
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   1  ގެ ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ    

 

 17 ޖަނަ ަވރީ 2021 

 

 

 

( 11 )ކޮމިޓީކުރ  ޮކޓަރި އައު އިމ ރ ތްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

0012: :ގަޑިށުނު ފެ  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



 2021ޖަނަވަރީ    17                            ވަނަ ބައްދަލުވުން      1ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

1 

 

 { މޫސާ ސިރާޖުދާިއރާގެ މެންބަރު    ފޮނަދޫ؛ މުޤަްއރިރު ނައިބު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީ ކޮމިޓީގެ  އަޝި`.  މިވަނަ    1ރީ  ފެށުނީ.  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގައި  ،  ވަގުތު 

ފޭދޫ    ،ޝަފީޤްهللا މަދު ޢަބްދުއްވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ  ،ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ    ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ،މަދު ނިހާދުއްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ބައިވެރިވުމަށްފަހު    މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއާ

  ވަގުތު ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މިއަދު މި ބާއްވަނީ   މި އި ވަގުތު އިތުރު ކަމެއްގައި ވަކިވެލަންޖެހިގެން ކޮމިޓީގަ މި

މައްސަލަތަކާ  ލިބިފައިވާ  ބޭނުމުގައި.    ގުޅޭ   ކޮމިޓީއަށް  މަޝްވަރާކުރުމުގެ  ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ކޮމިޓީއަށް 

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް. އެއީ    އޮތް މައްސަލައެއް އެބައޮތް

ފެނުނު   ބޭރުކޮށް  ކިލޯގެ    149ރާއްޖެއިން  މައްސަލަ  ކޯޓުން އެ  ދަޢުވާކުރުމަށްފަހު  މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި 

އޭގަ އިސްތިޢުނާފްއި  އަދި  އިސްތިޢުނާފްއިތުރަށް  ބުނެ  ކަމަށް  ނެތް  ވެސް  ފުރުޞަތު  ޖާގައެއް  ކުރުމުގެ  ކުރެވޭނެ 

މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން  މާ،  އެހެންވީނުކުރަން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް އެބައޮތް.    ތީވެ އިސްތިޢުނާފްތަނެ

ކަންބޮޑުވުން އިމްތިޔާޒް  ކޮމިޓީއަށް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ފަހުމީ    ފާޅުކޮށް 

އި  މަލުކުރާނެ ގޮތެއް މައިގަނޑުގޮތެއްގަޢަގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން    ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި އެބައޮތް. ދެން މި ސިޓީއާ ގުޅޭ

ޓޫ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ހަމަ  މައްސަލަ  މި  އޮތީ.  ނިންމުން  ކޮމިޓީގައި  ވެސް    ފޯ   މިއަދު  ކޮމިޓީއަށް  ވަން 

ސާފުކޮށްލިން މަޢުލޫމާތު  ކިބައިން  މުޤައްރިރުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެ  އަޅުގަނޑު  އެބައޮތް.  ފުލުހުންގެ  .  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު 

ން  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ދެން ކޮމިޓީ،  ހޯދުމަށް ވަނީ ލިޔެފަ. އެހެންވީމާފަރާތުން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް

ބައްޓަންކުރުން. އެހެންވީމާ ގޮތަކަށް  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ  މަސައްކަތް  މި  ފްލޯ،  ގުޅިގެން  ހުޅުވާލާނަން  ރ  އަޅުގަނޑު 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ،ލަޠީފްކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާމެދު މެންބަރުން މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްލަން. ޙަސަން  އިމީގަ

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސިޓީ އޮތް  ފޮނުއްވާފައި  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ  މި  އަދި  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  މި    ،ޝުކުރިއްޔާ. 

ފޮނުއްވާފައި  ފޮނުއްވާފައި  މަޖިލީހަށް   ކޮމިޓީއަށް  މި  ސިޓީ  ކޮމިޓީ  މިއޮތް  މި  ތި  ން  އޮތީ. ދެން  މުޤައްރިރު  ދެންމެ 

ފަދައިން   މި  މީގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ފުލުހުން  ކަމަކީ  އެއް  ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއް  ދެ  ކަންބޮޑުވާ 

އެބައޮތް މި ސިޓީގައި. ދެން އޭގެ    ފައި ތްކުރައްވާމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރިއިރު ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކަކަށް އިޝާރާ
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ބައެއް   ހުރި  ގެންގުޅުއްވާފައި  ދަޢުވާކުރެއްވުމުގައި  މައްސަލައިގައި  މި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަދި  އިތުރުން 

ގުޅޭ މެންޑޭ  ކަންކަމާ  ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މި ކޮމިޓީއަށް  އެބަހުރި. ދެން  ކަންބޮޑުވުން  ވެސް    ޓް ގޮތުން 

ގުޅޭ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ  އޮންނަނީ  އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    ލިބިފައި  ބެލުން  ކަންކަން  ހިނގާ  ގޮތުން 

ށް އޭގެ ޒާތުގައި  ކަފުލުހުންގެ މަސައްކަތެއް މި ކޮމިޓީން ބެލުމަ  ، ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންނަމަވެސް

ވަން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއެކީ    ފޯ  މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން ދެންމެ ޓޫ،  މެންޑޭޓެއް ނޯވޭ. ދެން އެހެންކަމުން

ބެލޭނެ ގޮތަކަށް   އެ ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަކުން މި މައްސަލަ 

ނީ ވެއްޖެއްޔާ މުޤައްރިރު ވެސް ތި  ހެންނޫއެކަން ކުރެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ހިތުން އެކީގައި މި މައްސަލަ ބެލިދާނެ. އެ

ވަން ކޮމިޓީން ބަލާފައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތް މި    ފޯ   ފާހަގަކުރައްވާ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ ކަންކަން ޓޫ

އަ ބެލީމާ  އެއީކޮމިޓީން  ދިޔައި  ނެއްކާ  ސިފައިގައި  ރިޕޯޓެއް  އަނެއްކާ    މަދެ  ހުރީމާ  ތަންތަން  ވެސް  ދިމާނުވާ 

ދެ  ޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން  ހެންވީމާ،  ނޑުމެން އެއްކޮށް އެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އެ ހާލަތު ވެސް އައިސްދާނެ. އެ އަޅުގަ

އެހެން   އެކަން  ގޮތަށް  އޮންނަ  ގަވާއިދުގައި  އެއީ  މަސައްކަތްކުރަން.  އެ  ނަގައިގެން  ކޮމިޓީއެއް  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީގެ 

އިދާރީ  ގަވާއިދުން އެ ބުނާ    ކުރަން. ދެން އެއާއެކީގައި އެ މަސައްކަތް  ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާއިރު ވެސް 

ހާޒިރުވުމަށް   ކޮމިޓީއަށް  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ފެތޭގޮތަށް  އެއަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 

ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ވީހާވެސް އަވަހަ އަންގަން. އެގޮތަށް  ދެންނެވުން އެއީ ގަވާއިދު ތެރެއިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް  ކަށް 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު.  

 

 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ތާހެންވޭރު  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ވާހަކަ  އީމެންބަރު  ދުކުރާ 

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިއުތިރާ މެންބަރަކު  އެއްވެސް  މެންބަރު    ، ކުރާތަންޟްއަޅުގަނޑަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަނޑު 

 މް.އިބްރާހީ ،ރިޟާއަށް

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވން: ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ 

ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. މީގަ އިނީމަ. ސާ ތިޚުއި  އި އެއްކަލައަޅުގަނޑު ހަމަ  ސް ނެތް ކޯޓަކަށް ފޮނުވި ވާހަކަ 

 ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތްތޯ އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިކަމުގަ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަތައް. އޭރުގައި    އި  ދެކެވުނު  މީޑިއާގައި އެ  އިން މަޢުލޫމާތަކީ  ލިބިފައި  ވަގުތަށް 

ކޯޓުގެ   ކްރިމިނަލް  ހުށަހެޅުމުން  ކޯޓަށް  ކްރިމިނިލް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އިނީ  ފެންނަން  މީޑިއާއިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަން ހިނގާދިޔަ  އެ   މަޢުލޫމާތެއް. ދެން އެކަމުގެ  ސް ނެތް ކަމަށް ބުނެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފޮނުވާލިކަމުގެސާތިޚުއި

ސާފުވާނީ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަހަމަ  ގޮތް  ދެންނެވި  އެ  ކުގެމި  ސާފުކުރީމަ.  ކިބައިން  އެހެންވީމާ،    ކަންކަން 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ ވެސް   ފެންނައަނެއްހެން  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަށް  އެކަމުގައި ނެތް  އެ    ނީކަންބޮޑުވުމެއް 

އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުމަށް.  އެ  ، ހުށަހެޅި  އިއްތިފާޤުން  އެންމެ    ގޮތަށްހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާފައި  ކަމަށް  ފާސްވީ 

އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާނީ. ދެން  ހެންވީމާ  އެއާއެކީގައި އެ  އަދި   ރަނގަޅު ދުވަހެއް ބަލާފައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް 

ލުކުރާނެ ގޮތަކީ އެކަމެއް ނިންމާފައި އެހެނިހެން ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު އަދި އެއް  މަޢަމައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެ  

ބޭނުން.  ހަމަ  ކަމެއް   ވެންޓިލޭޓަރުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލަން  އެއީ  ނިންމުމެއް  އޮތް  ނިންމާފައި  ކޮމިޓީން  މި 

އަޅުގަނޑު ސާފުކުރަން.  ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  ކަންކަން  ޖެނެރަލް    މައްސަލައިގައި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހިތަށްއަރަނީ 

ކިހިނެއްތޯއޭ މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގައި  ހާޒިރުކުރާއިރު ބައްޓަންކުރުން  ގޮތަކަށް  ގެންދެވޭނެ  އެއްކޮށް  ؟ ވާނީ   ދެކަން 

ކިހިނެއްތޯ މަޝްވަރާއަކަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ؟ އެކަމުގެ  ވާހަކަދައްކާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ރިކޯޑުގައި  ދަ  އޮފް 

އަޅުގަނޑައެހެން ބަލާއިރު  ބާވަތަށް  މައްސަލައިގެ  ދެ  އަޅުގަނޑު  ވަކިން  ހަމަ  ވެސް  ށް  ވީމާ،  ގަބޫލުކުރަނީ 

އެހެންވީމާ،މިކަމުގައި  އްޔާސިއްގެނެ މައްސަލައިގައި    .  ވެންޓިލޭޓަރު  ހަމަ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑުމެން 

ގުޅިގެން ސާފުކުރަން ހުރި    ން ނިންމާފައި ހުރި ރިޕޯޓާ އަޅުގަނޑުމެ،  ގުޅިގެން  ސާފުކުރަން ހުރި ކަންކަން އެ ރިޕޯޓާ

ހަމަ   ދަޢުވަތު އަރުވާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް އެހެން  މި  ކަންކަން ސާފުކޮށްލުމަށް 

މި    ،މި ގޮތަކީނިންމި  ކުރާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ކަންތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން    ގައި މައްސަލައެއް ގޮތު 
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ދަޢުވަތު ދިނުމަށް.  ހާޒިރުވާން  ކިލޯގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޮމިޓީއަށް    149އިގައި  މައްސަލަ

ވެންޓިލޭޓަރު    ގައި އެކީ   ދުވަހެއް އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ގޮތުން ބަލާފައި ފޮނުވާލާ ގޮތަށް. ދެން ހަމައެއާ   އި ދެން އޭގަ

ވެސް   އެގޮތަށް  މަ  ހަމައްސަލައިގައި  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  ގޮތަށް.  ފޮނުވާލާ  ބަލާފައި  ދުވަހެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

 ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމަވެ  ނުކުރާތީޟް އިޢުތިރާ

_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




