކުރަން  ތުހުމަތުގައި  ކުރިކަމުގެ  ކަންކަމެއް  ފޮނުވާ    ނިންމައިބައިވަރު  މަޖިލީހަށް 

އޮންނަތާ  ވޯޓު ޖެހިގެންގަޑިއިރަށް  1ނަގަން  އިސްތިޢުފާދޭތަން.  ހައިޞިއްޔަތުން    ވީމަ  ވަކީލެއްގެ  ގަޑިއިރު  އަންނަ 

ދާގޮތަށް އޮތީމަ އެއީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ ހަމަ   ކޯޓަށް

އިއް ހަމަ  ލަޠީފް އެއްގޮތަކީ  ޙަސަން  މެންބަރު  ރެހަފާ  ޒަތްތެރި  ފަދައިން  ގޮތުގައި  މަކޮގަކުރި  ންޑޭޝަނެއްގެ 

ގާނޫނަށް  އަ އެކަން ހައްލުނުވާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ  އެގޮތަށް  ކައުންސިލަށް ފުރަތަމަ ފޮނުވުން. ދެން  ބާ  ޅުގަނޑުމެން 

ޤަބޫލުކުރެވޭ.   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  ހައްލުކުރަންޖެހޭ  އެއީ  ނަމަވެސް  ގެނެސްގެން  ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ



  

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރިއާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

ލަޠީ  ޝުކުރިއްޔާ ޙަސަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޖުމްލަކޮށް  އާދެ!  ސިރާޖު    ފާއިމުޤައްރިރު.  ދެއްކި  އެ  މޫސާ 

ތާއީދުކުރަން.   މިއީ.ޙަޤީޤަތުގައި  ވާހަކައަށް  އިޝޫއެއް  ސެންސިޓިވް  ހަމަ  ފާހަގަކުރިހެން    މިއީ  ދެބޭފުޅުން  އެ  ހަމަ 

ފަނޑި އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވިގެން  ތުހުމަތުތައް  ހަމަ  މައްސަލަ  ބޮޑެތި  ސުލޫކީ  ޙަޤީޤަތުގައި  މި  ޔާރުންގެ  ބަލަނީ. 

  ވަރަށް ހަމަ ހެއްކާ   ފޮނުވާއިރުގައި ހަމަ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ދަޢުވާކުރެވޭ   ޖޭ.އެސް.ސީން ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް 

މި މައްސަލަތައް މިހިސާބަށް މި އަންނަނީ. ހަމަ އައިސްގެން އެ ދެބޭފުޅުން އެ ފާހަގަކުރިހެން    އެއްކޮށް ގިނަ ފަހަރަށް

ބަޙުސްކުރަން އޮންނަ ދުވަހުގެ  ފޮނުވާފައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ނިންމާ ފުލޯރއަށް  

ހަމަ ދިނުމާއެކު ހުދު ކާފުރުތޮޅިއަކަށްވެ ނިމިގެން    ޓު ކުރިން ވެސް.މިނި  30 އެބަ އިސްތިޢުފާދޭ ހަމަ  ބައެއް ފަހަރަށް 

އެ  ދެން  ދިޔައީ.  މަޤާމު  އެ  އެ ބޭފުޅާއަށް  ހުރިއިރު  ހުރި  ނުފޫޒު  ގައި  ކޮށްފައި  އަދި    ބޭނުންކޮށްގެން  ޙުކުމްތަކާއި 

  މައްސަލައެއް ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ދެން ސް  އްވެއެ  ގޮތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ހޯދާފައި ހުރި ފައިދާތަކާއި މިނާޖާއިޒު  

އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށް    އެހެންވީމާ، ދެއްކި ވާހަކައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހަމަ  އެ  ވެސް ހަމަ އެ ދެބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑު 

ބޭނުން އެ ފުރުޞަތުގެ  ޙަޤީޤަތުމި    ޓަކައި  ބާ  ކުރީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  އެ  އެދެން  ހަމަ  ގައި 

ހައްލެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައަށް  މި  މެދުވެރިކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން    ކައުންސިލު  ވަނީނަމަ  ނުގެނެވޭކަމުގައި 

ގަނޑުމެން ގާނޫނުގެ  ލާޙު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް މިގޮތަށް މި ހުރި ލޫސް، ވާހަކައަކީ ލޫޕްހޯލްތައް އަޅުނަށް އިޞްގާނޫ

އިޞް  އަޅުގަނޑުމެން   ،ތެރެއިން ތެރެއިން  އޮނިގަނޑުގެ  ބަލައި  ގާނޫނީ  މައްސަލަތައް  އެ  ގެނެސްގެން  ލާޙުތައް 

ގޮތަކަ ހަރުދަނާކުރެވޭނެ  މިހާރަށްވުރެ  ނިޒާމު  ފަނޑިޔާރުންނާއިންސާފުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައަކީ ދޭތެރޭގައި  ށް   ،  

ތުހު ފަނޑިމިގޮތަށް  ހަމަޖެހިގެން    ޔާރުންނާމަތުކުރެވޭ  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ދެން  އިސްތިޢުފާދިނީމަ  ދޭތެރޭގައި 

އަޅުގަނޑަ ކަމަށްގޮތުގައި    ވޭޤަބޫލުކުރެ  ށްދިއުމަކީ  ގޮތް  ރަނގަޅު  ހަމަ  އެކަން  އެންމެ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ވާތީ 

 ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ   ދެންމެ  އާދެ!  ފާހަގަކުރެއްވި  ޒަރީރު.  ތި  ގުޅިގެން    ކަންތައްތަކާ   ބޭފުޅުން 

ބަލަން  މައްސަލައެއް  ޖޭ.އެސް.ސީން  ލިބިފައިވޭ  މަޢުލޫމާތު  ވެސް  ފަނޑިޔާރަކާ އަޅުގަނޑަށް  ވަކިކުރުމަށް      މެދުގައި 

ނާޔަތް އެ ލިބެމުންދާ  ށް ލިބޭ ޢިނަމަ އެ ފަނޑިޔާރަކަވެއްޖެހުން އެ ފަނޑިޔާރަކު ވަކިމަށް ބަލަން ފަށާފައެޅު  ފިޔަވަޅު

އަމިއްލައަށް އިސްތިޢުފާދިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް. އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި އޮތް މަޢުލޫމާތަކީ   ވަކިވުމަށްފަހުގައި  އެއްޗެއްތޯ 



  

އެ އަދި  ވަކިކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް  ބަލާ  މައްސަލަ  ސުލޫކީ  ފަނޑިޔާރެއްގެ  މަޖިލީހުން  އެގޮތަށް  ނަމަވެސް  ހެން 

އެ ވީނަމަވެސް  ވަކިވީކަމުގައި  އަމިއްލައަށް  ނުނިންމަނީސް  މަޖިލީހުން  ޢި  ފޮނުވައިގެން  އެ  ނާޔަތްތަކެއް  ބޭފުޅަކަށް 

އިސްތިޢުފާދިނީމަ  ޢިފަނޑިޔާރަކަށް  އެ  އަދި    ޖޭ.އެސް.ސީން  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް.  ނުލިބޭ  ނާޔަތްތަކެއް 

ރަސް ކިހިނެސާފުކުރެވިދާނެ  އެ  ސިފައެއްގައި  ގޮތުގައި  އްމީ  ކަމެއްގެ  ދެވަނަ  ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ.  މިހާރު  ތޯ 

ކައުންސިލުން   ބާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަގުތު  މި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  މެންބަރުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

އެ ލިޔެވިދާނެ  ކައުންސިލަށް  ބާ  ނޫނީ  ކަ  ސާފުކުރެވިދާނެ  ސުލޫކީ  ގޮ  ންތައްތަކާ ބޭފުޅުން  މިދެންނެވި  ތަށް  ގުޅިގެން 

އެކަންތައްތައް ވަކިވުމަށްފަހުގައި  ފަނޑިޔާރުން  ހުންނަ  ގޮތުގައި    ވެފައި  ވަކީލެއްގެ  ވަގުތުން  ބޭފުޅުންނަށް 

އަދި   ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް  މިކަންކަން  ނުވޭތޯ.  އެކަން  އިޝޫއަކަށް  އެތިކަލް  ދެވޭތޯ.  ފުރުޞަތު  ޕްރެކްޓިސްކުރުމުގެ 

ފެއެއާއެކުގަ  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ރެކޮމަ އި  ގޮތުގައި،  ދަންނަވަން  ނުމެއްގެ  ކައުންސިލަށް  ބާ  ގޮތުގައި  ންޑޭޝަނެއްގެ 

ގޮތުގައި ކަމެއްގެ  މުހިންމު  ދެންނެވުމަކީ  ފާހަގަކޮށް  ކަންކަން  ކަންކަމަށް،  މި  ވެސް    ސިޓީއަކުން  އަޅުގަނޑަށް 

ނުކު   ފާހަގަކުރެވޭ. އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ރާ 

ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް  ރ.ނިމިއްޖެ ކަމަށް ބަލާނީ. އެންމެ ރަނގަޅު ދެއްތޯ. ދެން އޮތް މައްސަލައަކީ    ނީ،ނިންމާ

.އެސް.ސީން  ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ޖޭ  ސް މެޖިސްޓްރޭޓަރ ޢަލީ މުސްޠަފާއާކޯޓުގެ އި

ވެސް ބަ ރިޕޯޓަށް  ރިޕޯޓު. އަޅުގަނޑުމެން މި  އަޅުގަނޑުމެން އޮނިންމެވިގޮތުގެ  ފް ރެކޯޑުގައި ދިރާސާ  ޙުސްކޮށްލުމަށް 

ނަގާނަން.   ވަގުތުކޮޅެއް  މެޖިސްޓްރޭޓް )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހިންގާލުމަށް  ދެންނެވި  މި  ދެންމެ  ރ.ހުޅުދުއްފާރު    އާދެ! 

ވަނީ  ން ނިންމަވާފައިޢަލީ މުސްޠަފާގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުޓްރަރ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސް

ކުރެވުނުއެ   މައްޗަށް  މެޖިސްޓްރޭޓަށް  ތުހު  މެޖިސްޓްރޭޓްގެ  އިސް  ސާބިތުވާތީވެ  އޭގެ  އަދި  ކަމަށް  ސާބިތުވާ  މަތު 

ހަމަ ނިންމުމަށް.  މައްސަލަ  ތަމް  ނަސޭޙަތްދީ  ކަނޑައަޅާ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ޕްރޮގްރާމެއް  އެއާއެކުގައި  ރީނު 

ޖޭ.އެސް.ސީން   ބެލުމުން  ބެލި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މައްސަލަ  މި  އެހެންވުމާއެކުގައި  ދެންނެވުމަށް.  ފުރިހަމަކުރުމަށް 

ހިންގަވާ ތަޙުޤީޤު  ގާނޫނާމިކަމުގެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ގޮތުގެމަތީން  ފައިވަނީ  އަދި    އެއްގޮތްވާ  ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ  ކަމަށް 

ފުރުޖަވާބުދާ ގާނޫނާރީވުމުގެ  ވެސް  މި    ޞަތު  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރެވޭ.  ދެވިފައިވާކަން  ގޮތުގެމަތީން  އެއްގޮތްވާ 

ނަމަ  ވަނީ  ރިޕޯޓާއި މެދުގައި ވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ދެންމެ މަޝްވަރާގައި އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން ނެތް ކަމަށް 

ފަ އަޅުގަނޑުމެން ދެން  މިއިލްމި ރިޕޯޓު ވެސް  ރިޕޯޓު. ލ.ޖުޑީޝަލް  ކުރާނަން. އާދެ! ދެން   އޮތް، މިއީ އެންމެފަހު 

އެންމެ ޝަރީފާ  ދާއިރާގެ  ޢަލީ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ހު  އިސް  ގޮތުން  ތަޙުޤީޤުކުރައްވައިގުޅޭ  މައްސަލަ  އެ    ށަހަޅާފައިވާ 

މި   ނަގާނަން.  ވަގުތުކޮޅެއް  ދިރާސާކޮށްލުމަށް  ވެސް  ރިޕޯޓު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓު.  ފޮނުއްވެވި  ކޮމިޝަނުން 

މައްސަލަ ފަނޑިޔާރާމެދުގައި  މައްސަލަ މި  ފާހަގަކުރެވޭނީ  ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުން  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް   ބަލާއިރުގައި 

ހަމަ އަދި  ނިންމާފައިވަނީ.  ކަމަށް  ކަމަށް. ސާބިތު ނުވާ  ނުވާ  މި މަ  ސާބިތު  އްސަލަ ހިންގަވާފައިވަނީ  އެއާއެކުގައި 



  

އަޅުއިޖުރަޢާ އިތުރު ކަމެއް  ތްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ކަމަށް  ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވުމާއެކު  އެބަ  ގަނޑުމެންނަށް 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް   ؛ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގައި ވެސް ނެތް ކަމަށް ވަނީއިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރައްވަން ރެކޯޑު

ކުރީ. އިތުރަށް އެ  މި ފައިލް  މަތީން އަޅުގަނޑުމެންޝުކުރިއްޔާ. މި ރިޕޯޓު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، މިގޮތުގެ

އަޅު މަސައްކަތަށް  އޮތް  ދެން  އާދެ!  ނެތް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފިޔަވަޅެއް  އަޅާނެ  މެދުގައި  ގަނޑުމެން  ރިޕޯޓާއި 

އާން އެއީ  ގިނަ  ޖެހިލާނަން.  ވަރަށް  ސިޓީ.  މަޢާފުކުރައްވާ  ރިޕޯޓުތައް،  ފޮނުއްވަވާ  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތުން  މުންގެ 

ފޮނުއްވާ ސިޓީ  އެހެންނަމަވެސް،  އަދަދެއްގެ  ގެންދަން.  އެބަ  ޖަވާބުދެމުން  ސިޓީތަކަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިރުގައި 

ހިއްސާކުރަން.   އެބަ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖިއްޔާ  ސިޓީއެއް  ޒާތުގެ  ބޭނުންވާ  ހިއްސާކުރުމަށް  ކޮމިޓީއަށް 

،  4،  3،  2،  1 އެބަ އޮތް  ރެއްވުމަށް ޓަކައި އެހެންވުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮތުން މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކު

ވަގުތ5ު ވަގުތުގައި ގެނެވިފަ. އަޅުގަނޑުމެން  ބަޙު، ހައެއްކަ ސިޓީ މި  އޮފް ރެކޯޑުގައި  ހިންގާލުމަށް  ކޮޅެއް ހަމަ  ސް 

ނަގާނަން.   އެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވަގުތުކޮޅެއް  ދިރާސާކުރީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  ނޮނިމަސްކޮށް  އާދެ! 

ސިޓީ އަޅުގަ އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ސިޓީއެއް.  އޮތް  ފޮނުވާފައި  ޝަކުވާތައް  ނޑުމެންނަށް  ހުރި  ގައި 

ކޯޓަށް  ، ންކުރުމަށްޤީޔަ ހައި  އަދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށާއި  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ގޮތުން  ސާފުކުރުމުގެ 

އި އުސޫލުން ބޭރުން ހިންގާފައި އޮތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ލިޔުނީ. އެ ދެތަނުގެ ޖަވާބު ލިބިފައިވޭ. އެ ޝަކުވާގެ ސިޓީގަ 

ލޫމާތުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ  ޑީ.ޖޭ.އޭ އާއި ހައި ކޯޓުން ލިބުނު މަޢު  ރައްވާފައިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެތަނުންފާހަގަކު

އެއީ އެޗް.އާރު ވެސް  ލޫމާތު ލިބިފައި މި ވަނީ.  ން މަޢުއެ އޮންނަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެކަން ކޮށްފައިވާކަން މި ސިޓީ 

ބޭފުޅުން   އެ  ޑިސިމެދުވެރިކޮށް  ނިންމުމުގައި  ނިންމުންތައް  އައިމި  ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ. އްސަޝަނަކަށް  ވާކަމަށް 

ނެތް.   ނުއެއް  ވެސް  ގޮތެއް  ޖަވާބުދޭނެ  ސިޓީއަކަށް  ފޮނުވި  އެނޮނިމަސްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވުމާއެކުގައި 

އަޅުގަ މައްސަލައެހެންނަމަވެސް،  މި  އިތުރަށް  ދެން  ބެލުމުން  ބެލި  މި  ތަނެއް  އާނޑުމެން  ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  އިގެން 

މައް ފައިލްނެތީމައާއެކީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އިއްޒަތްތެރި  ސަލަ  ފާހަގަކޮށްލަނީ.  މި  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ކުރަން 

ނަމަ އެ ފުރުޞަތު އެބަ  ނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީއްވަން، ބޭކަމެއް ފާހަގަކުރަ  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެބަ އިންނެވިތޯ 

 އޮތް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 ނޫން. އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު. އޯކޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

އަޅުގަނޑުމެ ދެންމެ  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  މައްސައާދެ!  ދިރާސާކޮށްލި  އާންން  ފޮނުވި  ލައަކީ  ފަރާތަކުން  މުންގެ 

އަޅުގަނޑުމެން   ބޭފުޅާއަށް  މި  މިއީ.  މައްސަލަ    މީގެކޮމިޓީން  ސިޓީއެއް  މި  ހަމަ  ވާނީ  ވެސް  ކުރިން 

އަނެއްކާ ބޭފުޅާ  އެ  ބެލުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ  އެ  ހަމަ  ދެވިފަ.  ޖަވާބެއް  ވެސް    ދިރާސާކުރުމަށްފަހު 

އި އޭގެ  އަދި  ބޭފުޅާއާތުރުއެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ.  އެ  އެ    ން  ހާޒިރުކުރައްވައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  އަދި 

އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގައި  ދެންމެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ.  ބައްލަވައިދެއްވުމަށް  މައްސަލަ 

ޖަވާބެ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ކޮމިޓީން  މި  ފެނިވަޑައިގަތީ  މެންބަރުންނަށް  ދެވިފައިވާ  ދިރާސާކުރިއިރު  އް 

ނިންމަން.    ކަށްވާތީވެމައްސަލައަ މައްސަލަ  މި  ގޮތުން  މި  ދިނުމަށް.  ބޭފުޅާއަށް  އެ  ޖަވާބު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެ 

އަޅުގަނޑުމެން އޮފް ދަ ރެކޯޑުގައި ދެންމެ ސިޓީތަކަކަށް ދޭންވީ ޖަވާބުތަކެއް މި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައީ. މިހާހިސާބުން  

ކޮމިޓީގެއަޅުގަނޑުމެ ނިންމައި  ން  ޝުކުރުދަންނަވަން. ބައްދަލުވުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ލާނަން. 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.

 

 




