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ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   46  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   
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(3 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

 ފެށުނު ގަޑި: 14:10 
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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަވޭ،  އާ ކޮމިޓީ ޖުޑިޝަ  .ލައިކުމްޢަ އައްސަލާމްދެ! ކޯރަމް  ފެށުނީ.  ބަވަނަ    46  ގެރީ  ވަޑައިގެން  މިއަދު  އްދަލުވުން 

   މެންބަރު ރި އިރާގެ އިއްޒަތްތެދާ  ތުރުރު އުހެންވޭރީރު،  ޙަސަން ޒަ   ބަރު ރި މެންޒަތްތެ އްއިރާގެ އިތިވެރި ދާމަ  ބެވީތިއް

މުހީއިބްރާ ންނު އުތުރު  ފަމާ  ،ކީމްބްދުލްޙަ ޢަ  ޝަހީމްهللا ޢަބްދު   މެންބަރުރިއިރާގެ އިއްޒަތްތެ ދާ  ކަނޑިތީމު  ،ޢިއްޒުމް 

ޖެނެރަލްގެ ގާނުނޫ  ޓަރ  އުކި ސެމެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޅުގަނޑުމެން އެންއަ  .އިމްތިޔާޒް ފަހުމީނޑު  އަޅުގަ  ބަރު ދާއިރާގެ މެން

ބިޙުލާޞްއި ކުރުމުގެ  ތެއްކަމަސަ  މިންގެ  ޅުގަނޑުމެއަ  ންކުރުޙު ލާޞްއި  ބިލު   އެ  .ލު  މިވަތުގެ  މިހާރު  .  ނީރޭގައި 

ނިމިފަ އި ޅުއަ  .އޮތީ  އެ  އިގާތްގަނޑަކަށް  ފައިންގަނޑުމެން  ޙަ ކޮށްއްޔެ  ކަންކަން  ށްލެވިވާލުކޮލަން  ފައިވާ 

މެދުގަ  މިއަދު އެ  އިބަލާލުމަށްފަހުގަ    ޅެއް ނަގާނީ ކުޑަވަގުތުކޮ  މެންޑުގަނމަށް އަޅުކަ. މިލާނަންއި މަގޮތެއް ނިން  އި ބިލާ 

  12  ތުކޮޅަކަށްފަހު( ގު)ވަ  .ގެންވެނަގިވަންދެން    2:30ނޫނިއްޔާ    2:20މިހާރުން ފެށިގެން    ށްގަނޑަކަގާތް . އެއީ  ހަމަ

ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެތުން  ޔައްސިއިހަގެ  މަޤާމުނާއި  އްޔަތުންސިއި ހަލްގެ ފަރުދީ  ރަނެ ކިއުޓަރ ޖެޕްރޮސެ  .ރ(ގެ ) ވަނަ މާއްދާ

އޮފީހުގެ ހަމަހަމަކަމާއަމިނިވަންކަމާއި    ޖެނެރަލް  މުބުރުވެރިކަމާއި  ހިފަހައްޓަންވާނެޚުއި  ކުރީދުޠަރިފްކަން  ވަހު  އެވެ. 

މީގަޑުނގައަޅު ޢަރައި  މެން  މާނަޒުލަފް،  ބަސްބި  މިވާ  މަޑު ބަލާލުމަގެ  މާއް  އިށްލާފަޕާކްކޮ  އިފަކޮށްލާށް  .  ދާއެއްއޮތް 

  ، ތަށް އެގޮތީވެ ހަމަ ލޫމާތު ލިބޭޢުމަ ށްނަޅުގަނޑުމެންމަށް އަކަ އްޒެއޮތް ލަފް ރަނގަޅަށްއެއީ   އިޗެކްކޮށްލިއިރުގަ ހާރު މި

ވަނަ މައްދާގެ )ހ( ގެ    12  ތުކޮޅަކަށްފަހު(ގު)ވަ. ނިންމީ  މި ޅުގަނޑުމަށް އަކަ ނަ ންއަށް ފެޓީކޮމި  އޮތްގޮތަށް ބާއްވަން

ޤަމަ  ޖެނެރަލްގެ ޓަރ  އުކިސެޕްރޮ  .14 އަތުވެދާނެ އެޤާމުގެ  އުނިކަމެއް  ކަމެއް އެ ދަރަށް  ވަގުތެއްވެސް  އްގައި  އްވެސް 

ނުކު ސިއިހައެއްވެސް   މިނި  ލީކޮށްޕާކް  ންމެގަނޑުއަޅު  އިވަހެއްގަ ރުން. ކުރީދުއްޔަތަކުން    އައްސަސާތަކާ މު  ންވައެހެން 

ކޮމި ހުބެހޭ  މިޒާހެޅިށަޓީތަކަށް  ބިލުތުފައިވާ  މަސައްކަތްއެއްގޮ  ތަކާ ގެ  މުކޮށްލުމަށްތަށް    އި އެކުގަ  ނާއްރިރުންޤަ 

ކުރެވެން  ށް މަޑުނަނޑުމެންގާތީވެ އަޅުގަހިނތަށް ނު މަސައްކަތް އެގޮ  އެކަމަކު އެ   .ހަމަޖެހުނީ  އި ގައޭރުބައްދަލުކުރަން  

ބިލުމި    ކުރަނީދުގަސް  މިމެން  އަޅުގަނޑު  ނެތީމަ އޮތުއި  ޕާކްކޮށްފަ  ، މިމާހެންވީ. އެނިންމަން  ހަމަ  ދެން  އޮތް  މަށް 

ނުބަލަ  މިއަޅު  އިއިތުރަށް  ކޮމިޓީއަށް  އޮތްގޮ  ގަނޑުމެން  މިހާރު  ރަނގަޅުމާއްދާ  ފެނިވަކަމަތް  ވެ  ގަންނަވާތީ ޑައިށް 

  ން  ޙުސައި ސަޢުދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ލީވިލިނގި  ފަހު(ޅަކަށްތުކޮގު)ވަ.  މީނިން  ބާއްވަން ހަމަ މި   ށްތައެގޮ

ޖެޕްރޮސެ  .ފިގެންގުޅިވަޑައި   ކޮމިޓީއާ އޮނިމިޅުގަނޑުމެން  އަ  ގާނޫނުގެ  ލްގެ ރަނެ ކިއުޓަރ  ގާތްގަނޑަކަށް    އް ތްކަމެފައި 

މި   އިނގޭނަލްފައިދެން  އިތޯކޮށްލަނީ  ގޮސްލަން  ބަޔަށް  އެ. ހަދިޔާގެ  ކޮންމެ  ށް  ކޮއާންމު  .ށްމާއްދާއަ  ނގޭތޯ. ހަދިޔާ 

އޮތް   މީހަކަށް ލިބޭގޮތަށް  އުސޫލަވެސް  ލިބެ  ހަ   ން ކުން  ނުވައޮތް  ނު އެ  ތަދިޔާއެއް  މަންފާއެ ހީއެއް  ފިޔަވަވަތަ    އި އް 

ހަދި ނު އެނޫން  އެޔާއެއް  ނުވަތަ  ވަތަ  ނު އެއްވެއް  އެ މަންފާހީއެއް  ފަރަތާކުން  މީގަހޯދުންސް  އެދުވައި  .    ހު ވެސް 

ނިޅުއަ މުގަނޑުމެން  ބައްރުއްރިޤަންމީ  ގެންގޮދަލުވުމަންގެ  އެ ސްގެށް  އެކަން  ގޮއެއް   ކާ ތަލްމުތަބައްދިން  ހެން  ތަށް 



  

ހޯދަންގޮ  ނެ އްވޭކުރެ ކުރި  އެ   .ށްކަމަ  ތް  އަޅުބައްދަލުވުން  ނުދާތީވެ  ހަމަމެޑުގަނއަށް    މާއްދާގައި   މިމަސައްކަތް    ން 

އަޅު  އި . މީގަ ންނިންމާލަ  ފައިލާކޮށް އްކަތްމަސަން  މެގަނޑުވެސް އަޅު ބޭނުން  ބަލަން  ން  ހެއެ  ށްނަނޑުމެންގައަދި ހަމަ 

އޮންނަ އްމާ   މި   ގައިތަކުއުމުޤަރެޓިކް  ޑިމޮކް   ،އުމުތަކުގައިޤަބައެއް   ބަލާލަން  ،ތްގޮ  ދާ  ދެން ވެގެންއުސޫލެއް   .  

ބަލާ ކުޑަ  ގަނޑުއަޅު ބައެ ކޮށް  ތަންތާނގަލި  ދަންނަވަ  އި އް  ތެރޭން  ލާނައި އޮތްގޮތް  . ތޯގޭއިނ   ގައިމީގެ 

މިށްގަނޑުމެންނައަޅު  ،މާންވީހެއެ  ކަށްފަހު(ކޮޅަތުގު)ވަ އިތުރު     ފު މާއްދާއަށް  މިށްހަމަކޮށްލުމަރިކޮށްލަން  ނީ  ންވަބޭނު   

، ހޯދާ ހަދިޔާއެއްގެ  ހަދިޔާއެއްގެ ސަބަބުން  ލިބޭ   އަދި އެ   އިނގޭތޯ   އެދުމާށްބިގަތުމަ ލިއަދިއި  ޔާއެއް ލިބިގަތުމާ ހަދި

  ޔާ ނެ ކަހަލަ ހަދިކަމަށް ބެލެވޭ  މަލެއްޢަވުމުގެ  ފޫޒެއް ފޯރު  އޭނައަށް ނުއީއެ   އިއިރުގަ ލީ ބަލާބައެއީ ރިޒަނަ  ސަބަބުން

ހަދިޔާއަހުއްދަ  އެއީ ނުވާނެއޮވެގެކަށް  ވެގެންވާ  ގޮ  އެ  .ށްކަމަ  ން  އަންނަ  އަޅުގަމާނަ  ދާ  އް މާ  މި  ންމެނޑުތަށް 

ބައިއިތުރަ  ނޑުމެންނާއަޅުގަތު  މިވަގުމިޓީގައި  ކޮ  ތުކޮޅަކަށްފަހު( ގު)ވަ .  ންލަކޮށްރާފްޓްޑް   ދޫ ނަފޮ  ޑައިގެންފި ވަވެރިވެށް 

ނޑު  ޅުގައަ ޙިސާން ޙުސައިން. ރު ރި މެންބަޒަތްތެ ގެ އިއްދާއިރާ ރާޖާއި ތުޅާދޫ މޫސާ ސި ރުރި މެންބަޒަތްތެގެ އިއްދާއިރާ

ފާހަގަކޮށްށްމިކޮޅަ ފާހަގަކޮށްލާނަން  ތުކޮޅަކަށްފަހު( ގު)ވަ.  ނަންލާ  ރިކޯޑަށް  ގެ  ދާއިރާނަވަރު  ހިން.  އަޅުގަނޑު 

  ގުޅިވަޑައިގެންފި   ރު ޢަލީ ޙުސައިން ރި މެންބަޒަތްތެގެ އިއްދާއިރާ  ކެންދޫން މަޙުމޫދު އަދި  ޖީހާ  ރުރި މެންބަތެތްޒައިއް

ގެ    12  ތުކޮޅަކަށްފަހު( ގު)ވަ   .ކޮމިޓީއާ )ހ(  މާއްދާގެ  އިމެޅުގަނޑުއަ  16ވަނަ  ގޮތް    ލާޙުކޮށްލި ޞް ން 

މީހަކަށް ށް  އާންމުކޮ.  ންލާނައިދަންނަވަ ލިބޭގޮތަށް  ކޮންމެ  ލިބެންއޮތް   ވެސް  އުސޫލަކުން  ނުވަހައޮތް        ތަ ދިޔާއެއް 

ނުއެ މަންފާއެހީއެއް  ފިޔަވަވަތަ  ހަދި  އި އް  ނު އެނޫން  އެ ޔާއެއް  ނުވަތަ  ވަތަ  ފަރަތާކުން  އެއްވެއް  އެ މަންފާހީއެއް  ސް 

އޭ  .ހޯދުންނު ފޯރުވިދާނެ ނު  ށް ނާއަނުވަތަ  ބެލެ ކަމަ  ފޫޒެއް  މަން  ނުވަތަ   ޔާއެއް ހަދިދަ  ފަވޭށް  ނުވަތަ  ފާއެއް  އެހީއެއް 

އެފަނުގަތުން  ލިބި ހު  ދަނުވަތަ  އެދި  މިށަނޭޅުންކަމަކަށް  އަޅުގަނޑުގޮ .  މިޙު ލާޞް އިމި  މެން  ތަށް  މި   .  ކުރީ  ހާރު 

މިހާ ގަނޑުއަޅު  ތުކޮޅަކަށްފަހު(ގު)ވަ މިމެން  މާވަ  12ނީ  އުނިކޮށްލަ  ރު  ދަށުގަ  1ދާގެ  އްނަ  ގެ  )ހ(  ރަ  އެހެ  އިގެ 

މިނަންބަ  ވަނަ   6އޭގެ    . މާއްދާވަނަ    6  . 6އޮންނަ    ގޮސް އެންއެހެ  1،2،3،4،5   މި   އި . އޭގައުނިކޮށްލަނީ  ރު 

އްވެސް  އެ  އިފިޔަވަ ތުގައި  ންކުރާ ޙާލަވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާ  16ގެ  ދާގެ )ހ(  އްވަނަ މާ  12ގާނޫނުގެ     މިންނަނީއޮ

އެހީ ފަރާތެއް މެހެޢި  އާއި   ގެ  ހަ  ރީ މާންދާނާޔަތާއި  ސީދި އާއި  ނުވަތަ   ދާޔާ  ނަސީދާގޮނު  ގޮތުގައި  މަވެސް  ތުގައި 

މިނުހޯދުން އު  .  މުޅިން  ސަބަބަޖެމި  ނިކޮށްލަންމާއްދާ  އިމިހާރުމެން  ގަނޑުއަޅު  ކީހޭ  އެހެން  ޞް ވާނީ  ލާޙެއް 

 .  ންދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިޅާދޫ . ތުށްތަގޮ ވާ ރުވަ ކަމެއް ކަހާ ހުރި   ށް ގެނެވިފައި މިކަދާއަމާއް

 

 ކެވުން: އްދެހަކަވާ  ސައިންމެންބަރު ޙިސާން ޙު ދާއިރާގެ ޅާދޫ ތު

  ށް އަމިއްލައަ  . މިހާރު ހަދަންޖެހޭނީޓްމި އޮޑި  ކޭރެޑް އޮޑިޓަރޓަ ޖިސްންތޯއޭ ރެކުރަންވީނޫންޔާބަ  އިއަޅުގަނޑުމެން މީގަ

 . ސްވެ ޑަރ ހަދާގޮތަށްއޮޓި ޑް ރެޖިސްޓަރތަކުގައި އެބަހުރިބައެއް ގާނޫނު .ނޫން އް މެފޯމް ލު އިފަފުރާލާ



  

 

 ތުކޮޅަކަށްފަހު( ގު)ވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފައާން ފޮނުރާތްމު  ހުންނަތަކުން  މުއެކާއި  އެއް ސިޓީތަބަ   ވާފައި  ހުންއަ ކި  ފޮނުވާފައި  ،  ތައް ސިޓީނަ އްސަސާތަކުން 

މިއަ މިހާރު  ހުރި ޑެޑްލައި  ދަށް އޭގެ  ހަމަވާ  އެއްޗެއް ން  ޑެހާ  ގޮތެއްގައިޖުމްލަ އިތުރުކޮށްލާ    ން ޑްލައިގެ    އެ   . 

ބުރާސްފަތި  ވީ އްވަންއިތުރުކޮށްލަ  އިދުވަސް  ބުރާސްފައްޗާ އިތު   ޔެ އް،  ދެހަމައަ  ރުކުރީ    ، މާ އެހެންވީ  ،އޯކޭ؟ ތޯއްށް 

. އަޅުގަނޑު ކިޔާލާ  ރިގްލާގެ ރިޕޯޓެއްކްން ޔަރޑް ޖަސްޓިސް ޔޯހައުތު އެފްރިކާގެ ރިޓަ ސަ  ދެން .ށްހަމައަ  ރާސްފައްޗާބު

މި  ންމެވެކޮ  ގެ، ރިޕޯޓު  . މިނދެގެންއި  އިގަ ގޭއިނގޭތޯ  ޓު  ރިޕޯ  އެހެދިން   މަޖިގަނޑުއަޅުސް  އި  ފަފޮނުވާހަށް  ލީމެން 

މަ އެކަމަ  ޢުލޫމާތަށްއޮތީ  ލިބުނީމާއެފަ  ،ސްނަމަވެންއެހެ  .އިނގޭތޯކު  ޓަކައި  މަޢުލޫމަތު  ގަނޑުމެންގެ  އަޅު  ދަ 

  . ންކެދެ  ގަނޑުއަޅު  އިގޮތުގަ  އްގޮތެ  ގަޅުރަނ އެއީ    އް ނިންމާލުންއި ގޮތެދުގަ މެ  ޖެހޭ ކަންކަމާއިމަށް އަންނަންކަލުސަމާ

ތިށް މިކަމަ  ވެހެންއެ ޚިގެ ޅުންފުބޭ    އަޅުއެދެން  ށްފުޅަކަލުޔާ  ފާހަގަކުރެވުނުޑަނގަ.  ކަންށް  ބައެއް  ކަން   

ރެކޮމަ  އްވާފައިކުރަޓުކޮމެންބޭފުޅާ    އެ  އި މީގަލާނަން.  އިނަވަދަން ބައެއް  ދެއްވާފަސްތައްންޑޭޝަންހުރި  ހުރި    އި 

  ށް އައަސާސީނުނޫޤާނަށާއި އަދި  ގާނޫ  އެ  ރޭގައި ބަދަލުތަކުގެ ތެ   ނަ  ގެންށް ފޯމަމެން ޖުޑިޝަރީ ރިނޑުގަޅުން އަރުކާސަރު

.  ންޓްތައް ކޮމެ  މުގެމާއި ނުކުރާ ކަންކަކުރާ ކަންކަޅާ ޤަބޫލުބޭފު  އި އެ ތަކުގެ ތެރޭގަކުރާ ބަދަލުދުވެސް ގެންނަން ގަސް

ނީ އޭގެ ތެރެއިން  ލައިގަންނަޖީގެ އޮފީހުން ބަ.ނަވާލެވިދާނެތޯ އޭ ދަންގެ އޮފީހުގައި އެދިޖީ.ށް އޭނަގަނޑުމެންދެން އަޅު

ރެކޮމަކޮ ގޮކަމެ  އެއް  ތޯއްކެތަޑޭޝަންސްންންކޮން  އެއާދެން  .ތުގައި އްގެ  ހަމަ  ޖުޑީޝަގަނޑުއަޅު  އިގައެކު   ލް  މެން 

ބި   ފޯމުގެރި މަސައްލުބައެއް  މިތައް  ކޮމިޓީތަކުން  ރެކޮމަ  ކަތްކުރާ  ބައެއް    ށް ތަކަންސްޝަޑޭންރިޕޯޓުގައިވާ 

އެޔަތްޢާރި ގެންކުރުމުޑްރާފްޓްތައް  ލުބި   ކުރެވިގެން    ޑުމެން އަޅުގަނއި  މިޓީތަކުގަކޮ  އެ  ށްމައުދެގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ޙި ޕޯރި  މި އެއީ ލުން ކޮށްއްޞާޓު  ވެދާނެތޯކަ  ގަޅު ރަނ    ވާހަކަތަކެއެ  މަކަށް  ހިތަށްއަރާ  މެންއިއްޒަތްއް.  އީ  ބަރު  ތެރި 

އެފްރިކާގެ ރިޓަޔަ ސައު  ތުކޮޅަކަށްފަހު(ގު)ވަޙިސާން.   ޖަސްތު  ޔޯރޑް  ކްރިޓިސް  ބަންޑާހަން    ނައިބުގެ އޮފީހާ   ރަ ގްލާ 

ނުއްވުމުން  ށް ފޮހައި މަޖިލީ ޓަކަ   ތަށްޢުލޫމާ މަޓު މަޖިލީހުގެ ރިޕޯ  ރެއްވި ކު ހު ތައްޔާރުފަ ށްކުރި ދިރާސާއަތައްޔާރުގުޅިގެން  

ކޮމިޓީނޑުގައަޅު އެމެންގެ  އަދުމެ  ޕޯޓާރި  . މިވަނީ ލިބިފައިޓު ރިޕޯ  އަށް  އެމެންޅުގަނޑުގައި  ނިންމަން ގޮތެއް    . ޖެހޭ ބަ 

އެބައަޅުގަނ ތެރޭމަޖިލީހުގެ  މި  ފެނޭ  ޑަށް  ޖުޑީޝަ  ރިގައި  މަސައްކަތަތްލް  އެތަފޯމުގެ  އެކޮމި  ކެއް    ބަ ޓީތަކުން 

ބަ   ، ކުރައްވާ ބިލުއެއޭގެ  ކުރުމާއި  އް  ޑްރާފްޓް  އިކަންކަ އެ ތައް  ކައްވުކުރެ ޙުލާޞް ން  ން  ކަންކަ  އެ   .ންތައްތަކެއްމުގެ 

ރެލަ ކޮމިޓީކުރައްވާ  ރިޕޯޓަމުހިން  ރިޕޯޓަކީ  މިށް  ކަތަވެންޓް  އަކަމަ  ވާނެކަށް މު  އޭގަ ދެކެ  ޅުގަނޑުށް  ވާ  އި ން 

ރި  އްޒަތްތެ ން އިށަހަޅަހު ،ނޑު އެބަ އެދެންއަޅުގަށް ކުރުމަރިޕޯޓު ޙިއްޞާ   މި  ކޮމީޓީތަކާ އެ  ، ހެންވީމާއެ .އްޢުލޫމާތުތަމަ



  

އެއްގޮލަޔާޚި  އެ  .ޔާލުފުޅަށްޚިރުން  މެންބަ އެގޮވަނީނަމަ  އިގަ މުތްކަށް  އަޅުގަނޑުތަ  ކުރިށް  އާދެދާނީ  އަށްމެން   . !  

ބެހޭ،ންވީމާހެއެ މިކަމާ  ރިޖުޑީޝަ  ،  މަލް  ކަމާކައްސަ ފޯމުގައި  މިބެހޭ  ތްކުރާ  ކޮމިޓީތަކަށް  އެ ރި    ފުޅުންގެ  ބޭ  ޕޯޓު 

  ގެ ލް ކޯޓުވިސި  .އް އިނގޭތޯލައެސަ އޮތް މައް. ދެން އެބަނިންމީ  އި ފޮނުއްވަންކަޓަ  ތަށްމާމަޢުލޫ  ށްތުރައި  ށްތަމަސައްކަ

ފިޔަވަޅުޢާރާޖަމު  ތުރަޢާޖު އިކުރުމުގެ  ތަންފީޛު  ތައްޙުކުމް ޖުޑީގުޅޭގޮތު  މާ އެޅުކޮށް  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ން 

ލަވާލި  މެން އެކު ގަނޑުޅު. އަވެފައިވާކަން  ޅެއްދުވަސްކޮ  ތާލިބިފައިވާ   ށްޓީއަމިކޮ  އަޅުގަނޑުމެން  އްޓީއެފައިވާ ސިފޮނުއްވާ

.  ޙަވާލުކުރެވުނު ކާ މިޓީއަކަތެއް ކޮއް މަސަގެ ކުރުމުޓްއް ޑްރާފްލެބިގެ ނުތުގެ ގާނޫރަޢާއިޖު މަދަނީ  ، އެއީ އްއެޓީމިކޮ ބްސަ

އޭރުގަމެޑުއަޅުގަނ ނިޓީކޮމި  މި  އިން  އެން  ކޮމިސަ  ންމެވީ  ން  ޅުފުބޭ  އެ  އިގެންފޮނުވަސް  ވެ  މައްސަލަ  މި  އަށްޓީބް 

ޑް ރ ޕްރޮސީޖަ  ލް ސިވި ހަގެ  މި ދާއިދަމުންރާފްޓެއް  އެކަން  ގޮ  ލިބޭނެ   ލު ޙައްމިއިން    ތަށް ވާނެގޮޓްރޭކޯޕައިން  ރު  ތަށް 

  ތް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަ  ކޮމިޓީގައި އެ   އެ   ،. އެހެންނަމަވެސްރަންޞާކު ޙިއްމެން  ގަނޑުޅުށް އައަޓީކޮމި  ށް އެރުމަކު

ބޮޑު  ކުރެވޭ ނު   ދޭންފާހަގަކުރަމުއެބަ   މަސައް  .ށްކަމަ  މަސައްކަތެއް ވަރުގެ  ބޮޑު  ފުޅާ  އެ   ވާތީވެ ށް ކަތަކަމާ    އެހެންވެ 

މަސައްމިޓީކޮ އަޅުދާނު  ސްލުއަ  ށް ރިއަކުކަތް  ގެ  މަނޑަ ގަކަމަށް  ލިބެނީޢުށް    ބަންޑާރަ   ދެން  .ހުރެ  ސަބަބާ  އެ  ލޫމާތު 

އިނގިރޭސި ޑް ހާމި  .ކަތަކީއް ސައްމަ  ތެއް އެކައް މަސަދާމުންހުން ކުރައްވަނައިބު އޮފީ ސް  ހަމައަށްގޮ  ރާފްޓަކާރު އޭގެ 

ވެސް    މަށް ކަ  ކަތެއް ދެތަނަކުން ކުރެވިދާނެޑުޕްލިކޭޓް މަސައް   ، ންވީމާއެހެ  .ވެސް  ވަނީ އިފަލާއިށް ހުށަހަޅަޓަންކޮމެއަދި  

ފާހަ އެހާ ބޮ  ކޮމިޓީގެ އެ  ސަބް   ޖިލީހުގެ މިއަދި މަ  .ކުރޭގައެބަ  މަސައްކެޕޭސިޓީ  އޮކަޑު  ށް  ކަ ކަމަ  ތް ތެއް ކުރުމަށް 

އެންމެ  ހަމަ  ވޭނެ  ރެދައުރުގައި ކު   ރު މިމިފަހަ  އި ލީހުގަމަޖި    މި. އަދި އެއީ ހަމަ އިނގޭތޯ  ން ދެކެވެސް ނު  އަޅުގަނޑު

ޕްރޮޖެކްޓް އަޅުށް ކަމަ  ބޮޑު  ދެކެނީ  ޑުގަނ  ބޮ  ވެސް  ކުރުމައެވަރުގެ  މަސައްކަތެއް  އޮ.އޭ  .ކީޑު    އެ   ވެސް   ހުންފީ ޖީ 

އޮ.އޭ  ކުރެއްވިއްޔާމަސައްކަތް އި  ންޏެއްއެކަ  ންހުފީޖީ  ޕާނަޝަނޭރޓަން ނޫން  އެނާޓްލް  އެކުގަހީސްގެ    އެ   އިތެރިކަމާއި 

ސަ   ންކުރަމަސައްކަތް  އެ  ،އެހެންވީމާ.  އީދިޔަންކުރަމު ކޮމިޓީއާއޮތް  މިޙަ  ބް  މަދެން  ވާލުކުރެވުނު    ތް ކައް ސަނެވި 

އް  ވަގުތީ ޙައްލެ   އެ   ،މާހެންވީއެ.  ސިޓީ  އްވެވިފޮނު  ންޖޭ.އެސް.ސީ  އެއީ  .ށްރާ ގެނައުމައަނބުން  މެން ކޮމިޓީޑުއަޅުގަނ

މިވަގުހޯ އެ އިމާވެފަދި  އިގަތުދަން  ކޮށްކަމަވާ  ކުނެއްގެ  ގާނޫ ސް  މެވެން  މިލެއް  އްޙަ  ޑަތެރެއިން  ތަކެއް  މާއްދާ  ހޯދަން 

  މުޅި   ،ށް ދެކެނީންޑްވާންޖެހޭނެ ކަމަމެވެސް އެޓެންމެން މިއަށް ކޮޅުގަނޑު އަވެސް ކުރުން އެއީ ނަމަ  އެކުލަވާލައިގެން 

އިމަދަނީ ފާސްނުވިތުޢާޖުރަ  އެތި  ނުކުރެވުމެންނައަޅުގަނޑު  ލު ބި  އެ  .މަކުއެއްކަގެ  ތައްޔާރު  މިދެންނެވި  ކަމައްނެށް  ކު 

ކަންކަމަށް ޙައްލެއްސިޓީގައިވާ  އެޑްރެސްކޮށް  މަސަލި    މަގަށް  އައްކަތްކުރުބޭނެ  އިދާރާގަނޅުން.  ބޭފުޑު  ޅުންނަށް   

ދެންމެޅުގަނޑުއަ  އިހުގަވަދުކުރީ ގާނޫ އެއީ  ން  ނެވިން  ގެނެސްގެންށްނަކަކޮން  މާއްދާތަކެއް  ކޮން  ރުކޮށްގެންތޯ  ތު އި   

ޙައްލެއް   ފާހަގަ ޅުގަނޑަށްއަ  .އޮތީ  ލިބެންމިކަމަށް  އެއްކަމަކުރެވު  ޙުކުމްތައް ޓުކޯ  މަދަނީ   ކީނު  އޮތް  ނިންމާފައި    ން 

ކޮށްލާނެ  ކަން  ވީމާ، އެ. އެހެންވަނީޑަށް ބޭނުންވެފައިން މިއީ ބޮލެއް ހޯދުއް ޙަކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް  ޛުތަންފީ

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. އްޒަތްތެރިއި  ހުޅުވާލަން.ވެސް ތު އަނެއްކާ ގޮތެއްގެ މަޝްވަރާއެއް އަޅުގަނޑުމެން މިވަގު



  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ށް އިޞްލާޙު  އިދުތަކަގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާ ބެހޭ  ތްކުރުމާގޮތާއި ޝަރީޢަ   ޢަތްކުރާ. މިހާރު ވެސް ހަމަ ޝަރީރިއްޔާޝުކު

ނެތިގެން ކުރެވެން  ތިކަން  ބަގެނެސްގެން  އަޅުގަނޑު  ކަމެ ލާ ތޯ  މަޖިލީހުން  އަނެއްކާ  ކޮންމެހެން  ބޭނުންވަނީ.    އް ލަން 

އަޅުގަނ ހިއެއްނުވޭ  ކުރަން  ނެތް  އިޖުރަޢާތާ  ދަނީމަ  ސީދާދެން  ޑަކަށް  ގާނޫނެއް  ވެސް ގޮތެއް  ކޮންމެ  ބެހޭ    ގައި 

ނެހެދިފަ އި  ތް. އި  ގަވާއިދަށް  ތި  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ބޭ  ޞްލާޙު ގާނޫނެއް  އެ  ނުކުރެގެނެސްގެން  ނީތޯ.  ވެފުޅުންނަށް 

މަ ވަކިން  ޖިއަނެއްކާ  ތަންލީހުން  ޖެހިއްޖެ   އްކާނެއަ  އިދުތަކަށް ގަވާ  ކޮޅުކޮޅުއެ  އަނެއްކާ  ބަދަލުގެންނަން  ދެން  އްޔާ 

ނުކުން މައްސަފަހުން  ހުރެދާނެހެން  ސްވެ   އްލަތަކެނަ  އެހެންވީއަ  ތީގައި  ހީވާތީ.  ކަން  އެ   ހަމަ  ،މާޅުގަނޑަށް 

 ފާހަގަކޮށްލީ. 

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ން ވާހަރިޔާސަތު

މަދަނީ ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  ކޯޓު މި  މަސައްކަތްކުރިކުތަ  މީހުންގައި  ކިބައިން    ،  ބޭފުޅުންގެ 

ސާފުކުރި ގޮންޖެ  ންމަޢުލޫމާތު  އަޅުވަ   އިރުސާފުކުރި   .ހުންތަކުގެހުރި  ވާހަކަތަކެއް  ގިނަ  ވެސް  ރަށް  ގަނޑަށް 

ނޯހު  .ހުރި  ކޮށްފައިޞާއްޙި އަޅުގަނޑު  އަޅުންނާނެ  ހިތަޓްކޮށް.  އެކަނި  ކު  ށްއެރީ ގަނޑު  މަސައްކަތެއް  ނަމަވެސް  ޑަ 

ކޮށްލަން   މާއްދާއިނދެގެން  މިހެންވެއްޖެއޭ  ކޮންމެވެތަކަކަށް  ހަދާފަމިހެން  ޑްރާފްޓްތަކެއް  ޒާތެއްގެ  ތި ސް    އި 

ބޭ  މި  ވެސް  ކުރީގައި  އޭގެ  ދެން  ދައްކާލަން.  އެކަ   ކުރިން ވާލުޙަ  އަޅުގަނޑު  ފުޅުންނާބޭފުޅުންނަށް    ލަ ހަ ކިހިނެއްތޯ 

ގައި  ކޮން ގަވާއިދުތަކަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންތޯ މި ނިންމެވި ކަހަލަ ސިވިލް ކޯޓުތަކަކަށް ކޮންކޮން ގާނޫނުކޮން

  ށް ދިނުމަޝާދެއް  ކަމަކީ. އޭގެ އިރުނެ  ކުރެވޭއްލު ހޯދަން  ޙައްސަލަތަކަށް ބޮޑަށް  ރެވޭ މަނުކުޛުފައި ތަންފީކުމްކުރެވިޙު

ރީ ބޭފުޅުންގެ  ބައެއް ބޭބޭފުޅުން އެ ގޮތަށް އެދިވަޑައިގަތީމަ އިދާ ޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން  ހެހުށަވަހެއްގެ  ކުރީ ދުމިތަނުން  

 ންބަރު ޙިސާން.މެއްޒަތްތެރި އި  ތުކޮޅަކަށްފަހު(ގު)ވަ ގާތުގައި ރިކުއެސްޓްކުރެވިފައިވާނެ. 

 

 ތުކޮޅަކަށްފަހު( ގު)ވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ންޙިސާ ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

ގަވާ އަޅުގަ މި  އަޅުގަނޑު  ދެންނެވީ  ކުއިއިދަށް  ނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ގެންނަން  ކަމެއްތޯއޭ ޞްލާޙު  .  ރެވިދާނެ 

، އެ ބޭފުޅުންނަށޭ އަސްލު  . އެހެންވީމާވާލުކޮށްފަޙަތޭ  އިދަށް ބެލެނިވެރިކަމުގެ ފަރާތެއް އެބައޮގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ގަވާ

ދިރާސާތައްކުރުމާއި އެ    ންޖެހޭ ން ކުރަޅުން އެ އިޞްލާޙު ގެންނަން އެ ބޭފު. ދެޕްރޮސީޖަރަލީ  ޞްލާޙު ގެނެވޭނީ މި އި



  

ނިމިފައި އޮތީމަ    ޓްރާފްތުގެ ގާނޫނުގެ ފުރަތަމަ ޑްޢާރަތު، ސޮރީ މަދަނީ އިޖުޢާރަހުރިހާ ކަމެއް ނިމޭއިރު ޖިނާޢީ އިޖު

ބިލުގެ މަސައްކަތަ ދެން ކިހިނެއެ  ދެ  ވާނީ.އްތޯއޭށް  އެ  އެ  ޕެރަލްކޮށް  މީހުން މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނީތޯ. އެއީ  ބައި 

 .ރައްވައިގެންތި ދިރާސާތަކެއް ކުރަށް ބޮޑެންނަށް ވެސް މި ކަންތައް ހަމަގައިމު އިޞްލާޙުކުރެވޭނީ ވަބޭފުޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީއަ  .ވާހަކަފުޅަށް  ފާހަގަކުރެއްވި   ގެމެންބަރުއްޒަތްތެރި  އިރިއްޔާ  ޝުކު ގަވާއިދު  މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީގެ    ދި  އެ 

 ހުންނަ  ކޮށް ރަނގަޅުކުރަން ން ހަދާ ގަވާއިދުތައް އޯވަރސީނުއެއް ތަންތަސްޓްރީތަކާއި ބަމިނި  ނީތެރެއިން އެ ކުރައްވަ

ގަވާއިދަ   ކަންކަން. އޭގެ ގަވާ ދަރަނީސާބިތު  ނުވާނަށް  ހުރަ   ވެދާނެ  ކަށްތެރޭގައި އެއް  އެއީ. އެކަގެ  މިއީ  އިދެއް  މަކު 

ހީވާކަ ކަމަކީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއް  ބާވަ  މިސާލަކަށް  ސިލުކުރަންޙާހަލަ  އެ  މައްސަލަ.  އެއް  ދިމާވި  ފަހުން  ތުގެ  ދާދި 

ހުނުކޮށްހުރަ  ކުންބޭންކަންކަން.   ރަޙުނުކުރެވިފައި  ހުންނަ،  މައްސަލަތަފައި  ރަންނަ  ވިއްކާހުކުގައި  ލުމަށް  ނު 

ދިމާ  ގޮތަކަށް  ކަންކަން.  ހުރަސްއެޅޭ  ފަރާތުހުރަ  ޖިނަލީއޮރި  ފުރަތަމަ   ސާލަކަށް މިވާ  ރަނުކުރާ  ވިއްކާހުގެ  ވޭ  ލެނު 

ގޮއްސައިވަނި ރަހިސާބަށް  އެހެން  ރަ ނެހުކޮށް  އެ  ހަމަ،  ގޮތަ  ނުހު އް  އެހެން  އެހެން  އަނެއްކާ  ކޮށްގެން    ތަފާތު ކަށް 

ނު  ގެންމައްސަލައަކަށްވެ  ދިމާވެފައެ  ޙާލަތު  ގޮންޖެ  .ވިއްކޭ    އެކަހަލަ .  ހުރިކަމަށް  ފައިމާވެދި  ހުންތަކެއްއެކަހަލަ 

ސާއަދި  މައްސަލަތަކާ ބައިވަރު  ދަރަނީ ބިވެސް  ގޮތުން  ނާ ހުރަކާއި  މައްސަލަތަ  ގެތު  އިޝޫސްތަކެއް  ދިމާވާ    ގުޅޭ 

ފަރާތްތަކުން. ދެން    ކިއެ   ން ދިގަނޑު ވެސް ވަރަށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯއަޅުގައި  ވަހުދުކުރީ  ނު  ފާހަގަކުރެވު  ހުންނަކަން

އަދި   އޮންހުގައި އެހެންވީމާ، މަޖިލީ ވެސް  ގަވާއިދު ކޮމިޓީން  ކަހަލަ ޙަނަ  . ހަމަ  ވަނީކަމެއްނޫންހެން ހީ   އްލު ހޯދޭނެ 

ބަދަލުގެންގާނޫނަ މަޖިލީހުގައި މިހާމި. އެއީ  ޖެހޭނީންނަން މި  ގެ  މި  ނަންޏާ ކަށް  ގަވާއިދު   ދެންނެވި ކަހަލަ  ރު އޮތް 

ވެސް ނޫނިއްޔާ މަސައްކަތެއްން ބަދަލެއް ގެންނަކޮމިޓީން ވެސް ކުރެވެން އޮންނާނީ ސާބި  ޏާ  ނަށް  ހުރަ  ،ތުކުރަންޏާ 

ގާނޫނެއްގައި އޮންނަ    ބެހޭ އެއީ ވަކި  ނު ވިއްކުމާ ހުނަށް ހިމެނޭ ރަހުރަ  ގެ ގަވާއިދު. އެކަމަކުރަނީތު ދަ ސާބިނުހިމެނޭ

ދެ މި  އެހެންވީމާ،  ކަހަލަ ންނެކަމެއް.  ވެސް   ވި  ގެންނަންޏާ  މި    ރެމެޑީއެއް  ގާނޫނަކަށް  .  ނަންޖެހެނީ ބަދަލުގެންހަމަ 

ކުއަނެ ހަމަ  އެއީ  ބަދަލުކޮޅެކޮތަން  ޑަކުޑައްކާ  ހުރިހާ  އް  ނުލިއްލުތަކެޙަށްގެން  ވަރައް  އްޒަތްތެރި  އި،  ފުޅާ  ށްބޭނެ. 

މި    މަސައްކަތެއް  ގާނޫނެއް ކަހަލަ  ބޮޑު   ށް މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ވަރަށް ބައިވަރު ބަދަލުތަކެއް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަ

ސް  އި ވެތުގެ ބިލުގަޢާގައި އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ މަދަނީ އިޖުރަސައްކަތަކަށްވާނީ. އެ މަސައްކަތްކުރާއިރު ކަހަލަ މަހެދުން ހަމަ 

އެ  ކުރަމުންޑްރާފްޓް  އެ ކުރެވުނީހެންދަނީ.  މި  ކަމެއްތޯ  ވީމާ،  ކުރެވޭނެތޯ  މާނަ  ،ކޮން  ގޮތަކަށް  މި  ހުރި    ހާރު އެއީ 

ވިން  އަޅުގަނޑުމެ  މިހާރު  ތުކޮޅަކަށްފަހު( ގު)ވަ  ސުވާލަކީ.  ޅޭއުމި    އުފެދިގެން ގޮތެއް  މިކޮންމެ  ދަކު  އަޔަސް 

  އެ ށްވާތީ އަދިވެސް މި މަޑުޖައްސާލީ  ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކައް ނުވެސް ނިންމޭނެ. އަދި ނަކަށް ގޮތެއަޅުގަނޑުމެ

ބޭފުޅުން  ދާނެ ގޮތަކާމަސައްކަތަށް ހަ ން  ވާލަގެ ތެރެއިން ދަންނައެހެނިހެން ކަންތައްތަކު  ނަށްމެދުގައި. އަޅުގަނޑު ތި 



  

ކޮމި  ންވޭބޭނު މި  ލިބިއެބައިން  ރައީ  ފައިޓީއަށް  މަޖިލީހުގެ  ކޯސް  ސަށްއެއީ  ސެކްރެޓު ޕްރީން  ޖެނެރަލް  ގެ  ޓަރީ 

ސިޓީ ފޮ އެޑްރެސްކޮށްފަނުއްވާފައިވާ  ރައީސަށް  މަޖިލީހުގެ  ސީޓީ  .އެއް  އެ  ދަންނަވާލަންތޯ    ރެކޯޑަށް.   އަޅުގަނޑު 

ންބަރު  ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ގާނޫނު ނަ،  ދު ނަޝީދަށް ޙައްމަ، ރައީސް މުރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ކޮމ10ި/ 2008 އި  2ނެވުނު  ގެ   ގާނޫނަށް  ގެޝަން، ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  އޮފް    ޞްލާޙާ ވަނަ  ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެޑްމިޖުޑިޝަ އުސޫލު    ރޭޝަން ޓްސްނިލް  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޯޓަށް  ދުވަހު  2019  އޮކްޓޯބަރ   23ސްޕްރީމް  ން  ވަނަ 

  ތަމަ އުއް  ވާނީ  ފަހު އެކަންށްމަށުފެ  ންރަކުޛުފައެވެ. މި އުސޫލު ތަންފީމަށްވަނީ ފަށާކުރުޛުގައި ތަންފީޓުގެން މި ކޯފެށި

އޮ ޑރ.ނަފަނޑިޔާރު  ދަންނަވާފަهللاޢަބްދުރަބަލް  ހާޒިދެންނެވުމު  އެވެ.ދީދީއަށް  ފަނޑިޔާރުގެ  ރިޕޯރީން  ސަލާމާ   އި  ޓާއި 

ފަނޑިޔާރުންނާ އެއްވެސް    އަދި  ޑިބެހޭ  އޮފް  ޓްޕާކަމެއް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޝަޖުޑިމަންޓް  ން  ކޮށްގެ ޞާއްޙިލް 

ފަނޑިޔާރު އުއްތަމަ  އޮނަރަނުވާނެކަމަށް  ޑ  ޢަބްދުރ.ބަލް  މި.  އެވެއެންގެވި  ދީދީهللاއަޙްމަދު  އުސޫލަކީ    އަދި 

އުސޫލެ   ސީއާޤާނޫނުއަސާ އޮފް ޖުޑިޝަލްޓްޑިޕާކަމަށާއި    އްޚިލާފު  ތި  ގު  ރޭޝަނާޓްއެޑްމިނިސް  މަންޓް  ޅިގެން ކުރަން 

ބަޣާވާތެ ޖުޑި،  އިކަމަށާ  އްއުޅެނީ  އޮފް  އެޑްމިނިސްޑިޕާޓްމަންޓް  ގެމަލާތް މުޢާ  ޓްރޭޝަނާޝަލް  ދާނަމަ  ންކުރަމުން 

ފިޔަވަޅުއަޅަ ވަޒީހަރުކަށި  ވައި  ދެއްވަމުންނެފާއިން  ދަނީ  ތަކުރާރުކޮށް  އިންޒާރުތައް  މި ވެކިކުރާނެކަމުގެ  މި  .  ހެން 

ސަބަބުން  ހުރުމުގެ  ޖު  ކަންކަން  އޮފް  ނިންމުންޑިޕާޓްމަންޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ކޯޑިޝަލް  މި  ޓުގައި  ތައް 

ނުހަނުކުޛުތަންފީ ވަނީ  ދަތިވެފަރުމަށް  ކޯޓު   އުސޫލުތައް   ގެޑިޕާޓްމަންޓް،  ވީމާއެވެ.    ތަންފީމި    ކުރެވޭނެ ޛުގައި 

ހަމަޖައް ދެންނެވީމެވެ.  ދެވައިސައިންތިޒާމު  ޑރ2019  ނޮވެމްބަރ  4އްވުމަށް  ފާސައިންޙު..  ސެކްރެޓަރީ    ،އިޒް 

އޮފް   ކޯޓުދަ  ޖެނެރަލް  ކޮ  ތުކޮޅަކަށްފަހު( ގު)ވަ.  ސްޕްރީމް  މި  ދުވަހެއްގައި  ޖަލްސާއެއްގައި    މިޓީގެ ކުރީ  ޚާއްޞަ 

ލިބުނަންނޑުމެއަޅުގަ މަޢުނުށް  އިތުރަލޫ  އަޅުގަމާތު  ދެން  ދަނީ.  މި  ކަށަވަރުވަމުން  މައްސަލަށް  މި  ގައި  އިނޑުމެން 

ގޮތަކާއި ކުރިއަށްދާ ބަމެ  ނެ  ޙި  އްޒަތްތެރިއިސެއް ހިންގާލަން އަދި  ޙުދުގައި  ޙުމެންބަރު  ށް  ރުޞަތަކަސައިން ފުސާން 

އެއެ ދަން  ތުކޮޅަކަށްފަހު(ގު)ވަ ތް.  ބައޮދިވަޑައިގެންފައި  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ކޮމިޓީގެ  މި  ނަން.  ލާއި ނަވައާދެ! 

،  ންނަމަވެސް ސައިން. އެހެޙުބަރު ޙިސާން  މެން  އްޒަތްތެރިއިގެ  ތުޅާދޫ ދާއިރާ  ސާބަށް އިންނެވި މުގައި މިހާހިބައްދަލުވު

  އެސް.ސީއާ ޖޭ.ވަތަ  ނު  ސްޓްރޭޝަނާނިޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިގައި ޑިޕާޑާޖެންމިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ

މިހާރު  ގުޅުންހު ކަމަނާ  އެ  އޮތީމަ  މައްސަލައެއް  މައްސަލަތަނާޒިލުވެވަޑައިރި  މި  ބައިވެރިވެގައި ގެންފި  .  ގެން ވަޑައިއި 

  ޖީހާން.މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

ކުރު ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން  ހުޙަޤީޤަތުގައި މިދިޔަ  އްރިރު ދެންމެ ތި އިއްވެވި ސިޓީއަކީ  ޤައްރިރު. މުޤަމު  ޝުކުރިއްޔާ 

ކަންބޮ ބައްދަލުވުމުގައި  ކުއްލި  ކަންތައްބޭއްވި  އެ ތަޑުވި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ތިއީ.  ސިޓީއެއް  އޮތް  މައްޗަށް    ކުގެ 



  

ކަމެއް   ތިން  ނިންމި  ކަދުވަހު  އެއް  ހުށަހެޅުމެއް.  އަޅުގަނޑުގެ  ކޮދެއްތޯ.  ޝަކުވާއެއް  މިފަދަ  އަށް  މިޓީމަކީ 

ޖޭ.އެސް.ބިލި މަޢުލޫމާތު  އެފަޞާއްޙި  ސީއާ ފައިވާކަމުގެ  ޖޭ.އެސް.ސީގައި  މައްސަލަތަކެކޮށް  އެ ދަ  މެދު  އިކަމާއްވާނަމަ 

އެން ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ބަޔާފިޔަވަޅުއެޅުން.  ނޫސް  ފަހުގެ  ސާފުކޮށް  މެ  ވަރަށް  ހަވާން  ދޭންތަކުން 

ފަނޑިޔާރުގެ   އެބައޮތް އުއްތަމަ  މައްސަލައިގައި  ޖޭ.އެސް.ސީން  މި  މައްޗަށް  ކުރިތަޙުޤީޤު  އަދި    އަށްގެންދަވައި 

މަޢުއަޅުގަ ކުނޑުގެ  ނުކަ  ށް ލޫމާތު  ނިންމަވައިފި   ނީނަމަ ވަމުގައި  އަޅުއްވަން  މިހާރު  ވެސް  ކަމަށް.    ފިޔަވަޅުތަކެއް 

ދެން އަދާކުރައްވައިފިއޭ.  ދައުރު  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ދަނޑުއަޅުގަ  އެހެންވީމާ،  ބެލުމުގެ  ސީދާ  މި  މެންގެ  ށުގައި 

ކޮންޑަކްޓްކުރަންޖެހޭޓް އޯވަރސައި ޑީ.ޖޭ.އޭ  ބައެއް  މަތިކޮ  ޒިންމާ  ގަވާއިދުން  މަޖިލީހުގެ  ށްފައިވަނީ  އަކީ. 

އެޑްމިނިސް ޖުޑިޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެހެންވީމާ،  މައްޗަށް.  އިދާރާގެ  ޝަނަޓްރޭއަޅުގަނޑުމެންގެ  އެ  ށް 

މައްސަލަތަކާ ރުމަސައްކަތްކު މިފަދަ  ޚާއްޞަކޮ  މަށް  ފަރާތް އެތަނުގެ    ށް ހެދި  އިސް  އެތަނުގެ    އެންމެ  ކަމުގައިވާ 

އުނދަގޫވާ  ޖެނެރަލަށް  ބި ވަންޏާ  ކަމަށް   ސެކްރެޓަރީ  އަދި  އެ   މަށް ކަ  ރުދައްކާ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ވަރަށް  އީ ވަންޏާ   

މުހި ވަރަށް  އަޅުގަނޑުންޚައްޞާސް  މައްސަލައެއް.  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ޤަމު  އްޒަތްތެރި އި ހުށަހަޅާލަނީ    މު  މި  އްރިރު 

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަނީ    ން..ޖޭ.އޭ ވަކިން މި ބޭފުޅާ ވަކިޑީ،  ފަރާތަށް އަދި ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް ޖުމުލަކޮށްނުވާފައިވާ  ފޮސިޓީ  

މި ކޮމިޓީއަށް   މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ކަން    މައްސަލައިގައި  ދެން    ގޮތް ދެނެގަނެ  ވާހިނގާފައި ދަންނަވާލަން 

  މަށް.ކޮމިޓީން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނިންމު އެއަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދު  އްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްޔާ   ކުރީ  ވިދާމެންބަރު.  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުޅުވަހުގައި  ކޮމިޓީގެ  ގޮތަށް    މެއް ވި 

 ބައެއް  އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނުއިރުގަނިންމާފައިވޭ. އެއީ އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ރޭގައި ބަލަމުން ދިޔަ

ކަންކަ އެ  ސިޓީއަ   މާ ކަންކަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ޖޭ.އެސް.ސީއަށާގުޅިގެން  ފުރަތަމަ  އެކަން  އަށް  .އޭޑީ.ޖޭ  އިކުން 

މައްސަލައާ މި  ސާފުކު ގޮތުންގުޅޭ  ސާފުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންށްރުމަ.  ބޭފު  ފަހުގައި  ވެސް އެ  ޅުންއެ  ސިޓީގައި     

ފުރުޞަތެމަތުކުރާހުތުމި  އަޅުގަނޑުމެން   އަވަސް  ހިނގާކަމަށްވަނީނަމަ  އެގޮތަށް  ކަންކަން  ތެރޭގައި  އް    ފިޔަވަޅެއް ގެ 

ކޮމައެޅު މަޖިލިސް  އަދި  ވަޑައިށް.  ކަމާމިޓީއަށް  އެ  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޝްވަރާކު ގު  ގެން  ރުމަށް  ޅިގެން 

ފަހުގައި  ދެ އޭގެ  ދެ ސިޓީ  ގެންގުޅި  ޑިވަލޮޕްމަންޓްތަކާންނެވުމަށް. އަޅުގަނޑު  އެ  މަޑުކޮށްލީ  އަޅުގަނޑު   ނޮފުނުވައި 

އަޅުގަނޑުމެ ހަމަ  ފަންއެއީ  ފާހަގަކުރެވުނުނަށް  އަޅުގަނޑުމެހުން  ހަމަ  ކޮމިޓީން      އް މަޢުލޫމާތެ   ނު ބުލި  އެކަނި ން 

ހަމަ އެ ރޭގައި އެ  ގެން  ގުޅި  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް އެ މައްސަލައާ އޮފް  ޓްމަންޓް  ޑިޕާ  އިނޫންކަމާ

ބާއްވައި   ބައްދަލުވުމެއް  ބަ ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ގޮތަށް  އް އަދި  ދެންނެވި  މި  މައްސަލަ  މި  ހަމަ  ދަލުވުމުގައި 

ހެންވީމާ،  ކަމުގެ. އެންދާބައްލަވަމު  އެ މައްސަލަ  ވީ އް ނެރުވެސް އް  ނޫސް ބަޔާނެ  މުންދާތީވެ އެ ބޭފުޅުންވަ  ކަންކަން



  

ޙަ ބޮޑު  އެވަރަށް  އޭގައި  އެއާއެކުގައި  ޤީޤަތްތަކެއް  ހަމަ  ފާހަގަކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕްރީމް  ސްކުލެވިގެންވާކަން 

ފައު ގެ  ކޯޓު ބަޔާ  ޑިޔާރުނއްތަމަ  ނޫސް  އެނެރުއްވި  އެބަ  ވެސް  މި  ނގޭ  ންތަކަކުން  ކަންތައްތައް މޭހަމަ    ރުމުން 

ނޫންކުރައްވަފާނެކަ ބޭފުޅާގެ  އެ  އެއީ  ބަޔާނުސް.  ފާހަގަކުރެ   ބޮން  ވަރަށް  ޖުޑިޝަލް އްވުނު  ސަރވިސް    ޑަށް 

  އި ހުރި  ބަޔާނުގަސް ވާހަކަފުޅުތައް ނޫ  ގައި ދޭހަވާ ގޮތަށް ންނަވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތު ނުގައިކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު އެއީ ބަލަ

ށް  ގަނޑަޤަތެއް އޮތްކަމަށް އަޅުމުގައި ޙަޤީ ކުރެވޭ ކަންކަމަތު އެ ހުތުމާ، މިހާރު . އެހެންވީޑަށް ގޮންޖައްސަވާފަބޮރަށް ވަ

ފާހަގަކުރައްވަ ވެސް  ސިޓީ  މިހާރު  ދެ  ފޮނުއްވީ.ރުގައޭ އި  އަޅު  އި  ގޮތަކާދެން  ޢަމަލުކުރާނޭ  މެދުގައި    ގަނޑުމެން 

އިހަމަޝްވަރާކޮށް ބާށްލުމަށް  ދެންނެ   މި  މަޢުއްވާލާފައިވަނިކޮށް  މި  ވި  ކޯޓުގެ    ސީދާލިބުނީ  ލޫމާތު  ސްޕްރީމް 

ށް މި  މަންޓަޓްޑިޕާ  2ތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ދެ ސިޓީ މި ދެންނެވި  އޮ  މިހާރު މި .  ރަލްގެ ސިޓީސެކްރެޓަރީ ޖެނެ

ޖޭ.އެސް.ސީއަށާދެން ޑީނެވި  ނުފެނި.އޭ.ޖޭއި  އޮއަށް  ކަމަ  ކޮމިތް  ދަންނަވައިޓީކު  ބޭބޭފުޅުންނަށް އަށް  އެ  ގެން 

ދެ ދަޢުވަތު  އިތު އްވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް  ފުރުކުރިއަށްދިއުމަ   ރަށް   އަޅުގަނށް  ލިންޑުމެޞަތު  މި    ބިފައި ނަށް  ކަމަށް 

 .. މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް. އްޒަތްތެރިއިދެކެނީ. އެހެންވީމާ، 

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

 ލާޙެއް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.ކުޑަ އިޞް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖީހާން.  އްޒަތްތެރި އިއާދެ!   ޑޭޓެތާއީ  ތުކޮޅަކަށްފަހު(ގު)ވަ  މެންބަރު  އެ  އަދި  އޮތިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ދެއް  ގޮތުގައި  އް 

ފެނޭ  .  މުއްދަތެއް  ބޭނުންވޭ އަޅު އެކުމުއްދަތަކާއިއަޅުގަނޑަށް  ކޮމިޓީޑުގަނމާދަމާ  މި  ބައްދަލުވުމެންގެ  މެއް  ގެ 

 އްޒު.ޢިމު މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި  ތުކޮޅަކަށްފަހު( ގު)ވަ... އަށް. އެއީކަމަށްވަނީނަމަ މާދަމާބާއްވާ

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  ޒުމުޢިއް ބްރާހީމްއި ބަރު މެން ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

ދާއިރާގެ  ހިން މަޙް  އްޒަތްތެރިއި ނަވަރު  ޖީހާން  އެ  މެންބަރު  ހުމޫދު  ތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުއްވި  އަޅުގަނޑު    ށަހެޅުއްވުމަށް 

ދަންނަވާލަން އަދި ވާހަކަ  ސެކްރެސްޕްރީމް    .  ޖެނެރަކޯޓުގެ  މާލަޓަރީ  ވެސް  ށް  އޮތިއް ވަދަމާ  ޔާ  ޑައިގެންނެވެން 

  އެދެން. ޅުގަނޑުއަ ށްލައިދިނުމަށްސްޓްކޮރިކުއެ ރުވެދެއްވުމަށްދު ވަންޏާމުން  ކަމަށް އް ނެތް ން އުޒުރެވަޑައިގަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ވަރަ ބޮޑަށްއާދެ!  ޝުކުރިއްޔާށް  އަޅުގަ  މައްސަލައާ .  މި  އެހެންވީމާ،  ކޯޓުގެ  ގުޅިގެން   ނޑުމެން  ސްޕްރީމް  މާދަމާ   

އިޢުތިރާޟުވާ ކަޅާ މާދަމާއަބޭފު  އެ  .ލާނަންއިނެވުމަށް ދަންނަވަގެންމިޓީއަށް ވަޑައިށް ކޮލަރީ ޖެނެރަ ސެކްރެޓަ މަށް  ށް 

އަޅު ތާރީވަންޏާ  އެހެން  ކަނޑަގަނޑުމެން  ކޮމިޚެއް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނުރަސްމީކޮށް  ޓީއަޅާނީ.  ކޮށްލާފައި  ޞާއްޙިގައި 

މިއަދުއިވަދަންނަ އަނެއްކާސައްކަމަ  މި   ލާނަން.  ބޭފުޅުން  ތި  ވަގުތު  ވަރަށްގިނަ  ހޭ  ތް  ވަރަށް  ވެސް  ދަކުރައްވައިފި. 

ބައް  .އްޔާ ޝުކުރިބޮޑަށް ދެން  ދުވަހެއްއަނެއްކާ  އޮންނަ  ބައްދަލުވުން  މާދަމާއަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.    ދަލުވުމެއް 

އަޅުގަނޑުހެންއެ ބޭއްވޭތޯ  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީގެ  ވެސް  މާދަމާގެ  ބޭފުޅުން   .ކުރާނަންސައްކަތްމަ  ނަމަވެސް،  ގެ  ތި 

 ލާނަން.  އިނިންމަމިއަދު ދަންނަވަމުން  ކުރު ޝު މަށް އެއްބާރުލު

________________ 

 

 

 

 




