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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށީ.    49ދު  ވަނަ ބައްދަލުވުން މި ފެށުނީ. އަޅުގަނޑު މިއަ  49ރީ ކޮމިޓީގެ  އަޝިޖުޑީ`.  

މި އެޖެންޑާގައި  އެއީ    މިއަދުގެ  މައްސަލައަކީ  އެ  އަދި  ދިރާސާކުރުން.  މައްސަލަތައް  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން  އޮތީ 

ކުރިއަށް  ކޮމިޓީން  މިއަދު  މައްސަލައަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތުންގެ    2020  އޮގަސްޓު  24ގެންދާނެ  ބޭއްވި  ގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ    148ވަނަ ޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ    30ދައުރުގެ  ހުގެ ދެވަނަ  މަޖިލީ

ސްޕްރީމް ދަށުން  މަޤާމަށް   )ހ(ގެ  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ދަފްތަރު    ކޯޓުގެ  ޙުސައިން،  ރަޝީދު  ޢަލީ  އަލްއުސްތާޛު 

ގުޅޭގޮތުން    ފެންޖަންބުގެ ޢައްޔަންކުރުމާފިނި/ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  ،އާއި ޑރ.މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  RC2302؛ ނަންބަރު

ފޮނުވާފައިވާތީ   ؛150  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެވާތީ  ށް ފޮނުވާފައިފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީއަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  

މައްސަލަ ބާވަތުގެ   އިގައިމި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އޮތީ.  މި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައެޅުން  ގޮތެއް 

ޢަމަލުކުރަމުމައް ލިޔެކިއުސަލަތަކުގައި  ހުރި  މީގައި  ގޮތަކީ  ބަލައި  ންދާ  ވަނީނަމަ  އެ  ންތައް  ހުރިކަމުގައި  ރަނގަޅަށް 

ފެންނަ ގޮތެއް މިކަމުގައި  ގޮ  ، ކޮމިޓީން  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑު  ތެއް ނިންމެވުން. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން   ،

މެދުކަނޑާލާ ވަގުތުކޮޅަކަށް  ލިޔެކުޑަ  މި  ބަލާނަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލަން.  ކިއުންތައް  މިހާރު 

ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި    ން. މި ލިޔެކިއުންތައް ބަލާލަގައި ފޮނުވާފައި ހުރި ގެންދެވުނީ މި މައްސަލައި  ކުރިއަށް މި 

މީގައި  ޔެކިއުލި ފޮނުވާގޮތަށް  ހުރީލިޔެކިއުވެސް  ންތައް  ހަމައަށް  ތަޅުންތައް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއް  މަ  މަށް 

ޢާއް އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ފޮނުވުން  އެހެންވީށްމުކޮކަނޑައެޅުމަށް  ގޮތަކީ.  ޢަމަލުކުރާ  ކޮމިޓީގައި  މި  އަޅުގަނޑު  މާ   ،

ނަމަކަށް   ފަހަރަކު  ގެންދިއުމަށްމިހާރު  އެއްކޮށް  ނަން  ދެ  އެހެންނޫނީ  އިޢުތިރާޟް    އަހާލާނަން.  ވެސް 

މައްސަލައެއް؛ އިވަނީނަމަނުކުރާކަމުގަ ބާވަތުގެ  މި  އަހާލާނަން. ނޫން.  ނަމަކަށް  ފަހަރަކު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު    ވީމަ 

ޢަލީ    ތާޛުމަޤާމަށް އަލްއުސް  ފެންނަ ގޮތެއް ސްޕްރީމް ކޯޓު ފަނޑިޔާރުކަމުގެއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް  

ނުވުމަށް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް  ތަޅުމަށް ފޮ  RC2302ރަޝީދު ޙުސައިން، ދަފްތަރު ނަންބަރު:  

ފާސްވެއްޖެ  ވޯޓު އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީގެ  ނަން  އެހި  މި  ވޯޓަށް  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނަ  .ދެއްވުން.  އްގެ  މެދެވަނަ 

އިބްރާހީމް،މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި   ޑރ.މުޙައްމަދު    ރުމާ ޢައްޔަންކު  ފިނިފެންޖަންބުހދ.ކުޅުދުއްފުށި/  އިނީ 

  ، މި ނަން ވެސް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯޓު ށް. އެހެންވީމާގުޅޭގޮތުން ވޯޓަ

އެދެން.   އިއްތިފާޤުން  ދެއްވުން  ހަމަ  ވެސް  ނަން  އެހެންވީމާމި  ވެސް  ފާސްވެއްޖެ.  ނަން  ދެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން   ،

ފޮނުވާގޮތަށް   އަމުނީ. އެހެންވީމާމިހާރު ފާސްވެ ނިތަޅުމަށް  ނިންމައިލާނަން.  ، މިއަދު  ޖަލްސާ މިހިސާބުން  ޅުގަނޑު 

ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް   ކަނޑައެޅުނީމަ އަޅުގަނޑު އެ އަންގައި، ދެން އިތުރު ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ ދުވަހެއްއެހެންވީމާ

 ޝުކުރިއްޔާ.  
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