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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ގެ  ފޮނަދޫ ދާއިރާތިއްބެވީ   ވަޑައިގެންމިވަގުތު  ށުނީ.ފެ  ން ވަނަ ބައްދަލުވު  28ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ  ޢައިކުމް.  އައްސަލާމް

ހެންވޭރު އުތުރު    ،މޫދުމެންބަރު ޖީހާން މަޙްއްޒަތްތެރި  އި   އިރާގެނަވަރު ދާހިން  ،ޖުބަރު މޫސާ ސިރާމެންއްޒަތްތެރި  އި

އުތުރު  މާފަންނު    ،ޟާރު އިބްރާހީމް ރިމެންބަ  އްޒަތްތެރިއި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ    ،ޢިއްޒުމު  މެންބަރު އިބްރާހީމް  ގެއިރާދާ

ދުވަހުގައި    ދީއްތަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދުވަހުގައި ނިންމާފައިވަނީ އާ  .ގަނޑު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީޅުބަރު އަމެން  ގެ ދާއިރާ

މުންގެ ފަރާތުންނާއި  ން. އެއީ އާންސަލަތައް ނިންމު ބައެއް މައް ހަމަވާޑިސުންގައިގެން  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަ

ފަރާ ސިޓީކުތްތަ އެކި  ބައެއް  ފޮނުވާފައިވާ  މައްސަލަތަން  އަޅުއްތަކުގެ  އެގޮތުން  މިވާ    އެޖެންޑާގައި  ގަނޑުމެންގެ. 

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މައްސަލަތައް  އެއީ  ނިންމާލެވޭ  ނަށް  މަސައްކަތްކޮށްލުން  އެދޭ  އަޅުގަނޑުތޯ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެން 

އްވައިގެން  މުގައި އެއްބާރުލުން ދެކަޅުން މިތީ ތި ބޭފުށް ނުވާޒާތުގެ މައްސަލަތަކަކައް ނަގާނެ  މާގިނަ ވަގުތަކެ.  ކަމެއް

ފަހަ އެއް  ކޭ ރުތަކެއެހެން  މަވެސް  މިފަދައިން  ނިންމާލެވޭތޯ އްސަލަތައް  ބޭނުންވަމި  އަޅުގަނޑު    އަދު  ނީ.  ބަލަން 

ސައްޒަތްތެރި  އި  ގެއިރާދާލިނގިލި  ވި ކޮމިޓީއާ  ޢުދުމެންބަރު  އަޅުގަނޑުމެވަޑައި ގުޅި  ޙުސައިން  މިއަދު  ގެންފި.  ން 

ތެރެއިންމައްސަލަ ގޮތު މަފުރަތަ  ތަކުގެ  މައްސަލައެއްގެ  މި  ދުވަހެއޮތީ    ގައި  އަޅުކުރީ  ކޮ  ގަނޑުމެންއްގައި    ޓީއާ މިމި 

ޒާހިރު    އަޙްމަދު  އްވި މައްސަލަ.ށަހެޅުކު ހުބަރަންމެ  އްކަތްކުރައްވާސަމަ  ގައިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  ބައްދަލުކުރި ވަޒީފާއާ

ބޭފުޅާ    އާފިޔާ.އ.މ މަހުށަހެއެ  ނިންމުޅުއްވި  ގޮތެއް  ސިޓީއަށް  އެ  އައްސަލަ  ވަޒީފާއާ ން.    ބެހޭ   ޅުގަނޑުމެން 

ފަހުން އޭގެ  ވެސް  ބައްދަލުކޮށްފަ  ޓްރައިބިއުނަލާ  މަޢުލޫވަނީ  އަޅުގަނޑު.  ވަނީ.  ލިބިފައި   ށްމެންނަމާތުތަކެއް 

ހުށަހެޅު ބޭފުޅާ  މި  އަޅުގަނ  ،މައްސަލައްވި  އެހެންނަމަވެސް،  މައްސަލަ  ސިޓީގެ  ނިންމާލަން  މި  މިއަދު  ޑުމެން 

ކޮށްލައިދެއްވުން  ޞާއްޙި ފުޅުތައް  ޔާލުތެއްގެ މަޝްވަރާކޮށްލައްވާފައި ޚިޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮންނަނީ. ތި ބޭފުފެ

ހެންވޭރު ހުޅަނއެދެން.  ލަ ޙަސަމެންބަރު  އްޒަތްތެރި  އިގެ  ދާއިރާ   ގު    ! އާދެ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި.  ޠީފްން 

  ތީ ގަ ފެނިވަޑައި  މިމެންބަރުންނަށް  ގެލައިގައި ކޮމިޓީ އްވި މައްސަޅުށަހެއްމަދު ޒާހިރު ހުޙަ ޔާ މުއާފި .އއަޅުގަނޑުމެން މ

ޓްރައިބި  ވަޒީފާއާ ވަޑައިގެން  އުބެހޭ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ބޭފުޅުން  ވާހަކަދެއްކެވި ނަލްގެ  ޒާމުޙަ  ފުޅުތަކުގައި  ހިރު  އްމަދު 

މައްސަލައިގަހުށަހެ ފާހަގަކުރެއްވި  އި  ޅުއްވި  އެ  ހުރި  ޖަވާބުތަކާ ބޭކަންތައްތަކުގައި  ދެއްވުނު  މުޙައްއި ފުޅުން  މަދު   

މައްސަލަ ފާހަގަކުރަޒާހިރުގެ  ލިމްޕެއާކޮށްކޮ  އްތަކާންތަކަ  ހުރި   އްވާފައިއިގައި  ގޮތަކަށް  މެއް  ޔުލާނެ 

ތައްޔާރުކޮށްލެވެޔާތައް ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ސުން   އަޅުގަނޑު  ދެން  ން ރުކޮށްލައިދެއްވުން  މައްސަލަ  އެ މި    ހެން ގަޑި 

މިގަޑި ކަމަށްއްސަލައިގައި ސުންބަރު އެއީ އެ މައޮކްޓޯ  7އެޅުމަށް. އެހެންވީމާ،  ދުވަހަކަށް ކަނޑަ   ،  އަޅުގަނޑުމެން 

މި މައްސަލައިގެ ސު  އޮކްޓޯބަރ  7،  އެހެންވީމާ ކަގަޑި ންއެއީ  ރީބޭފުޅުން މި  ށް އިދާއި އަދި އެ ދުވަހަނޑައަޅަކަން 

ތައްއުއެ ލިޔެކި  ށް ދެންނެވި ގޮތަ މި ގޮތަށް މައްސަލަ ނެތް މަށް އެދެންދެއްވުޔާރުކޮށްލައިންތައް  ކަމަށް    . މެންބަރުން 



  

ނި އެގޮތަށް  ދެންމުފެންނާތީ  މައްސަލައަކީ    ނީ.  އަޅުކަން  އްޖުވެރިޙައޮތް  ފަތަ  އަދާކުރުމަށްންގެ  އެންޑް  ޙަޓަކައި   

ދޫ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ.  އޮމަތ.  ންދު ނިޝާދު އަޙްމަލަ މުޙައްމައެ މައްސަ   !ޓެޑް އާދެއުމްރާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމި

މި ދެން  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު  މި  ކުރިއަށްދާއޮތީ  ނިންމަމާ.  މެން  ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަން. މި 

ހުރިހާ މެންބަރުން  ދެ މި  މައްސަލައި ގޮތަށްކުރެއްވި އެ ފާޅުންމެ  މި މި  ހައި ގައި  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ކޯޓެއްގައި    ހާރު 

މައްސަލަޓުކޯ މި  އިދާގައި  ސާފުބޭރީ  ވޭތޯ  ހުށަހެޅުނުތޯލައިދެއްވަފުކޮށްޅުން  ކޯޓަށް  ހައި  ހުށަހެޅިއި  ނޫނީ ،    ފައިތޯ 

ސާފުކޮށްލައިދެންނގަމުންހި މިކަން  ދަނީ.  ވެ  ތޯ  އަނެއްކާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަސް  ދެން    އްޒަތްތެރި އި ؛މި 

ލަޠީފް.  މެ ޙަސަން  ދެންމެ  މެންދެގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަންބަރު  އާދެ!  މި  މަޝްވަރާކޮށްލެވުނު  އަޅުގަނޑުމެން  ،  މި 

މައްސަލަ ހު  އްޒަތްތެރިއި މި  ފާހަގަކުރެވުނީ  މި  މައްށަހެމެންބަރުންނަށް  މި  ބޭފުޅާ  ސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  ޅުއްވި 

ދިރާސާކުރ2019ަޖުލައި    16 މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ދިއު.  ތެރޭގަ މުން  ފާހަގަކުރެ މުގެ  ވެސް  ވަނީ  ވިފައިއި 

ސާޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ   އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އޮފީހުން  އެބަހުރިކަންތައްތަ  ޖެހޭފުކުރަންގެ  ވެސް  އި  ކަމާކަށް 

މައްސަލަ މި  ހުރި  ގައި އިއެހެންކަމުން  އަޅުގައެ  ކަމެއް  ބެހާ  މައްސަލަ  ނޑުމެނަށް  މި    ށް ފަރާތަ  ހުށަހެޅި ލެންދެން 

އަޅުގަޖަވާބެއް ޖަވާބަކީ  އެ  ކޮދިނުމަށް.  މި  ދަނޑުމެން  އެކި  ސާފުކުރަންޖެހޭ  އު މިޓީން  މުއައްސަސާތަކުން  ލަތުގެ 

ހުރުމާއެކު  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ކަންތައްތަކެއް  މި    އެ  މިވަގުތައް  ދީ  ފަރާތައް  ހުށަހެޅި  އެ  ޖަވާބު  އެ  ކަމަށް. 

މަޑުޖައްސާލުމަށް މިގަނޑުއަޅު  . އެކަމަކު މައްސަލަ  ޖެހޭނެ ސުން  އަށް މެން  ވެގަޑިއެ އަނެއްކާ  މި    ސް ކަނޑައަޅަން.އް 

ސުން ވަކި  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  ސާފުވުމަށްފަހުގައި  ކަނޑައަޅާފައި  ގަޑިއެކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އް 

ޅުގަނޑުމެން  އަ  ގަޑިކަމަށްސުން ދެން  އެއީ މައްސަލައިގައި    އޮކްޓޯބަރ   14ގައި  ލައި! މި މައްސަބާއްވަންޖެހެނީ. އާދެ

ކަ ދެންނެވި މި  މި  ދަކަންކަން   ނޑައެޅީ.  ކަމާއު  ފަރާތްތަކުން    ލަތުގެ  ކޯޓު  ކޮށް ސާފުބެހޭ  ހައި  ،  ން އަދި 

މަށް ކަނޑައެޅު  ކަމަށް އަނެއްކާ ވެސް މިގަޑިސުން، މި ސިޓީގެ  ންގަޑިއޮކްޓޯބަރ އޭގެ ސު  14  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަ

މެންބަރުން   ހުރިހާ  އެދިވަޑައިގެންނަވާތީ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އި މި  ކަމަށް  މި    އަދި  ގަންނަވާ.ވެވަޑައިޤުއްތިފާއެ 

ހުށަހެޅި އެރުވުން    މައްސަލަ  ޖަވާބެއް  މަޖިލީހުން  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޙްމަދަށް  މުޙައްމަދު 

ދަ  ކަމާ މައްސަލައިގައި   ސާ އު ބެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ހުރުމާއިފުކުލަތުގެ  ކަންކަން  ކަންކަން  ރަންޖެހޭ  އެ  އެކު 

އެދާކަމުންބަލަ ޖަވާބު.  މި މުގެ  މައްސަހިސާބަށްހާހެންވީމާ،  އެ  ނިންމަ  މިވަގުތައް  !  އާދެ   ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ   .ންލަ 

ޕްރޮސެކިއު  ދެން މައްސަލައަކީ  ޖެނެއޮތް  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަ  ންފަރާތު ރަލްގެ  ޓަރ    103ނަންބަރު    އުފުލާފައިވާލް 

ކުރިއުދަ  2019  .ސީރުއާ.ސީ މައްސަލަ  ގިނަދުވަސްވެ  ނުބޭއްވި  އަޑުއެހުން  ނު އަށްވާ  ކޮމިޓީއާ    އެކަން  ގެންދެވޭތީ 

އަޞާއްޙި ސިޓީއަކުން.  މައްސަލައެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓަކައި  ސ.ހިތަދޫއިމިނަކުރުމަށް  ރިސާލާ  މީގެ އަ/ތު    ސަރީވިލާ. 

އެސުންގަޑި ނިއީ   މިއަދު  ސުން   .މޭނީ  ވެސް  ކަނޑައެޅުންއަނެއްކާ  މައްސަލަ    ގަޑިއެއް  މި  ނޫނީ  ނިންމާލުން. 

  މި   ންކަ  ގައި އޮތް މައްސަލައެއްވި މައްސަލައިގައި މިއީ ކޯޓު އްތު ރިސާލާ އެ ހުށަހެޅުއައިމިނަ  ހިތަދޫސ./އަސަރީވިލާ



  

ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކޮމިޓީގެ މެންސިޓީން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީގައި ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ    މީގެ   ބަރުންނަށް 

އަށް ވަދެ އެ  ތެރެ  ގެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އޭގައިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެއީ ކޯޓެއްގައި ހި

މު އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން  ންއެކުގައި މި މައްސަލައިގައި ހަމަ އާ  ން ނުދާތީވެއާތަކެއް ނިންމަމުލައިގައި ގޮތްމައްސަ

ޖަވާބު   މައްސަލަ ހިދޭ  ބާވަތުގެ  މި  މައްސަލަ،  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަކަށްވާތީވެ    ޓީން މިކޮ  ނގަމުންދާ 

ލަ އެހެންނަމަވެސް،  މަނުބަލާކަން.  ކޮ  ޖުޑިޝަލް   ގުޅޭގޮތުން   ކާ އްސަލަތަސްވަމުންދާ  މިޝަނުން  ސަރވިސް 

ކޮމި އެ  އެކަން  ގެންދަވާތީވެ  އަޅުއްވަމުން  މިހާރު  މިފިޔަވަޅުތަކެއް  ބާވަޝަނުން  އެ  މައްސަލަތަހާރު  މެދުގައި    ކާތުގެ 

ފާ އެބަގެންދާކަން  ނިންމަކުން  ފަރާތައްޖަވާބެ  ގަކޮށްހަ ގޮތްތައް  އެ  އަދޭ  އް  މި    ޖަވާބުދިނުމާމި    ދިން.  އެއްކޮށް 

އަޅުގަމިގޮތަށް   މައްސަލަ ނިމުނުކަމަށް  ދެން    އާދެ!  ނިންމަން.  ހުވަދުނޑުމެން  މައްސަލައަކީ  ކޮޑޭ  މިއޮތް  އަތޮޅު 

ކޯޓު ވަޒީމެޖިސްޓްރޭޓް  މައްސަލައެއް. މީހަކު  ފޮނުއްވާފައިވާ  ވަކިކުރުމާން  ގަޑިއަކީ  އެއް. ސުންމައްސަލަ  ގުޅޭ  ފާއިން 

  ބުރީ ޅު އުތުރުތޮން. އާދެ! ހުވަދުއަތެއް ނިންމުކަމަށްވާތީ މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ގޮ  2019  އޮގަސްޓް  25

އްމަދު  މުޙަ  ،ސޮއިކުރައްވައިގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓު  އްވާފައިވާ މައްސަލައެއްޅުހުށަހަން  ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

އޮއިބްރާހީމް   އަޅުގަނޑުމެންސޮއިކުރައްވާފައި  މައްސަލަ  މި  ވާހަކަދެ  ތް  ކޮމިޓީގެ  ނުއިއްކެވުދެންމެ  މި  ރުގައި 

ފާ  މެންބަރުންނަށް އެއްބަމި  އަދި  ބެލިދާންސްވެވަޑައިގެހަގަކުރެވުނީ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ވައްތަރުގެ ނެވުނީ  ؛ ނެ 

ކޮމި  !އާދެ  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު()ވަ މެންޑޭޓުޓީމި  ބެލޭނެގެ  ތެރެއިން  މައްސަލައެއްގެ  ޒާތުގެ  ނުވާތީވެ      ކަމަކަށް 

ހުވަދުއަތޮ އެގޮތަށް  ޖަވާބު  އެ  މެޖިސްޓްރޭއަޅުގަނޑުމެން  ކޮނޑޭ  އުތުރުބުރީ  ކޯޓްޅު  ފޮނުއްވެވި    ޓުގެ  މައްސަލަ  އެ 

ގޮށްފަރާތަ އެ  އެރުވުން.  ޖަވާބެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ނި  ކޮމިޓީން  މި  މައްސަލަ  މި  ޖަވާބުދިނުމާއިއެކު  އެ  މުނީ.  ތަށް 

އިމެންބަ  އްޒަތްތެރިއިހާ  ހުރި އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާތީ  ގޮތަށް  މި  ވެސް  ނިމުޤުތިފާއްރުން  ދެންނީން  އޮތް    މި  . 

ސުންމައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދު  ހަމަ  ވެސް  މިއައަގަޑިއަކީ  މައްސަ   ށްދަށް  ޢަބްދު ޞި ނާ  .ލައެއްހަމަވާ  هللا ރު 

ހުށަހެޅުގއ./ހަވާސް ނާގެމަނަފުށި  މައްސަލައެއް.  ޢަބްދުއްވި  ދަهللا ޞިރު  ވަނަ    2017ލައި  ޖު  27ރިފުޅު  އެނާގެ 

އެތަނުޙާހެރުމު    ދުވަހު ވަޅި ން  ދެމަތުގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންހުއެކަމުގެ ތު  ބުނެ  ށްތިންދިޔަކަމަކުރިމަ  ގެދިސާއެއްގައި 

އަޅު  ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ފިޔަވަޅެއް  އެކަށީގެންވާ  ގޮތުން  އަވަސްކޮށްދިނުމުގެ  ޝަރީޢަތް  އެދި  ދެއް ވައިއްއެ  ވުމަށް 

ސިޓީއެއްފޮނުއްވާފައި އާދެ!ވާ  މައްސަލަ  .  އޮތް  ޝަރީޢަތުގައި  ހަމަ  ވެސް  މައްސަލައަކީ  ކަމަށް    އެއް މި 

ފާހަގަކުރެވެއަޅުގަނޑުމެ މި  ސިޓީ ނަށް  ވާހަކަތަކަނީ  ބަލާއިރުގައިށް ގައިވާ  އާއެހެންވީމާ.    ކޮމިޓީގެ  އުސޫން،  ލުން  މު 

އަޅުގަނޑުމެޝަރީޢަތުގައި މައްސަލަތަކަށް  ގޮތެވާ  ވަކި  ކަނޑައަން  ޖަވާބު  ޅައް  އެގޮތަށް  ނުދާތީވެ  ނިންމަމުން  މުން 

އާ ވެސް  ކުރީގައި  ދިންއަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބު  ދެމުންދާ  މި  މެންބަރުން މުންނަށް  ހުރިހާ  ގޮތަށް  ނުމަށް  މި  ވެސް   

ވަނަ    55ސީގެ  އަސާޤާނޫނުއޮތް މައްސަލައަކީ    ގޮތަށް ފާސްވީ. ދެން  އެން  ޤުއެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާތީވެ އިއްތިފާ

އެއްބެސްވުމެއްގެއްދާމާ މަދަނީ  އެއްވެސްދަށު  ގައި  ސަބަބުން  އަދާނުކުރުމުގެ  ޒިންމާއެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ  މީހަކު  ން   



  

ބަޔާންކޮހައްޔަރު  ނުވާނެކަމަށް  ނާޞިރު  ޙަމުލްމާސް  އަ ގ.  ށްފައިވާއިރުގައި ކޮށްގެން  ތަންއްމަދު  ކޯޓުގެ    ޛީ ފީސިވިލް 

މި ޢަބަންދުގޭ  ށް  މަސް ދުވަހައެއް އޭނާގެ  ޝަނަކުން  ސެކް   ވަނަ މާއްދާއާ   50ލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މަކޮށްފައިވާތީ 

އިދެއް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ  ގަވާ  ނުވަތައް  މި ކަމަށް ގާނޫނެ  ވާތީކަށް ގާނޫނީ ޢަމަލަ  ޣައިރު ށް  ޚިލާފަ

އް ކުރެވިފައިވާތީވެ  އްޔަރެ  ހަ ޅިގެންގު...ސަލައެއް.  އަލްމަސް ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ މައްއްމަދު ނާޝިދު ގ.ޙަސިޓީ. މި މު

މަޖިލީ  ގަވާއިމިކަމުގައި  ނުވަތަ  ގާނޫނެއް  ހަދައިހުން  މިކަމަށް  ދެއް  ހޯޙަގެން  ހުށަހަޅުއްލެއް  ފައިވާ  އްވާދައިދިނުމަށް 

އެ   އްވުމެއްހުށަހެޅު މިކަހެމައްސަލައެއް.  ކޮމިންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން  މެޓީގެމުގައި  ދެބަރުންނަން  ންމެ  ށް 

ގުޅޭ ކަންކަން އެއީ ޞައްޙަ ހައްޔަރަކަށް    މިއީ މަދަނީ މައްސަލައިގެ ހައްޔަރާ ހަގަ މި ކުރެވުނީ  ފާރުގައި  ޚިޔާލުފާޅުކު

ކޯޓު ކަންކަމުގައި  މައްސަލައިގެ  ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ  އެ  ޝަކުވާކުރެއްވީ  އެ  ހައްޔަރުގެ    ،އްޙަކަމާއިމެދުޞަގައި  އެ 

  ވާ އިގެންފައިޑަޅާއަށް ލިބިވަޅުއްވި ބޭފުހުށަހެމި   މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އް  މައްސަލައެ   މެދުގައިޙަކަމާއިއްޞަ

އަދި ޖަވާބެއްދިނުން.  އަޚުގަނޑުމެން  ޢަދު  ކަމަށް  މަދަނީ  ރާއްޖޭގެ  އެއާއެކުގައި  ނިޒާމަހަމަ  ބަދަލު    ށްލުގެ  ގެންނަ 

އެރައްޔި މަޖިލީހުން  މަތުންގެ  ދާސައްކަތްކުރެވިގެންދާ  ސިޓީގެނެކަމުއިރުގައި  މި  ހަމަ  ވާހަކަ  ޖަވާބުގައި ގެ     

ޖަވާބުދި  ފާހަގަކޮށްލުން. ބޭފުޅާއަށް  އެ  ގޮތަށް  ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާފައި  ނުމަށް އެ  އެހެންނަމަވެސް،  .  ވަނީމެންބަރުން 

  . ސާލާނަން ބޭފުޅުން ހަމަވަންދެންއްޅުގަނޑުމެން މަޑުޖަމަނުވާތީވެ އަހަ  ކޯރަމް  ގެ ވޯޓު  ، ކޯރަމްގައި  އަޅުގަނޑު މިވަގުތު

މައްސަލަ   ! އާދެގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަ އޮތް  ދެން  ސުންގަ  މިވަގުތު  އައި  އަޅުގަނޑުމެން  އަލަށް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ޑި 

ކޮމިޓީ އެއީ  އަށްމައްސަލައެއް  ތު /ސ.މަރަދޫ.  ކުށެއްގެ  މުޝައްރަފު  ޢަލީ  ގައި    2011މަތުގައި  ހުސަލްޓަންވިލާ 

  ށް އެނާގެ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަ  އިކަމާވާ  ފައި ފާއިތުވެއަހަރު    7  އިރުޙުކުމްކުރިކަމަށް    ނުކުރާއްކުށެ  ރުމަށްފަހުބަންދުކު

އެއައިސްފައިވާކަމާ  ވާހަކަ ސިޓީއެއް ކުރެ ޞާއްޙި  ޑުވުންކަންބޮ  ކަމުގެއި  ފޮނުއްވާފައިވާ    . އްވުމަށް 

ޢަލީ ސަލް/މަރަދޫ.ސ ފޮނުޓަންވިލާ  މުޝައްރަފު  ކޮމިޓީއަށް   ސިޓީ  ސުންއްވެވި  އޭގެ  ކަނޑައެގަ   ،ޅުމަށްޑިއެއް 

ވިލާ ޢަލީ މުޝައްރަފް އެ  ންޓަސަން/ދެންނެވި މައްސަލައިގައި ސ.މަރަދޫ! މި  އާދެގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަގަޑިއެއް.  ސުން

މައްސަލަ އެ  ސިޓީގެ  ސުންހުށަހެޅުއްވި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތު  ގަޑިއެއްގެއިގައި    ކަމަށް   2019ބަރ  އޮކްޓޯ  14ގައި 

މެންބަރުން ދުވަސް  ވެވަޑައިގަންނަވާތީއްބަސްއެ  ކޮމިޓީގެ  ކަނޑައެޅީއެ  ކ.މާފުށީކަމަށް  ޙުކުމް    .  ޖަލުގައި 

މަސްތުވާތަކެޛުތަންފީ ކުރީގެ    ގެތީ ކުރަމުންދާ  ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ  ޝަރީފަށް  އަޙްމަދު  މައްސަލައެއްގައިވާ 

އުސޫލުން ޤޫބާތުޢުގެ  ތީސްތުވާތަކެމަ ޙުކުމެއް ކޮށްފަ  ގެ  އިންކަމަށް    އިވާ  އެދި  ޞާބަޔާންކޮށް  ހޯދައިދިނުމަށް  ފު 

ޢަ ފޮ ވ.ދިހަވެހި  ސިޓީ  ފޮނުއްވާފައިވާ  ނުއްވާފައިވާ  އިބްރާހީމް  ސިޓީ  .ސިޓީލީ  ލިބުނު  ކޮމިޓީއަށް.  އަލަށް  މި  އެއް 

ސުން މީގެ    ގަޑީގެ ސުން   2019  އޮކްޓޯބަރ  14ނީ  ޅަހުށަހަ  އަޅުގަނޑު  .ކަނޑައެޅުންވެސް    އެއްގަޑިއެހެންވީމާ، 

ތުލުސްދޫ  ކ.ބަލަން.  ޑައިގަންނަވާތީ އެ ގޮތަށް ނިމުނީކަމަށް  ވަ އެއްބަސްވެ  ވެސް މި ކަމަށްންބަރުން  މެގައި ހުރިހާ ގޮތު

ފާޟިލް  އަލް  ޖިސްޓްރޭޓް ގެ އިސް މެކޯޓު  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގައްދޫ ގއ.  ސްޓްރޭޓް މިހާރު ގެ އިސް މެޖިޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެ



  

ނަ ހު  2014  ޑިސެމްބަރ  1ގޮތުން  ގުޅޭ  މާޞީމޫސާ  ކޮމިޝަނަށް  ނަންބަރު  ގައި    ޝަކުވާތައް   2014/43ށަހެޅުނު 

ޝަކުވާކުރުމަށްތަޙުޤީޤު އެ  ގޮ  ފަހު  ނިންމި  ރިޕޯޓްތު ޖޭ.އެސް.ސީން  އަލަށް  .  ގެ  ވެސް  މައްލިމިއީ  ސަލައެއް.  ބުނު 

. ހުރިހާ މެންބަރުން  8މަހުގެ    އޮކްޓޯބަރ ޅަނީ  ގައި އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަގެ ގޮތުގަޑީންއެހެންވީމާ، މި މައްސަލައިގެ ސު

އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާތީ މިގޮތަށް  އެގޮތަށް  ވެސް  ދެންފާސްވެވެ  މައްސަ  އްޖެ.  ގއ.އޮތް  ވިލިނގިލި  ލައަކީ 

،  ޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ނަންބަރުގައި މި ކޮމި  2016  އޭޕްރިލް  7ގުޅޭގޮތުން    ސަނާޒީމް ޙަޢަ  ފާޟިލްޓްރޭޓް އަލްސްމެޖި

ކޮމި ދެންނެވީމި  މި  ކޮޖުޑި  ޝަނޭ  ސަރވިސް  ނަންބަރު    ޝަނަށްމި ޝަލް  ޝަކުވާ    2016/20ހުށަހެޅުނު 

ނު މައްސަލައެއް.  ޓީއަށް ލިބުމިއީ ވެސް އަލަށް މި ކޮމި.  ންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްޝަނުން ނިޤުކުރުމަށްފަހު އެ ކޮމިޤީޙުތަ

ހުށަހެ މި  މައްސަލަ  ޖުމި  ކޮމި  ޝަލްޑީޅުނީ  ހުށަހަޅާ ޝަ ސަރވިސް  އަޅުގަނޑު  އޮކްޓޯބަރ    8ންގަޑިއަކީ  ސު  ނުން. 

ރުހ2014ި މިގޮތަށް  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  މަ.    އެއް   2014  .2019ފްކުރައްވާ  ޢާވަޑައިގަންނަވާތީވެ، 

ވެވަޑައިގަންނަވާތީ އެގޮތަށް ނިންމިއްޖެ. އަޅުގަނޑު  ނޫން. މި ސުންގަޑީގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އިއްތިފާޤު

އެޖެންޑާގައިވާ މިއަދުގެ  ހިސާބުން  ލިސްޓުގެ    !އާދެގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަ  ...މިހާ  ގައިވާ  ވަނައި  8އަޅުގަނޑުމެން 

މައްސަލައިގައި މި ކުރީގެ ވޯޓަށް އަހާ ހިސާބަށް ދިޔައިރުގައި ކޯރަމް ހަމަވާ ވަރަށް ބޭފުޅުން ނެތީމަ މިހާރު ކޯރަމް  

މައްސަލައެއް  ތީވެ ހަމަވެފައިވާ ހުށަހެޅުއްވި  ގ.އަލްމާސް  ނާޝިދު،  ފަރާތަ  .މުޙައްމަދު  އެ  މައްސަލައިގައި  އް  އެ 

ގުޅިގެން    މަލާތަކާ ޢާން އެއިރު ނިންމާފައިވަނީ އެއީ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި މަދަނީ މުޖަވާބެއް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެ

ހަ ހައްޔަރާއި  އެ  ގޮއްސަ  މެދުވެރިވެގެން  ހުށަހެޅުއްވީ.  އެކިގޮތްގޮތް  ބޭފުޅާ  އެ  މައްސަލައެއް  ދިއުމުގެ  ދާ  މައަށް 

މި ޖަވާބު  ފެނިވަޑައިގަތީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  ނިންމުނީ  މި  މިގޮތަށް  ދޭން  މައްސަލަތަކުގައި  މަދަނީ   

ލާތަކުން ކޯޓަށް  ޙަ ޓަކައި ކޯޓު މަރު  ނޑައެޅުމަށްކަމެދުގައި ގޮތް    ކަމާޙަބަންދުކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގައި ބަންދުގެ ޞައް

ގައި  އެކުހަމަ އެއާ އަދި   ދެންނެވުމާއި ށް އެ ވާހަކަ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެތީވެ 

އިޖުރަ މަދަނީ  މަސައްކަތް  ޢާމި  ފާސްކުރުމުގެ  ގާނޫނު  އެފަދަ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނު  ތުގެ 

ބޭފުޅާއަށް އެރުވުމާ  ކުރިއަށް ގެންދާނެ ން  އެއްކޮށް މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީ  ކަމުގެ ވާހަކަ ދެންނެވުން. އެ ޖަވާބު އެ 

ވަރަށް ކަނޑައެޅުން.  ކަމަށް  ޝުކުރު ނިންމެވި  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ބޮޑަށް    ދަންނަވަން    

 ޓީގެ މި ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ކޮމިޓީގައި މި ހޭދަކުރެއްވި ވަގުތުތަކަށް. މިހާ ހިސާބުން ކޮމި

_________________ 

 

 




