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 { މޫސާ ސިރާޖުދާިއރާގެ މެންބަރު   ފޮނަދޫ ؛މުޤަްއރިރުނައިބު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ލި ވަޑައިގެން މިވަގުތު ތިއްބެވީ ވިލިގިނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. ބައްދަލުވުމަށް  49ރީ ކޮމިޓީގެ  އަޝިޖުޑީ`.  

ދާއިރާގެ  ސަ ޙުދު  ޢުސަމެންބަރު  ދާއިރާގެ   އުތުރު  ހެންވޭރު  މުއިބްރާހީމެންބަރު  އިން،  ދާއިރާގެ  ޒުޢިއްމް  މަތިވެރި   ،

ދާތީވެ  ކުރިއަށް  އިސް މަޖިލީހުގަ ޙުވަޑައިގެން އަދި ބައަދި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ކޮމިޓީއަށް    އިން ޒަރީރު ސަޙުމެންބަރު  

މެންބަރު  ހެ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ލަޙަންވޭރު  ކޮމިޓީގަޠީސަން  ތަޅުމަށް  ވަނީ  ބައިވެރިވުމަށްފަހު    އިފް 

ކޮނޑުވަޑައިގެންފި. އަޅގަ ތެރޭގަހު   އި މިޓީގަމެން  މަސައްކަތްތަކުގެ   ކުރިން  މިހުރީ   އި ހަމަވެފަ  ، ގަޑި ހަމަވާސުން  އި ރި 

ގެނައުން    މީގައި   ،އެހެންވީމާ  .އްމަސައްކަތްތަ  ކަނޑައެޅިފައިދުވަހު   ބަދަލު  ކޮމިޓީއެއީ  ސުންގަޑިއަށް    ން މިއަދު 

  ، އެހެންވީމާ  .އިގޮތުގަ  ގެ ންގަޑީބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ސު  7ބަރު  ނޮވެން  އި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަތްވަނަ ދުވަހުގެ ގޮތުގަ

ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ކުރިން ދުވަހުގެ    ވާ ފައިވާ ތެރެއިން ފޮނުމުންގެ ން. އާސުންގަޑި އިތުރުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ

ގެ ފަހުން  ކުރީމަ އޭރިއޭޓުން އެއަށް ބޭނުންވާ ޖަވާބު ތައްޔާރުޓޭ ރެސެކްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ    ނިންމި  އިބައްދަލުވުމުގަ

އެއަ މި    ޅުގަނޑުމެން  އެހެނަސް  ގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  ކަނޑައެޅުން  ގޮތެއް  ފައިނަލް  އެއަށް    އި ލިބިފަ ކޮމިޓީއަށް  ބަލާ 

ސައަޝިޖުޑީ  އޮތްއެބަ ފަރާތުން  ވިސް  ރލް  ކޯޓުކޮމިޝަންގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކ.ތުލުސްދޫ  އިސް  ގެ 

މޫޟިއަލްފާ ހުށަ  2014  ބަރުންސެޕްޓެ  1ގުޅޭގޮތުން    ސާ ނަސީމާލް  ކޮމިޝަނަށް  ނަންބަރު  ހެގައި    2014/43ޅުނު 

ތަ އެ  ޙުޤީޤުޝަކުވާ  ކޮ  ކުރުމަށްފަހު  ނިޝަކުވާ  ގޮތުގެ  މިޝަނުން  އެ   .ރިޕޯޓުންމި  މިއަދު  ފެންނަނީ    އަޅުގަނޑަށް 

ނިންރިޕޯޓު ކޮމިޓީން  ކަންތައްތައް  އެއާއި  . މާލުމަށްގެ  ހަމަ  ޖުޑީޝިއަދި  ސަ އައެކު  ފަރާތުން  ރލް  ކޮމިޝަންގެ  ވިސް 

  7  ގޮތުންގުޅޭ  ސަނާޙަލް އަޒީމް  ޟިލި މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާގިނވިލި.ގއއެއީ    .ވެސް ފޮނުވާފައި އެބަވޭ  އިތުރު ރިޕޯޓެއް

ކޮމިޝަނަށް    2016ޕްރީލް  އޭ ތަ  2016/20ބަރު  ންނަ  ހުށަހެޅުނުގައި  ޝަކުވާ    އެފަހު  ކުރުމަށްޙުޤީޤުޝަކުވާ 

ރިޕޯޓު  ކޮމިޝަނުން ނިންމި ކަމަށް    މިއަދު ނިންމާލުން މުހިންމު  ރިޕޯޓު  މި ދެ  ،ވީމާއެހެން  .އެބައިން  އި ލިބިފަ  ގޮތުގެ 

ފެނޭ. ފައިލްގަ  ފައިލްކޮޅުގަ  ޓު އެ ދެ ރިޕޯ  އިއަޅުގަނޑަށް  މެންބަރުންގެ  ރިޕޯޓު  އި އޮންނާނެ.  އޮންނާނެ.   އެ ދެ  ވެސް 

ޖުޑީޝި އިތުރުން  އޭގެ  ކަނ  ސަރވިސްލް  އަދެން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުގެ  ތެރެއިން  ންއާ  ،ޑައަޅާކޮމިޝަނަށް  މުންގެ 

ޕް  ހޮވުމުގެ  މީހާ  މިހާރުމިރޮސަސް  ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޓީއަށް  ނަންތައް  އިޢުވަނީ  ހާރު  ކުރެވި  އަލާން  ޝަކުވާ  ލިބި  ދި 

މެދު    އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކާ  .ވެސް ކުރިއަށް ގޮއްސަ  ގެ ކަންތައްމުޅުހެޝަކުވާ ހުށަ  އި ގެ މުއްދަތުގަހެޅުމުހުށަ

ފީހުން  އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ޕޮލިސް އޮޝަކުވާ މިހާރު އިދާރާއިން    އެ  .އެބައިން  އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަކުވާއެއް ލިބިފަ

  އި މީގަ ވާނީ. ދެން  އިފޮނުވިފަ ސިޓީ  ކުރުމަށް އެކޮޅަށް  ންޖެހޭ ކަމެއްވާތީވެ އެކަން ސާފުސާފުކުރަ  އޮފީހުންފުލުސް    އިއޭގަ

ވަނަ    17  ،. އެހެންވީމާބަރުންނޮވެ  17ވެސް ކަނޑައަޅާފައި މިވަނީ    ކުރިން   އި ވިއު ކުރުން ދުވަހެއްގެ ގޮތުގަރއިންޓަ

ށް އަޅުގަނޑުމެން ކަ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްމަވުވެސް ބައިވެރި  ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން   އި ދުވަހުގަ



  

ރިޕޯޓު ދެ  ފާހަގަކުރި  މިއަޅުގަނ  .ދިނުން އެދެންބަރުން ބަލާލަމެން  މި  ކުރާ   ޑުމެން  ޕް   ކޮމިޓީން  އޭގެ  ސް  ރޮސެކަމަކީ 

  ، އެހެންވީމާ  .ކަނޑައެޅުން  އްތެގޮދާންވީ    ކުރިއަށް  ވަނީނަމަ އެއިރަނގަޅަށް ނިންމާފަ  އިބަލަ  ވަނީ ރަނގަޅަށްތޯއިހިންގާފަ

ކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓާއި  ޤީޤުސީން ތަޙު.އެސް.މެދު ޖޭލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓުރޭޓާއިފުރަތަމަ ކ.ތު

ގއ މެޖިސްޓުރޭޓް  .އަދި  ތައްޔާރު  ސަނާޙަ   އަޒީމްލް  ޟި އަލްފާވިލިނގިލި  ބަލާލަން.  ގުޅޭގޮތުން  ރިޕޯޓް  ކޮށްފައިވާ 

ކޮމިޓީއާށްފަހު(  ކަ)ވަގުތުކޮޅަ ގުޅިވަޑައިގެންފި  މިހާރު  މެންބަރު  ބެންބަރު    .އިތުރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ލީ  ޢަ ކެންދޫ 

  ން ކޮމިޓީ  ނުފައިވާ ދެ ރިޕޯޓެއް މި ސީން ކޮމިޓީއަށް ފޮ.އެސް.ގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތަކީ ޖޭއަޅު  .އިންސަޙު

އަޒީމް    އަލްފާޟިލް ގެ މެޖިސްޓްރޭޓް  ޓުކޯމެޖިސްޓުރޭޓް    ގއ.ވިލިނގިލި  އެއީ  .ދީކޮށްގެން މިއިނދުނިންމަން ގަސް  މިއަދު

ގުޅޭގޮތުން  ޙަސަނާ މެޖިސްޓުރޭޓް    އިން   ފައި ހުށަހަޅާ  އިސް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކ.ތުލުސްދޫ    އަލްފާޟިލް ރިޕޯޓާއި 

ނަސީމާ ކޮމިޝަނުން    މުސާ  ރިޕޯޓާއިހުށަހަޅާގުޅޭގޮތުން  އެހެފައިވާ  ކަނޑައެޅުން.  ގޮތެއް  ރިޕޯޓް    ،ވީމާން މެދު  ދެ  އެ 

ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް    ކުރާމަލުޢަވެސް    ޏާ އެހެން   ން ކޮމިޓީ  ވަކި ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން މި   އި  ބަލާފަމެންބަރުން

ބަލާލަ ސުންގަޑި  .ދިނުންރިޕޯޓު  މިހާރު  ނިންމަންޖެހޭ    އިހަމަވެފަ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަތަކަށް  މަސައްކަތްތައް  މި 

  . މަހުގެ  ވަނަ ދުވަހަކީ ރަނގަޅު ދުވަހެއް މި   20  އި ފެންނަ ގޮތުގައަޅުގަނޑަށް    .ޑި އިތުރުކުރަންމަސައްކަތްތައް ސުންގަ

ދާންވީ   ،އެހެންވީމާ މެންބަރުންގެ  ކުރިއަށް  ބަލަހުޔާލު  ޚިގޮތެއް  ހަމައަށް    އެ   .ކުރިއަށްދާން  އި ރިގޮތެއް  ދުވަހާ 

ސްޓޭންޑަޑު    ށްނިންމަވާފައިވާ ގޮތަރު  ހާ ކޮމިޓީން މި   މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ

  ، އެހެންވީމާ  . ވާނެވަރުކޮށްލެވޭކޮށް ފައިނަލް  އެ މަސައްކަތްތައް   އި ދުވަހުގަ  ޖަވާބުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުމުން އެ 

އި މެންބަރަކު  ކަމުގަ ޟުތިރާޢުއެއްވެސް  ނުކުރާ  ސުންގަޑި  މި  ވަނީނަމަ  އި  މިހާރު  ވިއްސަށް  ހަމަވެފައިވާ  މަހު   

އިތުރުމަސައްކަތްތަ މިއް  ދެން    ކުރަން  ދުވަހުގަ   17އިތުރުން  އޭގެ  ނިންމީ.  އާ.އެސް.ޖޭ  އިވަނަ  މުންގެ  ންސީއަށް 

ކެންޑިޑޭ ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  އިންޓަޓުފަރާތުން  އެބައިންރންނަށް  ހަމަޖެހިފައި  ކުރުން  ވަނަ    17  ،ދުވަހު  20  .ވިއު 

އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް    މެއް.އެދު  ށް އެދޭވަޑައިގެންދެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަހަމަ  ވެސް    ދުވަހު ހުރިހާ މެންބަރުން 

އަޅުގަނޑުމެން    ދަންނަވާލީ.  ހަމަ ޖޭމި  މިހާރު  މަސައްކަތަކީ  މި.އެސް.ކުރަމުންދާ  ފޮ  ސީން    ދެ   ނުވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް 

ބަލަ ގޮތެއް އި  ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޓީ  ކަނޑައެޅުން.  އެއަށް  މެންބަރަކު  އެއިތުރު  ގުޅިވަޑައިގެންފި.  ގުއާ  ދާއިރާގެ  އީ  ރައިދޫ 

  ރޭޓް ބަލާލީ ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓް   މިހާރު މި  އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު    ފި.ގުޅިވަޑައިގެން   މިހާރު ކޮމިޓީއާ ޟާ މެންބަރު ރި

މެޖިސްޓް އިސް  ޝަކުވާ.ޖޭ.އެސް.ސީގޮތުން  ޅޭގު  ރޭޓާކޯޓުގެ  ނިންމާފައިވާ  މައްސަލަ  މި    ން  މިވަނީ  ޝަކުވާގައި 

ވާ ކަމަށް  ވެފައި ތްތައް ފުރިހަމައައިޖުރާ   އި ތް ދިނުމަށް ނިންމާފަ. ދެން އަޅުގަނޑު މިއަށް ބަލާއިރުގަޙަފަހު ނަސޭލުމަށްބެ

ދެން އަޅުގަނޑު    .ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން  އިޔާލު މިކަމުގަ ޚިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ހެންވީމާ،  އެއަޅުގަނޑަށް އެބަފެނޭ.  

މައް މި  ބޭނުން  ނިންމަވާފައިފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑުމެން    ސަލަ  ތައް  ޙުލާޞްއިމި  ނޫނަށް  ގާ  ޖޭ.އެސް.ސީމިވަނީ 

މައްސަލައަކީ.  މައްސަލައެއް  އޮތް  އި  ނިންމާފަ  ކުރިން ބަލާ   އޭގެ  .އްނިންމަވާފައިވާ އޮތް މައްސަލައެ  އިގެނައުމުގެ ކުރީގަ 



  

ދިނުން އެދެން.  ރިގޮތެއް ހަމަ ހާމަކޮށްލަވިސްނުން ހު ގުޅިގެން  މި ރިޕޯޓާ  އި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމުގަ ،އެހެންވީމާ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޒަރީރަށް.   ޙަސަންބަރު  މެންމަތިވެރި ދާއިރާ އަރުވަނީ ތު މި ޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 

    ވާހަކަދެއްކެވުން:ޒަރީރު ޙަސަންބަރު މަތިވެރި ދާއިރާ މެން

މެޖިސްޓް.ތުކ  އްރިރު.ޤަޝުކުރިއްޔާ މު މެޖިސްޓް  ރޭޓްލުސްދޫ  މިކޯޓުގެ އިސް  ސީން .އެސް.ޖޭކުވާ  ގެ ޝަބޭފުޅާ  ރޭޓަށް 

މި މިކޮޅަށް  އަޅުގަނޑަ  ފޮނުވި  ނިންމާ  އަވެސް    ށްރިޕޯޓު  ން  ޖޭ.އެސް.ސީއްމުކޮށް  ޢާކުރެވޭ  ފާހަގަގަނޑަށް  ޅުބަލާ 

މިންގަނޑުތަކެއް ހުރިހާ  މަރު  ޙުޤީޤީތަ  އިބަލަ  ބަލަންޖެހޭ  އެހެންކަމުން    .ހުރިކަމަށް  އި ކޮށްފަފުރިހަމަލާއެއް  ޙަހުރިހާ 

މި  އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން  ވެސް  ފުރިހަމައަށް  އެ  .ރިޕޯޓަށް  މި  ހަމަ  ދަންނަވާލަން    . ކޮށްލީބޭނުން  ތުޞަފުރު  ވާހަކަ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަވާ ކަމަކީ    ވެސް  ރިޕޯޓުން އަޅުގަނޑަށް  . މިތަކަށް އެދޭ ތަނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭޞަބަރަކު ފުރުއިތުރު މެން

ފުރު ހަމަ  ޖާވާބުދާރީވާން  ކަމާ    އި ގަގާނޫނުދީ    ތު ޞަހަމަ  އަދި  ފަރާތަށްދީ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  މުއްދަތުތައް  ބުނާ 

ނެގި އަދި   ބަޔާންތައް  ފަރާތްތަކުގެ  އިޖު  މި   އިގަގާނޫނު ގުޅުންހުރި  ތައްއަރާ ބުނާގޮތަށް  ފުރިހަމަކޮށް    ކޮށްފައި ރު ޔާތްތައް 

އި  އެއްވެސް  ފެންނަނީ ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ،ޓެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާރިޕޯ  ތްއޮ   އި  ނުކުރާކަމަށް މީގަޟުތިރާޢުމެންބަރަކު 

ކަމަށް    ވެސް އެއްބަސްވާ ކަމެއް  އޮތީ އެއީ ހަމަ އެންމެން  ކަމަށް ގޮއްސަ  ރަނގަޅަށް  ނޫނީތްތަކާއި ގޯސްކޮށް  އަރާއިޖު

އަހާލާނަން ކޮމިޓީ    އި ނޑައަޅަން ވޯޓަށް ފަހުގެ ވަގުތެއްގަވެސް މިއަދު ގޮތެއް ކަ  ރިޕޯޓަށް   މި  ،އެހެންވީމާ  .ފެންނަނީ  މި

އޭރުގަ ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން. ދެން  މެޖިސްޓް   އިނިމުމުގެ  ވިލިނގިލި  މައްސަލައަކީ  އިތުރު  ޓުގެ  ކޯ  ރޭޓްބެލި 

އަޒީމް  މެޖިސްޓް ކޮމިޝަނުން    ޙަސަނާރޭޓް  ގޮތުން  ތްތެރި  އިއްޒަ  ،އެހެންވީމާ  .ރިޕޯޓެއް  އޮތް  އިނިންމަވާފަގުޅޭ 

މީގައި ބައްލަވާލެވުމަށްފަހު  ރިޕޯޓު  މި  މައް  އީރާ އިޖު  މެންބަރުން  ކަންއެއްވެސް  ނުވަތަ  ގަންޖެހޭ  ނހި  ސަލައެއް ފެނޭތޯ 

ކަށްފަހު(  ތުކޮޅަ)ވަގުދިނުން އެދެން.  ކަން ފާހަގަވާނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ  ލާ އެ އޮތްތޯ ބަ  އިމަލުކޮށްފަޢަނޫން ގޮތަކަށް  

މި ދެންމެ  ރިޕޯޓު  އަޅުގަނޑުމެން  މިބަލާލި  ގއ  އިރިޕޯޓުގަ   ން  މިވަނީ  މެޖިސްޓް.ނިންމަވާފައި  ކޯޓުގެ  ވިލިނގިލި  ރޭޓް 

  އަޅުގަނޑުމެން މި  .ކަމަށް  ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ނުފެންނަ  ވާމަލެއްކޮށްފައި ޢަލާފު  ޚި   ސުލޫކާ  ޙަސަންއާޒިމް    ރޭޓްމެޖިސްޓް

ފުރިހަމަވެއި  މީގަ  އިބަލާއިރުގަ  އިސް  އި  އިގަނުގާނޫ  ،ތައްއަތުޖުރާކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަވާއަތުޖުރާބުނާ  ހަމަ    ތައް  ކަމަށް 



  

ސް  ވެ  ރިޕޯޓުންދެ    ކުރެވޭ. ދެން އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އިތުރު ކަމެއް މި  ފާހަގަ އެބަ

ބަލާއިރުގަ ރިޕޯޓަށް  ދެ  އެބަވޭ.  މެޖިސްވިލިނގިލި.ގއ  އިފާހަގަ  މެޖިސްޓްޓް  ކޯޓުގެ  ފައިވާ  ހުށަހަޅާގުޅިގެން    ރޭޓާރޭޓް 

ހުށަ ތާރީހެޝަކުވާ  މި ޚަޅި  ތާރީޙުޤީޤުތަ  .2016ޕްރީލް  އޭ  07އިންނަނީ    ކަށް  ނިންމި  މި ޚަކުރަން    21އޮތީ    ކަށް 

އަހަރުގަ   2016.  2016  ބަރުންނޮވެ ނި  އިވަނަ  މައްބަލަން  މި  މައްސަލައަކީ.  މި  މައްސަލައެއް    ސަލަ ންމަވާފައިވާ 

ހުށަޖޭ.އެސް.ސީ ދުވަސްފަހުން  ޅި ހެއަށް  ގިނަ  މި    2019  އޮގަސްޓު   04އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ވަރަށް  މިވަނީ  ގައި 

ނިންމަވަ ގޮތެއް  ދުވަސް  ދެއްވާފަ.އިމައްސަލައަށް  މައްސަލަ އެހާ  ބަވެފައިވާ  މެނަބަރުން  ކޮމިޝަންގެ  ދަލުވެ  އެއް. 

ކަމެއް. އެހާ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކެއް    ކުރާފާހަގަ  އުފަލާއެކުޑު  ގަނކޮމިޝަން ފަންކްޝަންކޮށްފައިވާކަން އެއީ އަޅު

ތިއްބެވި    މި  އިގަ ގާނޫނުމުތައް  ޤާމަ  މި  އި ޝަންގަ ސިކޮންޕޮ  ޖޭ.އެސް.ސީހުރުމަށްފަހު    އިކޮމިޝަންގަ ބުނާގޮތަށް 

ބަދަލުވުމާ ފެށުމަކީޝަން ކުރަންކްފަ  ޖޭ.އެސް.ސީ  އިއެކީގަ  ފަރާތްތައް  ހަމަޑުއަޅުގަނ  ން  ޖެހޭ  އުފާކުރަން ވަރަށް  މެން 

ދެން އި  ކަމެއް.  މިމީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  ދެންމެ  ރިޕޯޓު  ތުރުން  މެޖިސްޓް  އިގަ ބެލި  ކޯޓުގެ  ކ.ތުލުސްދޫ  ރޭޓް 

ޝަކުވާ ހުށަ އި  އިރުގަ ރިޕޯޓަށް ބަލާވާ  ގޮތުން ނިންމާފައި  ޅޭގު  ރޭޓާމެޖިސްޓް   މި   އި މީގަ  އިއް ގޮތުގަ ޚެތާރީ  ޅިހެވެސް 

ކުރަން  ޙުޤީޤުޝަކުވާ ތަ  ހުށަހެޅުނުގައި    2014  ބަރުންޑިސެ  1  ،. އެހެންނަމަވެސ2014ް  ބަރުންޑިސެ  1ކުރަނީ  ންބަޔާ

ތާރީ މިޚެނިންމި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް  މުއްދަތަކަށް  ދެ މާނައަކީ    .2016  އޮގަސްޓު  04ނަނީ  ންފެ  އް  އަހަރުގެ 

ހުށަ  އެހެޝަކުވާ  އެއީ    ޅުމަށް  ނޫންތޯ    ތޯޖެހޭ ޝަކުވާއެއްކުރަންތަޙުޤީޤުޝަކުވާ  ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވަތަ  ނެތޭ    ގޮތެއް 

އޮތް  އި ގަޖޭ.އެސް.ސީނެތް    ކުރިން   މީގެ މައްސަލަ  މައްސަލަ  ތަޙުޤީޤު  އިގަ   2016އަދި    .އިއިރުގަ މި  ނިންމި  ކުރަން 

ނިމިފަޅުއަ ނިމިފަ  3އޭގެ    .އިގަ  2019ޖަނަވަރީ    4އޮތީ    މި  އިގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަ  ވަނީ. މި އި  އަހަރުފަހުން 

ފަންކް  .ސީޖޭ.އެސް ހިތްހަމަރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ފެނުމަކީ  މަންޒަރު  ކުރާ  ކަމެއްޝަން    . ޖެހޭ 

ކުރަންޖެހޭ  ލިއްޔަތެއް އަދާ އޫސްއެންމެ ބުރަ މަ  އިޓަކަ  އޮތް އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް  މެދު ރައްޔިތުންނަށް މިގެއާޔާރުޑިފަނ

  އި ޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގަހެހުށަ ރާ ބެހޭ ގޮތުން މި ފަންޑިޔާ  މިގޮތަށް އި ގަޖޭ.އެސް.ސީ. ޖޭ.އެސް.ސީފަރާތަކީ 

ކަމެއް މުހިންމު  ކުރަން  ކޮންމެހެން  އިންސާފު    .ނިންމުމަކީ  ލިއި  އިކުރުމުގަ އިމުގާއެއީ  އެއީ  ންސާފު  ލަސްވުމަކީ  ބުން 

ޑުވުމާއި  އެކަމުގެ ކަންބޮއި  ގަ މެދުގެ  ވާން ގިނަ ދުވަސް ނެގުމަކީ ރައްޔިތުން އިންސާފު ނުލިބުން. އެ އިންސާފަށް ވަސިލު 

އެހެންވީމާ ކަމެއް.  ހުންނާނެ  މިގޮތަށް    ،ޝަކުވާތައް  ރިޕޯޓުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  އިނިންމަވަމި  ހަމަ  ދެއްވާކަމީ 

އަދާޖޭ.އެސް.ސީ ދިޔައީ    ޑުމެން ބަލަމުން މިނގަޅުމިހާރު ދެންމެ އަ  ،އެހެންވީމާ  ކަމެއް.  ބޭނުންވާ  ކުރަން އަށް ޝުކުރު 

އަޅުގަނޑަށް    .ގޮތް  ވާ ޝަކުވާ ނިންމާފައިވާ ފައިހުށަހަޅާ  ރޭޓާ ގުޅެގޮތުން ކޯޓުގެ މެޖިސްޓް   ޓް ރޭޖިސްޓް މެވިލިނގިލި .ގއ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން    ،އެހެންވީމާ  . ނުވާފައިވާ ރިޕޯޓެއްއެއްގޮތަށް ނިންމަވާ ފޮ   ތްތަކާ އަރާ ޖުއި  އި މީގަ  އި ފެންނަ ގޮތުގަ

ހަމަ  އިމިކަމުގަ ވިސްނުން  ހުންބަލާލަ  ހުރި  މެންބަރައެއް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވާލަން.  ޅު  ރިޕޯޓު  ވެސް  މި  ކު 

  އެހެންނޫންނަމަ   .ދިނުން އެދެންކޮށްލަކަމަށްވަނީނަމަ ހަމަ އެކަން ފާހަގަ  ކުރެވޭލާފު ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަޚި   ތްތަކާއަރާޖުއި



  

މިއަޅު ރިޕޯޓުގަ  ގަނޑު  އެ  އެއީ  އެ  އި ބަލަނީ  ކަންތައްތައް  އި  އޮތް  މި  ގޮއްސަ  ތްތަކާއަރާ ޖުއޮތީ    .ކަމަށް  އެއްގޮތަށް 

މެދު  ކޮމިޓީން މިފަދަ ރިޕޯޓުތަކާ  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި  ނެތް  ކުރަންޖެހޭ މާބޮޑު ކަމެއްފާހަގަ  އިމީގަ  ،ންވީމާއެހެ

ދެން    ،އެހެންވީމާ  .ކަނޑައެޅިގެން ނިންމާނީ  އި ކޮމިޓީގަ  އަދުގަނޑުމެން މިޅުކަމަށް އަ  ގޮތަށް ނިންމުމަށް ފެންނަ  ނިންމާ

ބަލާއިރު  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަކަށް  ހުރި  މަސައްކަތެއް  އިގަ މި  ކޮމިޓީގެ    އިގޮތުގަ  މުހިންމު  މާލިއްޔަތު  އެބައިން 

މި އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިފަ  ފަރާތުން  ސިޓީއެއް  މައްސަލަ  އިކޮމިޓީއަށް  ބަލާ  ކޯޓުތަކުން  އެއީ  ވަކިގޮތަކަށް    ތައްއެބަވޭ. 

ފަނމަސައްކަތް  އި ކޯޓުތަކުގަ  އިޓަކަ  ނިންމުމަށް ފައިސާ ޑިކުރައްވާ ބައެއް  ލެޓްސް  ނަގާ  ޔާރުން  މޯލްޑިވްސް  ގޯ    ކަމަށް 

މެނޭޕް ޓޫރިޒަމަ  ގންޖިރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ދަންނަވާފައިވާ  ޑިރެކްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  ށް  ކަމަށް 

ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރ  މައްސަލަ ބައްދަލުވުމެއްގައި  ލެ  އާފައިވާ  މޯލްޑިވް   ސްޓްގުޅިގެން  ޕްގޯ  ލިމިޓެޑުގެ  ސް  ރައިވެޓް 

ކޮމި މާލިއްޔަތު  މަފަރާތުން  ސާފުޢުޓީން  އެވުނުކުރެލޫމާތު  އެ  އިރު  ހިއްސާ ށް ކޮމިޓީއަ  ފަރާތުން  ސިޓީގައި    އްވިކުރެ 

މަކުރައްވާފަފާހަގަ އެކިއެކިލޫމާތުޢުއިވާ  ކޯޓުތަކުގެ  ހިނޙަމަރު  ތަކަކީ  ކަންތައްތަލާގައި  ފޮނުކަށްގާފައިވާ  ވާފައިވާ  ވުމުން 

އެއްވެސް    އަދި މި ސިޓީއާމީގައި  ނުފެށި  ގޮތުން އަދި މި މަސައްކަތް  ޅޭގު  އާސިޓީ  މި  ،ޓީ. އެހެންވީމާސި ގުޅޭގޮތުން 

ކުރެވިފައެއް މިހާތަނަށް  ސިޓީގަ  ،އެހެންވީމާ  .ނެތް  މަސައްކަތެއް  ގޮތަކާ  އި މި  ގެންދާނެ  ބެހޭގޮތުން    ކުރިއަށް 

މަ  އަޅުގަނޑުމެން މި  .ގަޅުރަނ   ލުން ކޮށްޝްވަރާމިއަދު  މިހާރު  ފައިވާ  ދީ  މަށް ނިމު  ވެސް  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނށްއަ  2019ބަރ  ނޮވެމް  20  ،ހެންވީމާއެ  . 2019ރ  ވެމްބަ ނޮ  20ސުންގަޑިއަކީ   މުއްދަތެއް  މެން ޑު ނިންމާނެ 

  ޓީ ސި  ޅުގައި މި އިލުކޮރުން ފަތްތެރި މެންބަ ޒައިއް  މަ ހައްނެ ގޮތެގެންދާ  ކަތް ކުރިއަށްމަސައް މި    އިއަޅާފައިވާއިރުގަ ޑަކަނ

އެހެންވީމާވާނެ  ވެސް ދާންކުރިއައެ    އި އްލަވާލާފަބަ ސިޓީ    އެ   ، .  އެރު ށް  މަޝްވަރާއެއް  ގޮތަކާމެދު  ހަމަ  ވީ  ވުމަކީ 

  ކީ އަޝަކުވާ  މި  ވާ ކަމަކީ ގަ ފާހަށްލިއިރު އަޅުގަނޑަކިޔާ   ހެޅިފައިވާ ސިޓީށަ ހު)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  ގަނޑު އެދޭގޮތެއްއަޅު

ފާހަގަކުރެވެނީޑަބޮގޮތަށް    އެއް ވާ ކުފައިވާ ޝަހުށަހެޅި  ޅިގެންގު  ކުމަކާހުކޯޓުގެ   އިއޭ  އަދި   .ށް  ނާފު  ޢުސްތިގެ އިތުރުން 

އަލާ  ޙަރުމަ އަޅުވެ  ނުވާކަން  ފައި ނިމިދި  މީގެ  ހުގަސް  ބަލާއިރުގަށް ންތަކަޔުލިހުރި    ހެޅިފައިށަނޑަށް  .  ފާހަގަކުރެވޭ  އި  

އާންއަ އުސޫލެއް ޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން މު  މަސައްޓީމިކޮ  ގެ  މައްސަލައަ  ގޮތަކީކުރާ  ކަތްން  ބެހޭގޮތުން    ކާކޯޓުގައިވާ 

އަކުޝަ އަނަމަ  ވަނީ  މުގައިކަ  ސްފިއިވާއެއް  ހިމެނޭ  އެއީ  މެންޑޭޓުގައި    . ބަލަނީ  ގޮތުގައި  ނޫން  ކަމެއްޅުގަނޑުމެންގެ 

އެފާހަގަކުރައްވާގައި  ސިޓީ   މި  ،ހެންނަމަވެސްއެ ފަނޑިޔާރު  ބަހުރިފައި  ނުބައެއް  ޢަ  ފޫޒުންނަށް  ކެއް  މަލުތަފޯރުވުމުގެ 

ރިކަމާ  ފައިވާސްގޮ އަދި  ހުށަހެޅިހުށަހެޅުންތަކެވަތުގެ  ޝް އި  އެބަކަމަ  ފައިވާއް  އެފާހަގަ  ށް    އެއާއި   ،މާހެންވީކުރެވޭ. 

  ހަމަ މަށް  ކަ  އިސްފައިވާހިސާބަށް އަ  ންނާމެޑުގަނތު އަޅުމަޢުލޫމާ  އަށް އެ ސީ.އެސް.މެން ޖޭތަކީ އަޅުގަނޑުޅިގެން އެއްގޮގު

ޑަށް  ޅުގަނކަށް އަ. އެނޫންގޮތަ ންށް އެކަން ގެނައުސަމާލުކަމަގެ  ސީ.އެސް.ޖޭ  ،ންށްލުފައިކޮޓިކުރާގޮތަށް ނޮ  ށް މިކޮމުންއާ

ކީ ކޯޓުގައިވާ  ހުރި ކަންކަމަ   ވާ ދެން މި  ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި   މި   ގަނޑުމެންނަށްޅުން އަފެންނަގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ



  

ހުރިގޮތެއް  ޔާލު  ޚި  އިމިކަމުގަ   ރުންންބަ  މެތްތެރިޒައިއް  ،އެހެންވީމާ  .ވާތީވެކަށް ކަމަ  ވާއި ސްފައިތުން އަގުޅޭގޮ  މައްސަލައަކާ 

 ށް. ރި މެންބަރަތްތެއިރާގެ އިއްޒަމަތިވެރި ދާ ނީއަރުވަ ތު މިޞަރުފު. ންން ބޭނު ބަލާލަހަމަ އަޅުގަނޑު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

މިއްރި ޤަ މުޝުކުރިއްޔާ   ބަލަ ޓީސި  ރު.  ފާޑުމެންޅުގަނއަ   އި ގަރުލާއި އިއަށް  ހަކުރެވޭ  އެބަ  ހަގަނަށް  ރާއްޖޭގައި    މަ 

ނިއާން މައްސަލަތައް އާންމުކޮތަކުޓު  ކޯއުމުގެ ޤަ  މި ތެރޭގައި  ކުގެ  ތަޔަ އަހަރުމިދިމުކޮށް    . ށްހުރީ މިގޮތަ  ގޮސްފައިށް  ގެ 

ފާހަނގައަޅު  ތުންއެގޮ ބޭނުގަޑު  މިންކޮށްލަން  ކުއްޔަށްދީހިނބަޅިދޫބ.ސް  ވެއި  ލައިގަމައްސަ  ،  މި    އިފަ 

އެއާސީ.އާރު.ޕީ.މްއެ.އެމް ޓޫގްރީއެކު  އޮތްވާ  ހަދާފައި  މިރިމެންޓެއް  މިރީނިސްޓްޒަމް  މީތި  އިނގޭތޯ  ން    . ބާޠިލްކުރަނީ 

ބިއޮ  މި  ށްއްކޮއެ  އާސީ.އާރު.ޕީ.މްއެ.އެމްތުގައި  ޙަޤީޤަ މޯތީ  އެގްރިޒްނަސް  ހަދާފަމެންލްޑިވްސް  ޓޫ އެކަމަ  .ޓެއް  މް  ޒަރިކު 

ނީ  މިނިންމަލް ކޯޓުން  ދިޔައިމަ ސިވި   .ށްޓަލް ކޯވިދަނީ ސި  ން މިތުފަރާ   އެކުރީމަ ލް ޠި ބާޓް ންއެގްރީމެ  މި  ންޓްރީމިނިސް

މޯލްޑިވްނަބިޒް އެހިސާބުއެ   އާސްސް  މިއްކޮޅަށް  މިނީ އަޅުގަނޑުނައަން  ން  ވާހަކަ  މެން  ހަދިޔާގެ  މިދައްކާ  ން  ޓީސި  . 

ވާ  ވެސް ނުފޫޒު ފޯރު  ޔާރުންޑިފަނ  ސީދާ  އިފަކިޔައިދީ  ހަމަ  ށްކޮފިކްސްޕެސިން  ޅުބޭފު  އެ  ރިވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް އެބަހު 

ހަދިގު މިނިސްޓޫ  ހަމަ އި  ކަމާ ހޭނެމަޖެން ހަމިކަ  ޔާ ދިނީމަ ބަދިޔާޅާ    ބޭފުޅާ   ހަމަ އެ   . ރިހުއި  ވެސް އޭރުގަ   ޓަރު ރިޒަމް 

މަސައްކަތް މަލާމުޢާ  އާބޭފުޅާ  އެ ރި  އެބަހު ވެސް   އެހެ  އިފަކޮށް  ވެސް  ތްކުރަން  މެދުވެރި މީ   ންއަނެއްކާ  އެ ކޮހުން    ށް 

އެގޮތްކޮށްފަމަސައްކަ ކާމިޔާ.  ޓޫ ތުން  އަނެއްކާ  ދެން  ނުލިބުނީމަ  މިރިބު  މި ނިސްޓްރީޒަމް  މި މަ  ން  ހައި ލީ  އްސަލަ     

ލީކޯޓަ  އި ހަ  .ށްކޯޓަ ބިޒްނަންމީ ނި  މި  މާ ށް  މޯ   އޭރުގަށްޅައިދިކޮ  އާ ޑިވްސްލްސް  އަ  އި .  ޅުގަނޑު  އެކަމަކު 

ކޯޓުން ނިންއެއީ ސިވި   .ހަމަވެފަ  އޮތީ   ވެސް މި   ޙަލާ  މަރުފު ނާޢުސްތިއި  . ތްބައޮލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް އެށްކޮފާހަގަ މި  ލް 

ލީ    މައްސަލަ މި  އެ ން  ޒަމް މިނިސްޓްރީރިކާ ޓޫ އްހުން އަނެއޭގެފަ  ވާ ތްއޮއި  ވެފަ ނާފު މަރުޙަލާ ހަމަޢުތިޙުކުމަކަށް އިސް

ބި  .ޓަށްކޯ  ހައި މޯލްޑިސްނަޒްލައިގެން  މި   އާ ވްސް  ނިންނިންމީ  ދެކޮޅަށް  ން ޅުބޭފު  އެ   އި ތަކުގަޝަކުވާ  އެ  އިމާފަ. 

އެބަހު ވުޒާރާތަކަށް  ހުރިހާ  ސިސަރުކާރުގެ  ފޮ  ޓީރި  އެ ވެސް    . ކޮށްފަސާހިއްއެބަހުރި  ޑުވުންތައް  ކަންބޮ  ނުވާފައި 

މިޅުމަށް އައް ނައިސް އޮތްކަޙައްލެމިކަމަށް    ،މަވެސްނައެހެން އެބޭފު   އެކުރެވެނީ   މި  ޤަބޫލު   ގަނޑަށް  ހުށަހެޅި    ޅުން 

އެ ނުދިފުޅުންބޭ  ހަދިޔާތަކެއް  މި  ،ނަމަވެސްންއެހެ  .ނީމަނަށް  މިހާމަވެގެންޅުގަނޑުމެންނަށް   އަންސިޓީ  މިއަދު  ދިޔައީ   

  ގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ހަފާމުން  ކައެހެން  ން.ކައޮތް  ފައި ލާމް ކޯޓަށް  ޕްރީސު  ލަ ސަ މައް  މި ން  ބޭފުޅު  ވެސް އެ   އަނެއްކާ 

ޑަށް  ވެސް ބޮ  ށްނޑަޅުގަ އަހަމަދެން    .އްއެ އްސަލަ މަގަމުންދާކޯޓުގައި ހިނ  .އެއްމައްސަލަ  ނިމޭދި ނުއަކީ އަމައްސަލަ

.  ލުކުރުންޢަމަ ން ސޫލުމަލުކުރާ އު ޢަގޮތުން ބެހޭ ދާ މައްސަލަތަކާ ގަމުންކޮށް ކޯޓުގައި ހިނ މުން އާންމެޑުނގަނީ އަޅުބުރަވެވެ

ށް  ވަރަންގެ  ޝަޕްކަރަ  ފަދައިންވިދާޅުވި  އްރިރު ތިޤަތެރި މުއިއްޒަތް  އިގަސިޓީ  ބޭނުން މި  ންށްލަފާހަގަކޮ  ،ސްވެނަމައެހެން



  

ތުހުމަތުތިބޮޑެ އެބަ  އެކަމުގެ .  ށްފަރިކޮހު ތަކެއް  ހެކި ދެން  މި     މި ނު ން  ސިޓީ  ވެސް    ހުރި   ހުށަހަޅާފައި  ވަތަ 

 .މެއްކަ  ބޮޑުވާ ކަންށް ހަމަ ވަރަ ޅުގަނޑުއެވެސް އަ  ، މާއެހެންވީ .ންނަން އެބަހުރިތަކުން ފެޓުމެންޑޮކިއު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޒަށް.އްޢިބަރު އިބްރާހީމް މުމެންތެރި އިއްޒަތްއިރާގެ  ރު ދާ ތުވޭރު އުން ހެންނަވައް އަރުތެޞަރުޅުގަނޑު ފުއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒުއްޢިބަރު އިބްރާހީމް މުމެންއިރާގެ ރު ދާތުވޭރު އުހެން

މުޒަތްތެއްއި ހުށަހެޤަރި  ގޮއްރިރު  ސަމާލުކަމަ.ސް.އެ.ޖޭ  ށްތަޅުއްވި  މިމައްސަލަސީގެ  މީގަ   ށް  ކުގެ  ތަޓުކޯ  އިގެނެސް 

ޒްނަސް  ބި  ރު  މިހާއެބަހުރި  ވެސް   ޅުންބޭފު  ވެސް ބައެއް  ން ތުރާގެ ފަންޤާޟީ  ދެން އެ  .ނަނީއަން  ގެ ވާހަކަ މި ންޤާޟީ

ޕްރައިމޯ ލިމިޓެޓްވެލްޑިވްސް  މު  ޅުންނާބޭފުގެ  ޑް  ފައިސާގެ  ހިންގުމަމަ ޢާބައްދަލުކޮށް  މަސައްކަތްލާތް  .  ކޮށްފަށް 

ޖޭށްކަމަސަމާލު މިކަމުގެ    ،ވީމާއެހެން ގެނަ .ސްއެ.  ދަންނަވަން  ފެންނަގަނޑަށް  ޅުއަ  އުމަށްސީ    އެކަމަށް   އަދި   .ވާހަކަ 

 ދަންނަވަން. ވެސް ރާ ވާހަކަ ތާއީދުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމެގަނޑުއަޅު މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި   މަހަޢަމަލުކުރާނީ  ގެން  ގުޅި  ސިޓީއާ   މި   ،މާން  .  ގަކުރިގޮތަށްފާހަ   ތި 

ހިއިގަޓުކޯ މަގަނ  މި  ވެތީ އަކަށްވާލަސަ އްމުންދާ  އަޅުސިޓީ   ހަމަ  ކޮމިޓީ  ނީމިވަ  ލިބިފައި  ނަށްޑުމެންނގަ  .  ންމާލިއްޔަތު 

ކޮމިޓީ  ،އެހެންވީމާ ޖަވާބެޅިގު  ސިޓީއާމި  އަށްމާލިއްޔަތު  ފޮނުވަންޖެހޭނެގެން  އަޅުކަމަ  އް   .ނަނީފެން  ނޑަށްގަށް 

ފޮއެގޮ  ،އެހެންވީމާ ހަ  އިގަފަހުށްނުވުމަތަށް  މިއަދި  ބަސި  މިޑުވުން  ކަންބޮ   މަ    ށްފައި ފާހަގަކޮ  ،ހުރި  ންކޮށްފައިޔާޓީގައި 

ކަހުރި ޖޭ  އަމަލުކަސަމާ  ސީގެ.ސްއެ.ންބޮޑުވުންތައް  ގެންނަށް  ފެންނަޅުގަނޑުމެން  މެން  ން  ވިސްނުން ކަމަށް    ބަރުންގެ 

ކޮމިޓީ  ހަމަ    ންމެއަޅުގަނޑު  ،ހެންވީމާއެ.  ހުރީ މިކުރި  ލުމުގެނިންމާމިއަދުގެ  މިހާރު  ތިން  ން  ކަށް  ތަކަން  ނިމުނު 

އަޓަވޯ ދާމެޅުގަނޑުކަށް  ނިމިފަ  ކެވި ވާހަކަދެއީއެ.  ނަންން  ޖޭ  މިމިހާރު  ހުސީ.އެސް.އޮތީ  ދެށަހަން  ރިޕޯޓަކާއި    ޅާފައިވާ 

ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށްއަދި  ސިޓީ  ން  މި ގުޅި  އަކާލިބިފައިވާ  ވާހަކަ  ޝުދެކެވުނީ  ގެން    . ރިއްޔާކު. 

ދެނޑުއަޅުގަ މިށްރައިތު  ންމެން  ޖު  ގެއާންމުންބަލާލަނީ      ސަރ ޝަޑީތެރެއިން  ހުންނަންޖެހޭ    އި ކޮމިޝަންގަ  ސްވިލް 

ހޯދުމަފަރާ ފަރާތްގު  ލާނާޢުއި  އެ  .ކުރެވިފައިވަނީންޢުލާއިށް  ތް  އެކިއެކި  ކުރިމަތިލާފައިޅިގެން  ދެން ބަވޭއެ  ތަކުން   .

ށް  މަސާފުކުރުކޯޑު  ށުގެ ރިކުކުގެ  ތަފަރާތްލީ  ރިމަތިކީ ކުބައޮތް ހިސާ  ފައި ގޮސްތްކަމަސައް  މެންނަށް މިހާރު އެނޑުގަޅުއަ

މީގެ  އަފަފެށި  މަސައްކަތް   ކުރިން  ވަނީ  ރެކޯޑުޑުމެންނަނޅުގަ.  ކުށުގެ  ނުލިބި   ށް  އެކަނި  ހަމަމިވަނީ    މިހާރު 

މަޢުލޫލި  އެޝަނުން  އިލެކް އަޅުބެންޖެހޭ  ނުލިބިޑުގަނމާތު  އަ  ވަނީ.މެންނަށް  މީގެ މެޑުނގަޅުދެން  ނީ  ކުރިންވަ  ން 



  

ހުޅުވާލެވިވާއަޝަކު  ގެންއާންމު ހު   އެ   .ފަށް  ކު ށަހަޅާޝަކުވާއަށް  ގުލާމަތިރިލިއިރުގައި  އެއްފަރާތާ  ން  ޅޭގޮތުފައިވާ 

ލިބިމެންނޑުގައަޅު ޝަކުވާއެއް  އެ އެ  ފައި ނަށް  ލިޝަ   ބަވޭ.  އެ ކުވާ  ކަން  ޝަކުވާއާ   ބިފައިވާތީވެ    އްތައް ތަބެހޭ 

ކޮމި  ށްސާފުކުރުމަ ފަރާޓީ ވެސް  މިހާ ގެ  ސާފު އޭނީ  ވާރުތުން  މަޢުލޫމާތު  އިދާރާތަ ކުރަންގެ  މަޢުލޫމާތު  ޖެހޭ  ކުން 

އެދިފަކުރުސާފު ކުރަންގުޅި  މާ މިކަ  ންކޮމިޓީދެން    .މަށް  އިތުރަށް  މުވައްޒަފުންގެޖެހޭކަމި  ގެން  ޕެނަލެމަކީ  އް   

އެބަވޭ އެކުލަ މުވަ  ވާލެވިފައި  ކުރިމަތިލާފައިޑައަނކަ  މިން  ޕެނަލުއެ  އް.  ލެޕެނަގެ  ޒަފުންއްތިން  ފަޅަނީ  ތަކުގެ  ތްރާވާ 

ހަމަވޭތޯ އެއަށްޅުގަނޑުއަ  .ޝަރުޠު  ކު  މެން  ކަނޑައެޅޭނީ  ގޮތެއް  ރެށުގެވެސް  ސާފު  ދެން  އިއެކީގަ   ވުމާއިކޯޑު   .

  ވެމްބަރު ނޮ  17އެއީ    .މިވަނީ  އިފަޅިއެޑަދިއުން ކަނވަނަ ދުވަހުގެ އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ގެން  17ނީ  ން މިޖެހެމެޑުނޅުގައަ

މަލުކުރާ  ޢަން  ލީހުން މަޖިކުރި  މީގެ   މެންޑުޅުގަނއަ  މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާން  މި   .އިރުގައިޖަހާ  11  ދިއްތާ ދުވަސް ވާ އާ

މިހާގޮތަކަ މިނިށްނޫން  މެން ތަކައްސަސާއަ މު  ންވަރު  މިއޮންނަ  މަލުޢަ  އިއްޔަންކުރާއިރުގަޢަބަރުން  ށް  ކުރަން 

ށް  ސަސާއަކަށް މިގޮތަނަށް މިނިވަން މުއައްތަހާމި ން އަދި  ކޮމިޓީ  މި  އި އެކީގަ  ޢާތާއިޖުރަ  އެ   ،ހެންވީމާއެ   .ތްތަކަކީޢާޖުރައި

ދާނެ  ގެން  ކަތްމިމައްސައް ން  ކޮމިޓީ  މި  ،މާވީފައެއްނުވޭ. އެހެން އްޔަން ކުރެވިޢަ  ކުރެވިގެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު  އިންޓަވިއު 

އަރިހުން މެން ނުންވޭ ބޭ  ން ސާފުކޮށްލަހަމަ އަޅުގަނޑު  ޔާލެއް  ޚި ތުގެ  ގޮ މިކަގަނޑު އަޅުނެއްތޯކިހި  .ބަރުންގެ    އި މުގަމެން 

ފުރުގަނއަޅު އެދެން.ން  ދިނުކޮށްލަފާހަގަ  ޔާލެއްޚިބެހޭގޮތުން ހުރި  ތަކާ ގޮ ދާނެދާނީ. ގެންންކުރިއަށް ގެ   އް ތެޞަޑު 

   މެންބަރަށް.ރި ތެރާގެ އިއްޒަތްދާއި  ތިވެރިމަ ރުވަނީއަ  ރު މިމިހާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރުގެ ރާދާއި  ތިވެރިމަ

އިދާރީނއަޅުގަ  .ޔާއްޝުކުރި ހީވަނީ  އެނގިލައްވާނެށްމޭޒަޑަށް  އެ ކަންނޭ    ކޮމިނގޭ  މި ވެ  ޓީތަކުގައި ހެން    ސް 

މަޢުލޫމާތު    މި   ތުންގެ ފަރާންބޭފުޅު  އެ  ނޭޑަށް ފެނގަހެންކަމުން އަޅުއެ  .ކުރިއަށް ގެންދާގޮތްގެ ޕްރޮސެސް  ވިއު ރއިންޓަ

  ން.މަނިން ށްކަތަ ންވީ ގޮރިއަށް ގެންދަކު މެން ގަނޑުއަޅު އިދާފަހޯ

 

  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

    މެންބަރަށް.ރިތެރާގެ އިއްޒަތްދާއި ނގިލީ ވިލި ރުވަނީ އަ  މި ތުޞަޑު ފުރުގަނއަޅު

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރުރާގެ ދާއި  ނގިލީ ވިލި

ހިނގާ  ވިއު  ރޓަ އިން  އިމިޓީތަކުގަކޮ  !ދެއާ އަޅުއުސޫ  އެ  ހަމަޕްރޮސެސް  ކުރިއަ  ގަނޑުމެންލުން    ށް މައުދި ގެންށްވެސް 

ތަށް ކުރިއަށް  އެގޮ  ،އެހެންވީމާ  .ވަނީ ކަނޑައަޅާފައް  އުސޫލުތަ  ތަކުގެކޮމިޓީތެރޭގައި    ގަވާއިދުގެ  އުރު އަންނަނީ. މިހާފެ

  .ފެންނަނީ މަށްގެންދިއު



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިން އެގޮން ހަމަ  މެގަނޑުއަޅު  ،މާވީންއެހެ އަމުތަށް ކުރިއަށްދާން  މު އެ  އި ނަގޮތުގަންފެވެސް    ޅުގަނޑަށްން    ންމު ހިންމެ 

އަމެންޑުނގަޅު. އަދި އައިގެންފިގުޅިވަޑަ  ވެސް   ން ލަޠީފްރި މެންބަރު ޙަސަޒަތްތެއްއި  ހާރު ކޮމިޓީއާކީ. މިކަމަ އު  ނަށް 

މަސައް ތެރޭ ކަކޮމިޓީގެ  އެބަގަތު  ގާނޫނަސެ ރޮޕް  ނޭހިމެ  އި  ޖެނެރަލްގެ  އިކިއުޓަރ  ގެނައުމުޙު ލާޞްށް    އޭގެ   .ބިލު  ގެ 

ވަގާމެންނަށް  ޑުނޅުގައަމިހާރު  ތް  ކަމަސައް ނިންމާލެވިފަތްގަނޑަކަށް  އެއްކޮށް  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސްނީ  ވަން  މިނި  ،. 

ގާ  ސާތަކާމުއައްސަ ކޮމިޓީތަކުގެ  ގެންނައިރުގަ   ނޫނުތަކަށްބެހޭ  ގާނޫނު އަމުހުރި    ދެން  އިބަދަލު    އްސަސާތަކުގެ 

މަތްއްގޮއެ އަސައްކުރުމުގެ  ކުރަމުންމެޑުގަނޅުކަތެއް  ކޮ ރައިން. ހިއުމަދަނީ  މި  ން  ނަމަވެސް  ވީ  ކަމުގައި  މިޝަންޓްސް 

އްގޮތަށް  ގާނޫނުތައް އެ  އި އެވެމުންދާއިރުގަ ޙު ގެނެ ލާޞްގާނޫނަށް އި  މި  ވެސްގައި ވީނަމަމު ކަ  އަދި އެނޫން ކޮމިޝަނެއް

އެޓަކަ  ށްކުރުމަންޓަބައް ކު ކަކުރުމުގެ މަސައްމަސައްކަތް  އި    އެ   ޅުގަނޑުމެންއަ  ،ވީމާއެހެން  .ދަނީ  މިށް  ރިއަތް މިހާރު 

ން  މެނޑުހިސާބަށް އަޅުގަ. އެހާއަށް  2019ވެމްބަރު  ނޮ  20މިވަނީ    އިޅިފަޑައެށް މިހާރު ކަނޑިއަކަގަވެސް ސުން  ގެ ލުބި

މިއްއު ދެން  މީދު  މި  ކުރަނީ  ކޮމިޓީތަކުން  މަޖިލީހުގެ  މުއައްސަސާތަކާނިހުރި  ބިލު  ވަން  މިގެންނަ  ތަ ބެހޭ  ކަށް 

  މަސައްކަތް  މި ށް މެންނަޅުގަނޑު. އޭރުން އަމަށްކަ ނިންމާލެވޭނެ ހިސާބަށްތް އެހާ ކަގެ މަސައްކުރުމުތް އްގޮއް އެޙުތަލާޞްއި

ތެއް  ޞައްގެ ފުރުރެބަ. އިތުރު މެންޖެކުރެވިއްތައް މިހާރު  ތްކަވަރަށްގިނަ މަސައް   އި ނިންމާލެވުނީ. މިއަދުގަސް އޭރުން  ވެ

އަރުވާލާއި ގަކަމު  އޮތް އަދި  ގަނޑުއަޅު  ނަން.ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  ވި ނު  ލިބިފައި  ތުއަށް މަޢުލޫމާށް ކޮމިޓީރަސްމީކޮމެންނަށް 

ޖޭ އިރުކޮސީ.އެސް.ވީނަމަވެސް  މީގެ  ނިންމަކުރި  ޅެއްން  ނިންމުމެއް  އަޅުގަނޑަށް    އިން  ކޮށްފައިމުންއާ  އިން  ތަން 

ޖޭއެބައިން  ޢާޒަރީ  ޑިއާގެމީ ނިންސީ.އެސް.ފެނޭ.  ނިންމުމުގަން  ޖޭގެ  ރާއްދިވެހި  ބަޔާންކުރަނީ  މި  އިމަވާފައިވާ 

ލޫކީ  ބެހޭ ސު  ނާޔާރުންނޑިންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފަބަޔާ  ށ( ގައި )ގެވަނަ މާއްދާ   154ގެ  ސީސާއަނޫނުޤާއްޔާގެ  ހޫރިޖުމް

ފަނލާ ބަ  މައްސަލައެއް  ޢަމައެކަށީގެންނުވާ  އިމަޤާމުގަ ޑިޔާރުން    ކޮށްފައިވާ ތަލުފަދަ  ފަނޑިޔާރުން  ކެއް  ފެންނާތީވެ  ކަމަށް 

މަޖިމަރުކުވަކި ސަރވިސް  ށަހެޅުމަށް  ލީހަށް ހުށް  ނިންމަވާފައިވާ މިޝަކޮ ޖުޑީޝަލް    ށް ކުރުމަކިތަށް ވަ. މިގޮކަމަށް  ނުން 

ދީދީ  هللاދުޢަބް  މަދުއަޙްޔާރު ޑރ.ތަމަ ފަނޑިއުއް  ،ކީނަފަނޑިޔާރުންނިންމަވާފައިވާ    ޅަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަ  އި މި ނިންމަވަ

  އި ގަމީ  ށް ވާކަމަ ނިންމަށްކުރުމަވަކި  ންނޑިޔާރުކަމުފަމިހާރު  هللا ބްދުމަދު ޢަދަމް މުޙައްޛް އާއާއި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާ

ހުމަޖިލީ އޭގެ   މަށްޅާނެކަށަހަހަށް  އަދި  ނިންމަވާފަ.  ނިންމުމެއް  ޖުޑީޝަލް  ވަގުތެއް ގެ  ދުމިއަ  އިތުރުން   އެބައިން  ގައި 

ކަމަށް    ނުކުރެވުއްޔަން ޢަވެސް    ކުރައީސަ އު  ށް އަކޮމިޝަނަ  ތީވެ އެއިވާފަފާ ދީޢުތިއީސް އިސްޝަންގެ ރަމިސަރވިސް ކޮ

އެގޮ  އެބަ   ން ބަޔާ  އިގަމީ ކަނކުރޭ.  މަޖި ރައްޔިތުން  ނީމިވަ  ފައި އްވާއަޅުޑަތުން  ސަ ގެ  ޖުޑީޝަލް  ސް  ރވިލީހުން 

ކަނޝަމިކޮ ޙިސާމެންބަރު  ފައިވާޑައަޅުއްވާނަށް  އަލްއުސްތާޛާ  ޙުސަ  ކަން    ، މުގައިނިންމު  މި   ހަމަ   ވެސް   ން އިން 

އޭގެޔާބަ   އެބަނޫސްބަޔާނުގައި   އަދި  ފާހަގަކުރެވޭ    އިތުރުން  ންކުރޭ.  ފާހަގަކޮށްލަން  އެއްވެސް  ހަމަ  .  ންބޭނު  ކަމެއް 



  

ފަތައްއުކުރަނީ    މި  ބަޔާން   އިމީގަ ސުهللاދުޢަބް  މަދުޙް އަ.ޑރނޑިޔާރު  މަ  އާއި  ކޯޓު ދީދީ  ފަނޑިޔާޕްރީމް  ރު  ގެ 

އާދަމް އަ މުޙައްމަދުލްއުސްތާޛް  ޢަބްދު  މިގުޅޭގޮ  އާهللا  މައްސަލައިގެ  ޤުޤީޙުތަ  ންކޮމިޝަނު  ތުން  ބަލަކުރި    އި ބާވަތަށް 

އިޝަރު ދާއިރާގެ  ނެޢީ  އަސާއްޓުމުގެހެ ތުބާރު  މިގެ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ފަނޑިޔާރުކަޅުބޭފު  ސްގެ  މަމުން  ތުން  ކަސައްގެ 

ދުރުކުރަންޖެ ވަގުތީ އު  ށް ކަމަ  ހޭގޮތުން  ފަނޑިއްފެންނާތީ  ޑރ.ޔާރުތަމަ  ޢަބްދުއަޙް  ފަނޑިޔާރު  ދީދީ  هللاމަދު  އާއި 

އާއަލްއުސްތާ މުޙައްޛް  ޢަބްދުދަމް  މުދުވަ 60هللا މަދު  ފަނޑިޔާރުހުގެ  މަސައްކަތުއްދަތަށް  ދުރުކަމުގެ    ވެސް   ކުރުމަށްން 

.  ރޭކުބަޔާނުގައި އެބަ ބަޔާންއިވާ ނޫސްމިޝަނުން ނެރުއްވާފަ ސަރވިސް ކޮލް ޖުޑީޝަށް  ކަމަ  މަވާފައިވާ ނިންމިޝަނުން  ކޮ

  ގަނޑުމެންނަށް މި މަ އަޅުނުގައި އޮތީނޫސް ބަޔާ  މި  މަށްކަ   ނެނުވާޓު މަޖިލީހަށް ފޮރިޕޯ  މެން މިޑުނގަޅުއަ  ،އެހެންވީމާ

މިކޮމިޓީއަ އަންނާނެވެ  އްކަތްމަސަ  ށް  މިކަމަ  ސް  އެހެ  ށް  ހަވެ  މިއާއިބެހޭގޮތުން  ،މާންވީބަލަނީ.  ކޮންމެވެސް  ސް  މަ 

  ހުޅުވާލަން މަ ފުރުޞަތު  ހަ ފެންނާތީ  ޑަށްގަނށް އަޅުކަމަ  ވޭ ކަމެއް މަ އެންމެ އެދެރާއެއް ކޮށްލުމަކީ ހަޝްވަގެ މަވަރެއް

  އި މައްސަލައިގަ  . މި ކަމުގައި ވަނީނަމަ   އޮތް ން ކަމެއް ފާހަގަކުރަ  ބަރަކު އެއްވެސް ސް މެންވެސް އެއްވެ  ގެން ގުޅި  މިކަމާ

ގޮތަކީ  ކުރިއަށް ރިޕޯދާނެ  މަޖިލީހަށް  ފޮނުވީމާރައްޔިތުންގެ  ކަނމަތުންގެ  ރައްޔި  ޓު  ރިޔާސަތުން  ނީ  ޅާޑައަޖިލީހުގެ 

  ހުރިހާ އަންނަ    ތުން މި ގުޅޭގޮ  ސޫލެއްގެ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުގެއާ އާންމު އު  ،ވީމާއެހެން.  ތް ފޮނުވަންސައްކައަށް މަކޮމިޓީ

.  ކަމަށް   އަންނާނެކޮމިޓީއަށް  ވެސް މި  މައްސަލަ  ށްވާތީވެ މިކަމަކަ  ޑޭޓުގައި ހިމެނޭންމެންގެ މެއަޅުގަނޑު  ލަތަކަކީމައްސަ

ވެސް    ށް ގޮތްގޮތަ   އެނޫންދި ވެސް އަ  ން އިމީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާ  އި ކުރެވިގެންދިޔަ މިދިޔަ މުއްދަތުގަފާހަގަގަނޑުމެންނަށް  އަޅު

ބާ  ނން ބޯނުލައިރުގެފަނޑިޔާ  ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް  ން މިޖޭ.އެސް.ސީއެބަހުރި  އި  ލޫމާތު ލިބިފަޢުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަ

ރުންގެ  ފަނޑިޔާކުރަނީ  މި ބަޔާން  އިއަސާސީގަ. ޤާނޫނުއެބަވޭ  ކުރެވިފައި ފާހަގައަޅުގަނޑުމެންނަށް    ޑަށްވަރަށް ބޮމައްސަލަ  

ބެލެހެއް މި  މަތިކޮށްފައިވާ ޓުކަންކަން  މިވަނީ    މި  އިގޮތުގަ  އައްސަސާއެއްމު  ން    ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލްކަނޑައަޅާފައި 

ފަނ މިނިވަން  ރަނގަޅަޑިޔާރުގެއެއް  ކޮމިޝަން.  ޖުޑީއްކަމަސަ  ށްހިންގޭނީ  ކޮމިޝަނެއް    ސަރވިސްލް  ޝިއަތްކުރާ 

މަސަ  އެ އެކުލަވާލެވި  އަދި  ކުރެވިގެން  ބޯލަނިކޮމިޝަނުން    އްކަތްތައް  ނިންމުންތަކަށް  އަޅުގަނނންމާ  ޑުމެން  ބައިގެން. 

މި ނިންމި  މި  ބެލިވަރާޝްމަ  އިކޮމިޓީގަ   މިއަދު  މައްސަލައެއް  ދެ    ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލްވެސް    އިއިރުގަ ކުރެވުނު 

މައްސަލަވާފޮނު  ގެޝަންކޮމި ބެލިއިރު   ފޮނުވާފައި އޮތް   އްއެ ފައިވާ ދެ  ހަމަ  ވެސް އަޅު  ދެ ރިޕޯޓަށް    ފާހަގަކޮށްލި ގަނޑު 

އަދިވެސް   އަޅުގަނޑު  .ންނުބޭކޮށްލަން  ފާހަގަ ކަންތައް  ކަމެއް އެއީ  ފުރަތަމަ  ކ.ތުލުސް  މި   އި ގޮތުގަ  މެން  ދޫ  ބެލީ 

އިސް    މެޖިސްޓްރޭޓް ޝަކުހުށަހަޅާ  ގުޅިގެން  ރޭޓާ މެޖިސްޓްކޯޓުގެ  ބަލާއިރުގަފައިވާ  ރިޕޯޓަށް  މި    އި ވާއެއް. 

ހުށަ ފެންނަނީ ޝަކުވާ  މި  ތާރީހެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަހަރު  2014އޮތީ    ކަށް މިޚަޅި    ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް   .ވަނަ 

ފަހުން    މިވަނީ އޭގެ ދެ އަހަރު   އި ކުރަން ނިންމިފަތަޙުޤީޤުޅުނު ޝަކުވާއެއް  ހެހުށަ  އި ވަނަ އަހަރުގަ  2014ކޮމިޝަންގެ  

އަހަ  2016 ވަރަށް  އިރުގަވަނަ  ދިޔައީ  ފެނިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަދުވަސް.  ފުނިޖެހި  ތަވާންދެން  އް 

ރައްޔިތުންޞައްޚާ މިފަނޑިޔާ  އި މެދުގަ  ކޮށް  މި  ރުގެއަށް  ގެއްލުމަށް  އިތުބާރު  ސަބަބަކީ    އޮތް  މައިގަނޑު  ދިމާވި 



  

ފަންކް  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް ނުކުރުންކޮމިޝަން  ކޮމިޝަން    ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލްއަޅުގަނޑުމެންނަށް    . ޝަން 

ހާޒިރު  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލްމި ކޮމިޓީއަށް  ކުރިން    ކަމަށް މީގެ  ޝަން ނުކުރި ސަބަބެއްފަންކް ކުރެވުމުން  ކޮމިޝަން 

ސުއިކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފަ  އެ ކޯޓުން  ޕް ވަނީ ކަނޑައެޅިގެން  މަސައްކަތްތަކުގެ    ގެ ސަރވިސް  އަލް ޖުޑީޝިރީމް 

ރީމް  ޕްކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ސު  ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް ތެރެއަށް ވަދެ ނުފޫޒު ފޯރުވާ  

ން  ގޮތުގުޅޭ  ރޭޓާމެޖިސްޓްކޯޓުގެ އިސް    މެޖިސްޓްރޭޓްލުސްދޫ  ވެސް މިދެންނެވިގޮތަށް ކ.ތު  ކޯޓުން ކަމަށް. މި މައްސަލަ 

މައްހުށަހަޅާމި   ހުށަ  2014ސަލަ  ފައިވާ  ތަހެގައި  މައްސަލަ  މިޙުޤީޤުޅުނު  އައު    .އިގަ   2016ނިންމުނީ    ކުރަން 

މެންބަރުން  ކޮމިޝަނަ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް މި އްޔަންޢަށް  ނިންމަވާ  އި މުއްދަތުގަ  ކުރެވިގެން  ޖަނަވަރީ    މައްސަލަ 

މިއޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެ  މައްސަލަ ނިންމަވާފަ. އަދި  މި  އޮތީމި   އިގަ  2019 އަލިން  އަޅުވާލި  އަދު ހަމަ ކޮމިޓީން 

ފައި މިވަނީ  ހުށަހަޅާޝަކުވާ ވެސް    މި  އިއިރުގަޅިހެރޭޓެއްގެ ޝަކުވާ ހުށަމެޖިސްޓްކޯޓުގެ    މެޖިސްޓްރޭޓްގއ.ވިލިގިނލި  

އަހަރުގަ  2016   ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް ހަމަ  ނަމަވެސް  ވީއި  ކަމުގަ  ނިންމި  އި ގަ  2016ން  ކުރަޙުޤީޤުތަ  އި. ވަނަ 

  2019  އޮގަސްޓް   4މިވަނީ    އި ނިންމިފަ  ން އޮތުމަށްފަހު މިނަދުވަސްތަކެއް ވާންދެމައްސަލަ ހަމަ ގި  މި   އިކޮމިޝަންގަ

އުފާ  .އިގަ ހަމަ  ކަމެއް  ޖެކުރަންއަޅުގަނޑުމެން  މިހާރުގެ  ންނޫނުގާހޭ  ޒިންމާ  މަތިކޮށްފައިވާ    ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް 

ފުރިހަމަކޮމިޝަ ބަރާބަރަށް  ހަނުން  ގެންދާކަމީ  އަދާކުރަމުން  ހައަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްފަހަރު  މަ  އަދިވެސް  މަ 

ފާހަގަ  ހަމަ  އަދި  އުފަލާއިއެކު  އިން  ޒަރިއްޔާ  މީޑިއާގެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކަމެއް.  ނެރެފައިވާ  ޖޭ.އެސް.ސީކުރަންޖެހޭ  ން 

ބަލާއިރުގަބަޔާންނޫސް ކޮމިޝަނަށް    އި ތަކަށް  ނިންމާ  ބާރުތަކާ ގާކޮމިޝަނުން  ލާޒިމްކޮށްފައިވާ  ށް  އެއްގޮތަ  ނޫނުން 

ފުރިހަމައަރާޖު އިމަސައްކަތްކޮށް   ހަވާލުކުރަންތްތައް  ކަމުގައި ކުރުމަށް  ރިޕޯޓެއް  ކަމުގަ   ޖެހޭ  ނޯޓިސްއެއް    އި ވީނަމަވެސް 

އެ  ފަނހަވާލު  ވީނަމަވެސް  ގައިގަނުވެ  ނަޒާ  ޑިޔާރެއް  އެ  ކޮންމެހެން    ގަ ގައި  ޑިޔާރެއް ފަނ  ތްތެރިކަމާއި ޙަހުންނަންޖެހޭ 

ނޫނިއްޔާ   އިސްކޮންކަބޮޑާ  އި ފައަޅާބަލާ  ޖެހޭ ޝަރުތުތަކާހުންނަން   އި ބާނެކަން ދެއްކުމުގެ ބޭނުމުގަ ނނޫނަށް ބޯނުލަގާށް 

މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ މި ހަވާލު  ތަކާނުވެ ނޯޓިސްހަވާލު  ރިޕޯޓުތަކާ ދެންނެވި    ނުވެ ކަންތައްކުރާ 

ގުޅިގެން    ންނި ނިންމުމާ ނި  ން މިއަދު މި ޖޭ.އެސް.ސީ.  އެބަވޭއި  ކޮށްފަކަން ފާހަގަ   ކަނޑައެޅިގެން އެ   އި ތަކުގަނޫސްބަޔާން

ކުރިން  އަޅުގަނޑު މީގެ  ހަމަ  ސުވާލެއް  އުފެދޭ  އޮފް    ހަމަ  ޑިޕާޓުމެންޓު  ކީ  އެޑްމިނިސްޓުރޭޝަނަ  ޖުޑީޝިއަލްވެސް 

ޑިޕާޖޭ.އެސް.ސީނޫނުން  ގާގެ  ޖޭ.އެސް.ސީ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ރައްޔިތު  .މެންޓެއްޓުގެ  ންގެ  މި 

ކަނޑަ އެގޮތަށް  ނިންމުމެމަޖިލީހުން  ނިންމާފައިވާ  ދިޔައީ    ،އެހެންނަމަވެސް  އް.އަޅާ  ފެނިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނުކުރާ  ފަންކް އޭރުގަ ޖޭ.އެސް.ސީޝަން  ސަބަބުން  އޮތްއޮތުމުގެ  އޮޑިޕާޓް  އިއެއް  ޖުޑީޝިމެންޓް    ލް އަފް 

ގެރޭޝަން ސްޕްއެޑްމިނިސްޓް ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ކޯޓުގެ  ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުމަ  ންގޮސްރީމް    ދަތިކޮށް ދަށު   ށްވަރަށް ބޮޑަށް 

މަންޒަރު  އިކޯޓުތަކުގަ ކުރަމުންގެންދިޔަ  ކަންތައް  އުފުއްލަވާ  މައްސަލަތައް  ސުޑުއަޅުގަނ  .ހުންނަ  ކޯޓުން  ޕްމެން  ރީމް 

ކުރިންޚި   ނޫނާގާކޮށްފައިވާ   މީގެ  ކޮށްފައިވާ  މަޖިލީހުގަ  ލާފަށް  މި  ބަ  އިވެސް  ގިދުކޮށް  އޭގެ    ވޭ.އިސްކުރެވިފަޙުވަރަށް 



  

އަޅު ދާކަށްގަނޑުތަފްސީލަކަށް  އެހެންނަމަވެސް    މިނޫގާގެ  ޖޭ.އެސް.ސީމިފަހުން    ،ނެތިން.  ބަދަލުތަކާ   ނަށް    ގެނެވުނު 

ފާހަގަ  އިއެކީގަ ބޮޑަށް  މި  ކުރެވިގެންދިޔަވަރަށް  ފަނ  އަދި  އުއްތަމަ  ފޮނުވާފައިކޮމިޓީއަށް  ސިޓީތަކަށް    ހުރި  ޑިޔާރު 

ވެސް    ޑިޔާރުން އެއްގޮތަކަށް މެދު ފަނތަކާޙުލާޞް އި  ނަގެން  ނޫނަށް މި ގާގެ  ޖޭ.އެސް.ސީކުރެވޭ   ފާހަގަވެސް އި  ބަލާއިރުގަ 

ސުޞައްޚާ ގޮ ޕް ކޮށް  ދޭ  އެއްބާރުލުން  އެއަށް  ކޯޓުން  އަރީމް  ބަސްމަގު  އަމަލުދި ތައްނޫންކަން  ހުރީކީ    .  އެއްވެސް 

އުފެދިފާހަގަ  ،އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތް  ނުކުތާއަކީ  ބަލާއިރުގަ ކުރަންޖެހޭ  ގޮތަށް  މި ގާ  އިފައިވާ  ބާރު  ހެދުމުގެ    ނޫނު 

މުން  ޅުހެއެއްގޮތަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަ  ތަކާނޫނުގާހުންނަ  އި ދިފަފެކޯޓުތަކަކީ އު .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްއޮންނަނީ 

މައްސަލައަ ފަރާތްތަކެއް  ކާމެދުއެ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  އެކުލަވަގާނުވަތަ    ގޮތްތަކެއް  ޤާނޫނުލާއި ނޫނެއް    އާ އަސާސީއިރު 

ކަނޑައެޅުމުގެ    ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް   މާއްދާއަކާ  ލާފުވާ ކަމެއް ވަނީނަމަ އެ ޚި  ގެ އަސްލަކާ ލާފަށް ނުވަތަ އިސްލާމް ދީނުޚި

އެބައޮ  އެ    ،އެހެންނަމަވެސް  .ވޭބާރު  ހަމަ  އިޖުރާ  އިނޫނުގަގާ އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނެއް ހަދާ  ގާއެއްގޮތަށް    ތްތަކާ އައޮންނަ 

ފައްޓަން ބަ  އެކަންކަން އެއްވެސް  ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެން    ، ރާތަކަށްކުރީމަ އެއަށް ގޮންޖެހުމުގެ ބާރެއް 

މަޖިލީސް  ނޫނު ގާމަޖިލީހަކީ    މި  .ނުވާނެ   ން އަސާސީނޫނުޤާކޮމިޝަނަށް    ސަރވިސް ލް  ޝިއަޖުޑީ  ،އެހެންވީމާ  .ހަދާ 

އަށް ލިބިފައިވާ  ސަރވިސްލް  ޝިއަޖުޑީ  އިއެކީގަ   ތަކާޙުލާޞްއި ވުނު  ނެގެ  މިން  ހުފަކޮށް  ޞައްޚާ ދީފައިވާ ބާރުތައް އަދި  

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންމަލުޢައެއްގޮތަށް    ބާރުތަކާ ބޯލަ  ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން   ،ވެސް   ކުރުމަށް    .ޖެހޭބަންނވެސް 

ސު ކަމުގަޕްއެއީ  ކޯޓުން  އެހެން   އިރީމް  އަދި  ކަމުގަ  ވީނަމަވެސް  ކޯޓު  އިތަނެއް  އެއީ  ބެހޭގޮތުން    ތަކާވީނަމަވެސް 

މި ޝަކޮމި  ސަރވިސް ލް  ޝިއަޖުޑީ އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  މި ދަ  ނުން  ބަރާބަރަށް  ހަމަ  ކޮމިޓީގެ    ނީ 

އިމުގެ ތެރެއިން ކުރާ ގާކަންތައްތަކަކީ    ން ކުރާ އި  ސަރވިސްލް  ޝިއަވާތީވެ ޖުޑީކަމަކަށް  އޮންނަ  އިގަމެންޑޭޓު   ނޫނުގެ 

ރަނގަޅަށްއްކަންތައްތަކެ ހަމަ  އެ ތޯ  ފާރަވެރިވަމުން  އަޅުގަނޑުމެން      ރިޕޯޓުތަކެއް  ހުރިހާ  ނިންމާ  ވާއިދުން  ގަ ފަރާތުން 

ނިންމާފަ  އެ  އިބަލަ މި  އިރިޕޯޓުތައް  ޖުޑީ  އިންނަނީ  ބާރު  ސަރވިސްލް  ޝިއަމަޖިލީހުން  ދީފައިވާ    ތަކާ ކޮމިޝަނަށް 

އިޖު  ކަށަވަރުކޮށް  ކަށަވަރުކު އަރާއެއްގޮތައްތޯ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ  އެހެންވީމާރުތްތައް  ދެންމެ  އަޅު  ،ން.  ގަނޑުމެން 

ސަޝިއަޖުޑީ ކޮމިރ ލް  އާޝަވިސް  ނިންމަވާ  އިއްނުން  އިލާންކޮށްޢުމުކޮށް  މެންބަރު    ލާނާޢުފައިވާ  އެއްވެސް  ގުޅިގެން 

ފާހަގަ ކަމެއް  ކަކުރައްވަން  އެއްވެސް  އަޅުމުގައިއޮތް  އެވަނީނަމަ  އަރުވާނަންޞަފުރު   ގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި    .ތު  ދެންމެ 

 އަރުވާނަން.ތެއް ޞަފުރު ޙަސަން ލަޠީފަށް އަޅުގަނޑު    ކަށް އެދިފައިވަތީޞަފުރު ފްޠީސަން ލަޙަބަރު މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްޠީސަން ލަ ޙަރާގެ މެންބަރު ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއި 

މު އިއްޒަތްތެރި  ޖުޑީ.  އްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  ނެ   ސަރވިސްލް  ޝިއައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތުން  ރެފައިވާ  ކޮމިޝަންގެ 

ދިރާސާ  ހުރިފައި  ކޮށްފާހަގަ  އިނޫސްބަޔާނުގަ ޖުޑީޅުއަ  އިރުކޮށްލާ ކަންކަން  ފާހަގަކުރެވޭ  އެބަ  ލް  ޝިއަގަނޑުމެންނަށް 

އެ   ސަރވިސް  ޖުޑީ  ކޮމިޝަނުން  އެ  މިއަދު  ނިންމުން  ވަނަ    80ކޮމިޝަންގެ    ސަރވިސްލް  އަޝިނިންމި 



  

ގެ  ވަނަ މާއްދާ  154އަސާސީގެ  އޮތީ ޤާނޫނު  އެ  އިން ނިންމާފަނިންމު  . އެއްނިންމުމެއޮތް    ނިންމާފައި  އި ބައްދަލުވުމުގަ

ބަރުގެ ދަށުން  ންވަނަ ނ4ަގެ    (ހ )ގެ    1-32ނޫނުގެ  ގާކޮމިޝަންގެ    ސަރވިސްލް  އަޝިޑީގެ ދަށުންނާއި އަދި ޖު(ށ)

ނިންމުމެއްކަން ރިމާއްދާއެ  ދެން    .ނިންމާފައިވާ  އެއީ  ތްޢާޔަތަކަށް    ނަށް ކޮމިޝަ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލްކުރާއިރު 

ހުރި ފިޔަވަޅުތައް    އަޅާފައި  ކޮމިޝަނުން އެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް ދޭތެރޭ    ޑިޔާރުންނާބާރުތަކެއް ފަނ  ހުރި  އިލިބިދީފަ

ބާރު ފަނ  އަޅާފައި   އެ   ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް އެހެންކަމުން    . އެޅުމުގެ  ދެ  ފިޔަވަޅުތައް    ޑިޔާރަކާ އޮތް 

ދީދީ އަދި    هللاޢަބްދުޑރ.އަޙްމަދު    ފަނޑިޔާރު ޑިޔާރު. އުއްތަމަ  ތަމަ ފަނޑިޔާރަކީ އުއްއޭގެ ތެރެއިން އެއް ފަނ  .ދޭތެރޭ

އާޛު އަލްއުސްތާ  ފަނޑިޔާރު އެ  ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލްތެރޭ  ދޭ  މުޙައްމަދާދަމް    އަޅާފައި  ފިޔަވަޅު  އޮތީ    ކޮމިޝަނުން 

ޤަބޫލު   ނޫނުގެ ތެރެއިން ކަމަށްގާ ފިކޮމިޝަ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލްކުރެވެނީ. މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑަށް  ޔަވަޅު އެޅީމަ  ނުން 

މިހާރު  ފަނޑިޔާދެން   ކޯޓެއް  އިތުރު  ދެވޭނެ  ގެނެއްސަ  ގާ  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލްރުންނަށް  ނޫނަށް 

ސަބަބުންއިޞްލާޙު އެހެން  ނި ދު  އިތުގަޙަޤީޤަ  ނޯވެ.އްދެނެ  ،ނެތް  ގެ    ދޭތެރޭ   ރުންނާފަނޑިޔާވެސް  އި  އުމުތަކުގަޤަޔޭގެ 

އި  ވެސް އަދި ރާއްޖޭގައި  އުމުތަކުގަ ޤައެހެން  ބޫލުކުރެވޭ ކަމެއްނޫން އެއީކީ  ޤަންނަންޖެހޭ.  ފިޔަވަޅުއަޅާ ނިމޭ ހިސާބެއް އަ

އަޅާ ފިޔަވަޅު    ނާ ރުންޔާފަނޑިވެސް މިހާރު     އެ   އިލިބިދީފައެޅުމުގެ ބާރު  ކޮމިޝަނަށް    ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލްދޭތެރޭ 

  ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅީމަ ދެން އެ   ރަކާނޑިޔާފަކޮމިޝަނުން    ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލްނޫނުން. ދެން އެގޮތުން  ގާއޮންނަނީ  

ހިފަ އަނެއްކާ އިނިންމުން  އެ   ގެން  ކޯޓަ  ފަނޑިޔާރު   ވެސް  އެޕީލް ށް  ކައިންނަ  ފު މައްސަލަ  ދިނުމަކީ  ޞަރުކުރުމުގެ  ތު 

އުސޫލެއް  ހަމަޖެހޭ  ގެނެސް    އިޞްލާޙުނޫނަށް  ގާކޮމިޝަންގެ    ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް   ،އެހެންވީމާ  .ންނޫ  އެއީކީ 

އޮތީ ލިބެމުންދޭ    އިލިބިފަ  ލޫމާތުޢުމަ  ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަލުކުރެވެމުން އެޢައެއަށް  ޓްކޮށް މިހާރު  ގެޒެފާސްކޮށް  

ސިފައެއްގައެއް ކޯޓުގަ  ،ނަމަވެސްއެހެން  .ންނޫ  ރަސްމީ    ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް  ފަނޑިޔާރު އްތަމަ  އު  އި ސްޕުރީމް 

ރީ  އަޝިޖުޑީ  އިތުގަޤަޤީޙަލޫމާތު.  ޢު ނިންމަން އުޅޭކަމުގެ މަގުޅޫގޮތުން އެހެން ނިންމުންތަކެއް   ނިންމުމާ  ކޮމިޝަނުގެ މި

އެއީ  ކަމެއް  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  މަޖިލީހުގެ  މަސައް  ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް  ކޮމިޓީން  ތަފާތު  ކޮމިޝަންގެ  ކަތައް 

 ގެންދާ ކަމުގެ  އަޅަމުންރުން ހުރަސް ފަނޑިޔާކޮށް ސްޕުރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް  ޞައްޚާ އެކިފަހަރުމަތިން އެކިކަހަލަ ގޮތްގޮތުން  

އަ  އެ  ވާހަކަ  އެ އެއީ  ލިބޭކަން  ކަންބޮޅުޝަކުވާ  ވަރަށް  ކަމެއްގަނޑުމެން  މެންބަރުން  .ޑުވާ  ވެސް    އިއްޒަތްތެރި 

އަހަނ ހުންނާނެ  މަޖިދުމަފުޅު  ރައްޔިތުން  މި  މަޖިލ19ިހުގެ  ލީލުގަނޑުމެން  އިންތިވަނަ  އުފެދުނު  ވުމަށްބުޚާސް  ފަހު 

ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޓީއެއް،   ކޮމިޓީއަކީ އަޖުޑީޝި  މި  އުފެއްދި  ބައްދަލުވުން  .ރީ  ފަރަތަމަ  އެންމެ  ތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޖުޑީޝި ބައްދަލުވުމެއް  އެއް  ކޮމިޓީން  އަ ތެރެއިން  ބޭ  ސަރވިސް  ޑީޝިއަލްޖުރީ  ވި  ބައްދަލު   ންނާފުޅުކޮމިޝަންގެ 

ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މެންބަރުން    ސްސަރވި   ޖުޑީޝިއަލް  .ފުކުރައްވާޢާމަ  ،ރީއަ ޖުޑީޝި  އިދަލުވުމުގައެ ބައް  .ދަލުވުންއްބަ

ތިއްބަވަ ގޮތަކަށް  ބައްދަލުއިކަހަލަ  މެންކުރައްވާ  ގެން  ގޮތަ  ބަރުންހުރިހާ  ވިދާޅުވެކަހަލަ  ގަނޑުމެންނަށް  އަޅު  ދެއްވި ކަށް 

ބޭފުޅުންގެ    އަދި އެއީ އެ   ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމުގެ ވާހަކަ.   ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް ރީމް ކޯޓުން  ޕްސު



  

އެ   ޝަކުވާއެއް  އަދި  އެ ބޭފުޅުން  ކަމަށާއި  ވާހަކަ  ކަމުގެ  ނުކުރެއްވޭ  މަސައްކަތް  އެ  ނޫނުން  ގާބޭފުޅުންނަށް    ނަށް 

ސުއި  މަތިކޮށްފަ ވާހަކަ  ކަމުގެ  ނުކުރެއްވޭ  މަސައްކަތް  ނުފޫޒުޕްހުރި  ކޯޓުން  ފޯރުވާލެރީމް  ބޮޑުކަމުން.  އް   

އެދުމަކަށްވީއަޅު ބޮޑު  ވަރަށް    ޖުޑީޝިއަލް   ،ބޭފުޅުންނަށް  އެ   އި ކޮމިޝަންގަ  ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް  ގަނޑުމެންގެ 

ކަން  ކަން ރީމް ކޯޓުން އަދި ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ވަންޏާ އެ ޕް ކޮށް ސުޞައްޚާކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް ކޯޓަކުން  ސަރވިސް 

މި އަންގަވަކޮމިޓީ  މަޖިލީހަށް  މި  ،އެހެންވީމާ  .ދެއްވުމަށްއިއަށް  ހިތުން  އެހެން    އަދި   އިގަ އިމައްސަލަ  އަޅުގަނޑު 

ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ހިތުން    އެޅޭކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް   ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލްވެސް  އި  މައްސަލަތަކުގަ

ޖުޑީޝި  އީއެ މަޖިލީހުގެ  މި އަކޮންމެހެން  ކަމެއް އި  ވެފަޞައްޚާކޮމިޓީއަށް    ރީ  މިނި  .ނޫން  އޮތް  ވަން  މަޖިލީހުގެ 

ކޮމިޓީ  އައްސަމު ގާނޫނުގަ  ވެސް  ސްޔަވިކަމުގައި  ސާ  މުއައްސަސާއަކަށް  ގޮތުގެއި މިނިވަން  ކޮމިޝަނެއްގެ    އެމަތިން  ވާ 

އަގާ ވާޖިބު  ހުރަސްދާނޫނީ  ފަރާތަކުން  ކުރުމަށް  އެއްވެސް  މަޖި   މަލުކުރާޢައެޅޭގޮތަށް  ވަންޏާ  އޮންނަ    އެ  އި ހުގަލީކަމަށް 

ކުރާނެ  ކޮމިޝަން މަސައްކަތް   ތަކަށް އެ ގޮ  ނުވާނެ  ކަން   އެއީ އެޔަތެއް އްލިއޫ ސްގެ ޒިންމާއެއް މައެއްސައިޓު ކޮމިޓީރވައޯ

ހޯދައި މިހާތަ  .ދިނުންގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްކޮނައެގޮތުން  ށް  ކޮމިޝަނަ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލްފައިވާނީ  ށްށް 

މަށް ވަންޏާ  ފި ކައިން ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭ ގޮތަށް އަދި ނުފޫޒު ފޯރުވަކޮމިޝަނު  ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް

ހައްލު އެކަ އެހެން ން  ކުރުން.  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  ކުރެވެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީން  މި  ގޮތަކަށް    ،ވީމާކުރެވޭނެ 

ވަނަ    80ކޮމިޝަންގެ    ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް ވި ގޮތަށް މިއަދު  ނެދެން  ވާކަމެއް އެއީ މި ޑުއަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮ

ނޫން ނިންމުންތަކެއް ގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން    ޞައްޙަމުންތައް އެއީ  ނިން  ހުރި އެ އެ ނިންމާފައި    އި ބައްދަލުވުމުގަ

  ޑުއަޅުގަނ  އެކަމާއި ދޭތެރޭ މަސައްކަތް ކުރައްވަން އުޅުއްވާ ކަމަށްވަންޏާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް.

ޤާނޫނު މާއްދާގެ    154އަސާސީގެ  މިދެންނެވިހެން  ރި(ށ) ވަނަ    ޖުޑީޝިއަލް   ، ނޫނުގެގާ  އަދި   ރައްވާ ތްކުޔަޢާއަށް 

  ކޮމިޝަނުން އެ   ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލްދަށުން    ގެވަނަ ނަންބަރު  4  ގެ  (ހ)   1-32ނޫނުގެ  ގާކޮމިޝަންގެ    ސަރވިސް 

މާއްދާތައް    ދެން އެ  .އެވަނީ  އިވެސް ހިމެނިފައި  ބަޔާނުގަކަމަށް ނޫސް  ނިންމަވާފައިވާ  ގޮތެއް  ކަމުގެމައްސަލަ ބައްލަވާ އެ

އެ މާޑައިގަންނަވާގިވަނބެއްލެވީމަ  އެ  އެޅުއްވި ކޮމިޝަނަ  ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލްތަކަކީ  އްދާނެ  އެ  ފިޔަވަޅުތައް    ށް 

ލިބިދީފަ ބާރު  އެހެންވީމާއި  އެޅުއްވުމުގެ  މާއްދާތަކެއްކަން.  ހިންގާފަ ޚި  ނޫނާ ގާ  ،ހުރި  ކަމެއް  ކަމެއް    އޮތް  އިލާފަށް 

ސާފެއްނުވޭންއަޅުގަނޑުމެ އެއް  އަދި  އެއްވެ  އެހެންކަމަށްވާއިރު  .ނަކަށް  އަދި  ކޯޓަކުން  އެ ފަނޑިޔާސް  އެއްވެސް    ރެއް 

  ލާފު ކަމެއް ޚި  ނޫނާގާގޮތެއް ނިންމުން އެއީ    ނިންމުން ނަފީވާގޮތަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުން ނުވަތަ އެއަށް އެހެން 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.ވަރަށް   ހިއްސާކޮށްލީ. އި ކޮމިޓީގަ ވާހަކަ މި ގަނޑު އެ ނާތީ އަޅުންފެ އަޅުގަނޑަށް ވާނެ ކަމަށްކަމަށް

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު



  

ލަ ޙަ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް    އަޅުގަނޑު އި  ފާހަގަކުރި ނުކުތާއާ އެ    ފްޠީސަން  ކަމެއް  ލަން  ކޮށް ރުތު ގުޅިގެން ހަމަ 

ޤާނޫނު  .ބޭނުންވޭ ބަލާއިރުގަ  އިބައްޓަންވެފަ  މި  ންއަސާސީނިޒާމް  ގޮތަށް  ފާރަވެޖޭ.އެސް.ސީ  އިއޮންނަ    މި   ރިވާއަށް 

މަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ  މި    .އޮންނަނީ  މަޖިލީހުގެ  އަދި  މަޖިލީހު  19ރައްޔިތުންގެ  ރައްޔިތުން  މަޖިލީހުން    ން ވަނަ 

އެކުލަވާލިގަ އުފަންކުރެވިފަ  އިތުރު   އިގޮތުގަ  ކޮމިޓީއެއް  އި އިރުގަވާއިދު  ޖުޑީ  އި ކޮމިޓީއެއް  ކޮމިޓީ.  އަ ޝިމިވަނީ  ރީ 

  ނޫނާ ގާ  މަލުތައް ކުރަނީ ޢަކޮމިޝަނުން    ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލްހިމެނެނީ    މި  އި ގަރި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓު ތެރޭއަޝިޖުޑީ

ނޫންށްއެއްގޮތަ ނުވަތަ  އެ ތޯ  ބަލާ  ނި  ތޯ  އިޖު  މާ ންފަރާތަކުން  ނިންމަނީ  ބެލުން.    ތްތަކާ އަރާނިންމުންތައް  އެއްގޮތައްތޯ 

ކުރުވާނީ  ޒަވާބުދާރީ  ޖޭ.އެސް.ސީކަމަށް  ވަނީނަމަ އެކަމަށް ފާރަވެރިވެ އެ   ގައި ކަމު  ކުރާ   ން ގޯސްކޮށް ކަމެއްޖޭ.އެސް.ސީ

ޝަރު މަޖިލީހުން.  ރައްޔިތުންގެ  އޮންނަ  ޢީމި  ކުރަން  އެކަންނޫ  ކަމެއް  ކޯޓުތަކަށް  ޖޭ  .ކުރުމަކީ  ން  ސީ  ސް.އެ.އަދި 

ގެނަގާ އެންމެފަހުން  ބަޔާންކޮށްފަ  ،ވާނެއިބަޔާންކޮށްފަ  އިއެކީގަ  ކާތައިޞްލާޙުއި  ނޫނަށް  ސާފުބަހުން  ވާނެ  އިވަރަށް 

ވަނީނަމަ އެކަމާއި    އިގަ ކަމު  ނުޖެހިއްޖެ ގުޅިގެން ހިތްހަމަ  ނިންމުމަކާ  ން ނިންމާ ޖޭ.އެސް.ސީ  އިސަލަތަކެއްގަ ޅޭ މައްހެހުށަ

ފަރާތްތަކުން  ހިތްހަމަ ބަޔާން  ކުރަންޖެހޭމަލު ޢަނުޖެހޭ  ކަނޑައެޅިގެން  އޭގަރާކުގޮތް  އަދި  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާ  އިނެ.  ރަކު 

  ފި ކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަމާ އިހުށަހަޅަނަށް ފެނިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ކޮމިޝަ  ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް ވަކިކުރަން  

ވެސް   ބަ  ކުރަންޖެހޭމަލުޢަގުޅިގެން  ސާފު  ވަރަށް  ގޮތެއް  .ވާނެއިޔާންކޮށްފަގޮތް  ބެހޭގޮތުން  މި    އެއާއި  ކަނޑައަޅާނީ 

މަޖިލީހުން   މަޖިލީހުން. ރައްޔިތުންގެ  ފަރާތުން އުއްތަމަ  ކޮމިޝަ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލްރައްޔިތުންގެ  ރު  ފަނޑިޔާ ންގެ 

ކޯޓެއްގެ   ދަށު  އަދި  ވީނަމަވެސް  ކަމަށްމެޖިސްޓްކަމަށް  މި ވީނަމަވެ  ރޭޓެއް  ނިންމާ  ވަކިކުރަން  މަޖިލީހަށް    ސް 

ވަނީ  އިމަސައްކަތް ކޮށްފަ  ކޮމިޓީން މި  ތުން މިގޮއިދު މިހާރު ވާ ޅުމުން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާހެހުށަ

  ތްތަކާ އަރާއިޖު  އިތޯ ބަލަށްއެއްގޮތަ  ތްތަކާއަރާ ވަނީ އިޖުއިމަސައްކަތްތައް ކޮށްފަ  ން އެކޮމިޝަނު  ސަރވިސް  އަލްޖުޑީޝި

ވަނީއެއްގޮ ނޫންކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތަށް  ރިޕޯޓް  އަތަކީ  ގޮ  ކުރާ މަލުޢަނަމަ    ސަރވިސް   ޖުޑީޝިއަލް   ނބުރާ އަލުން 

ށް އެ  ގެ ތަޅުމަފި ކަމަށް ވަނީނަމަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހު އިތަށް ކަނޑައަޅައެއްގޮ ތްތަކާ އަފޮނުވުން. އަދި އިޖުރާކޮމިޝަނަށް 

ގޮތެއް އެއާއި  ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް   ކޮމިޝަނުން    ސަރވިސް  ޖުޑީޝިއަލް   ،އެހެންވީމާ  .ދަނީ  މި ގެން  ޅިޑައެކަނ  މެދު 

ނުކުރެވޭ  ކުރަފަނޑިޔާ ޗެލެންޖެއް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ނިންމުމަކަށް  ނިންމާ  ގޮތެއް  އެއާއި  .ނެވަކިކުރަން  މެދު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންޅާކަނޑައަ ކޯޓު އެއީ ސު  .ނީ  ދަށު  ކަމުގައި  ޕްރީމް  ވީނަމަވެސް އަދި    އި ކޯޓުކަމުގަ  ވީނަމަވެސް 

ކޯޓެއްއެ ކަނޑައެޅޭ  އިކަމުގަ  ނޫން  ގޮތެއް  އެއަށް  ނިންމުމެއް   ނީވީނަމަވެސް  ނިންމާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ގެ  މި 

ގާނޫނުގަ ސާފު  މައްޗަށް  ވަރަށް  ފިޔަވަބަޔާންކުރޭއެބަ  ބާރާތުން  ޢިއި  ފަނޑިޔާރަކާމެދު  ވަކިކުރަންވެއްޖެ    އަޅަން،  ޅު 

ވަނީކަމު އިގައި  އޮންނަ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ކަނޑައެޅިގެޢާ ޖުރަނަމަ  ވެސް  ސާފުކޮށް  ތްތައް  ބަޔާން  ރޭ.  ންކުއެބަ 

ބޮޑު   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އޮންނަނީ  މި  ފާސްވެގެބިޣުލައައެކަން  ނޫނިއްޔަތަކުން  ގޮތަށް.  ކު ނު  އްޔާން  ރެވޭ 

ނަމަ އެއާމެދު  ނީވަށްއިފި ކަމައެއްގޮތަށް ފޮނުވަ  ކާތްތަޢާވިސް ކޮމިޝަނުން އިޖުރަޝަލް ސަރ އެހެންވީމާ، ރަނގަޅަށް ޖުޑި



  

 . ކަމެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ވެސް ކުރާނެއެއީކީ  ތަޅުމުން.  ގެ  ލީހުމަޖިނީ ރައްޔިތުންގެ  ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ

، ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ލް ޖުޑީޝަފަރާތަކުން ހެންވީމާ، އެއްވެސް  ތަޅުމުން ނިންމާ ނިންމުމެއް. އެ ގެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން   އެއީ

ނުފޫ އަޅުމަސައްކަތަށް  ފޯރުވުމަކީ  ގާނޫނުން  ނެވޭނެބަލައިގަ  ށްކަގަނޑުމެންނަޒު  މި  ނޫން.  ޤާނޫނުއަސާސީން  ކަމެއް   ،

ޖުޑީޝަލް   ފައިވާފެދިއު  ބާރުދީ   ގެންއެޅިކަނޑަ އެކޮމިޝަނެއް  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޝަނަކީ.  ސަރވިސް  އި  ތުރު  އްވެސް 

އޮތް  ފާހަގަކުއެއްޗެއް    ބަރަކުމެން ވަނީރަން  މެންބަރެއް ނަން.  އަރުވާ  ފުރުޞަތުމަ  ހަ  ޑުނޅުގައަ ނަމަ  ކަމުގައި    އިތުރު 

ތެރި  އަޅުގަނޑު މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްނުފެނޭ.  ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަން މި  އްޗެއް ފާހަގަކު އެ

 ނަން.އަރުވާ އް ރުޞަތެބަރަށް ފުންމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި މިއަދު    ބޭނުން ޙަޤީޤަތުގައިން  ލަށްފާހަގަކޮވެސް  ޑު  އްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޝުކުރި

ބޮޑު އެއް    ންމެ އަށް ދިން މައިގަނޑު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އެގެ މަޖިލީހު މި ފަހަރު ރައްޔިތުން  ރައްޔިތުން ނީ  ދަ

ޖުޑީޝަރީ  ސަބަބަކީ   ގެ  ރައްޔިތުންތަކެއް ވަންދެން  ރުހަ ، އަވަންދެން  ޒަމާންތަކެއްއިޞްލާޙުކުރުން. އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޝަކުވާ އެއް  ބޮޑު  މި  އެންމެ  ކޯޓުތަކުންއުޤައަކީ  އިންސާފުމުގެ  ފަނޑިޔާރުގެތަކުން  ނުލިބުން.  ،  ޙުކުމްތަކެއް  މި  ވެރި 

ވެސް މި ފެންނަމުން މި ދަނީ ހަމަ ކުރިން    އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އްކޮށްމަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށުމާއެ

  ޚިލާފަށް   ގާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ށް  ގޮތަ  ޅުން އުޅުނުއުޅުނު ގޮތަށް ނުވަތަ އެ ބޭފުބައެއް ފަނޑިޔާރުން  މުގެ  އުމި ޤަ

ކުޢަމަ އެގޮތުރަމުންލުތައް  އަޅުގަނޑު  ދާތަން.  ބޭފާހަގަކޮށް ން  ނިންމުންތަކަށްނުން  ލަން  ނިންމާ  ބައެއް  ޖޭ.އެސް.ސީން   

އެބަ ފަނޑި ނެރޭޔާރުން  ބަޔާން  ބޭފުޅު.    އެކަން ވިދާޅުވޭބަ  އެ  ންއެ  ނުޖެހޭނެއޭ  ތިމަންނަ    ކު އެކަމަ  ކުރާކަށް. ޢަމަލު    

ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ންސާސީޤާނޫނުއަ މާއްދާ  51،  ދަށުން  ވަނަ  އެއަޅުގަނޑުމެޙަކޮށް  ރީޞަ ވަރަށް  ގެ  އިނގޭ  ންނަށް  ބަ 

.  މައްސަލަތައް ބެލުން  ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ   އަދި  ވާ ކުރުއަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް، ފަނޑިޔާރުން ޒިންމާދާރު ޖޭ.އެސް.ސީ

ބަލަން  ކުއެކަމަ މައްސަލަތައް  އެ  ކޮންމެ   ކަނޑުފަހަރަކު    ފަށާ  ބާރު  ބަ  ތިމާމެން،  ވާލާޖޭ.އެސް.ސީގެ  ޔަކަށް  ނޫން 

ގޮތެއް ވެސް ނޭނގޭހަ  ނުވަތައް  ޅު ގޮތެރަނގަ މިއީ  ކުރުން  މި ކަހަލަ ކަންތައް  ނެރެ،  ބަޔާންތައް       ގޮތަށްދަންޖެހޭ 

  އްޗަށް ރައްޔިތުންގެ މަ  ން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޖޭ.އެސް.ސީ. އަޅުގަނޑުކަމެއް ނޫނޭ  ގަނެވޭނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައި

ހާޒިރުކޮށް، ދެއް  ފުރަތަމަ   ނާއަޅުގަނޑުމެން  އަށްކޮމިޓީ ޖުޑީޝަލް    ތަނުވަ ބޭފުޅުން  ވެކި އެ  ތަނުގެ   ވާހަކައިން  ސް މި 

މެ އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކު ބައެއް  އެ  ހު   ރިންބަރުން  މެންބަރުރިފަދައިން  އިއްތިހާ  ބޭފުޅުން  ންގެ  އެ  ސީދާ    ވަނީފާޤުން 

ކޯޓުސުޕް ޖޭރީމް  ކަމަށް.  އަށް.އެސް.ސީން  ފޯރުވާ  ނުފޫޒު  ބޭ  ކަމަމަސައްކަތްތަ ގެ  ފުޅުންއެ  ހުރަސްއަޅާ  ށް،  ކަށް 

ން  ގޮތު  ، އެ ވީމާ. އެހެންދިޔައީ ޢަމަލުކުރަމުން ކަމަށް  ތަކުގައިވަސްދު ދިޔަ  ކުރުމަށް މި  ވަކިގޮތަކަށް ބައެއް ކަންތަކެއް

ބޭފުވުމަށް ޓަކަ ބޭއް  ގައިތަނެއްގެ ގޮތު  ތްބާރެއް ނެއަކީ  ހަގަކުރެވޭ ޖޭ.އެސް.ސީފާއަޅުގަނޑަށް   ޅުން ވަނީ ވަރަށް  އި އެ 



  

މަސައްކަތް ބޭނުން  .  ށްފަކޮބޮޑަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ދެން  ފޮނުވި   އަޅުގަނޑުމެންމިއަދު    ޖޭ.އެސް.ސީން 

ހުށަހަޅާބަ  ކަށް މައްސަލަތަ  ބައެއް ޝަކުވާ  އިންނަނީ  ލާއިރުގައި  މި    1،  ގަސްޓްގައިއޮ  24ޑިސެމްބަރުގައި.    1ފައި 

ތަކެއް އެބަ  ނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ދިގު މުއްދަތުނިމެލަ މި  އި މައްސަ ގަ   2016ޓް  ގަސްއޮ  24ގައި    2014ޑިސެމްބަރު  

ޖޭ.އެސް.ސީގެ ނިމިދިޔަ ވޭ  ގަކޮށްލެފާހަ. އެގޮތުން  ވެފަހޭދަ  ލަން ވެސް ބަޅީމަ  ހުށަހެމައްސަލަތައް  އި  ދުވަސްތަކުގަ  ހުރޭ 

ބޮ އެންމެ  އެއް ޑުރައްޔިތުން  މައްސަލަތަ    ދިންބެލުނުއް  ޝަކުވާ،  ބޮޑަށް،  ވަރަށް  އެ    ކޮށްލެވޭ ފާހަގަ  ގުވުން. 

ހިނނިމިދިގެ  .ސީޖޭ.އެސް ކަންތައް  ދުވަސްތަކުގައި  ގޮތް  ގާފައިޔަ  މިއަވެއެހެންނަމަ  .ދިޔަ  ޖޭ.އެސް.ސީ ސް،    ދު 

  ފެށީމަ ށް  ޝަން ބަރާބަރަކްއެސް.ސީ ފަންޖޭ.އިންސާފު ލިބެން ފެށީމަ ނުވަތަ  ންނަށް  ޔިތު، ރައްށް ހިނގައިގަނެއަހަމަފުރި

ކޯޓުޖޭރާއް މަތީ  އެންމެ  ފަނޑިޔާގެ  ބައެއް  މިގެ  ގޮތަރުން  ހިތާމައާއްޓުމަބެހެމަލުތައް  ޢަކަށް  ފަދަ  އަޅުގަނޑު  އެކު  ކީ 

ބޭނުންފާހަގަކޮށްލަން  ސު  ދެން   .  ހިންގާލި ކޯޓަ  ޕްރީމްރާއްޖޭގެ  ނަޒަރު  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ށް  އިރު 

ވަނަ    2013އިނގޭތޯ.    ނގޭ ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އިއް.  ތަކެފްޙާޞަވަރަށް ކަޅު    ޒީމާ  މި ދަނީ މުން  ނަންފެ

ނިންމި ރައްޔިތުން  ސުޕްރީމް    އް.ބެއިންތިޚާ  އަހަރު  ބޭފުޅުން  ތަނެއްއެ  ކޮން  މިއީ  ނިންމާ  ރައް،  ތޯކޯޓު  ޔިތުން 

އަތް  މަކަނިންމު އެ ވޯށް  ގެނެސްގެން   ހުރިއެ  ސްޓާއި ލިޓަރސްބާނައިގެން  އެއްޗެއް  ތަކަށް  ގޮ  ބޭނުންބޭފުޅުން    އެހާ 

ނަބޭ  . އެންމޮޑެ ބަދަލުކޮށް، އޭގެ  އެއަށް  ގޮތަކަށް  ބޭނުން  ބަދަލުފުޅުން  ވަނީ  ވެސް  ރައްޔިތުންނަކީ  ކޮށްފަ.  ތީޖާ  ދެން 

ބަ ކެތްތެރި  ރައްޔަކަށްވަރަށް  ދުމަޔިތުން  ވާތީ،  އެ  ބަސްއަހައިގެން  ވެސް  ޑުމަޑުން  އެހެންނަމަވެސް،  ހުރީ.  ވަހު 

ޤަބޫލު ޤައުން  ރަކުއަޅުގަނޑުމެން  މި  ޖެހޭ  ޝަރު އެބަ  ނިމުގެ  މިއައިޞްލާޙުޒާމު  ޢީ  ރައްޔިތުން  ޓަކައި  ދު  ކުރުމަށް 

ހުރިވައިގެންފެންބޮ ހަވާލުފައި  މި  ރައްޔިތުން  މަސައްކަތް  އެ  އެމް.ޑީ.ޕީމި    ކުރީވަރު.  ގެ  ރައްޔިތުން،  އަށްފަހަރު 

ށް  ލަން ބޭނުން ހަމަ އެއާއެއްކޮހަގަކޮށްޅުގަނޑު ފާ އްކަތް. އަގަނޑުމެން މި ކުރަނީ އެ މަސަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުމަޖިލީހަ

ޟީއަކު   ޤާދެ   ނު ނަގައިގެންޅުން ޓިރާކުރި ޙުކުމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެ ތަނުގެ ފު  ވިގެން ޤާޟީއަކު ހޮ  5

ގަނޑަކަށް  ތަކަށް ވެސް ބަދަލު ގެނައީ. ދެން އަޅުޙުކުމްއެ  ން ތިބި ތިން ޤާޟީން ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ  ގަށް ނެގީމަ ދެވަ

އެއްގޮތަކަށް   ހުހަމަ  ކޮން  ގާނޫނީ  ތެރެއިނޭނގެ  ބޭފުޅުންތޯ  ންދޫދެއްގެ  ކުރީ.  އެ  ކަންތައް  ގައި  ނުއަސާސީ ޤާނޫއެ    އެ 

ލިބިގެންވާ  ކޯޓުތަކަށް   ޤާނޫބާރަވެސް  ގާނޫނު  ސީއަސާނުކީ  ކަންތައް    ތަކާއާއި  އެއް  އެއްގޮތަށް  އި  ކާ ނޫނަގާކުރުން. 

މާތަޢާރު   ނޫނަކާގާނެއް  އަ އެޟުވާ  ބާޠިލު  އްދާއެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭފުޅުންނަށް    އަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރެވިދާނެ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ނުކުރެވޭނެ.  ބަދަލެއް  ނޫނަކަށްގާ މި  ފެންނައެހެންނަމަވެސް،  އަހަރުތަކުގެ  ދިޔައީ  މުން  ނިމިދިޔަ 

ދާ  ގެނެސްގެން ސީ  އެއް މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަ  ރާއްޖޭގެ ބައެއް  ން ޚާއްޞަކޮށް ކޯޓުމް  ތެރޭގައި ސުޕްރީ

ށް  ލަކޮމް. އެކަމު ޖުތައްޒަރުފެންނަން ހުރި މަން  މެންނަށްމިއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ބާރު ކަނޑުވާލި ތަން.  ސީޤާނޫނުއަސާ

 ހުރި.  އަށް އެބަ ޙާއިންތި  ވެސް   އަޅުގަނޑު   ހަމަ އް  ބޮޑުވުންތަންކުރި ކަޅުފާހަމަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ  ޑު ވެސް  އަޅުގަނ



  

 ހަމައަކަށް  ޖުޑީޝަރީ މު  ކުރަން. މި ޤައުމި ޤައުމުގެ ޖުޑީޝަރީ އިޞްލާޙުމި ދަނީ    ކުރަމުން ގަނޑުމެން މަސައްކަތްއަޅު

 ޝުކުރިއްޔާ.  ކުމްތަކެއް.ޙު ލުވެރި ، ޢަދު ވެރިންސާފުންނަށް އިމި ޤައުމުގެ ރައްޔިތު އިއަޅުވަ

 

 އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އެންމެ ސަރވިހުން  ފައަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޖުޑީޝަލް  އިޞްލާޙުގަ  ށްޝަނަސް  އަޅުގަނޑު  ގެނެވުނު  ތަންކޮޅެއް  އިވާ 

ރެކޯ ބޭނުންވޭ  ޓަކައި.  ފާހަގަކޮށްލަން  މާއްދާ  33ޑަށް  މާއްދާގަ   33/2،  ވަނަ  ފަނޑިޔާރަކާބަޔާންއި  މި  ގުޅޭ    ކުރަނީ 

 ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކި ކުރަން  ނިންމާ ނިންމުމުގެ ތެރެއިން   ނުންކޮމިޝަ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް   އި އް ބަލަ ޝަކުވާއެ

ހުށައްރަ މަޖިލީހަށް  ނިމަށް  ހެޅުޔިތުންގެ  ފިޔަވަނިންމާ  އިސްތިޢު  އިންމުންތައް  ނިންމުންތައް  ނޫން  ކުރުމައެ  ށް  ނާފު 

ކޮމިޝަނުޓަ ނިންމާތާ  ންކައި  ނިންމުމެއް  އިސްތިތެރޭ  އްގެދުވަހެ   10  އެ  ފަނޑިޔާރުގެ  މަޖިލީހަށް ޢުނާފުގައި    ގެ 

ސާށަހެޅިދާނެހު ވަރަށް  ވެސް  މީގައި  ކަމަށް.  މި   ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ބަޔާން  ފުކޮށް  ވަކިކުރުމަށް  ކުރަނީ  މަޤާމުން 

، އެ  ނަމަކަމުގައި ވަނީއެއް އޮތް  ޝަކުވާނޫން    އެ  އިމުންތައް ފިޔަވަޅުމަށް ނިންމާ ނިންއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެރަ

އެންމެފަހުން    ށް.އެސް.ސީ ގާނޫނަޖޭނުގައި، އަޅުގަނޑުމެން  ނޫގާ  އައުނަމަ  އް އޮތް ކަމުގައި ވަނީޝަކުވާއެ  ންތައްނިންމު

އިޞްލާޙުގައި   ގެނައި  މަޖިއެބަ  މި  އިސްތިޢުނާފު  އި،  ލީހެއްބަޔާންކުރޭ  މަޖިލީހެއް ފަނޑިޔާރުންގެ    ސްތިޢުނާފު 

އިޖުރައިއެކުލަވަ  އެ  ގޮތް.  ވަރަށް  ޢާލާނެ  ގާނޫނުގައި  އެ  ޙަރީޞަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ.  އެގޮތަބަހުން  އެ  ށް  ކަން 

ޤާމުން ވަކިކުރުމަށް  . އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާރަކު މަކުރޭބަޔާން  އެބަ  އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް  ތްތަކާ ޢާއިޖުރަ

ކަމަޑައަޅަކަނ ކަނޑައަޅަޖޭ.އެސް،  ނަމަވަނީ  ށްއިފި  ވަނީއިފި  .ސީން  މެދުކަމުގައި  އެކަމާ  ބުނެވޭނެ  ބަ  ގައި ނަމަ  ހެއް 

  އާމެދު އެ  ،ޑައަޅާނީކަނގެ މަޖިލީހުން އެކަމަށް ގޮތެއް  ތުންކަށް އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ރައްޔި ނައެކަނި ތަހަމަ

ދައުލަތު  ތެއް.ގޮ އެއްވެސް  ނޫން  އެއްވެސް ބާރައިދާރާއަކަށްއެއްވެސް  ށް،  އަކައްސަސާމުއަ  ގެއެ  ފުރުޞަތު  ކަށް  ،  އެ 

ހަ ނުވާކަން  ފާހަގަކުރަން  ލިބިގެން  އަޅުގަނޑު  ނޫބޭނުމަ  މެންބަރެއް  ކޮމިޓީ  ވަގުތުގައި  މި  ކޮމިޓީގައި  ދެން    ން ންވޭ. 

ވީނަމަވެސް ބައި އްދަލުބަ  ކަމުގައި  އިޝާރާތް ދެންޅުގަނޑަށް  އަވެރިވެ،  ވުމުގައި  ރައް.  ލައްވައިފިށްކޮމެ  ޔިތުންގެ  މިހާރު 

ބަޔާގަލީހުގެ  ޖިމަ ގޮތުން ވާއިދުގައި  މުޤައްއެއް ކޮމިޓީ  އެ ނަމަ  ވަނީމުގައި  ކަ  ންކުރާ  އިޒުނަގެ  އި  އާއެކީގަރިރުގެ 

ގަވާއިދުވާހަކަދެއްކު މަޖިލީހުގެ  ގޮތަށް  ލިބޭ  ވެސް  ފުރުޞަތު  މަޖިލީހުގެ  އްރަވަނީ.  ފައި ރެވިކު ބައްޓަން  މުގެ  ޔިތުންގެ 

މެންބަރުންމެން ހި، އެ  ކޮމިޓީއެބަރެއްގެ  ބަމެނޭ  ވީނަމަވެސް  ނޫން ކަމުގައި  ބޭނުން  ފާޚިޔާލެއް  އިވެރިވެ އްގައި  ޅުކުރަން 

ވަނީކަމުގައި ލިބޭގޮ  ފުރުޞަތު  އެ  ހަމަ  ނަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  މި  ދާއިރާގެ  ތަށް  ދެކުނު  ހެންވޭރު 

މިކަނައަރުވާއް  ފުރުޞަތެށް  ޝަހީމަޙުސައިން  މެންބަރު  ޒަތްތެރި  އިއް އެއްޗެގުޅި  މާން  ފާހަގަގެން  އޮތް  ރަން  ކުއް 

 ނަމަ. ވަނީކަމުގައި 

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަހީމް ޙުސައިން  މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު 

ދެކޭ މި ފު  ޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ މު މިރުޞަތު ދެއްވީތީ މި ކޮމިޓީން. އަޅުގަނޑު  ރވިސް  އަދު ޖުޑީޝަލް ސަ ގޮތުގައި 

އެ ނިކޮމިޝަނުން  ނިން  އަމަންންމެވި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުޅި  ހަމަޖެހުމަށާއިމެވުމަކީ  ރައްޔިތުންގެ    އަމާންކަމަށާއި 

ޢަދުލުއިންހިތްތަކުގައި ނުލިޞާވާ  އިންސާފު  މަގުމަތީފަށް  އަހަރަކު  އެތައް  ތިބި  އޮތްގައި  މައްސަލައަށް  ބެންޖެހިފައި   

ވަރެ ޙައްއް ކޮންމެވެސް  ޤަބޫލެއް ނުކުރަ. އަކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެންއް  ލިބިދާނެ ކަމެ ލެއް  ގެ  ން އަދި ގާނޫނީ  ޅުގަނޑު 

އެއްވެ އަސް ގޮތުން ވެ ކުރަން  ޝަނުން މިއަދު ފަނޑިޔާރުން ސަސްޕެންޑްރވިސް ކޮމިސް އުސޫލަކުން ޖުޑީޝަލް ސަ ދި 

ގޮންޖަހާ ނިންމެވުމަށް  އިތުނިންމެވި  ބޭފުޅުން  އެ  ގާނޫނީރު،  އެއްވެސް  ކުރެއްވުމުގެ  ހައިކަމެއް  އޮތް    ސިއްޔަތެއް 

ޅުމަށް  ލީހުގެ ތަމަޖި  ބުނީމާގެ އެ ނިންމުން ލިއެސް.ސީޖިލިހުގެ އިދާރާއަށް ޖޭ.. މި އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަކަމަކަށް

މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެން    ގެނެވި ވަކިކުރަން  މަޖިލީހުފަނޑިޔާރުން  ސް  ޖުޑީޝަލް ސަރވި  ންކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން 

ދުގެ  .އެސް.ސީގެ މިއަޖޭންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވެ، ހިތްހަމަޖެހޭ  ހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ. އެހެރި ފުމިޝަނަށްކޮ

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ދީފައި އޮތް މެންޑޭޓެއް.  ސައްކަތަށް. އެއީ މަ

ލި ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އެހެންވީމި  މެންޑޭޓެއް.  އަޅުގަނޑު  ބޭ  ރަނގަޅު  ތާއީދު  ވަރަށްއެކަމަށް  މާ،  ނިންމުން  އެ  ކުރަން. 

 . ޝުކުރިއްޔާ.ންއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ގައިކަމު



  

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ނަމަ  ވަނީ  ށް އަރުވާނަން. އެ ނޫން ކަމަ   ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ފުރުޞަތު  ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތް ގެ އްރެއްވެސް އިތުރު މެންބައެ

އަދި ކުޑަ   ންމެން އަޅުގަނޑުއިދާރީ ގޮތު ، އްކަތްތައް ވެސް ނިންމާލެވިފައިވާތީވެޑުމެންނަށް މިއަދުގެ މިހާރު މަސަނއަޅުގަ

ސް ކުރިއަށް  ޙު މިއަދުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި މި ބަޖެޓުގެ ބަ  އަޅުގަނޑުމެންސާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އް ހަމަޖައްޒާމެއިންތި

އަދާތީއާއެ އިތު ކީގައި  މެންބަރުންދި  އިރު  ކޮމިޓީތު  އަޅުގަމަސައް  ތަކުގައި ރު  މިއަދުގައި  އުޅޭތީވެ،  ނޑުމެން  ކަތްތަކުގައި 

، އަޅުގަނޑުމެން  ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް  ށް އެހިފައެއް ވޯޓަ  ވެސް،. އެހެންނަމަމެއްކައޮތް    ފައި ނިމިށް ދި މަޝްވަރާކޮއަ

  މިޓީއަށް މީގެ މި ކޮމި ނިންމެވި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް    މިއަދު  އި ބަލަވަގުތުކޮޅަކަށް  ލާނީ އިތުރު  އި މިއަދު ކޮމިޓީ ނިންމަ

ސިޓީއެއް. އެ  ވާ  ފައިފޮނުވާ  އަށް ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ކޮމިޓީދި މާއަ  ންމުމަކާ ނިޖޭ.އެސް.ސީގެ ދެ   ކުރިން ލިބިފައި އިން 

ކޮމިޓީ މި  ނިންމުމަށް  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  މަޝްވަރާތިން  މި ކުރެވިފައި ގައި  އެހެންނަމަވެސް،    ވަނީ. 

އިތުރު    އިމަސައްކަތްތަކުގަ  އް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަ އިތުރުދިމާއި އައުސް ކުރިއަށް ދިޙު ބަޖެޓުގެ ންނެވި ގޮތަށް ބަދެ

ޝާމިލުމެންބަ ވޯޓަށް    ވެރުން  އަދި  އުޅޭތީވެ  މިއަދު  އެހެންވީމާ،    ގޮތެއްވެފައެއްއެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުވޭ. 

އެހެ ނިންމާއަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހަކަށް  މިއަދުގެލުން  ނިންމައްދަލުބަ  މަށް  އެއި ވުން  މިއަދު  ހެންވީމާ،  ލާނީ. 

ކޮމިއަޅުގަނޑު މި  މި  މިހާޓީން  މެންނަށް  މަރު  ބަލާއިރުނިންމިފައިވާ  މަސައްކަތަށް  ސުންގަޑި  ގައި  ސައްކަތްތަކުގެ 

ން  .ސީޖޭ.އެސް ބަސްވެވިފައި މި ވަނީއްގަނޑުމެންނަށް އެރިޕޯޓުތަކަށް އަޅު، ކެވިއަދި ރިޕޯޓުތަކާމެދު ވާހަކަދެ  ރެވިއިތުރުކު

ރިޕޯޓުތައް  ފޮނުވާފަ އިޖުރަނުވާފައި ފޮއިވާ  ހަތަގޮއެއް   ތަކާ ތްޢާވަނީ  އަދި  ކަމަށް.  ވެސް  ށް  މެންބަރުން  އެހެން  މަ 

ފަދައިފާ ބޮޑަށް  ހަގަކުރެއްވި  އެންމެ  ރިޕޯޓުތަކުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގެފާހަގަވަން  ޖޭ.އެސް.ސީން   ނީ    ކުރިން 

މަންޒަރުނު  މަސައްކަތްތައް ޖޭ.އެކުރާ  މަސައްކަތްސް.ސީ.  އަހަރުގަ  2014.  ޒަރުމަން  ހުއްޓިފައިވާ   ގެ  އި  ވަނަ 

ބެހޭޔާރަކާފަނޑި ހުށަހެގޮތުން    އަހަރުގައި  2019  ވަނީމި  ނިންމިފައި    ޝަކުވާއެއް   ޅިފައިވާ  ވަ ވަނަ  ދިގު  .  ރަށް 

ފަނޑިޔާރުންނާމެދުމުއް ޝައެ  ދަތެއް.  އުފުލޭ  އެއީ  ގޮތަށް  ސްޕީޑެކުވާތައް  ގޮސް  އަވަސް  ޖެހޭ  ނިންމެންއްގައި 

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު  ތިބޭ ފަނ  ކުރަންމްޙުކު   އިމުކޮށްދޭން ގާސާފު  ރައްޔިތުންނަށް އިން  .ކެއްތަސަލައްމަ ޑިޔާރުންނާމެދު 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް މިހާރު  ށް ރަކޮށްދިނުމަކީ މުޅި ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް. އަދި ޚާއްޞަކޮމުގާއި

ޖުޑޭޓުމެން   ޒިންމާއަކީ މި ސް ކޮމިޝަން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައިގަނޑު  ރވިޑީޝަލް ސަގައި ދީފައިވާ 

ކީ  ޒިންމާއަވާ  ފައި ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްވިސް ސަރސާސީން ޖުޑީޝަލް  އިމުކޮށްދިނުން. ޤާނޫނުއަގާ ތައް، މި އިތުބާރު  ކަން

ބްރޭކަކަށްފަހު  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުގައި  ނިންމާލުމުގެ    ކޮމިޓީ މި    ގަނޑުމެންކުރިއަށްގެންދާނީ. އަޅު  އެއީ. އެހެންވީމާ، 

ގެ ބްރޭރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި  ޓުމިނި  20މާ،  . އެހެންވީންކޮށްލާނަބްރޭކަކަށްފަހު، ބައްދަލުޑަ  އަޅުގަނޑުމެން އަދި ކު

ން  މިހާހިސާބުން.  ފައި ހުރި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަމިއަދު ނިމިމެދުކަނޑާލުމަށްފަހު  ނޑާލަނީ.  މެދުކަ

 .މެދުކަނޑާލަން ތަށްބައްދަލުވުން މި ވަގުމި 
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