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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް ޖަހައި ވެ 2، ޖަހާއިރަށް. އެހެންވީމާ 2އި އޮތީ `. އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ފެށުމަށް ޓަކައި ހަމަޖެހިފަ

އެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ކޮމިޓީ ުކރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. ިމ  ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ވެސް އޮތުމާ، ބޮޑުެވގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ

ންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހާޒިރީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ކަނިޑތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެީޓގެ ވަގުތު ކޮމި

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް އަދި ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްިރރު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަ އަދި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

 ރަނގަޅު ކޯރަމެއް ެއބައޮތް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަމުން، މިއަދުގެ މި، ވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ. އެެހންވީމާބައި

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އެއްވަަނ  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަކާ  ހުގެ މިނިވަންބައްދަލުވުމަކީ މިއީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީ

ަވގުތު އެްނމެ ފުރަތަމަ އައިޓަމަކަށް  ބައްދަލުވުން މިއީ އިނގޭތޯ. ިމ ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާއަށް ބަލައިާލއިރު ކޮމިޓީަގއި މި

ވެސް ައވަހަކަށް  ވީހާ، ެއްއ ކަނޑައަަޅއިލުން. އެހެންވީމާ ބިލުތަކުގެ ސުންގަޑިަވގުތު ހުރި  މިއޮތީ ކޮމިޓީގައި މި

، ވެސް. އެހެންވީމާ އޮތީ މި ވަގުތު  އަޅުގަނޑު އެދެން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެތިން ކަމެއް ކޮމިޓީަގއި މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިހާރު ދެން  ބިލުގެ ގޮުތގައި މި ދެތިން މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް.

ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟް  އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ވެސް އެބަ ައޅުގަނޑަށް އޮްފ ދަ މައިކުގައި

، ށް ނިންމަންވީ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާމަހުގެ ނިޔަލަށް މި މައްސަލަތައް ނިންމާ ގޮތަ ކުރައްވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިނު

މި އޮްތ ތިން ، ރަްއވާ ތަނެްއ ނުފެނޭ. ެއހެންވީމާއެްއވެސް އިޢުތިރާޟެްއ ކު ތެރި މެންބަރަކު މިަކމާއިްއޒަތް

މަސައްކަުތގެ މި ތިން ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ސުންަގޑިއަކީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި ކަނަޑއަޅަން. ދެން 

ށް ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަާރކޮ މައްސަަލއަކާ ތަކުްނ ފޮނުވާފަިއވާއަށް އަމިއްލަ ފަރާޖެންާޑގަިއ ކޮމިޓީމިއޮތީ ކޮމިޓީެގ އެ

ިރ ވާފައި އޮތް ސިޓީ ޮކމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެއްގުޭޅގޮތުން ފޮނު އާމި މައްސަލަ .ގޮތެއް ނިންމުން އިނގޭތޯ

މި އައިސްަފިއ ކޮށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުަގިއވާނެ. އެހެންވީމާ، ކުރު ގޮަތކަށް ޚުލާޞާ

ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުންެގ  ހައިކޮން މައްސަަލއެއްޯތ. އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލައަށް އެއީ އެއީ 

ތެރެއިން ެއ ކޯުޓގެ ދެކުުނެގ ގޮތްޕަށް ހަމަޖައްަސވާފަިއާވ ތިން ފަނޑިޔާރުންެގ ތެޭރގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

މިއްލަ ަހއިިސއްޔަތުން ޮފނުވާފައި އޮތް ސިީޓެއއް ިމ ސިޓީައކީ. ދެން ީމގައި ޒާހިުރ އަ މ.ސީނާ، ައޒްމިރާލްދާ

ވާނެ. ނަކުރަްއވާފައި ހުރި ަޝކުވާަތާކއި މި ކަންކަން ިތ ބޭފުޅުން ބައްލަަވއިލެްއވީމަ އެ ސިީޓން ފެނިވަޑަިއގަން

ތުްނ ޔަޤައްރިރުގެ ހައިިސއްގެ މު މިޓީކޮކުރުމުަގއި ޑާލަ އެޖެންސަމި މައް ތަކުރާރުުކރާކަށް ނެތިން. އަޅުގަނޑު އިތުރަށް

ގެނައިން އިނގޭތޯ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މި ފަހުގައި އެއް ކަންކަން ދިރާސާކޮށްލުމަށްއަޅުގަނޑު ބަ

ލަނީ. މި ކުތާަތއް މި ދަންނަވާނުއެއް ރި ބަ. އޭގެ ތެޭރގައި ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވިފައި ހުއި ގެނައުމަށް ޓަކަ

އިރު އަުޅގަނޑު ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ނޑުމެން މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރިށަހެޅުއްިވއިރުަގިއ އަޅުގަމައްސަލަ ހު



2 

 

 2010/22ގާނޫުނ ނަންބަރު  2010/40ގުޭޅގޮތުން  އްދުމާކޯޓުގެ ދެ ގޮފި އުފެ  ނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިބޭ

ން ދިރާސާކުރަްއވައި ިމ ކޮމިޓީ ނޫނަކީ މި ތަުކގެ ގާނޫނަށް އެްއވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ގާއްޖޭގެ ކޯޓުދިވެހިރާ

ހުން ފާސްކުރަްއވާފައި އޮތް ގާނޫނެއް. ެއކަން ެވސް މިއަދު އަޅުގަނޑު ބޭނުން ކޮމިީޓެގ ލީތެރި މަޖިތްއިްއޒަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  35ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން. ދެަވނަ ނުކުތާއަކަށް އަުޅގަނޑު ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން އެ ާގނޫނުގެ 

ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިުމުކރާނެ ރަށަކާއި، އެ ދެ ގޮތްޕަްށ ނިސްބަތްވާ ގެ ދެ ގޮފި ޤާކޯޓު ހައި

. އަނެއް ޕޮއިންަޓކަށް އްވާަފއި އެ ބާރު އެގޮތަށް ދީފަކަމަށް ވެސް އެބައޮތް ކަނަޑއެޅިގެން ގާނޫނުަގއި ބަޔާްނުކރަ

 9ފައި ތިބި ކޯޓަށް ޢައްޔަންކޮށް ން ހަމަޖައްސަންވާނީ ހައިރުޔާފަނޑި ކޯުޓގެ ގޮފިތަކަށް މިއޮތީ ގާނޫނުގައި ހައި

. ދެން އަނެއް ނުކުާތއަކަށް މި ފާހަގަކުެރވެނީ ޔާންކޮށްފަބަ މި ގާނޫުނގައި އެބައޮތް ްނކަން ެވސް ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއި

މެ އިސް ފަރާުތގެ އިމުކުރުމުގެ ބާުރެގ އެންއްސުމަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާފަނިޑާޔރުން ހަމަޖެ އެގޮތުން ހަމަޖައްސާ

ާޔންކޮށްފައި އެބަޮއވޭ. ހަމަ ބަގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއްކަން އެ ގާނޫުނގައި ހައިސިއްޔަތުން ސީދާ ސުްޕރީމް ކޯޓު

އަޒްމިރާލްދާ ޑރ.ހުން ފާސްކުރި. ދެން ސްކުރި ގާނޫނެއް ެއއީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ފާ 

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަނީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ސު ފީެގ ފަނޑިޔާުރކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިޯކޓުެގ ދެކުުނ ގޮ ޒާހިރު ހައި

އަދި އެ ޤަރާރު ކަނޑައަުޅއްވާަފއިވަީނ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުންކަން އެނގެްނ  ޤަރާރަކުންކަމާއި

އިވާ ފަނުަގއި ބުނެނޫގާމުަގއި ޕަްށ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުއިޓް ބަލައިލީމަ. އެގޮތުން އެ ގޮތްސަ އެބައޮތް. ެއއީ ވެބް

ރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަްއޗަށް ވިސްަނިއ ވަނަ ާމއްދާގެ މައްޗަާށއި ޝަ 141 ގެޤާނޫނުައސާސީކަންކަމުގެ މަްއޗަށް 

 ްށފައި އޮްތއިރުަގއި އެަބއޮތްއިއްތިފާޤުން ފާސްކޮ ިއވާކަން މި ަޤރާރުންފަބެއްލެވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖައްސަވާ

 ަކންކަން ގެނެސް ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް މި ،އެހެންވީމާ ފާހަގަކުރެވެން.

 ރަޝީދު އިޝާރާތްކުރެްއވި.  މެންބަރު ރިޔާޟް ލަން. އިްއޒަތްތެރިކަން ހުޅުވާއަޅުގަނޑު މި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ވިލުފުށީ

ރުަގިއ ގުިޅގެން އުަފއްދަންޖެހޭ ގޮފި. ެއއީ އުތު ވިހެން ގާނޫނަކުން ައއި ބަދަލާރިރު ާފހަގަކުރެއް މި މައްސަލައަީކ މުޤައް

ބެހޭ ކަންކަން ސުލޫކީ މައްސަލަ އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް  ފަނޑިޔާރުންނާ ،. ެއހެންވީމާަގއި ެއއް ގޮފިއަދި ދެކުނު

ނަނީ. މިހާރު ކޮމިޝަނަށް ީދފައި މި އޮން ސަރވިސަސް  ބެލުމުގެ އިޙުތިޞާްސ ކަނަޑެއޅިފައި މި އޮންނަނީ ޖުޑީޝަލް 

ން އިގެ ތެރެ މުވަނަ ާމއްދާަގއި މި ބުނާ ޝަރުޢީ ނިޒާ 141ެގ ޤާނޫނުައސާސީމަްއަސލައަކީ  މި ދިމާވެގެން ިމއުޅޭ

 ރުވައި މި މެން ވަދެ މިއަށް ނުފޫޒު ފޯމި ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަުޅގަނޑުހިނގާ ކަމަކަށްވާީތވެ އެތަނުަގއި ހިނގާ 

މަށް އަުޅގަނޑަށް ކަންކަން ބެލުމަކީ މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރުމަށްވުރެ ނުކުރުން މަސްލަޙަތު އޮތް ގޮތްކަ

މެދު ކަންކަން ކުރާެނ އަެނއް ޯކޓުން ބަދަލުކުރުމާއި އެ މީހުންނާއި ބޫލުކުރެވެނީ. އަދި ފަނިޑާޔރުން އެއް ކޯޓުންޤަ
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، މާ ވާުލކުރެވިަފއި ގާނޫނީ ގޮތުން. އެހެންވީގެ މައްޗަށް ހަސް ކޮމިޝަނު ވިޖުޑީޝަލް ސަރ އުސޫލުތަެކއް މި އޮންނަނީ

އެކަން ކަށް ނޯވޭ. ކުން ގެންނަ ބަދަލަށް ފާޑުކިޔައި ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ޖާގަ އަޅުގަނުޑމެންނައެ ފަރާތްތަ

ވާުލވެ ހަ ކާދައުލަތުގެ ކަމަ ވިޔަސް ަގއި ުބނޭ އަމިއްލަ ފަރުދަކު އްދާގެ )ނ(ވަނަ މާ 41ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ރުމަކީ ކު

 ބެހި ނުފޫޒު ފޯރުަވއި އްަތކާ ރުން ކުާރ ކަންތަަފނޑިޔާ ،މުަގއި ވީނަމަވެސް އެ މީހުން ކުރާހުރި މީހެއް ކަ

، ެގ އެްނމެ މަތީ ބާރު. އެހެންވީމާއިމުކުރުމުޤާ ޕްރީމް ކޯަޓކީ ޢަދުލުއިންޞާފުސު ،ދައިގެނެއް ުނވާނެއޭ. އެހެްނވީމާހަ

، އެހެންވީމާ އެޮގތަށް ނިންމީ.ންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުން ނޫންތޯ އޮތް ރަްއޔިތު ށް ގާނޫނުން ދީފައިއެ ބާރުގެ ަމއްޗަ

 ،ވެސް. އެހެންވީމާ ހުން ކަނޑައަާޅނެ ގޮތްމެން އެކަން ނިންމީ ވެސް އެ ދެ ގޮފި ހަދަން އެ ދެ ގޮތްޕަށް މީއަޅުގަނޑު

ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަަލއަކަްށ  އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ބަލައިގެން ން ކޮށްފަިއވާ ކަމަކަށްވާތީގޮުތގެ މަތިއެ

ކޮމިޓީއަކުން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި  ނުފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑަށް ުނފެނޭ މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާކަށް މި

 ކަެމއް ޮއެވއްޖެމައްސަލަިއގައި އެ ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެްއވަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްަވިއގެން 

ށް ކުރެވޭނެ ކަމެްއ ިއގަންނަވަން. މި ޮކމިޓީއަކަމުަގއި ުކރިއަށް ަވޑައްޔާ އެ ފަރާތަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މިއްޖެ ވެކަމަށް 

 ހުށަހެޅީ.  މިށް ތަ. ެއގޮމަކަށް ައޅުގަނޑުމެންނެއް ނުދެކެންތް ކައޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހުަގއި އެރަްއވައި ެދްއކެވި ވާހަކަފުޅަށްޢާޔަްތކުޗަށް ރިރަޝީދު މިކަމުގެ ަމއް ޟްއިނގޭތޯ. ރިޔާ ޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ްސ ވިސަމަން ވެސް. އެއީ މި ޖުޑީޝަލް ސަރތަކަށް މިކަން މި ކޮމިޓީން ނިންިކ ގޮމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވީ ވަ

ިމ ޅުއްަވއިެގން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކަމެްއވީމަ ކުރިއަށް ގެންދަން. އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން މިކަން ކޮމިޝަނަސް ހުށަހަ

އިލްހާމް އަޙްމަދު ، ވީމާތީ. އެެހންމަށްވާކަ އި އޮތް ބާރު ދީފައި އޮތް ތަނަކީ ސުްޕރީމް ކޯޓުމަޖިލީހުން ދީފަ

 ިއގެންފައި އޮތީ. އިލްހާމަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޑައެދިވަ  ފުރުޞަތަކަށް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ

އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިކަމުގެ ބާވަތުން އަުޅގަނުޑމެން އަބަދު ވެސް ަދއްާކ  ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

 މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އަބަދު ،ވާހަކަެއއް ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާށޭ

 އިާދރީ ގޮތުން ކުެރވުނު ކަމަކާ  ތެރޭަގއި ގެއަށް. ެދން އެ މީހުންތެރެ ވާަހކަެއއް ކުދިުކދި ކަންތައްތަުކގެ ވެސް ދަްއކާ

ފަނޑިޔާރުން އެކި ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމާއި މި ކަންތައްތަކުގެ ތެެރއިން ިއޖުރާޢާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ގުިޅގެން 

ނަންޖެހޭނެ ން ވަންބޫލެއް ނުކުރަން އަުޅަގނޑުމެުރގައި އޭގެ ތެެރއަށް ައޅުގަނޑު ޤަކަންކަން ކޮށްފައި އޮންނައި

 ރަޝީދުގެ ވާހަަކއަށް ައޅުގަނުޑ ތާއީދުކުރަން.  ިރޔާޟްކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން.  އާދެ!

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ގުިޅގެން މި ސިޓީތައް ދިރާާސކޮށް ކިޔަން ެވސް ަވގުތު  ރިރު. އަޅުގަނޑު މި މައްސަލައާޝުކުރިްއޔާ މުޤައް އާދެ!

ވަރަށް ިދގު ސިީޓއެްއ. އެހެންނަމަވެްސ، މީަގއި ކުރު ގޮތަކަށް ބަަލއިލީއިުރގަިއ ވެްސ ވަރަށް  .ނަގަން ބޭނުންވޭ

ޑީޝަްލ ޖުްއ ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި މައްސަލަިއގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެ  ކަންބޮޑުވާ

. އަދި މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްާދ އަށް ހާޒިރުކުރުމަށްސަރވިސް ކޮމިޝަން މި ކޮމިޓީ

މި މައްސަލައިގައި ކަްނ  ގަނޑުމެންނަށްށް. އޭރުން އަޅުވަަޑއިގެންެނވުމަށް ދެންނެވުމަޒާހިރު ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް 

ބޮުޑވާ މަްއސަލައެއް ފަނިޑޔާރުން އަިދ ކަންއަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް މިއީ ރަށް ާސފުވެގެންދާނެ. ވެގެންދިަޔ ގޮތް އިތު

 ިވ އެންމެ ތަޢުލީމީ ގޮތުންުހރި މާލޭގެ ކޯުޓގަިއ ހުންނެ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ މާލޭގެ ަރއްޔިެތއް މާލޭގެ ކޯޓުަގއި

ވަރަށް ބޮޑު ، ވީމާށަކަށް މި ފޮނުވައިލީ. ވަަރށް ތުއްޕުޅު ދަރިން އެބަ ތިބި. އެހެންބުއުސް ބޭފުޅާ އެހެން ރަފުންނާ

 ގެ ބޭބޭފުޅުން އެހެން 5ވަރުގެ ގްރޭްޑ އެކަމަނާއަްށވުެރ މާ ދަށް ފެން ޙާލެއްަގއި މި ޖެއްސީ. އެެހން ވަނިކޮށް

ރުކަމަށް އިސް މާލޭގައި މިހިރަ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާއްޖޭގަިއ ަގންނަވާ ބޭބޭފުޅުން ރާއި ވަޑަރަށްރަށަށް ނިސްބަތްވެ

، ރުން ވެސް އެބަ އިނގޭ. އެހެންވީމާ ފެއްކަން މި މިންވަވާފަިއވަނީ. ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންޞާފަނޑިޔާރަކަށް ވެސް ލައް 

ވައިލުމަކީ ވަރަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު ފޮނުކަށް ރަށަކަށް އަރުވާލާފަިއާވ ގޮތަކަށް ތަގޮ އް ނެތްމުއްދަތެ ތާއަބަދަށް

ލަ ވަރަށް ސީރިޔަސް މައްސަަލއެްއެގ ސަމި މައް ،ވީމާހެންއެ ބޫލުކުރަން.ހާނާތެްއގެ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ޤަބޮޑު އި

 ޝަންމިރޭަގއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮތެބެހޭ ފަރާތްތަްއ އޭެގ  އަދި ކަމާ ހޭނެކަމާއިލަންޖެބަގޮތުަގއި 

މި ކޮމިޓީއަށް އެުކަގއި މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި އަޒްމިރާްލދާ ޒާހިރު އެއާއި  ރުކުރެްއވުމަށާއި އަދި ހަމަހާޒި

 ވަަޑއިގެން ދެންނެވުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ދަންނަވައިލުމަށް ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާތް ހާޒިރުކުރުމަށް. ދެން ަކށް ހުށަހަޅުއްވައިފި ދެ ފަރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ވަކި ގޮތައިްއޒަތްތެ ،އިމްތިޔާޒް 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ  ުގޅިެގން ވެސް ގަތުމާއިއަށް ވަޑަ ްތތެރި މެންބަރުން އަލުން ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ބައެއް އިއްޒަ

އް ހުށަހެޅުމުގައި ބައެ ކޮންމެވެސް ވަަރަކށް ބޭނުންވޭ އަުޅގަނޑު މުޤައްިރރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މި މައްސަލަ

މަތިން  ަވކި ުއސޫލެްއގެލީމޭ. ބަލަިއލިއިރުަގއި ގޮތްޕަށް ފަނިޑޔާުރން ކަނޑައެޅުުމގެ ހުރިހާ ބާރެއް ލައިނުކުތާތަކަށް ބަ
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ކަމުެގ ިއވާ ކަންފަދެއްވާފައި އޮތީ ސުޕްރީމް ޯކޓަށޭ. ދެން އެގޮތަށް ފަނިޑާޔރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ގާނޫނުގައި ބުނެ

ރުން ފަނޑިޔާާށއި ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ ިވސްނަިއ ބެލުމަށްފަހު ވަަނ މާއްދާެގ މައްޗަ 141ގެ ޤާނޫނުއަާސސީމައްޗަށް 

ުރ. އަނެއްކާ ފަނޑިޔާރުްނގެ ވެްބސައިުޓގައި އެަބއޮތް އެ ޤަރާ ހަމަޖައްސަވާފަިއވާކަން މި ޤަރާރުން ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން

ގަނޑު ފުރުޞަތެްއ އިއްތިފާޤުން މިކަން ކުރައްާވފައި އޮތީ. ދެން އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާއަށް ެވސް އަޅު

 އަރުވާނަން. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ތަކެްއ ންވާ އެހެން ކަންތައްއަޅުގަނޑުމެން ކޮންސަރ ތައް އެއްކިާބކޮްށފައިއި ގާނޫނުަގއި އަދި ހުރި ކަންތައްމި ސިޓީގަ

ެއކަމަނާ ފޮނުއްވި ިސޓީއަްށ ޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޖު ިއ ސުޕްރީމް ކޯޓަށާިއ،ވެސް އެބަހުރި. ޭއގެ ތެޭރގަ

ބޮޑުވާ ކަެމއް. އަދި ެއއާިއ އެީކގައި ެއއްވެްސ ތާކަށް ަކންއަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް  އެއީ ކަންޖަވާބެއް ނުލިބިގެން އުޅޭ 

ައޅުގަނޑަކަްށ  އެއީުލމަކީ ނުވައިފޮފޮނުވައިލެވެނީ ކޮން މުއްަދތަކަށްކަން ނޭނގި  އެ  ލާއިުރގައިއިމީހަކު ފޮނުވަ

ރުން ޕްރީމް ކޯޓަށް ެއބައޮވޭ ހަމަ ފަނޑިޔާސުހަމަ  ،ބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކުރެވިދާެނ ކަމެއް ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ ޤަ

އަނެއްކާ އަނބުރާ މި ކޯޓަށް ހުރެފައި ވަންދެން އެ ކޯޓުަގއި އެއް އަހަރު ރޯލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެްސ. ހަމަ

ެވސް މީހަކު ެއއް ،މާގޮތެްއ. އެެހންވީ މިވެސް ހަމަ އެކަން ކުެރވިދާނެށް ގޮސް ދެްނ އެކޮޅައައިސްަފއި އެހެން ބަޔަކު 

ފޮނުވައިލެޭވއިރުަގއި ެއއީ ކިހާ މުއްދަތަކަށްތޯ އެނގެން އެބަޖެހޭ.  އެމީހާ ހުންނަ ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް

ން. ެއ ތަންތަނުގައި ވެސް ހަމަ ތަންތަނަްށ މީހުން ފޮނުވާ ތަންތަ މިއީ ހުސް އެގޮތަށް ސިފައިންެގއާިއ، ފުލުހުންނާ

ްށ ކޮއެ މުއްދަތު ތަކުރާރު، މާވީވަަހކަށޭ މި ދާންޖެހެނީ. އެހެންއޮވޭ ކަނޑަެއޅިފައި ވަކި ުމއްދަތެއް މިވެނި ދު

ލް ސަރވިސް ެވސް ވަރަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ެވސް ޖުޑީޝަނުއްވާ ސިޓީަތކަށް ެއއްވިދާޅުވެެދްއވުމަށް އެކަމަނާ ފޮ 

 އެ ކަންތައްތަކާ، . ެއހެންވީމާފާހަގަކޮށްފައި އެބައޮތް ވާބު ނުދެއްވާ ވާހަކަ މި ސިޓީަގއި ސް ޖަނުން ވެކޮމިޝަ

ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ެވސް  ޖެހޭވިޔަސް އެބަ މެން ހަމަ ކޮންމެ ގޮތެއްއަޅުގަނޑުމަޝްވަރާކުރަން ބެހޭގޮތުން 

 ުދކުރަން. ުޅގަނޑު ތާއީހުށަހެޅުްއވުމަށް އަ ހުށަހެޅުއްވިއެ ިއންތި ، ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޞަތަކަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ތަނެއް ނުެފނޭ. މިހާރު އިއްޒަތްތެރި ރުމިހާރު އިއްޒަތްތެރި އިތުރު މެންބަރަކު ފު

ވަނީ މި ދު ހުށަހަޅުއްރަޝީ ރިޔާޟްސްފަ. އެއް ހުށަހެޅުމަކީ، އައި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން މިއޮތީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް

މިޓީއަށް ލިިބގެްނވާ ހަިއސިްއޔަތެއް ވެްސ ކޮ ނެޭއ. އަދި މިފެއަކުން ނުމައްސަލަިއގެ ތެރެއަްށ ވަންާނކަށް މި ކޮމިޓީ 

ވަކި  ންގެ މަޖިލީހުންއްވާަފއި ރަްއޔިތުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަކީެއއް މި ގާނޫނުަގިއ އަޅުގަނޑުނޫނޭ އެއީ
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އި އެ ހަމަތަކަށް ފަިއ ދީފަޗަށް ލާޒިމްކޮށްއްތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސްކުރަްއަވއި މި ބާރުގާނޫނެއް ފާ

މުގެ އެންެމ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާފައި މި ބަސް ބުނުަވއި އަށް ވެސް ރިޢާޔަްތކުރައް ޤާނޫނުއަާސސީޔަތްކުރަްއވަިއ ރިޢާ

ބިގެންާވ ކަމެްއ ތިޔާރު ލިން އިޚް ކޮމިޓީ ވާކަށް މިޑަިއގަންނަވަ ރާތުން ނިންމާފައި އޮތް ކަމެއްެގ ތެރެއަށް ވެދެފަމަތީ 

ިމކަމުެގ ތެރެއަށް ނުވަންނަން. ިއލްހާމް މި ހުށަހެޅުމަށް  ،އެހެންވީމާ ހުށަހަޅުއްވަނީ. ރިޔާޟްނޫންކަމަށް 

މަީކ، އިމްތިާޔޒް ހުށަހަޅުއްވަނީ މި މައްސަލައިަގއި ހުރި ބައެްއ އްވުތާއީދުކުރަްއވަނީ. ދެން އަނެއް ހުށަހެޅު

ށަހެޅުްއވި ފަރާތް ކޮމިޝަނާއި އަދި ަމއްސަލަ ހު ކަަދއްކާ ހަދަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސްވާހަ ށްގެ ަމއްޗަތަކުތާނުކު

އިތުރު ުހށަހެޅުމެއް ނެތުމާއި އަިދ ، ހެންވީމާކުަރއްވަނީ ޮރޒައިނާ. އެ ކަމަށް. ެއަކމަށް ތާއީދު މި ންނަގެންނަން ފެ

ޓަށް އަހާނަން. ށް އަޅުގަނޑު ދެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯްއކޮއެ ނެތުމާފައި ވާހަކަދައްކަްނ އެދިވަަޑއިގެންއިތުރު ބޭފުޅަކު 

 ޖޭ.އެސް.ީސއާ ވަްނ އެގޮތަށް މުަގއި ެއ ފަރާތަށް ޖަވާބެއް އަރު ގެ ހުށަހެޅުރިޔާޟްހެޅުމަށް. އަދި ފުރަތަމަ ހުށަ

އްާޔ ޖޭ.އެސް.ީސައށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮތި މި ދެންނެވީ ގުޅަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދަން

ކޮށްލަން ރެކޯުޑގަިއ. ހުށަހެޅުމުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާތީ ެއކަން ވެްސ ފާހަގަ ގެިރޔާޟްއެގޮތަށް ަޖވާބުދޭން ވެސް 

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ  ރައްވާ ބޭފުޅުން ފުރަތަމަ ވޯޓު ދެއްވުމަށްކުގެ މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުރިޔާޟް އެހެންވީމާ، 

ފިޔަވައި ެއހެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކޮމިޓީގަިއ  އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި ެދ މެންބަރުން

 ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ ވޯޓު ދެއްވީ މި މައްސަލަ ސިޓީައުކން އެ ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހުގައި މި މައްސަލަ 

އަޅުގަނޑު  ،ކަންނޭނގެ ެދއްތޯ. އަިދ ފަހަރެއްގައި  އަށް އެހުމެއް ދެން ނެތް މިހާ ހިސާބުން ނިންމަން. ދެވަނަ

އިމްތިާޔޒުގެ ހުށަހެޅުމަށް  ،ވާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާބަރުން ބޭނުންފުޅުއަހާލާނަން ތި ިއއްޒަތްތެިރ މެން

މިޓީން ކޮމި މައްސަލަ މިހާ ހިސާބުން ، އެދެން. ދެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ ޓު ދެއްވުންގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯ ފެނިވަޑައި 

 ކޮމިޓީ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ކަމުގައި ދަންނަވަމުން  ނިމުނު

__________________ 




