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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން މި ފެށުނީ. މިއަދުގެ މި ކޮމިޓީ މި    15އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑިޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

ބައްދަލުވުމަށް   ކޮމިޓީގެ  މިވަގުތު  ލައިވްކުރެވިގެން.  ސްޓްރީމުން  ލައިވް  ޓީމް  މައިކްރޯސޮފްޓް  މިދަނީ  ކުރިއަށް 

ޙަކީމް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  هللا ޝަހީމް ޢަބްދުهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ އިއްޒަ

އިއްޒަތްތެރި   މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ލަޠީފް،  ޙަސަން 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  އި هللا މެންބަރު  ނިހާދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މޫސާ  ޝަފީޤް،  މެންބަރު  އްޒަތްތެރި 

ސިރާޖު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. އިތުރު އެހެން މެންބަރަކު ޖޮއިންވެވަޑައިގެން ނެތް ދެއްތޯ. އާދެ!  

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މިވާ މައްސަލައަކީ ކުރީ ދުވަހު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ  

ކޮވިޑް  މައްސަލަ.   މަސައްކަތްކުރަމުން  ތެރޭގައިވާ މުއައްސަސާތައް  މެންޑޭޓުގެ  ޖުޑިޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  އާއި    19އެއީ 

ދިރާސާ   ހަދާ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ބެހޭގޮތުން  ގޮތްތަކާ  އިންތިޒާމުކުރެވޭ  ރޭވި  މަސައްކަތްތައް  ގުޅިގެން 

ރެކޮމަންޑޭޝަން ރިޕޯޓުގެ  އެކުލަވާލާ  ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީގެ    އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  މަސައްކަތް.  މި 

ގޮތާއި   ދެކެވަޑައިގެންނެވި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީ  އެކަމުގައި  ދުވަހުގައި  ވާހަކަދެކެވުނު  މައްސަލައިގައި  މި  ފުރަތަމަ 

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވާނީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓެއް ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވައިލާފައި އަދި މެ ންބަރުންނާ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

ކަމަށްވާތީވެ   މަސައްކަތް  މި  އޮތީ  މަސައްކަތަކަށް  ފުރަތަމަ  އެޖެންޑާގެ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ހިއްސާކުރެވިފަ. 

ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވިދާޅުވެފައިވާނެތީވެއާއެކުގައި  މިހާރު  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ތި  ރިޕޯޓް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެއް ކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުމުގައި. މި ރިޕޯޓް ވަރަށް  ފެނިވަޑައިގެންނެވި ގޮތެއްގެ މަޝްވަރާ

ދިގު. ވަރަށް ގިނަ ޞަފްޚާތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެން ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މީގައިވާ ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތައް މި  

މިވަގުތު   ފަސޭހަފުޅުވާނެ  ތަންކޮޅެއް  ބައްލަވާލެއްވީމާ  ބޭފުޅުން  ތި  ވަގުތަށް  ބަޔަށް  މަސައްކަތާއި  މި  ބޭފުޅުންގެ  ތި 

ފުރުޞަތަށް   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ގެންދާނަން  އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ވަނީނަމަ.  ކަމަށް  ބައްލަވާ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު   މި ހުޅުވާލެވުނީ. އާދެ! އަދި އެއްވެސް  ފުރުޞަތަށް  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ތަރުތީބުން. މިހާރު 

މެންބަރަކު  މިވަގު އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  އަދި  އާދެ!  ފެނޭ.   ނުއެއް  އެދިވަޑައިގަންނަވާތަނެއް  ފުރުޞަތަކަށް  ތު 

މި   ރިޕޯޓް  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑު  ނުފެންނާތީއާއެކުގައި  ތަން  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ފުރުޞަތަކަށް  މިވަގުތު 

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް  ވަރަށް  ޑްރާފްޓްގައިވާ  ވެސް  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތައް  ކިޔާލަދެން.  މިވަގުތުގައި 

ދިގުކަމަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު ކިޔާލަދޭނަން އިނގޭތޯ. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް  
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ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް.    ގެންދިއުމާއި ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް.

ހިމެނޭ    19ކޮވިޑް    -1 ތެރޭގައި  އިޙްތިސާސްގެ  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝިއަރީގެ  ހާލަތާއި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޕެންޑަމިކް 

ކަންކަމާއި ގުޅިގެންނާއި މި ކޮމިޓީގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކާ އަދި އޭގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮށް  

ބަޔާންކޮ ސަމާލުކަމެއް  ތިރީގައި  ޚާއްޞަ  އަދާކުރެއްވުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މުއައްސަސާތަކުގެ  އެވާ  ށްފައި 

ހުށަހެޅުންތަކެއް   ޢާއްމު  އެވަނީއެވެ.  ހުށަހަޅާފައި  ތިރީގައި  ކަންކަން  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކަމަށް  ދެއްވަންޖެހޭނޭ 

ހުށަހެ ޢާއްމު  ދެންނެވި  ލިޔަނީ. މި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރި  ފުރަތަމަ  ގުޅުން  ހުށަހެޅުންތަކާ  އޮންނަ  ދެން  ޅުންތަކަކީ 

ކަމަކަށް ނޫނިއްޔާ އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށް ވާނެތީ ޢާއްމު ހުށަހެޅުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  

ތަކުގެ ގޮތުގައި  ކޮމިޓީގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާ  -1ފުރަތަމަ މި ދެ ހުށަހެޅުން މި ހުށަހަޅާލަނީ.  

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލުމަކީ ވެސް މި ކޮމިޓީގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ    121އިޙްތިސާސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ނަންބަ   11)ހ(ގެ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަނަ  ކޮމިޓީން  ގޮތުން  ގުޅޭ  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢީ  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ރުގައި 

ކަންކަން   ހިއްސާކުރައްވަންޖެހޭ  ކޯޓުތަކާ  ހާސިލުކުރެއްވުމަށް  ކަންކަން  އެ  ރިޢާޔަތްކުރައްވައިގެން  ހުށަހެޅުންތަކަށް 

މަ ގާނޫނީ  އެކަމުގެ  ކަމާއި  މަސައްކަތްކުރައްވާނޭ  ކަމަށް  ހިއްސާކުރައްވާ  މުއައްސަސާތަކުން  ލިބިގެންވާ  ސްއޫލިއްޔަތު 

ހުށަހެޅުން   ހުށަހަޅަމެވެ.  ނުރައްކަލުގެ    19ކޮވިޑް    -2ކޮމިޓީން  ކުއްލި  ޞިއްޙީ  ސަރުކާރުން  ގުޅިގެން  ޕެންޑަމިކާ 

ކޮމިޓީގެ   އާއި  ދާއިރާ  ޝަރުޢީ  ދަނޑިވަޅުގައި  ބަންދުކުރައްވާފައިވާ  ސަރުކާރު  އަދި  އިޢުލާނުކުރައްވާ  ހާލަތު 

ޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް މެދުނުކެނޑި ހިނގަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން  އި

މުއައްސަސާތަކުގެ   ފަނޑިޔާރުންނާއި  ކޯޓުތަކާއި  ވާންވާނީ  އިންތިޒާމުތައް  ހަމަޖައްސަވައި  ހިންގެވުމަށް  މަސައްކަތް 

ފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމަށް މަތިކުރެވި

ފަދައިން   ގެންދެވޭނޭ  ކުރިއަށް  ވަރޗުއަލްކޮށް  ދެވިގެން  ސަމާލުކަން  ދަރަޖައަކަށް  މަތީ  ރައްކާތެރިކަމަށް  ޞިއްޙީ 

ހަމަޖައް އިންތިޒާމުތައް  ފިޒިކަލްކޮށް  ނުވަތަ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް  ގައިދުރުކުރުމުގެ  އިންތިޒާމުތައް  އިޖުތިމާޢީ  ސަވާނަމަ 

އަންނަ   ހާލަތަށް  އިންތިޒާމުތަކަކީ  މި  އަދި  ހުށަހަޅަމެވެ.  ހަމަޖެއްސެވުމަށް  އިންތިޒާމުތައް  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ 

އިއްޒަތްތެ  ހުށަހަޅަން.  ކަމަށް  އިންތިޒާމުތަކަކަށްވާންޖެހޭނެ  ކުރެވޭ  މުރާޖަޢާ  ދޭތެރެދޭތެރެއިން  ގުޅިގެން  ރި  ބަދަލުތަކާ 

މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެބައޮތް ލިޔުއްވާފައި ރިޕޯޓް ޝެއަރކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ. އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ ރިޕޯޓް އަލުން  

މި ގްރޫޕުގައި. މީގެ ކުރީގައި ވާނީ ރިޕޯޓް ޝެއަރކުރެވިފަ. ކުރިއަށް   އެދެން  ވެސް ޝެއަރކޮށްލަދެއްވުން  އަނެއްކާ 

ވެސް.   އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑު  ގެންދިއުމާއި  ގެންދާނަން  ކުރިއަށް  މެދުނުކެނޑި  މަސައްކަތްތައް  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ 
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ހުށަހެޅުން   ހުށަހެޅުން.  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީން  ގުޅޭގޮތުން  ކަށަވަރުކުރުމާ  ވެރިކަން  ޕެންޑަމިކާ    19ކޮވިޑް    -1ގާނޫނުގެ 

ކާރު ބަންދުކުރައްވާފައި މިވާ  ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނުކުރައްވައި އަދި ސަރު

މިހާރު   މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް  އެއްކޮށް ނުހުއްޓި  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ހިނގުން  ކޯޓުތަކާއި  ވެސް  ދަނޑިވަޅުގައި 

ވެސް ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި އޮތް ފަދައިން މައްސަލަތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް އެއްކޮށް މެދުނުކެނޑޭނޭ ގޮތަށް  

ހުށަހެޅުން  ކުރިއަށް ހުށަހަޅަން.  ކޮމިޓީން  ގެންދެވުމަށް  ޝަރީޢަތުގެ    -2  ހިންގުމަށާއި  މައްސަލަތައް  ކޯޓުތަކުގެ 

ހަމަޖެއްސެވުމަށް   ކޯޓުތަކުން  އިންތިޒާމުތަކެއް  ޚާއްޞަ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ  ބޭއްވުމަށް  އަޑުއެހުންތައް 

ހުށަހެޅުން   އިންތިޒާމު  -3ހުށަހަޅަން.  އުސޫލުން  އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްގެ  މި  ހަމަޖައްސަވާއިރު  ކޯޓުތަކުން  ތައް 

ގެންދިއުމުގެ   ކުރިއަށް  އަޑުއެހުންތައް  ޝަރީޢަތްތައް  ގޮތަށް  ނުގެއްލޭނޭ  އުސޫލުތައް  ހަމަތަކާއި  މައިގަނޑު 

ހުށަހެޅުން   ހުށަހަޅަން.  ހަމަޖެއްސުމަށް  މުއައްސަސާ  -4އިންތިޒާމުތައް  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ  މި  ކޯޓުތަކުންނާއި  ތަކުން 

އުސޫލުތަކާއި   އެ  ރިޢާޔަތްކުރައްވާ  ހާލަތަށް  ކުރައްވައި  މުރާޖަޢާ  ދޭތެރެދޭތެރެއިން  އިންތިޒާމުތައް  އުސޫލުތަކާއި 

ހުށަހެޅުން   ހުށަހަޅަން.  ގެންނެވުމުގެ  ބަދަލުތައް  އެކަށީގެންވާ  ކޯޓުތަކާއި    -5އިންތިޒާމުތައް  ހާލަތުގައި  ޢާއްމު 

ހަރާ ކުރިއަށް ގެންދަވާހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ނުވަތަ އެހާ ފަސޭހަކަމާއެކު މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ އެއްފަ

ހިނދު،   ފާހަގަކުރެވޭ  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހުރިކަން  ގޮންޖެހުންތައް  ދަނޑިވަޅުގައި  މި  ގެންދެވުމަށް  ކުރިއަށް 

އިގެން އެ މައްސަލަތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ  ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ޕްރިއޮރިޓީ މައްސަލަތައް ކަނޑައަޅުއްވަ

މައްސަލަތައް   ޕްރިއޮރިޓީ  ގެންދެވުމަށާއި  ކުރިއަށް  އަޑުއެހުންތައް  މައްސަލަތަކާއި  އެ  ދެއްވާ  އިސްކަމެއް 

ޙުކުމާއި   މައްސަލަތަކާއި  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ނިންމެވުމަށް  ގޮތް  ބަންދާއިމެދު  ހައްޔަރުކުރެވިގެން  ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި 

އަޑުއެހުންތަކާއި  ނުލައި މީހުންގެ ޝަރީޢަތުގެ  އެފަދަ  މައްސަލަތަކާއި  މުއްދަތުގެ  މީހުންގެ ބަންދު  ތިބޭ   ހައްޔަރުގައި 

ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް  

މަ ގޯނާކުރުމުގެ  ޖިންސީ  ނިޔާގެ  ކުޑަކުދިންނަށް  އަވަސް  މައްސަލަތަކާއި،  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  އްސަލަތަކާއި، 

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ   ގާނޫނަކުން  ނުވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީން  ނިންމުމަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  މައްސަލަތަކާއި، 

ހުށަހެޅުން   ހުށަހަޅަން.  ކަމަށް  ހިމެނެންވާނެ  މައްސަލަތައް  އަމުރުގެ  ކޯޓު  ނަންބަރު  ގާ  -6މައްސަލަތަކާއި،  ނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    33، ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގާނޫނުގެ  7/ 2012

ޒާތުގައި   އޭގެ  ހާލަތަކީ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ  ޢާއްމު  ކުރައްވާފައިވާ  އިޢުލާނު  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  އޮފް 

ހަ ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  ސަންސެޓު  ރައްޔިތުންގެ  ހާލަތުގައި  އެ  ނުވަތަ  ވުމާއި  ކަމަށް  ދަނޑިވަޅެއް  ދާ  ނިކުރެވިގެން 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ގާނޫނުތަކާއި  އާއި  ޤާނޫނުއަސާސީ  ސަބަބުން  އޭގެ  ހަނިކޮށްފިނަމަ  ޙައްޤުތައް  ވިޔަސް  ގާނޫނަކުން 
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އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް    ، ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ތިންވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށ7ް/ 2012

ކޯޓާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރިމް  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  ދުސްތޫރީ  މައްސަލަތަކާއި  ބެލުމުގެ  އާދޭތޯ 

ހުށަހެޅުން   ހުށަހަޅަން.  ގެންދެވުމަށް  ކުރިއަށް  ކޮންމެހެން  މެދުނުކެނޑި  މަސައްކަތް  މައްސަލައަކާ    -7ހައިކޯޓުގެ 

ރުފިޔާ ނަންގަވަމުން ގެންދަވާކަން    5 ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހެއްދެވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިހާރު ޞަފްޙާއަކަށް  ގުޅޭގޮތުން

ޢާއްމުކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއާއެކު   ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީވެ  ވެސް  މީގެ ކުރިން  މި ކޮމިޓީއަށް 

އެތަ ވެސް  އަގަށްވުރެން  ނަގައިދޭ  ކޮޕީ  ކޮވިޑް  ފޮޓޯ  އަގަކަށްވާތީ  ބޮޑު  ގުނައެއް  ޢާއްމު    19އް  ގުޅިގެން  ޕެންޑަމިކާ 

ރިޢާޔަތްކުރައްވާ   އެކަމަށް  ވެފައިވާތީ  ކަމަށް  ދަނޑިވަޅެއް  ދަށްވެފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހާލަތު  މާލީ  ރައްޔިތުންގެ 

ނަންގަ ހެއްދެވުމުގައި  ފޮޓޯކޮޕީ  ބަޔާންތައް  މައްސަލައިގައި  ކޯޓުތަކުން  އޮފް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ފީތައް  ވާ 

ޖުޑިޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މުރާޖަޢާ ކުރައްވާ ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދެވުމަށް ބޮޑެތި އަދަދުތައް ނުނެންގެވުމަށް ނުވަތަ  

އެ އަގު ކުޑަކުރެއްވުން ނުވަތަ އެކަމަށް އެއްވެސް އަގެއް މި ދަނޑިވަޅުގައި ނުނެންގެވުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް  

ޖުޑިޝިއަލް  ހުށަ އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮމިޝަނާއި،  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ހުށަހަޅަނީ  މި  ދެން  ހަޅަން. 

ހުށެހެޅުންތައް.   ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީން  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގަމުންދާއިރު    -1އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ  ކޯޓުތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެ ޖުޑިޝިއަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ގާނޫނީ  ޖުޑިޝިއަލް  ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެކުއެކީގައި އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް  

މަސައްކަތް ކޮވިޑް   އޮފް ޖުޑިޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޕެންޑަމިކްގެ ޞިއްޙީ  19ކޮމިޝަނާއި  ގެ 

ނުރައްކަ  ޚާއްޞަ  ކުއްލި  ފަދައިން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މަތީގައި  ގޮތަށް  މެދުނުކެނޑޭ  އެއްކޮށް  ވެސް  ހާލަތުގައި  ލުގެ 

ސަރވިސް   ޖުޑިޝިއަލް  އެގޮތުން  ގެންދެވުމަށާއި،  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ހަމަޖައްސަވައިގެން  އިންތިޒާމުތަކެއް 

ހަމަޖައްސަވާފައިވުމުން އިންތިޒާމުތަކެއް  ވެސް  މިހާރު  ހުށަހެޅޭ    ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް 

ގެންދެވުމަށް ހުށަހަޅަން. ހުށަހެޅުން   އެއްކޮށް މެދުނުކެނޑޭނެހެން ކުރިއަށް  މައްސަލަތަކާއި ތަޙުޤީޤުތަކުގެ މަސައްކަތް 

ހުށަހަޅާފައިވާ    -2 ކޮމިޓީން  މި  ގުޅޭގޮތުން  ގެންދިއުމާއި  ކުރިއަށް  މެދުނުކެނޑި  މަސައްކަތް  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ހު ޖުޑިޝިއަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮމިޝަނާއި  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ށަހެޅުންތަކަށް 

އެގޮތުން   ހިއްސާކުރައްވާ  ކޯޓުތަކާ  މިންވަރަކުން  އޮތް  މިކަމުގައި  ދައުރު  ގާނޫނީ  ތަންތަނުގެ  އެ  ރިޢާޔަތްކުރައްވާ 

މުން ގެންދެވުމަށް ހުށަހަޅަން. ދެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ކޯޓުތަކަށް މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވަ

ކަންތައް.   ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ގުޅިގެން    19ކޮވިޑް    -1މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  ޕެންޑަމިކާ 

މިންވަ  ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  މިހާރު  މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  އެއަށްވުރެން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ރު 
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އެއްކޮށް   ބައިވެރިވުން  އަޑުއެހުންތަކުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  އެ  ކުރެއްވުމާއި،  ދަޢުވާ  ޖިނާޢީ  ކޯޓުތަކުގައި  ފުޅާކުރައްވާ 

ބަޔާންވެފައިވާ   މަތީގައި  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އިންތިޒާމުތަކާ  ކަނޑައަޅުއްވާ  ކޯޓުތަކުން  ގޮތަށް  މެދުނުކެނޑޭނޭ 

އިންތި ޚާއްޞަ  ގެންދެވުމަށް  ފަދައިން  ކުރިއަށް  ގާއިމުކުރައްވާ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޒާމުތައް 

ހުށަހެޅުން   ޖެނެރަލްގެ    -2ހުށަހަޅަން.  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ބެއްލެވުމަކީ  ގޮތް  ހިނގާ  ތަޙުޤީޤުތައް  ޖިނާޢީ 

ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙީ  މި  ކަމަކަށްވުމާއި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އެކަން    މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ވިޔަސް  ހާލަތުގައި 

ނުބައްލަވައިފިނަމަ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ނުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާ ސާބިތު ނުކުރެވިދާނެ މައްސަލަތައް އިތުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު  

ހުށަހަޅަން. މި  އަދާކުރެއްވުމަށް  ފުރިހަމައަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އެ  ވެސް  ހާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  އޮންނާތީ 

ޕެންޑަމިކްގެ ހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް އިތުރަށް ތޮއްޖެހޭގޮތް ވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ    19ކޮވިޑް    -3ން  ހުށަހެޅު

ޖަލުގައި   ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން  ދުވަސްވަރު  މި  ކުރިން  އޮވެދާނެތީ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ  ނުރައްކަލެއް 

ހޭ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ކޮންމެހެން ބަންދުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް އޮވެގެންތޯ  ބަންދުކުރެވެނީ ކޮންމެހެން ބަންދުކުރަންޖެ

ކޮވިޑް   ދެއްވައި  ސަމާލުކަން  އިތުރަށް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ    19ބެއްލެވުމުގައި  ރިޢާޔަތްކުރައްވައި  ހާލަތަށް  ޕެންޑަމިކްގެ 

މުރާ  223 ކުރެއްވުމާއި  މުޠާލިއާ  ކަންކަން  ބަޔާންކުރާ  )ބ(ގައި  މާއްދާގެ  ގެންދެވުމަށް  ވަނަ  ކުރައްވަމުން  ޖަޢާ 

ކޮވިޑް    -4ހުށަހަޅަން.   ނިންމެވުންތައް  ނުވަތަ  ޙުކުމްތައް  އިއްވަވާ  ކޯޓުތަކުން  މައްސަލަތަކުގައި    19ޖިނާޢީ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   އަޑުއެހުންތަކުގައި  އިސްތިޢުނާފުގެ  އަދި  ކުރެވި  އިސްތިޢުނާފު  ވިޔަސް  ހާލަތުގައި  ޕެންޑަމިކްގެ 

ތަމްސީލުކު ކަމަށް ހުށަހަޅަން. ހުށަހެޅުން  ޖެނެރަލް  ކޯޓުތަކަށް    -5ރެއްވެންވާނެ  އޮފީހުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ޕްރިއޮރިޓީ މައްސަލަތައް ކަނޑައަޅުއްވައިގެން އެ މައްސަލަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ، އެ  

ކު ދެވިގެން  އިސްކަމެއް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މައްސަލަތައް  މައްސަލަތަކަށް  ޕްރިއޮރިޓީ  ގެންދެވުމަށާއި،  ރިއަށް 

ހުށަހެޅޭ   އިސްތިޢުނާފަށް  ނުވަތަ  ކޯޓަށް  ނިންމެވުމަށް  ގޮތް  ބަންދާއިމެދު  ހައްޔަރުކުރެވިގެން  ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި 

ދަ މީހުންގެ  މައްސަލަތަކާއި، ޙުކުމަކާއި ނުލައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތުގެ މައްސަލަތަކާއި، އެފަ

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ  

އަނިޔާގެ   ގެވެށި  މައްސަލަތަކާއި،  ގޯނާކުރުމުގެ  ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންނަށް  މައްސަލަތަކާއި،  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން 

މަ ނިޔާގެ  އަވަސް  ނުވަތަ  މައްސަލަތަކާއި،  ޤާނޫނުއަސާސީން  ނިންމުމަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  އްސަލަތަކާއި، 

ގާނޫނަކުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، ކޯޓު އަމުރުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެންވާނެ ކަމަށް ހުށަހަޅަން. ހުށަހެޅުން  

މުއްޖިނާޢީ    -6 ދަޢުވާކުރުމުގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މައްސަލަތަކަށް  ގާނޫނުތަކުން  ދަތުތައް 

އެ  ދަ  މައްސަލަތަކުގައި  އެއްގޮތަށް  ހިނދު،  ޢުމުއްދަތަކާ  ފާހަގަކުރާ  ކޮމިޓީ  މި  ބޭނުންތެރިކަން  އުފުއްލެވުމުގެ  ވާ 
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އެ    ޞިއްޙީ  ޕެންޑަމިކްގެ   19-ކޮވިޑް ކުރެވިގެން،  ތަޙުޤީޤެއް  ފުރިހަމަ  ގުޅިގެން  ހާލަތާއި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 

އާއި    މަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ ވުމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވުލެއް ވާ އުފުޢުމުއްދަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ދަ

ގެއްލި އެއްކޮށް  ފުރުޞަތު  އުފުއްލެވުމުގެ  ދަޢުވާ  ސަބަބުން  ބޮޑެތި  އެހެންވުމުގެ  ގޮތަށް  އެ  ހިނގައިދާނެތީ  ގެން 

ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި  ޞިއްޙީ  މި  މައްސަލަތަކުގައި،  ކަނޑައެޅޭ  ކަމަށް  މައްސަލަތައް  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ހުރަސްތައް 

ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް    ގައި ހާލަތު ލިބިދެވޭނެ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ  އިތުރު މުއްދަތެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  އެކަނި 

އިޞްލާޙެއް މަ ޚާއްޞަ  ގާނޫނަށް  ގާނޫނެއް   ޖިލީހުން  ސަންސެޓް  ނުވަތަ  ދެން    ފާސްކުރަން   ގެނައުމަށް  ހުށަހެޅުން. 

ހުށަހަ  ގުޅޭގޮތުން  ދައުރާ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ބެހޭ  ގުޅިގެން    19-ކޮވިޑް  -1ހުށަހެޅުން.    ޅާވަޒީފާއާ  ޕެންޑަމިކާ 

ށް ބައެއް  ފަ ގާނޫނާއި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކާ ޚިލާވައިގެން ޅުކުރުމަތިވެފައިވާ އިޤުތިޞާދީ މައްސަލަތަކާ ގު

އަދާކު ންތަ ވަޒީފާ  ވަކިރާތަނުގައި  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތައް  މި  ނުވަތަ  ވީއްލާ ކޮށް  ވަޒީފާއިން  ވީއްލުހާރު  އަހަ   ރީ  މަކީ 

މައްސަލައްޗު ކުރުވަމުންދާ  މަޖުބޫރު  މުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތަށް  އެ  އަންގާ،  ބެލުމަށް  ޝަކުވާ    ތަކުގެ ޓީއަކަށް 

މުގެ މައްސަލަތައް  އުކުގެ ޙައްޤު ގެއްލި ދިތައަދި މި ދަނޑިވަޅުގައި ޚާއްޞަކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް  ފެންމަތިވުމާއި

ވަޒީފާއާ   ވީހިނދު،  ކަމަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ފުރުޞަތު  ބެއިތުރުވުމަކީ  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ހޭ 

ފާހަގަކުރެވޭ  ފަހިކޮށްދެއްވާފައި  ނުގެންދާކަން  ކުރިއަށް  ބެއްލެވުން  މައްސަލަތައް  ނަމަވެސް  މައްސަތީ އޮތް  އެ  އް  ތަލަ 

ބަޔާންވުބެއްލެ ރިޕޯޓުގައި އިސްވެ  މި  ގޮތަށް  މެދުނުކެނޑޭ  އެއްކޮށް  އިންތިޒާމުތަކެއް  ކޮން  ޚާއްޞަ  ފަދައިން  ށްފައިވާ 

ގެންދެ ބައްލަވަމުން  މައްސަލަތައް  ބޯޑާއި  ވުގާއިމުކުރައްވައިގެން  ޕެރޯލް  ބޯޑާއި  ކްލެމެންސީ  ދެން  ހުށަހަޅަން.  މަށް 

ހުށަހަ ކްލެމެންސީ    19-ކޮވިޑް  -1ހެޅުންތަކެއް.  ށަހު  ޅާގުޅިގެން  ވެސް  ހާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޕެންޑަމިކްގެ 

ޕެރޯލް   ގޮބޯބޯޑާއި  މެދުނުކެނޑޭނެ  މަސައްކަތް  މަސައްޑުގެ  ދަށުން  އިންތިޒާމުތަކެއްގެ  ޚާއްޞަ  ކުރިއަށް  ތަށް  ކަތް 

ބެއްލެވުން   މައްސަލަތައް  އެ  މައްސަލަތަކަކީ  ގުޅޭ  ގެއްލުމާއި  މިނިވަން  ނުވަތަ  ލިބަރޓީ  މީހުންގެ  ގެންދިއުމަށާއި 

މައްސަލަތަކަ ޒާތުގެ  ކޮވިޑް  ކަށް މެދުކެނޑިގެންވާނެ  އަދި  ނުރައްކަލުގެ    19-ނުވާހިނދު،  ކުއްލި  ޕެންޑަމިކްގެ  ގެ 

ޖަލުތަށް  ހާލަތަ ވަގުތެއްގައި  ޖަލަށް އެ ވައިރަސް ވާސިލުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ނުރައްއޮތް  ބޮޑުވެ  އް ތޮއްޖެހި އަދި  ކާ 

މައްސަ އިތުރު  ދިމާވާ  ދެން  ސަބަބުން  ހިލައެކަމުގެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކަމަށް  ބޮޑުވެގެންދާނެ  ވެސް  ތައް  ޖަލު  ،ނދުތައް 

ގޮތުން ކްލެމެންސީ ޕެރޯލް ޙައްޤުވާ    ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމުގެ   ދެނެގަތުން ކުރިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް،  އް ފަރާތްތައާއި 

ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް ވެސް އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި    ތިބެން  ރަނގަޅުކުރައްވާ އަދި ޖަލު ބަންދުގައި ގިނަ ޒަމާންތަތަކަށް

ފަރާތްތަކުގެ  އްމަ އެ  ސަބަބުން  އިންސާފު ގާއި  މައްޗަށްސަލަތަކުގެ  ފުރިހަމައަށް  ވުމުނުއެންމެ  ސަބަބުން    މުގެކުރެވި 

ވާއިރު އެފަދަ ކަންކަމަށް ވެސް ރިޢާޔަތް  ތެއް ކަމަށްބަންދުގައި ހޭދަކުރަންޖެހިފައިވާކަމީ ވެސް ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަ
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  ށް ތަކަތްއެ ފަރާ  އި ކުރައްވާ، ކްލެމެންސީ ނުވަތަ ޕެރޯލް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ލަސްނުކުރައްވާ ނިންމަވަ

ތަ ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ހަމަޖެހޭނެ ގޮތް ހެއްދެވުމަށް ހުށަހަޅަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލާ ގުޅޭ  ކްލެމެންސީ ނުވަ

ހުށަހަ މައްސަލަތަކާއި   19-ކޮވިޑް  -1ން.  ޅު ހުށަހެޅާގޮތުން  ކޯޓުތަކުން  ހާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި    ޕެންޑަމިކްގެ 

ކުރެވިފައިވާޒާންތިއި  ބޭއްވުމަށް  ންތައްއަޑުއެހު ނޫން  ޢާ ގޮތަކީ    މު  ފަސޭހަ  ގޮތްހާ  ހިނގާ  އެކަން  ހާލަތުގައި  އްމު 

އިންތިޒާމަކަށްވުމީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ވީހިނދު، ކޮންމެ ވަކީލަކު ވެސް އެ ވަކީލެއް ތަމްސީލުކުރާ މައްސަލަ ނުވަތަ  

ހިންގުމުގައި  ޝަ ފޯރުކޮށް  އެއްބާރުލުމާއިކޯޓުން  ރީޢަތް  ވަކީލުދިނުމުގައެހީތެރިކަން  ހިއި  ސުލޫކީ  ން  ފަހައްޓަންޖެހޭ 

ކައުންސި ބާ  ވަކީލުންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިފެހެއްޓުމަކީ  އި މިންގަނޑު  އެކަމަލުން  ބާރުއަޅުއްވާ  ލްތިމާސްކުރައްވާ،  ށް 

ހުށަހެޅުން   ހުށަހަޅަމެވެ.  މުއައްސަސާތަކުން    -2ދެއްވުމަށް  އެހެން  ދައުލަތުގެ  ކޯޓުތަކުންނާއި  ފަދައިން  އެ  ހަމަ 

އިން ގޮތިޒާމުތަކުހަމަޖައްސަވާ  އުނދަގޫތަކާއި  ކުރިމަތިވާ  ވަކީލުންނަށް  ސަބަބުން  ފާހަގަކުރައްވާ  ގެ  ންޖެހުންތައް 

ހޯއްދަވައިދެއްހައެކަމަށް   ބާރުވުއްލު  ޞިއްޙީ    -3  ހުށަހެޅުން  އަޅުއްވާދެއްވުމަށްމަށް  ވަކީލުންގެ  ދަނޑިވަޅުގައި  މި 

އިރުޝާ ޚިދުމަތްރައްކާތެރިކަމާއި  ގާނޫނީ  ވަކީލުން  ދެއްވާ  މީހުންގެ  ދު  އެ  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   

ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމުތައް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ  ގޮތަށް  ކަށަވަރުވާ  ރައްކާތެރިކަން    ވޭތޯ ޞިއްޙީ 

ހުށަހެދެވުބައްލަވަމުންގެން ކޮމިޓީގެ  ދެން  ހުށަހަޅަން.  އަމާޒު  ޅުމަށް  ރިޕޯޓު  ންތަކުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގޮތުން    . އެ ފައިވާ ފޯމެޓަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަމާޒު ވެސް، މިއަށް އެބަ ޖެހޭހަވާލުކުރެވިލުމަށް  ވާ އެކުލަ

ފާހަގަކޮށް  މެންއަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  އަމާޒުގެ  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ލަންކޮމިޓީގެ  . މި 

ކުރިމަތިލުމުގައި މުޅި ދައުލަތާއި ޞިއްޙީ  ޕެންޑަމިކްގެ    19-ޑްޒަކީ ކޮވިއަމާ އެންމެހައި    ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް 

ޓްރައިބިއުނަލްތަކާ ކޯޓުތަކާއި  ގޮތުން  މި  ވުމާއި  ގޮތް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  އެކުގައި  ޝަރުޢީ  މުއައްސަސާތަކެއް  އި 

ތްތައް މި ހާލަތުގައި އެއްކޮށް ނުހުއްޓި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ކަކުގެ މަސައްދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަ

މައިގަނޑު  ތުއި އެ ގޮމާތްވުގޮ ޙައްޤުތަކުގެ  އިންސާނީ  އެ  މަބްދަޢުން މަސައްކަތްކުރާއިރު  ތައް ނެތިގެން ނުދާނެހެން 

ކަށަވަ ހިނގާކަން  ވެރިކަން  ގާނޫނުގެ  ނުވަތަ  ލޯ  އޮފް  ރޫލް  ނެގެހެއްޓުމާއި  ޓު ކަންކަން  އެކްސެސް    ރުކުރުމާއި 

ވާސިލު އިންސާފަށް  ނުވަތަ  ހުއްޓިއްޖެނަމަ  ޖަސްޓިސް  ނިޒާމު  މި  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ކަށަވަރުކުރުމާއި  ޙައްޤު  ވުމުގެ 

ޖެހޭ ގޮތް ކުޑަކުރުން.  ދެން ކުރިމަތިވާނެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ކުޑަކުރުމާއި މައްސަލަތައް ނުބެލި ތޮއް

ކޮމިޓީ ގަނޑުޅުއަ  މި ޑްރާފްޓުޑްރާފްޓުމި  ގެ  މެންގެ  ކޮމިޓީގެ  އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުށަހެޅުންތަކާއި  ހިމެނޭ  ގައި  ގައި 

އިއްވާ އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  ކަންކަން. އެހެންވީމާ، މި  ފާހަގަކުރެވޭ  އަމާޒުގެ ގޮތުގައި  ފުދޭވަރަކަށް ދިގު  ހިމެނޭ  ލެވުނީ 

އަ  ،އެހެންނަމަވެސް މި  މެންބަރުން  ޝުކުރުދަންނަވައިއްޒަތްތެރި  ޓަކައި  ކަމަށް  މަޑުކޮށްލެއްވި  މި  ޑުއައްސަވަން  ން. 



 2020  އޭޕްރީލް  19                            ވަނަ ބައްދަލުވުން  15ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

8 

 

ގެންދާނަން.   ވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަނޑު ތަރުތީބުން ފުރުޞަތު އަރުވަމުން

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މުޤައްރިރު. ރިޕޯޓު   ތަށް   އެހެންވީމާ، ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ތިގޮޑުރަށް ފުރިހަމަ. އަޅުގަނވަ ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ 

 ހުށަހަޅަން.  ދުކުރާތީ އެގޮތަށްން ތާއީރަރިޕޯޓު ފާސްކު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

 ވަރަށް  ޓުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން މޫސާ ސިރާޖުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުން. އެއީ ރިޕޯ

ވެސް،   އަޅުގަނޑު  އެކުއެކީ  މިހާރު.  ފުރިހަމަ.  ކިޔާލެވިއްޖެ  މަތީން  އެހެންވީމާ،  ދެފަހަރެއްގެ  ފުރިހަމަ.  ވަރަށް 

  ފާސްކުރެއްވުމަށް.ޓުއީދުކުރަން މޫސާ ސިރާޖު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އެ ރިޕޯތާއަޅުގަނޑު ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެ އެހެން އިއްޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު އިންތިޒާރު މި ކޮށްލަނީ  މެންބަރު. އަދިވެސް  މެންބަރުންގެ  ރި  ރި 

 ކޮމެންޓެއް ވެސް، ޚިޔާލުފުޅެއް އޮތްތޯ ބަލާލުމަށް އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު. އެއްވެސް  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

ން. ވަރަށް  ހިވަރަށް ކަނުލާ އަޑުއެ  ޑު އަ  ވި ޅުދާވިތިޔަ  އްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ރިޕޯޓު މަނިކުފާނު  ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

އިނގޭތޯ ލަޠީފް  ރިޕޯޓު.  ފުރިހަމަ  ޙަސަން  އަދި  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެ    ހަމަ 

އަޅުގަނޑު ފަދައިން  ފުރިހަމަ  ތާއީދުކުރި  ރިޕޯޓަށް  އެ  ހައިލައިޓް  ހަމަ  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވީމާ،  ތާއީދުކުރަން.  އަށް 

   އްޔާ އިނގޭތޯ.ލަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިށްކޮ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބަޝުކު މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އިއްވެސް  އެހެން  އިނގޭތޯ.  ބަސްފުޅެއް  އެއްވެސް  ތޯ  އޮތް  ރިއްޔާ  ވާހަކަފުޅެއް، 

މި  ދެއްވުވިދާޅުވެ އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނުކުރައްވާހެން.  އިޝާރާތެއް  ބޭފުޅަކު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މަށް. 

ރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ތާއީދު  މިއަށް ހު ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި  އްމަންޑޭޝަންތަކޮމިޓީގައި މި އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު، މި ރެކޮ

ހުށަހަޅުއް މެންބަރު ސިރާޖު  އިއްޒަތްތެރި  ދެކެނީ.  މި  ކަމަށް  މެންބަވައޮތް  އިއްޒަތްތެރި  ލަޠީފް  އިގެން،  ޙަސަން  ރު 

ތާއީދުކުރައްވާ އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ވެސް އިތުރަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި އެބައޮތް. އަދި އެހެން މެންބަރަކު  

 އިތުރު ކޮމެންޓެއް ކުރައްވާފައެއްނުވޭ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ވަގުތު އެހެންވީމާ، މި  މިއިން އެއްވެސް ނުކުތާއަކާމެދުގައި

  ން، ހަމަ ވޯޓަކުން ފާސްކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ. އަދި ހަމަ ޅަކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވުމަށް ހުށަހަ

ހި ފާސްކުރެއްވުމުގައި  ރިޕޯޓު  މި  އެއްކަމެއް  އަޅުގަނޑު  އެދެންމައެއާއެކުގައި  ގޮނާލުމަށް  އިދާރީ  އެއީ  ތުން  . 

ކޮށްލުމަށް  ކިއުޓިއާ ބޭފުފުރުޞަތެއް  ލޭޓް  މީހުންނަށް  ޅުއެ  އެ  ރިޕޯޓަކަށްވާތީ  ދިގު  އެއީ  ދެއްވުމަށް.  ވެސް  ންނަށް 

ނަންބަރު ކުދިކުދި  ނޫ  ގެބައެއް  ފްރޭސިންގެ  ނިއްޔާ  މައްސަލައެއް  ޒާތުގެ  ވެސް  ނޫން  އޮތިއްޔާ  މައްސަލައެ  އެއް 

މި   ކޮށްލައިގެން  ފުރިހަމަ  ވެސް  ފުރުޞަތެއް  އާޓިއުލޭޓް އެކަމެއް  އްމުކޮށް  ޢާ  ންނަށްޅުފުބޭ  އިދާރީ   ، ކުރުމުގެ 

ފުރުޞަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެން   އެ  ފަދައިން  އެކުލަވާލާ  ރިޕޯޓު  ގޮތަށް  ކޮމިޓީގެ  މިލިބޭ  ރިޕޯޓު    ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން 

މިމި ކޮންޓެން  ހާރު  ރަނގަޅުސްތަޓްމައިގަނޑު  ކޮމިޓީ  އް  ނޫނިއްޔާ  ގޮތަކަށް    އަށްކަމަށް.  މި  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ހުށަހެ މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ތާއީޅުފާސްވެއްޖެ  ވޯޓަކަށް.  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅާލަން  ދުކުރައްވާ  ން 

ޖެއްސު ލޮގްގައި  ޗެޓް  އިޝާރާތެއް  ނޫނިއްޔާ  ޔޭސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވައެދެން.    މަށްބޭފުޅަކު، 

ލެ ހުޅުވާލާއްވެބޭފުޅުންނަށް  އިނގޭތޯ.  ފަވިއްޖެތޯ.  އޮތީ  މި  އިނގޭތޯ.    9އި  ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ  މިއަށް  ބޭފުޅުން 

ބޭފުޅުންނޭ ދެންނެވިއެއް ކަމަކު    9އަޅުގަނޑު  މިހެން  ގައި  ގާތު ން  ޅުފުއެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު އިދާރީ ބޭ

މައް ލޮގްއަސަލައެ އިތުރު  ޗެޓް  މި  އެދެން.  ފާހަގަކޮށްލާދެއްވުން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޮތް  ދެންނެވުމުގައި  މި    ށް އް 

މި   ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވާލީ.  މި  ކަންކަން  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ބަލައިގެން 

މި  ލިހުށަހަޅާ ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  ރިޕޯޓު  މި  ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަނިމުނީ.    ގޮތަށް  ބޮޑަށް  ދާނީ ށް  ދެން    އަޅުގަނޑު 

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާ  ބައިތަކަށް. އެއީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން    އެޖެންޑާގައި ދެން ހުރި 

އަޅު އިނގޭތޯ. އާދެ! އެ ގޮތުން  މި ބޭނުންވާ  ގުޅިގެން  މަޝްވަރާކޮށްލަން  ކޮމިޓީން މިއަދު  އް  ސިޓީއެ  3ގަނޑުމެން 

އޮތީ. އެއީ އެއް ސިޓީއަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން. މި މަޖިލިސްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މި ކޮމިޓީއަށް  

ތަކެއް. އެ  އްގެ ތެރެއިން ބަލަމުންދާ ކަންތައެއް. އެ ސިޓީއަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ
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މެންޑޭޓު  ތީކޮމިޓީގެ ދައުރެއް އޮންނާ   ން އަޅުގަނޑުމެންކަންތަކާއި ގުޅިގެ ފެތޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ  ގެ ތެރެއަށް 

މައްސަލައި  އެ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހިމެނޭތީވެ  ވެސް  އެދި  މުއައްސަސާއެއް  ނިންމަވާލަދެއްވުމަށް  ގޮތެއް  ގައި 

ޖިންސީ   ހެރެސްމެންޓް،  ސެކްޗުއަލް  އެއީ  ސިޓީއެއް.  އެ  ފޮނުވާފައިވާ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާއި  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ 

ޓް  ބެހޭ  ގާނޫނުގައިވޭވަޒީފާއާ  އިނގޭތޯ.  މައްސަލަ  ގުޅޭ  ފާހަގަކުރޭ    ،ރައިބިއުނަލާ  އެބަ  ގާނޫނުގައި  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ 

  މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ މުއައްސަސާއެއް   30ސެކްޗުއަލް ހެރެސްމަންޓްގެ މައްސަލަތަކުގައި މުއައްސަސާތަކުގައި ތެރެއިން  

ކަމަށް ވަނީ ނަމަހީ އެ މުއައްސަސާއެއްގައި އެބަ ވާންޖެހޭ، އެކުލަވާލަން އެބަޖެހޭ އެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ޚާއްޞަ  

ދި ސާފުކުރަމުން  ކަންކަން  މި  ކޮމިޓީން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ގޮތަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ތެރޭގައި  އުކޮމިޓީއެއް.  މުގެ 

މިކަ މި  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ބެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ވަޒީފާއާ  ބެލުމަށް  އެކުލަވާލެވިފައިވޭތޯ  މި  އެކުލަވާލެވިފައި،  ން 

ތެރޭ  މެންޑޭޓްގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މުއައްސަސާއަކަށްވާތީވެ.  ގަހަވާލުކުރެވި،  ހިމެނޭ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އި 

ފުރު މެންބަރުންނަށް  ގުޅޭޞައިއްޒަތްތެރި  މައްސަލައާ  މި  ހުޅުވާލަން  ފެނިވަޑައި ގޮތުތު  ގޮތެއް  ން  ގަންނަވާ 

ޙަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފާހަގަކޮށްލެއްވުމަށް.   މެންބަރު  އެބަ  އިއްޒަތްތެރި  ވަޑައިގަންނަވާ،  އެބަ  ލަޠީފް  ސަން 

ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ    ންއްވަތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލަ   ވަނަ ނުކުތާ. އެއީ އެހެނިހެން. އޭގެ  3އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެޖެންޑާގެ  

ފާހަގަކޮށްލުމަ އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް  ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ  ސަބަބެއް  މުހިންމުވާ  ފާހަގަކޮށްލެއްވުމަށް  އެކަން  އެދި.  ށް 

 މެންބަރު. އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު އެކަމަކަށް ފުރުޞަތު ދޭނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

މުޤައްރިރު.   އެޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ދެކަމެއް  ފުރުޞަތަކަށް  ފުރުދިއަޅުގަނޑު  އެއްކަމަކީ  އޮތީ.  އެ  ތެއް.  ޞަފައި 

އަޅުގަނޑު އެދިފައި    އެއީ މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތި ގެންދަވާ މައުޟޫޢުގައި ފުރުޞަތަކަށް. ދެވަނަ ކަމަކަށް 

ރިރު އެދިވަޑައިގަތީމަ އަޅުގަނޑު  އް ގަކޮށްލަން. މުޤައެ އޮތީ ތިންވަނަ އައިޓަމުގައި އެހެނިހެންގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފާހަ

ހިނގައްޖެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   އިއްޔެ އަޑުއިވިގެން  ބޭނުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީހަކަށް    105ދަންނަވާލަން 

މެންޑޭޓު ކޮމިޓީގެ  މި  ދެން  ވާހަކަ.  ލުއިކޮށްދެއްވި  ތެރޭއަދަބު  ކަމެއް  ގަ ގެ  ހިމެނޭ  ބޯއެއީ  އި  ޑުގެ  ކްލެމެންސީ 

 ގޮތުން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލުން. ޝުކުރިއްޔާ. ބޯޑުގެ މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ، އެއާއި ގުޅޭ ޕެރޯލްމަސައްކަތާއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ  މި  ވަނައިގައި  2ންޑާގެ  ވަނީ އެޖެއާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރު 

ވާހަކަދެއްކެވުމަށް  ބޭނު  އިނގޭތޯ.   މައުޟޫޢަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެނިހެން  ދެން  ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް  ންފުޅުވާ 

ވެސް  ފާހަގަކޮށްލެއްވި  ތި  ތެރެއިން    ކަންކަމުގެ ހަމަ  ފާހަގަކޮށްލުމަށް އެ ވަގުތު  ކަންކަން  ހިއްޕެވުން  އެންމެ  ބޭނުން 

 ރަނގަޅު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ޤައްރިރު  ރު މުއޮތް މައުޟޫޢު. އެއީ މިހާއެ  ޓަމުގައި  ވަނަ އައި  2ޑާގެ  ންޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމައިނުން އެޖެ

އަތިޔަ  ކުރިއަށް   އެއްކަމަކީ  ބޭނުން.  ފާހަގަކޮށްލަން  ދެކަމެއް  އަޅުގަނޑު  މައުޟޫޢަށް  ވިސްނޭ  ގަނޑަށްޅުގެންދަވާ   

ކޮގޮތުގައި  އަނެއް  ކޮމިޓީން  އެއް  ކުރައްވަންޖެހެނީ    އެކަން  އިނގޭތޯ.  ނުކުރެވޭ  ހަވާލެއް  މަސައްކަތް  މިޓީއަކަށް 

ގެންދަވާ   ކުރައްވަމުން  ކޮމިޓީން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އެހެންވީމާ،  މެދުވެރިކޮށް.  ސެކްރެޓޭރިއަޓު  މަޖިލީހުގެ 

ކޮމިޓީއެއް އެހެން  ތެރެއިން  ދެން    މަސައްކަތެއްގެ  ފެނިވަޑައިގަތީމަ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ކަމަށް  މަސައްކަތެއް  ކުރަންޖެހޭ 

އަމީންޢާއްމު   ދަންނަވައިގެން  އެކަން  އަމީންޢާއްމަށް  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  މަޖިލީހުގެ  ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނެ 

އަޅުގަނޑަށް   އެއީ  މަސައްކަތްކުރައްވަން ވާނީ. ދެން  އެ  ކޮމިޓީން  މި  އިދާރީ  މެދުވެރިކޮށް  ގޮތް. ދެން  ގަބޫލުކުރެވޭ 

ބޭފުޅުން އެ ސާފުކޮށްލަދެއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވާނެ މިހާރު ވެސް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން.  

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ނުވާނެ މިއަދަކުއެއް.   ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް  ޤަބޫލުކުރާ  އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑު 

ނެއް ކަމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެ މަސައްކަތް.  ދެން އަ

އޮތް   މެންޑޭޓުގައި  ކޮމިޓީގެ  މި  އެއީ  ކަމެއް  ދިމާވި  ގެންދަވާއިރު  ކުރައްވަމުން  ބޭފުޅުން  އެ  މަސައްކަތް  އެ 

ބޭފުޅުން އެ  ވެސް  ވިޔަސް  ކަމެއް  ގުޅޭ  ގެންދެވުން    މުއައްސަސާއަކާ  ކުރައްވަމުން  އެގޮތަށް  ހަމަ  މަސައްކަތް  އެ 

ޤައުމީ   ހިނގަމުންދާ  ތެރޭގައި  ޓްރައިބިއުނަލް  ލޭބަރ  މިސާލަކަށް  ގޮތަކީ.  ރަނގަޅު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީހެން 

ން މިއީ ތި  ސަލާމަތައް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ވެއްޖިއްޔާ އެ ކޮމިޓީން ވިދާޅެއް ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގައި މިކަ

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގައި އޮތް ކަމެކޭ. އެ ބޭފުޅުން އެކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނީ ހަމަ. ދެން މި ކޮމިޓީއަށް އެނގިލުން  

އެއީ މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން އެ އެދިވަޑައިގެންނެވި  

ސެކްރެޓަރީ  ކުރަން    މަސައްކަތް  މިކަން  ކޮމިޓީން  މި  މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު  ރައީސްއާ  މަޖިލީހުގެ  ޖެނެރަލް 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ. އެހެން ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ތަންކޮޅެއް  

ކުރާ ގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ.  ދަތި އެއްކަލަ އެއް ކޮމިޓީން އަނެއް ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތް ހަވާލު
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ނޫން. އެހެނެއް   ވެސް  ގޮތެއް  އަންނަ  ކުރަމުން  މިކަން  މަޖިލީހުގައި  އަދި  މިއީ  އޮތް  އެނގިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ދެން 

ބަ ގެންދޭ.  ނޫން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ސިޓީތައް އެބަ ކޮމިޓީތަކަށް ލިބޭ އަދި ކޮމިޓީތަކުން އެކަން ކުރަމުން އެ

އެހެންނަމަވެސް، އެއް ކޮމިޓީން އަނެއް ކޮމިޓީއަށް އެކަން ކުރުން އެއީ އޮންނަ ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީ  

ވެސް އަޅުގަނޑު އަރުވަންވާނޭ އެ ވާހަކަ. އެއީ   އަދި މުޤައްރިރުގެ ސަމާލުކަމަށް  ހިތަށްއެރީ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް 

ބޭނު ދަންނަވާލަން  މިހާރުތޯއަޅުގަނޑު  ނުވަތަ  ތެރެއިންތޯ  އެހެނިހެންގެ  ދެން  ވާހަކަ.  ދެންމެ  ؟ ންވި  މުޤައްރިރު 

ބޭނުންވި   ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ރަނގަޅޭ.  އެންމެ  ފާހަގަކޮށްލެއްވިޔަސް  އެކަން  މިހާރު  ވިދާޅުވެއްޖެ 

ވި ވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ވަރަށް  މީހެއްގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއް  105ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިއްޖެ  

ރަނގަޅު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްވެސްމެ މިވަގުތު ކުރައްވަން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން  

ލޫމާތު  މީހުންނަކީ ކޮބައިކަމާއި އެ މީހުންގެ މަޢު  105ކުރައްވާފައި އެ އޮތްގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެނގިލަން ބޭނުން. އެ  

ވެސް އެނގެން ބޭނުން. ބައެއްފަހަރު މިހެން ހިނގާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ނުރަނގަޅުކޮށް ކަންކަން ހިނގާފައި ހުރީމަ  

ރައްޔިތުންގެ   އަދި  ސަރުކާރަށާއި  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ޖެހި  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންގެ 

ވެސް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  އިނގިލި ދިއްކުރާވަރު  މަޖިލީހަށް  ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށާ  އެކަން ނުބެލޭ ކަމަށް 

މީހުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން    105އިތުރުވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ބޭނުން މި ކޮމިޓީއަށް  

 ކަންކަން ހިނގާ ކަމަށް ވަންޏާ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ނުރަނގަޅުކޮށް

މީހުންގެ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ހިނގާ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަކަށް.  ހިނގާ  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ނުދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު 

ވަންޏާ   ކަމަށް  ބޮޑުވާ  ނަފްރަތު  މިހުންގެ  ތިބޭއިރު  ބަންދުވެފައި  އެންމެން  ގޭގައި  ދެން  ބޮޑުވާނެ.  ވަރަށް  ނަފްރަތު 

އިވަރު މައްސަލަތައް ހުރެދާނެތީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން އިސްނަގައިގެން  ދިމާވާ ވަރަށް ބަ

އިއްޒަތްތެރި    105އެއީ   ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސާފުކޮށްލަންވާނޭ.  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  މަޢުލޫމާތު  މީހުންގެ 

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިއުމަން   ކަމަކީ  އެއް  ފާހަގަކުރެއްވި  ދެންމެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ރައިޓްސް ކޮމިޓީން އެ ފޮނުއްވެވި ސިޓީއާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް. ދެން މިގޮތަށް ސިޓީ ނުފޮނުއްވެވޭނެ  

އަޅުގަނޑަކަ އޮތްހެނެއް  އަދި  ގޮތަކަށް  އެގޮތަށް  ކަހަލަ  ގަވާއިދު  މަޖިލީހުގެ  ދެން  ނުވާތީ  ފާހަގަކުރެވިފައި  ވެސް  ށް 

އަޅުގަނޑުމެން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެބަ ޢަމަލުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ވެސް ބައެއްފަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް  
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ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީތަކުން  ބައެއް  އެހެން  އަދި  ފޮނުވައޭ  އެބަ  ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކަމެއް  މިވެނި   

އެގޮތަށް   އެހެންވީމާ،  ފޮނުއްވެވޭ.  އެބަ  ކިޔާފައި  އެ  އެދި  ދެއްވުމަށް  ބައްލަވައި  އެ  ހިމެނޭތީ  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ 

އިތުރަށް   ކަންކަން  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ.  ވެސް  މިހާރު  ހިނގާ  އެބަ  އެކަން 

ވުން ރަނގަޅު. އެއީ ފަހަރުގައި މިފަދަ ސިޓީއެއް އަންނައިރުގައި މި އަންނަނީ މެމޯއެއްގެ ސިފައިގައި އެ  ބައްލަވައިދެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިޔުއްވާފައި  ކޮމިޓީން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ސީދާ  ނޫނިއްޔާ  އަންނަންޖެހޭނީ  ސްކްރެޓޭރިއޭޓުންތޯ 

ތުރަށް ސާފުކޮށްލައި ދެއްވީމަ އެންމެ ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑުމެން  އެކަން އި؟ ޑިރެކްޓްލީ ސިޓީއެއް އެގޮތަށް ފޮނުވިދާނެތޯ

ރައިޓްސް   ހިއުމަން  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ކުރިން.  ނެންގެވުމުގެ  ޑިސިޝަނެއް  އިތުރު  މިކަމުގައި  ކޮމިޓީން 

 އެ އެންގަލުން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކޭ 

ވެސް   ބޭފުޅުން  އެ  ޓްރައިބިއުނަލް  ވަޒީފާގެ  ހަމަ  ވަނީނަމަ  ދިރާސާއަކަށް  ކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ބައްލަވައިގެން 

ކުރެވިދާނެތޯ ހަމަ  އެ  ސާފުކުރެއްވުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ؟ ލިޔުއްވައިގެން  އެއީ  ވާހަކަފުޅެއް.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  އެއީ 

ޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއަށް ފޯލްވާ މައްސަލައެއް ބަލާ ކަމަށް ވަނީނަމަ މި  ވެސް އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް އަ

އަޅުގަނޑުމެން   ވިޔަސް  ކަމަކަށް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އަސްލު ދައުރުގެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކޮމިޓީއެއްގެ  އެހެން  މަޖިލީހުގެ 

ސާފުކުރަ ކަންކަން  ސިޓީ  މިގޮތަށް  މުއައްސަސާތަކަށް  ބައެއް  ފޮނުވަން  ރައިޓްސް  އެބަ  ހިއުމަން  އެހެންވީމާ،  ން. 

ވާހަކަ   މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއާއެކުގައި  ފުރުޞަތެއް. ހަމަ  އޮތް  ހަމަ  އެއީ  ފޮނުވިދާނެ  އެގޮތަށް  ވެސް  ކޮމިޓީން 

ހިއްސާކޮށްފައިވާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ބެލިދާނެ މި ދެން މި ކޯޑިނޭޓުވެލާފައި ކޮންތަނަކުންތޯ މި ބަލަންވީ  

ނިންމާލާފައި އެ އެއްގޮތް ކޮށްލުމުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން  އެ  

ކޮމިޓީއެއް ހަދައިގެން  މި ކޮމިޓީން އެބަކުރެވޭ. ޖޮއިންޓް  ކުރެވޭ. ވަ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް  ރަށް   ވެސް އެބަ 

ޒާތެ އެއް  މަސައްކަތްކުރެވޭ  ހިމެނޭ  އެކުއެކީގައި  ކަންކަން  އެ    2އްގެ  ގާތްކޮށް  ވަރަށް  ކޮމިޓީ    2ކޮމިޓީއަކަށްވާތީވެ 

މި   އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރައްވަނީ.  ކުރެވިދާނެ    2ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  އެއްގޮތްކޮށްލުމުގެ  ކަން 

ނޫނި ލިޔާނީތޯ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ސިޓީއަކުން  ކޮމިޓީން  މި  ރައިޓްސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހިއުމަން  އްޔާ 

ކަމަކަށްވާތީވެ އެ ބޭފުޅުންގެ އެ ބައްލަވާ މައްސަލައިގެ   ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަޖެސްޓްކުރާނީތޯ އެ ބޭފުޅުންގެ 

ކޮމިޓީގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ގެންދެވޭނެ.  ކުރިއަށް  އެގޮތަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަކަށް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި 

ފެ އެގޮތް  ދެން  މެންބަރުންނަށް  އިނގޭތޯ.  ހަމަ  ނިންމިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ންނަ 

މީހުންގެ   ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ  ޖަލުގައި  އެއީ  ކަމެއް.  މުހިންމު  އެހެން  ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އްވީ. އެއީ އަދަބު ލުއިކުރުމޭ ތިވިދާޅުވަނީ  މީހުންގެ އަދަބު ލުއިކުރެވުނު ކަމަށް ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެ  105ތެރެއިން  
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ވެސް   މިކަން  މިންވަރެއްގެ.  ވަކި  އައީތޯ  ލުއިތަކެއް  އަދަބުގެ  ނޫނިއްޔާ  މިނިވަންވެގެންދިޔައީތޯ  އެއްކޮށް 

މިކަން   ނުކުތާއަކީ  ފާހަގަކުރައްވާ  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ސާފެއްނުވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

 ކޮމިޓީން އެބަ ބަލާލަންޖެހޭ މިއީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއްތޯ އާއި އަދި އެއީ ކޮންބައެއްތޯއޭ އެ ބައެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެން

ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި   މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީން ދެނެގަތުން. މިވެސް ހަމަ

ވެ ބޯޑު  ކްލެމެންސީ  އަދި  ވެސް  ބޯޑު  ޕެރޯލް  އެއް  ހިމެނޭ  ތެރެއިން  މިކަމުގެ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ސް. 

ނުކުތާއެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާފު ދެއްވާ ކަންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ސީދާ  

އުސޫލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް  ނުގެންގުޅޭ  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން  ސިޓީތައް  އަޅުގަނޑުމެން   އަޅުގަނޑުމެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސައްކަތްޕުޅު އެ ކުރައްވަނީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ވެސް އިރުޝާދު    ,ފޮނުވަން. އެހެންނަމަވެސް

ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް ލިބިގެން ކުރައްވާ ކަންކަން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތައް ގިނަފަހަރު އެ އަޅުއްވަނީ މި ބަންދާ މެދުގައި  

ހަ އެހެންވީމާ،  ޖަލުގައި  އެކުގައި.  ބުނާތީއާ  އެގޮތަށް  އެކަން  ގާނޫނުގައި  އެ  މީހުންނާމެދު  އްޔަރުކުރެވިފައިވާ 

މި ކަންތައްތައް   ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް  މުހިންމު  މި ވަރަށް  މައްސަލައިގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާލުމަށްފަހުގައި    ސާފުކޮށްލުމަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި މައްސަލައިގައި

އަރުވަނީ   ފުރުޞަތު މި  މިހާރު  ނިންމިދާނެ. އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  މައްސަލައިގައި  މި 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް. ޢަލީ ޙުސައިން.  

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައި

 ؟ކޮބާ އަޑު ރަނގަޅުތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ! ބަރާބަރު.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އުސޫލެއްގެ  

ގޮތުން ބަލާއިރު ދެން އިތުރަށް ދެން އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ވެސް ނެތްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެއީ މިހާރު  

ފާހަގަކުރައްވައިފި  ވެސް  މަސައްކަތް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީއަށް  އަނެއް  ކޮމިޓީން  އެއް  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ޢާއްމު   
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ކުރުން   ވަންޏާ  ކަމަށް  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  އެގޮތަށް  މެދުވެރިކޮށް  ސެކްރެޓޭރިއޭޓް  ހަމަ  ބޮޑަށް  ހަވާލުކުރުމަށްވުރެ 

ދޫކޮށް އަޅުގަނޑު  އެބައި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ގޮތް  ރަނގަޅު  އެއީ  ހަމަ  އެއްތެދުކުރުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ލާފައި 

ކަމަކާ   ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ ދެންމެ ޙަސަން ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެ ސަރުކާރު ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ 

ވެދާނެއޭ.   ގޮތްތަކެއް  ކަހަލަ  އެހެން  ތިބޭއިރުގައި  ގޭގައި  މިދުވަސްވަރު  ވަންޏާ  ކަމަށް  އުފެދޭ  ނަފްރަތު  ގުޅިގެން 

ބޭނުންއެހެންވީމާ،   އަޅުގަނޑު  ސާފުކޮށްލަދެއްވުން  ހަމަ  ގޮތެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ޚާއްޞަ  ؟ އެއީ  ވަކި  މިހާރު  އެކަމަކު 

އެއީ   އެހެންވެގެން އެކަން ސާފުކޮށްލަދެއްވާ  މާނަކުރެވޭތީ  އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  ގޮތެއް ވެދާނެހެން ހީވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

 އްވުން ހަމަ އެދޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ކޮން ކަމެއްގެ ވާހަކައެއްތޯ ތަންކޮޅެއް ތިލަކޮށްލަދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ސާފުކޮށްލެއްވުމަށްތޯ އިތުރަށް  ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަތީ އެކަން  މެންބަރު  ދެން އިތުރު މައުޟޫޢާ  ؟ އިއްޒަތްތެރި 

 ؟ ގުޅިގެން އިތުރު ވާހަކަފުޅެއް މި ވަގުތު ނެތްތޯ

 

 ލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ބޭނުން   ފާހަގަކޮށްލަން  ދެން  ހަމަ  ނެތް.  ވެސް  އަޅުގަނޑެއް  ދެން  ވާހަކައެއް  އިތުރު  ގުޅޭގޮތުން  މައުޟޫޢާ  އާދެ! 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ  ކުރާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮތަށް  ފާހަގަކޮށްލެއްވި  ވެސް  މުޤައްރިރު 

ޚާއްޞަކޮ ހީވަނީ   ވަކިން  އަޅުގަނޑަށް  ހިނގީމާ  ކަމެއް  ގުޅޭގޮތުން  ލުއިކޮށްދިނުމާ  އަދަބު  މަޢާފުދިނުމާއި  މި  ށް 

އެ   އަދި  ގޮތާ  ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ  އެކަމުގައި  ރަނގަޅުވާނެހެން  ފޮނުވާލުން  ސިޓީއެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕެރޯލަށް 

މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ  ހޯދާލުމަށް.  ހަމަ  ވެސް  އުސޫލެއް  މަޢުލޫމާތު    އެދެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ގޮތުން  ހޯދާލުމުގެ 

ވެސް   އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅުވާނެ  ހަމަ  ފޮނުވާލުން  ސިޓީއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  ހިއްސާކުރުމަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ކްލެމެންސީ ބޯޑު އިނގޭތޯ.  

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 
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 އާދެ! ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް. މަޢާފުކުރައްވާތި. ކްލެމެންސީ ބޯޑު، ޕެރޯލް ބޯޑެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ކްލެމެންސީ ބޯޑު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އެ ކޮށް  ލަޠީފަށް  މެންބަރު ޙަސަން  އިއްޒަތްތެރި  ލެއްވި ސުވާލު  އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ދެންމެ 

ނިހާދު.   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަރުވާނީ  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  މި  ޖެހިލާނަން.  އެއަށް  ފަހުން  އަޅުގަނޑު 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެބައޮތް. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފު. އެއީ  

އެބައޮތް ކުރީގައި  މެންބަރު    ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ގޮސް.  ސްކްރޯލްވަމުން  މިސްވީ  އަޅުގަނޑަށް  އެދިވަޑައިގެންފަ. 

 ނިހާދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން އިނގޭތޯ.  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ  އެދުނީ  ފުރުޞަތަކަށް  އަސްލު  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މުހިންމު   ވަރަށް  ހިމެނޭ  ރިޕޯޓުގައި  އެ  ރިޕޯޓް.  ފާސްވެފައިވާ  މިހާރު  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ގެންދިޔަ،  ހުށަހަޅައިގެން 

 ވެސް ކުރެވެންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. އެއީ ވަޒީފާގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް  ކަންތައްތަކެއް އެއީ މިއަދުގެ ހާލަތުގައި ކޮންމެހެން 

މުވައްޒަފުންތަކަކާ ދޭތެރޭގައި އިހާނެތި ގޮތްތަކެއް ހަދަމުން ކުންފުނިތަކުން މިއޮތް ގެންދަނީ. މާރިޗް މަހުގެ ސަރވިސް  

ވަ މުވައްޒަފުން  ނުދީ  ވެސް  މުސާރަ  އަދި  ވެސް  ޗާރޖް  ސަރވިސް  މަހުގެ  އޭޕްރީލް  ވަކިކޮށް  ޗާޖް،  ޒީފާއިން 

މަގުމަތިކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިގެން ނަމަވެސް މަގުފަހިކުރަން  

އެބަޖެހޭ ލޭބަރ ޓްރައިބިއުނަލާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް މި މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  

އިންތިޒާމެ މަގުމަތިކުރުމުގެ  ބެލޭނެ  އެހެން  މުވައްޒަފުން  ބަލާއިރުގައި  ހާލަތަށް  މިއަދުގެ  އެއީ  ގާއިމުކުރުމަށް.  އް 

ސަބަބުން ޙައްޤު ގެއްލި، އަނިޔާ ލިބި، ވާނުވާ ނޭނގި ގޭގައި ތިބެންޖެހިފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ކޮންމެހެން  

ފެންނާތީވެ   އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއްކަމުގައި  ކުރަންޖެހޭ  ވާހަކަ  ވެސް  އަޑުކެނޑިފަ( އެ  )ރެކޯޑިންގގެ  އެ ފުރުޞަތުގެ... 

ދަންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާ ވާހަކަދައްކަވާ މި ކަންތަކުގައި މީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ  

މަ އެ  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. އަދި  މުހިންމު  ވަރަށް  އެއީ  ހަމަ ހުށަހަޅަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ކަންތައް 

 އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން
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އެއީ   ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެދިވަޑައިގެންފައެއް ދެއްތޯފުރުޞަތަކަށް  ނޫން  ފުރުޞަތަކަށް  ؟   ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެކަމަކު 

ފުރުޞަތަކަށް   މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އިތުރު  މިހާރު  އާދެ!  ހަނދާންކޮށްލަދެއްވީ.  އެދިވަޑައިގަތްކަން 

 ؟ ނަވަމުތޯއެދިވަޑައިގެންފައެއް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އެދިވަޑައިގަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ބޯޑުން   ކްލެމެންސީ  ފާހަގަކުރިހެން  އެ  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭދެން.  ފުރުޞަތަކަށް  މީހެއް    105އަޅުގަނޑު 

ބެ ބަލަންޖެހޭ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ލިބޭ.  އެބަ  ޚަބަރެއް  ބެލުމަށް  މިނިވަންކުރިކަމުގެ  ލުންތައް 

ކަމަށް   މުހިންމުކަމެއް  ބެލުމަކީ  ގޮތެއް  ހިނގާދިޔަ  އެކަން  މިދަނޑިވަޅުގައި  ތާއީދުކުރަން.  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

 ދެކެން. އެކަމަށް ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑު ވެސް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

މެންބަރު މުޢިއްޒު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި. ކުރިއަށް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. މި ވަގުތު އިއްޒަތްތެރި  

 ގެންދަވާ. 

 

 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ  

އެކަން    105ޅުއްވި  ހުށަހެ ބޯޑުން  ކްލެމެންސީ  އެ  ރިޕޯޓްކުރަމުންދާއިރު  މީޑިއާތައް  މިހާރު  ކަމަށް  ދޫކޮށްލި  މީހުން 

އެބަ   ފުދޭވަރަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮޅުންފިލުވާލަން.  އެބަޖެހޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލެއް  އޮތް  ގެންގޮއްސަ 

އެއީ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ހަމަ  ؟ ތޯ އެ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލާފައި ހުރީސުވާލުތައް ކުރިމަތިވޭ ކިހިނެއްތޯ، ކޮން އުސޫލަކުން

ޖަވާބެއް ނުލިބި ދުވަސްތަކެއް ގޮސް   ރަނގަޅު އެކަށޭނަ  މީހުން    105އާއިލާތަކުން ވާހަކަދެކެވެމުން ގޮސް އެކަމަށް 

ކުރަމުންގެންދޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޝަކުވާ  ފުދޭވަރަކަށް  އައިމަ  ގޮތަށް  ދޫކޮށްލާ  އެހެންވީމާ،  ކުއްލިއަކަށް   .

އެއީ   ޗެކުކޮށް  އުސޫލެއް  އިން  ކޮށްފައި  އެކަން  ބޯޑުން  ކްލެމެންސީ  ކޮމިޓީން  މި  ހަމަ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަމެއްތޯ   އޮތް  ހިނގާފައި  ގޮތަކަށް    105ކިހިނެއް  ކޮން  ކިހިނެއް،  އޮތީ  މި  އިޚުތިޔާރުކޮށްފައި  މީގައި  މީހުން 
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އޮޅުންފިލު  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވާހަކަ  ބަލައިގެންތޯ  ތާއީދުކުރާ  އެކަމަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ފެންނަ  ވާލުމަށް 

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ފުރުޞަތަކަށް   މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ވަގުތުގައި  މި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ޅުގަނޑު ދެން އަނެއް ކަންތަކަށް ޖެހިލުމުގެ ކުރީގައި ދެންމެ މި ހުށަހެޅުނު  އެދިވަޑައިގެންފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަ

މި   ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  ވަކި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތަކުގައި  ލިބިފައިވާ  ތާއީދު  އެ  ހުށަހެޅުންތަކާއި 

ޙަސަން   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އެއް  ހިފާނަން.  ބޭނުން  ފާހަގަކުރެއްވި  ފުރުޞަތުގެ  އެ  ލަޠީފް 

ހިއުމަން   މިގޮތަށް  ބޭނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން  އަރިހުން  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން.  ކަންކަމާ 

ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ނޫނިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެހެން ކޮމިޓީއަކުން ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް މިހާރު އެ ސިޓީ  

މޭރުމު ތަންދޭތޯ  ފޮނުވާފައިވާ  އެބަ  ގަވާއިދުން  އެގޮތަށް  އިނގޭތޯ.  ލިބިދެވޭތޯ  އެބަ  ފުރުޞަތު  ފޮނުވުމުގެ  ސިޓީ  ން 

އެދެން ޔަޤީންކޮށްލެއްވުމަށް ޓަކައި.  އެކަން އިދާ އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަދެއްވުން  ރީ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން 

އަޅުގަނޑުމެއިދާ ކުރިއަށް  ސާފުކޮށްލުމުގެ  އެކަން  ބޭފުޅުން  ދެންމެ  ރީ  އެއީ  ޖެހިލާނީ.  ކަންކަމަށް  ހުރި  ދެން  ން 

އެ   ގުޅިގެން.  މައްސަލައާ  ދޫކޮށްލުމުގެ  މީހުން  ތިބި  ހައްޔަރުގައި  އެއީ  ވާހަކައެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ފާހަގަކުރެވުނު 

ނިހާ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވުމުން  އެކަން  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދު  މައްސަލައަށް 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ.  ވެސް  މެންބަރު މުއިއްޒު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ 

ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް އެ މޭރުމުން ވާހަކަދެއްކެވި. އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިކަމުގައި  

ވޯޓަ ކޮންމެހެނެއް  ދެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައިގައި  މި  ވެސް  ނުދިޔަކަމަކު  ކަށް 

ގޮތެއް އެއްވެސް ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތް ކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް މި ކަންތައް  

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމަށް. އެއްވެސް މެންބަރަކު  ހިނގައިދިޔަގޮތް ސާފުކޮށްލުމާއި އަދި މި މީހުންނަކީ ކޮންބައެއްތޯ އެ  

އަރުވާނަން.   ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުގަނޑު  ކޮށްލައްވައިފިއްޔާ  އިޝާރާތެއް  ކަމަށްވަނީނަމަ  ކުރައްވަނީ  އިޢުތިރާޟެއް 

ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާނީ.  ކުރިއަށް  ބަލައިގެން  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  މިގޮތަށް    އެހެންނޫނިއްޔާ 

ލަޠީފް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަކަށްވާތީއާ އެކުގައި އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެބައޮތް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް  

ކަމަށް   ނިމިއްޖެ  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަމުގައި  ވާހަކަދެކެވުނު  މި  ދެންމެ  އެހެންވީމާ،  އެދިވަޑައިގެންފަ. 

 ރަށް އެ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޙަސަން ލަޠީފް. ބެލުމުގެ ކުރިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 

ބޭފުޅުން   އެ  ވާހަކަ  އެދެއްކި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  އެދުނީ  ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   ވަރަށް  ޓަކައި  ގެންދަވަނީ. އެކަމަށް  ތި  ކުރިއަށް  ބައްލަވާފައި މުޤައްރިރު  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުމެއްގެ 

ސުވާލެއްކުރެއްވީމަ  ޙުސައިން  ޢަލީ  މި  އެއާއިއެކީގައި  އަޅުގަނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި  ދަންނަވައިލާނަން.  އެއްޗެއް  އެއަށް   

ހިނގަމުންދާއިރު   ކަންކަން  ޤައުމުގެ  ތެރޭގައި  އުސޫލެއްގެ  ޢާއްމު  ޢާއްމުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ 

ބައިވަރު  އެތައް  ހުރި  ކުރެވެން  އުފެދުނީމަ  ސުވާލު  ކަންކަމާއި  ހިތްހަމަނުޖެހުނީމަ  މިވަގުތު    ކަންކަމާއި  ކަންކަމެއް 

ބޮޑަށް. ގޭގެ   ވަރަށް  ލިމިޓްކުރެވިފައި  މަޖުބޫރީ ހާލަތެއްގައި ނަމަވެސް އެކަންކަން މިވަނީ  މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތިބީ ލިމިޓުވެފައި މިހާރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ މިނިވަންކަމެއް  

މިވަ އޮންނަނީ  މިވަގުތު  އެ  ކުރައްވާފައި  އެކަން  ހިފަހައްޓަންޖެހިގެން  ހަމަ  ވެސް  ކޮންމެހެން  އެއީ  ހިފެހެއްޓިފަ.  ނީ 

ނުރަނގަޅުކޮށް   ކަމެއް  ހާލަތެއްގައި  މިކަހަލަ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެބަހެއްނުވަން.  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކާ  ސަރުކާރުން. 

ދޭތެރޭގައި   އެކަމާ  ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ  ބަޔަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދާކަމަށް  ވާހަކަ  އިތުރުވެގެންދާނެ  ހިތްހަމަނުޖެހުން 

ކުންފުންޏަކުން   އެހެން ފަރާތަކުން ވިޔަސް އަމިއްލަ  އަދި  ސަރުކާރު ވިޔަސް  އެގޮތުން  ހަމަ  ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، 

ރަތު އުފެދޭނެއޭ  ވިޔަސް ކަންކަން އުސޫލުން ބޭރުން ކުރާކަމަށް ބަޔަކަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ނަފް 

އަޅުގަނޑު   ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން،  އެހެންވީމާ،  ދޭތެރޭގައި.  ބަޔަކާ  އެކަންކުރާ  މެދުގައި  ބައެއްގެ  އެ 

މިކަހަލަ ގޮތަކުން އުފެދުނަ   ކަހަލަ ނަފުރަތެއް  އެއްވެސް  އެކަހަލަ  ދޭތެރޭ  މި ސަރުކާރާ  އުޅެނީ  މި  ބޭނުންނުވެގެން 

ބޭނުމަކީ. އެހެންވީ ބޭނުންވީ އިއްޒަތްތެރި  ނުދިނުން އެއީ  މުޤައްރިރު  އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަދޭން  މާ، އަޅުގަނޑު އެކަން 

އެދިވަޑައިގަތީމަ   ކިޔައިދިނުމަށް  އަޅުގަނޑު  ތިލަކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ފާހަގަކުރެއްވީމަ.  އެހެން  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު 

މިވޯޓު  އޭރުން  ދަންނަވާލަންވާނެއޭ.  އަޅުގަނޑު  މިގޮތަށް  ހިތަށް  ފަސޭހަފުޅުވާނެ  އަޅުގަނޑު  ޙުސައިނަށް  ޢަލީ  ގައި 

 ޙަޤީޤަތުގައި ވޯޓު ދެއްވަން ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮފީހުން   ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެއީ  މައްސަލައަށް.  އޮތް  ދެން  ދެންޖެހިލާނީ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ށް އެޑްރެސްކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައި އޮތް، މިދެންނެވީ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައިވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީއަ

މިވަނީ.   އައިސްފައި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީ  ފޮނުއްވެވި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކަމަކަށްވާތީވެ 
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ބޭފުޅު ތި  ފާހަގަކުރައްވަނީ  މި  ފޮނުއްވެވި ސިޓީގައި  ޖެނެރަލް  ކޮމިޓީ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފޮނުވިފައި  މިހާރުވާނީ  ންނަށް 

އައިސްފައިވާ   ކޮމިޓީއަށް  މި  އާދެ!  ބަލަނީ.  މި  ކަމަށް  އޮންނާނެ  ވިދާޅުވެލައްވާފައި  ބޭފުޅުން  ތި  ޝެއަރކުރެވިފަ. 

ބައެއް މައްސަލަތަކަށް   އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި އެބަހުރި  ނުކުތާއަކީ ޖިނާޢީ  ފާހަގަކުރައްވާ މައިގަނޑު  ސިޓީގައި މި 

ލިމިޓޭޝަން ޕީރިއަޑެއް ދެވިފައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި، ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް އެ ދީފައި    ވަކި

އެ   ހާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  މި  ކަމަކީ  ފާހަގަކުރައްވާ  މި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފުރުޞަތު.  އޮންނަ 

ޓައި އެ  ލާޛިމްކޮށްފައިވާ  އެ  އެބުނާ  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ގާނޫނުގައި  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާތައް  މްލިމިޓުގައި 

ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް. އޭގެ ސަބަބުން ދަޢުވާ ނުއުފުލި ވެސް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ސަކްސެސްފުލް ޕްރޮސިކިއުޝަނެއް  

ށް ޙައްލު ހޯދުމަށް އެކަމަށް  ހިންގުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން އެކަމަ

ރިޢާޔަތްކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ގާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް މި ލިމިޓޭޝަންގެ ސަބަބުން އެ  

ދިމާވާ   އެ  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ދަތިވެ  ނޫނިއްޔާ  ހުރަސްއެޅި  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  ގާނޫނީ  ބޭފުޅާގެ 

ޙައް އެހެންވީމާ،  ގޮންޖެހުންތަކަށް  ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ.  ސިޓީގައި  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް  ލެއް 

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސިޓީ ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް އަދި އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން  

ލަނީ މިކަމާއި މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްލެއްވުމަށް. އަޅުގަނޑު ވިދާޅުވެފައިކަން މިހާރިވާނީ ވެސް. ދެން ފުރުޞަތު ހުޅުވާ

 އެބަ އިންތިޒާރުކުރަން އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފުރުޞަތަކަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 ފުރުޞަތަކަށް އަޅުގަނޑު އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޒްތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު.އާދެ! އިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

މި   ކަންތައް  ފާހަގަކުރި  އެ  ޕީ.ޖީ  ހީވަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ހުން ބަންދުގައި  ހާލަތްތަކުގައި  ބައެއް  އެއީ  ކުރިމަތިވެދާނެހެން.  އިޖުރާއަތުގެ  ދަނޑިވަޅުގައި  ޖިނާޢީ  ނައިރުގައި 

ޤައުމަށް   މުއްދަތުތައް.  އުފުލަންޖެހޭނެ  ދަޢުވާ  ގޮތްތަކާއި  ގެންދަންޖެހޭނެ  ތަޙުޤީޤުތައް  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  ގާނޫނުގައި 
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މިފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެފައި އޮންނައިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހީވަނީ އޭގައި އެ ބުނާ މުއްދަތުތަކެއް ބައެއް ކަންކަން  

އިތުރުކުރާ  ނި ވަގުތުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ދިމާވާނެ.  ދަތިތަކެއް  ބައެއްފަހަރު  ންމުމުގައި 

ކަމުގައިވަނީނަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ މީގައި ނާޖާއިޒު ފާއިދާ ނުހިފޭނެ ގޮތަކަށް މިކަން، ނާޖާއިޒު  

ކު ގޮތަކަށް  ނުކުރެވޭނެ  ބޭނުން  މިކަން  ވަރަށް  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަޖައްސަން. އެއީ  އިންތިޒާމެއް  ރެވޭނެ 

ބޮޑަށް ފާހަގަވާކަމެއް ރާއްޖޭގައި ތަޙުޤީޤުތައް ކުރުމުގައާއި ދަޢުވާ ކުރުމުގައި މީގެ ކުރީގައި ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރިގޮތަށް  

އިޖުރާއަތު ޖިނާޢީ  ޚާއްޞަކޮށް  ފާހަގަވޭ.  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  މުއްދަތުތައް  ބަލާއިރު  މި  ގާނޫނުގައި  ގެ 

އެބަހުރި. އެހެންވީމާ،   ހިންގާފައި  ތަޙުޤީޤު  ދަޢުވާނުކޮށް  މީހުންނަށް  ދެއަހަރުވާއިރުގައި  އަހަރު  ކުރިން  ކަނޑައެޅުމުގެ 

ޤަބޫލުކުރާ   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ހާލަތެއްގައި  މިފަދަ  އެހެންނަމަވެސް،  ސަމާލުވާންޖެހޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަންކަމަށް 

ހާލަތެއް  ގޮތުގަ ނުކުރެވޭނެ  ކަންކަން  ބައެއް  މުއްދަތުތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  މި  ގާނޫނުގައި  އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާޢީ  އި 

ތަ ފުލުހުންގެ  އެދެނީ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ދޭކަމުގައިވަނީނަމަ  އިސްތިސްނާއެއް  އެހެންވީމާ،  އެ  އަންނާނެ.  ޙުޤީޤަށް 

ލަށް ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އިތުރަށް ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށް  ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

އައުން.   ބަދަލެއް  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ  އެކަން  އެކީގައި  ހުއްދައަކާ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކަމަށްވަނީނަމަ  ފެންނަ 

ކުއް ޞިއްޙީ  ހަމައެކަނި  ހުރެގެން.  ހާލަތްތަކެއް  ޚާއްޞަ  ކުރަންވާނީ  އެކަން  އޮވެގެން  އެހެންނަމަވެސް،  ހާލަތު  ލި 

ވެސް   އަޅުގަނޑު  ހުންނާނެ  މައްސަލަތަކުގައި  ބައެއް  ނުވާނެ.  ޢަމަލުކުރެވިގެން  އެކަން  މައްސަލައަކަށް  ހުރިހާ 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަގުތު ބޭނުންވާނެ މައްސަލަތައް. އެ ބާވަތުގެ މައްސަތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިސްތިސްނާއެއް  

މަކީ ހަމަ ކުރަން މުހިންމު ކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު  ގާނޫނުން މިވަގުތަށް ދިނު

 ތާއީދުކުރަން އެގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީ އެގޮތަށް ގެންނަން.

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތެއް ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން އެއްވެސް އިއް

އެއަށްފަހު   މެންބަރު ނިހާދު.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި  ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން ޗެޓްލޮގްގައި.  ކަމަށްވަނީނަމަ 

 ތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ނިހާދު ކުރިއަށް ގެންދަވާ، އިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން  

ކުރައްވަންޖެހޭ  ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި   މަސައްކަތުގައި އޭގައި މި ދަނޑިވަޅުގައި  ބޭނުންވަނީ 

އުނދަގޫތަކެއް ހުންނާނެތޯއޭ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކުން ވެސް އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތާއި  

ޤީޤުކުރާ  މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމްކޮށްފައި އޮތް ހިނދުގައި. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުން، ފުލުހުން ތަޙު

ދުނިޔެއެއްގައި މި އުޅެނީ.   މުޅިން އެހެން  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ 

ފަސޭހަގޮތަކަށް   އިންތިޒާމްތައް  ކުރުމުގެ  ކަންތައްތައް  މި  ކުރުމާއި  މުޢާމަލާތްތައް  ހުރިހާ  މި  އޮންލައިންކޮށް  އެއީ 

ހިނދު، އެކަންވާނެ މަގުފަހިވެފައި އޮތްހިނދު، އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ތިޔައިގައި މާބޮޑެތި  ހަމަޖެއްސޭނެ އުސޫލެއް އޮތް 

ސާފުކޮށްލަން   ހުރިގޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ވިސްނުމުގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ކަމަކަށް. ދެން  ހުރެދާނެ  އުނދަގޫތަކެއް 

ލަކަށް މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ނުއުފެލެންވީ އެ  ކޮން އުނދަގުލެއްވެގެންތޯ މިސާ؟ ބޭނުން ކޮބައިތޯ ވާ އުނދަގޫތަކަކީ

އަދި ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ފޮނުވަންޖެހޭ މައްސަލަ ފޮނުއްވުމުގައި އެ  ؟ ގާނޫނުން ދީފައި އޮންނަ މުއްދަތު ތެރޭގައި

ކޮބައިތޯއޭ އުނދަގުލަކީ ފޮނުވުމުގައި  ގަނޑުމެންނަށް  ކީއްވެގެންތޯއޭ އަޅު؟ ގާނޫނުން ދީފައި އޮންނަ މުއްދަތު ތެރޭގައި 

ދެން މި ދަނޑިވަޅަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޗުއްޓީއެއް ނަގާލާ ނޫނީ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކޮށްލާ  ؟ އެކަން ނުކުރެވެންވީ

ނާޖާއިޒު   އެހެނިހެން  ނޫނީ  ހޯދައިދިނުމަށް  ގޮތްތަކެއް  ލުއި  ފަސޭހަ  އައު  ވަކިބަޔަކަށް  ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ނޫނިއްޔާ 

ލިބޭ ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުގައި މި ފުރުޞަތުގެ  މަންފާތަކެއް ނަގައިގެން އެ ކިއެކި މީހުންނަށް އެކިގޮތް ހެދުމަށް ޓަކައި 

އެހެންވީމާ،  ނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ޢަމަލުކުރާކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  މަގުފަހިވާ    ބޭނުންކުރުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެ ކޮބައިތޯއޭ  ބޭނުން  ސާފުކޮށްލަން  އިތުރަށް  ހަމަ  ބަދަލެއް  އަޅުގަނޑު  ބަދަލުކޮށްގެން  ގާނޫނަކަށް  ން 

ޓަކައި   ހޯދައިދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  މީގައި  އެހެންގޮތަކަށް  ތެރެއިން  މަޖިލިސް  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ  ގެނެސްގެން 

ނުކުރެވިގެންތޯ ކޮންކަމެއް  ސަބަބުތަކަކާއި،  ނުކުރެވިގެންތޯ؟ މީގައި  މުޢާމަލާތް  ކިހިނެއް  ރާއްޖޭގެ  ؟ ކޮންބަޔަކާއި 

ކުން އެބަ ޝަރީޢަތްތައް ޝެޑިއުލްވެސްކުރޭ. މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ވެސް އެބަގެންދޭ. އަދި މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ކޯޓުތަ

އޮތް   ދީފަ.  ޔަޤީންކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިޔުމުން  ކަމަށް  ޢަމަލުކުރާނެ  ތިމަންނަމެން  ވަކިގޮތްތަކަކަށް  އޮތީ  އެ 

އުފުލު ދަޢުވާ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ހިނދުގައި  އުނދަގޫތަކެއް ހުރެދާނެ  ގެންދިއުމުގައި  ދަޢުވާ ކުރިއަށް  މާއި 

 ނުފެންނާތީ އޭގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ފެންނަ   ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ތި ސުވާލުކޮށްލެއްވީމާ  މެންބަރު  މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ސިޓީގައި،   މިދެންނެވީ  ރިޕޯޓުގައި  އެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވައިލާނަން.  އެއްޗެއް 

ހަގަކުރައްވާ ބައެއް ސަބަބުތައް އެހެން ދިމާވެދާނެ ސަބަބުތައް. ދެން އެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ސިޓީގައި އެބަ ފާ

ބޭފުޅާގެ އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ މިސާލަކަށް ބައެއް ޒާތުގެ މައްސަލަތައް، މިއީ ހުރިހާ ޒާތެއްގެ މައްސަލައެއްގެ ވާހަކައެއް  

ރަ އެންމެ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތަކުގައި  ޕްރޮސެކިއުޝަނަކާ  ނޫން. ބައެއްކަހަލަ  ސަކްސެސްފުލް  ނގަޅު 

ހަމައަށް ގެންދިއުމަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާކަންކަން މި ދަނޑިވަޅުގައި ޤައުމު މި އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެކަން  

ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ބައެއް މިނޫން ވެސް  ދަތިތައް ކުރިމަތިވޭ. ދެން ހަމަ މި މޭރުމުން އަޅުގަނޑުމެން އެ    ކުރުމަށް 

ލިމިޓޭޝަންތައް އެބަހުރޭ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓައިމް  ޑިމޮކްރަޓިކް ޤައުމުތަކުގައި މިހާރު ގާނޫނުގައި  ޤައުމުތަކުގައި ހަމަ 

ޓައިމް   އެގޮތަށް  ދޫކުރޭ  އެބަ  އެކޯޓަކުން  ލިބިއްޖެނަމަ  އިޚުތިޔާރު  އެކޯޓަކަށް  އެއީ  ގެނެސްފަ.  ބަދަލުތަކެއް  އެއަށް 

ހަމަ ބަދަލުތަކެއް.  ލިބިދޭ    ލިމިޓޭޝަނަށް  އެބަ  ފުރުޞަތު  މި  ހަމަ  ވެސް  ގާނޫނަކުން  ސަންސެޓް  އެއާއިއެކުގައި 

މިސާލަކަށް   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބޭނުމުގައި.  އެޑްރެސްކުރުމުގެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  މިދެންނެވި 

ވަރަށް   ގިނަފަހަރު  ވަރަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ގޯނާކުރުމުގެ  ޖިންސީ  މުއައްސަސާތަކެއްގެ  ކުޑަކުދިންނަށް  ގިނަ 

ދައުރު   މިނިސްޓްރީގެ  ޖެންޑަރ  މިނިސްޓްރީތަކުގެ  ވެސް،  މަރުޙަލާގައި  ތަޙުޤީޤީ  އެބައޮވޭ  އެއްފަހަރާ  ޝާމިލުވުން 

ވެސް އަދި އެނޫން ވެސް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް މުއައްސަސާތައް އަދި ޕޮލިހުން މިނޫން ވެސް ޑޮކްޓަރަށް  

އެ  ދެއްކުން މިކަހަލަ ކަން ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށް އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ މިސާލަކަށް  ތައްތައް. އޭގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކަށް 

ކޭސްގެ އެސެސްމެންޓްތައް ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިގެން އެ ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމެންޓް ހެދުމާއި އަދި ބައެއް މި  

ން ފާހަގަކުރައްވާ އެއްކަމަކީ މިވަގުތުގައި ވަރަށް ގިނަ ހަމަ  ޒާތުގެ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަކެއް. މި ވަގުތުގައި އެ ބޭފުޅު

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު ހުރިހާ ވަގުތުތަކެއް މި ހޭދަކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގައި މި ކުއްލި  

އެހެންވެއްޖެނަމަހީ ތަޙުޤީޤުތައް    ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި. ވީމާ، ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް އެ ފާހަގަކުރައްވަނީ.

ފުރިހަމަ ނުކުރެވިގެން ގޮސް އަދަބު ލިބެންޖެހޭ މީހަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ނުލިބޭގޮތް ވެސް ވެދާނެއޭ. އެހެންވީމާ، މީގެ  

ބަދަލަކުން   ގެންނަ  ގާނޫނަށް  ތެރެއިން  އިންތިޒާމެއްގެ  ކަނޑައެޅޭ  ނޫނިއްޔާ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތެރެއިން 

އޮންނަ  ކޮންމެވެ އެ  އުފުލުމުގައި  ދަޢުވާ  ވަގުތުތައް،  މައްސަލަތަކުގައި  ބައެއް  ގޮތަކަށް  ލިބިދެވޭނެ  ފުރުޞަތެއް  ސް 

ގޮތަކަށް   ރަނގަޅު  ބެލެންސް  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ގެނައުމަށް.  ބަދަލެއް  ވަގުތުތަކަށް 

ގޮތުގަ  ކަމެއް  ނިންމަވަންޖެހޭ  ނިންމުމެއް  ރިޕޯޓުގެ  ވިސްނަވައިގެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފެންނާތީވެ  އަޅުގަނޑަށް  އި 

ބޭފުޅުންގެ   ތި  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލާފަ.  ވާހަކަ  މި  އިންނާނެ  އަޅުގަނޑު  ރެކޮމަންޑޭޝަންގައި 
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އިން އެއްކަމެ ހިމަނާފައި  އަޅުގަނޑު  ތެރޭ  ރެކޮމަންޑޭޝަންގެ  ގުޅޭ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ  ޓަކައި  އް.  މަޢުލޫމާތަށް 

އެއީ   މުއްދަތުތައް    6ޖިނާޢީ،  ކުރުމުގެ  ދަޢުވާ  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ނުކުތާހެން  ވަނަ 

މި   ބޭނުންތެރިކަން  އުފުއްލެވުމުގެ  ދަޢުވާ  އެއްގޮތަށް  މުއްދަތަކާ  އެ  މައްސަލަތަކުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގާނޫނުތަކުން 

ންޑަމިކްގެ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް  ޕެ  19ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރާހިނދު، ކޮވިޑް

އެކަށީގެންވާ   ވެސް  ކުރިމަތިވުމަކީ  ހުރަސްތައް  ބޮޑެތި  އުފުއްލުމަށް  ދަޢުވާ  އެއްގޮތަށް  މުއްދަތުތަކާ  އެ  ކުރެވިގެން 

އެއްކޮށް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެތީ އެގޮތަށް  ކަމަކަށްވާތީ އާއި އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ދަޢުވާ އުފުއްލެވުމުގެ ފުރުޞަތު 

މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅޭ  ކަމަށް  މައްސަލަތައް  ކުރިމަތިވާ  ހުރަސްތައް  ނުރައްކަލުގެ ބޮޑެތި  ކުއްލި  ޞިއްޙީ  މި     

ލިބިދެވޭނެ ގޮތަށް ރައްޔިތު އިތުރު މުއްދަތެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް  ންގެ  ހާލަތުގައި އެކަނި 

ހުށަހަޅަމޭ   ފާސްކުރުމަށް  ގާނޫނެއް  ސަންސެންޓް  ނުވަތަ  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙެއް  ޚާއްޞަ  ގާނޫނަށް  މަޖިލީހުން 

ހުޅުވައިލެވެނީކީއެއް   އެއްކޮށް  ގޭޓެއް  ފްލަޑް  ބޮޑު  މިކަމަށް  ނޫނިއްޔާ  ބްލޭންކެޓްކޮށް  ހުރިހާ  ދެންނެވީ  މި  އިނގޭތޯ. 

 މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ގޮސް އެކަން ދަޢުވާ ނުއުފުލުމަކަށް. މި ދަތިތައް  ނޫން. ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ވެސް އެ 

ހުރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޭގެ ހަމަ އަސްލު މާނައިގައި އިނގޭތޯ މަސައްކަތްކުރައްވައިގެން އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް  

ވަކި   ދަށުން  އިޚުތިޔާރުގެ  އެ  ކުރެއްވިގެން  ޤަބޫލުފުޅު  އެގޮތަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ފެނިވަޑައިގެން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ނޫން.   ލިބޭގޮތަކަށް  ފުރުޞަތު  މައްސަލަތަކަށް  ހުރިހާ  ހަމަ  ދެވެނީ.  މި  ފުރުޞަތު  އެ  ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް  މިހެން 

ގެންނަ   އެ  މާއްދާއަށް  ގާނޫނުގެ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިސްނައިގެން  މޭރުމުން  މި  އެހެންވީމާ، 

ގެ މިއީ  ބަދަލެއް  އެޑްރެސްކުރުން  މިކަމަށް  ވެސް  އެކުލަވައިލެވޭއިރުގައި  ގާނޫނެއް  ސަންސެޓް  ނޫނިއްޔާ  ނައުން 

މަސައްކަތްކުރީމާ   މިގޮތަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއް.  ހިމެނިފައިވާ  ތެރޭގައި  ރެކޮމަންޑޭޝަންގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތަކަށް ބެލެންސްޑް  ގޮތަކަށް  ރަނގަޅު  ހަމަ  މެންބަރު    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރެވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި 

އިއްޒަތްތެރި   ހުރި  ދެން  ގެންދާނަން  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  ވަނީނަމަ  ނެތްކަމަށް  ފާހަގަކުރައްވަން  ކަމެއް  އިތުރު 

އެބަ ކަމެއް  ފާހަގަކުރެއްވި  ކުރިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ބައި.  އެރުވުމުގެ  ފުރުޞަތު  އޮވޭ  މެންބަރުންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ފާހަގަކުރެއްވި.  ވާހަކަ  އެ  ގުޅިގެން  ކަންތަކާ  ވަޒީފާގެ  ރިލޭޝަންސްއަށް  ލޭބަރ  މި  އިނގޭތޯ 

ވެސް   ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ  ދެއްތޯ.  ކަންކަން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  އިންނަނީ  މި  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ 

ރި މި  ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް  ވަނީ  އެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހިމަނާފަ.  ހިމަނުއްވާފައި،  ޕޯޓުގައި 

 ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒަށް. 
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 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖިނާޢީ   މިދިޔަ  ދެކޭގޮތުގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  މުއްދަތުގެ  ޝުކުރިއްޔާ  އެހެރަ  ގާނޫނުގައި  އިޖުރާއަތުގެ 

ބައެއް ކުށްވެރިން ދޫވެގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ.   ވަންޏާމު  ބައެއް މައްސަލަތައް ނުނިމިއްޖެ ކަމަށް  ތެރޭގައި 

ބައެއް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަން މި ސިޓީގައި، ޕީ.ޖީގެ އެ ސިޓީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި  

ގޮތްތަކެއް   މަޖިލީހުން  މި  ބާރުދޭން  ނިންމުމުގެ  ގޮތްތަކެއް  ޕީ.ޖީއަށް  ގޮތްތަކެއް  އިތުރު  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް 

ތެރޭގައި   މުއްދަތުގެ  އެ  މިއޮތްގޮތުން  މިހާރު  ގާނޫނު  މި  ތެރޭގައި  މީގެ  ކުށްވެރިން  ބޮޑެތި  އެއަށް.  ނިންމުމަށް 

އެބައޮތް. އެ  ފުރުޞަތު  އެ  ދޫވެގެންދިއުމުގެ  މޫސާ ސިރާޖު  މީގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ކުރިއަށް   އެކަން  އޮތްގޮތަށް  އެދިފައި  ޕީ.ޖީ  އެހެންވީމާ،  ތާއީދުކުރަން.  ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ  ވާހަކަތަކަށް  ދެއްކެވި 

 ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވައިލަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޑެއް   މެންބަރުގެ  އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު.  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަދި ނުއެއް އިވޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ނިހާދު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނިހާދު،  ދެންމެ  ހަމަ  ބެހޭގޮތުން  މުއްދަތާ  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

ވާހަކަ. ރަނގަޅު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަ   ފާހަގަކުރެއްވި އޮންލައިންކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ 

ބައެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެކަންތައް   ކުރެވޭ.  ފާހަގަކުރެއްވި  ހަމަ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ކަންތައްތަކުގައި  އް 

ހުރިހާ   ޖެހެނީ  މިހާރު  ހުށަހަޅާއިރުގައި  ކޯޓަށް  ދަޢުވާ  ބުނާގޮތުން  ގާނޫނު  އިޖުރާއަތު  އެދުނީތީވެ.  ފާހަގަކޮށްލަދޭން 

އިނދޭ އެއް ހާލަތެއް. އެއީ ބައެއް ކަންތަކުގައި  ލިޔުންތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅަން. ދެން ހުށަނޭޅޭ ލިޔުންތައް  

މިސާލަކަށް އެއީ ތަޙުޤީޤު، މިސާލަކަށް ބުނާކަމަށް ވަނީނަމަ ފޮރެންސިކް ހެއްކެއް އެ ވަގުތު ނުނިމި އޮތީމަ ޖަހާފައި  

ގާނޫނު އިޖުރާއަތު  ގޮތުން  ހުށަހަޅާފާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އުސޫލެއްގެ  ލިބުނީމަ  ނަތީޖާ  ފަހުން   މިހާރު  ބޭއްވިދާނެ 

އޮންނަ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ. ވަގުތު އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި  

އިތުރުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، މިސާލަކަށް، އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ  

މައްސަލަ އޮންނާނެ. ކުޑަކުދިންގެ  ކަންކަން  ގިނަ  ވަރަށް  ރިޕޯޓުތަކާ  ޖެންޑަރގެ  އަދި  ދެއްކުމާއި  ޑޮކްޓަރަށް  އެއްގައި 
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އަދި އެނޫން މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ހެކިންގެ ބަޔާންތައް، ތަޙުޤީޤު ބަޔާންތައް ނަގަންޖެހޭ. އެ ބަޔާންތައް ނެގިގެން  

ންޖެހޭ ލިޔުންތައް. ދަޢުވާކުރެވޭނެ ކަން ނުވަތަ ނުކުރެވޭނެ  އެ ބަޔާންތަކަކީ ގިނަފަހަރު ހަމަ ދަޢުވާއާ އެކީގައި ހުށަހަޅަ

ކަން ވެސް ޔަޤީންކުރެވޭނީ ބަޔާންތަކާއި އެއްޗެހި ހުރެގެން. އެހެންވީމާ، ބައެއްފަހަރު މިހާރު މިއޮތް ހާލަތުން ބައެއް  

ކޮށް އޮވެގެން ނުވާނެ.  މައްސަލަތަކުގައި، އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގައި މި އޯޕަން

ހުޅުވިގެން ގޮސްދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް   ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ހަމަ  އޭރުން މީގައި ހަމަ ނުބައިގޮތަކަށް 

ކޮންމެވެސް   މުއްދަތުތަކަށް  އޮންނަ  މި  ގާނޫނުގައި  އިޖުރާއަތު  ފެންނަގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  މައްސަލަތަކުގައި 

ތްތަކުގައި، ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ލިބޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ. އެވެސް އެކަން ކުރަންވާނީ އަޅުގަނޑު  ލުޔެއް ބައެއް ހާލަ

ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި މި ހާލަތު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު. މި ހާލަތު ނިމޭއިރަށް އެކަން ނިމޭގޮތަށް ކުރުން  

މުއްދަ އެ  ގާނޫނުގައި  މިހާރު  އެއީ  ބުއްދިވެރީ.  ހާލަތެއް  އެންމެ  މިކަހަލަ  ހިނގާއިރުގައި  ޤައުމު  ރަނގަޅަށް  ތު 

ދެންނެވި   މި  ހާލަތެއްގައި  މިފަދަ  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވޭނެ.  މުއްދަތުތަކުގައި  އޮތް  މިހާރު  ހަމަ  ދިމާނުވާއިރުގައި 

 ކަމަށް ވިޔަސް  ގޮތަށް ކުޑަކުއްޖެއްގެ އެސެސްމަންޓް ހެދުން ކަމުގައި ވިޔަސް ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތައް ނެގުން 

ދުވަސް ނުވަތަ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި    30ދުވަސް،    45އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ  

އިންނަ   މި  މިހާރު  ހަމަ  ވެސް  މުއްދަތުގައި  ލިބޭ  މި  އިތުރުކޮށްގެން  ވަގުތު  އެއަށް    45އެ  އެހެންވީމ،  ދުވަސް. 

 މުއްދަތެއް ދިނުމަކީ ހަމަ ބުއްދިވެރިކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި.  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އިތުރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  

 

 ދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަ

ޖެނެރަލްގެ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ސިޓީފުޅުގައި އެ ވިދާޅުވެފައި ހުރި ކަންކަން. އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ވިދާޅުވެފައި  

ގޮތަ ކުރެވޭނެ  ކަންތައްތައް  ކޮމިޓީ  ހުރި  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ތެރެއިން  މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ށް 

މި   ރިޕޯޓެއް މި ފާސްކުރީ  މި ދަންނަވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން. އެހެން  ވެސް  މިހާރު ކުރެވެން އޮތިއްޔާ އެކަމެއް 

ބަ ކަންކަން  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ކުރަންވާނެ  ކަންކަން  އެއީ  ހާލަތުގައި  ރިޕޯޓެއް.  އޮތް  ޔާންކޮށްފައި 

ކަންކަމުގެ   ހުރި  ފާހަގަކޮށްފައި  ރިޕޯޓުގައި  އެ  އެހެންވީމާ،  ބައެއް.  ލަފައެއްގެ  އަރުވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
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ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢަމަލުކުރައްވަންވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި އެބައޮތް. އެ ގޮތް  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަ ކަން  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާއި  ގިނަ  ވަރަށް  ހުރި  އޭގައި  އޮތްއިރު  ފާހަގަކޮށްފައި  ޅުގަނޑުމެން 

ކަންކަން   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރައްވާފަ.  މިހާރު  ޖެނެރަލް 

ޕްރޮ ގޮތްތަކެއް  ކުރެވޭނެ  ކަންކަން  އެ  ކަމެއް.  ފާހަގަކޮށްދެން  ކުރަންޖެހޭ  ހަދައިދިނުމަކީ  ޖެނެރަލްއަށް  ސިކިއުޓަރ 

 އެކަން ނުކުރެވި އެތައް ބައިވަރު ބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެންދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަ ހުރިހާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފާހަގަކުރައްވާ  އާދެ!  އެބަ  ވެސް  މެންބަރުން  ތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ވެސް ރެކޮމަންޑޭޝަންގައި އެބައޮތް އެކަން ފާހަގަކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެ  

ގާނޫނު   އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެއީ  ހޯދޭނެހެން.  ޙައްލެއް  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިންގޮތުން  ލިޔެވިފައި 

ދާއިރުގައި އެ ގާނޫނެއް ނޫނިއްޔާ އެ އިޞްލާޙެއް ގެންނައިރުގައި މި މޭރުމަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމަށް ޙައްލު  ހަ

ނޫން   މަޑުޖެއްސުމެއް  މަޑުޖައްސައިލާފައި،  އެހާހިސާބުން  އަޅުގަނޑު  ކަންކަން  އެ ސިޓީގެ  އެހެންވީމާ،  ހޯދޭނެހެން. 

އަޅުގަ ދެން  ނިމުނީ.  އެ  އެބައި  ލަޠީފް  އެހިސާބުން  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކުރީގައި  ފާހަގަކޮށްލަން  ނޑު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސިޓީ  އެގޮތަށް  ފޮނުވޭނެތޯ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަކުން  އެހެން  ސުވާލެއް.  އެއްސެވި 

ފާހަގަކުރައްވާ  ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިދާރީ ގޮތުން އެބައޮތް އެ  އެކަން  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ފަ. 

ވިދާޅުވަނީ އެގޮތަށް ފޮނުއްވޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ، އެހެން ކޮމިޓީއަކުން އަނެއް ކޮމިޓީއަށް ވެސް ފޮނުވިދާނެ  

ކަމަށް އަދި ދެ ކޮމިޓީން ވެސް އެކަން ކުރެވިދާނެކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފޮނުވުނު ސިޓީގައި އެއީ  

ޓްސް ކޮމިޓީއަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ ފާހަގަކުރައްވަނީ. އެހެން އިދާރީ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވުމާ  ހިއުމަން ރައި

އެއީ   ނިންމަވަން.  ގޮތެއް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިވަގުތު  މެދުގައި  ސިޓީއާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގުޅިގެން 

މައްސަލަ އެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ކޮމިޓީންތޯ  ހެރަސްމަންޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ސެކްޝުއަލް  ދެންނެވީ  މި  ލިޔާނީ،  އިގައި 

ކަމަކީ   ފުރަތަމަ  ބެލުން.  އެކުލަވައިލެވިފައިވޭތޯ  އެތަނުގައި  ކޮމިޓީއެއް  ޚާއްޞަ  ހިންގާ  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތަކުގެ 

އެއްކަމެއް   ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  އަދި  ކުރިން  އޭގެ  އަދި  ނޫނިއްޔާ  ބެލުން  އެކުލަވައިލާފައިވޭތޯ    30އެބައޮތް.  އެތަނުގައި 

ބެލުން.   އުޅޭތޯ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އެތަނުގައި  ދެންނެވި    30މުވައްޒަފުން  މި  ތަނެއްގައި  ހަމަވާ  މުވައްޒަފުން 

ކަންކަން   މި  އެހެންވީމާ،  ލާޒިމްކުރަނީ.  ގާނޫނުގައި  ކަމަށް  ލާންޖެހޭނެ  ވެސް،  އެކުލަވައިލެވެނީ  ކޮމިޓީއެއް  ކަހަލަ 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް  ސާފުކުރުމަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ވެސް  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނީ  ކޮމިޓީންތޯ  ގެ 
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ދަންނަވަންވީތޯ ތި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ތިއީ ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނާތީވެ ކުރިއަށް  

އި ގޮތެއް ނިންމަވައިލެއްވުމަށް. އެއަށްފަހުގައި  ގެންދަވާށޭ. ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިކަން ސާފުކޮށްލާފަ

 އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސިޓީ   އޮތީ  ލިޔުއްވާފައި  އަސްފާ  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮމިޓީއަކަށް   އެ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާއި  މެންޑޭޓުގައިވާ  ކޮމިޓީއެއްގެ  އެ  އެކަމަކު  އޮވެއޭ.  ފުރުޞަތު  ފޮނުވުމުގެ 

އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށް   އެހެން  ސިޓީއެއް  އަމިއްލައަށް  އޮންނަނީ. އެކަހަލަ  ގޮތަށޭ  ސާފުކުރެވޭ  ފޮނުވައިގެން  ސިޓީ 

މި އުޅެނީ، ދެން އަޅުގަނޑު މާބޮޑު   މިއުޅެނީކީއެއް. އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ލިބިގެންނެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން 

އޮ ދައްޗެއް  އުނދަގުލެއް  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އިނގޭތޯ.  ނޫން  އޮތީއެއް  ފެންނަނީ  މައްސަލައެއް  ކަމަށް  ތް 

ކަންކަން   ކޮމިޓީއަށް  އަނެއް  ކޮމިޓީން  އެއް  އަޅުގަނޑމެން  އެނގިވަޑައިނުގެން  ޖެނެރަލަށް  ސެކްރެޓަރީ  ޙަޤީޤަތުގައި 

ކުރަން އަންގައި އެ ކަންކަން ކުރާތީވެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ކޮމިޓީތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިގެން  

ގައި ވިޔަސް ވެސް މިސާލަކަށް، އެހެން ދުވަހެއްގައި ވެސް މި ހާލަތު މި ދަންނަވާ ގޮތަށް މިކަން  މަސައްކަތްކުރި ކަމު 

މެންބަރު   ސަބަބުން  އަޑުނުސާފުވުމުގެ  )ރެކޯޑިންގގެ  ކޮމިޓީން...  އެއް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮންނަ  ގޮތަށް  ކުރެވޭ 

މިކަން   އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( ތިޔަ ކޮމިޓީން  ފޮނުވީމަ  ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅުވި  ކިޔާފައި  ކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެން 

ވާހަކަ   މައްސަލައެއްގެ  އުސޫލީ  އަނެއްހެން  އިނގޭތޯ.  އަސްލު  އެއީ  ކުރަންޖެހެނީތޯ  އެކަން  ކޮމިޓީއަށް  އަނެއް 

މުޤައްރިރު.   ނޫން  ވެސް  ނުކުރާކަށް  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ދައްކަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު 

ހިއު އުސޫލީ  އަނެއްކާ  މިއަށް  ނޫން.  ވެސް  އެކަމެއް  ގޯސްވެގެން  ގޮތް  ކުރެއްވި  އެކަން  ކޮމިޓީން  ރައިޓްސް  މަން 

ޙައްލެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ... )ރެކޯޑިންގގެ  

މެންބަރު ރެކޯޑިންގގައި ވިދާޅު ވެސް.  އަޑުނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން  ވި އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( ފޮނުއްވިދާނެ ކަމަކަށް 

ކޮމިޓީއަށް   ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ޖެނެރަލަށް  ސެކްރެޓަރީ  މަޖިލިސްގެ  ރައީސްއަށް  މަޖިލިސްގެ  ނޫން،  އެހެން 

ބޭފުޅުންނަށް   އެ  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ހަވާލުކޮށްގެން  މަސައްކަތް  އެ  ކޮމިޓީއަކަށް  ގުޅޭ  މިކަމުގައި  ދެންނެވިދާނެ 

އެހެންޏާ   ހަވާލުކުރީމަ  މަސައްކަތް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  އޭރުން  ކަމަށް.  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ވެސް އެ ހައްދަވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރެއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ އެކަން ކުރަން. އަޅުގަނޑު  

 ނަވައިލީ. ޝުކުރިއްޔާ.ހަމަ އެ ޚިޔާލު އެހެން ހުރީމަ އެހެން ދަން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ދެންނެވީ ދެގޮތަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް  

ސެކްރެޓޭރިއޭޓު އަދި  ވެސް  ވާހަކަފުޅުން  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  މިހާރު  ފާހަގަކުރެވޭ  ލިޔުއްވި  އެބަ  ން އެ 

ނޯޓުން ވެސް އެބައިނގޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް އެގޮތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވެވިދާނެ ކަމަށް އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ.  

އެ   ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީނަމަ  މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި  ކޮމިޓީގެ  މިހާރު ބައްލަވާ  މި މައްސަލަ  ހަމަ އެއާއިއެކުގައި 

ބަ ފޮނުއްވެވޭ އެތަނަކަށް އެ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައިވާ ކަމެއް ބެއްލެވުމުގައި. އެ ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީއަކަށް ވެސް އެ

މި   ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެ  ކަމަކީ  ފާހަގަކުރައްވާ  އެ  ކޮމިޓީން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ 

ގޮ މައިގަނޑު  ކަންކަން  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ބައްލަވަނީ  ހިމެނެނީ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ތެއްގައި. 

ތެރޭގައި   މުއައްސަސާތަކުގެ  ހެރެސްމަންޓް މައްސަލަތަކުގައި  ވަނީނަމަ    30ސެކްޝުއަލް  ހަމަވާ ކަމަށް  މުވައްޒަފުން 

ޚާއް  ލާޒިމްކުރޭ  އެބަ  ގާނޫނުން  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ގާނޫނަކުން،  ލާޒިމްކުރޭ  އެކުލަވާލަން  އެބަ  ހިމެނެންޖެހޭ  ޞަ  އެބަ 

ބައެއް   ހިންގަވާ  އެބަ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތެއްގެ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް.  މައްސަލަތައް  އެފަދަ  ކޮމިޓީއެއް 

މެންޑޭޓުގެ   ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  އެކުލެވިގެންވޭތޯ.  ކަންކަން ސާފުކޮށް  އެ  މުއައްސަސާތަކަށް 

ތަނަކަށްވާތީ ހިމެނޭ  ޚާއްޞަކޮށް  ވިދާޅުވެދެއްވީ  ތެރޭގައި  މި  ސިޓީއަކުން  ކޮށްލީ،  މި  އަޅުގަނޑުމެންނާ ޝެއަރ  ވެ 

ވަނީނަމަ   ކަމަށް  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ސާފުކޮށްލައިދެއްވުމަށް.  އެކަން  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން 

ޓްރައިބިއު ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ފޮނުވައިލެވިދާނެ  ހިމެނޭތީވެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނަލް 

ފޮނުވިދާނެ. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަލުން ދަންނަވައިލެވިދާނެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި ތި  

ދެ   ލުއި  އަވަސް  ސްޕީޑީ  އެންމެ  މިވަގުތު  އެއީ. ދެން  ގޮތް  ފަސޭހަ  ގެންދަވާށޭ. އެންމެ  ކުރިއަށް  އެކަން  ބޭފުޅުން 

ނޫނީ   ވެސް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރުންނަށް  ވިސްނަވާލައްވާފައި  ގޮތަކަށް  ހިނގާނެ  މިކަން  އަވަހަށް 

ގޮތަށް   ފޮނުވާ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅު  އެންމެ  އިނގޭތޯ.  އެކަން  ނިންމައިލާނަން  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް 

ކުރެއްވޭ ގޮތަށް   އެކަން  ރައިޓްސް ކޮމިޓީން  އަދި ހިއުމަން  މި  ނިންމެވިޔަސް  ވީނަމަވެސް. ދެން  ނިންމެވި ކަމުގައި 

ފާހަގަކުރާ އަނެއް ނުކުތާއަކީ މިހެން އެބަ ސިޓީ ފޮނުވާ އެބަ ހަދާ އިނގޭތޯ މީގެ ކުރީގައި އެހެން ކޮމިޓީތަކުން އެއް  

  ކޮމިޓީން އަނެއް ކޮމިޓީއަށް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ވެސް އެހެން ފޮނުވާފައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން ހިނގާ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ  މަޖިލީހުގައި.  މިއީ  އެގޮތަށް  ؟ އުސޫލެއް  ހުށަހަޅައިގެން  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުގަނޑު 

ކުރެއްވުމަށް  ؟ ނިންމަންތޯ އެކަން  ކޮމިޓީން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ބަދަލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
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ރަނގަޅުތޯ އެންމެ  ދެންނެ؟ ދަންނަވަންތޯ  ކުރިއަށް  މި  މަސައްކަތާއިގެން  އެ  ހަމަ  ކޮމިޓީން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ވީ 

 ވަޑައިގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު. އެއަށްފަހު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތާއީދުކުރަން. ތާއީދުކުރަނީ އެއީ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  މުޤައްރިރުގެ ތި  މުޤައްރިރު.   

މެންޑޭޓް   ކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝިއަރީ  އެއީ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ހިމެނުނު  މިކަން  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓު  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝިއަރީ 

ކަންތައްތައް   މި  މީގެ  ޓްރައިބިއުނަލް  ލޭބަރ  އިންނަނީ  މި  ހިއުމަން  ތެރޭގައި  ދެން  ބެލެހެއްޓުން.  މޮނިޓަރކޮށް 

މެންޑޭޓުގެ   ބޭފުޅުންގެ  އެ  އަސްލު  ކަންތަކުގައި  ގެންދަވާ  ބައްލަވަމުން  މި  ކޮމިޓީން  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް 

އޮތީ.   މި  މީގައި  ސުވާލެއް  ބެލުމުގެ  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  އޮތްތޯ  ހެދިފައި  ކޮމިޓީއެއް  އޮންނަންޖެހޭ  ހެދިފައި  ތެރެއިން 

މުން، ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން އެ ކޮމިޓީއަކީ އެއީ ހެދިފައި އޮތް ކޮމިޓީއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  އެހެންކަ

އަޅުގަނޑު  އެހެންކަމުން،  ނުދެކެން.  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ވާންޖެހޭނެ  ކަމަކަށް  އުނދަގޫ  އެއީ  ސާފުކޮށްލުމަކީ 

 ށް ތާއީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެބަ އިންނެވިންތޯ. މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. އިއްއިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ބެހޭ   ވަޒީފާއާ  ނޫނިއްޔާ  އޮތޯރިޓީން  ލޭބަރ  އެއީ  އެކުލަވާލުމަކީ  ކޮމިޓީ  މި  މިހާރު  ވާހަކައަކީ  ދެންނެވި  އަޅުގަނޑު 

މި   ކަމެކޭ  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ދޭ  ވަޒީފާ  މީހާއަކީ  ކުރަންޖެހޭ  ކަން  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލުން 

އެ  30އޮންނަނީ.   މީހުން  ގިނަ  ކޮމިޓީ  މީހުންނަންވުރެން  މި  މީހުން  ގެންގުޅޭ  ވަޒީފާގައި  ނުވަތަ  މްޕްލޮއިކުރަން 

ފަރާތަކީ   އޮތް  ޒިންމާ  ކަންކުރުމުގެ  އެ  ނުވަތަ  ފަރާތަކީ  ކަންކުރަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ.  މި  އެކުލަވާލަން 

ފާ ދޭ ފަރާތުންނޭ  ޙަޤީޤަތުގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ނުވަތަ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއެއް ނޫނޭ. އެ ވަޒީ

ނުވަތަ   ޙައްޤާއި  އިންސާނީ  ބައެއްގެ  ގުޅެނީ  މި  ނުކުރުން  ކުރުމާއި  އެކަން  އެހެންވީމާ،  މިޖެހެނީ.  ކަންކުރަން  މި 

ހިނގާތޯ   އެކަން  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ގުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  މި  ކަމަކާ  ބަލާ  ރައިޓްސް ކޮމިޓީން  ހިއުމަން 

އުނަލް މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް އަދި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް  އަދި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބި 
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އެހެންވީމާ،   ލިބިގެންވޭ.  ކޮމިޓީއަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ބާރު  އެ  އިޚުތިޔާރާއި  ފުރިހަމަ  ހަމަ  ބެލުމުގެ  އެކަން 

ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން މެދުވެރި ނުކޮށް  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެއީ  

ހިއުމަން   ފެންނަނީ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަކަށްވާތީ  ކުރެވޭނެ  ކޮމިޓީއަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ހަމަ  ވެސް 

ރައިޓްސް މި ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލާދީ އެ ލިޔަން އެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް. 

ޅުގަނޑުމެންނާ ކޮންމެހެން ބެއްސުމުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް އަދި އެކަން ކުރަން އަޅުގަނޑު ވެސް ސީދާސީދާކޮށް  އަދި އަ

އަޅުގަނޑުމެންނަން   ޒިންމާދާރުކުރަން  އެކަމުގައި  އޮތޯރިޓީ  ރިލޭޝަން  ލޭބަރ  ނުވަތަ  ޓްރައިބިއުނަލް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ 

ކޮން ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސިޓީ  ނުޖެހޭތީވެ  އެ  ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް  ނޫން  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭނެ  މެހެން 

 އެގޮތަށް ފޮނުވަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ  

އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ނިންމާނަން އިނގޭތޯ. އިޢުތިރާޟެއް ކުރައްވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަމަށް ފުރުޞަތެއް ދެން. ދެން  

މިވަ ކުރިއަށް  އަދި  ކޮމިޓީ  އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު  އަސްލު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިރުގައި  ގުތުކޮޅު 

ކުރިއަށް   ދާދި އަވަހަކަށް. އެހެންވީމާ، އިތުރު ފުރުޞަތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިތުރަށް  ހަމަވެދާނެ  ދޮޅުގަޑިއިރު 

އިތުރުކޮށް ވަގުތު  ޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ގެންދަން. ގެންދަވަން  ކުރިއަށް  ލައިގެން 

އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އަދި  

ވަނީނަމަ   ކަމަށް  ކުރައްވާ  އިޢުތިރާޟެއް  މިކަމަށް  ބަލާނީ.  ކަމަށް  އިތުރުކުރެވިއްޖެ  ވަގުތު  ބައިގަޑިއިރަށް  އިތުރު 

މި    12:30ކޮށްލަދެއްވާ.    އިޝާރާތެއް އެކަމަކު  އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އާދެ!  ކޮމިޓީއެއް.  އެހެން  ގައި 

އާއި ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންކަން    12:30ނިންމާލާފައި ނިންމާނީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް  

ތުރުކޮށްލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  ނުނިމިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވަގުތު އި

ޓަކައި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ވަގުތު އިތުރުކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް މި ބަލަނީ. ބައިގަޑިއިރަށް އިތުރުކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް.  

އޮތް މައްސަލައަށް. އެއީ ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.    ދެން އަޅުގަނޑު ޖެހިލާނީ ދެން 

ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  

ނެރުއްވި   ކޯޓުން  ސުޕްރިމް  ފޮނުވާފައިވާ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ނިންމުމަކުން  ދުވަހެއްގައި  ކުރީ  ކޮމިޓީއިން 

ކަން އެ ބޭފުޅުންގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ގޮތް. އެ ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯ އެކަން  ސަރކިއުލަރއެއްގެ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ
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ޖޭ.އެސް.ސީން  ފޮނުއްވުމުން  ސިޓީ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ދެން  ނިންމެވީ.  އެގޮތަށް  ނިންމުމަށް  އެ 

އެހެން ޖަވާބު.  ސިޓީގެ  އޮތް  ފޮނުވާފައި  މިހާރު  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭފުޅުންގެ  އެބައޮތް  ތި  ވީމާ، 

މައޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެ ސިޓީވާނެ މިހާރު ވެސް ހިއްސާކުރެވިފަ. ފާހަގަކޮށްލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް އޮތް ކަމަށް  

ފުރުޞަތު   ޙުސައިނަށް  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާނަން.  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލައްވާފައި  ވަނީނަމަ 

 .ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަޅުގަނޑަށް   ކިޔާލާ  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  ދެ  އިނގޭތޯ.  ކިޔާލިން  ސިޓީ  އިން  ފޮނުވާފައި  ޖޭ.އެސް.ސީން  އަޅުގަނޑު 

ހުރި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  ފޮނުވިއިރު  ސިޓީ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެވެނީ  ދިރާސާކޮށްލެވުނުއިރު 

އަޅުގަނޑުމެ  ނުވަތަ  ޖަވާބެއް  އެކަށީގެންވާ  ގާނޫނީ  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  އަދި  ގުޅޭގޮތުން  ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ހުރި  ންގެ 

އަޅުގަނޑު   ނުލިބޭކަން  ސިޓީން  އެ  ޖަވާބުދާރީވުމެއް  އެކަށީގެންވާ  ނުކުތާތަކަށް  ފާހަގަކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން 

ޤަބޫލުކުރަން ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ، ސުޕްރިމް ކޯ ވެސް  މި ދަންނަވަން މި ޖެހުނީ އަޅުގަނޑު  ޓަކީ  ފާހަގަކުރަން. މިހެން 

މަތިކުރުވާފައި    141ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ކަހަލަ ޒިންމާތަކެއް  ބެހޭ ގާނޫނުން ވެސް ބައެއް  ވަނަ މާއްދާ އަދި ކޯޓުތަކާ 

އެކަން   އެކަމަކު  އެބަހުރި.  ވެސް  ޒިންމާތަކެއް  ފަނޑިޔާރުގެ  އުއްތަމަ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ކޯޓެއް.  ހުރި 

ފަ. އެއީ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން މި ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި  ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް އުސޫލު އެބަ އޮތް ކަނޑައަޅާ

ވެސް އެބަ އޮވޭ ސުޕްރިމް ކޯޓަށް ގަވާއިދު ހެދޭނެ ކަންތައްތަކެއް. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކަށް ކަންކަން އެންގޭނެ  

ނުވަތަ ގޮތުގައި  ހަމަޖައްސާފަ. އެހެންވީމާ، އިރުޝާދެއްގެ  އުސޫލުތައް އެބަހުރި   ސަރކިއުލަރއެއްގެ ގޮތަކަށް  ގޮތާއި 

ގަވާއިދެއްގެ   ހަމަ  ގޮތަކީ  ހިނގަންޖެހޭނެ  އެކަން  ވަންޏާ  ކުރާކަމަށް  އެކަން  ޖެހޭނީކީ.  ނިކުންނަން  އެކަން  ނޫން 

ކުރިން   ހެދުމުގެ  ގަވާއިދެއް  ފުރަތަމަ  މާއްދާ  ލިބިދޭ  ބާރު  ހެދުމުގެ  ގަވާއިދު  އެ  އަދި  ކޯޓުން  ސުޕްރިމް  ސިފައިގައި 

ބާރު  ބަޔާންކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ކޮންމެ ގަވާއިދެއް ހަދާއިރު ވެސް އެ ގަވާއިދެއް ހެދުމުގެ  ނެ. އެއީ ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ 

ނުވަތަ ލެޖިޓިމަސީ ހޯދަނީ، އޮތޯރިޓީ ހޯދަނީ އެއީ ކޮން ގާނޫނަކުން ކަން ބުނެދީފައި އޭގެ ފަހުން ގަވާއިދު ހަދާފައި  

ކުރި އަޅުގަނޑުމެންނަން  ގެޒެޓްކުރަންޖެހޭނީ.  ގަވާއިދު  ގަވާއިދުތައް  އެ  ބައެއް  ކޯޓުން  ސުޕްރިމް  ފެނުނު  ވެސް  ން 

ގަވާއިދުތައް   ވެސް  އިދާރާތަކުން  އެހެން  ނޫން.  އެކަންޏަކުން  ކޯޓު  ސުޕްރިމް  ބާރު  ހެދުމުގެ  ގަވާއިދު  އެ  ހެދިއިރު 

ގަވާއި ހަމަ  ބަޔާންނުކޮށް  މާއްދާއަކުން  ކޮން  ގާނޫނެއްގެ  ކޮން  ލިބިދެނީ  ބާރު  ހެދުމުގެ  ގަވާއިދު  ދުތައް  ހަދާއިރު 

ކަމެއް.   ކުރެވިދާނެ  ކޯޓުން  ސުޕްރިމް  އެކަމަކީ  ބޭނުން  ފާހަގަކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އެބަދޭ.  ހަދަމުން 
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އިރުޝާދެއްގެ   އަދި  ނޫން  ގޮތަކު  ސަރކިއުލަރއެއްގެ  ކުރަންޖެހެނީ.  ސިފާގައި  ގަވާއިދެއްގެ  ކުރަންޖެހެނީ  އެކަމަކު 

އުސޫލީ އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ވެސް  ވެސް  ގޮތަކު  ފުރުޞަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ހުރިކަން  މައްސަލަތަކެއް  ގޮތުން 

މި   އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނގޭނެ.  ކަންތައްތަކެއް  ކޯޓުތަކަކަށް  އެހެން  ސަރކިއުލަރއަކުން  އެއީ  ފާހަގަކުރަން. 

އޮތް ވިދާޅުވެފައި  އިރުޝާދެކޭ  އެންގިދާނެ.  ތެރެއިން  ގަވާއިދެއްގެ  ހަދާފައި  ގަވާއިދެއް  އިރުގައި  ދެންނެވިހެން 

މިވެނި   ދީފައި  ނަންބަރު  ކަންތައްތަކުގެ  ހުރި  އޭގައި  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަން 

ސަރކިއުލަރއޭ ޖަހާފައި ނަންބަރު ޖަހާފައި އިރުޝާދޭ ކިޔާފައި މި މައުޟޫޢުގެ ހެޑްލައިން އަޅާފައި ފަހުން އަނެއްކާ  

ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ދެކޮޅެއް ދިމައެއް ނުވޭ. އެއީ  މި ހުންނަނީ ކަންތައްތަކެއް އަންގާފަ. އެ

އެއްޗަކާއި  ނަންބަރުގައިވާ  ދިމާނުވާ  ހެޑްލަ  މީގައި  ވާހަކަތަކާ  ހުރި  ދައްކާފައި  އަދި  އެއްޗަކާ  އޮތް  އިނުގައި 

އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ  ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހަމަ އޮތްކަން  

 ޔައުމިއްޔާއަށް ޓަކައި ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނެތް.   އެދިވަޑައިގެންފައި  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  އާދެ!  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންގެ އެ ކަންބޮޑުވުން ރަޖިސްޓްރީ، ކޮމިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްލެވިފައި އެ ވަނީ.  

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ޖޭ.އެސް.ސީން އެ    ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރއާ ގުޅޭގޮތުން 

ވަނީ މި ކޮމިޓީއަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ނިންމެވުމަށް އެ ހަވާލާ ދެއްވި ކަންކަމާއި އަދި އެ ބޭފުޅުން ނިންމުމަށް ވާސިލުވި  

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަނީ  އެ  ފާހަގަކުރައްވާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  އެއީ  ބަޔާންކޮށްދެއްވާފަ.  ކޯޓު  ގޮތް  ސުޕްރީމް   

އިންނަވާ   އުއްތަމަ    3ޖުޑިޝިއަރީގައި  ކޯޓުގެ  މަތީ  އެންމެ  ފަނޑިޔާރަކީ  އުއްތަމަ  އަދި  އާއި  ކަމުގައިވާތީ  ކޯޓު 

ހަވާލާދެވިފައިވޭ.   މާއްދާއަކަށް  ގާނޫނުގައިވާ  ބެހޭ  ކޯޓުތަކާ  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ކަމަށްވާތީ  ފަނޑިޔާރު 

ބައެއް   އެހީތެރިވެދީ  އިޚްތިޔާރުތަކެއް  ޖުޑިޝިއަރީއަށް  ހިންގުމުގެ  ކަންތައްތަކެއް  ދެއްވާ  އެއްބާރުލުން  ކަންކަމުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންވީމާ،  ކަން.  އެބައޮތް  ދެމި  އަދިވެސް  ގާނޫނެއް  ހަމަ  ކަމަށް  ދެވިފައިވާ  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް 

ފޮނުވާފަ ގޮތަށް  އެ  ސިޓީ  ފޮނުއްވެވި  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  ދެން  ޖުޑިޝިއަރީ  އެކުގައި  އިވުމާއި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ނިންމެވީ  މި  ނުދާގޮތަށް  ކުރިއަށް  ދެން  އިތުރަށް  މައްސަލައިގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހިސާބުން 

މިއަދުގެ   އެހެންވީމާ،  އެކުގައި.  ނުވާތީއާ  އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތަށް  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީން. 

އަ ތެރޭގައި  އެބައޮތް  މަސައްކަތުގެ  ވާހަކަ  ކަންކަމުގައި  އިތުރު  އެކުގައި  ނެތުމާއި  އިތުރުކަމެއް  ޅުގަނޑުމެންގެ 
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ފުރުޞަތަކަށް   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުޅުވާލަން.  އަޅުގަނޑު  ވަގުތުކޮޅަކަށް  އެކަމުގެ  އިނގޭތޯ.  ފުރުޞަތެއް 

އަޅުގަނ އާދެ!  ދޭނަން.  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުގަނޑު  ވަނީނަމަ  ކޮމިޓީގެ  އެދިވަޑައިގެންފައި  މި  މިހާހިސާބުން  ޑު 

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ގިނަ   ވެސް ވަރަށް  ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ކޮމިޓީގެ ކަންކަން   އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން  ނިންމުންތަކާ  ކޮމިޓީގެ  މި ދިޔައީ. އަޅުގަނޑު  ހޭދަކުރެވިގެން  މި  ވަގުތު 

ގެ ލިޔުން  ކުރިއަށް  ލިޔަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީއަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އެއީ  ންދާނަން. 

ގޮތުގެމަތީން   ހުށަހެޅުންތަކުގައިވާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެހެން  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ފޮނުވޭނެ. 

ވަގުތު  މި  ދަންނަވަމުން  ވާހަކަ  ޢަމަލުކުރާނެ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް  ނިންމާލީ.  ބައްދަލުވުން  ގެ 

 ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް.

_____________________ 

 

 

  

 
 




