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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  `.   ފެށުނީ.    52ޖުޑީޝަރީ  ބައްދަލުވުން  ބައްދަލުވުމުގައި  ވަނަ  ދުވަހުގެ  ކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން 

އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރިޕޯޓެއް ބަލާފައިވާނެ. އެއީ ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  އަލްފާޟިލް    ،ޖޭ.އެސް.ސީގެ ދެ 

ރިޕޯޓާ އަދި ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް   އިމޫސާ ނަސީމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައި އިން ޝަކުވާ ނިންމަ   ފޮނުވި 

ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު. ތުލުސްދޫ ކޯޓުގެ އިސް    ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާކޮށް، ނިންމުމަށްފަހު   ޙަސަންއާ ޢާޡިމްއަލްފާޟިލް    ،ކޯޓު

މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް މިހާރު ގއ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް. އެ ދުވަހުގައި  

ތްތަކާ އެއްގޮތަށް ނިންމާފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ޢާސާކޮށް، އިޖުރަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މައްސަލަ، ރިޕޯޓު ދިރާ

މާއި އަދި އިތުރު  އުސް ކުރިއަށް ދިޙުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ބަމީހުބި  އޭރުގައި ކޮމިޓީގައި ތި

ވޭ. ދެން ވޯޓަށް އަހާފައެއްނުވޭ.  އެއްނު  ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ގައި  ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުން ޝާމިލުވެ އުޅޭތީވެ، އެ ދުވަހު

ދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ސްގަވޯޓަކަށް ނާހަ. އެހެންވީމާ، އެ ދެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިންމާލަން އަޅުގަނޑު  

ރިޕޯޓާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް    އެ   އްވުމަށްފަހު ނުވަތަ ލެ އިމޭޒުކޮޅުގައި ރިޕޯޓު އޮންނާނެ. އެ ރިޕޯޓު އިތުރަށް ބައްލަވަ 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން    މިހާރު )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ނެތް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ނިންމާލެވިދާނެ.

އި  ކުރީ ދުވަހުގަ  ، ށްފައި އޮތް ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީވެތް ފުރިހަމަކޮޢާއެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަކަށް މި އަހަނީ އެ އިޖުރަ

އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރާތީވެ، އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ    އާ އެކީގައި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރެވިފައިވާތީ  2އަދި އެ  

އެ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު  ހަމަ  ނިންމާފައި އޮތް ކަމަށް. ދެން    ގޮތަށްތްތަކާ އެއް ޢާރިޕޯޓު އިޖުރަ  2އެ  ،  ކަމަށް

ފައި އޮތް ސިޓީއެއް.  ޅާކާފައި ވަނީ މި ކޮމިޓީއަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަސިޓީއަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައް

މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން    އި ށް ނިންމުމަށް ޓަކައި ކޯޓުތަކުގައެއީ ކޯޓުތަކުން ބަލާ މައްސަލަތައް ވަކި ގޮތަކަ

ކަމަށް   ނަގާ  ލިމިޑެޓް  ގޯ   ލެޓްސް ފައިސާ  ޕްރައިވެޓް  ރިޔާޟް،  މޯލްޑިވްސް  މުޙައްމަދު  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ގެ 

އޮފް ޓޫ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާ  މިނިސްޓްރީ  ދަންނަވާފައި  ރިޒަމަށް 

ލެޓްސް ގުޅިގެން  މަ  މައްސަލައާ  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  ފަރާތުން  ލިމިޑެޓްގެ  މޯލްޑިވްސް   އެ  ލޫމާތު ސާފުކުރިއިރުޢުގޯ 

  މިފައިވާ ގެ އެކިއެކި މަރުޙަލާ ނިތަކު ލޫމާތަކީ ކޯޓުޢުމަ  އްވާފައިވާކުރެއްވި ސިޓީގައި ފާހަގަކުރަ ޞާއްޙިފަރާތުން އެ ކޮމިޓީއާ  

ލުވުން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ.  ވަނަ ބައްދަ   49އެ ދުވަހުގައި އެއީ  ން  އިވާ ސިޓީ. އަޅުގަނޑުމެކަންކަމަށް ވުމުން ފޮނުވާފަ

އޭރުގައި ވާހަކަދެކެވިފައި އޮތް ގޮތަކީ މާލިއްޔަތު    ންގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެ  މި ސިޓީއާވުމުގައި  ލުބައްދަ ވަނަ    50ނޫނީ  

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް  އަދި  ފޮނުވަން  ނުވާނީ  ފޮސިޓީއެއް    ކޮމިޓީއަށް ސިޓީއެއް 

މައްސަލައަކަށްވާތީ  އޮތް  މަރުޙަލާގައި  ކޯޓު  އޭއެއީ  އިޙުތިޞާސް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް.   ގައި ވެ  ނުހިނގާނެ 

ތު  ،އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް  ނެގި  ރިޝްވަތު  މައްސަލަ  ހުފަނޑިޔާރުން  އެ  އޮތީތީވެ  މައްސަލައެއް  މަތުކުރެވޭ 



  

ސް.ސީއަށް  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބު މި ދެނީ. ދެން އަދި ޖޭ.އެ

މި ސިޓީގައި  ޝަކުވަބާ   ފޮނުވާ  އަޅަންޖެހޭ  ވާތުގެ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  އޮތްކަމާއި  އައިއްސަ  ތެރެއިން  މަޖިލީހުގެ  އެއް 

ން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ފޮނުވާ ގޮތަށް އެ ދުވަހު  އް އޮތް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެފިޔަވަޅެ

ވެސް    ސިޓީ  މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުގައި މި ދެންނެވި އެހެންވީމާ،  ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅޭތީވެ.  ވާހަކަ ދެކެވުނީ. އެއަށް ވެސް  

އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެ ދުވަހުގައި ދެ ސިޓީ ވެސް ދިރާސާކުރިއްރުގައި އެ ދެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ވެސް ޝަރުޢީ  

ކަމަ އެހެން  ނުފެނޭ.  ނިމިފައި އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަކަށް  އިޙުތިޞާސްއެއް  މަރުޙަލާ  ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ށް 

ލާނަން.  އިފައި އަޅުގަނޑު އެއަށް ވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް ނިންމަލާއިއެހެންވީމާ، ޚިޔާލު ހުރި ގޮތެއް ބަލަ  ،ނުހިނގާނެތީވެ

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މާލިއްޔަތު  . އަޅުގަނޑުމެން  ނަންއަށް ވެސް އެ ގޮތަށް ނިންމާޓީއަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، އެ ދެ ސި

ގައި މި    16އެޖެންޑާ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު    އިކޮމިޓީއަށާ

ބާ ކައުންސިލުގެ ގާނޫނާ ބެހޭ    ރިވަރުންތަކެއް ޔުނިވަރސިޓީ ދަ   ފައިވާނިންމާ  އިން ކިޔަވަކައިން އެތި އެއީ ގާނޫނީ ވަކީލު

ވަނީ    އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް. ދެން އެ ފަރާތްތަކާ ކޮމިޓީން  މަށްމަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރު  ގޮތުން

ވަނީ   އޭރުގައި  ކޮމިޓީން  އިން. ދެން  އެބަ  ހުށަހެޅުންތަކެއް  ދަރިވަރުން  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙު  ބައްދަލުކުރެވިފަ. ދެން 

އޭގެފަހުން އޭ.ޖީއާ އަދި ބާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުވުމެއް    ންކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުދަރިވަރުން ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު  

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިން އޭގެ ޑްރާފްޓެއް ލިބިފަ. ޑްރާފްޓެއް ލިބިފައި އިނީމަ މި ޑްރާފްޓް  ދެން  ބޭއްވުމަށް.  

އްދަލުކުރަން. އެހެންވީމާ،  އާ އަދި ބާ ކައުންސިލާ ބަ ފެންނަނީ އޭ.ޖީ  ށްގަނޑަދިރާސާކޮށްލާފައި އަޅުކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  

  ކި ންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވަ ހެބައްދަލުކުރަން ނިންމަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އެބޮޑަށް  ކޮން ދުވަހެއްތޯ  

ސުންގަޑި އެބަ ހަމަވޭ   މި އަންނަ ހަފްތާގެ ދުވަހެއް ފައިނަލްކޮށްލާނަން އަދި ޑްރާފްޓް ވެސް. ދެން ކޮމިޓީގެ  ،ދުވަހެއް

މެއް އިންނާނެ މާދަން ނޫން އަނެއް  ވުގައި ކޮމިޓީ ބައްދަލު  20އެއީ  ގެ މަސައްކަތްތައް،    20އަށް މަސައްކަތްތައް.    20

އެހާ ތަނަށް އަޅުގަނޑު    ދެން  ބައްދަލުވުމެއް. އެ ބައްދަލުވުމުގައިކޮމިޓީ    ބުދަ ދުވަހުގައި އިންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންދުވަހު.  

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލެވޭތޯ.  ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބާއި އެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށް  .ސުންގަޑި ހަމަވާ އެއްޗެހި ނިންމާލެވޭތޯ  ބަލާނަން

ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން    ވުމުގެ ގެ އިދާރާ ކުދިން ލައްވާ ޖަވާބެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ފޮނުދުވަހުގައި ނިންމީ ކޮމިޓީ   ންދެން ކުރި

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ   ކަމުދާނެހެނެއް.އެއްބާސްވާ ގޮތަކަށް ފޮނުވާލަން. އެހެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ 

އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެއްޗެއް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެ ސާފުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.  

  ކަށް ނޫން ގޮތަ  މާދިގުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުން ގެންދާގެންދާނީ. ދެން މިއަދު ޑުމެން އެގޮތަށް ކުރިއަށް އަޅުގަނ

ލާނީ. ރެކޯޑަށް  އިވަނީނަމަ ނިންމަ ށް މަސައްކަތްތައް ވެސް. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން އިތުރު ކަމެއް ނެތް ކަމަ

އަޅުގަނޑުމެން    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބައްދަލުވުމަށް.މިއަދުގެ  ޅިވަޑައިގެންފި  ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން، ޢަލީ ޙުސައިން ގު

އެއް  އިތުރު  ނިންމި ކަމުގައި  .ކަމެއް އެބަ އޮތް. އެއީ ޖޭ  އަދި  އިއްޔެގައި  އިންޓަރވިއު އަޅުގަނޑުމެން  އެސް.ސީގެ 



  

  ކު އެކަމަޖަހާފަ.    17ޑިއަކަށް މި އިނީ  ވޭ. ސުންގަނުވީނަމަވެސް އިއްޔެއިން އިއްޔެއަށް މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެވިފައެއް

ބަދަލުކޮށްލަން. އެހެންވީމާ،    ހަމަ  ވަނަ ދުވަހަށް  20އެ ވެސް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް     20ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް 

  ވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރާތީ އެ ގޮތަށް ނިންމާފައި، މިއަދު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ވަނަ ދުވަހަށް އެއް

 ޝުކުރިއްޔާ. 

__________________ 

 




