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 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   41  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

1920  ބަރުއޮކްޓޫ  21  
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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުމެގަނޑުއަޅު  .ކުމްޢަލައިމްއައްސަލާ ކޮމިޑިންގެ  ފެށުނީބަ  41ޓީގެ  ޝަރީ  ކޮމިވަ  .އްދަލުވުން  އަށް  މިޓީގުތުގައި 

ތިއްބެވީހާޒިރުވެވަޑައި  މެފޮނަ  ގެން  ދާއިރާގެ  ޖީހާން   ،ރާޖުސި  މޫސާބަރު  ންދޫ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު 

މެދާކަނޑިތީމު   ،މަޙްމޫދު ޢަބްދުއިރާގެ  ޢަބްهللا ންބަރު  މެ ،ލްޙަކީމްދުޝަހީމް  ދާއިރާގެ    އިބްރާހީމް ބަރު  ންގުރައިދޫ 

ޢަލީ  ދޫކެން ،ރިޟާ މެންބަރު  ދާއިރާގެއުތު  ންނުމާފަ  އަދި  އިންޙުސަ   ދާއިރާގެ  ފަހުމީ  ރު  އިމްތިޔާޒު  . މެންބަރު 

އެޖެންޑާގައި މިއަދު    އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަޖިލީހުއޮތީ  ތަރައްޔިތުންގެ  މިޅުމުގެ  މު އަށް  ކޮމިޓީ  ން  މު  ންހިފޮނުވާފައިވާ 

ސް  .މައްސަލައެއް ފަނޑިޔާރުއެއީ  ކޯޓަށް  ޓަޕްރީމް  ޢައްޔަންކުރުމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫން  ފޮނުއްވެވި  ކައި  ރިއްޔާ 

އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި  ޓީމި ކޮމިނޑުމެން  ނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަސަލަ. އެދިރާސާކޮށް ނިންމުމުގެ މައްޅުތައް  ނަންފު

ނިގޮތް   އިއްސަލައިގަ މަ ގޮތަ  އޮތް ންމޭ  މެންޑޭޓެއް  ކޮކަށް  ޖުޑީ  ނޫން.  ޝަނަށް  ކޮމި  ސަރވިސް ޝަލް  މިޓީއެއް 

މަތި މައްޤާނޫނުއަސާސީން  މި  މައްސަލައެއް  އެހެންނަމަވެސްއަކީސަލަކޮށްފައިވާ  އަ.  އުސޫ،  ޢާއްމު    ލެއް ޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިޓީ   ގޮތުގޮތުން  އޮތް  ނިންމާފައި  ކުރީގައި  މަތީންމިއަދު  އެހެން ގެ  ފަނފަހަރު    ވެސް  ޑިޔާރުން  ތަކުގައި 

ޝަނުން މި  ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޖު  އެއީ  .ލުކުރާނީމަންދިޔަ ގޮތަށް ޢަ ކުރަމުޢަމަލު ޓީ  އްޔަންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޢަ

މިހާރު  ގަނޑުމެން  ޅުމާ، މި މަސައްކަތް އަގާފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުން. އެހެންވީޕްރޮސެސް ހިން މި    ،ޕްރޮސީޖަރ

އަކޮށްލުމަ އި   .ސްދުކުރަނީގަޅުގަނޑު  ށް  މެ އްޒަތްތެހުރިހާ  ފައިންބަރުރި  ޖޭ.އެސް.ސީއި  ގަ ޅުކޮލްންގެ  މައްސަލަ  ން  މި 

ލަ ނިންމެވި  އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މި މައްސަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ފޮނުއްވެވި ސިޓީފުޅު  

ރިޕޯ ފޮނުވާފަ  ޓުގޮތުގެ  އެބައޮތް  ކޮ   .ވެސް  މިވަގުތުށްލެއްވުމަދިރާސާއެއް  އެދެން.  ވަޑައިގެން  ޓީކޮމި  ށް  އަށް 

ދާއިރާގެ   ފި ޑައިގެންބައިވެރިވެވަ ޙަސަން  މަތިވެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަށް  ކޮމިޓީ ޅަކަށްފަހު(  ތުކޮގު)ވަޒަރީރު.   

ގުޅިވަޑައިގެންމިވަގު ވެސް  އަނެއްކާ  ވިލިނގި ތު  އިއްޒަތްތެރި  ލީފި  ޙުސަ   ދާއިރާގެ  ސަޢުދު  މިހާރު    .އިންމެންބަރު 

އިއްޒަތްތެރިޑައިގެންފި  ގުޅިވަ  ކޮމިޓީއާ ދާއިރާގެ  އުތުރު  މެންހެންވޭރު  އި  މުޢިއްބަރު  އިބްރާހީމް  ޝާރާތެއް  ޒު. 

 ސިރާޖް.ންބަރު މޫސާ . މެވަނީއިފިނަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާގޮތަށްވައްކޮށްލަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރާޖު ސި މޫސާ  ބަރުންމެ ދާއިރާގެ  ދޫފޮނަ

ރީމް ކޯޓަށް ބޭފުޅަކު  ރިއްޔާގެ ފަރާތުން ސްޕް ހޫނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްގަޅުއަ  .ރިރުޤައް ޒަތްތެރި މުއްޝުކުރިއްޔާ އި

އަބަދުޢައްޔަންކުރުމަ ގޮތުގައި  މެންޑޭޓެއްގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާ  މި  ށް  ނިންމުން  އޮ  ވެސް  ންނަނީ 

ބެލުންމިކޮޅަށް    އިނިންމަވަ ރަނގަޅަށްތޯ  އޮތީ  އިޖުފޮނުވާފައި  އެ  ފުރިހަމަޢާރަ.  ބެލުން.  ކޮތުތައް  އޮތްތޯ  ށްފައި 

ބަލާއިރުގައިއަ އިތު  ޅުގަނޑު  އިޖުމީގެ  ފުޢާރަރަށް  އެބައިރިހަމަތްތައް  އެހެންވީމާ،ވާކަން  މިއިންހަ  ނގޭ.  ގޮތަށް  މަ   



  

އެހެއަޅުގަނ މީގެޑުމެން  މީކުރިން ވެސް ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް ދެ  ން  ގޮތެއް ކަނން  ފޮނުވަން ގައި  ތަޅުމަށް    ޑައެޅުމަށް 

  ޅަން.ގަނޑު ހުށަހައަޅު

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންބަރު ޙަސަން  މެރާގެ މަތިވެރި ދާއި 

މު ޝުކުރިއްޔާ  ޖޭ.އެޤައާދެ!  ކޯޓުން  ސް.ސީއްރިރު.  ބޭފުޅަކު  ކަމަށްޑިޔާރުފަނ  ގެސްޕްރީމް  ށް  މިކޮޅަ  ދެ 

  އް ބޭފުޅަކު. ސޮރީ އެ  ،ންބެހޭގޮތުޕޯޓާ  ރި   އޮތްއިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފަ  ޓަކައި  އްޔަންކުރުމަށްޢަ

މަޢާށްކަ)ވަގުތުކޮޅަ މުފަހު(  ބޭފުޅަކު    .އްރިރުޤަ ފުކުރައްވާތި  ޓަކައި އެއް  އޮތް    މިކޮޅަށް  ޢައްޔަންކުރުމަށް  ފޮނުވާފައި 

އަ ވެސް  ގަޅުލިސްޓް  ފާހަގަކު  ހިންގާލާއިރުގައި  ރު ނަޒަނޑު  އެ  ސިރާޖް  މެންބަރު  މި  އިއްޒަތްތެރި  ފަދައިން  ރެއްވި 

މި ޙަގައި  ކޮމިޓީ ކަމަކީ   ޤީޤަތުގައި  މި އަޅުގަނޑު  އޮންނަ  ޖޭޖެމި  ބަލަން  މެން  ކަމަކީ  މި  ހޭ  ޕްރޮސެސް  .އެސް.ސީން 

ށް  ރަނގަޅަ  އޮތީ  ފައި ކޮށްފޮލޯއަޕްކޮށް އެކަން  ތައް  އެ ޕްރޮސިޖަރސް  .ރަނގަޅަށްތޯ  ،ތޯށްއަހަމަ ރިގެންގޮސްފައި އޮތީ ފު

މި  މަޖިލީ  ނީނަމަކަމަށްވަ އެހެންވީމާނަން  ހަށް  ފާހަ،  ފޮނުވުން.  އެ  ސިރާޖް  މެންބަރު  ގަކުރެއްވި  އިއްޒަތްތެރި 

އަ  އަށްނުކުތާ ވާހަކަ  ތާއީދުކުގަނޑު  ޅުވެސް  އެ  ހަމަ  ފުރުޞަޞާއްޙިރަން.  އަޅުގަނޑު    ންކޮށްލީ. ބޭނު  ތުކޮށްލަން 

 . ރިއްޔާޝުކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުން ރިޔާސަ

ވި ފަދައިން  ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްސަން ޒަރީރު. ދެންމެ ތި އިއްޙަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ފައްޓަމުންއަދި އަޅުގަނ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި މިވަނީ މިގޮ ފަދައިން މި ކޮމިލިވެސް ދަންނަވާ  ޑު  މް  ރީތަށް ސްޕް ޓީގެ 

ޢައްޔަންކުރުކޯ ފަނޑިޔާރުން  ސަރވިސް  ޓަށް  ޖުޑީޝަލް  ކޮމިޓީން  މުގައި  ގޮތް  ހިންގާފައިވާ  ޕްރޮސެސް  ކޮމިޝަނުން 

ބަލާއިރުގައި  ބަ އެހެން  ކޮމިޑީޖުލައިލުން.  ސަރވިސް  އެޝަލް  ރިކުލަވާލި  ޝަނުން  ދޕޯޓުއެ  އެއީ  ވެހިރާއްޖޭގެ   

ތި    ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ  ވުމަށް އެކުލަވާލި ހޫރިއްޔާ ލަފާ އެރުއްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމް ޔާރުން ޢަށް ފަނޑިސްޕްރީމް ކޯޓަ

އަތްޕު މެންބަރުންގެ  ރިޕޯޓު  .ވެސް އެވަނީ  ޅުގައި އިއްޒަތްތެރި  އައެ  ން  ނގިގެއިރުގައި އެދިރާސާކުރި  ޑުމެންގަނޅުގައި 

ޖުޑީ  މި ބޭފުޅުން  ވާފައިންތައް ދިރާސާކުރެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރައްނަޝަނުން މި  ކޮމި  ވިސް ޝަލް ސަރދަނީ  އެ  ވަނީ 

ޖެހިވަ ސަރވިސްޖުޑީޑައިގަންނަވާ  ޢަމަލުލުރައްވަން  އެހެނިނޫނާގާންގެ  ޝަކޮމި  ޝަލް  ރާއްޖޭގެ  މި  ނޫނާ ގާ  ހެންއި  އި 

ން އެ ނިންމެވި ގޮތަށް  ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުއެހެންވީމާ، ޖުޑީ  .ކަން  ންތްވާ ގޮތުގެމަތިގޮއް އެ  އާޤާނޫނުއަސާސީ

ވެ އިތުރު މައްސަލައެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެންނާތީވެ  ތީން އެ ބަލާ ބެލުމުން މިގޮތަށް އިނގޭއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ



  

އިއްޒަތްތެރި  ތާ  ދެންމެ  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ލިބިފައިވުމާ   އީދުމެންބަރު  އައެކުވެސް  މި  ގައި  ޅުގަނޑުމެން 

  ޞަތު ޢުދަށް ފުރުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަ  ގަނޑުދުކުރަނީ. އޭގެ ކުރީގައި އަޅު ގަސްމިޓީން މިގޮތަށް ނިންމަން މިކޮ

 . އަރުވަން

 

 ރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބަ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެން

ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނޫން ދެއްތޯ މިތަނަށް  . މިހާރު އަސްލު ޖު  ފާހަގަވާތީއް ހަމަ އެއްޗެއާދެ! އަޅުގަނޑު  

މަޖިލީހަށް    ،ތިމީ ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޝޫއެއްއި  ވިއްނުފޮ މި  އެހެންވީމާ،  ކުރީގައި  ޅުގަނޑު.  މެން 

ވަނީ ޖޭ.އެސް.ސީން މިތަނަށް ފޮނުވާ   ހީ ނޑަށްޅުގަސޫލުން މިއާ ދޭތެރޭގައި ބެލީމަ އަޖޭ.އެސް.ސީގެ ކަންކަން ބަލާ އު

އިއެހެނި އަހެން  ޖޭ.އެސް.ސީޝޫސްތަކުގައި  ބަލަން  ރަނގަޅަށްތޯޅުގަނޑުމެން  އިނީ  ކޮށްފައި  އެކަން  އެ   .ން    މިހާރު 

މީގެން  މަރުޙަލާ މިއިނދީ  ރައީސުލްޖުމްހޫ ފަނިމި  އޮ.  ފްލޯއަށް  މަޖިލީސް    ންކޮމިޓީ  .އަށްކޮމިޓީ   ފީހުންރިއްޔާ 

،  އެހެންވީމާ   .ފޮނުވާނީތޯއެއް ނަން    ތަ ނުވަތޯ  ދެ ނަން ފޮނުވާނީ  ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމަންވީ    ދެން މި ވާއިރުގައި ފޮނު

މީގެ ކަންނޭނގެ  ކޮ.އެސްޖޭ  ،އެއީ  އޮ.ސީން  ކަންތަ ށްފައި  އަތް  ބަލަން ގަނޑުޅުއް  މީމެން  ހީވަނީ   އި ގަ    އަޅުގަނޑަށް 

ރައީސު ފޮނުވީއަށް  ރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫޖޭ.އެސް.ސީން   ބަލާފައި ޖުލް މަ  ވަރަށް  ބަލަންވާ  އަމްހޫރިއްޔާ    ، ޅުގަނޑު 

މިއޮ ފޮނުވާފަ  ތީ މަޖިލިހަށް  އެހެއޭތި  ނުފެނޭ. ންވީމާ.  ގެންދާކަށް  އިތުރަކަށް  ޕްރޮސެސް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން   ، 

ދެވެގެއެހެން ތާއީދުކު ން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އަން  އެހެންނަމަވެސް،  ދާތީ  މެޅުގަނޑުރަން.  އެގޮތަށް  ޓޮޕިކް  ން 

 .  ގެނައީ ސަމާލުކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކު  ގޮތަކީ   ރީގައި މީގެ  ޢަމަލުކުރެވޭ  ސްޕް ވެސް  ކޯޓު  ފަނޑިޔާރު ރީމް  ކަމަގެ  އިންނާނެ    އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ށް 

މްހޫރިއްޔާ  ލްޖުއެއާއެކުގައި ރައީސު  މަ ހަ  އަދި   .އިގެން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައްޑަވަވެވެރިޝަޢުޤުމަ އެ  ވާލީޢާއްމުކޮށް ހުޅު

ފޮނު ނަންފުޅު  ހުރިހާ  ދެ    .ވަންފޮނުއްވަވާ  އިންޓަވިއު  އެއްކޮށްލެވިގެން  ނަންތަކެއް  މި  ޖޭ.އެސް.ސީން  މި 

ށްލާފައި  ކޮ  އްފޮނުއްވަވަނީ ތަރުތީބެއް ކޮށްލާފައި ލިސްޓެ   މިޅުން ޢާއްމުކޮށް. ދެން އެ ބޭފުމި ހިންގަނީ  ތައްޕްރޮސެސް

ހަޠުޝަރު އެ    ވިދާޅުވެ  ޠުޝަރު   ކުބޭފުޅަކޮންމެ  މަވަންޏާ  ކަމަށް  ތަރުހަމަވާ  އެ  ދެން  ދެން    .ތީބުންފައި 

ލާފައި އެ ރަނގަޅަށް ކަމަށް  ލައި އް ބަތަސެސް ހިންގި ގޮތްޕްރޮ.ސީން އެ  ސް ޖޭ.އެޓީން ނިންމަނީޅުގަނޑުމެން ކޮމިއަ

ގޮތަށް   އޮއެ ހަމަ    ވަނީނަމަ ހުށަލިސްޓް އެއްކޮށް  އެ  ތް  ތައް  ޅުރިއްޔާ މި ނަންފުހަޅަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫ މަޖިލީހަށް 

ޖުޑީވިއިރުފޮނުއްވެ  ،ފޮނުއްވެވީ ކޮމި ގައި  ސަރވިސް  ހިންގެޝަލް  ޕްރޮސެސް  މި  ގޮތުޝަނުން  މަޢުލޫމާވި  ތު  ގެ 

ންގެ އެ  ސަރވިސް ކޮމިޝަ  މެންނަށް ޖުޑީޝަލްގްރައުންޑް ލިބިގެން އަޅުގަނޑުބެކް އެ  އެނގިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  



  

ގެ  ޑުމެންއަޅުގަނ  .ނީކަނޑައެޅޭމަތީން އެގޮތަށް  ގެއެއްގޮތްވާ ގޮތު   އި ހަމަތަކާ ތްތަކާ ޢާވަނީ އިޖުރަނިންމަވާފައި  މައްސަލަ

ކުރިން މެންޑޭޓަ އެ    ކީ  ހިންގާފައިވަނީ  މި ޕްރޮސެސް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ފަދައިން  ވެސް ދެންނެވި 

ނަންފު ހިންގަވާފައި ޅުތަބޭފުޅުންގެ  ދިރާސާކުރުމަށް  މިދެންއް  ގޮތު   ނެވިވަނީ  އެއްގޮތްވާ  ނިންމުން. މަގެގޮތާއި  ތީންތޯ 

ބަރު  ނގެނީ. މި އިއްޒަތްތެރި މެންއެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

 ؟ ޑައިގެންނެވިތޯޖް ފުރުޞަތަށް އެދިވަރާމޫސާ ސި

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ޖް މޫސާ ސިރާފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މުޝުކު އިއްޒަތްތެރި  ސައްރިރުޤަރިއްޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކަ.  ފާހަގަކުރި  ދެންމެ  ގުޅިޢުދު  ގެން  ންތަކާ 

މީގެ ސްޕްރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކޮމިކުރިން  ކަންތައް  ނަމެއްގެ  ދެ  ކޯޓަށް  ކުރިއަށް  ޓީމް  ނިންމައިގެން  ހަމަ  ން 

ތްތައް  ޢާތަށް އިޖުރަބަލާ ގޮ  މަ މިވެސް ހަ  ގެންދިޔައީ މިހާރު  ވެސް ހަމަ  އިއޭރުގަ ވަނީ  ށް ހީ. އަޅުގަނޑަފިސްގެންގޮ

   ނަމެއް ފޮނުވާއިރުގައި އްޔާ ގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިޅުމީގައި އަ .  އޮތްތޯ ބަލަންރަނގަޅަށް ގޮސްފައި

ކޮމި ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އަދި  އިޖުރަވެސް  އޭގެ  އޮތްޢާޝަނުން  ހިންގާފައި  ބެލުމަ ޅަށްރަނގަ  ތީތައް  ކީ  ތޯ 

ޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން އަތްތޯ.  ކޮށްފައި އޮތްތައް ފުރިހަމަ ޢާ ރަ. އިޖުމު ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭންޑުމެން ކުރަން މުހިއަޅުގަނ

  މި ފައި  ރިހަމަވެތުތައް ފުޢާޖުރަކުގެ އިކޮށް ޖޭ.އެސް.ސީން ފޮނުވާ ކަންތަކަށް ބަލާއިރު ޢާއްމުބޭ ލިޔުންތަލި  މިކޮޅަށް މި

އެހެނަނީހުން ހުގަނންވީމާ، އަޅު. ދެން  ހަމަ  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  މިއިން  މިހާރު  ފެންނަނީ  ގޮތަށް  ށަ ޑަށް  ހެޅި 

ފުރިހަމަޢާއިޖުރަ އަދި  ވާވެފައި ތުތައް  ވެސްމުޢިއްޒުތީވެ  ގެހަމަ  ތާއީދުކޮށްފައިވާތީވެ      ކުރިއަށް  ންދިއުމަށް  އެގޮތަށް 

 ޔާ.  ޝުކުރިއް ނުމަށް.މައިދިނިން

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

އަޅުގަނޑު ވޯޓެ އްޔާ. އެހެންވީމާ، މިރިޝުކު ޓަކަށް  ވޯ  ންވީމާ،. އެހެނީވަނުންވޯޓަކުން ފާސްކުރަން ބޭ  ،އްހާހިސާބުން 

މިއަހަ އިޖުރަ  އިލާނަން  ފުރިހަމަޢާޖޭ.އެސް.ސީގެ  އަތްތައް  ކަމަށް  ފާހަގަކު ކޮށްފައިވާ  އެ  ރެވޭތީޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެ 

އެކަ  ރަނގަޅަށް އޮތީ  ކުރައްވާފަކަން  ރިޕޯޓްއަޅުގަނޑު  އެގޮތަށް  .ން  އަޅުވޯޓަ   ލުމަށްއި އެކުލަވަ  މެން  މި ކަށް    ގަނޑު 

ބޮދަންނަވާލަނީ ވަރަށް  އާދެ!  ހާޒިރުވެވަ  .ކުރިއްޔާޝުޑަށް  .  ތިއްކޮމިޓީގައި  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  ބެވި  ޑައިގެން 

ހުރިހާ  ޓުގައި ބައިވެ ވޯ  ،ގަނޑުޅުން އަފާޤުއިއްތި ން މި  މި ފާސްވެގެއްތިފާޤުން  ބަރުންގެ އިމެން  އިއްޒަތްތެރިރިވެވޭނެ 

  އި ލަވާލަ  އެކު ޓު ގެ ރިޕޯޓީމިވެސް މިހާރުން މިހާރަށް މި ކޮ  ލަން ވީހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ ޅުގަނޑު އިދާރީ  ދިޔައީ. އަ

 ، ނަށްނޑުމެންޅުގަނަންބަރުގައި އަ  ދެން އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ދެއްވުމަށް.  ވާލަސޮއިކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހައްދަ އަޅުގަނޑަށް  

ސަމާލު މައަޅުގަނޑުގެ  އައިސްފައިވާތީކަމަށް  ކަންއްސަލައެއް  އެހެނިހެން  ބޭފުރެތެ ކަމުގެ  ވެ  ތި  ޅުންނަށް  އިން 



  

އަޅުލާއިވަދަންނަ މިވަގުތު  އަދި  މިއީ  ކޮންމެނަން.  ދަންނަވަގަނޑުމެން  އިނަލާއި ހެން  މެންބަރުންގެ  ރި  އްޒަތްތެން 

މީޑިޔާއިން  އެ ހަމާކުރުއެހެން އްބާރުލެއްވުމަށް.  މައްސަލައަނގޭތޯއި  ނޫން ކަށެއް  މަ  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ހައި    ކީ . 

ޑެޕިކޯޓު ޑިރެކްގެ  ޖެނެރަލައުޓީ  ބޭފުޅެއްޓަރ  ހުންނަވާ  ކޯޓު )ވަގުތުކޮ  ...ކަށް  ހައި  އިސް  ޅަކަށްފަހު(  ވަރަށް  ގެ 

މަޤާމެއްގައިއި  ،ގައިމަޤާމެއް އިސް  ހުންދާރީ  ނަ  އެހެން  ބޭފުޅާގެ  އެ  ބޭފުޅެއް  ބޭނުންކޮށްގެން    މެއްނެވި 

މީޑިޔާއެ ސޯޝަލް  ޓްކައުންޓެއްގައި  ސުގައި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  މިންގަނލޫވީޓާގައި  ޖުޑީޝަލް  ޑުކީ  އަދި  ތަކާއި 

ހުންނަ  ލާޤު  ތުގެ އަޚުސައްކަކު މައްވާ ބޭފުޅަގައި މަސައްކަތްކުރައްހައި ކޯޓެ  ، ރީމް ކޯޓުސެކްޓަރގައި ޚާއްޞަކޮށް ސްޕް

މީޑިގޮތްތަކާ ޚިލާފަ މައްސަލަ  ވެ އެ  ހެޅިފައިވާތީ ފައިވާ މައްސަލައެއް ހުށަކޮށް  ކުރާރުކޮށް ތަޓުވީޓް  ޔާގައި  ށް ސޯޝަލް 

ސަމާލު ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނތި  ގެންނަން  ޑުކަމަށް  މައްސަލައިގަ  . ންވީބޭނު  ކުރާނެ  އި މި  ކަންތައް    ، އަޅުގަނޑުމެން 

 .ންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދުތްތެރި މެއިއްޒަޅާލަން. ހުށަހަފުޅަކަށް ގެ ޚިޔާލުޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ތި ބޭފުޅުން

 

 ވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެއް

އިއްޒަތްތެ  މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  އަ  .ރި  ބާވަތުން  މައްސަލައިގެ  މައްޤަށް  ޑަގަނޅުމި  މި  ބެލުމުގެ  ބޫލުކުރެވެނީ  ސަލަ 

ލިބިގެންވަނީ ޞާތިޙްއި އެ  ލް ޑިޕާޓްމަންޓަ  .އޭ،ޑީ.ޖޭ  ސް  ކަމަށްޖުޑީޝަލް  އަޅުގަނޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޑު  ވާތީވެ 

މަށް އެދި  ދެއްވުބައްލަވައި  ށް މި މައްސަލަ ޓީން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށަހަޅަނީ މި ކޮމިހު

ފޮނުވާފައި ވަކި މުއްދަތެއް  އަޅު  . ޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަންއަ  މި  ނަށް އެ ބޭފުޅުން  ޑުމެންގަނއެއީ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 

 ޝުކުރިއްޔާ.   .ދެއްވުމަށްގޮތެއް އަންގަވާލަ ނިންމަވާ

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 ފުރުޞަތަކަށް  އިބްރާހީމް ރިޟާ އަނެއްކާރި މެންބަރު  ގުތު އިއްޒަތްތެމެންބަރު. މިވަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  

 ޑައިގަންނަވާ.އެބަ އެދިވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޟާ ރިރާހީމް ބަރު އިބްރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންގު

 ޅުމަށް.  ހުށަހެހުށަހެޅުއްވި  ހާން ތެރި މެންބަރު ޖީޒަތްކޮށްލަން އިއްއަޅުގަނޑު ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނީނަމަ ދެން ވޯޓަކަލު  ޔާއެއްވެސް ޚި   އި ޝުކުރިއްޔާ. މި މައްސަލައިގަޑަށް  ވަރަށް ބޮ ކަމަށް  ށް  ތަފާތުވުމެއް ނެތް 

އަނުގޮ ކޮގަނޅުސް  ކަމަށް  މިޓީޑު  ނިމުނު  އިއްތިފާޤުން  ބޮޑަގެ  ވަރަށް  އާދެ!  އިދާރީ  ޝުކުރިއްޔާށް  ނިންމާނީ.   .



  

މައްސަލަބޭފު މި  ޖު  ޅުން  ވަގުތު  ޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ވެސް  ލިޔެމި  މި  ންތަކާ އެކުގައި  އުކިސިޓީއަކުން 

އެދެންފޮނުވާލަ ފުރުޞަތެއް  .ދެއްވުން  އަވަސް  ތެރޭގައިގެ އަދި  ހަފްތާއެއް މިއަދު  ،ހަފްތާއެއްއަދި    ،  ފެށިގެން  ގެ  ން 

ދެވެނީމުއްދަތު މި  އެހެންވީ  ފްލޯ މާ،  .  ހައްދަވާއައޭގެ  ވެސް  އެދެންލަޕް  މިހާހިސާދެއްވުން  އަ.  މެން  ޑުޅުގަނބުން 

ނިބައްދަގެ  މިޓީކޮ މި  އިއްޒަތްމުނީލުވުން  ހުރިހާ  މެންބަރުން.  ހައު  ނަށްތެރި  މިއަދު  ފުލް  ގަނޑަކަށް  ގާތްސް 

   .  ނިންމާލީން ބުނަވަމުން މިހާހިސާޝުކުރު ދަންޑަށް  ކުރެއްވިއްޔާ ލިބިފައިވާތީ ވަރަށް ބޮއިރާދަ

_________________ 

 

 




