
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   63  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

2020 ބަރުނޮވެން 22  

 

 

 

( 11 )ކޮމިޓީކުރ  ޮކޓަރި އައު އިމ ރ ތްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

 ފެށުނު ގަޑި: 12:05 

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



 2020  ނޮވެންބަރު  22                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  63ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

1 

 

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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީޝި ކޮމިޓީގެ  އައައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ތިއްބެވީ    63ރީ  މި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީގައި  ފެށީ.  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ޝަހީމް  هللا ޢަބްދުމެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި   ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ، މޫސާ ސިރާޖުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  

އުތުރު  ، ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޢިއްޒުމެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެހެންވޭރު  ދާއިރާގެ  .  އިބްރާހީމް  ފޭދޫ  ދެންމެ 

ނިކުމެ   ވަގުތުކޮޅަކަށް  ކުޑަ  ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށްފަހު،  ކޮމިޓީގައި  ނިހާދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑު   ދެން  ވަޑައިގަންނަވާނެ.  އެނބުރި  .  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ގެ ދާއިރާ އުތުރު  މާފަންނުވަޑައިގެންފި. 

ޢަބްދުލްބާރީ   އަލްއުސްތާޛު  ޤާޟީ  ކޯޓުގެ  ޖުވެނައިލް  މައްސަލައަކީ  އެއް  ހުރީ  މި  އެޖެންޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޔޫސުފް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވެވި މައްސަލަ  

ދެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ދިރާސާކުރުން.  ދ.  މެޖިސްޓްރޭޓް،  އިސް  ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮތީ  މި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ވަނަ 

މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭ   ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްރައްޒާޤު 

ދިރާސާ މައްސަލަ  ފޮނުއްވެވި  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އެންޓި  ގޮތުން  އެއާއެކުގައި  ދެން  ކުރެއްވުން. 

ސުންގަޑިއެއް   ގުޅޭ  މައްސަލައާ  އެ  ލިބިފައިވާތީ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ރިޕޯޓެއް  ތަޙުޤީޤު  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން 

ވެސް   ސުންގަޑި  ގޮތުގެ  ނިންމާނެ  ދިރާސާކޮށް  ބިލު  އިފްލާސްކުރުމުގެ  އިފްލާސްވުމާއި  އަދި  ކަނޑައެޅުމާއި 

ހަ އެބައިން.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަނޑައެޅުން  މަސައްކަތް،  ކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއާއެކުގައި  މަ 

އަޅުގަނޑުމެން   މަސައްކަތް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކުރިއަށް.  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު 

ދިރާސާކުރުމަށް،   މައްސަލަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއްގައި  އާންމު  ދިރާސާކުރުމުގެ  ޖެހިލާނަން،  ރެކޯޑުގައި  އޮފް 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަގުތު ނަގަނީ. އެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ. 

ޔޫސުފް   ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ  އެއީ 

ބައިވެރިވަޑައިގެންފި  ފަނޑިޔާރުކަމު ކޮމިޓީއާ  މިހާރު  އާދެ!  މައްސަލަ.  ވަކިކުރުމުގެ  މަޤާމުން    ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލިގެ 

އިއްޒަތްތެރި    ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ފަދައިން  ދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  އަދި 

ވަ ދޫކުރައްވާ  ކޮމިޓީ  ދެންމެ  ނިހާދު  މުޙައްމަދު  ވަޑައިގެންފި. މެންބަރު  އެނބުރި  މިހާރު  ޑައިގަތުމަށްފަހުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް މި ނިންމާލެވުނީ ޖޭ.އެސް.ސީގެ ފަރާތުން ފޮނުއްވެވި ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް، އަލްއުސްތާޛު  

ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ. އަޅުގަނޑުމެން އާންމު ގޮތެއްގައި މި  ބަލަނީ  ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އެ ބޭފުޅާގެ އިތުބާރު 

ޖުޑީޝިއަލް ސަރަވިސް ކޮމިޝަނުން އެ ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނާއި އަދި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮސެސް ހިންގާފައިވޭތޯ  
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އެ   ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް  ބެލިއިރުގައި  އެގޮތަށް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ.  އިޖުރާޢަތްތައް  މިކަންކުރުމުގެ 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަ ކޮމިޝަނުން  އިޖުރާޢަތްތައް  ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް  ދައްކާ. އެހެންވުމާއެކުގައި  އެބަ  ން ރިޕޯޓުން 

އެ   ފުރިހަމަވާތީ  އިޖުރާޢަތްތައް  ހުރި  ވެސް  ނޫން  އެ  އަދި  ދެއްވާ  ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ޤާޟީއަށް  އެ 

އެއްގޮތްވާ އުސޫލުތަކާ  އުސޫލުތަކުގައި،  އެ  ނިންމާފައިވަނީ  ނިންމުން  ނިންމެވި  ކަމަށް  ކޮމިޝަނުން  ގޮތުގެމަތީން   

މި   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  ކޮމިޓީއަށް 

މައްސަލަ، އެ ޤާޟީ ވަކިކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ ފޮނުއްވުމާމެދުގައި އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނަން ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލުމަށް.  

ލެވޭ ވެސް  ވޯޓުގެ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތުދޭނަން.  އަޅުގަނޑު  ނިހާދަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ނެ. 

 ކަންކަން ނިންމުމުގެ ކުރިން އަދި ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީމަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

ތަޙުޤީޤެއް   ޖޭ.އެސް.ސީން  މައްޗަށް  ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްގެ  މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި ޤާޟީ  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މިލިއަން    60ހިންގާ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމާފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުގައި ޤާޟީ ބާރީ މެދުވެރިކޮށް  

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދީބު    20ރެވުނު ކަމަށާއި އަދި އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް  ރުފިޔާ ހުކުމެއް ގަތުމަށް ޓަކައި ހޭދަކު

މިލިއަން ރުފިޔާ އެކި ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި ހުކުމްތައް ނެރުމަށް ޓަކައި   16ޚަރަދުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން  

އެހެންވީމާ،   ހުރި.  އެބަ  ފެންނަން  މި ރިޕޯޓުތަކުން  ކަމަށް  މި  ދެވިފައިވާނެ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު 

ތަޙުޤީޤު ހިންގާފައިވާއިރުގައި ވަރަށް ޑެޕްތްތައް ފީނައިގެން މި ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި ހުރިކަމާއި އަދި މިހާރު  

މި   ބުނޭ  އެބަ  ވެސް  ފުލުހުން  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  ލިޔުމަށް  ލިޔުންތައް،  ފުލުހުންގެ  ހުރި  ލިބިފައި 

ޕީ.އާރު.ސީގެ މައްސަލައިގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ފައިސާގައި ޖެހިފައި ހުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ވަރަށް ބޮޑަށް  އެމް.އެމް.

އެކި   ހުރި.  އެބަ  ގަނެފައި  ފްލެޓު  އަނެއްކާ  ހުރި،  ހެދިފައި  ހަމަ  ވާހަކަ.  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ތަޙުޤީޤު  އެ  ކުރެވޭތީ 

ހު އެބަ  ވިޔަފާރިކޮށްފައި  އެއްކޮށް  އެބަ  މީސްމީހުންނާ  ބަޔާނެއްގައި  އިންނަ  ދެއްވާފައި  ބާރީ  އައިސް  އެގޮތުން  ރި. 

އިނދޭ އިތުރު ފްލެޓު ގަންނަންށާއި އެއްޗެހި ލާރި ހޯދީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލުކުރީމާ އެހެން ދޭތެރެއަކުން މަސްވެރިކަމަށް  

އެބަ އިނދޭ އެއްމިލިއަން   ޖައްސާލާ، މުށިމަސް ބާނާލާ، ފަރުމަސް ބާނާލާ މަސްވެރިކަން ކޮށްލާ ވާހަކަ. ދެން އެގޮތުން 

ވިއްކީ   ވިއްކާފަ.  ބާނައިގެން  މުށިމަސް  މި  ރުފިޔާ  ދިވެހި  ތިނެއް  ސަތޭކަފަންސާސް  ތިރީސްހާސް  ތިންސަތޭކަ 

ރިސޯޓު   އައިލެންޑް  ޕެރެޑައިސް  އާއި  ޝިޕިންގ  ވިލާ  ޓަކައި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އެ  ސުވާލުކުރީމަ  ކޮންތަނަކަށްތޯ 

ޓެކުހެއް އެއްވެސް އެއްޗެއް  މެދުވެރިކޮށް ބިލުތަކެއް ހަދާފަ ލިޔެފަ. މީގައި  އަތުން  . މީގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބިލު ހުރީ 
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ހިމެނިފައި އިން ތަނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަސްލު މި ވައްކަމުގައި ވިލާ  

ޤަބޫލުކުރެވޭ   އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް.  ބައިވެރިވެފައިވާ  ވެސް  ފެންނާނެ  ޝިޕިންގ  ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  ދެން  ގޮތް. 

ހުށަހަޅައިގެން   ފުލުހުންނަށް  މައްސަލަ  މި  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނޭނގެ.  އަޅުގަނޑަކަށް  އެގޮތެއް  ގޮތަކާއި 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި މައްސަލައިގައި ބާރީއަށް   ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ތަޙުޤީޤު 

ހަމަ  އި ނިންމާފައިވަނީ  ޖޭ.އެސް.ސީން  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމަށް  ނެތް  ޖާގައެއް  އެއްވެސް  ހަމަ  ފުރުޞަތެއްދޭން  ތުރު 

 ރަނގަޅަށް ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިލް ކޯޓުގެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ މި މައްސަލައިގައި ޖުވެނަ 

އެ   ޖޭ.އެސް.ސީން  ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގޮތުގެ  ޖޭ.އެސް.ސީން  މައްސަލަ  ޔޫސުފްގެ  ޢަބްދުލްބާރީ  އަލްއުސްތާޛު  ޤާޟީ 

ކޮމިޓީން ނިންމުމަށް، އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ނިންމުމަށް. އާދެ!   ފޮނުވުމަށް  މަޖިލީހަށް  ނިންމެވި ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ 

ސަލަ ފާސްވެއްޖެ ދެންމެ ހުށަހެޅި ގޮތަށް. އެއީ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅި މައް

ދެވަނަ މައްސަލައެއްގެ   ގެންދިއުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ ކުރިއަށް  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ފޮނުވައިގެން  ތަޅުމަށް 

އަލްއުސްތާޛު   މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ދާއިރާގެ  ދ.ޖުޑީޝަލް  އޮތީ  މި  މުޙައްމަދު  ގޮތުގައި  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 

މައްސަލަ   ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ގޮތުން  ގުޅޭ  ވަކިކުރުމާއި  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 

ދިރާސާކުރުމަށް.   މައްސަލަ  ނަގާނީ  ރެކޯޑުގައި  އޮފް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތުކޮޅެއް  ވެސް  އަނެއްކާ  ދިރާސާކުރުން. 

އާދެ މައްސަލަ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މި  ވަގުތުކޮޅުގައި  ނެގި  މި  ދިރާސާކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ   !

ކުރިއަށްދަނީ.   މި  މިހާރު  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ  ގޮތެއް  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި 

މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  އަލްއުސްތާޛު  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ދާއިރާގެ  މަޤާމުން  ދ.ޖުޑީޝަލް  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ   

މައްސަލަ. އެ   ވަކިކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ 

ކުރީގެ   ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ހަމަ  ދިރާސާކުރިއިރުގައި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޕޯޓު  މައްސަލައިގެ 

އެއްފަދައިން ޖުޑީޝަލް  މައްސަލައެކޭ  ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީއަށް  ފުހަމަކޮށްފައިވާކަން  އިޖުރާޢަތްތައް   އެ 

ކަމަށް   ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުމަށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  އެގޮތަށް  ނިންމުން  އެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 

އަ އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރަނީ.  މި  ދިރާސާގައި  ދެންމެ  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދާނަން  ވޯޓަކަށް  ޅުގަނޑު 

ޢަމަލުކުރުމަށް. އާދެ! ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވޯޓުލެވެން ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި މައްސަލަ ވެސް އެ  
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ކަނޑައަޅަންޖެހިފައި   ސުންގަޑި  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުރި  ލިބިފައި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ނިމުނީ. 

ތަޙުޤީޤު  ހުރި   ބައެއް މައްސަލަތައް އެބަ ހުރި. އޭގެ ތެރެއިން އެއް މައްސަލައަކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން 

މި   ރިޕޯޓު  ޚުލާސާ  ތަޙުޤީޤީ  ކުރި  ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން  އެންޓި  ރިޕޯޓު. މިގޮތަށް  ޚުލާސާ  މައްސަލަތަކުގެ  ކުރާ 

ކޮމިޓީއަ މި  މަޖިލީހުން  މި  ފޮނުވާފައިވާތީ  އެ  މަޖިލީހަށް  ކޮމިޓީން  މި  އެހެންކަމުން  ފޮނުވާފައިވަނީ.  ރިޕޯޓު  އެ  ށް 

ސުންގަޑިއާމެދުގައި   އެ  ފެންނާތީވެ  އަޅުގަނޑަށް  ކަނޑައެޅުމަށް  ސުންގަޑިއެއް  ދިރާސާކުރުމަށް  މައްސަލަ 

ފެންނަ ނިންމުން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް  އޭ.ސީ.ސީ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    މައްސަލައިގައި  މި  ގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ މައްސަލައިގައި އިތުރަށް އަދި ސާފުކޮށްލަން    ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކުރައްވާފައިވާތީ

ކޮމިޓީގައި މި މަޝްވަރާކޮށްލެވުނީ ކޮމިޓީއަށް މި ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކާއި މި ސަބަބުތައް. އެއަށްފަހުގައި  

ޔަވަޅެއް އަޅަންޏާ އެ އަޅާ ގޮތަކަށް. އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ފި

ޚިޔާލުތައް އެބަ ހުރި.   ވާހަކަދެއްކުންތައް، ތަފާތު  މެދުގައި  ޢަމަލުކުރަން ގަސްދުކުރެވޭ. މެންބަރުންގެ  މައްސަލައިގައި 

މި   ރިޕޯޓާމެދުގައި  އޭ.ސީ.ސީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް،  މިއީ  ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރާނެ  ފަހަރު 

ދިރާސާ   ބިލުގެ  އިފްލާސްކުރުމުގެ  އިފްލާސްވުމާއި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެއްބަސްވެވެނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ބިލެއް. މި   އަންނަ ދައުރަށް މި މައްސަލަ، މިއީ  ނިންމާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން އިނގޭތޯ. މި 

ސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ނުއެއް ނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ، މި އަންނަ ދައުރަށް މި  ބިލުގެ މަ

އާދެ!   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަނޑައެޅުއްވުމަށް.  ސުންގަޑިއެއް  ވިސްނާވަޑައިގެން  ނިންމުމަށް  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ 

ބިލު  އިފްލާސްކުރުމުގެ  އިފްލާސްވުމާއި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ސުންގަޑިއެއްގެ  ނިންމާނެ  ދިރާސާކޮށް  ގެ 

ކުރިން   އޭގެ  ދެން  ނިޔަލަށް.  މާރިޗްގެ  ފަހުން  ފެށޭ  ދިއުމަށްފަހުގައި  ރިސެސްއަށް  ދައުރު  މި  ކަނޑައެޅެނީ 

ހޯދާ   ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ކޮމެންޓު  މެދުގައި  ބިލާ  މި  އެއީ  އެބައިން.  ޕްރޮސެސްއެއް  ހިންގޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މި  ކޮ ހޯދުމަށް  ލިޔުމުން  ކޮމެންޓު  ހޯދާ  ފަރާތުން  ހޯލްޑަރސްގެ  ސްޓޭކް  އަދި  އިޢުލާނުކުރުމާއި  ހޯދުމަށް  މެންޓު 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެދޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

މިހާރަކު ނެތް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް. އެހެންވުމާއެކުގައި،  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލު، އެ ބިލުގެ ދިރާ ސާކުރާނެ ވަގުތު 

ކަންތައްތަކުގެ   އެހެން  ނިންމީ.  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ބައްދަލުވުން  މި  ވަގުތު  މި 

 ދަންނަވާލަން. ތެރޭގައި ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް އޮތިއްޔާ އެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ
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މީހުން   ގެނެސް މި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބޭ  ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު  އަޅުގަނޑުމެން 

ދުވަހުން. އެކަމެއް ނުއެއް ހިނގާ.    30ދުވަހުން    30ރިވިއު ކުރަން ގާނޫނުގައި ޖެހިން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން  

 ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްގެން އެއީ ކިހިނެއްވާ  ދެން އެކަން ނުހިނގަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ 

ކަމެއްކަން ސާފުކޮށްލަން. އެއީ ސަމާސާއަކަށް ކުރި ކަމެއް ނޫން ގައިމު ވެސް. ވާނުވާގައި ތިބި މީހުންނަށް ޙައްލު  

އެކަން ހިނގާނެ  ސަމާސާއަކަށް ކުރި ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެން   ގޮތަކަށް ކޮމިޓީއަށް  ހޯދުން 

އަޅުގަނޑުމެން   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޖެނަރަލްހެން  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހާޒިރުކޮށްގެން  މީހުން 

އެ   ހާޒިރުކޮށްގެން،  ވެސް  އިން  ޑީ.ޖޭ.އޭ  ވެއްޖިއްޔާ  ކޯޓުތަކުން  ދެން  އިންނާނީ.  ގުޅިގެން  ކަމާއި  މި  ހާޒިރުކުރަން 

އެ ކަމެއް.  ވަރަކަށް  ސާފުކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެވެސް  އެ  ނަމަވެސް  ހާޒިރުކޮށްގެން  ޖޭ.އެސް.ސީ  ނޫނީ  ކީއްވެގެންތޯ.  އީ 

ކަމެއްގެ   އެދެން  އަޅުގަނޑު  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ކަމެއްތޯ.  އޮތް  ކިހިނެއްވެފައި  ބަލާލަން  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތެ މިއަދު  ތެރެއިން. ދެން  އެހެނިހެން  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ކަނޑައަޅާ  ގޮތުގައި  ދެން  މިއަދު  ކަނޑަނޭޅުނަސް  އް 

ކަމަށް   ހާޒިކުރުން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހާޒިރުކުރުން  މީހުން  އޮތްތާ   ކުރިއަށް  އެ  ދަންޏާ  ކުރިއަށް  މިސާލަކަށް  ގޮތަކީ 

 ވިޔަސް އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

މިހާރުން    އިއްޒަތްތެރި މައްސަލައެއް.  މުހިންމު  ވަރަށްވަރަށް  އެއީ  މައްސަލައަކީ  ހުށަހުޅުއްވި  އެ  ސިރާޖު  މެންބަރު 

ގާނޫނެއް   އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ދެކެން.  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި  މައްސަލައެއް  ޙައްލުކުރަންޖެހޭނެ  މިހާރަށް 

ގާނޫނު ތަންފީޛުވާން އެބަ ޖެހޭ. ގާނޫނު ތަންފީޛު    ފާސްކޮށްފައި އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރާ ހިސާބުން

ވާނުވާ ޖަހާފައި   ބަންދުގައި  އެ ޖަލު  ދިމާވޭ. އެގޮތުން މިހާރު  ނުވާ މައްސަލައިގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް އެބަ 

ފެންނަނީ މި  ތަން  ނުވާ  ތަންފީޛު  ދިޔައީމަ  ފާސްވެގެން  ގާނޫނެއް  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ގޮތްތައް  ކުދިންނަށް  . ތިބޭ 

ޓަކައި   ބެލުމަށް  ގޮތް  ނުހިނގާ  ހިނގާ  އެކަން  އަދި  ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، 

އެކަން   ދެން  މައްސަލައަކީ.  ދިމާވާ  ކޮބައިތޯ  ނުކުރެވެނީ،  ތަންފީޛު  ގާނޫނު  ކީއްވެގެންތޯ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

ސު ކީއްވެގެންތޯ  ތިބީ  ތި  ޚިލާފުވެގެން  ހޯމް  ގާނޫނާ  ޖެނަރަލަށާއި  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އެއީ  ސާފުކޮށްލަން.  ވާލު، 

ތާއީދުކުރަން.   ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތު  ދަންނަވައިގެން  ސިޓީއަކުން  މިނިސްޓަރަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރެއްވި މުހިންމު ނުކުތާ އަދި އެ ހުށަހެޅުމަކަށްވެ، އެއަށް ތާއީދު  އާދެ! ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު ފާހަގަކު 

އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާތީވެ   ކަމުގައި  މި  ވެސް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިފައިވާތީއާއެކުގައި  މިހާރު 

ބަ އަޅުގަނޑުމެން  މިހާހިސާބުން  ނިންމީ.  ކޮމިޓީން  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެގޮތަށް  ނިންމާލީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އްދަލުވުން 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 




