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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިއްބެވީ   ހާޒިރުވެވަޑިގެން  ކޮމިޓީއަށް  މިވަގުތުގައި  ފެށީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލީ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ  އޭގެ  ޙުސައިން  ސަޢުދުއޮންލައިންކޮށް   .

އި ފޭދޫ  ޝަފީޤާ  هللاޢަބްދު  މުޙައްމަދު އިތުރުން މިވަގުތު ކޮމިޓީގައި މި ތިއްބެވީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

. އޭގެ އިތުރުން ކެންދޫ ދާއިރާގެ  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަދި އަޅުގަނޑު    ނިހާދު  މުޙައްމަދުދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

މެންބަރު   މިވަގުތު    ޙުސައިން   ލީ ޢައިއްޒަތްތެރި  އިމަރޖެންސީއެއްގައި  ކުޑަ  އެހެންނަމަވެސް،  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން. 

ކޮމިޓީން ބޭރަށް ނުކުމެވަޑައިގެންވީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި ހުރި ބައެއް  

އެއަށްފަހުގައި   މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް.  މެދުގައި  ކުރިއަށް  މައްސަލަތަކާ  ވެސް  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ 

އެ   ގޮތުގައި  މަސައްކަތެއްގެ  ދުވަހުގެ  މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހުގައި  އާދީއްތަ  މިދިޔަ  ގެންދިއުމަށް 

ވަނީ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ. އެހެންވީމާ، ފައްޓާ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށް ދާއިރުގައި ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން މީގެ ކުރީގައި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  

ބިލެއްގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ. އެއީ ނަފްރަތުގެ ޢަމަލު ކުށަކަށް ހެދުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ  

ފޮނު  ތަޅުމުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ  ދިޔައިރުގައި  މަސައްކަތްކުރަމުން  އެ  ދެން  މަސައްކަތް.  ރިޕޯޓުގެ  ވާލި 

އިތުރަށް   ބިލު  މި އެ  އިސްނަންގަވައިގެން  ނައިބު  ބަންޑާރަ  އޮފީހުން،  ބަންޑާރަ ނައިބުގެ  ދެއްވާފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތު 

މަސައް އިދާރާތަކާ އެކުގައި  ކަމާ ބެހޭ އެހެން  އެއީ އިސްލާމިކް  ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް  ކުރެއްވި ކަމަށް.  ކަތްޕުޅުތަކެއް 

މިނިސްޓްރީއާ އަދި އެނޫން ވެސް ފަރާތްތަކާ އެކުގައި އެއް މޭޒަކަށް ވަޑައިގެން މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރެއްވި. އޭގެ  

އެކުގައި   އޮފީހާ  ނައިބުގެ  ބަންޑާރަ  އަދި  މިނިސްޓްރީއާ  އިސްލާމިކް  ބިލުގައި  އެ  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ 

އްބަސްވުންތަކަކަށް އާދެވި އެއެއްބަސްވުންތަކުގެ އަލީގައި މި ކޮމިޓީއަށް މިހާރު އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން  އެ

މި   ބަޔާން  ފޮނުއްވި ސިޓީގައި މި  އޮފީހުން  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ފޮނުއްވާފަ. ދެން  ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙުތަކެއް  ފާސްކުރި 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ދިވެހިރ9/2014ާކުރަނީ  ސަރުކާރުގެ  ،  ޓަކައި  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް  އްޖޭގެ 

ދިރާސާކުރައްވަމުން   ކޮމިޓީން  ޖުޑީޝިއަރީ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ފަރާތުން 

މަޝްވަރާކުރުމަ އެކުގައި  އެފެއާޒާ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގުޅޭގޮތުން  ބިލާ  ދެ  ބިލަށް  ގެންދަވާ  ށްފަހު އެ ދެ 

ހުށައެޅުމަށް އެއްބަސްވެވުނު އިޞްލާޙުތައް މި ސިޓީއާއެކު ފޮނުވައި އެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް  

ރަނގަޅު މަސައްކަތްޕުޅެއް ބަންޑާރަ ނައިބު ކޮށްދެއްވާފައި އެވަނީ. އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  
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ބޮ ފުރަތަމަ  ވަރަށް  އެންމެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވިދާޅުވަނީ  އެ  ބިލެކޭ  ދެ  މީގައި  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ޑަށް 

ބިލު   އެ  ބިލު.  ހެދުމުގެ  ކުށަކަށް  ޢަމަލު  ނަފްރަތުގެ  އެއީ  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް 

ކާ ވެސް ފޮނުއްވާފައިވާނެ ހަމަ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ  ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އޭގެ ފަހުން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން އަނެއް

މެންބަރު   އިޞްލާޙު    ޙުސައިން  ޙިސާންއިއްޒަތްތެރި  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް  ހަމަ  ވެސް  އެއީ  ސްޕޮންސަރކުރެއްވި ބިލު 

ޢަމަލުތައް   އެ  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  އިސްލާމްދީނަށް  ތައުހީނުކުރުމާއި  އިސްލާމްދީނަށް  މި  އެއީ  ބިލު.  ގެނައުމުގެ 

ވެސް   ކުރީގައި  ބިލެއް.  ފޮނުއްވާފައިވާ  ހެދުމަށް  ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައި  އިތުރަށް  ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ 

އިތުރަށް   އެހެންނަމަވެސް،  ކަންކަން  ހުރި  ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  އެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބަޔާންކުރޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބިލުގެ މަސައްކަތާ އެކުއެކީގައި ދެ ބިލުގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައި ފޮނުއްވާފައިވާކަން އެބަ މީގައި  

އެ   އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  އެއްބަސްވެވިފައިވަނީ.  ކޮމިޓީގައި  ދުވަހެއްގެ  ކުރީ  މީގެ  ކުރުމަށް  އެކުއެކީގައި  މަސައްކަތް 

ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއް ވާނެ އަޅުގަނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ  ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީން  މަސައްކަތްކުރާނީ. އަދި ކުރީގެ 

މިކަމަށް ވަގުތުދެވޭ،   މެންބަރުންނަށް  އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް.  ބޭބޭފުޅުންނަށް  އޭރުގައި ނިންމެވި 

އިބާއި  އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ވަގުތުދެވޭ ދުވަހަކާ އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި ކަމާ ބެހޭ ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކަށް، ބަންޑާރަ ނަ

އެކަށިގެންވާ   އެންމެ  ފަސޭހަފުޅުވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދަންނަވާލައިގެން  ބޭބޭފުޅުންނަށް  މިނިސްޓަރުފަދަ  އިސްލާމިކް 

އިންތިޒާމުތައް   އިދާރީގޮތުން  އެގޮތުން  އެއްބަސްވެފަ.  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވާލުމަށް  ދުވަހެއްގައި 

ދެ ފާހަގަކޮށްލަން.  ވާހަކަ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހަމަޖައްސައިދޭނެ  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އަނެއް  ން 

ދުވަހެއްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް   ޖެނެރަލަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފަ. އެއީ ކުރީ 

މައްސަލަތަކު އުފުއްލަވާ  ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެއީ  ވަޑައިގެން.  ކަންތައްތައް  ދަންނަވައިގެން  ގައި 

ވަމުންދާގޮތް ސާފުކުރެއްވުމަށް. އޭގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެ ދަންނަވައިލާފައި އިތުރަށް  

އަނިޔާވެރި   ދަންނަވާފައިވާނީ  ގިނައިން  ދެންނެވުނީ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ސުވާލުތައް  ތެރެއިން  ކޮމިޓީގެ 

މަރާލާފައިވާ ސިޓީއާ    ގޮތެއްގައި  އެ  ދެން  ގުޅިގެން.  ސިޓީއަކާ  ފޮނުއްވެވި  ފަރާތުން  އާއިލާގެ  ރަޝީދުގެ  ޔާމީން 

ކްރިމިނަލް   ގުޅިގެން  ޖަވާބުތަކާ  ދެއްވި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ސުވާލުތަކަށް  ދެންނެވި  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން 

ބަޔާނެއްގެ ސިފައިގައި ނެރުއްވި ލިޔުމެއްގައި  ކޯޓުން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ނެރުއްވާފައިވާ  

ލިޔުމުން   ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއްކާ  ގުޅިގެން  ވާހަކަތަކަކާ  ހުރި  ފާހަގަކުރައްވާފައި 

ޓަރ  ދަންނަވާފައިވާނެ މި ފުށުއެރުންތައް ހުންނާތީވެ ސާފުކޮށްލައިދެއްވަން. އެގޮތުން ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް ޕްރޮސިކިއު

އަޅުގަނޑު   އެހެންވީމާ،  ލިބިފަ.  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮތީ  މި  ސިޓީއެއް  ފޮނުއްވާފައިވާ  ޖެނެރަލް 
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ސަލާމަށްފަހު   ވެދުން  ނަޝީދަށް،  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން  ރެކޯޑަށް.  ދަންނަވައިލާނަން 

ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ހާޒިރުވެ    2021އޮގަސްޓު    30ކޮމިޓީއަށް  ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ  

އިދާރާގެ   މަޖިލީހުގެ  ސިޓީން    2021އޮގަސްޓު    JD/196/2021/28  24-57ރައްޔިތުންގެ  ނަންބަރު 

މެންބަރުން   ޖަލްސާގައި  ކޮމިޓީގެ  ސިޓީގައި  އެ  ދެއްތޯ.  ހާޒިރުވަޑައިގަތީ  ކޮމިޓީއަށް  އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީއޭ 

މަރާލި  ސާފުކުރެއް ރަޝީދު  ޔާމީން  ޗަނބޭލިގެ،  ސ.ފޭދޫ/  އޮތްއިރު  ލިޔުއްވާފައި  މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންފުޅުވާ  ވުމަށް 

ކަމަށް   ސުވާލުކުރައްވާނެ  ތަފްސީލުކޮށް  ވަކިވަކިން  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ހިނގަމުންދާ  ކޯޓުގައި  މައްސަލައިގައި 

މައްސަލައިގައި   އެ  ނުވާތީ  ކުރައްވާފައި  ވެސް  ފުރިހަމަ  އިޝާރާތެއް  ސީދާ  ކަންކަމެއްގެ  ހުރިހާ  ހިނގާފައިވާ 

އަޅުގަނޑު   ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  ދަންނަވަމެވެ.  ވާހަކަ  އުޒުރުވެރިވާ  އެރުވުމަށް  ތުނޑުންތުނޑުން  މަޢުލޫމާތު 

އެރުވޭތޯ   މަޢުލޫމާތު  މިންވަރަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ  ނަމަވެސް  ގެނެސްފައިވާނެއެވެ. 

ނެކަން ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސިޓީގައި ހަވާލާދީ ދެން އެ ސިޓީގައި  މަސައްކަތްކުރާ

،  12/2016ގާނޫނު ނަންބަރު    -1ލިޔުއްވާފައިވާ ނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަތައް ދެންނެވީމެވެ.  

ގާނޫނުގެ   އިޖުރާއަތުގެ  އޮ  116ޖިނާއީ  މާއްދާގައި  މަޢުލޫޢީގޮތުން  ވަނަ  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ންނަނީ 

ގޮތުގެ   ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ފަހުން  އޭގެ  މައްސަލަ  ދުވަހު  ނިންމަވާ  ކޯޓުން  ކަމަށް  ގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  މައްސަލަ 

މައްސަލައި އޮތީ  ތަސައްވުރުކޮށްފައި  ތާވަލުހެދުމުގެ  ގާނޫނުން  އެ  ކަމަށާއި  އެކުލަވާލަންވާނެ  އިބްތިދާޢީ  ތާވަލެއް  ގެ 

ނުވެއެވެ. އޭގެ   ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް  މައްސަލަ  އެއްގޮތަށް  ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހު ހެއްދެވި ތާވަލާ  ނިމޭ  އަޑުއެހުން 

ބެއްލެވި   ކުރިއަށް  މައްސަލަ  މި  އެބައޮތެވެ.  މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވާފައި  ހައްދަވަން  ތާވަލުތަކެއް  ވެސް  ފަހުން 

ލީ ރަޝީދު ޙުސައިން މައްސަލަ ވަރަށް ބާރަށް ތާވަލުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވަން  ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަ

ވަނަ އަހަރު ފެބްރުވަރީ    2020ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރިލް އިން    2019މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވާފައި އެބަ އޮތެވެ. އެގޮތުން  

ދެމެދު   ތެރެ  29މަހާ  މީގެ  ތާވަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ހުރެ    13އިން  އަޑުއެހުމެއް  ސަބަބުތަކާ  އެކިއެކި  އަޑުއެހުމެއް 

ދިޔައީ    13ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.   ދޭތެރެ  ބޭއްވޭ  މައްސަލަ  މަޑުމަޑުން  ފަހުން  އޭގެ  ބޭއްވިފައިނުވެއެވެ.  އަޑުއެހުމެއް 

އަޑުއެހުމަކަށްފަހުގައި ދެން ތާވަލުކުރެވުނީ    2020ފެބްރުވަރީ    27ދުރުވަމުންނެވެ.     2020ސެޕްޓެންބަރު    14ގައި 

ފަހުން   އޭފެ  ދެން    2021މާރިޗް    18ގައެވެ.    2021ފެބްރުވަރީ    7ގައެވެ.  ތާވަލުކުރުމަށްފަހު  އަޑުއެހުމެއް  ގައި 

ފަހުންނެވެ.    5ތާވަލުކުރެއްވީ އޭގު   ތާވަލެއް ދެއްވާފައި    2021އޮގަސްޓު    17މަސްދުވަސް  ގައެވެ. އެދުވަހު އައު 

ދެ ކޮމިޓީގައި  ޖުޑީޝިއަރީ  އަޅުގަނޑު  މެދުނުކެނޑި  އެބައޮތެވެ.  ގޮތަށް  ތަސައްވުރުކޮށްފައިވާ  ގާނޫނުން  ންނެވީ 

އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކަ އާއި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތާއި  
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އެ ޖަވާބުތަކަކީ  މި  ޓަކައި،  މަޢުލޫމާތަށް  ނުފެނެއެވެ.  އަދި  އުޅޭކަމަކަށް  ތަޢާރަޟެއް  އެގޮތަށް  ދެމެދު  ދޭއް  ކެއް 

ދެވަނަ   ޖަވާބުތައް.  ސުވާލުތަކުގެ  ހުރި  ކޮށްފައި  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބުތަކަކީ  މިހިރަ  މިދެއްވާފައި 

ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ   ޙުކުމްކުރުމަށް  މައްސަލައިގައި  ރަޝީދުގެ  ޔާމީން  ޖަވާބު.  އޮތް  ދެއްވާފައި  ގުޅިގެން    18ސުވާލާ 

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިޔަސް އެ ދުވަހު ތާވަލުކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން  ގައި  2021ޑިސެންބަރު  

ވިދާޅުވީ   ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ހުށަހެޅުމަށް    2021ނޮވެންބަރު    18ވިދާޅުވިއެވެ.  ބަޔާން  ޚުލާސާ  މައްސަލައިގެ  ގައި 

މައްސަލައިގައި   މި  ކަމަށެވެ.  އޮތް  އަޅުގަނޑު    2021ބަރު  ޑިސެން  18ތާވަލުކުރައްވާފައި  ކަމަށް  ނިންމަވާނެ  ގައި 

ގާނޫނުގެ   އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާޢީ  ފެށިގެން    151ދެންނެވީ  ދުވަހުން  ހުށަހަޅާ  ބަޔާން  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގައި ޚުލާސާ 

ލަސްވެގެން   އޮންނާތީވެ    30އެންމެ  ކަމަށް  ބާއްވަވާނޭ  މަޖިލިސް  ޙުކުމްކުރުމުގެ  މައްސަލައިގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

އޮތް  މިހާ ތާވަލުކުރައްވާފައިވާ  ފެށިގެން    2021ނޮވެންބަރ    18ރު  މައްސަލަ    1ދުވަހުން  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ 

ދެން   ބަލައިގެންނެވެ.  ކަމަށް  ވެސް  3ނިންމަވާނެ  އަބަދު  އެދި  އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް  މައްސަލަ  ރަޝީދު  ޔާމީން   .

މަޖިލީހުގަ  ޝަރީޢަތުގެ  ދަންނަވަމެވެ.  ކޯޓުގައި  ވެސް  ކްރިމިނަލް  ސިޓީބިޓީން  ފަހަރު  ބައެއް  އަދި  ވެސް  އި 

ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ. މަރާލެވިފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލެވިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރަން ކޮމިޝަންގެ  

  ގެ ސިޓީން ޔާމީން ރަޝީދުގެ މައްސަލަ އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް  2021އޮގަސްޓު   CDD/196/2021/2 22-1ނަންބަރު  

މައްސަލަ   ގުޅިގެން  ސިޓީއާ  އެ  ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.  ސިޓީ  އޮފީހުން  މި  އެދި  ދަންނަވައިދެއްވުމަށް  ކޯޓުގައި  އެދި 

އަވަސްކޮށްދެއްވުން އެދި ކޯޓުގައި ދެންނެވުމަށް އަޅުގަނޑު އިރުޝާދު ދީފައިވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން  

ޔާމީން    -4ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.    2021އޮގަސްޓު    30ނުވައިލެވުނީ  އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އެ ސިޓީ މި އޮފީހުން ފޮ

ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ކުރިން ސިޓީ ފޮނުވާފައި    2020ރަޝީދުގެ މައްސަލަ އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  

ފަހު އޭގެ  ގެންދަވާތީވެ  ކުރިއަށް  ޝެޑިއުލްކުރައްވައިގެން  މައްސަލަ  ގަވާއިދުން  އޭރު  ހިނގުން  ނެތީ  މައްސަލަ  ން 

ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު   ގެ ސިޓީ    2020ސެޕްޓެންބަރ    22  1/ 96ހުއްޓުމާއެކު ސިޓީ 

ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ.   އެދި  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލް  އެދި  އަވަސްކޮށްދިނުމަށް  މައްސަލަ  މައްސަލައިގައި    -5ވެސް  މި 

ކޯޓުން ދެއްވާފައިވާ ތާ ފޮނުވާފައިވަނީ  މިހާރު  އެދި ސިޓީ  ގައެވެ.    2021އޮގަސްޓު    30ވަލު މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށް 

މިއޮފީހުން   މައްސަލައަކީ  މި  ނަމަވެސް،  ލަސްވެފައެވެ.  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  އޮތީ  ފޮނުވުން  ސިޓީ 

މުޖުތަމަޢުގެ ނިމުމުން  އަވަހަށް  މައްސަލަ  އަދި  ދޭ  ސަމާލުކަމެއް  ބޮޑަށް  އޮތް    ވަރަށް  ވެސް  މަސްލަޙަތު 

ހަލުއިކޮށް   ވެސް  މިހާރު  ބަލާއިރު  މަސައްކަތްތަކަށް  ހުރި  ކުރަން  ބާކީ  މިހާރު  މައްސަލައިގައި  މި  މައްސަލައެކެވެ. 

ތާވަލުކޮށްގެން ނުނިންމޭވަރުގެ މަސައްކަތެއް ނެތެވެ. ދެން އޮތީ ދެފަރާތުގެ ވަކީލުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މަރުޙަލާތަކެކެވެ.  



 2021  ސެޕްޓެންބަރު  21                         ވަނަ ބައްދަލުވުން  41ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  
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ތައް މިހާރު އޮތް ތާވަލަށްވުރެ ކުރުކޮށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނެއެވެ. ދަޢުވާލިބޭ މީހުންނާއި  އެ މަރުޙަލާ

ވަކީލުންގެ މަސްލަޙަތުގައި ވެސް އޮންނާނީ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑު ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގައި  

ކޯ ނިންމަވަން  މައްސަލަ  ފަދައިން  ދެންނެވި  އަވަހަށް  ވެސް  ތާވަލަށްވުރެ  އޮތް  މިހާރު  ތާވަލުކުރައްވާނަމަ  ޓުން 

ނުވިސްނެއެވެ.   އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ސަބަބެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ނުނިންމެވޭނޭ  މައްސަލަ  ތާވަލުކުރައްވައިގެން 

ޖުޑީޝިއަރީ  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައިގައި  މި  ޖަވާބު.  ދެއްވި  ގުޅިގެން  ސުވާލާ  ހަވަނަ  ގުޅިގެން،  ކޮމިޓީގައި  ހަޔަކާ   

ބެހޭގޮތުން   މައްސަލައާ  މި  ޖަލްސާގައި  ކޮމިޓީގެ  ދުވަހުގެ  އެ  ހުރީ  ކަންކަން  ތަޢާރަޟުވާ  ވާހަކަތަކުގައި  ދެއްކެވި 

ތައްޔާރުވުމުގެ   ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  އެކަމަށް  ނުވާތީ  އިޝާރާތްކުރައްވާފައި  ކަމަށް  ސުވާލުކުރައްވާނެ  ވަކިވަކިން 

ލިބިފައި   އަޅުގަނޑަށް  އެއްވެސް  ފުރުޞަތު  އިތުރު  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ހާލަތެއް  އެފަދަ  ފަހުން  މީގެ  ނުވާތީއެވެ. 

ގޮތެއް   ރަނގަޅު  އެއީ  އެދުން  ތާވަލުކޮށްދެއްވުން  ޖަލްސާއެއް  ކޮމިޓީ  ދުވަހަކަށް  އެހެން  ނާރުވާ  ޖަވާބު  ސުވާލަކަށް 

އެދި   ޢަމަލުކޮށްދެއްވުން  އެގޮތަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ  ކޮމިޓީއަށް  އެއީ  ކަމަށް  ސެޕްޓެންބަރު    13ދެންނެވީމެވެ. 

ފެމިލީ،    2021 ރަޝީދުގެ  މި ޔާމީން  ފޮނުއްވާފައި މިވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްފަހުގައި  ސިޓީ  ގައި 

އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަލަމުން ދިޔަ ބެލުންތަކަކާއި އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ގުޅިގެން  އާއިލާއިން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއާ 

ބޭނުންވާ  ޖެނެރަލްގެ ހިއްސާކުރަން  އާއިލާއަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ލިބުނު  އެ  ފަރާތްފުޅުން   

މެންބަރަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި. އެއީ    2މަޢުލޫމާތު ސިޓީއަކުން ދަންނަވަން ނިމުނީ. މިވަގުތު އިތުރަށް ކޮމިޓީގައި  

އިއް އަދި  ރިޟާ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެން، މުޢިއްޒު  މް އިބްރާހީޒަތްތެރި  އާދެ!   .

އިއްޒަތްތެރި   ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންމާލީ.  ބައްދަލުވުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާހިސާބުން 

އޮތް   ދެން  އޮތްގޮތުން  ވަގުތު  މިވަގުތު، މިއަދުގެ  ފަށައިފި  މެންބަރުންނަށް. އެއީ  ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތާއިގެން 

 ކަމަށް ވިޔަސް އޭގައި ބޮޑުތަނަކުން ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލީ. 

____________________ 

 

 




