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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم ތިއްބެވީ  ގުތުގައި ވަޑައިގެން  އްދަލުވުން ފެށުނީ. މިވަކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ މި ބަ  އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑިޝަރީ  .السالم 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    ޅަނގުހެންވޭރު ހު

ރު  މެންބައްޒަތްތެރި އިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ، ޙަސަން ޒަރީރުންބަރު  މެއިއްޒަތްތެރި ރި ދާއިރާގެ މަތިވެ، ޒުއްބްރާހީމް މުޢިއި

ޙުސައިން ފަޙިސާން  އިމްތިޔާޒް  އަޅުގަނޑު  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންހު،  މަސައްކަތުގެ  މީ.  މިވާ  މިއޮތީ  އެޖެންޑާގައި  ގެ 

ކޮމިޓީއްމުންއާ،  ތެރޭގައި ފަރާތުން  ހުށަހެޅިގެ  ސިޓީތަކަކުން އިފައަށް  ބައެއް  މައްސަލަތަވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އް  ކެ 

،  އެއީ މިއަދު ސުންގަޑި ހަމަވާ ސިޓީތަކެއް. އެހެންވީމަ،  އޮގަސްޓް  5އޭގެ ސުންގަޑިއަކީ  .  އެޖެންޑާކުރެވިފައި މިވަނީ

ސިއެ މަ ޓީ  އަޅުގަތަކުގެ  ވަރަކޮމިޓީއަށް  މިއަދު  ނޑުމެން  އްސަލަ  ނިންވެވުނު  ބަލައި  އަމުމަށްކުން  އެ    ދި، 

ނުނިމި ނުނިމޭ،  މައްސަލަތައް  ވަނީގަޑިއަށް  އަޅުގަނޑުކަމަށް  އިނަމަ  އަލުތުރަށް މެން  ކަނޑައެޅުމަށް  ސުންގަޑި  .  ން 

އެއާދެން   އެހެނިހަމަ  ހިމެނިއެކުގައި  ވެސް  ކަންތައްތައް  އެބައޮތްހެން  ސިޓީ.  ފައި  މި    އެއްގެފުރަތަމަ  ގޮތުގައި 

އިންސާފު   ޢަހިމެނެނީ  އެދި  ދިނުން  ޝަހީމްހޯދައި  ފޮނުކ.،  ބުލްބުލާގެ  /  ލީ  އޭގެ  މާފުށި  މައްސަލައެއް.  ވާފައިވާ 

ން ކުރީ  ޓީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިއޮގަސްޓް  5ނެވި ފަދައިން  ސް ދެންރިން ވެއަކީ ކު ސުންގަޑި

މަ  ރަތަނިންމާލެވޭތޯ ފު   މިއަދު އެއްކޮށް،   ބަލާލެވިފައި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސްވެސް ވަރަކަށް މި  ވެސް ކޮންމެ  ދުވަހު

ގޮތުގައި އަޅުގަނކަމެއްގެ  އެ، މަސައްކަތް ކޮށްލުމަށް  އެ ސިޓީ ދިރާސާކޮށްލުދެޑު    . މަށްނީ. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ ދާއިރާގެ  ، އަދި  މަޙްމޫދު  ޖީހާން ރާގެ މެންބަރު  ރު ދާއިހިންނަވަ   ކޮމިޓީއަށް ގައި  ތުމިވަގު

ޙުސައިން   ކޮމިޓީގައި   ންއިޙުސަ ސަޢުދު ބަރުމެން  އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލިޑައިގެންފި.  ރިވެވައިވެ ބަ  ޢަލީ 

މުވެވަޑައިބައިވެރި ނައިބު    މިޓީއާ ކޮ  ޖުރާސި މޫސާ  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ ފޮނަދޫއްރިރު  ޤަ ގެންފި. ކޮމިޓީގެ 

  ކޮމިޓީއާ   އަޅުގަނޑުމެން  ދުލްޙަކީމް ޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދު  ބަރު މެންއިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ޑައިގެންފި.  ގުޅިވަ

ދާއިރާ  ގުޅިވަޑައިގެންފި. ބޭފުޅާ ކަނޑިތީމު  އެ  ޝަހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން   ގެ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

 އިފި. ވަޓީ ދޫކުރައްކޮމިމި  މިވަގުތު މަށް އެ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތު، އެއް މިވަގުތު ހިނގަމުން ދާތީވެކޮމިޓީ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙިސާން ޙުސައިން މެންބަރު ރާގެދާއި ތުޅާދޫ

ދަންނަވާލާނީރިއްޔާ.  ޝުކު  !އާދެ ބައްދަލުވުމުގައި    ،އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  މީޓިންގގައި  ދުވަހު  ކުރީ 

ގޮތުގައި    ޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުއަ،  ތޯ އޮތީ. ކީކޭތޯއެ އުސޫލު ނިމިފައި.  އުސޫލެއް ފާސްކުރިން ދެއްތޯ ހަނދާންވާ 

ހު  އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓަށް  އެއްކަލަ  ހިނފާހަގަކުރީ  މައްށަހެޅި  ވެއްގަމުންދާ  އެއީ  އޭގެ  ޖިއްޔާމުސަލައެއް  ޒާތުގައި 
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ހާރު  ދެން މި ؟ނީ މި ދެންނެވުގަޅަށްތޯ. ރަނށްގޮތަ ނާނެ މައްސަލަތަކެއްއަޅުގަނޑުމެން އެއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބު

ބުލްބުލާހުމި   މިއޮތް  ،  ދެއްތޯ  ޝަހީމް  /   ގެ ށަހެޅިފައި މިއޮތް  ހުށަހަޅާފައި    އޭނަ ،  އެއް މައްސަލައަކީޢަލީ ޝަހީމް 

ހަކަ. އަދި ހަތަރު މަސް  ށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައި މި މައްސަލަ އޮތް ވާނާފަޢުބަ ބުނޭ ސުޕްރިމް ކޯޓަށް އިސްތި އެވެސް

ނިންމާފައި ނެތް  ގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރިމް ކޯޓުން ގޮތެއް  އި ބަލަ،  ޅިގެންގު  ސަލައާ ދުވަސް ވީއިރު ވެސް އެ މައް

ނާފު ކޮށްފައި އޮތީމަ އެ ހިސާބުން މީ  ޢުސްތިގައި ސުޕްރިމް ކޯޓުން އިވޭ ގޮތުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެ ޅުއަ  ވާހަކަ. އެކަމު 

ފިޔަވަޅެއްއާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ އިތުރަށް  ބުނެގުޅިގެން  ހެން އެއްވެސް  ނޫން  އްސަލައެ މައް  ވޭނެ  އަޅަން 

ކަކަށް ޖަވާބު  ދޭއިރު ވަކި ގޮތްތަމިން ދެއްތޯ ޖަވާބުހު ނިންއެ ދުވަ  އްމެންއަޅުގަނޑުމެން އެ،  ވެސްނަމަ  .އިދާރާއެއްގައި

ގެ ފަރާތުން ނުނިމި  ރވިސް ކޮމިޝަނުޝަލް ސަފޮނުވާފައި ޖުޑިމިޓީއަށް އެބައޮތް ސިޓީއެއް  ފަހުން މި ކޮ  ދެންދޭން.  

ލަސްހު އަވަސްކުރުންމުވަރެ  މައްސަލަތައް  މަސައްކަތްތަކެދާ  އެ ކޮމިޝަނުން  ވާހަކަ  އްމަށް  . އެހެންވީމަ،  ކުރަމުންދާ 

ދާ  ން އެއްކަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަމު  ނެވިހެންށް މި ސިޓީގެ ޖަވާބު ދެވިދާނެތޯ މި ދެންމެންނަޅުގަނޑުއި އަދީފަވާލާޙައަށް  އެ

  ؟ށްމައްސަލައެއްކަމަ

 

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 . ލަޠީފް ޙަސަންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ލަޠީފް ން ޙަސަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

މުޝުކު ވާއްޤަ ރިއްޔާ  ދެއްކެވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ރިރު.  ހަކަފުޅަށް 

މި ބަހާރު އަޅުމި  .ތާއީދުކުރަން ޢަލީ ޝަހީމް  ،  މާފުށި  ،ލައިގައިޝަހީމް މައްސަ ޢަލީ  ،  ގައިލާ މައްސަލައިގަނޑުމެން 

މާ ކޯޓަފުށިމިއޮތީ  މައް  ހައި ކޯޓަށް ހުއެ ކޯޓުން ނިމުނީ  .ސަލަ ހުށަހަޅާފަށް  ފަހުން ސުޕްރިމް  އަދި އޭގެ  .ށަހަޅާފަމަ 

  ރައްވާ މާފުށި ކުފުޢާމަ،  ވެސް ހައިކޯޓަށް  އެކީގައި އަނެއްކާ  މް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާސުޕްރީދެން  ޅާފަ.  ކޯޓަށް ހުށަހަ

އަނެ މާވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ  ކާ އްކޯޓަށް  އަނެއްކާ ދެވަ  ށިފު. ދެން  މައްސަ ކޯޓުން  އެ  ފަހަރަށް  މް  ލަ ސުޕްރީނަ 

ނިން  ންކޯޓު ނިންމި  ބަލާފައި އަމުގެ  މުއެ  މައްސަލަ  ހަ،  ލީގައި  ނުޖެހިގެން  ހިތްހަމަ  ނިންމުމާއި  ކޯޓަށް  އިނިންމި 

ކޯޓުން އެ މައްސަ ލަ މައްސަ ބޭރުކޮށްލި ޝަކުވާ އޭނަގެ  ހުށަހަޅައިގެން ހައިކޯޓުން އޭނައަށް ނައަންގާ     ޝަކުވާއަކީ ލަ 

އެ ދެން  މިއޮމިހާރު.  މައްސަލަ  ކޯޓަ  ސުޕްރިމް  ޙިތީ  ދެންމެ  ލައިގެން  ވިދާޅުވިށް  އެ  ހަތަރު  ހެސާން  މަސް  ން 

އެ އެ.  ދުވަސްވެފަ އަދިވެސް  ތެ ޙަ މަރު  ހެންވީމަ،  އުޅެނީލާތަކުގެ  އެ  ޝަ   ރޭގައި  އޮއްވާ  .  ރުޢީކޯޓުގެ  އެހެން 

ނިން ނިންމި  ދުވަހު  ކުރީ  އެމުމާއަޅުގަނޑުމެން  އަޅުއްގޮއި  ފެނޭތަށް  މައްސަލައިގައިގަނޑަށް    ން . ދެ ންމަލުކުރަޢަ   މި 
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  ރވިސަސް ޅުގަނޑަށް ފެނޭ ޖުޑިޝަލް ސަނަށް އަގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންރވިސް ކޮމިޝަނުޝަލް ސަ އެއާއި އެކީގައި ޖުޑި

ނިން އޮތް  ނިންމާފައި  އެ  އަވަސްކޮމިޝަނުން  މައްސަލަތައް  ހުރި  ލަސްވެފައި  ކޯޓުތަކުގެ  އެއީ  އެ    މުން  ކުރުމަށް 

ން ފޮނުވުން  ޓަކައި މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެ  މާތަށްލޫޢުބޭފުޅުންގެ މަ  އެކީގައި އެ  ބޭފުޅުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާއި

 ން.  ކޮމިޓީމި ނީވައްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ.   މެންއިއްޒަތްތެރި  ދެ  ފާހަގަކުރެއްވީ  ބަރުންން.  ދުވަހެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ    އްގައި 

ކަނޑައެޅި  ވާކޮމިޓީއިން  އުސޫލެއްގެ  މި    އާއްމުގޮތެއްގައި  އެއީ  މައްސަލައެއްގަ ކޯޓުތަކުހަކަ.  ހިނގަމުންދާ  އި  ގައި 

ނިންމާކޮމިޓީޑުމެން  ޅުގަނއަ ގޮތެއް  އެއްވެސް  ފަރާ  ،ން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެ  ގޮތެއް  ހާމަ  އެހެން  ށް  ތައެ ނިންމި 

 ބޭބޭފުޅުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން  އި އެކުގައި އެ ވަގުތުގައި އެހަމަ އެއާ،  އެހެންނަމަވެސް.  ކުރަމުން ނުގެންދިއުން

ފާޅުކު ސްވެ ބޭބޭފު  ގިނަ  އަދި  ކަމެއް ރެއްވި  ތާއީދުކުރެއްވި  ދެއްވާ  އެއްބާރުލުން  އެގޮތަކަށް  ވެސް  ކަމަށް    ޅުން 

ގޮތެއް  އި އަޅުގަނޑުމެން  ގަމުންދާ މައްސަލައެއްގަ ތުން ކޯޓުގައި ހިނއުސޫލެއްގެ ގޮ  .ފައި އޮތީއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވި

ބެހޭ  ން ހުންނަ ބައެއް ކަންކަން ކަމާން މިހެފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަ  ، އެ ފަރާތަކަށް އެހެން ނުދެންނެވިއެއް ކަމަކުނިންމައި

ކަމަށް ވަނީނަމަ    ތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ށް މި މައްސަލައިގައި މިގޮމިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކޮށްލުން.  ސާ އްޙިރާތަކާއި  އިދާ

ކޯ،  ކޯޓަށް  ހައި ހުށަ އި  ޓަށް ސުޕްރިމް  ބަހެޅިސްތިޢުނާފަށް  މައްސަލަ  ވެސް  ވީއިރުގައި  މަސް  ހަތަރު  ން  ކަ ންލައިގެތާ 

އަންގާފައި ނުވާތީ  ،ނުގަންނަކަން ،  ވީމަހިމެނޭ. އެހެންތަންކޮޅު އެބަ  ގެ  ކުވާ އެ ޝައެ އެކަން އެ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ،  ކަމަށް ވަނީނަމަ  ހިނގުމުގައި މިހެން ދިމާވާ  ގޮތުން ކަންކަން މިހެން ކޯޓުތައްމިގޮތަށް އުސޫލީ

ފާހަގަ ކޮމިޓީ ބާވަތުގެ  ން  މި  ކަމާ،  ލައިކަންކަން ފާހަގަކޮށް ކުރެވޭ  އެ ވާހަކަ  ބެހޭ އެހެއަޅުގަނޑުމެން  ން ފަރާތްތަކަށް 

އޭގެކޮށްލުންސާއްޙި ފަރާތަ،  މާނައަކީ  .  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  މިހުރިމި  އަޅުގަނޑުށް  ވާހަކަތަކެއް  ލިޔުމުން    މެންހާ 

ނޫންއެހެން ދިނުމެއް  ޖަވާބު  އެގޮތަކަށް  ހަ  .ނޫނިއްޔާ  އެއާދެން  ދުވަހުގައި  އެކުމަ  އެ  ބަލަމުން  މި  ގައި  ރިޕޯޓަށް 

އިއްޒަ،  ދިޔައިރު ފާހަބައެއް  މެންބަރުން  ކޯޓެ  ށްލެވުނު ގަކޮތްތެރި  އަދި ކޯ  ހައި ،  ގައިއްދެ  ވެސް  ސުޕްރީ ޓުގައި  މް   

އެއް  .  ވެސްކޯޓުގައި ވެސް މައްސަލަ ބެއްލެވުމުގެ ތެރޭގައި އެއް ފަނޑިޔާރެއް އެބަ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ދެ ކޯޓުގައި  

އެއް ފަނޑިޔާރަކުވެސް  ކޮންމެފާހަގަކުރެވެނީ    އަޅުގަނޑަށް، އެ  ބޭފުޅަކު އިންނެވި ފަނޑިދެ   ،   ޢަލީ   ކޯޓުގައި  ޔާރު 

އިންނެވީ. އެހެންވީމާދެ ކޯޓުގަ  އާދެ، އެ  ،ޙަމީދު އެކަންކަން  އި  ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވެންޏާ  ކަންކަން  ، އެ ބާވަތުގެ 

ފާހަގަކޮށް  އެ ގޮތުގައި  އުސޫލެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސަ ޖުޑިއީ  މުއައްސަސާއަކާއި  ކޮރވިސް  ޝަލް  ފަދަ  މިޝަން 

 މައްސަލަ ބެލުމުގައި  މިޓީއަށް މި އަޅުގަނޑުމެން ކޮކަންއެހެންވީމަ، މިކަން ށް.  ކަމަ  ނގަޅުވާނެކަމެއްން ރަކޮށްލުސާއްޙި

ސިފައިގައި   ނުކުތާތަކެއްގެ  ކަންކަން  ޖުޑިފާހަގަކުރެވޭ  ސަފާހަގަކޮށްލައި  އަޅުގަނޑުމެން  ޝަލް  ކޮމިޝަނަށް  ރވިސް 
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ތެރެއިން.  އެހެން  ކޮށްލުން  ސާއްޙި ސިސްޓަމުގެ  ހިނގާކަން  ކައެބަ  ކުރެވިދާނެ  އަ  އް މެއެއީ  ގަނޑުމެންނަށް. ޅުކަމަށް 

 .ޙިސާންބަރު  އިއްޒަތްތެރި މެންއާދެ!   .ކަން ފާހަގަކޮށްލީއެހެންވީމަ، މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ންޙިސާ ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

ވާހަކަފުޅެއް،   ރަނގަޅު  އެބަޖެހޭ  ފާހަގަކުރެވޭ  އެގޮތަށް  އާދެ،  އަޅުގަނޑުމެން  ތަކުގެ  ސާއައްސަމުއެ  ކަންތައްތައް 

ބައްލަވާފައި  ކު މި  ލާއެއްގައި އެއް ފަނޑިޔާރަޙަ ރުއެކަމަކު މި މައްސަލައިގައި މި ދެ މަދެން  ގެންނަށް.  ސަމާލުކަމަށް  

މައްސަލައިގެ   ފައޮތް  މިހާރު  އެ  ނޫންނޑިޔާރަކީ  އެފަނޑިޔާރެއް  ނޯންނާނެކަންނޭގެ  ވީމަ،  މުއައްސަސާއަކަށް  އްވެސް 

ޖުޑި  މިދެންނެވީ އަމުދުން  ސަޝައަދި  ކޮމިލް  ކަންނޭނަކަޝަރވިސް  ނޯންނާނެ  ހަމަގައިމު  އެ  މެ  ގެނށް  ންޑޭޓެއް 

  .ނޑު ހިތަށް އެރީ ފާހަގަކޮށްލާނަމޭގައެކަން އަޅު، . އެހެންވީމާ ބެލުމުގެމައްސަލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޅެއް  ދާނެ ފިޔަވަކަމާއި ގުޅިގެން އެޅިތި ވިދާޅުވީ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. މި ވަގުތުގައި އެ   އާދެ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހެން ވެސް  ހެން މިމި  ، ޓަކައި  ލޫމާތަށް ޢުރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަޝަލް ސަޖުޑި،  އެހެންނަމަވެސް  ށް ނުވޭ. ކަމަކަ  އޮތް

ވެއްޖެކަމުއިމާޒީގަ ހިނގާފައި  މަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޢުގެ  އެކަށީ ސާއްޙިލޫމާތު  ހަމަ  ކަމެއް ގެންކޮށްލުމަކީ  ކަމުގައި    ވާ 

 . މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރުޒަތްތެރި އްއިފާހަގަކުރެވޭ. ގަނޑަށް އެބަ އަޅު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

މުއަޅުގަނ ހަމަ  ދެއްކެވި  ޤަޑު  ހަމަ  އްރިރު  ބޭނުންވާތީވެވާހަކައަށް  މާޒީގައި    .ތާއީދުކުރަން  މި  ނިޒާމުގައި  މި  އެއީ 

ކަންތަ ޖުޑިލޫޢުމަކުގެ  އްތަހިނގާފައިވާ  ވަގުތު  މި  ސަމާތު  ކޮމިޝަނާ ޝަލް  ލިބެ  ރވިސް  މުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ށް  މު މަސައްކަތްޕުޅަ އްބުރަ އަދި މުހިނުން ކުރަމުން ގެންދާ ކޮމިޝަ  ރވިސްޝަލް ސަކީ ޖުޑިކުރުމަސާއްޙިކަށް ޔަވަރަދި

 ލީ. ށްހަގަކޮތީ އެ ވާހަކަ ފާވެސް ދެކޭ މު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުއްވަރަށް މުހި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު  ރިއްޔާ ޝުކު އެހެންވީމާއިއްޒަތްތެރި  ނިންމާލާ.  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައިގައި  މި  ގޮތެ،  އް  ނެ 

ނިމުނީ  އްއެފައި،  އްވާޅުކަނޑައަ އެއިރުން  ހިސާބުން  މިހާ  އެޖެންޑާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުން  އިން  މިއަދުގެ   .

 .ޙިސާންބަރު މެންއިއްޒަތްތެރި  ، ހުށަހަޅުއްވާލާފައި

 



5 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޙިސާން ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

މި  ،  ހުށަހަޅަން  އަލީގައި މި ކޮމިޓީގެ މި ދެއްކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ    އިއަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމަ، ދެންމެ މިތާނގައާދެ،  

މިހި  ކަންތައްތަސިޓީގައި  ތެރެއިން  ރަ  ކޮމިޝަނުސްރވިސަޝަލް  ޖުޑިކުގެ  ގެންނަށް  ގެ   ހުރި    ސަމާލުކަމަށް 

ވި މި ބުލްބުލާގޭ  ޓީ ފޮނުއެއްކޮށް މި ސި  ށް ސިޓީއެއްގެ ސިފައިގައި ގެންނަށް. ދެން އެއާއެ ކޮމިޝަނަ  ލޫމާތުތައްޢުމަ

ކޯ  / މީ  ޖަވާބުދޭން  ޝަހީމްއަށް  މައްސަލައެޢަލީ  ހިނގަމުންދާ  މިހާރު  ކޯޓުގައި  އްކަމަށްޓުގައި  މިވަގުތު  ވީމަ، 

އްވެސް ދައުރެއް އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. ދެން  އެ އި  ޖިލީހުގަޅުގަނޑުމެންނަށް މައަލަތަކާއި ގުޅިގެން  ދާ މައްސަ ގަމުންހިނ

ރީ  ކު  ހެންއިރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ ރަނގަޅަށް ފާސްކޮށްފަބާރާތް ކު ޢިން އޭގެ  ލިޔުށް ހީވަނީ އެ  ގަނޑައަޅު

ދެގަނޑުއަޅު  ،ތިކުރައްވާފުޢާމަ  .ންކޮމިޓީ ކަމަކީކަމެއް      އެއް  ޖުޑިހުށަހެޅީ.  ސަ  ކޮމިޝަންގެ  ޝަލް  ރވިސް 

ގެންނަ ގެނައުންސަމާލުކަމަށް  ސިޓީގައި ސަމާލުކަމަށް  މި  ކަންތައްތައް  ހުރި  ކަމަކީށް  ދެވަނަ  ފޮނުވި  ،  .  މި ސިޓީ 

   ލައެއް ވީމަ. އަލީ ޖަވާބުދޭން އެ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަ ގެ ން މި ނިންމުމުކުރީ ދުވަހު ކޮމިޓީ ށްފަރާތަ

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 .ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު  .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިއްޔާޝުކުއާދެ! 

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ލަޠީފް ޙަސަން  ބަރުމެން ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ހެންވޭރު 

  ންވޭ އެކަމަކު އިތުރުކޮށްލަން ބޭނު  ޑުނ. އެއަށް އަޅުގަޙިސާން ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

ކަންތައްޙިސާ ދެ  ވިދާޅުވި  އެ  ސަޝަޑިޖު  .ން  ކޮމިޝަނަލް  އަޅުގަނޑުމެރވިސަސް  ސިޓީގަ ށް  ލިޔާ  އެ  އި  ން 

ބޭނުންވާފާހަގަކު ވެއްޖިއްޔާ  ސިޓީ  މި  ، އެއްކަމަކީ.  ރަން  ބުނާގޮތުން  މް  ސުޕްރީމިހާރު  ދުވަސްވެއްޖެ  ސް  މަ  4ގައި 

ހުށަހެމަ  ށްކޯޓަ އޮތްތާ.ޅިއްސަލަ  ފާހަގަކުރު  އެއަށްއެހެންވީމަ،    ފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްކަން  ނުނިންމާ    ން. ގޮތެއް 

ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި   މިހާރު ފަނޑިޔާރެއްކަމުގައި ނުވިޔަސް  ދެން ،  އަނެއްކަމަކީ ،  މީދުއިގެން ޢަލީ ޙަހުންނަވަ  ވެސް 

ހަ ޙަމީދު  ޢަލީ  ސުޕްރީފަނޑިޔާރު  އާއި  ކޯޓުގައި  ކޯޓުގައިއި  މަ  މަ ހައާ  މް  މައްސަލަ  މަރުއެ  ކޯޓު ޙަތީ  ގައި  ލާ 

އޮތް،  އިންނަވައިގެން ބައްލަވާފައި  އިންނަވައިގެން  ކޯޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަން ސުޕްރިމް  . ފާހަގަވާކަން 

 އަޅުގަނޑު.  ކަމަށް  އެ ދެ ކަންތައް ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްލަން ފެންނަ އެހެންވީމަ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މެންބަރު  ރިއްޔާކުޝުއާދެ!   ތަފު ދެ  .އިއްޒަތްތެރި  އެ  ކޮށްލައިލުޞީންމެ  އެ  މެންބަ  އިއްޒަތްތެރި  ޙަސަން  ރު  ދެއްވީ 

އެއެއީ    ،ލަޠީފް ހު  ޙިސާން  ދެކަންތައްށަހެޅުހުށަހެޅުއްވި  ކުރި  މަޝްވަރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި  އަދި    . އްވުމުން 

 އަރުވަން.   އަދި އެއް ފުރުޞަތު ށް ފަޠީން ލަސަޙަ

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ރު ވޭހެން

މިއޮތީނކަންނޭބާރާތެއް ނޫންޢި ، އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު ފާސްކުރި.  ޝުކުރިއްޔާ މިއޮތީ  ،ގެ    ، ކީ މީގެނޫން 

ފެންނަނީ އެ   އިނގޭތޯ.  ޓެކްސްޓުގައި   މި ލިޔުއް ޢިވާލައްވާފައި އެ  ރިކޯޑިންގ އަޑުއައްސަ އަޅުގަނޑަށް   ވަން. ބާރާތުން 

 .  ގެންނަށް އުޅެއްޖިއްޔާ ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާފާނެތީބާރާތް  ޢިއަނެއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ 

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ރުޖޫޢަވެ އެކަމަށް  ކަން  ލަމާތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން    ތެރޭގައި ތައްތަކުގެ  އެހެނިހެން  އެހެންވީމަ،  މަޝްވަރާކުރާއިރު. 

މެންބަރު  ރިތެއިއްޒަތް ލަ  ތަ  ،ޠީފްޙަސަން  އިއްޒަތްލަ ލުކޮށްޞީފުއެ  މެންބަރުދެއްވީ  އެ  ޙިސާ  ތެރި  ޙުސައިން  ން 

އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުއްވުން.  ހުރިހާ ހުށަހެޅުއްވި  ކޮމިޓީގެ  މެންބަރުންނަށް  ،  ކުރެއްވޭތީވެމި    ޤަބޫލުފުޅު  ،  ގޮތް 

  ސަލަ މިހާ ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑު މި މައް  ފިންމައިމަލުކުރުމަށް ނިޢައަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލައިގައި މިގޮތަށް  

މި   މިއަދުގެ މިހިސާބުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު    ނިމުނީ. ދެން  އެއީ  .  އެއްވާ މައްސަލަ ގަޑި ހަމަސުންހަމަ  އޮތް 

ވާފައިވާ  އާރިފް ފޮނުهللا ރމަން ޢަބްދުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗެއަސްވަނައިގައި މިއޮތީ. ސެންޓަރ އެންޓަޕްރައިސަފަ

  ރި މެންބަރުންނަށް އްވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެއެޓެންޑު ވެލެ. އެ މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑުމެން  ޓީއެއްސި،  އްމައްސަލައެ

މި ސިޓީ  އެއް،  އި އޮތް ސިޓީ ފޮނުއްވާފަ   ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރައިސަސެންޓަރ އެންޓަޕް މި  އާދެ،  ލަން.  ދަންނަވާ

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ދުވަހު  މަޝްވަރާކުރިކުރީ  މިއަށް  ކަމަކީއިރު   އެއް  ފާހަގަކުރެވުނު  މި  ގައި  ސިޓީ  ، 

އަޅުގަނޑުމެން ރުގައި  ދެން އޭއަށް އިނގޭތޯ.  ކުރާ ކޮމިޓީ އެންޓަޕްރައިސެސް މޮނިޓަރ އެޑްރެސްކޮށްފައި މިވަނީ ސްޓޭޓް

ފާހަގަކު އަނެމީ،  ވުނީރެ ކޮމިޓީއަށް  ކޮ  އެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މި އާ  މިޓީއްކާ  ވާގޮތަށް  ކޮމިޓީ  އަދި  ވެސް  އަށް 

ސިޓީ އޮތް  ކުރެވިފައަދި    އެޑްރެސްބާވައޭ.    އެއްފޮނުވާފައި  ނުބައިކޮށް  އަޅުގަނޑު.  މިހެން  ކޮމިޓީއަށް  އެކަމަކު  މެން 

. ދެން އެހެންނަމަވެސް  ށް އެ ދުވަހު ވެސް އޮތީ ރަނގަޅަށް ނޭނގިފަދިޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަ ވާރޑް ވެގެންތި ފޯމީ

އައެއްން  އަޅުގަނޑުމެ ވާހަކަތަކެއް  ވާ  ވެސް  މީގައި  ބަދަލުގައި  ދޫކޮށްލުމުގެ  މިހެން  މިސިޓީ  ޅުގަނޑުމެން  ކޮށް 

ފާހަގަކުރެވުނޑުމެންއަޅުގަ  ގައި އެއިރުދެނެގަތުން   ލަސްވެނީ.  ނަށް  ގޮތުގައި ހަމަ  މައްސަލައެއްގެ  އޮތް  އި  މީގަ  ފައި 

ތަކުގައި މައްސަލަތައް ލަސްވާ ވާހަކަ  ގަނޑުމެން ކޯޓުޖެނެރަލް އަޅު  ވެސް މި ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމަ، ހަމަ އިން

   ގޮތަށް މި ހަރު މައްސަލަ މި ނިންމިފަ  ކޮށްލަން ހަމަ ކުރީ ސާ އްޙިޖޭ.އެސް.ސީއަށް މި ވާހަކަތައް  ،  ދަންނަވާއިރުގައި
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ލަސްވެފައި ކޮމިޓީއާ ވެސް  މި  މައްސަލަތައް  ކަހަލަ  މި  މައްސަލައެއް.  ކަން  ވާ  އަންނަ  ވެސް  މި  .  ހަމައަށް 

ލަސްވުމުގެކަ ލަސްވާ  މައްސަލަތައް  ކޮށް،  ންބޮޑުވުމަކީ  މައްސަލައިގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއް  އެއީ  ލެވިދާނެ 

އްސާކޮށްލަ  ޙިޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  މެއް. އެއީ އިއްކަމެއްގެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަކަ

ލު  ސްމީގައި އަ  ،ނޫންތޯ  އް ދޭނެތޯބެވާޖައަޅުގަނޑުމެން  ށް   ފޮނުވި ފަރާތަސިޓީމި    އެކުގައިދެއްވުން އެދެން ހަމަ އެއާ

  ސްވި ލަ  ސް މި ފާހަގަކުރެވޭ ވެއަށް  މި ކޮމިޓީ،  ނިއްޔާ ނޫންތޯ ރެވިފައި އިން ކޮމިޓީޑްރެސްކު ވާންޖެހެނީ މި އެބުދާރީވާޖަ

ގު ޖަމައްސަލައާއި  މީނަޔަށް  ދޭ ޅުއަބެއް  ވާޅިގެން  ބޭގަނޑުމެން  ތި  ގޮތެއް  ގޮތެއް  ންނަށް  ޅުފުނެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ލަޠީއިއްޒަތް  ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.ސާޙިއް މެންބަރު ޙަސަން  ފުރަތަމަ  ތެރި  ގަތީ. އެއަށްފަހުގައި ޙިސާން  އި އެދިވަޑަފް 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ، ޙުސައިންއަށް

 

 ރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަ ހުޅަނގު ވޭރު ހެން

މި އެޑްރެސްކުރެވިފައި އޮތީ. އެ  ހަމަ    ތޯއަށްޓީމިއެދުނިން މި ކޮދުވަހު އެކަމުގައި    އްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީކުރިޝު

ކޮމިޓީން  ރަށް ވަޔާ  އޮތިއްފައި  ވެސާފު މި  ސާފުކޮށްފައި  އެ  ދެން  ވެސް.  މިހާރު  މި  އަޅުގަނޑު،  ފަސޭހަވާނެ  މެން 

ސިޓީ ކޮމިޓީ އޮތް  ފޮނުވާފައި  ކައަށް  ވަން މައެއް  މުއަޅުގަނޑަޏާ  ށް  ފެންނަނީ  ވިދާޅުށް  ތި  ޖުޑީޝަލް  ޤައްރިރު  ވިހެން 

ދެ އަޅުގަނޑުކޮމިޝަންއަށް    ސްސަރވިސަ ކުރިން  ހަމަ  ޢަނުވާފަފޮ  އެ  ގޮތަށް  ވިންނެމެން  އިތުރުން  އޭގެ  هللا ދުބް. 

ދަންނައަޅުގަނޑުށް  އާރިފްއަهللا ޢަބްދު،  ފްރިއާ މައްސަ،  ވަންމެން  ވެސް  މި  މައްތްއޮކޯޓެއްގައި  މިއީ  ލަ  އެއް  ލަސަ 

ބެލެން ނެތްކަމަށާއި އަދި އޭގެ އިތުރު ،  ކަމަށްވާތީ ވިޔަފާރީގެ    ންމިތަނުން  ދެފަރާތެއްމިއީ  ގައި  ދުމެ  ގެ މުޢާމަލާތެއް 

ކަމަށް ވެސް ންނަނޯ  ޓީގެ މެންޑޭޓުމެން މި ކޮމިއަޅުގަނޑުލަ މައްސަލަތައް ބަލަން  ހަ އެކަ  . އެހެންވީމަ،ހިނގާފައި އޮތް

އަނެއްކާ  ވެސް  މައްސަލަ ނިމޭހިސާބު  އެ   ބުނަން. އެހެންނޫނީ  ބުނަންޖެ  މައައިން  އެއްޗެހިއަނެއްކާ  އެހެން  އް.  ދާނެ 

ސަލަ  ޓުން މައް އެހެން ދޭން. އެއީ ކޯއިރުދޭ  އެކައްޗަކަށް ޖަވާބު އެކީ   ނަނީށް ފެންއަޅުގަނޑަމަ، އެބައި ލާފައި  އެހެންވީ

ދެންނިމުނީ އަނެމަ  އޭއް  މިހުށަހަޅާ  ނަ ކާ  ހުނ  އު އަނެއްކާ    ،ންޖެހޭނެދޭމެން  ނޑުއަޅުގަ  ކާއްއަނެލީމަ  ނަށް.  ތަފާނެ 

ށް  އަޅުގަނޑަ. އެކަމަކު، އޭގެ ކުރިން  ކަށްލަ ގޮތައެހެން ނުވާނެ ކަހަ   . އެހެންވީމަ،ކޭޗެއެއްން އޮތް  ހެ އެމީ ހަރު  ފަމި

 އްތޯ.   އޮތް ސިޓީއެ ލާފައި މިތަނަށް މިއީ ހަމަ  އްޔާޖެއްލެވި ބަލާއަވަހަށް ރު ވެސް ހާރަނގަޅު މި

 

  ކެވުން: ހަކަދެއްރިޔާސަތުން ވާ 

 ރު ޙިސާން ޙުސައިން.  ބަރި މެންޒަތްތެއްއި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ންބަރު ޙިސާތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެ
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ޢުލޫމާތު  މެން އެ މައަޅުގަނޑުން.  ދުކުރަށް ތާއީމަ ހުށަހެޅުން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅިސަންބަރު ޙަމެރި  ތެތްއިއްޒަ  އަޅުގަނޑު

ޖަ އެންހޯދާލާފައި  ދިނުން  ކަމަކަރަނގަމެ  ވާބެއް  ދެވަނަ  ދެން  ގޮތަކީ.  ބޭނުންލަފާހަގަކޮށް   އަޅުގަނޑުށް  ޅު  ،  ން 

މި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،  ދާ މައްސަލައެއްވީމަންނގަމުނަމަ މިއީވެސް ހަމަ ކޯޓުގައި މިހާރު ހިޖަވާބެއް ދޭ  ންމެއަޅުގަނޑު

މައްސަލައިގައި  ،  ކަމަށްވާތީ  ލައެއް މައްސަ ފައި އޮތް  ގޮސް   ގެން ލަސްވެ  ހަމަ  ން އެކަމަކު،ދެށް ޖަވާބުދޭން.  އެގޮތަ މި 

މަ  އެ ލަރުޝަރުޢީ  އޮތް  ލަސްވެފައި  ސަ  ސްވުންޙަލާގައި  ގެންރވިޖުޑީޝަލް  ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ނަން.  ސް 

ކަށް ދާން  ންޓަމަކޯޓް ސެޓްލް  އޮފް  އުޓްއަ  ގައި އެބައޮތްމި ސިޓީ   ކުރެވޭ ށް ފާހަގަ އަޅުގަނޑަކޮށް  އާއި އެއްއެ  ވެސް،ނަމަ

ބޭރަމަސައްކަތްކު ވާން  ވެސްނުން  އެށް  އަޅުގަނޑަދެން    .ހަކަ  އޭގައި  އަޅުގަނޑުއީ  ހީވަނީ  ބޮޑަށް  އެހާ  މެންނަށް 

 .  ގެ ކަމެއް ނޫންހެންތުއެއްޗެކޭ ބުނެވޭނެ ޒާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރު   މެންބަރަކު  ފާހަކައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  އިއްޒަތްތެމެއް  އެހެންވީމަ،  ނުކުރައްވާ.  މެންބަރު ގައެއް  ރީރަށް  ޒަ  ރި 

 ރުޞަތު އަރުވަން.  ފު

 

 : ކެވުންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއް ދާއިރާގެ މެންރިތިވެމަ

މުޤައްރިރު.   ފާ  އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ  ބޭނުންވެސް  މިހެން  ކޯޓު،  ހަގަކޮށްލަން  މައްސަލަތައް  ތަކުން 

އެއްކަ  ،ތުގައިޙަޤީޤަ  މިއީ  ދިއުންންދާގެދިގުދެމި ވިޔަފާލަ ޚާއްޞަކޮށް  ގެއްލުމެއް  ރިވެރިންނަށް ކުދި  ބޮޑު  ވަރަށް   ލިބޭ 

ކުރެވިފަޙަޤީޤަތު އެބަހުރި  ޙުކުމްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ތަންގައި.  އެކަމަކު،  ނުކުރެވޭ.ފީ.  މަރުޙަލާގަ ދެ  ޛެއް  ފަހު  އި  ން 

ގައި އެ  ށް ކުރާއިރުނިތަކަފުންކު  ގެ ރުކާ ވުޒާރާތަކަށް ނޫނީ ސަރުގެ  ކާރު  ޙުކުމް ވެސް ހަމަ މަތިމައްޗަށް ސަރުތަންފީޛީ

ން އެބަޖެހޭ  ސްނަވިށް  ޑަރަށް ބޮވަ   މެންއަޅުގަނޑު،  . އެހެންވީމަވޭރައްކާތެރި ނުކުރެފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކެއް    ލިބޭ ވާ  ދަޢު

ޙުކުމް  ތަންފީޛީ ހުންނަ   ތެރޭގައި  ކޯޓުތަކުގެ  އަވަސް   ނުވަތަ  ކިހިނެއްތޯ ކުރެވޭމައްސަލަތައް  އެއީ    ހަދަން.  ނީ 

ގެން ގޮސް މައްސަލަތައް  ގުދެމިވާހަކައަކީ ދި  މައްސަލަތައް މި.  ނގޭތޯ   އެއް ޝަކުވާއެއް އިރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު

ޙުކުމް    . ހަމަ ތަންފީޛީއޭއަކަށް ނުދެ. ކުރި އޭނީކޮށްފައި ހަމަ ބަހައްޓަކުޕާ ފައި  ޓާއްހަތަކުގައި ބަ ކޯޓު  މިބުނީ،  ކޮޅުގައިއެ

ކޯޓުގަކުރީ ހަމަ  ނުވޭ.  ތަންފީޛެއް  އެ  ވެސް  އެހެންވީމަ  އި މަ  އޮންނަނީ.  މި  މައްސަލަތައް  ޙަޤީޤަތުގައި   ،

  ، ން. އެހެންވީމަލަސްވު  އީ މިވާ  ޑު އެއް ޝަކު އޮތް އެންމެ ބޮގެ  ތުން ޔިވެސް ހަމަ ރައްދިގެ ނިޒާމު އަޢަދުލުއިންޞާފު

 .  ންތާ ފާހަގަކޮށްލަހަމަ އެ ނުކު އަޅުގަނޑުމަ، އެހެންވީއް ގެންނަން. މެން ޙައްލެ އަޅުގަނޑުހޭ މަށް އެބަޖެއެ ލަސްވު
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ން  ބަރުރި މެންމެންނަށް ދެންމެ އިއްޒަތްތެއަޅުގަނޑު  .ޒަރީރުޙަސަން    ރުއްޒަތްތެރި މެންބަ ޝުކުރިއްޔާ އިވަރަށް ބޮޑަށް  

ކޮމިޓީއަފާހަގަކުރެއްވި  މި  ސާފުކޮށްލުމަށް  ގޮތް  އައި  މި ސިޓީ  އިދާ .  ށް  އެ ސާރީދެންމެ  ބޭފުޅުން  މި   އީ  ފުކޮށްލީ. 

އެ  މިވަނީ    އްސަ އި ކޮމިޓީއަށް އަ ޓީއެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިސިފޮނުއްވި    ށް ނަ ކޮމިޓީއަގި  ވަރަށް   މަޖިލީހުގެ

ތެރެއޮ އެހެންވީމާޅުމެއްގެ  ކަމަށް.  މައްސަލައިގައި  އިން  މި  އެއަޅުގަނޑު،  ޖަވާބެއްމެން  ބޭފުޅަކަށް  ވެސް   ދިނުން   

ނޫމު އަދި  ހިއްމެއް  ލިން.  ނުލިޔާޔުން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ލިޔާނެތޯ  ކިހިނެއްތޯ،  ބޭފުޅުންނަށް އެ ނެތޯ    ތި  ވެސް 

ފާހަގަކުރެވުނެ  ވަޑައިގަންނަވާފެނި މަތިން  ޖެނު ގޮތެއްގެ  ދެން  ކަމަކަށްވާތީ.  މައްސަލަތައް    އާއްމުގޮތެއްގައި  ނެރަލީ 

  ކުން އެކަން އެހެން ލަސޫމު އުއްއެއީ އާ ،  ލުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށްށް އަކަމުގެ ވާހަކަތައް މި ކޮމިޓީއާއި ހަމަސްވާލަ

ފާހަގަވާ ނުދިނަސް  ންލުކޮށް ކަން  އަދި  މައްސަލައަށް ޙަވާލާ  ވެސް  އެ    މި  މިގޮތަށް. އާއަޅުގަނޑުކުރީގައި  ދެ! މެން 

 ރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  ތްތެއިއްޒަ

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު ޙަސަން ދާއިރާގެ މެންބަ ހުޅަނގު ވޭރު ހެން

ގައި  އެއްވެސް ތަނެއް   ނެއްއްޗެއް ބުނެވިދާނެހެނަށް އެންމެއަޅުގަނޑު  ދެން  ކަށް ހިއެއްނުވޭއަޅުގަނޑަ  އިމި މައްސަލައިގަ 

  ން މި ވާހަކަ މެއަޅުގަނޑުއައި އެއްޗެއްވީމަ އަސްލު ދެން މިއަކަށް  މަކުން  ޅުތަނަށް އޮމިރަސްމީ ސިފައެއްގައި. އެއީ  

ދެއްކޭނެއެއްހި  ،މިހެން ވެސް  ނިމުނީތާ   ދެން.  ހެންނެއް ނުވޭ މިވަރަށް   ނުފެނޭ  ށްކައަޅުގަނޑަދެން   ؟ދެއްތޯ  އެ   އެ 

ސަ ސިޓީނަކޮމިޝަ  ރވިސްޖުޑީޝަލް  ވަކިން  ފޮނުށް  ލަސްވާކަމުގެ  އެ  ކަށްވާ އެއް  ޝަކުވާއެއް  ،  މައްސަލަތައް  އެ 

ގަކުރެވޭ  ހަބަލަމުންދާއިރު ފާ  އެއްމި މައްސަލަ  ނަށްމެންއަޅުގަނޑު  ވަކި ސިޓީއެއް ފޮނުވާކަށް. އެހެން ނޫން  އްގޮތަކަށެ

ތެރޭގައި   މައްސަލައެއް  އަންނަން   ންލަސްވުކަންކަމުގެ  އެ  ކުރަންވާވާކަންލަސްޏާ  އެކަން  އެހެން.  ދެން  މި    ނެ. 

ސަދެންނެ ޖޭ.އެސް.ސީބަވި  މިހާރު  ފަށަބަކީ،  މަސައްކަތެއް  އަވަސްކުރައިން  މައްސަލަތައް ކޯޓު  ން ފި  ހުރި  .  ތަކުގައި 

ފެށީމަ މީގައި    ،އެކަން  ބައެތުތަފާ  ޔާލުޚިގެ  އަޅުގަނޑުދެން  ކަންނޭނގެ  ބޭފުޅުއްވެދާނެ  އެހެންނަމަން  ،  ވެސްނާ. 

މުއަޔެކިލަ ލި ކައްއެ އެ  ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުން އަބަދުވެސް ހުރޭ  ސަސާއެއްގައި އެ އިދާރާއެއްގައި ދެން  އްއުން މިހެން 

  ނގަމުން  ކޮމިޓީން ބަޔަކު މީހުން ކަމެއް ކުރަން ފަށައިގެން ހިމިމެން  އަޅުގަނޑުވާއިރު ވެސް. ދެން  ނެއްތައް ޒަމާއެ

ހެން ކަހަލަ  ދެން އެއީ ވަރަށް އެ ކާއެއް ފޮނުވީމަ އެ ފެންނަން އޮތީމަސިޓީ ލަ ގެ ތާރީޚެއްގައި އެކަހައޭގެ ފަހުދަނިކޮށް 

އް ނޫން އެ ބޭފުޅުންގެ  ނެށް. އެހެކަކަށް ނުފެނޭ އެކަން ކުރާއަޅުގަނޑަސިފަކުރެވިގެންދާނީ. އެހެންވީމަ،    އެ ގޮތަކަށް  

 .  ވެސް އަރުވާފަށް އަދި އެ ބޭފުޅުންނައް ޅެމެން ވަގުތުކޮއަޅުގަނޑު  ޅުނގަން ހަމަ ރަލަޕްރޮގްރެސް ހޯދާ މަސައްކަތުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިއް ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ދެންމެޒަތްތެ ވަރަށް  މެންބަރު.  ބަލަމުންދިއަޅުގަނޑު  ރި  މި  މި މެން  މައްސަލަ  ސިޓީގެ    ޔަ 

ކީ  މައްސަލައަ މި    ރީ ހު  ރުން ވެސް އެ ވިސްނުންފުޅު އެމެންބަށް އަދި ހުރިހާ  ވި ގޮތަހުށަހެޅުއްއެ  ކޮމިޓީން ދެންމެ  

ގުއެއެއްވެސް  ،  ނުވާތީކަށް މައްސަލައަމި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މިކަމާ  ނެގުމަށް. އެހެންވީމަ،  ނުން  ގެޅިކްޝަނެއް 

ށް  ޞަ އެހީއަ އް. ޚާލަގައިވާ މައްސަ  7އްސަލައަކީ، ނަންބަރު  ދެން އޮތް މަނިމުނީ.  އެ  ހިސާބުން    މި މައްސަލަ މިހާ 

ފަ ޙައްބޭނުންވާ  ގެއްލެރާތްތަކެއްގެ  ރައް،  ތީމުންދާޤުތައް  އެކަން  ފާޅުކޮށް  ކަންބޮޑުވުން  މަޖިލީއެކަމުގެ  ހުގެ  ޔިތުންގެ 

ބައެއް ކަންކަމަކީ   ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަގައި ހިމެނޭ  ން ޝާއިކް އަޙްމަދު  ގ.ނީރުވީ ގެ ގޮތުން  މަށް ގެނައުމުކަމާލުސަ

ކޮމިޓީޖުޑި ތެރޭގެ އްޔަތުލިޢޫ ސްމަގެ  ޝަރީ  ކަން ގަ  ހިމެނޭ  އެން ންމަހިއު،  ވާއްފާހަގަކުރަތައްތަކެއް  އި  ރައިޓްސް  ޑް   

ފޮނުއްވާފައި  ކޮމިޓީން  ސުންގަ  ވާޖެންޑަރ  މީގެ  މައް،  ވާތީވެ  ކަމަށް  އޮގަސްޓު   5އަކީ  ޑި މައްސަލަ.  ސަލައިގައި  މި 

  ން ޝާ އިމާލެ، އަޙްމަދު    /ކްގ.ނީރުވީދެ!  ށް ދެކެން. އާކަމަނިންމާލުން ރަނގަޅު  މެންއަޅުގަނޑުދު ގޮތެއް  އަމިވެސް  

މަޖިލީހަށް   ސިޓީއެއްއްވެފޮނުރައްޔިތުންގެ  ރައިޓްދެން    .ވި  ޖެންޑަހިއުމަން  އެންޑް  ކޮމިޓީން  ސް  ރ 

ވާ  މި   ފުގައިގްރާގެ ޕެރެ ޓީ އޭގެ އެ ސި،  ޓީގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވުނީމެންނަށް އެ ކޮމިއަޅުގަނޑުލަމުންދިޔައިރުގައި  ބަ

ޑޮކްޓަރަށް    ޙްމަދުދީދީޞަފިއްޔާ އަމަ  އާއި އޭނާގެ މަން  ޒްޔާދަންނަވާނީ އެ ޢިބާރާތް. އާދަމް ޝި  އަޅުގަނޑުޢިބާރާތް،  

ޑޮކްޓަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން  ސްޕިޓަލުގެ  މެމޯރިއަލް ހޮ   އިންދިރާގާނދީންކޮށް ޔާބަ  ލު ންގެ ބަލި ޙާހުދެއްކުމަށް އެމީ

ދީ ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށްކިއުޔެ ފައިވާ އެންމެހާ ލިޑޮކްޓަރުން  ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި  ޖަނަވަރީޔަ  މިދި،  ންތައް ކޯޓަށް  މަހު 

މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ  ދެމީހުން،  ވަނީ  އދ.މަހިބަދޫ  ނުކުޅެއެ  ނަފްސާނީ  ބައެއް ނަކީ  ހުންނަ  ކަން  ދުންތެރިކަން 

ހުށަހެ ދު  30  ޔުމެއް ލި  އެނގޭފަދަ ކޯޓަށް  އެ  ތެރޭގައި  އެޅުމަވަހުގެ  ދެމީހުންށް  މަ  އްދި  ބު .  އަމުރުކޮށްފައޭއްޗަށް  ގެ 

ބަމަނުޖެހަ ލިޔުމެއްއްމަގެ  ޔަކުހޭ  ހަމަނުޖެހޭކަމުގެ  ބުއްދި  އަމުރުކުރުމަކީ  ޗަށް  އަމު ގެންނަން  އެ  އްގެ  ހެމީ ރުކުރާ   

އަޅުގަނޑަށް   ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ގޮތުން  އޭބޫލުކުރެވެ ޤަސުލޫކީ  އުސޫލެއްގެ  އެ    ނީނަންޖެހޭއަން  މުރުއަމިފަދަ  . 

ދަލެބެގެ  ކުފަރާތްތަ ނުވަތަ  ކަމާއު ނިވެރިއަކަށް  މައްޗަށެއްސަސާތައަމު  ބެހޭ  ލަތުގެ  އެވެކުގެ  ޕްރީމް  ސު  ،މުންހެންކަ. 

  ވީމެވެ. މި އެދި ދެންނެ  ދެއްވުން ހައްދަވައިއް  ތެބޭނެ ގޮތައް ލިޤުއްޙަދެމައިންގެ    މެތި އެ ނިކަވައި ން މިކަން ބައްލަކޯޓު

ޚާއް ބޭނުންވާޞަދެންނެވި  އެހީއަށް  ކޯޓު  ކަމެއް  ގެކުދިން    އޮންނަނީ  މި  ކޯޓުން ންބެލިއިރުގައި  އދ.މަހިބަދޫ   ،  

އެ  އަމުރެ ކުރަނީ  މި  ލިޔެ   2އް  މައްޗަށް  ހުމީހުންގެ  ކޯޓަށް  ކޯޓަށް   އެހެންނަމަވެސް،  ށަހެޅުމަށް.ކިޔުންތަކެއް    އެ 

އެ  އި  ށަހަޅާފަހު އެނގޭ    މީހުންނަކީ   2ވެއްޖެ  ބައެއްކަން  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ލިޑޮކްޚާއްޞަ  .  އްކެ ޔެކިޔުންތަޓަރުގެ 

ބެހޭ  އާޝަރީ ކޮމިޓީމާ، އެއީ ޖުޑިވީރު މި އަންނަނީ. އެހެންން އަމުށް ކޯޓުޗައްހަމަ އެމީހުންގެ މަ ވަނިކޮށް  ހުށަހަޅާފައި  

 ކުރީ.  ސާޙިއް ކަން މި ންރައިޓްސް ކޮމިޓީ ންއަށް ހިއުމަ މިޓީގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮބައެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތުންރިޔާސަ
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 .ސައިންރު ޙިސާން ޙުންބަމެ އްޒަތްތެރިއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޙިސާން ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

އަޅުގަ ނޫހުން  އާދެ!  ދުވަހު  ކުރީ  އަޅުގަނނޑަށް  މިހާ ފެނުނު  މައްސަލަ  ތި  ހީވަނީ  ނިންޑަށް  ނގެ  ކަންނޭ  މައިފިރު 

ހަމަ  ށް އަޅުގަނޑައް ކަމަކަ. ދެން އަނެކަށްކަމައް  އެ  ދެއްތޯ ކޯޓެއްގައި އަދިށް  އުނދަގޫ  ދާ  ހިނގަމުން  ވެސް ވަރަށް 

ގާނޫނެޤާޟީއަ،  މައްސަލައެއް ގޮތްމާ  އްކު  އިންޓަ  ނަކުރާ  އޭނަގެ  ޕްރޮރނުވަތަ  ނޫނީ  ލޯ  އޮފް  ރ  ސީޖަޕްރިޓޭޝަން 

އެ މައްސަލަ  ޚައި  އިގައެއީ  ހިތްހަމަނުޖެހު  ކުމަސްހިމެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަނު  ންއެކަމާ  ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  ޤަށް  ވަތަ 

ންނަށް  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެ  އަކަށްވުން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީނެ މައްސަލަ ނުވުން އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި ބެލޭ  ށްތަ ގޮޅުރަނގަ

އެހެން    . އެއީނެ އެއްޗެއްހެންކުރެވެންޖެހޭއެޕީލް  ޑިސިޝަން އެއީ ހަމައެކަނިގެ  އެއް ޟީޤާޝަން ނުވަތަ  ޓޭޕްރިރއިންޓަ

މުއެއް ސަރވިޔަމިތަންވި،  ބީޓް  ސާއަކަށްއައްސަވެސް  ޖުޑިޝަލް  އަދި  ކޮމިސް  ބެލިގެންޝަންސް  ވާނެ  ވިޔަސް 

ގޮތަކަށް ލިޔެފަ   އި،. ގާނޫނެއްގައި ކަޅާނޫންހެން  މައްސަލައެއް  ވަކި  ޢަމަލުނުކުރުއޮއްވާ އެ އި  ހުދުން  އެއީ  ،  ންގޮތަށް 

މައްސަލަބެ   ންކުރަބޫލުޤަ  އަޅުގަނޑު މިސާލަކަށްންއެއްކަލިދާނެ  މިވެނި  އި  ފަލިޔެއި  ނެއްގަގާނޫ  ،.  ހެކި  އޮންނަނީ 

ބުނީމަހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ބުނެއޭ.  މި  ކޯޓުން  ދިނީމަ  ނަން  ހެކީގެ  ހާ  އެކަހަލަ  ނުކުރާނަމޭ  އް  ޒިރެނަނީ  ޤާޟީ. 

ތަފާތުވާނެއޭ ތެރޭ،  ޑިސިޝަންސް  މާނަކުރުމުގެ  ޕްރޮއިގަޤާޟީ އެ މާއްދާ  މާނަކުރުމުގެރ ސީޖަ ނުވަތަ  ތެރޭގައި    އެއް 

ނިންމާ  ގުޅޭގޮތުން  އި  މުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ސްޚަފަރާތުން  ދެކަންތައް    ޅޭ ހުށަހެ  ގުޅިގެންއި  ނުވަތަ މައްސަލައަކާ 

ކަންތަކަކީ  ޅުވި  ތި ވިދާވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަސްލު  ބެލުމަށް. އެހެން  މައްސަލައެއް   އްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގޮތެ

އެ  ވެ ނިންމުމެއްސް  ހިމެނޭ.  ޤާޟީގެ  ތެރޭގައި  މައްސަލައިގެ  ތަނަހެން  އެއްވެސް  އެއެއީ  ބެލިގެންވާނެ  ގޮކަށް  ތަށް 

 ލޫކީ މައްސަލައެއްހެން. ޝަލީ ސުނޫންހެން. ސްޕެ މައްސަލައެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުރަމެންބަ އްޒަތްތެރިއި މެންބަރު.  އްޒަތްތެރި އިޝުކުރިއްޔާ 

 

 ސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު ޢަލީ ޙުއިރާގެ މެންބަކެންދޫ ދާ

ކުރެއްވި ކަންތަކަށް  އެ ފާހަގަ ޙުސައިން ސާންމެންބަރު ޙި  އްޒަތްތެރި އި ނޑު ވެސް ހަމަ އްރިރު. އަޅުގަޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ޟީއަކަށް  ޤާ،  ބޫލުކުރާ އުސޫލެއްޤަން ވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެދަންނަވާލަން.    ވާހަކަ  ހަމަ އެ  ތީ ރާއަޅުގަނޑު ތާއީދުކު

ރުން ނުވަތަ މާނަކުރުމުގެ  ކުޓްޕްރިރ އިންޓަން ވަކި ގޮތަކަށް ގާނޫނުއި  ވާ އިޚްތިޔާރީ ބާރެއް އެއީ މައްސަލައިގަލިބިފައި

ގޮތަކުން  ގާނޫނު މާނަކުރާ    އެ ،  ޔަސް އަދި ގޯސްކޮށް ނިންމިޔަސްއަދި ރަނގަޅަށް ނިންމި  ގެންށްމާނަކޮ  ހެންއެ  ޙައްޤު.
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އަޅުގަނޑު ވެސް  މަކީ އެއީ  ލޫކީ މައްސަލަ ބެލުގެ ސުއްނޑިޔާރެ ފަ  އިސްގެންނޭ ކިޔައިގެން ށް އެ ޙުކުމް އަވަކި ގޮތަކަ

އުސޫލެޤަ އެހެންނަމަވެސް  އް ބޫލުކުރާ  ތަ  ،ނޫން.  ގާނޫނެއް  ގާނޫނުޤުބީޠުކަނޑައެޅިގެން  ވަކި  ނުވަތަ  ގައި  ކުރަން 

ސަބަބެއް ނެތި އެކަމެއް ނުކުރަން    ނޫނީގާތޯ،  ގޭކަމެއް ނުކުރަން އިނއްވާ އެއޮ އި  ކޮށްފަކަނޑައެޅިގެން ކަމެއް ބަޔާން

އެއީ ސުދެކޮޅު އެހެން  ލައެއް ކީ މައްސަ ލޫހެދުން  ބެލިދާނެ.  ގިނަ  އާއްމުކޮ  ،އްއެހަމަ މައްސަލަ   ،ނަމަވެސްގޮތުގައި  ށް 

ގާނޫނު ހަމަ  މަ ތުޤަޙަޤީ،  މާނަކުރުން  މައްސަލަތަކަކީ  ކުއިގަނޑު  ގައި  ވެސް  ފަނޑިޔާރުން  ކަމަކީ  މައިގަނޑު  ރާ 

މާނަކޮށްތެއްގޮ ގާނޫނު  ތަ ގާނޫނު   އި ފަގައި  އޮންނަ  ޠުބީޤު  އެ  އޮންނަ    ށް ޙާލަތަކަކުރަނީ  އެ  ކޭސްއަކަށް.  ނުވަތަ 

ޤަޟިއްޔާއެއް އެ  މާނަކުރުން  އެހެންވީމާ،  އެ  ގޮތެއްގައި  ގައި  ޤަތު ޙަޤީގައި  ކަމަމައިގަނޑު  އެހެކުރާ  ންވީމާ،  ކީ. 

އަޅު ވެސް  ސާފުކޮށްގަރައްޔިތުންނަށް  މިކަން  ހީވަނީ  އެބަޖެހޭހެންނޑަށް  އެނގެން  ނިންމާ      ފަނޑިޔާރަކު 

ހިތްހަމަނުގުޅިގެއި  މައްސަލައަކާ ހަމަ  ސު ން  ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެއީ  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  އޭގައި  ޖެހޭ  މައްސަލައެއް  ލޫކީ 

އެހެކަންންނޫ  ކަމެއް   ހިމެނޭ މައްސަލަސު   ،ނަމަވެސްން.  ބާވަލޫކީ  ވަކި  ކައަކީ  އެ  ،  ންންތައްތަކެއްކަތެއްގެ 

ހަމަ    ކަން އެ ގާނޫނުނެން އަދި އެ ބައެއް ޙާލަތުގައި ހިމެނިދާކަމެއްކަ  ންހުރި ގުޅު  ލޫކާ ގޮތުން ސުގެ ސީދާފަނޑިޔާރެއް

ނުވަތަކު ޠަޠުބީޤު އެ  ރުން  ގާނޫނީ  ޢަ  ގޮތަށް އްގާނޫނާ  ދެކޮޅުހެދުން  ނުވަތަ    ޒުރެއް ޢުމަލުކުރަން  ލް  ގަ ލީނެތި 

އެ  ނެތި.  އެ ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް  ހަމަ  ހެންވީމާ،  ދެއްކެވި  ތެރިއްޒަތްއި ކަން  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަފުޅަ  މެންބަރު  ހަމަ  ށް 

 . ންވެގެންކުރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަތާއީދު

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ފާހަގަކުރެއްވިންމެންބަރު  2  އްޒަތްތެރިއިދެ!  އާ ސާ    ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އިނ ވާހަކަފުޅުތައް  ފަނޑިޔާރަ ފު  ކު  ގޭތޯ. 

މިއިން  ނޑަށް  ގޮތުގައި އަޅުގަ  އް އޮންނަ އޮތުމެއި  ކަންކަމުގައި އެ ޢަމަލުކޮށްފަ  ހުރި  ގެން ނެ ކަމަށް އެނކުރެވޭނުޢަމަލު

މުރެއް  ބައެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓުން އަ  ،ހުންނަ މީހެއްގެ މައްޗަށް  ރިކަން ސާނީ ނުކުޅެދުންތެފްނަ  އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އެއީ

އެ  ކަމެއް.ނުކުރެވޭފަނޑިޔާރަކަށް    އީކުރުމަކީ  ނުކުނަފް  އަދި   އިރުގައިއޮތް  އެކަންއެހެން    ނެ  ކަން  ދުންތެރިޅެސާނީ 

އެނގޭނެ ހުށަހެޅިފަޕިޓަލުސްހޮ  ހުރިކަން  ކޯޓަށް  ލިޔުން  އެހެންވީމަ،  ވަނީއި ގެ  ނޮފަނޑިޔާރު .  އެބަގެ  ލިބޭ    ލެޖަށް 

ބަ ހުރި  ރިކަންކުޅެދުންތެނު މިއެއް  ކޯޓަށް މީހުންނަކީ.    ކަން  މައްސަލައިގެ  އިރު ވާއިހުށަހެޅިފަ  އެއީ  އެ  ގައި 

ފަނޑިޔާރުއޮއެކަން  އެހެން    . ދެންޔެކިޔުންތައްލި އެހަ  ތްއިރުގައި ވެސް  މިމަ  މައްޗަށް  އަމުރު    މީހުންގެ  ދެންނެވި 

މެންބަރުން ތި    އްޒަތްތެރި އި   ،ހެންނަމަވެސްދެން އެގެ އިޝޫއެއް އެތަނުގައި އެބައާދޭ.  . އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރުނެރުނީ

އެފާހަގަކުރަ  ކަމަކީ  ނިންއްވާ  ކޯޓެއްގެ  ނިންގެ  ކޯޓު އެ  .  މުމެކޭވެސް  އެޕީލްއެ  ވެސް  މީގެ މުން  ދެން  ކުރަންވީ.    އޭ 

ލައެއް  ނިއްޔާ އެ ފެންވަރުގެ މައްސައްތޯ ނޫއީ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ކަމެއް ހިމެނޭ ކަމެ މި،  ސުވާލަކީތެރޭގައި އުފެދޭ  

   ނުގެންގުޅޭނަންތޯ. ހިއުމަން ސިޑަރޭޝަނެއް ކޮމިޓީންރަކަށް ކޮންމިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ވަ   އުޅޭ ކަމެއްތޯ.
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ޖެންޑަރަ އެންޑް  ކޮމިޓީއަށް  ރ  އިޓްސް  މި  ފާހަގަކުރައްވަމިކޮމިޓީން  އެ    އިވާފަކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުއްވެވީމާ 

ކޮންމެވެވާހަކައެއް   އްޞާކުރާނެ ޙި   އިއާކޮމިޓީ މިންވަރަކަށް  އެއް  ކޮންމެވެސް  ނެތްތޯ.  ނި  ސް   ލަން.  ންމާގޮތެއް 

  ޢަލީ ޙުސައިން.މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ހަމަ މައްސަލައަކީ ،  އަޅުގަނޑު  ޖިނާޢީ  ތި  ދެއްތޯ.  މައްސަލައެއް  މަޖިނާޢީ  މަދަނީ  އްޔާ  ނޫނިއެހެން  ތޯ އެއްއްސަލަ 

 ވެގެން.އެހެން ސާފުކޮށްލަން އެ އަޅުގަނޑު  ތޯ އެއްމައްސަލަ

 

 ހު( )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަކުރެވެނީ މެންބަރުންގެ   އަޅުގަނޑަށް  އަލީގައި  ހިއުމަން    ،ވާހަކައިގެ  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިމި  ފޮނުވި  ޓީރައިޓްސް  ން 

މައްސަލަ އަމުރު  އިގެމިދެންނެވި  މައްޗަނަފު،  ކޯޓު  ދެމީހުންގެ  ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ނެރުސާނީ  އެ  ނު  ށް 

ހިއުމަން   ކޮމިޓީއަށްމައްސަލައިގައި  ޖަވާބެރައިޓްސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހިނގަމުންއް    ކޯޓެއްގައި  ފޮނުވާލަދެން  ދާ 

އެކަންކަމާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ،  އާއި މައްސަލަ ހިންގި ގޮތުގެ  ގަ ހެކި ވަޒަންކުރުމުފައި އޮތް ކަމެއްގައި  ނިންމާ

ނުބަ އެހެން  މައްސަލައަށް  ނުފެންނަބެލޭނެ  ،  ލާއެ  ކަމަށްގޮތަކަށް  ދެއްތޯ. ،    މޭރުމުން  އިއްޒަތްތެހު  އެ  ރި  ރިހާ 

އެއްބަސްވެވަޑައިގަ މިގޮތަށް  އަޅު މެންބަރުން  ހީވަނީންނަވާހެން  ހުރިހާ  ގަނޑަށް  އެމެންބަރުން .  ގޮތަށް   

ކޮމިޓީއަށްއެއްބަސްވެވަޑައިގަން މި  ޖަވާބު  މި  އެހެންވީމަ،  ކޮ،  ނަވާ.  ރައިޓްސް  އަމިޓީއަށް ހިއުމަން  ޅުގަނޑުމެންގެ   

  6  ގ4ެގެ އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާގެ  ދެ! ދެން މިއަދުއާ.   ކަމަށް ބަލާފަނިމުނީމި މައްސަލަ    ދީގެ ފަރާތުން  މިޓީކޮ

އޮތް   މި  މީ،  ޓީސިވަނައިގައި  ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް. އެކަމަކު  ފަރާތަކުން  ހަމަ  މިއަދެއް    ގެ ސުންގަޑިއަކީއެވެސް 

އިނގޭތޯ.   އެހެއޯ   20ނޫން  މައްސަންގަސްޓު.  މި  ބާވާލެއްވިދާވީމަ،  ތާރީޚަކަށްއަޅުގަ ނެ ލަ  ފަހުގެ  އެއީ ނޑުމެން   .  

މައްސަލައެއް  ޖެހިދާނެ  ބަލާލަން  ބޮޑަށް  މައްސަލައިގެ  ނާތީ،ފެންމަށް  ކަ  ތަންކޮޅެއް  އެ  ން ޑުމެއަޅުގަނ  ...ކޮބައިތޯ 

ން ވަކިކުރެވި  ނަލްގެ ވަޒީފާއިއުބެހޭ ޓްރައިބިއާޒީފާއިގައި މިއޮތް މައްސަލަ. އެއީ ވަވަނަ   4މިހާރު މި ކުރިއަށް މިދަނީ  

އިބްރާހިމް ގޮތަކަށް    ، ނަހުމާ  ނުރަނގަޅު  ހިންގެވުމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލް  މަލުކުރައްވަމުންދާ  ޢަތ.ގުރައިދޫ/އޮނަތޫރިގެ 

  ވާ ނުއްވާފައިފޮރާތުން  ފަ   ނާގެ ވަކީލުއެދި އެކަމަމަށް  އްވުޅު އަޅުއްވައިދެ ފިޔަވަ  އި ލަވަބައް   ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އެކަން 

ތަންވާތީވެ މިއަދުގެ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ވޯޓުގަޑި ކުޑަ  އާދެ!  ލައެއް.އްސަމަ

ގަސްދުކޮށްފައިހުރި ނިންމަން  ދުވަހަމިހާރު  އެހެން  މަސައްކަތް  ބައެއް  އަދި    ފަސްކުރުމަށް    އްކޮށް ހަމައެއާއެ ކަށް 
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ހަމަސު ގޮތެއް    ކައިރިވެފައިވާ   ންވާންގަޑި  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަތަކަށް  ފުރުޞަތު  އެ  ނިންމާލުމަށް  މި  މިވަގުތު 

ފާހަގަކޮށްލަ  ލަނީ.ހުޅުވާ ކަންކަން  ފާހަގަކޮށްލައްވާ  މެންބަރުން  ސުންގަޑިއާއިއިއްޒަތްތެރި  ގޮތްތަކެއް    އްވާ  މެދު 

  ދެވުން އެދެން.ނިންމުން ކުރިއަށް ގެން

 

 ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙިސާން ޙުސައިންމެންބަރު މީދޫ ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ

  މާރޭ މައި ހާއިރަށް އިތުރުކޮށްފައި ދެން މާދަޖަ  2ޑި މާދަމާ  އާދެ! އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީގެ ސުންގަ

   ން ބިލު ނިންމާ ގޮތަށް.މިޓީކޮ

 

 ވުން:ކަދެއްކެވާހަގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ރާއި ގު ދާރު ހުޅަނވޭހެން

ތާއީދުކުރަ އަޅުގަނޑު  ހުށަހެއާދެ!  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ދެންމެ  ދެން  އްޅުން  ގެންނަ  ވުމަށް.  ގަވާއިދަށް  މަޖިލީހުގެ 

އްޔަނުކުރާނެ ގޮތާއި  ޢަށް މީހުން އައްސަސާތަކައެކިއެކި މު،  ފްޓެއްރާޑްރާފްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި އެބައޮތް ޑްތަކުގެ ޙުއިސްލާ

ގޮތުގެ އެބައޮޑްރާ  ވަކިކުރާނެ  ގައެ  ތް. އެހެންވީމަ،  ފްޓެއް  ޖުޑީޝަލްދު  ވާއިމަޖިލީހުގެ  ސަރވިސް    ފާސްވީމަ، ދެން 

ނަ ތެރެއިން  އާންމުންގެ  މަސައްކޮމިޝަނަށް  ނެގުމުގެ  މީހާ  އިކަތްކުގާ  މަޑުކޮށްލަން ހަރަން    މެއް ކަ  ންކޮމިޓީ  މި  ށް 

 ނުކޮށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާ

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެ  ސަން ލަޠީފްޙަން އީދުކުރަތާ

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން 

ހުށަހެޅު ތާއީދުއާދެ!  ހުށަހެޅުމަކަ،  މަށް  ހުށަހެޅުމަކީ  ށް ދެ  އެއް  މިއޮތީ.  ލިބިފައި  ތާއީދު  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ،  ވެސް 

މާދަމާޙުއިސްލާ،  ދަލުތައްނަ ބަނަށް ގެންގާނޫ ހަމަ މާދަމާ  އި އަދި  ކޮމިޓީ ނިންމަ  ޑަ ކު  ސްޓުގައި އޯގަ  6އެއީ  ،  ތައް 

ކަމަކީރޭގައި   ޑެޑްލައިން. އަނެއް  އާޖޭ.އެސް،  ބޮޑު ކޮމިޓީގައި މުޅި ކޮމިޓީ އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ  ންގެ  މުއް.ސީއަށް 

ނަންފަރާތުން   މިހާރު،  ފޮނުވާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ނަންތަކަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކު  ހެދުމުގެ  ރިއަށް  އެޕޮއިންޓްމަންޓް 

އެ ގެންނަ އިސްލާހުގެ ގަވާއިދަމަޖިލީ   . އެހެންވީމަ، ށް ތާއީދު ލިބިފައިވަނީއެއަމަޑުޖައްސާލުން.  ންދެން  ގެނެވެ  ޙު ށް 

ޗެމްބަރ ޕްރިމިއަރ  ހަމައެއާއިއެކުގައި  ފޮނުވާފައިވާ  ސްއަދި  އަޅުގަނޑު  އޯގަސްޓަ  20ސިޓީގެ  އިން  ލަސްކުރުމަށް  ށް 
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،  އް ނުކުރައްވާޟެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އިއުތިރާށް ތާއީދުކޮށްދެއްވުން. އާދެ! ން އެއަދެ. ންހުށަހަޅަލައިނެއްގެ ގޮތުގައި  ޑެޑް

 . والّسالم عليكمގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން.  މިއަދުގެ ކޮމިޓީކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާމިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ  

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




