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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  `.   މިއަދުގެ   57ޖުޑިޝަރީ  ފެށީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

މިދިޔަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި މި  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން    ބައްދަލުވުމުގައިވާ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން 

ރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެ މަސައްކަތްޕުޅު  ނައިބު މުޤައްރިރު އިއްޒަތްތެ  ންމުކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްޕުޅު ހިންގަވައިދެއްވު

ޝުކުރު ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅާއަށް  އެ  އަޅުގަނޑު  ކުރެއްވުމަށް  އިއްޒަތްތެރި   ކުރެއްވި  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ    ދަންނަވަން 

  ކަމެއް ހިމެނިފަ. އެންމެ ފުރަތަމަ މިއޮތީ   5،  4،  3،  2،  1ނަމުގައި. މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އެބައޮތް    މެންބަރުންގެ

މަޤާމަށް   ޖެނެރަލްގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢަޕްރޮސެކިއުޓަރ  ނަންފުޅު ފޮނުއްޔަންކުރެއްވުމަށް  އްވާފައިވާ 

ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރެއްވުން. ދެން ހަމަ އެއާއެކުގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަދި  

ރައީސުލް ފަނޑިޔާރުކަމަށް  ކޯޓުގެ  ޢައްޔަންކުރެސްޕްރީމް  ޓަކައިޖުހޫރިއްޔާ  ނަންފުޅުތައް    އްވުމަށް  ފޮނުވާފައިވާ 

އިސް ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  ފަނޑިޔާރުކަމުން    ދިރާސާކުރުން.  ހައިލަމް  އަޙްމަދު  ވަކިކުރުމާ  ޤާޟީ 

އަދި ހަމަ    .ކުރުންޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ދިރާސާ ގުޅޭގޮތުން  

އެއާއެކުގައިކ. ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަދި ރ.މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު  

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމެވި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓާ  

ވެސް އެބައޮތް. އަޅުގަނޑު    އަދި އެހެނިހެން ފުރުޞަތުދެން މެން ކޮމިޓީން ގޮތްތަކެއް ނިންމުން. ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު

ވެސް ފާހަގަކުރަން   ން ވަނީނަމަ އެކަ  ށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މެންބަރުންނަށް އެހެން ކަމެއް ފާހަގަކުރަން އޮތްކަމަ

ލާނަން  އި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ  ، އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭޖާގަދޭނަން. ފުރަތަމަ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީފުޅު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު  

  10ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގާނޫނުގެ    ، 2008/9ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ގާނޫނު ނަންބަރު    ،ނަޝީދަށް

ގ.ސައިމާ   ހުންނެވި  މަޤާމުގައި  ޖެނެރަލްގެ  ޕޮރޮސެކިއުޓަރ  ގޮތުގެމަތީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވާތީ މި ގާނޫނުގެ   2019ނޮވެމްބަރު   28  އުސްލާއުސްތާޛާ އައިޝަތު ބިޝާމް އެ މަޤާމުން

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހ.ހިޔާކަނަ  ވަނަ    3

މަޖިލީހަށް  ޙުއަލްއުސްތާޛު   ރައްޔިތުންގެ  ނަންފުޅު  މަނިކުފާނުގެ  އެ  ޓަކައި  އައްޔަންކުރުމަށް  ޝަމީމް  ސައިން 

ތް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮ  އި ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަ

މި   ގެ ނަންފުޅުތައްފުޅުންއިޢުލާންކުރެއްވުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި އެހެން ބޭ  ށްޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަ

ރައީސުލްޖުމްހޫ  އެދެމެވެ.  ޤަބޫލުކުރެއްވުން  އިޙްތިރާމު  ފޮނުވީމެވެ.  އެއީ  ސިޓީއާއެކު  ޞާލިޙް.  މުޙައްމަދު    1ރިއްޔާ 

ގައި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައެއް. މި ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ލިބިފައި ވަނީ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ    2019ޑިސެމްބަރ  



  

  ލާނަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ އިތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީވެ. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

ބޭފުޅުން   މުއައްސަސާތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޕްރޮސެސްތަކެއް  ޢަތެރޭގައި  ބުނާ  ގަވާއިދު  މަޖިލިސް  ވެސް  އްޔަންކުރެއްވުމުގައި 

ވިއު  ރމި އިންޓަ  ންއެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ  .އެއްގޮތަށް  ރާއަޅުގަނޑުމެން ހިންގަންޖެހޭ އެ ޕްރޮސީޖަ

އިދާރީ ކޮމިޓީ  ކުރިން  އެބަ ނަގަންޖެހޭހިންގެވުމުގެ  ޕެނަލެއް  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް.   ބޭފުޅުންގެ  ޑޮކިއުމަންޓު  ފަހު  އެއީ 

  ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑު ތިން ބޭފުޅެއްގެ ނަން  ހިމެނުމަށް ޓަކައި  ހަމަވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ނަގާ ޕެނަލެއް. މި ޕެނަލަށް    ޠުޝަރު

  ށް ލާނަން ތި ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަ އި ހަޅައިދާރީ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ތިން ބޭފުޅެއްގެ ނަން އަޅުގަނޑު ހުށަ

ކަމަށް ހަމަޖެއްސުން. އެއް ބޭފުޅަކީ މަރިޔަމް ހުދާ. އަނެއް ބޭފުޅަކީ އަންސޫދާ ފުޢާދު. އަނެއް    ވަނީނަމަ އެއީ އެ ޕަނަލް 

ންގެ އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅަކީ މިލްހާ ޖަމާލު. މި ތިން ބޭފުޅުންގެ ނަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  ބަ ގެ ގަވާއިދުގައި އެކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. އަނެއް ކަމެއް ގޮތުގައި މަޖިލީހު  ކަމުގައި ވަނީނަމަ މިއީ އެ ޕެނަލް   ނެތް

ވިއުކުރެވޭ  ރއެބަ ދޭންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އިންޓައް  މުންގެ ފަރާތުން މި ކޮމެންޓު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއާންބަޔާންކުރޭ  

މެދުގައި   އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް  މުންގެ  އާންބޭފުޅަކާ  ކަމަށް    ވާޝަކުވާއެއް ވާހަކައެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅުފަރާތުން 

އެހެންވީމާ ފުރުޞަތެއް.  އެކަމެއްގެ  ކުރިއަށް  ގެއަޅުގަނޑުމެން   ،ވަނީނަމަ  ދިގު    އޮތް  މަޖިލިސް  މާ  ދުވަސްތަކުގައި 

ވެސް ވިސްނާވަޑައިގެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑު    ، އެކަމަށް ނެތް. އެހެންވީމާ  ނުއެއް މުއްދަތެއް ލިބިފައެއް  

އެދެނީ މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަގުތުކޮޅެއް ކަނޑައެޅުން. އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލުގައި އޮތީ މިރޭގެ ވަގުތަކަށް. އެއީ މިރޭގެ  

ހުށަހަޅު  8 ކޮމެންޓު  ދެވިގެން  ފުރުޞަތެއް  އެފަދަ  ހަމައަށް  ފުރުޞަތު  އާއި  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  އްވަން 

  ދެއްވުން ޙިއްޞާކޮށްލަ  ވަނީނަމަމެދު ކުޑަ މަޝްވަރާއެއް ނޫނިއްޔާ ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތްކަމަށް  އިތި ބޭފުޅުން މިކަމާ.  ހުޅުވާލުން

އަޅުގަނޑު    .ވަހެއްދު   5ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން އޮވޭ    އި ވިއުކުރެއްވުން ކޮމިޓީގަ ރވެސް އެދެން. އެއަށްފަހުގައި އިންޓަ

ހަމަ އެއާއެކުގައި ގަވާއިދުން އެބަ ތަންދޭ އަޅުގަނޑުމެން    ،އެހެންނަމަވެސް.  ދުވަހުގެ މުއްދަތު  5ގޮތުގައި    ހަނދާންވާ

އަމިއްލައަށް އެ ބޭފުޅަކަށް ދަންނަވާލީމަ އެ ބޭފުޅަކު ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ކިތަންމެ  

ފުރު އިންޓަ އަވަސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް  ތެރޭގައި  ހިންގިދާނެ ރޞަތެއްގެ  ޕްރޮސެސް    ވިއު 

  އި ކަމަށް. އެހެންވީމަ، މިގޮތަށް މިކަން އޮތްކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލައި އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ

ކަމުގައި ކަނޑައެޅި ވާހަކަ    ވަނީނަމަ އެއީ ޕެނަލް  ށްއްސަލަ ނެތްކަމަމިދެންނެވި ޕެނަލްގެ ކަންތަކުގައި ތި ބޭފުޅުން މަ

މިދެންނެވި ނޮމިނީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  އާންނިންމަން. ދެން ހަމަ އެއާއެކުގައި   މުންގެ ފަރާތުން ކޮމެންޓު 

ނަންފުޅު   ފޮނުއްވެވި  ރައީސުލްޖުމްޖުމްހޫރިއްޔާ  ތެރެއިން  ބޭބޭފުޅުންގެ  ޖެނެރަލް  ކުރިމަތިލެއްވި  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ނަންފުޅުޢަ ފޮނުއްވެވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް  ކޮމެންޓު    ،އްޔަންކުރެއްވުމަށް  ނަންފުޅަށް  އެ 

ގޮތެއް    ނެ ވަގުތާމެދުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ،ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި އެވަގުތުމުންގެ ފަރާތުން ކޮމެންޓު  އާން



  

ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި    އެއީ ޑެޑްލައިން  8އަޅުގަނޑު އެބަ ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑު އެދޭގޮތް ދަންނަވާލައިފިން. އެއީ މިރޭ  

 .މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތި  ފާހަގަކުރި ފަދައިން އެންމެ ނަމެއް    ޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއް

އިންޓަ އަދި  ރއަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހަޅާލަން  އާންމުވިއުކޮށް  ވެސް  ޝަކުވާއަށް  ނަމެއް.ންގެ  އެންމެ  ތި    މިއޮތީ  ދެން 

އާއި ހަމައަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ ރަނގަޅު    8ޖަހާއިރަށް، މިރޭގެ    8ފާހަގަކުރި ވަގުތު ހަމަ ރަނގަޅު.  

ނަން ހުށަހެޅުއްވިކަން މީގެ ހަމަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން    އި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެއީ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަ ގަޑިއެއް

ޖަހަންދެން އޮތުމަކީ   8، ޝަކުވާއެއް އޮތްކަމުގައި ވަނީނަމަ މިރޭ ބޮޑަށް ދެކެވިއްޖެ. އެހެންވީމާ ވެސް ވަރަށް  މީޑިއާގަ

ޒިރުވާ ފަރާތެއް  ހާދުވަސް އިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް    5  އި ފަދައިން ގަވާއިދުގަ  ރަނގަޅު ކަމެއް. ދެން އަދި ތި ފާހަގަކުރި

ޒިރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް.  ހާވެސް   އި ކޮންމެ ގަޑިއެއްގަ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޢުތިރާޟުނުކުރާ 

ވަގުތަކަށް   މިރޭގެ  ހަމަ  ވަނީނަމަ  ނުކުރާކަމުގައި  އިޢުތިރާޟު  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ވަނީނަމަ  އޮތްކަމުގައި  އެގޮތަށް 

ޖަހާއިރަށް    9ފެނޭ މިރޭ   ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އަޅުގަނޑަށް އިންޓިވައިގެ މަސައްކަތް

ހުރި    ޒިރުވާންހާވިއުގެ މަސައްކަތް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ  ރއިންޓަ

އޭގެ މިރޭ    ފަރާތާ  ވަނީނަމަ  އެއްބަސްވާކަމުގައި  އެގޮތަށް  ވާހަކަދެކެވި  އިންޓަ  9ކުރިން  ކުރިއަށް  ރ ޖާއިރަށް  ވިއު 

 ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން.  އެހެންވީމާ ގޮތެއް.އް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު އެދޭ  ގެންދެވޭނެ ގޮތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު 

މި   ގަވާއިދުގައި  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ސިރާޖުގެ  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

  ން ވިއުއަށް ދެއްވަން. އެހެންނަމަވެސް، ގަވާއިދުން ތަންދޭ ދެފަރާތުރދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ނޯޓިސްއެއް އިންޓަ   5އޮންނަނީ  

އެއަ އިންޓައެއްބަސްވާނަމަ  ތެރޭގައި  މުހުލަތެއްގެ  އަވަސް  އެމީހަކު  ރށްވުރެ  ކަމަކަށް  އެދޭ  ކޮމިޓީން  ނުވަތަ  ވިއު 

ވިއުއަށް ގެންނަ ފަރާތް މިވަގުތު ނަން ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތަކީ  ރ، އަޅުގަނޑު ހިތުން މި އިންޓަޒިރުކުރުން. އެހެންވީމާހާ

ސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތްނަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  އެއްވެ  އެއް ފަރާތަކަށް ވެފައި އެ ފަރާތުގެ އިޒުނައާއެކު



  

މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ބާކީ އޮތީ  އެ   ގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާ ދެން  ހުށަހެޅުއްވި 

 މިކަން އަވަސްކުރަން. ވެ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއްކަމަށްވާތީ

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުއާދެ!  އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު    .  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އެ  މޫސާ  ހުށަހެޅުއްވި 

މަޙްމޫދު   ޖީހާން  މެންބަރު  ޖެނެރަލްގެ  އެއިއްޒަތްތެރި  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ތާއީދުކުރައްވާފަ.  ވަނީ 

އަދި  މިވަގުތުގައި    މަޤާމު ޕްރޮސެކިއުޓަ   ހަމަހުސްވެފައިވާތީވެ  ދައުރެއް  މަޖިލީހުގެ  ޖެނެރަލަކު  ރ  އެއާއެކުގައި 

ބުނާގޮތުން މަޖިލިސް ރިސަސްއަށް ދާން    އިގަގައި މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދު އްޔަންކުރެއްވުމުގައި އޮންނާތީވެ ހަމަ އެއާއެކުޢަ

މަޖިލިސް ރިސަސްއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މިކަން ކުރުމަކީ    ،ކުޑަތަންވެފަ. އެހެންވީމާ  ވަރަށް  އޮތް މުއްދަތު މިހާރު މިވަނީ 

ކަމަށްވާތީވެ ކަމެއް  ވާޖިބު  އަޅުގަނޑުގެ  ކުރަންޖެހޭ  އެއްގޮތްވާ    ،އަޅުގަނޑުމެން  ގަވާއިދާ  ހިންގުމަށް  ޕްރޮސެސް  މި 

ންނަ ގޮތުގައި އެކަމަށް  ގޮތުގެމަތިން ދެންމެ ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދު ލިބުނު ގޮތުގެމަތިން އެކަން ކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެ

ވެސް އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީއާ އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން    ތާއީދު ލިބިފައިވާތީ އެހެން އެއްވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ނިންމިއްޖެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ    ށް ކަމަ  އެގޮތަށް  ދަނަވާލަން  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ކަނޑައަޅަން. 

މަ އެއީ  ޢަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ނަންފުޅު  ފޮނުއްވެވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި  ،  ހިޔާކަނަހ.އްޔަންކުރެއްވުމަށް 

ންގެ ފަރާތުން ކޮމެންޓުކުރެއްވުމަށް އިޢުލާން މިހާރުން  އާންމުއަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް މި ނަންފުޅާ މެދުގައި މި  

މި  ސުންގަޑިއަކީ  އޭގެ  އަދި  ކޮށްދެއްވުމަށް.  އިޢުލާނު  8ރޭ  މިހާރަށް  އެ  އެކަން  ޖަހާއިރުކަމަށް  އެނގޭގޮތަށް  ން 

އެ ނޮމިނީ އެ    ،ހަމަ އެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކޮށްލާނަން އެ ނަންފުޅު ކޮށްދެއްވުމަށް.

އިންޓަ   ،ނަންފުޅަށް މިރޭގެ  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ގުޅާލައިގެން  ބޭފުޅާއަށް  ޕްރޮސެސްގައި  ރއެ  ވިއުގެ 

ށް އެވަގުތު  ، އަޅުގަނޑަވިއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެހެންވީމާރއެ އިންޓަ ށް  ވަޑައިގެންނެވެން އޮތިއްޔާ އެކަމަވެ ބައިވެރި

ހިސާބުން އެބައި އެ ނިމުނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަން. ، މިހާ އާދެ! އެހެންވީމާ  .އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި  ނަގާލާނަން

އްޔަނުކުރެއްވުމަށް ޓަކައި  ޢަދެން އޮތް ކަމަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  

ފަނޑިޔާރުކަމަށް   ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  އަދި  ނަންފުޅާއި  ފޮނުވާފައިވާ  ޓަކައި  ޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އްޔަންކުރުމަށް 

ކޮމިޓީގަ މި  ޖުމްލަގޮތުގައި  ދިރާސާކުރުން.  ނަންފުޅު  ބޭފުޅާގެ  އަނެއް  ތުޅާދޫ    އި ފޮނުވާފައިވާ  ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި 

މި އެއްފަދައިން  ކުރިއެކޭ  ޙުސައިން  ޙިސާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އޮންނަ    އީދާއިރާގެ  ދައުރެއް  ޖޭ.އެސް.ސީގެ 

ނާޒިލުވެވަޑައިގެންފި. މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ  މައްސަލައަކަށްވާތީ ތަ

މުހި އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓު  މައްސަލައިގެ  މެންބަރުންގެ  ންމި  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މުވޭ. 

ހަމަޖަ ގޮތެއް އިންތިޒާމު  ލިބޭނެ  ރިޕޯޓު  ދެއްވުން އެދެން. އާދެ! މި ދެންނެވި މައްސަލައިގެ ދެ  ލަ އްސާމޭޒުކޮޅަށް އެ 



  

ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ މޭޒު މައްޗަށް ޕްރިންޓު ނެގިގެން ހުށަހެޅެންދެން ދެން އެޖެންޑާގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކަށް  

ތިންވަނަ    ، ތިންވަނައިގަ މިވާސްދުކުރަނީ. އެއީ  ގަކަމަށްވަނީނަމަ ޖެހިލަން   ޖެހިލުން ތި ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް

ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  ކިނަންބަރުގައި މިވާ މައްސަލައެއް ކްރިމިނަކް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަޙްމަދު ހައިލަމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަ

ޖޭ.އެސް.ސީގެ    ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން. މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު

ތި   އެހެންވީމާރިޕޯޓު  މިވަގުތުވާނެ.  މޭޒުކޮޅުމަތީގައި  އެދެން.  ބޭފުޅުންގެ  ނަންގަވާލަދެއްވުން  ވަގުތުކޮޅެއް  މިކަމަށް   ،

ބޭފުޅުންގެ   ތި  އެރުވީ  ފުރުޞަތު  މި  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

މައްސަލަ  މިވާމޭޒުކޮޅުގައި   އިޝާރާތްކުރި  އަޙްމަދު    .ކުރިން  އަލްއުސްތާޛު  ޤާޟީ  އިސް  ކޯޓުގެ  ކުރިމިނަލް  އެއީ 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  މެދު  ގާނޫނުގެ    ،2008/10ހައިލަމް، ހައިލަމާ  ކޮމިޝަނުގެ  ވަނަ    1  ،31ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުކަމުގައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުން    4މާއްދާގެ )ހ(ގެ  

ނަންބަރު   ގާނޫނުގެ  2010/13ގާނޫނު  ފަނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުސޫލުން    22،  )ށ(ގައިވާ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖުޑީޝަލް  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ހައިލަމް ފަ

ނަންބަރު   ކޮމިޝަނުގެ  ނިންމުމުން    2009ޑިސެމްބަރ    JSCB-CB/19/536  1 ސަރވިސް  ނިންމަވައި  ގެ 

މެން އިއްޒަތްތެރި  މެދުގައި  މައްސަލައާ  މި  މައްސަލަ.  ފޮނުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ޚިޔާލުފުޅު  ބަރުން  ރައްޔިތުންގެ 

 ޙިއްޞާކޮށްލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު ދެން. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ކޮމިޓީން  މި  ހަމަ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން  އިއްޒަތްތެރި  ޢަމަލުކުރާ    ޝުކުރިއްޔާ  އައީމަ  މައްސަލަތައް  ބާވަތުގެ 

ކުރިން  ހަމަ  އިޖުރަ  ގޮތަކީ  އެ  ބަލާއިރު  ޢާވެސް  މައްސަލައަށް  މި  އެގޮތުން  ބެލުން.  ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ  ތްތައް 

މައްސަލައިގަ  މި  އިޖުރަ  އިއަޅުގަނޑުމެން  ސުލޫކީ  ޢާވެސް  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެވޭ.  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން  ތްތައް 

ފަނޑިޔާރަމައްސަ ގުޅިގެން  ނިންމުމާ  ބަލަން  އެބައޮވޭ  ށްލައެއް  ދީފައި  ދީފައި  ޖަވާބުދާ  ،ނޯޓިސް  ފުރުޞަތު  ރީވުމަށް 

އެކުލަވާ ރިޕޯޓު  ތަޙްޤީޤު  އަދި  އެ    ލައިއެބައޮތް.  ވޭ.  ދީފައި  ވެސް  ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ރިޕޯޓަށް  ތަޙްޤީޤު 

ވާފައިކަން ވެސް ހަމަ ފާހަގަ އެބަ ކުރެވޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ  ބޭނުން ހިތްޕަވައި އިސް ޤާޟީ ޖަވާބުދެއް  ގެފުރުޞަތު

ނިންމުމުގައި މިއޮތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަޙްމަދު    .ލާނަންއިރިކޯޑަށް ޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން ދަންނަވަ 

އަދާކުރުމުގައި ގާނޫނު ނަންބަރު އޫ ހައިލަމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސް ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2003/13  ލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް 

ވަނަ ނަންބަރާ    9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ފަސްވަނަ ނަންބަރާއި ހަމަ މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ  32ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 

ވަނަ ނަންބަރާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުވެ    4.1އާއި    3.2އާއި    3.1އާއި    1.8އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ  

ބަ ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ސުލޫކީ ސިފަތައް ނެތިގެންދާފަދަ ޢަމަލުތަކެއް އިސް ޤާޟީ އަޙްމަދު ހައިލަމް  ފަނޑިޔާރެއްގެ ކިބައި



  

ކަމަށް ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީއަށް އިއްތިފާޤުވެވުނު ހިނދު، އިސް ޤާޟީ އަޙްމަދު ހައިލަމްގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން  ފިކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންތައްތަކަކީ  )ށ(ގައި    154ޤާނޫނުއަސާސީގެ    ހޫރިއްޔާގެ ޖުމް   ސާބިތުވެފައިވާ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެކަށީގެންނު މަޤާމުގައި  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ކަމަށްވާފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ކޮމިޓީއަށް    ތަޙުޤީޤު   ޢަމަލުތަކެއް 

ނަ މާއްދާގެ  ވަ  32-1 ނޫނުގެގާކޮމިޝަނުގެ    ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،10/2008ގާނޫނު ނަންބަރު    ،ޤަބޫލުކުރެވުނުހިނދު

އިލަމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ހަ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އިސް ޤާޟީ އަޙުމަދު    4)ހ( ގެ  

ން ނިންމިކަމަށް.  ޤުކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތަޙުޤީޤު ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ

ނިންމަ މިގޮތަށް  މިއަދި  ނިންމަ  ،ކޮމިޓީއަށް  އި  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  އޮތީ    މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޖުޑީޝަލް 

އެހެންވީމާ ގާނޫނުގަ  މި  އިމީގަ  ،ފޮނުވާފަ.  މި  އިބުނާ  އަދި  ކަންކަމުގައި    ބަޔާންކުރާ  މަލުކުރަންޖެހޭ  ޢަބާވަތުގެ 

ކަމަށްވާތީ ޖުޑީޝަލް    އޮތް މައްސަލައެއް  ފޮނުވާފައި   އިތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަ ޢާއުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރަ

ކޮމިޝަނުން   ފެންނަ  ފޮނުވި  މިސަރވިސް  ވަކިކުރަން  އެ   ގޮތަށް ފަނޑިޔާރު  ހަމަ ކޮމިޓީން  ތްތައް  ޢާއިޖުރަ  ކަމަށް 

ވުމަށް ހަމަ  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފޮނު  އިކަމަށް ކަނޑައަޅަ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ ފެންނަ

 .އެގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސިރާޖު. އެއަށްފަހުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދަށް ފުރުޞަތު    ސާޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫ

 އަރުވަން. 

 

 ޖީހާން މަޙުމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އިއްޒަތްތެރި   އަޅުގަނޑު  އްރިރު. އިއްޒަތްތެރި  ޤަމުޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެއްޅުވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ފްޙާ އަދި  ޞައަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ހަތަރުވަނަ    .ތާއީދުކުރަން

ޤާޟި އަލްއުސްތާޛް    ގެ އިސް ކޯޓު  އެބަވޭ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކްރިމިނަލް   ނަށް ފާހަގަ ފްޙާއިން އަޅުގަނޑުމެންޞަ  ފަސްވަނަ

ޤާޟީ ކުރައްވާފައިނުވާކަން. އެއީ ފަސްވަނަ ދުވަހު    ވެސް އިސް  ންބޭނު  އިލަމަށް ދެއްވި ދެ ފުރުޞަތުގެހައަޙުމަދު  

  ތުގެ ބޭނުން ހިއްޕަވާފައި ޞަފުރު  ދެވި އެ  ތުޞަފުރު   ފުރަތަމަށްވަނަ ދުވަހު ޖަވާބުދާރިވުމަ  2019ނޮވްމެބަރު    5އެއީ  

  ، ރުވެވަޑައިގެންފައިނުވާކަން. އެހެންވީމާހާޒިވެސް    ވަނަ ދުވަހު އޮތް އަޑުއެހުމަށް  2019ނޮވްމެބަރ    26އަދި    މާއިކަވާނު

ވެސް ޤާޟީވަނީ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން    ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ދެފަހަރު   އެ   .ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ފުރުޞަތު ދެވުނު

  މާ ބޭފުޅާ މިކަ  މިވަނީ. އެ   ފޮނުވާފައި  ރުވެރިވެވަޑަގައިގެންފަ. ދެން ލިޔުމުން ސިޓީއެއް ހަމައެކަނި މި ޒު އުށްހިއްޕެވުމަ

  ނުކުތާއަކީ އެ   ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލަން. އެ   އެ   ، ކަން  އެ  ،މާއެހެންވީ  .ކުރި ނޫސްބަޔާން ހިމެނޭގޮތުންޢުގުޅިގެން ޝާއި



  

އިޖުރަ ދެފަހަރަށް  ފުރިހަމަކުޢާފުރުޞަތު  މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތުތައް  ލިބިފަ  އެކަމަކު  .ރަން  އިވާ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

އިސް ބޭނުން  ފުރިހަމަ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ޒިހާ  .ނުވޭ  ކުރައްވާފައެއް  ޤާޟީ  ފުރުޞަތުތަކުގެ  ވަޑައިގެންފައިނުވޭ  ރުވެ 

 ކުރިއްޔާ.އަޑުއެހުންތަކަށް. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުން ތި  !އާދެ އިއްޒަތްތެރި    އި ގަ ރީކު   ތަށް މީގެގޮ  ފާހަގަކުރެއްވި   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ 

ދު އަދި ކޮމިޓީ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން އަދި މަޖިލީހުގެ  އިވާ ގަ ވަނީ. ކޮމިޓީގެ  ގެން ގޮސްފައިއި މަސައްކަތްކުރެވިގަޓީކޮމި

  ކުރިއަށް މިގެންދަނީ. ކޮމިޓީން އަބަދު   ވެސް މި   މަސައްކަތް މިއަދު  މެންގެ މިގަނޑުޅުއިދު ތަންދޭ ގޮތުގެ މަތިން އަގަވާ

  މި  ،ކޮމިޓީއަށް މި  ނުން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައިޝަ ކޮމި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަ ވެސް މި

ސީގެ  .އެސް.ހަމަކޮށްފައިވޭތޯ. ޖޭޖޭ.އެސް.ސީން ފުރި ތްތައް  ޢާއިޖުރަ  ން ބަލާގޮތަކީ އެޓީކޮމި  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މި 

އިޖުރަޤާ  ގާނޫނޫނާއި މަތީން  ގޮތުގެ  ފުރިހަމަޢާނޫނުއަސާސީގައިވާ  ނިބޭ  އެ   ށްގެން ކޮތްތައް    ށް ހަމައަ  މުމާންފުޅުންގެ 

  ، ންދާ ގޮތަށްވެސް ޢަމަލުކުރަމުއި  މީގެ ކުރީގަ  ،އެހެންވީމާ  .ން ބަލަމުން ގެންދަނީޑުމެނންތޯ އަޅުގަވާސިލްވެފައިވޭތޯ ނޫ

  ވަނީ ފުރިހަމައަށް ނުން ޢަމަލުކޮށްފައި ޝަޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ގޮތުން ޖުޑީޢީލުކުރަމުންދާގޮތަށް އިޖުރާމަޢަކޮމިޓީން    މި

ތަށް އެއީ ރަނގަޅަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަނީ. އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ފުރުޞަތު  ކަމަށްވާނަމަ އެގޮ

 ލީ ޙުސައިނަށް އަރުވަން. ޢަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަދާއިރާގެ މެންބަރު ކެންދޫ 

އްރިރަށް  ޤަމު  ހަމަ  ޓަކައި  ކަމަށް  ފުރުޞަތު ދެއްވި   ތި  ،ށްލަންވެގެން. އެހެންވީމާ ކަމެއް ފާހަގަކޮ  އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ

  ފޮޓޯގަނޑު ނުވަތަ ތަސްވީރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ އެކި ހިމެނޭ   މި އިމައްސަލައިގަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި

ވެސް ފެނޭ އަޅުގަނޑަށް. ދެން    ހުރި މީހަކު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޭނޭ ކަޅު އައިނެއް އަޅައިގެން  .ތިބި މީހުން  ށްގޮތްގޮތަ

ސިފައިންގެ    ރި ހު  ސްވީރުގައި ކުރީގައި ތަ  ހީވަނީ އެ  ބެލުމަށްވެސް ދޭހަވޭ. ބަލާ  ނައެއް މާ  ބާރާތުން ދެޢިއޮތް    ބުނެފައި

ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް  އާދަމްހެން  ޙުސައިން  މީގަ  ،އެހެންނަމަވެސް  .މީހަކީ  ގޮތުން    އި ސުވާލަކީ  ސިޔާސީ  މިހާރުގެ 

ރައީސުލްޖުމް އަދި  ރައީސާއި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން  އެ ބޭ  ދެ   އެ  ހޫރިއްޔާ މިސާލަކަށް  ނެތްނަމަ    ފުޅުން  ފޮޓޯގައި 

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި އެބައޮތް    ވެސް މި  ސުވާލުގެ ޖަވާބު   އެ   .މިގޮތަށް މިކަން ކުރާނަންތޯ ނޫންތޯ  ހަމަ  ޑުމެންނއަޅުގަ

މީގަ ހުރުމެއް   އި ދެއްވާފަ. އެއީ ކޮންމެހެން ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް    .މައްސަލައަކީ  އިނޫނޭ މީގަ   ބޭފުޅުންތަކެއް 

ނުވަތަ ހި ގޮވާލާ  ލާއިންސާނީ އަދަބެއް ދިނުމަށް  ގޮތަކަމީހަކަށް  ވާ ކުރެހުމެއް  ސްވީ ތަ   އެށްތްވަރުދޭފަދަ  ނުވަތަ  ރު 

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ    .ކުރުމަކީ އެއީ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުން ބޭރުވުންޞާއްޙި   އިގުރޫޕެއްގަ  އެފަދަ



  

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި  ކަމެއް އެކަން  ނވާތީ އަޅުގަކަމަށް  ހަމަ  ބޭނުންވީ    ށް ޑަ ނއަޅުގަ  ދިއަ  .ށްލަންފާހަގަކޮޑު 

 ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުވަތަ  ޢީ ގޮތަށް އިޖުރާ  ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި   ވެސް ފާހަގަކުރެވުނީ އެހެން މެންބަރުން 

 ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިމައްސަލައިގަ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މި

 

  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވާހަކަދެއްކެވުމަކަށް    ދެން އިތުރު އެހެން މެންބަރުން މިވަގުތު ފުރުޞަތަކަށް މި  ،އެހެންވީމާ  !އާދެ

އެ   އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ  މެންބަރުން  އެހެން  ދެންމެ  ތާއީދު  އަދި  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި    އާއި  ހުށަހެޅުންތަކަށް 

ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ    ،ނިންމަނީ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މި  އި އެކުގަ  ލިބިފައި އެބަވޭ. އެހެންކަމަށްވުމާ 

ކުރީގައި އަދި    މީގެ  ގާނޫނާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ގޮތުގެމަތީން  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ކޮމިޓީން  ވެސް 

އެއްގޮތް އިޖުރަޤާނޫނުއަސާސީއާ  ގޮތުގެމަތީން  ކޮމިޝަނުން  ޢާވާ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ފުރިހަމަކޮށްގެން  ތްތައް 

ނިންމުމެއް މި  ނިންމަވާފައިވާ  އެހެންވީމާ  ކަމަށް  އަޅުގަނޑަށް  ،ނިންމުމަކީ.  އެހެން    މިގޮތަށް  ފާހަގަކުރެވޭ.  ވެސް 

ކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން    އް ނެތް ޟެތިރާޢުގޮތް. އިތުރު މެންބަރެއްގެ އި  އެ  ފާހަގަކުރެއްވީ  ވެސް އެން  މެންބަރު

  ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާކަމުގެ ވާހަކަ ތި   ނިންމީ. އަދި މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ   ވެސް މި  މައްސަލަ   މިގޮތަށް މި 

  ވޯޓަކުން ފާސްކުރުމަށް   އި ހަމަ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލާފަ  އިމައްސަލައިގަ   އަޅުގަނޑު މި   އިއެކުގަ   ކޮށްލުމާ ޞާއްޙިބޭފުޅުން  

  ތްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން ޢާމައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ އިޖުރަ  އެދެނީ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި  އަޅުގަނޑު މި

އަޅުގަނޑުމެން ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް އަދި އިތުރު    !ބޭފުޅުންގެ ވޯޓަކަށް އެދެން. އާދެ  ހުށަހަޅަނީ ތި މި  ކަމަށް އަޅުގަނޑު  

އެކުގަ ޒަލަފް މި  އިކާ  ނިންމުން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ހުށަހަޅާފައި   އިނގޭތޯ.  ރިޕޯޓަށް    ރިޕޯޓު  މިވާ 

ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ    އެ   ،ވާސިލުވެފައިވަނީ ގާނޫނާއި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ވާސިލްވެފައިވަނީ  ނިންމުމަށް  ބޭފުޅުންގެ 

ފުރިހަމަކޮށްގެންޢާއިޖުރަ މި   ތްތައް  އެ  ކަމަށް  އަދި  ފެންނާތީވެ  ވާޖިބަކީ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތުގެމަތިން 

ތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީވެ އެގޮތުގެމަތިން  ޢާއިޖުރަ  މި  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށް މި  އެ އެދެނީ  މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ    ! . އާދެވޯޓަށް 

އިއްތިފާ މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ބައިގަ ޤުކޮމިޓީއަށް  އެއްގަޑި  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްވެއްޖެ.    އި ން 

އޮންނާނެ ވޯޓެއް  މަޖިލީހުގެ  މެދުކަނޑަ  ،އެހެންވީމާ  .ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން އިމިވަގުތަށް  ހުރި    ލާނަން. 

  މަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އްވުބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލެ   . ތި އިފަހުގަ  ޓަށްވޯ  ދާނީ  މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް 

ލައިކުމް އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓު ގަޑިއަށް މެދުކަނޑާލި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން މިހާރު  ޢައައްސަލާމް )ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

މި އޭރުގަ   ކުރިއަށް  މައްސަލަ  އިގެންދަނީ.  ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ދެން  ނިންމާފައިވަނީ.  ތައް 

ޖުޑީޝަލް   ޢަލީއާމެދު  އައިނާނު  އަލްއުސްތާޛު  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކ.ތުލުސްދޫ  މިޖެހެނީ  ޖެހިލަން 



  

ން  މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީ  ކޮމިޓީން ފެންނަ ގޮތެއް ނިންމުން. އެ   މި   އި ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގަ

ބައެއް   ސިޓީގައިވާ  ފޮނުއްވެވި  މަޖިލީހަށް  ދަންނަވަޢި ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑު  ކ.ތުލުސްދޫ  އި ބާރާތްތައް  ލާނަން. 

ޖުޑީޝަލް    ، 10/2008ގާނޫނު ނަންބަރު  ލީ މުޙައްމަދާމެދު   އައިނާނު ޢަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު

ގައިވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު ކަމުގައިވާ  ވަނަ ނަންބަރު 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   1-32 ނޫނުގެގާކޮމިޝަނުގެ   ސަރވިސް

ހުށަހެޅުން.   ވަކިކުރަން  ނަންބަރު  ފަނޑިޔާރުކަމުން  ގާނޫނުގެ    ،2010/13ގާނޫނު  ފަނޑިޔާރުންގެ    22ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް  މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާ  ޛު އައިނާނު ޢަލީއަލްއުސްތާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އުސޫލުން  

 ކޮމިޝަނުން، އެއީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  ތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް މި ރައްޔި

JSCB-CB/19/537   01  ެޓަކައި ރައްޔިތުންގެ    ކުރުމަށްޒުމުމާ ގުޅިގެން އެކަން ތަންފީގެ ނިން 2009ބަރު  މްޑިސ

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލުކޮޅުގައި   މި  ،ފޮނުއްވެވި މައްސަލަ. އެހެންވީމާމަޖިލީހަށް 

މި ދެންމެ  އަދި  އެހެންވީމާ  ވެއްޖެ.  ގެންދެވި.  ދިރާސާކުރައްވަމުން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ވަގުތުތަކުގައި    ، ލިބުނު 

މެންނަރުން ބަރުން  އިއްޒަތްތެރި މެން  އިދެން. އެއަށްފަހުގަ  ފުރުޞަތު އެބަ  ނަށް އެއަޅުގަނޑު އަދިވެސް އިއްޒަތްތެރި 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    !ވެސް އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ  ފުރުޞަތު  ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެ

 އަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަދާއިރާގެ މެންބަރު ކެންދޫ 

މިދާ މައްސަލަ އެއީ ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ   އްރިރު. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުން ޤަ ޝުކުރިއްޔާ މު !އާދެ

މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް     އައިނާނު ޢަލީ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު

މައްސަލައަށް ބަލާއިރު  ސަރވި ފޮނުވާފައިވާ  މި މި  ސް ކޮމިޝަނުން  ޖޭ.އެސް.ސީން  މައްސަލައިގައި    މައްސަލައިގައި 

ޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ދެވި އަދި އޭނަގެ   ޓަކައި އަދި ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް  ހިމެނޭ ފަރާތަށް ދިފާޢުވުމަށް

ފުރުޞަތު    ވެސް ހަމަ ދީފައި އެ އަދި ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަތު  .ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް    ވެސް ނަގާފައިވާ   ބަޔާން

ޖުމުލަގޮތެއްގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން    ،އޭނައަށް އޮތްކަން ހަމަ ފާޅުކޮށް އެނގެން އެބައޮތް. އެހެންވީމާ

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް   އަޅުއްވާފައިވާ   ހަމަ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިމައްސަލައިގަ  ތްތައް މިޢާފޮލޯކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ އިޖުރަ

ގޮތަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް އަޅުގަނޑު    ފެންނާތީ ޖޭ.އެސް.ސީން ފޮނުވާފައިވާ

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ވަގުތު    ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި



  

 

 ޖީހާން މަޙުމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އިޖުރަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ފަދައިން  ހުށަހެޅުއްވި  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  މި ޢާއިއްޒަތްތެރި    ތުތައް 

މައްސަލައަކީ މެޖިސްޓްރޭޓަކު މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރިކަމުގެ    ފުރިހަމަކޮށްފަ. މި  ވަނީ  ވެސްއި  މައްސަލައިގަ 

އިޖުރަ ލާފައިވާ މައްސަލައެއް. ދެން  ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް    ތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި އެ ޢާތުހުމަތަކަށް 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    އިޙުތިރާމްކޮށް ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅަންޖެހޭ 

 ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު ލީ ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ޓަކައި އިތުރަށް     ރެކޯޑަށްޞާ މައްސަލައިގެ ޚުލާ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އަދިވެސް މި   !އާދެ

މައްޗަށް  އިދަންނަވަ މުޙައްމަދު ރާޤިބު އަޙުމަދުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ދާއިރާގެ ދާއިރާގެ  ކ.ޖުޑީޝަލް  ލާނަން. މިއީ 

  2019ޖޫން    29ކޮމިޓީން    ޙުޤީޤު ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ތަކުރުމަށް ޖުޑީޤީޤުހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ތަޙު

ކުރުމުގެ  ޙުޤީޤުދުވަހު ކ.ތުލުސްދޫއަށް ދަތުރުކުރައްވައި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު ރާޤިބު އަޙުމަދުގެ މައްސަލަ ތަ

މެޖިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  ކ.ތުލުސްދޫ  ޢަލީތެރޭގައި  އައިނާނު  އެ  ޓްރޭޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ޓުގެ  ކޯ  މުޙައްމަދު 

ގެ  އް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޝާޔާ ޝަހީރަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރިކަމާއި ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައެ

މަޢުލޫމާތު ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާތީ  

ކޮމިޝަނުން އިސްނަންގަވައިގެން    ޓް އައިނާނު ޢަލީ މުޙައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ އެއެކަމުގައި މެޖިސްޓްރޭ

ގެ    2019ޖުލައި    01އެއީ    ،JSCB-CB/19/160ންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ ނަ  ކުރުމަށް އެ ޙުޤީޤުބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ތަ

  ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ، މި ޤީޤުގުޅޭގޮތުން ތަޙު  މެޖިސްޓްރޭޓް އައިނާނު ޢަލީ މުޙައްމަދާ  ނިންމުމުން ނިންމާފައިވާތީ އެ 

މިމައްސަލަ   ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ޖޭ.އެސް.ސީން.  ފޮނުވާފައިވަނީ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ 

 އަދި  ށަހެޅުއްވުމާއިހުށަހެޅުއްވި  ހުކޮމިޓީގެ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން    ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭގައި މި 

  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެއްވާފައިވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު. އެއީ ކޮމިޓީން އާންމު  އެއާއެކު އެ  ހަމަ

މި އެ   އުސޫލުން  ތެރެއިން  މެންޑޭޓުގެ  މިއަދު   ކޮމިޓީގެ  އުސޫލުން  މި   މަސައްކަތްކުރާ  ގުޅިގެން    ވެސް  މައްސަލައާ 

ތްތައް  ޢާގޮތުގެމަތިން އިޖުރަ  ބޭފުޅުންވަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ  ވެފައި އެޖޭ.އެސް.ސީގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުނިންމުމަށް އެއީ  

ކޮމިޓީން ނިންމުމާއި    ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން ދިރާސާކުރި ކުރުމުން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެގޮތަށް މި  ކަމަށް މި  ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން 

ނިންމުމަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް.   މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތް   ހަށް މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ   އި އަދި އެއަށްފަހުގަ

ކަމަށް އިޝާރާތެއް ނުކުރައްވާތީ    އިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު އިތުރުކަމެއް ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ  ،އެހެންވީމާ



  

ދެންމެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ގޮތަށް އެއީ    ކޮމިޓީގެ  ލާނަން. މިއިވޯޓަށް ދަންނަވަ   އިއަޅުގަނޑު މިވަގުތުގަ

އިޖުރަ  މި ގާނޫނާއި  ނިންމާފައިވަނީ  ޖޭ.އެސް.ސީން  އިޖުރަޢާމައްސަލަ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ތްތައް  ޢާތްތަކާއި 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޕޯޓު ރައް  ކޮމިޓީއަށް ފެންނަކަމާއި އެހެންކަމުން ޖޭ.އެސް.ސީގެ މި  ކަމަށް މި  ފުރިހަމަކުރެވިގެން

ގޮތަކަށް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް   ތަޅުމަށް މީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފްލޯއަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަ

ދަންނަވާލިއިރުގައި   ދެންމެ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އެ  ! ދަންނަވާލަނީ. އާދެ އެދި ފޮނުއްވުމަށް. އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މިހާރު މި

ތިއްބެވި  ވަގު  މި ގޮތަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނެ  ވޯޓުގައި  އެއް  6ތުގައި  ތެރެއިން  ދެންމެ    ބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅަކު 

އެ   އިއެކުގަ   ވަޑައިގަތުމާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިފައި  ދިރާސާކުރެއްވުމުގައި  ދެންމެ  ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތީ    ވޯޓުގައި 

.  ފާހަގަކޮށްލެއްވީއެ  ކަމަށް ދެންމެ    ނެތީމަ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތްމެންބަރަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތު އެ

ދެން ތިއްބެވި    ، އެހެންވީމާ  .އްރިރަކަށް ވޯޓުގައި ބައިވެރިއެއްނުވެވޭޤަމު  . ދެއްވީ  އެ   މެންބަރުން ވޯޓު   ތިއްބެވި ހުރިހާ   ދެން

މިމެންބަރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވެއްޖެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  5 މެޖިސްރ.މާކުރަ  އޮތީ  ގެ އެޖެންޑާގައި  ރޭޓް ކޯޓުގެ  ޓްތު 

  . އެއީ ހަމަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި މައްސަލައެއް. އެ މައްސަލަ އެއްމައްސަލަ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ  

، ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ރިޕޯޓު  ގެ ސާކުރުން. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި މައްސަލައިކޮމިޓީން ދިރާ  އަޅުގަނޑުމެން

ދިރާސާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް  ފައިލްކޮޅުގައިވާނެ.    ރިޕޯޓު އިތުރު    ށްއަޅުގަނޑައެ  ވެސް. އަދި  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރެވެނީ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    ،ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އަރުވަން. އަޅުގަނޑު މި ވަގުތު    އެ ފުރުޞަތު ވެސް 

 ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ރ.މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، އަލްއުސްތާޛު އަދުނާން  

ވަކިކުރުމާ   މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ފޮނުވާފައިވާ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ގުޅޭގޮތުން  ޙުސައިން  ކޮމިޝަނަށް 

ތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާކަމާއި  ޢާވަންޖެހޭ އިޖުރަޢަމަލުކުރައްއެ ބޭފުޅުން    މައްސަލައިގައި ޖޭ.އެސް.ސީން

މައްސަލައިގައި މި  ފަރާތަ  އަދި  ޢައްޔަނު   ށްހިމެނޭ  އޭނަ    ކުރުމުގެވަކީލަކު  އަދި  ދެވިފައިވާކަމާއި  ވެސް  ފުރުޞަތު 

ވެ، އަދި މި ރިޕޯޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތީތީ  ށްދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ވެސް ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާކަމަ

ގައި ޖޭ.އެސް.ސީން ގެ ތަޅުމަށް މި މައްސަލައި ފުރިހަމައަށް ފޮލޯކޮށްފައިވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު   ކެއްތްތަޢާހުރިހާ އިޖުރަ

 ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

 ދަންނަވާލަން. ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ  ގޮތަށްން ހުށަހެޅި އިކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިއްޒަތްތެރި  

 ން. ރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަމެންބަރު މުޢިއްޒު އެ ވަނީ ތާއީދު ދެއްވާފަ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މީގައި އިޖުރަމު ވެސް  އިން ކަމަށް ފާހަގަ އެބަ ކުރެވޭ. އަދި އޭގެ  ޢާޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް  ތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި 

ބޭނުންވާތީ، އެއް ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލަން  އިތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ރިޕޯޓުން ފާހަގަވާ އެހެން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން  

ޚުލާ  ވެ.ބޭނުންވާތީ މައްސަލައިގެ  އެއްޞާ މި  ތެރެއިން  ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ  އަޅުގަނޑު    ގައި  ކަމެއް ހަމަ 

ޕާޓީގެ    އެ ގައި  ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާކަމާއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު 

  ، މަތުކުރޭ. އަދި މި ރިޕޯޓުގެހުތުއެބަ  ކެމްޕެއިންތަކުގައި ފާޅުގައި އެކްޓިވިސްޓެއްހެން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް  

މި މައްސަ ޔާގައި ވެސް އެބަ ބަ   2.9މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ   ލޫމާތަށް  ޢުތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ މަ  ލަންކުރޭ 

މެޖި. ރރުބަލާއި ދިމާކޮށް،  މާކުރަތު  މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ  މުވައްޒަފުން ކައިރީގައި  ސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ކެނޑިޑޭޓަށް ވޯޓުލާން ބުނާ ކަމާއި މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ފާހަގަކުރޭ. އަޅުގަނޑު މީގެން ފާހަގަކުރަން  

އިޞްލާޙުކުރަ ފަނޑިޔާރުގެ  ނުކުތާއަކީ  ކުރައަޅުން  ބޭނުންވާ  މި  މަސައްކަތް  އަދިގަނޑުމެން  ޚާއްޞަކޮށް    ނީ. 

އިރުގައި ހަމަ ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައޭ މިކަން މި ކުރަނީ. ޚާއްޞަކޮށް އިދިކޮޅު  ރާމަސައްކަތްކު   އެޖޭ.އެސް.ސީން ވެސް  

އަބަދު ފާހަގަކުރޭ، ހަމަ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ވާހަކައެއް ފަނޑިޔާރުގެއަށް އިން  ފަރާތްތަކުން  ނުލިބޭނެ  ފު  ޞާވެސް ދައްކާ 

ހެޔޮ  ހަމަ  ވެސް ސާފުވާ ކަމަކީ    ގޮތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރާ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓުން

މި   މީގެން  ކުރަމުންދާކަމޭ  މަސައްކަތް  ބިނާކޮށްދިނުމުގެ  ކޯޓުތަކެއް  ޢަދުލުވެރި  ރައްޔިތުންނަށް  ރާއްޖޭގެ  ނިޔަތުގައި 

ފަނޑިޔާރު   މީގައިވާ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެނގެނީ.  ފިކުރެއްގައި.  އެއް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ހަމަ  އިނީ  މި  ފިކުރު  ސިޔާސީ 

ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ހުންނަ   ، ނޑިޔާރެއްކަން މި ރިޕޯޓުން އެބަ އިނގޭ. އެހެންނަމަވެސްފަހުރި    ފިކުރުގައިވިސްނުމުގެ

ގައި ޢަމަލީ   މަސައްކަތްކޮށް، ކެމްޕެއިންތަކުފަރާތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ފިކުރުގައި ނުވަތަ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފިކުރުގައި

ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބަޔާންކުރަންޖެހޭވަރުގެ މީހެއް ނޫން.   ކައިރީގައި ކޯޓުތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން  އަދި  ގޮތުން އުޅެ،  

އިން އެކީގައި،  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މީހެއް  ޞާއެއަށްވުރެ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  އެކީގައި  ފަނޑިޔާރުންނަކީ.  ފުވެރިކަމާއި 

އަޅުގަނޑު އަދިވެސް ޝުކުރު  މަސައްކަތަށް  ކުރަމުންދާ  ޖޭ.އެސް.ސީން  އިޞްލާޙުކުރަން    އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރުންގެ 

އަތަކަށް ބުރަނުވެ، އިން ވަކި  ހަމަ  އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތަކާ އެކީގައި  ބޭނުންވޭ.  އެކީގައި  ޞާއަދާކުރަން  ފުވެރިކަމާއި 

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު އަދާކުރަން  ހަމަ  ނިންމަމުންގެންދާތީ،    އި ލަވަތަށް ބައް މައްސަލަތައް މި ގޮ



  

ފަނޑިޔާރުން   ބާވަތުގެ  މި  ލައިގެން.  ފަނޑިޔާރުން  ރަނގަޅު  ހަމަ  ރަނގަޅުކުރެވޭނީ  ފަނޑިޔާރުގެ  އެއީ  ބޭނުންވޭ. 

ފަނޑިޔާރުން ވަކިކޮށް، ރަ ބާވަތުގެ  މި  ތިބި  ކޯޓުތަކުގައި  ނުޖެހި،  ވަކިކުރަންޖެހޭނެ.  އަތަކަށް  ނގަޅު، ޢިލްމީ، ވަކި 

ކީގައި ޢަދުލުން ޙުކުމްކުރާނެ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ޢައްޔަނު ކުރެވިގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ފުވެރިކަމާއި އެޞާއިން

ފެންނާތީ  ނޑަށް މީގެން  އަޅުގަ ވީމާ، އެ ނުކުތާމި ޤައުމު އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ މިސްރާބަކަށް ނުގެންދެވޭނެ. އެހެން

ށަހެޅި ގޮތަށް އަދި އިއްޒަތްތެރި  ހުއެ ތަކަށް މި އެދުނީ. ޢަލީ ޙުސައިން  ޞަށްލަން ފުރުއަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮ

ބަޔާންކުރާ ކަންކަން، ޚާއްޞަކޮށް  މި  މެންބަރު މުޢިއްޒު ތާއީދުކުރި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. މި ރިޕޯޓުގައި  

، މީގައި ބަޔާންކުރާ  މި ރިޕޯޓު ވެސް ތަޅުމަށް ފޮނުވާހަމަ    ވެ،ރިޕޯޓަކަށްވާތީ  ފައިވާ ރިހަމަކޮށްގެން ހުށަހަޅާފު ތްތައް  ޢާއިޖުރަ

 ފާހަގަކޮށްލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.ޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާތީ އެކަން އަ  ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުން އަޅުގަނޑު ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ލާނަން. އި  ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަޞާރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި ރިޕޯޓުގައިވާ މައްސަލައިގެ ޚުލާޝުކު

ކޯޓުގައި   މެޖިސްޓްރޭޓް  ރ.މާކުރަތު  ޙުސައިން،  އަދުނާން  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ރ.މާކުރަތު 

އަންހެން   ފުރައްސާރަމަސައްކަތްކުރާ  ޖިންސީ  އަންނަތާ   މުވައްޒަފުންނަށް  ގޯނާކުރަމުން  ޖިންސީ    8އާއި 

ގޯނާ ޖިންސީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދައްކައިގެންނާއި   އަހަރުވެއްޖެކަމާއި  ބިރު  ވަޒީފާގެ  ފުރައްސާރަކުރަނީ  ޖިންސީ  އާއި 

ބިރުދައްކައިގެން ސިހުރު ޅ.ނައިކަމަށާއި   ގެ  ކޯޓާއި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ރ.އުނގޫފާރު  ކޯޓުގައި  އަދި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފަރު 

އަދުނާން   މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ވެސް  މުވައްޒަފުންނަށް  އަންހެން  މަސައްކަތްކުރާ  ކޯޓުގައި  އެ  މަސައްކަތްކުރިއިރު، 

  ވާ ވެފައިކަމަށާއި އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި  އާއި ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ  ޙުސައިން

ޑީ.ޕީގެ ކެމްޕެއިން ދުވަސްތަކުގައި އެ ޕާޓީގެ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ފާޅުގައި އެކްޓިވިސްޓެއްހެން މަސައްކަތްކުރާ  ށާއި އެމް.ކަމަ

ރިޕޯޓު މީޑިއާގައި  ބުނެ،  ސަރވިކަމަށް  ޖުޑީޝަލް  ގުޅިގެން  ބެއްލެވި  ކުރުމާ  އިސްނަންގަވައިގެން  ކޮމިޝަނުން  ސް 

ނިންމުމަށްފަހު ނިންމެވި ގޮތަކީ އެ    އިއްސަލަ ބެއްލެވި، ބައްލަވަފަހު އެ މަށްމައްސަލައެއް. އަދި އެ މައްސަލަ ބެލުމަ

ދެން އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީން    ވަކިކުރެއްވުމަށް.  ފަނޑިޔާރު، ފަނޑިޔާރުކަމުން އެ މެޖިސްޓްރޭޓް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުން

ކުރައްވާފައި ހާރު  މި މަސައްކަތް  ޖޭ.އެސް.ސީން  މައްސަލައިގައި  މި  ބަލަނީ  މި  އިޖުރައަޅުގަނޑުމެން  ތްތައް  ޢާވަނީ 

ފުރިހަމަކުރައްވައިގެންތޯ އެ ނިންމުން ނިންމަވާފައިވަނީ. އެ ގޮތަށް ބެލިއިރުގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ  

އިޖުރަ އިޖުރަޢާއެއީ  ގޮތުގެމަތީން،  އެއްގޮތްވާ  ނިންމަވާފައިވާޢާތްތަކާ  ފުރިހަމަކުރެވިގެން  ކަމަށް   ތްތައް    ނިންމުމެއް 

ގުޅިގެން   ގޮތުގެމަތީން. އަދި މި ގޮތަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވުމާ އި ގާނޫނުތަކުގައިވާ  ގާނޫނާ

މި   ވަގުތުގައި  މި  ތާއީދުކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ވަނީ  މުޢިއްޒު  މެންބަރު  މި  ސްގައިއްޒަތްތެރި  ދުކުރަނީ 

ދަންނަވާލަން. އެ ވޯޓަށް  އިޖުރަމައްސަލައިގައި  ކޮމިޝަނުން  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ފުރިހަމަކުރައްވައިގެން  ޢާއީ  ތްތައް 



  

މި މައްސަލަ ރައްޔިތުންނިންމަވާފައި އެހެންކަމުން  ފެންނަކަމާއި އަދި  ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް  ނިންމުމެއް  މަޖިލީހުގެ  ވާ  ގެ 

  ގެ އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުމަށް. އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހަން. އާދެ! ކޮމިޓީގައި ބަ

ކަމެއް އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ    އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ހިމެނޭ އެއް  ފާސްވެއްޖެ.  އިއްތިފާޤުން

ރު  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާ   އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅާއި އަދި ސުޕްރީމް 

ތައް  ތުކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅެއް. އެ ދެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރުމަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އިތުރު ވަގު

  އެކުގައި މިރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް އޮންނާތީއާ އެކުގައި އެ ވަގުތަށް އެ   ވެސް ބޭނުންވާތިއާ

  ، އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބޭފުޅަކު  އެހެންކުރުމަށް މި މައްސަލަ ފަސްކޮށްލީ. ދެން އިތުރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ކަން އެޖެންޑާ

. އާދެ!  އެބަ އޮތް ކަމުގައި ދަންނަވާލަން  އެ ފުރުޞަތު ވެސް   ނަމަކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީ

ނުކުރައްވާތީއާ އެކުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް  އިޝާރާތެއް  މެންބަރަކު    އެއްވެސް   ރައްވަންއިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކު

ނިންމާލަނީ މިރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން    މިދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން    ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

ޅުންނަށް ފޮނުވާލެވޭނެ. ވަރަށް  ކޮމިޓީގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން. އަދި އެޖެންޑާ ތި ބޭފު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

____________________ 

 

 

 

 

   




