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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.`.   ފަށަނީ.    33ޖުޑީޝަރީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިރޭ  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

އޭގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑު މިއަދު   ބާއްވާލަން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ އަދި  މި ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން މިރޭ 

  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    ނގުހެންވޭރު ހުޅަލާނަން.  އި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ދަންނަވަތިބި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  

އިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ  ، ޖީހާން މަޙްމޫދުމެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި   ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ، ޙަސަން ލަޠީފް

އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން ޒަރީރުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ، އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުމެންބަރު  

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިރާގެ  ގުރައިދޫ ދާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ...މިހާހިސާބުން.  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު  

މެންބަރު ސަޢުދު  އިއްޒަތްތެރި  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ  ، މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއިއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ ދާއިރާގެ  ، ރިޟާ

އަޅުގަނޑު  ޙުސައިން ފަހުމީ  ،ދެން  ދާއިރާގެ   ،އިމްތިޔާޒު  އުތުރު  އަދި މިރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން  .  މެންބަރު  މާފަންނު 

ހިމަނާލާފައި   ޚާއްޞަ  މި  އެޖެންޑާގައި  ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ޑްރާފްޓް  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ  ވަނީ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެބަ  ބިލުތަކެއް   ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅުން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީން އަމީންޢާއްމު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ސިޓީފުޅުތަކެއް ފޮނުއްވާފައި    އޮތް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ

ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި  ލަގެ މަސައްކަތް ހިންގަވާ ޓީން މި ދަންނަވާ ބިލުތަކުތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމި  އެބަވޭ. އޭގެ

އޭގެ ބިލަކީ  ތެރެ  ވަނީ.  އަނެއް  ބިލު.  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނަށް  ކޯޓުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބިލަކީ  އެއް  އިން 

އަނެއް ބިލު.  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނަށް  ފަނޑިޔާރުންގެ  އިޖުރަދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަދަނީ  ބިލަކީ  ބިލުޢާ  މި    .ތުގެ 

ޑްރާފްޓު ބިލުތަ މީގެ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ  ކުގެ  ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ތަކުގެ 

ބެހޭ އެހެން  ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުން އެއީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހާ އަދި އެނޫން ވެސް ދައުލަތުގެ ކަމާ  

ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް. އެ ބިލުތައް، މިދެންނެވި ބިލުތަކުގެ   އާ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

އިން  އޮތް ފޮނުއްވާފައި އިންތިޤާލީ  އެބަ  އަދި ހަމަ  މި  ޞާއިތުރުން  ބިލުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފުގެ 

ރައި  ކޮމިޓީ ހިއުމަން  ދައުލަތުގެ  އާއި  އޮފީހާއި  ނައިބު  ބަންޑާރަ  އަދި  ކުރުމަށް.  ގުޅިގެން  ކޮމިޓީއާ  އެހެން  ޓްސް 

ގުޅިގެންމުއައްސަސާތަކާއި   ވުޒާރާތަކާ  އޮތް.  ސަރުކާރުގެ  އެބަ  އަޅު  ކުރުމަށް  މަދެންމެ  ޓަކައި  ޢުގަނޑު  ލޫމާތަށް 

އްޖެ. އަދި އެ ކޮމިޓީން ދެންމެ މި ބިލުގެ  ލާނަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ދެންމެ ނިމިއިދަންނަވަ

ން ފެންނަ ގޮތެއް ނިންމެވީ.  ކޮމިޓީއާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތެއް، އެ ކޮމިޓީ  ންގަނޑުމެމަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަޅު

ރުމަށް  މަސައްކަތް ކުތަށް ސަބް ކޮމިޓީއެއް މި ކޮންމެ ބިލަކަށް އެއީ މި ސިޓީފުޅުތަކުގައި ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮ

އަޅުގަނޑުމެންއެ އެކުލަވާލުން.   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީއާއެކު   ގެގޮތުން  އެ    ގައި މި  މަސައްކަތުގައި  ކުރާ 

އެ މަޢުލޫމާތު     ކަނޑައެޅިއްޖެ މިރޭގައި. އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ކޮމިޓީގައި އިންނާތީކުކޮމިޓީން ރެޕްރެޒެންޓްކުރާނެ މެންބަރަ 



  

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއާއި   އާއެކުގައި ފުލުހުންގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުލިބިފައި މި ވަނީ. ހަމަ އެ

މި    241 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެން  ފޮނުއްވާފަ.  އޮތް  އެބަ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން  ސަރުކާރުގެ  ކޮމިޓީއާ 

ފޮނުއްވާފައި މަޖިލީހަށް  އޮތް ރައްޔިތުންގެ  އެބަ  ވެސް  އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ  ފަރާތްޕުޅުން  ލެޖިސްލޭޓިވް   ސަރުކާރުގެ 

އެދިވަޑައި  ސަރުކާރުން  ނިންމުމަށް  ތެރޭގައި  ދައުރުގެ  މިއޮތް  ކުރިއަށް  ބިލުތަކަކީ  ބިލުތަކެއްގެ  މިދަންނަވާ  ގަންނަވާ 

ތެއްގެ  މަސައްކަ  ރޭގައި މިދެންނެވި ބިލުތައް އެބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތަކީ ވަރަށް މުހިންމުތެ   ގޮތުގައި. އޭގެ

ވާލުކުރެވޭ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް އެބަ  ޙަކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއާ    ންގަނޑުމެގޮތުގައި އަޅު

ހަފްތާއެއް ކޮންމެ    2  ކަށް ކުޑަ މުއްދަތެއް.އޮތީ ވެސް ފުދޭވަރަ  ނިންމަންޖެހޭ. އަދި މި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މި

ލެއްގައި ހުރިހާ މެންބަރުން  ހަފްތާ. ދެން ހުރިހާ ބި  2ބިލެއްގެ، ކޮންމެ ބިލެއް ނޫން. ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށް  

ވަނީނަމަ.  ކަމަށް  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ނަގައިގެން  ކޮމިޓީތަކެއް  ކުޑަ  އެއީ  ޖެހިވަޑައިނުގަނެފާނެ.  އުޅުއްވާކަށް 

މަ ނިންމުމާއެހެންނަމަވެސް  ކޮމިޓީ އެކު  ސައްކަތް  ބޮޑު  އެހެއަށްގައި  އަންނާނެ.  ކޮމިޓީއަށް  މައި  މިރޭގެ  ،  ންވީމާ، 

އަޅުގަނޑު ގޮތުގައި  ކަނޑައަޅަމެމަސައްކަތުގެ  ބިލަކަށް އެ  ން  ކޮންމެ  ހީވަނީ ސަބް ކޮމިޓީތައް  އަޅުގަނޑަށް  ންޖެހޭނީ 

ކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  މަސައްކަތް  ސަބް    ބިލެއްގެ  އެ  ކޮށްދެއްވާ  ވޮލެންޓިއަރ  އެކަން  މެންބަރަކު 

އަންގަވާލަދެވަޑައިގަންނަވަން  ކޮމީޓީއަކަށް   ހުރިކަން  ނޯޓުކުރުމާއެޝައުޤުވެރިކަން  ނަން  މި  އްވުން. އަޅުގަނޑު  ކުގައި 

ން،  ގުޅިގެ  ރާދާކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވޭނެ. ދެން ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އި

ފެއްޓުން މީގެ މުހިންމު  އަވަހަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް  ތަކާއެހެން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ

 އަރުވަން.  މޫދަށް ފުރުޞަތުޙްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަކަމަކީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

މަސައްކަތު ރީފޯމު  އެންޑް    ގައި ޕޮލިސް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މި  އަދި  ހުރީމައާއެކު  އުޅެވިފައި  ދުވަހު  ގިނަ  ވަރަށް 

ވޮލެންޓިއަރ   ގައި ގންޕޮލިސި އަޅުގަނޑު  ހުރީމައާއެކު  ބައިވެރިވެފައި  އަޅުގަނޑަށް  ތަންރީނުތަކުގައި    ކޮށްލަން   ބައެއް 

ކޮމިޓީ ސަބް  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  ގާނޫނަށް  ފުލުހުންގެ  ނެތިއްޔާ  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅުންގެ  އެހެން    ގައި ކޮމިޓީގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ޖީހާން މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  މަޙްމޫދުވަރަށް  އެ    ޝައުޤުވެރިކަން  އެ  ޖީހާން  ދެންމެ  އާދެ!   .

ބިލުގެ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ސަބް ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް. ދެން އެހެން އިއްޒަތްތެރި،   ފާޅުކުރެއްވީ ފުލުހުންގެ 

 ސަން ލަޠީފް. ންބަރު ޙައިއްޒަތްތެރި މެ ،އާނ



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ކޮމިޓީ، ސޮރީ،   ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  ހިއުމަން  ފުރަތަމަ  ބޭނުން  ސާފުކޮށްލަން  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ 

އޮތީ. ދެން ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ ހިއުމަން ރައިޓްސް    އެކުލަވާލަން މިއެކީގައި އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލެއް    ކޮމިޓީއާ

އެހެންވީމާ، އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އެ ކޮމިޓީން. ކަ ވާހަ  އިން  މިހާރު އެއަށް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމަވާފައިކޮމިޓީން 

ށާއި  ންއެހެންވީމާ، އެއެއް ސާފުކޮށްލަ  އޭގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއްޔާ މި ކޮމިޓީއާ އެކީގައި ކުރާ ގޮތަށް އޮތީމަ.

ކޮމިޓީއާ އެކީގައި ފުލުހުންގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްލަން    241އަދި  

 ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގައި އެ ނިންމެވީ އަޅުގަނޑުމެން  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ  

ގުޅިގެން   ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންނާއި  އެ  މަސައްކަތެއް. ނެގިއިރުގައި  ނެގުމުގެ  ކޮމިޓީ  ސަބް  ގޮތަށް  ނަގާ 

ނޮމިނީއެއް މި  ކޮލަބްރޭޓްވެގެން   އެޕޮއިންޓްކުރި  ބޭފުޅުން  އެ  މަސައްކަތުގައި  ބޭފުޅުންހިންގާ  އެ  ނިންމެވީ.    ، 

ގެ ބިލުގެ މަސައްކަތުގައި އެ ކޮމިޓީން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާނީ މިވެނި ބޭފުޅެކޭ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިންތިޤާލީ އަދާލަތު

އެގޮތަށް މެންބަރަކު ނިންމެވީ. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވެސް ޕޮލިސް  

ކުރެއްވިޓުއެކް ޝައުޤުވެރިކަންފާޅު  މަސައްކަތަށް  އިޞްލާޙީ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ކަންގެ  ނޯޓުކޮށްލާނަން.  އަޅުގަނޑު 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި.  ދެ  ގައި އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ

އާ  ޓީ މި ކޮމިކުރިއަށް މި ދަނީ  .  ސިރާޖު މޫސާ  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ އަދި    ޙުސައިން  ޙިސާން  މެންބަރު

ގަނޑުމެންނާ  ކުރެވުނު ޚާއްޞަ ބިލުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އަޅުލުވާޙަ

ރުކާރުގެ ފަރާތުން  އެއީ ސަ ޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވަވައިގެން. އަދި  މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މަ  ސިޓީ   ވާލުކުރެވިފައިވެއްޖެޙަ

ކެއްގެ  ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ދަށުން މި ދައުރުގެ ތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަ

ވާހަކަ  ،  ސަރުކާރުން ވެސްގޮތުގައި،   އޮޞާއްޙިރައިސް އޮފީހުން މި  އެބަ  ފޮނުވާފަ.  ކުރައްވާފައި  މީގައި  ތް ސިޓީ 

ކުރަމުންދި މިހާރު  ބިއަޅުގަނޑުމެން  މި  މަސައްކަތަކީ  މަސައްކަތް  ލުޔަ  ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތައް 

  ގެ އޮފީހާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތައް، ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ބަންޑާރަ ނައިބުއި  ޔާސަރުކާރުގަ

ބިލުތަކުގެ   އިދާރާއާ  މި  އެކުގައި  މެންބަރުންނާ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ގޮތްތަކެއް    އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ދަނީ ސަބް ކޮމިޓީއެއް ކޮންމެ ބިލަކަށް މި ނަގަނީ. ބައެއް ބިލުތައް އެބަ    ކަނޑައެޅުން. އެގޮތުން މިހާރު މި ކުރިއަށް މި

  ތެރޭގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީ   ލުތަކެއް. އޭގެތް ކުރާ ގޮތަށް ހުރި ބިހުރި އެހެން ކޮމިޓީތަކާ އެކުވެގެން މަސައްކަ



  

އަދި ހަމަ  ހިމެނޭ. މިހާރު  ލުބި ތަކުގެ  އެކުގައި ކުރާ މަސައްކަތް  ކޮމިޓީއާ  241އެއާއެކުގައި    އާއި  ތަކެއް ވެސް އެބަ 

 މަސައްކަތް ކުރައްވަން ޖީހާން،  އިޞްލާޙުގެ މަސައްކަތަށް ވޮލެންޓިއަރކޮށް ސަބް ކޮމިޓީގައި  ނަޕޮލިސް އެކްޓަށް ގެން

އިތުރު   އަނެއްކާ  އަދި  ވަނީ  މެންބަރުން  މި  ޝަހީމް  ލަޠީފް،  ސިރާޖު.  ޙިޙަސަން  މޫސާ  އާދެ!  ޙުސައިން.  ސާން 

ގެނައު އިޞްލާޙެއް  ގާނޫނަށް  ފުލުހުންގެ  އާދެ!  ބިލަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮމިޓީއަށް  މުގެ  ސަބް  ކުރީގައި  މީގެ 

އިއްޒަތްތެރި  ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގެ ލަޠީފް،  ޙަސަން  މިހާރު  ލަޠީފް.  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފާޅުކުރެއްވީ  ން 

މިވަގުތު ގެންނަވައިފި.  ނަންފުޅު  އިންނަވު  ގައިމެންބަރުގެ  ކޮމިޓީގައި  ފާޅުކުރައްވާފައި  އޮތީ  ޝައުޤުވެރިކަން  މަށް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ޙިސާން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމް، މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން، އިއްޒަތްތެރި 

ބޭފުޅުން. ދެން އެއާއެކުގައި ކޯޓުތަކުގެ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ބިލަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުމުގައި މި  ބޭސިރާޖު. މި  

ޝައުޤުވެރިކަންފާޅުކުރައްވާފަ މިހާތަނަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް  ކޮމިޓީގައި  ސަބް  އިއްޒަތްތެރި  އިކޮމިޓީން،  އޮތީ   

މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. ދެން އިތުރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިދެންނެވި ދެ ބިލުގެ ތެރެއިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

. ހަމަ ދެ ބިލަށް. އެއީ ފަނޑިޔާރުންގެ ބިލާއި ކޯޓުތަކުގެ ބިލު.  އެއީ  މުޢިއްޒު ވެސް. އެއީ ދެ ބިލަށްތޯ، އެއް ބިލަށްތޯ

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

ފަނޑިޔާރުންގެ   ގާނޫނާއި  މި  ބިލަކީކޯޓުތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  ބިލެއް  ދެ  ވަރކްކުރެވޭނެ  ބިލު  ވަކިން  ދެ   

ޓުތަކުގެ ގާނޫނާއި  އެއް ރެޖީމެއްގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަސްލު މި ކޯ  ނީ ޖެހެމި    އިޞްލާޙުކުރަން 

ދެ   މި ހުންނަނީ މިހާރު ވެސް ހުރިލެއްވީމަ ވެސް އިނގޭނެ އި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ މި ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރއަށް ބަލަ

ގާނޫނުގައި އެއްކަލަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވެސް ފާޑަކަށް ދެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އައިއްސަ. އެހެންވީމާ، މި ދެ ޕޭޕަރ  

ފު ކޮމިޓީގައި  ޞާއެއްޗެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން އިންދެ  މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ  މުން  މިއީ އެއްކޮށް ނޫނިއްޔާ

އެޕްރޯޗެއްހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނާއި ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނާ  ހޮލިސްޓިކް ފައި މިއޮތީ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު ވެސް ރާވާ

އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު  ކުރައެއްކޮށް  އެހެންވީމާ،  ގާނޫނު    އެދެންވަރަށް  ން.  ދެ  އެއްކޮށް    އެއް މި  މި  ކޮމިޓީއަކުން 

ވެސް ފުށުއެރުންތަކެއް އަންނާނެ    ސް އަނެއްކާ ދެއްވަން ވަކި ނުކޮށްލައްވާ. އަދަރވައިއިހައްދަވަ   ށްމަސައްކަތްކުރާ އެއްޗަކަ

 ކަންނޭނގެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

. މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ  އާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުތަކެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ

ކޮމިޓީއަކާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކަށް ނެތް ކަނޑައެޅިފައެއް ވެސް  ކުރުމަކަށް އެހެން    ބިލުގެ މަސައްކަތް   މި ދެ 



  

ރަނގަޅު    އިނގޭތޯ އެހެންވީމާ،  ޚިލާފަށް.  ބިލުތަކާ  ވަގުތުގައި  ބައެއް  މި  ކޮމިޓީގައި  ފާޅުކުރެއްވި  މި  އިންޓްރެސްޓް 

ރައްވާފަ. ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް  ރެސްޓް ފާޅުކު ޓް މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ދެ ބިލަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަން އޮތީ އިން

އެ ދެ ބިލުގައި. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު ވެސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ދެން  ބޭފުޅަކުގެ ނަން ނޯޓުކުރެވިފަ.    3އޮތީ ސަބް ކޮމިޓީއަށް    އާދެ! މިހާރު ކޯޓުތަކުގެ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ބިލަށް މި 

  ވައިޑައިގަތުމަށް  އިތުރު މެންބަރުން އަދިވެސް އެބަ ތިއްބެވި. ހަމަ ކުރިން ވެސް މިދެންނެވި ފަދައިން މީގައި ބައިވެރިވެ

އެބަ ތިއްބެވި މި ކަންތަކާ ވަރަށް ގުޅޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިސާލަކަށް ރިޟާބެ، ރިޟާ. އާދެ!    ޝޢުޤުވެރިކަން

އިންތިޤާލީ އަދާލަތުގެ    .ސަބް ކޮމިޓީއަށް އެހެންވީމާ. ދެން އޮތީ އިންތިޤާލީ އަދާލަތުމި    އިނގޭތޯ   ބޭފުޅުން  3މިހާރު  

ކުރިން ވެސް ދެންނެވި    . ދެން އާއި މި ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި  ޓްސް ކޮމިޓީ އިބިލަކީ ހިއުމަން ރަ

އެހީތެރިކަމާއި   ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގެ  ހަމަ  ސަރުކާރުގެ، ދައުލަތު  އެއަދި  ގޮތަށް  ވެސް  ފަރާތްތަކުގެ  ނޫން  ގެ 

ގެ ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ވެސް  . ހިއުމަން ރައިޓް ކޮމިޓީމަށްއެހީތެރިކަމާ އެކުގައި މި ބިލަށް މަސައްކަތް ކުރު

ކަތް ކުރުމަށް  ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި ބިލުގައި މަސައް  ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަފައި ހިއުމަން  ދެންނެވި ފަދައިން

މެންބަރަކު ވަނީ ނޮމިނޭޓް ކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ، އިންތިޤާލީ އަދާލަތަށް އިންޓްރެސްޓް  ންނަވާނެ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަ

އަޅުގަނޑު އުޅުނިން މި ބިލުގެ ފްރޭމްވޯކް ހެދުމުގެ ތެރޭގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާންމެން    ، ހުންނެވި ބޭފުޅަކު

ތެރޭގައި އުޅެފައި ހުރީމާ އަޅުގަނޑަށް ވެސް     އަޅުގަނޑު ފަހުން މީގެކު ސައްކަތްޕުޅުތަކެއް. އެކަމަކުރައްވާފައި ހުރި މަ

އި  އާދެ!  މީގައި.  ސަޢުދު.އުޅެލެވިދާނެ  މެންބަރު  އެހެންވީމާ،    ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()  އްޒަތްތެރި  ތެންކިއު.  އޯކޭ  ދެން 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު، އިއްޒަތްތެރި މެމންބަރު ސިރާޖު. ދެން އަޅުގަނޑުގެ  އިންތިޤާލީ ބިލުގައި މި ހިމެނެނީ  

ތުގެ ބިލު. މީގައި އެބަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޢާމަދަނީ އިޖުރަ  ،ނަން ވެސް މިއޮތީ ނޯޓުކޮށްލާފަ. ދެން ސިވިލް ކޯޑު

ހިންމު ބިލެއް މިއީ.  ލާނަން. ދެން ވަރަށް މުސިރާޖުގެ އިންޓްރެސްޓް ފާޅުކުރައްވާފަ. ސިރާޖުގެ ނަން އަޅުގަނޑު ނޯޓުކޮށް

މި ބިލަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ދެއްވުމަކީ ވަރަށް އެދޭކަމެއް. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ލީގަލް ޕްރޮފެޝަންގައި  

ލާނަން އިނގޭތޯ.  އި ވަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިހާރު މިހާހިސާބުން ނިމުނު ގޮތް ދަންނަ  .އުޅުއްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭބޭފުޅުން މި ހަމަޖެހުނީ ސަބް ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކޮށްލާނެ. ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ ބިލަށް    5

މެންބަރު ޝަހީމް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން،    މި ޖީހާން، އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އޮތީ 

އޮތީ    އިނގޭތޯ. ދެން މި  ވެސް ވިދާޅުވައްޗޭ   އޮތިއްޔާ ރު ސިރާޖު. ދެން އަޅުގަނޑު ނަމެއް ވެއްޓިފައި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

މި   ބިލު.  ފަނޑިޔާރުންގެ  ގޮތަށް    2ކޯޓުތަކާއި  ގެންދާ  އެކުއެކީގައި  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީއަކުން  ސަބް  އެއް  ބިލު 

. އެ  ތަށް އެ ގެންދާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅީއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި އެއްބަސްވެވުނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮ

މުޢިއްޒު،   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިނާއި  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކުރެއްވުމުގައި  މަސައްކަތް  ބިލުތަކަށް 

ޙިސާ މެންބަރު  ޙަ  ނާއިއިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އަދާލަތުގެއިއްޒަތްތެރި  އިންތިޤާލީ  އޮތީ  ލަޠީފް. ދެން  ބިލުގައި    ސަން 



  

ތުގެ  ޢާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު. ދެން އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު. ދެން މަދަނީ އިޖުރަ

އިންތިޤާލީ   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިބްރާހީމް ރިޟާ.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ސިރާޖު،  އިއްޒަތްތެރި  ބިލުގައި 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު ނަންފުޅު ދެއްވާފައިވޭ. އެއަށްފަހު މިހާރު ސިރާޖު މިހާރު ނަންފުޅު  އަދާލަތަށް ކުރީގައި އިއް

 ގެންދަވައިފި. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަޙީމް މި ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި. ދެން...

ކޯޑުގައި   ޕްރޮސީޖަރ  ސިވިލް  އާދެ!  ދެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކޮށްލަން.  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެން ހިންގަވާ ކުޑަކޮށް މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާ މެދުގައި ކުޑަކޮށް މަޝްވަރާކޮށްލަން އޮފްލައިންގައި.  

މެންބަރުން  ކޮމިޓީން  ފާހަގަކުރައްވާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން   އެބަ 

ކޮމިޓީތަކު ސަބް  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީތަކެއްގެ މާދަމާ  ހުރިހާ  އަދި    ގެ  ބާއްވަން.  ބައްދަލުވުން  ފުރަތަމަ  ބައްދަލުވުން، 

ވާފައި މައި  މައެއަށްފަހުގައި ވީކެއްގެ ތެރޭގައި، އެއަށްފަހުގައި ވީކެއްގެ ތެރޭގައި ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްޕުޅު ނިން

ހު ކޮމިޓީތަކުގައި  ކޮމިޓީއަށް  ބައެއް  ޖޮއިންއަދި  ށަހެޅުއްވުމަށް. ދެން  ނޭނގެ. އަޅުގަނޑުމެން    ޓް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ގޮތެއް   އަންނާނެ  ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީތަކުގެ  އެހެން  ކޮމިޓީގެ  އެ  މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި  ގޮތުގައި  ކޮމިޓީތަކެއްގެ 

ކޮމިޓީގައި    ޓް މިދެންނެވީ ޖޮއިން  ، މި ކޮމިޓީގައި އެއީ ކަމަށްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ

ދެން އެ ކޮމިޓީތަކުގައި އެ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ކުރިން    . ރުގައި ވެސް ވީކެއް ކަމަށް ބަލާފައި ބާއްވާނީއި މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީން އެ އެ    241ގެ ބިލު.  މަސައްކަތްކުރޭ ފުލުހުންއެބަ  ކޮމިޓީއާ އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން    241ދެންނެވި ފަދައިން 

މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރާއި    ،ގެއެހެންވީމާ، ދެ ސަބް ކޮމިޓީ   . ބޭފުޅުން ނިންމަވާނެ ޑެޑްލައިނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ

ތެރޭގައި ހިއުމަން    ން އޭގެ ޑެޑްލައިނެއް ކަނޑައެޅެން އޮންނާނީ. އޭގެ ގެއެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައި

 . ންއިޓްސް ކޮމިޓީ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އަޅުގަނޑުމެން މިރޭ މި ކޮމިޓީ ނިންމުމުގެ ކުރިން މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރަން އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ މަޝްވަރާ  

ބޭނުންވާނެ މި ހުރިހާ ބިލަކަށް ވެސް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އޭ.ޖީ އޮފީހުން މި  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް  

މަޤާމާއި އެ އެއްޗެހި އަ ބޭފުޅުންގެ  އެ  ބޭފުޅުންގެ ނަންތަކާއި  ކޮށްދެއްވާނެ  ޅުގަނޑުމެންނަށް ބިލުތަކުގައި މަސައްކަތް 

ރެއަށް    ހުން ދާވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން މިޖިލީދެއްވަން. މާދަމާ އެ ސިޓީ މައިފޮނުއްވާދެއްވަން، ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުއްވަ

އެގޮތަށް ފާސް  މި ކޮމިޓީން    2ދުވަސް،    1އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  އޭރަށް  މާދަމާ ދިޔައީމަ    ކޮށްފިއްޔާ ނިންމާލައިފިއްޔާ 

  އަސްލު އެ   އޭ.ޖީ އޮފީހުން. އޭރުން ކަންނޭނގެދެއްތޯ  ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ލަސްވެގެން ވެސް އަންނަންވާނެތާ  

  އަޅުގަނޑުމެން ސަބް   ގޮތެއް  ކުރާނެއެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތީމަ މަސައްކަތްދެން  މަސައްކަތް ފެށޭނީ. ދެން އެއާއެކީގައި  

 ންވިދާނެ ކަންނޭނގެ. ކޮމިޓީގައި ޑިސްކަސްކޮށްފައި ކުރިއަށް ގެ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް އަވަހަކަށް މި ސިޓީތައް    ން މާދަމާ ވަރަށް މުހިންމު ވީހާޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައި

ހަމަ ސަރުކާރުގަ  ގައިކު އެއެއާ  ޑިސްޕެޗްކުރަން. އަދި  އެހެން  އިތުރުން  އޮފީހުގެ  ބައެއް  ތު އި ދައުލަޔާއޭ.ޖީ  އެހެން  ގެ 

މަސައްކަތްކުރުކު އެ  މުއައްސަސާތަކާ ވެސް  ކުމަށް  ގައި  މަސައްކަތް  އޮތް  އެހެންވީމާ،  ލަތްތަކުޙާ ރަންޖެހޭ  އެބަ  ގައި. 

ކޮންޓްރިބިއުޓްކޮށް،   ލިޔެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ  އެގޮތުން 

ހިމެނޭ   ގައި އެކު  އަޅުގަނޑުމެންނާ ވެސް  ދެންނެވުން  ސަބް  އެ  ގޮތުން،  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް 

ފެންނަ ހިނދުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މި  . ކޮމިޓީތަކަށް  ވެސް ވަނީ    ރު ހާ އާދެ! ދެންމެ އިދާރާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގޮތަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ބޭބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ،  އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަފާއޭ އެ   އިދާރާއިން މަޖިލީހުގެ  

  ން ޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން އެގޮތަށް އޮތުމާއެކުގައި ވަކިން މިހާރު މި ކޮމިޓީމާދަމާ ޖަވާބެއް ލިބިވަ

ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން އޮތް ގޮތެއް އަޅުއެ ސިޓީ  އިތުރަށް   ފޮނުވުމުގެ  ގަނޑު މާދަމާ 

ޔަޤީންކުރާނީ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މިރޭ މި ނިންމާލަނީ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް  

މެންބަރުންނަށް. ވަރަށް   ހުރިހާ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ނިންމިއްޖެ. ވަރަށް  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! އެގޮތަށް ދެންމެ 

 ތްޕުޅުތަކެއް މި ކުރެވުނީ މިރޭގެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ.ރަނގަޅު މަސައްކަ

____________________ 




