
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   43  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

1920  ބަރުއޮކްޓޫ  31  

 

 

 

(2 )ކޮމިޓީކުރ  ކޮޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

14:00 :ގަޑިށުނު ފެ  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عل    މިހާރު މި ފަށަނީ. މި މިއަދު  ޅުގަނޑުމެން  ވަނަ ބައްދަލުވުން އަ  43ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ  `.  .  یكمالسالم 

ތިއްބެވީ  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ޖީ  ވަގުތުގައި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހެންވޭރު  ހާހިންނަވަރު  މަޙްމޫދު،  ން 

އި  އުތުރު މެންބަރު  ޢަބްދުބްރާހީދާއިރާގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  މުޢިއްޒު،  ޝަހީމް  هللا މް 

ޙުޢަބް ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  އުތުރުއަދި    ސައިންދުލްޙަކީމް،  މާފަންނު  ދާއިރާގެ    އަޅުގަނޑު 

މި ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެޖެންޑާގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  ގާނޫނާ   އޮތީ   މެންބަރު  ކައުންސިލުގެ    ބާ 

ދަރިވަރުންތަކެއް ޔުނިވަ ގުޅިގެން   ބޭފުޅުންކޮމިޓީއާ   ރސިޓީގެ  އެ  އެދިވަޑައިގަތްފައިވާތީވެ  ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް    ނާ  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިތަނަށް ތިއްބެވި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ބައްދަލުކޮށްލުން. މިހާރު އެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަޑައިގެން އެބަ 

ކަމެ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  ކުރިން  އެކަމެއް ދަންނަވާލުމުގެ  އޮތިއްޔާ  ފުރުޞަތު  އް  ގެ 

  އެބައޮތް.

 

 ން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހާހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީ

ކަމަކާލެޓާރ ކޮން  އެ  ގައި  މުޤައްރިރު  ސާފުކޮށް  ބައްދަލުކޮށްލަން    ގުޅިގެންތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ބޭފުޅުން 

  ؟ބޭނުންފުޅުވަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއާ    ނޫނާ ލެޓާރގައި އޮތީ ބާ ކައުންސިލުގެ ގާ،  ޓާރގައިލެ

  ...ދެން ބައްދަލުކޮށްލުން.

 

 ން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހާހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީ

  ..އެ ބޭފުޅުން އިޝޫސް ނެތް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عل ކޮމިޓީއަޅުގަނޑުމެ  .یكمالسالم  ޖުޑިޝަރީ  ނިން  ން ން  ކޮމިޓީގެ  ބޭފުޅުންގެ    މުމަކުން މިއަދު  ތި  ނިންމަވާފައިވަނީ 

ކޮމިޓީއާރިކުއެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތި  ޓެއް  ބޭނުންފުޅުވާތީވެ  ކޮންސާރންސްތަކަކާ ބައްދަލުކޮށްލަން  ބޭފުޅުންގެ     

އަޅުގަނޑު ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  އެ  މިއަދުއެކުގައި  މި   މެން  ކޮމިޓީގެ  ގެންދަނީ.   މި  ކުރިއަށް  މި  ބައި 



  

ހަމަ ކޮންމެ   ކޮންސާރން  ބޭފުޅުންގެ  ފަހުގައި ތި  ތަޢާރުފަކަށް  ތި ބޭފުޅުން  ވަގުތުތައް ނުނަގާ  ގިނަ  އަޅުގަނޑުމެން 

   ބޭފުޅަކަށް ވެސް ފައްޓަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން.

 

 ން: ތަފާ ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުމުސް

ޙަމީދު މުސްތަފާ  ޔުނި   ދެން.  އިނގޭތޯ  އަޅުގަނޑަކީ  އިސްލާމިކް  އިނީ  ނިންމާފައި  ޑިގްރީ  ރސިޓީ އޮފް  ވައަޅުގަނޑު 

 މޯލްޑިވްސްއިން.  

 

 ކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ނައުފާ ވާހަ

   މިސްޓަރއިން.ވެސްފް އޮ ރސިޓީގެ ޔުނިވަ އަޅުގަނޑަކީ މަރިޔަމް ނައުފާ. އަޅުގަނޑު އެލް.އެލް.ބީ ނިންމާފައިވަނީ ޔޫ.ކޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޙަމީދު

 ގްރެޖުއޭޓެއް.    ވީޔޫ. ޙަސަން ޙަމީދު، ވިލާ ކޮލެޖުގެ 

 

 ވުން: ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް ވާހަކަދެއްކެ

ޔު އިސްލާމިކް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޔޫސުފް.  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ޝަރީއާ  ނިވަރސިޓީއަޅުގަނޑު  އޮފް  ބެޗަލާރ    ލޯ ން 

 . ނިންމާފަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޝަރީފް އުމަރު ވާ

އިސް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އުމަރު.  ޝަރީފް  ޢަލީ  ޔުނިވަރސިޓީއަޅުގަނޑު  ނިލާމިކް  ޑިގުރީ  އޯނާރސް  . ންމާފަން 

   ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްޔާ  ހަގަކުރައްވާފައިވޭ ބާ ކައުންސިލަށް ނޫނި ވި ސިޓީގައި ފާވެއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ތި ބޭފުޅުން ފޮނުއް

ބިލާ ޕްރޮފެޝަންގެ  ބައްދަލުކޮށްލީ    ލީގަލް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ހުރީމާ  ކޮންސާރންސްތަކެއް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ބެހޭގޮތުން 

 ން. ކުރިއަށް ވަޑައިގެން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ފެއްޓެވިއަސް އެންމެ ރަނގަޅު.ޝެއާރކުރަ ކަމަށް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ޙަމީދު ވާ



  

އަޅުގަނޑު ދެއްވީތީވެޝުކުރިއްޔާ  ފުރުޞަތު  މި  މެންތި    މެންނަށް  ދެން    ބަރުންނާ އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުކުރުމަށް. 

ޕްރޮފެޝަންސް   ލީގަލް  މި  ކޮންސާރންތަކެއް    އެކްޓާއަޅުގަނޑުމެން  ބައިވަރު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބެހޭގޮތުން 

ފުރަ އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އަބަދުއެބަހުރި.  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައަ  ތަމަ  ބުނާ  ތަކުލީފަކަށް  ވެސް  ގާނޫނެއް  ކީ 

މިއީ ރައްޔިތަކަށް. ދެން  އެއްވެސް  ތަކުލީފަކަށް    ވެގެންނުވާނެއޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށް  ގާނޫނު ރައްދުވާ  މި  މި 

އޮތީ    ފަދަ ގޮތަކަށް މިތައް ގެއްލޭޙައްޤުއޮތީ މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިއިރު. އެއީ މި ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުގެ    ވެފައި މި

ޕީރިއަޑެއް   އިންޓަރިމް  ނެތް  ވިސްނާފައެއް  މި  އައިއިރު  ގާނޫނު  މި  މީތި.  އިންތިޤާލީ  ނުވަތަ  ކަނޑައެޅިފައި 

ކިޔަ އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ކަމަކަށް.  އަންނާނެ  ލެޖިޓިމޭޓް  ވަމަރުޙަލާއެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދިޔައިރު  މުން 

އެބައޮވޭ އަޅުގަނޑުމެން  އެކްސްޕެކްޓެންސީ  ގޮތަށް  ގެންދެވި  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް    ގެކުރިން  އެ  ހުވާކުރުމުގެ 

ދެން އެ ކަންދިމާކުރީ އެހެންނެއް ނޫން. ދެން، މި ބާ ކައުންސިލާއި ގާނޫނުގެ ދަށުން    އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް.

އެބައޮވޭ ވެސް  ގާނޫނުގައި  މި  އައުމަށްފަހު  މި  ވުޖޫދަށް  އެގްޒާމާއި  ބާ  އެއްޗެ  މި  ސެޝަންތަކާއި  ހި  ޓްރެއިނިންގް 

މަރުޙަލާއަށް އިންތިޤާލީ  އެކަމަކު  ދެން  ކަމަށް.  ޖެހޭނެ  އެ    ،ހަދަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަރުޙަލާގައި  އިންޓަރިމް 

ކަމަކަ އޮންނަ  މިފުރުޞަތެއް  ދެން  ނެތް.  ރެގިއުލޭޝަނެއް    ށް  ވެސް  ކައުންސިލުން  ތެރޭގައި    180ބާ  ދުވަސް 

އަޅުގަ އެއްޗެނޑުނެރުންއިރު  ޙައްޤުތަކާއި  ކަށަވަރުކޮށްދީފަމެންގެ  ދެންހި  ނެތް.  ރެގިއުލޭޝަން    އެއް  އޮންނަނީ  މި 

ނިންގް ސެޝަންތައް ހެދޭނީ  ރެއިކަމެއް އަދި ބާ އެގްޒާމް ހެދޭނީ ނޭނގެ. ޓް  ކޮން ދުވަހަކު ނެރުނުއިރުގައި ވެސް އަދި

ވިސްނާ އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ދެން  ނޭނގެ.  ކަމެއް  ދުވަހަކު  ވަރަށް  ކޮން  ދިގުކޮށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިރު 

ވަކިވަކިން ވަރަށް    އާއި ރައީސާ   އެކްސްކޯ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ   ވާހަކަދެއްކިއްޖެ ބާ ކައުންސިލުގެ ތަފްސީލުކޮށް މިހާރު

ވާހަކަދެއްކިއްޖެ.   މި   ، އެހެންނަމަވެސް  ދެންތަފްސީލުކޮށް  ކަމަށް  އަހަރުދުވަސްވާނެ  އިތުރަށް  އަދި  ބާ  ބަލަނީ  މި   

އިތުރު އެއް  އަދި  އަނެއްކާ  އަދި  އެގްޒާމް ހަދަން ވެސް. ދެން އަޅުގަނޑު މިހާރު ނިމުނުތާ އެއް އަހަރު މިވީ. ދެން  

އަޅުގަނޑުމެން   ދެން  އިތުރުވޭ.  އެބަ  މުއްދަތެއް  މަޑުކުރަންވީތޯއޭއަހަރުގެ  އަދި    ކަށްއަޅުގަނޑަ  ދެން؟ އަދިވެސް 

ދެންވާނުވާއެ ނޭނގޭ.  މި  އް  މިހިރީއަޅުގަނޑުމެން  ވިސްނާފައި  ބާ   އީ  ވެސް    އަޅުގަނޑުމެން  ކައުންސިލުން 

ގާނޫނުވަދަންނަވާފައި އެ  މި  ނީ  ގޮތަކުން  ނެތޭ  އޮތް  ފުރުޞަތު   ބޭފުޅުންނަކަށް  މި  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދެން އެމެންޑް  ފަހިކޮށްދެވޭކަށް.  މި  މަޖިލީހުން  ގާނޫނަވަޑައިގަންނަވާށޭ  މި  ގޮތަކަށް  ގެނެސްދެވޭ  ބަދަލު  މަންޓެއް  ށް 

ވެސް   ކުރިން  ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ.  ކުރެވެން  ކަންކަންތައް  ބޭނުންވާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެސްގެނޭ 

ބާ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް  ގެންދެވި  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  ދިނުމުގެ  ހުއްދަ  ވަކީލުންގެ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް 

ލެޖިޓިމޭޓް ބޭނުމަކީ  އަސްލު  ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތްރޫކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ    ސިލުކައުން

  މީގައި.

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ނައުފާ ވާހަ

  އެއީ ގާނޫނު   އްގެ ކުދިން. ދެން ގަރީއެކޮށްލާނަން ދެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެބައުޅޭ ދެ ކެޓައާދެ! އަޅުގަނޑު ފާހަގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ދީޤުކުރެވުނުއިރުތަޞް ބަލައިގަންނަނީ  މި  ކުދިން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުދިން.  ނިމިފައިވާ  ކޯސް 

ކުދިންގެ ނެތް    ކުދިން ވަނީ. އެ  ތަކެއް ހަމަވެފައި އެބޭނުންވާ ހުރިހާ ޝަރުޠުފެންނަ ގޮތުގައި އެއީ ހުވާ ކުރުމަށް  

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްޗަކީ  ނުކުރެވި  ހުވާ  ޖޫންގައި  ނެތީމަ  އޭތި  ނެތުން.  ލިބިފައި  އަތަށް  ސެޓްފިކެޓް  އެކަނި 

ހާލަތުގައިތެރޭ އެ  ގޮތުގައި  ލިބިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުދިން  ވަރަށް ގިނަ  ވެސް    156އެބަވޭ    ގައި 

ކެ  ކުދިން. ދެވަނަ  ކައުންސިލު ދެން  ބާ  މިއުޅެނީ  ކޯސް  ންޓަގަރީގައި  ކުރީގައި  ކުރުމުގެ  އިންޓްރޮޑިއުސް   އިމްތިޚާނު 

ދެން  ނިމޭ ނިމެންދެކަށް.  އިމްތިޚާނެއް  އެ  މަޑުކުރަން  ހަމަ  ޖެހެނީ  މި  ވެސް  އެކުދިން  ގާނޫނުގައި    ކުދިން.  ހަމަ 

އެބަބުނޭ ގާނޫނުގައި  ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޯމަކުންނޭ  31  އެބަބުނޭ  )ނ( ގައި ހަމަ  މާއްދާގެ  ބާ    ވަނަ 

ހޯދަން    ،ކައުންސިލުގައި ތަމްރީނު  ކަން  ކޮންތަނަކުން  އެދެންޖެހޭނީ  ފޯމަކުންނޭ  ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ބާ 

ފޯމެއް  އެ  އެކަމަކު  ބޭނުންވަނީ.  ވެސް  ކިޔަވަން  ކޮންތަނަކުންކަން  އެހެންވީމާ  ބޭނުންވަނީ  ނެތް.  އަދި    ، ވެސް 

ދެންމިހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން   މަޑުކުރަން.  ބަލައަޅުގަ  ޖެހެނީ  ގާނޫނުތަކަށް  ހުރި  ދެން  އަދި  އިނޑުމެން  ވެސް  ލާއިރު 

ކަންތައްތަ ތަންތާނގައި  އެހެން  ބަލައިދުނިޔޭގެ  ގޮތަށް  ހިނގާ  އަންނަ  އް  ބަދަލުތައް  ބޮޑެތި  މިފަދަ  ވެސް  ލާއިރު 

ހިނގާ   ކަން  ޢާއްގާނޫނުތަކުގައި  މުއްދަތެގޮތަކީ  އިންތިޤާލީ  މަރުޙަލާއަކާއި  އިންތިޤާލީ  ގޮތުގައި  ދީމު  އެ  އް  ފައި 

ތަންފީޛު އިންސްކަންތައްތައް  މީހުންނަށް  ޓިޓިއުޝަނެކުރާނެ  ފޯލްވާ  މަރުޙަލާއަށް  އިންތިޤާލީ  އެ  ކަނޑައަޅާފައި  އް 

ކިއުޓަރ  ގައި ވެސް އެހެން. ޕްރޮސެ އަސާސީޤާނޫނުފެހި  އިފިއްޔާމު  އޮންނަނީ. މިސާލަކަށް ބަލަ ގިނަ ފަހަރު  ވިސްނާފައި  

އަބަދުއެ.  ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނުގައި ވެސް އެހެން ތަޢާރުފުކުރާ ގާނޫނުގައި  ބަދަލުތައް  ބޮޑެތި  ހަމަ  ވެސް    ހެން ގޮސް 

މި ގޮތަކީ  އެހެންވީމާހުންނަ  މިކަހަލައީ.  ލޯ  އޮފް  ފުލޯރ  ފްލުއިޑް  އާއި  ލޯ  އޮފް  ފުލޯރ  ދެން  ،  އެއްޗެއްސާއި   

އެއްޗެ  ފެންނަނީކޮންފިއުޝަނާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް  ރެއިޒްނުވާ  ޓްރާންސި  ހި  ޕީރިއަޑައެއީ  ށް  ޝަނަލް 

ޚާއްޞަ މުއްދަ  އްއެ   ކޮންމެވެސް ކަމަށް.  އޮންނަންވާނެ  އެބަބުނޭ    43އަސާސީގެ  ނޫނުޤާ  ކޮށްތެއް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ރަ   ޖަރަލީ ސީޕްރޮ ދިވެހި  ކޮންމެ  އެކްޝަނަކީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އެހެންވީމާފެއާރ  ޙައްޤެކޭ.  އެ  އްޔިތެއްގެ   ،

ނެތީމައި  ސިޓްރާން ޕީރިއަޑެއް  ކަމަށް.  ޤަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްޝަނަލް  ފެއާރއެއް  އެއީ ޕްރޮސީޖަރަލީ  ބޫލެއްނުކުރެވޭ 

އެކްސްޕީރިއަނެއް ނަގަންޖެހޭނޭ ފާސް  އަންސްޑް ކާ  އެކްޝަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ތެރެއިންނެއް  ޕްރޮސެސްއެއް    ޓް 

ބޭފުޅުން އެ  ވެސް. ދެން ހަމަ އެހެން ނުވީމަކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް   ބައެއް    ބަ ދަންނަވާ އެއީއޭ ގާނޫނު ބައެއް ފަހަރު 

ގެ އެކްސްޕީރިއަންސަށްފަހުއޭ ބޮޑެތި ކޭސްތަކުގައި ދެވެނީ. އެކަމަކު  އިޔަރ   މު ޕްރެކްޓިސްއަކީ. އެއީ ވަންނެތަސް ޢާއް



  

އެބަހުރި   ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބިފައިމިހާރު  އަޅުގަނޑުގެ    ގެއްލުންތަކެއް  މިސާލަކަށް  ޑައިރެކްޓްލީ.  ހަމަ 

ބަލާއި ވަޒީފާ ހާލަތަށް  ނެތީމަ  އެއީދިންއިރު އަޅުގަނޑުގެ ސަލަރީ ދެއްވީ    ރު އަޅުގަނޑަށް  ބައެއް  ހުވާ  ހަމަ  . ދެން 

ހަމަ ނުލިބި  ޕްރޮމޯޝަން  އެބައުޅޭ  މިތާނގައި  ހުރީމަ  ކުދިން  ނުކުރެވި  އެބައުޅޭ    ހަމަ  ދެން.  ހުވާ  ކުދިން  ބައެއް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ    ،މާއެއްކަލަ އެ ހުވާ ނެތީމަ. އެހެންވީ  ވަޒީފާ ނުލިބިގެން  އެއްކަލަ ބޭނުންވާ   ޓް ނުލިބިއެމްޕްލޯއިމަން

ސައިޑަކުން އަންނަ އެއްޗެއް ނޫނޭ އެ ގާނޫނަކުން ކޮންމެވެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުވެފައި  

އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާއޮތީމަ  އެއްޗެކޭ.  އަންނަ  އެމެންޑްނަށް  ވިސްނާލަދީފައި  ކަންތައްތަކަށް  އެ  މެންޓެއް  ، 

ހަމަ ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ    ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަދަލުކުރަން  އޭތި  ގޮތަށް  އޮތް  ކުރީގައި 

ސެޓްފި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ  އެއީ  ދެންމިހާރު.  އެހެން    ކެޓް.  ދެ  ތެރޭގައި  ތަކެތީގެ  ހުށަހަޅާ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު 

 ހި ހުށަހަޅަންޖެހޭ. އެއީ ދެން އޮންނަ ގޮތަކީ ހަމަ. އްޗެއެ އެއާ ވަކީލެއްގެ ރެފަރެންސް ލެޓާރ 

 

 ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ބޭފުޅެއް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންތައްތައް   އެގްޒާމްގެ  ބާ  މި  ބޭނުންވަނީ  މިއީ  ޕްރޮފެއަޅުގަނޑުމެން  ހަމަޖެހެންދެން  ކަމެއް  ހުރިހާ  ޝަންތަކާއި 

ގޮތެއްގައި ބާ ކައުންސިލް،    ކީ. ޓެމްޕަރަރީކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންޓަރިމްމި ބުނަނީ  ންޕާމަންނެންޓް އެއްޗެއް ނޫ

އެ ޓްރެއިބާ  މި  ދެއްވާށޭ  އެ  ނިންގްތަކާއި  ގްޒާމާއި  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަޖެހެންދެން  ކަމެއް  ހުރިހާ 

ކޯޓު ސުޕްރީމް  ގޮތަށް  އޮތް  ގޮތަށް  ން ކުރިން  ކަނޑައެޅި  އެ ސެޓްފިކެޓް  އެ  އެ  އްޗެތަކާއި  ކަނޑައަޅައިގެން  ހި 

ތް.  އަހަރު ފުރިފައި ހުރި ބޭފުޅަކު. ދެން ކުރީގެ ރެގިއުލޭޝަންގައި އޮންނާނެ އޭގައި އޮތް ގޮ  21  ކަންތައްތައް ނިމި 

ޕްރޮސެސްއެއް އެއީ. ދެންވަރަށް ފަސޭހަ  ދެން އެ ޕްރޮސެސްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު    ކޮށް އެ ގެންދާ 

   ން މި ދަންނަވަނީ.ދެއްވާށޭ އަޅުގަނޑުމެ

 

 ވުން: ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް ވާހަކަދެއްކެ

އަޅުގަނޑު ވާހަކަ.އާދެ!  އެ  އޮތީ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ވެސް  ފަރާތުން  ގާނޫނުގެ    ގެ  މާއްދާގައި    67މި  ވަނަ 

ހަދަން ބާ    ސިލަބަސްއެ    ފައި އޮވޭ. ދެންގެ ވާހަކަ ބުނެއެއް ބަޔާންކުރައްވާފައި އޮވޭ މުޤައްރަރުގެ ވާހަކަ. ސިލަބަސް

ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައި ކަންތައް ކުރައްވާ ކުރަމުންދާ    ނެ ވެސް މެ. ދެން ނަގާ. ނަގާ  ކައުންސިލަށް ވަގުތު އެބަ 

ބޭފުޅު އެ  ނަގާނެތީ  ވެސް  ވަގުތު  ވެސް  ކުރަން  އެކަން  ބަލައިގެން  ބަޔާންކުރައްވާފައި  ގޮތް  ރެގިއުލޭޝަންގައި  ން 

ގެނެވެންދެ މުޤައްރަރު  އެ  ޤަމަލުކު ޢަ  ން އެބައޮވޭ  އެމް.ކިއު.އޭއިން  ކުރިއަށްގެންދާ  ރަމުންދާނީ  މިހާރު  ބޫލުކޮށްގެން 

މާނައަކީ އެމް.ކިއު.އޭއިން އެޕްރޫވްކުރައްވައިގެން  ތަކުގައި މިހާރު ހިންގާ ސިލަބަސްއަކީ  ކޮލެޖު  ސިލަބަސްތަކަށޭ. އޭގެ 

ޤަ  ބާ ހިކައުންސިލުން  ރެގިއުލޭޝަންގައި  އެބައޮވޭ. އެގޮތަށްބޫލުކުރާ ސިލަބަސްއެއް. އެކަން  އި  ބާ އެގްޒާމާ   މަނާފައި 



  

ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލެވި ހަމަޖެހެންދެން ހަމަ ކުރިން އޮތް    އާއި މި  ނިންގްޓްރެއި

ގޮތް.  ތުރަޢާއިޖު އެދޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އައުން  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ  ފޮލޯރ  ކައުންސިލުން  މިހެން    ދެން  ބާ 

ބާބުގައި ދަ އިންތިޤާލީ  އެބައޮތް  ގާނޫނުގައި  ގާނޫނު  ވިދާ  ންނަވާއިރު  މި  އިޖުރަޢާތެއް  ހުރިހާ  ކުރީގެ  ޅުވެފައި 

ބާ ތަޞް ހިސާބުން  ކައުންސިލަޠިލުވާނޭ. އެހެންވީމާދީޤުކުރާ  ފުރުޞަތެއް  ، ބާ  އެ  އޮތް ގޮތުން  ގާނޫނު  މިހާރަކު  ކަށް 

ލެވޭރެގިއުލޭޝަނަ ނެތް. އަދި   އެ ފުރުޞަތު  ވެސް  ކައުންސިލުން  ކަށް  ބާ  ވެސް  ކަމަކަށް  ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ.  ނެ 

އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ    ނިއްޔަކާނޫ  ގެންގާނޫނަށް ކޮންމެވެސް މި ދެންނެވި ހިސާބުން ބަދަލެއް ނައިސް   ،އެހެންވީމާ

ބޭފު  ކަމަކަށް ލިބޭ  އް  ފުރުޞަތެ ޤައެ  ފަރާތުން ޅުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުކުރައްވާތީ  ތި  ހަމަ  މިކަން    ބޫލުފުޅު 

 . އިނގޭތޯ ބޭނުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި ހައިލައިޓްކޮށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލީ ޝަރީފް އުމަރު ޢަ

އިރު ދެ ހާލަތެއްގައި ތިބި ބައެކޭ. އެއީ މި ކޮޅުން  ދީޤުވިމި ގާނޫނު ތަޞް   އާދެ! އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

މި ފާހަގަކުރެ   ވެސް މި   އްވި  ބައެއް  ތަޞްތިބި  ގާނޫނު  ތިބި ބައެއް. އޭގެ   ތިބެނީ. އެއްބަޔަކީ  ދީޤުކުރިއިރު ނިމިފައި 

ކަލްކިއުލޭޝަނު  150ތެރޭގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުޅޭ  ގާނޫނު    ންމީހުން  ބަޔަކީ  ތިބި  މި  ދެން  ދައްކާގޮތުން. 

މިތަޞް ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެން  ކިޔަވަމުންދާ  ފަރުވާއެއް.  ދީޤުކުރިއިރު  ވަކި  ދޭށޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެދުމަކީ   އެދޭ 

ތަޞްއަޅުގަނޑު  ސަބަބަކީ ގާނޫނު  ކަމުގައިމެން  ބައެއް  ތިބި  ނިމިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ވާތީވެ.  ދީޤުކުރިއިރު 

.  ވެސް ދިޔަ  ދީޤުވުމުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ހުވާކުރުމުގެ ދެ ބެޗެއްހަމައެއާއެކު ގާނޫނު ތަޞް

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކައުންސި   އެއާއެކު  ބާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންސާރންތައް  ރައީސަމިހިރަ  ވެސް  ލުގެ  ށް 

ލިޔުމު ކަރުދާހެއްގައި.  ހަމަ  ހިއްސާކުރިން.  ންހިއްސާކުރިން  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ،  އެހެންނަމަވެސް   ތިރިކޮށްފައި 

އޯކޭ  ގާނޫނާ އެ  ގަވާއިދު    ،ގުޅިގެން  ދެވިފައެދެން  ފަރުވާއެއް  ނެތް  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އް.  އައިއިރު 

އަޅުގަނޑުމެންއެހެންވީމާ ކުރީގައި  ގެ،  ކޮންސާރނަކީ  ޢަ  މައިގަނޑު  ގޮތަށްއެ  ކައުންސިލު    މަލުކުރަމުންދިޔަ  ބާ 

ކައުންސިލް    ،އެކަންމެދުވެރިވެގެން   ބާ  ހުވާކުރެވޭއެއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިޔަސް  އިންތިޒާމެއް  ތްރޫކޮށްގެން  ނެ 

   ން.ގަކޮށްލައަޅުގަނޑު ފާހަ ހަމަޖައްސައިދޭށޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުޅިން އެހެން ހާލަތެއްގައި ތިބި ބައެކޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ލާނަން އެ ބޭފުޅުން ހިއްސާކޮށްލަން  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު މި

 ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަފުޅެއް އޮތިއްޔާ.

 



  

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާ. ކެންދޫ  އިނގޭތޯ  ޙުސައިން  ޢަލީ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ކަރުދާސް  ޝުކުރިއްޔާ  ތި  ބޭފުޅުން  މަ  ހުށަހެޅީ  ތި 

ތުގައި މިހާރު ވެސް މި ގާނޫނު  ބޫލުކުރާ ގޮވެސް ޤަ  ޑުއަޅުގަނ ؟ ބާ ކައުންސިލުން ކޮންކަހަލަ ޖަވާބެއްތޯ ދިނީ  ކީކޭތޯ

މިސާލަކަށް  ؟ މި އޮންނަނީ  މި އޮންނަނީ އުފަންވެފައި ދެއްތޯނޫނީ ޙައްޤެއް  ރައިޓެއް    ،ދީޤުކުރާއިރުގައި ޙައްޤެއްތަޞް

ކޯޓުން ވަކި    ރު އޮތް ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ސުޕްރީމްއުފަންވެފައި އޭ  ދީޤުކުރުމުގެ ކުރިން ޙައްޤެއް މި އޮންނަނީތަޞް

އުފަ ޙައްޤެއް  ގޮތަށް  ތަޞްހުއްދަދެވޭ  ގާނޫނު  އަދި  އޮތްވާ  އޮތް  ންވެފައި  އުފަންވެފައި  އޭރުގައި  އެ  ދީޤުކުރުމަކުން 

ނެތެއްނޫންތޯ ހުރަހެއް  އެއްވެސް  ކުރުމަކަށް  ހުވާ  މައްޗަށް  ދެން  ؟ ޙައްޤެއްގެ  ބޭފުޅުން  ތި  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް 

ހާ ލޯޔަރުންވީމަ އާގިއުމަންޓް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ  ހުރި   ،އާގިއުމަންޓެއްއަނެއްހެން  

ކީއްވެއެހެންވީމާ  އަންނާނީ. ކައުންސިލުން ދެއްވާ ޖަވާބަކީ. އެއީ އަޅުގަނޑު   ކޮބައިތޯ   ،، އެއީ  ބާ  އެ    އެގްޒެކްޓްލީ 

އަދި  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައިޤަ މިވަގުތު  ހަމަ  ދިމާވީ. އަޅު  މިއީ  މި  ވެސް ހަމަ މިއީ  ބޫލު ޤަގަނޑު  ކިރިޔާ  ކުރާ ގޮތުގައި 

ހުވާކުރެވެތަޞް ކުދިންނަށް  ތިބި  ފާސްވެފައި  ވެސް  ގައިމު  ހަމަ  އެ    ންޖެހޭނެދީޤުކުރިއިރުގައި  ހަމަ  އޮތް  ކުރިން 

ލަން ބޭނުން ބާ ކައުންސިލުން ދެއްވާ  ހަމަ ބަލާ   އަޅުގަނޑު  ،. އެހެންވީމާސިސްޓަމް ނުވަތަ އެ މެކޭނިޒަމްގެ ތެރެއިން

   ބަކީ ކޮބައިކަން.ޖަވާ

 

 ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ބޭފުޅެއް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކައުންސި ބާ  ފަރާތުން  ކުދިންގެ  ތިބި  ނިމިފައި  ކިޔަވާ  އެ    ލާއާދެ! އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުކުރިން. ބައްދަލުކުރިއިރު 

އޭ  ވެސް  ކަންބޮޑުވިބޭފުޅުންގެ  ހަމަ  ކަން  ރުގައި  މި  ދެން ބޮއަޅުގަނޑުމެންގެ  ހިއްސާކުރީމަ.  އޭރުގައި    ޑުވުންތައް 

ހިނގާފައި  އަޅުގަނޑަ  ކަންތައްތައް  ގޮތް  ޤައޮތް  ވެސް    ބޫލުކުރަނީށް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ތި  މިއީ 

  ، ގައިޅު ޖޫންތަކެއް ބޭއްވެމުންދިޔަ. މި އަހަރުގެ ކުރީކޮގާތް ގާތުގައި ހުވާކުރުން   ފެނިވަޑައިގެންފައި ހުންނާނެ. ވަރަށް

ގާ  26  ޖޫން ތަޞްގައި  ކުރިންނޫނުތައް  އޭގެ  އެ  މާރޗު  ދީޤުކުރެވުނުއިރުގައި  ތެރޭގައި    މި  މަސް  އެޕްރީލް  މަސް 

މީދުގައި އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް އޭރު ތިބީ ހަމަ ފޮނި އުއްއަޅުގަނޑުމެން   ދިޔަ. ދެންވެސް ހުވާކުރުންތަކެއް ބޭއްވެމުން

  ބާ ކައުންސިލުންދޭ ޖަވާބަކީ އޭރުގައި އޮންނަނީ ސުޕްރީމް   ،ސްއެހެންނަމަވެ  ނިމޭތަނުން ހުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް. މިއީ

  ، ހުވާކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވައެއް ނުލި. ހުވާ  ކޯޓުން. އަޅުގަނޑުމެން ނިމުނުތަނުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިތުރަކަށެއް

އަޅުގަނޑު ދެން  ހުޅުވާނުލީމަ  ފުރުޞަތު  ތިބެން. ދެންއެ  ޖެހުނީ  ތިބީމައޭރު    މެން  އެ    ،ހެންނަމަވެސް. އެނިމިފައި 

އެ  ދެން  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ހުއް  ފުރުޞަތު  ފާސްވެފަ  . ޓާލާފަވަގުތު  އޮތީ  ތަޞްގާނޫނު  މަރުޙަލާގައި.  .  ދީޤުކުރުމުގެ 

ބާ    .ތެރޭގައި  މި ޖުލައި މަސް   އުންސިލް އެ ހިސާބުން އައީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ހުއްޓާލި. ދެން ބާ ކަހެންވީމާއެ

ކުރައްވާ.  ބޭފުޅުން ޤަބޫލެއްނު  ކަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތް ކަމަކަށެއް އެ   އުންސިލަކުން އެ ކަ   އްދެނެ   ކައުންސިލް އައިމަ



  

މް ކޯޓުން ކުރަމުންދިޔަ  ބޭފުޅުން ނަންގަވަނީ ސުޕްރީ  ތު އެވިދާޅުވީމަ. ކުރީގެ އިޖުރަޢާތު ބާޠިލުވެއްޖޭ  ގެ އިޖުރަޢާކުރީ

ޤަބޫލުއިޖުރަޢާ އަޅުގަނޑު  އިޖުރަޢާތު.  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ކަމަށް. ކުރަން  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  ކައުންސިލުން  ބާ  ތު 

މިހިރަ   ވިދާޅުވަނީ  ކައުންސިލުން  ބާ  މާއްދާއަކުން  އެހެން  މި   31އެކަމަކު  މާއްދާގައި  ވަނަ    30ހުންނަ    ވަނަ 

މި ހާސިލު  މާއްދާގައި  ކަންކަން  ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ.    ، ހުންނަ  ހުވާކުރުމެއް  އިތުރަށް  ދެން  ނިންމާފައޭ  ފުރިހަމަކޮށް 

 އެއީ އެ ގާނޫނު އޮތްގޮތަކީ.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަނެމި މައްސަލައިގައި ދެން އަޅުގަނޑު ވެ ހަމަ ދުވަހަކު އްސް  އުސޫލެއް ގޮތުން  ޤަބޫލުކުރިކަމެއް ނޫން    ހެން  ވެސް 

ހުވާކުރުވާ ވަކީލުން ރެގިޔުލޭޓުކުރުން. ކޯޓުން ވަކީލުންގެ  ދެކޮޅު ހަދަމުން    ސުޕްރީމް  އަޅުގަނޑު  ހަމަ ފެށުނީއްސުރެ 

ހޯދަން  އައި ހައްލެއް  މީގައި  އެހެންވީމާ،  ދެން  އަދި    ކަމެއް.  ކަމަށް  ދާންޖެހޭނެ  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  އަނެއްކާ  ވެސް 

ޖެނެރަލް   އެޓަރނީ  ވާނީ  ފޯރަމަކަށް  ޕްރޮޕަރ  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑަށް  އަމުދުން 

  ޙަޤީޤަތުގައި އެ   އްޑޭޓެފީހުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް މެންފީހަށް ވަޑައިގަތުން އިނގޭތޯ. މިހާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮ އޮ

ޕާސްކުރެއްވީ   ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ހިސާބުގަ 2012ބޭފުޅުން  ހިސާބެއްގައި  އިގެ  ކޮންމެވެސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހެން 

ބައްދަލުކުރަން އިނގޭތޯ ތި   ގަނޑަށް ފެނޭ އެޓަރނީ ޖެނެރަލާދިވެސް އަޅުއެކަން ޕާސްކުރެވިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަ

ވެސް އެބަ އެނގޭ    ބޭފުޅުން. އެއީ ދެކަމެއް. މީގެ އެއްކަމަކީ މިހާރު ގާނޫނެއް ނެތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް

ލި މަމީހަކަށް  އެމީހަކު  ޙައްޤަކުން  ނޫ  ،ރޫމުކުރަންޖެހޭޙްބެންޖެހޭ  ސަބަބެއް  އަޅުގަނޑުގެ  ވާންޖެހޭ  ދެން  ން. 

މި ހަމަ  ވެސް  ހުއްދައެއް ނުދޭ. މިހާރު ހައި ކޯޓުގައި   ރަށްޓެއްސަކަށް  ދިމާވެގެން އުޅެނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން    ހާލަތު 

ދިޔައިމަ    5ކުރާތާ  ވަކާލާތު ނެތް. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  ހުއްދައެއް  ވެއްޖެ. ސުޕްރީމް ކޯޓަކުން  އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް 

 ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ބާ ކައުންސިލަށް ދިޔައިމަ ބާ ކައުންސިލުން ބުނަނީ ތިމަންނަމެންނަށް އަދި  ބުނީ ތިމަންނަމެންނާ

މި  މި މުގައްރިރާއި  އަދި  އެކުލަވާނުލެވިގެންނޭ.  ގަވާއިދު  މިއުޅެނީ.    އުޅެނީ  އެކުލަވާނުލެވިގެންނޭ  އެއްޗެހި  ހުރިހާ 

ޙަ  ބައެއްގެ  މިއީ  އެކަމަކު  ވާކަށް.  އެކަމެއްނެތޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ގެއްލޭ  އެބަ  އްޤުތައް 

އެމެން މިއަށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ފޯރަމަކަށްވާނެ  ޕްރޮޕަރ  އެންމެ  މީގެ  ވިޔަސް  ހީވަނީ  ލާން  ޑުމަންޓެއް 

ހައިން ކުރެވޭނެ  އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއެއް ގޮތުގައި އަލުން އެމަންޑުމަންޓެއް ލާން ވިޔަސް އެކަން އެންމެ ފަސޭ  އިނގޭތޯ

މޫވްކުރެވޭނެ   ޖެނެރަލްހެން.  އެންމެ  ފަރާތަކީ  އެޓަރނީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާނީ  ވެސް  ފަރާތަކަށް  ފަސޭހަ 

އެޓަރނީ   އެކީގައި  ވެސް  ލިޔުންތަކާއި  ހުރި  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ކައުންސިލަށް  ބާ  ބޭފުޅުން  ތި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

ޖެނެ އެޓަރނީ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  އެޓަރނީ  ޖެނެރަލަށް  އެއަށްފަހު  ދެން  އިނގޭތޯ.  މަޝްވަރާކުރަން  ވެސް  ރަލާއި 

ފޮނުވައިފި   އެމެންޑުމަންޓެއް  މިތަނަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މެދުވެރިކޮށް  ސަރުކާރު  މަތީން  މަޝަވަރާގެ  ޖެނެރަލްގެ 



  

އެހެންނަމަވެސް، އޮންނާނެ.  ފުރުޞަތު  ކޮންސިޑަރކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ވަންޏާ  އަޅުގަނޑު    ކަމަށް 

ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތިއައީ  ކަމެއް އަ  އޮތް  ގޮތުގައި އެމެންޑުމަންޓެއް ނުގެނެސް ވާން  ޕަރސަނަލީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ގަވާއިދެ   .އިނގޭތޯ އަދި އަމުދުން ތި  ކަމުގައި ވަންޏާއެއީ  އްރިރެއް ނަހަދާ ކަމަށް ވަންޏާ ތީގެ  ޤަތި މު  ،އް ނަހަދާ 

  ކުރިން ފާސްވެފައިވާ ކުދިންގެ މައްޗަށް ހިންގުމަކީ އެއީ   ދަށް ކިހިނެއްތޯ އޭގެފަހުން އޭގެ ތެރެއަށް ކިހިނެއްތޯ އެ ގަވާއި

ވެސް    އުޕްލިކޭޝަނޭ ވެސް ކިޔައިގެން އާގި އެ  ރެޓްރޮސްޕެކްޓްހެން މިއީ ހަމަ އާގުއިކުރެވޭނެ ދެއްތޯ ހަމަ  އްވެސް އަނެ

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ހަމަ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ޖެނެރަލާ ކުރެވިދާނެ.  ތި    އެޓަރނީ  އަދި  ބައްދަލުކުރަން. 

ވަންޏާމުން އެމެންޑުމަންޓެއް  އުލިޔެކި ގެންނަވަންޖެހޭ ކަމަށް  އަދި އެމަންޑުމަންޓެއް  މުގެ ސިފައިގައި ވެސް ހުށަހަޅާ 

ވާހަކައަކީ އާގިއުކުރަން  ހުށަހަޅަން  ކުރީގައި އެމެންޑުމަންޓަކަށް  ވާނަމަ  ކަމަށް  އެހެންނޫން  އު  .  އޮތް  ގެ  ސޫލު ވެސް 

ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އުސޫލުގެ ތެރެއިން ހުވާކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން އިނގޭތޯ. ދެން    ވެސް  ތެރެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓާ

އަނެއްކާ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކޯޓަށް    އޮތްގޮތަކީ  ލެވަލެއްގައި  ދިއުން.  ވެސް  އެހެން  މުޅިން  އަނެއްކާ  އެއީ  ދެން 

 ހިނގާކަމެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

  .ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދަށް !އާދެ

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ދެއްކެވި  އަޅުގަނޑު ޖީހާން އިނގޭތޯ ހިންނަވަރު ދާއިރާއިން. އަޅުގަނޑު ވެސް އިއްޒަ

ވާހަކަފުޅަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހަމަ އެބަ ބަޔާންކުރޭ ލޯސް ކެނޮޓް ބީ  

އައުމުގެ  ގާނޫނު  މި  ހާލަތަކީ  މި  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ރެޓްރޮސްޕެކްޓު  އެންޑް  ހާލަތެއް  ކު  އެޕްލައިޑް  އޮތް  ރިން 

އިޞްލާޙު  ށްވާތީވެކަމަ ގާނޫނު  ފަރުވާއެއް  އެހެން  ހަމަ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  ވެސް  ފަރުވާއެއް  އަޅުގަނޑަށް  ނުކޮށް 

ހޯދެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން އެ ފަރުވާ އަންނަންޖެހޭނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އިސްނެގުމަކުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން  

ކޮމިޓީ މި  ވަޑައިގެން  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމަ  ރަނގަޅުކަމެއް.  މިގައި  މިކަމުގައި  ވަރަށް  ހަމަ  ކަމަކީ  ރެއިޒުކުރެއްވި  ކަން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ދެން  ވެސް،  ފިޔަވަޅަކާއަޅުގަނޑުމެން  ހުރި  އެޅެން  ޑެލަބަރޭޓުކުރުސައިޑުން  ހަމަ  މެދު  ން 

ހެންނަމަވެސް،  އްރިރަށް އަދި ކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްލަން. އެޤަ އަޅުގަނޑު މުށްރަނގަޅުކަމެއް ކަމަ

ޙުސައިން އަޅުގަނޑަށް    ،ޢަލީ  ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  ހަމަ  އިއްޒަތްތެރި  ހައްލު  ހީވަނީ 

ކަމަށް    އެބައޮތްހެން ނެރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހައްލު  އެ  ޖެނެރަލުގެ ފަރާތުން  ސްޓޭޓުން، ސްޓޭޓުގެ އެޓަރނީ 

 ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އެބައޮތްތޯ މެންބަރަކު  އެހެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އަނެއްކާ ؟ ޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅުންނަށް  ފުރުޞަތެއް    ތި  ވެސް 

 އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޙަމީދު

ވެސް    ހުރިހާ ތަނަކަށް  ،ތަނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް މި ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރަން އަންނަންޖެހުނީ އަސްލު އެހެން

ފޯރަމުގައި   އެ  ބޭއްވި.  ފޯރަމެއް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އެއީ  ނުލިބިގެން.  ކުރިއެރުމެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮސްގެން 

ދެން   ވެސް.  ރިފްޢަތު  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ފޯރަމުގައި  ވާހަކަދައްކާފައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ބޭފުޅާގެ ވެސް އަދި ދެން އޮފިޝަލް ޖަވާބެއް ނޫން ކަންނޭނގެ    ހަކަދެއްކިން. ދެން އެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޕަރސަނަލީ ވާ

ގޮތެއް    ބޭފުޅާއަށް ވެސް އިތުރު   އެ   އޮއްވާބޭފުޅާ ވެސް ދެންނެވީ ގާނޫނުގައި އެހެން    އެކަމަކު. އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ކަމަށް.   އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެ  ނުހެދޭނެ  ކަމަށް  އެމެންޑުކޮށްގެން  ދެން  ގާނޫނެއް  އަންނަނީ.  ދެވެން  ފުރުޞަތު  އެ   

ޕްރެޒިޑެންޓާ މެންބަރުންނާއި  ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  ބާ ކައުންސިލު  ވަރަށް  ވެސް    އިއަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންނާ  ހުރިހާ 

އެ މިއައީ.  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަސްލު  ނެތިގެން  އިތުރުގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ބޭފުޅުންގެ    ވާހަކަދައްކައިފިން. 

އެ ޔުއަޢުރަ އެ  ކީ  އޮއްވަކާ  މިހެން  ގާނޫނު  ނިންމުމަކީ  ނިންމާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ބޭފުޅުން  ނެތޭ  ބޭފުޅުންނަކަށް 

އެހެންވީމާ، ދެން  ދެއްވެން.  މަޖިލި  ފުރުޞަތު  ހީވަނީ  އެމެންޑުމަންޓެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތުރޫކޮށް  ސް 

 އައިސްގެންހެން މިކަންތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އާދެ!  ؟ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ އެބައޮތްތޯ

 

 އްކެވުން: އަޒީޒު ވާހަކަދެهللا ޢަބްދު

އަޒީޒު. ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ވެސް މެންބަރެއް އޭ.ޖީއަކީ. ހަމަ  هللا ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ޢަބްދު

ވިގެން އައިއިރުގައި އޭ.ޖީ ވެސް ހަމަ އޭ.ޖީގެ ވެސް  ޓުކޮށްލަން ބޭނުންވީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއިތަންކޮޅު ހަމަ ހައިލަމި

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން އޮންނާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެންމެ އެދޭގޮތެއް ނޫން ކޯޓުތަކުން މިކަހަލަ ކަންތަކަށް  

އިޚްތިޔާރުކުރީ  ފަސޭހަ ގޮތްގޮތް ހުންނާނެ. ދެން މި ރޫޓު އަޅުގަނޑުމެން  ފަހި  ހައްލު ހޯދުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއަށްވުރެ  

ހިއްސާކޮށްގެން   ހަމަ  ބަދަލުގައި  ކުރުމުގެ  ކަންކަން  ގޮސްގެން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާއިން  ކޯޓުތަކަށް  ކުރެވޭނެ  ކަންކަން 



  

ހަމަ    ،ހޯދުން ދައުރެއް  އޭ.ޖީގެ  އޮތީ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ހަމަ  ދެން  ބޭނުންވާތީވެ.  ހޯދުމަށް 

ފާހަގަ މެންބަރު  މަސައްކަތް  އިއްޒަތްތެރި  ހޯދަން  ހައްލެއް  ވެސް  ގޮސްގެން  ވެސް  އަރިހަށް  އޭ.ޖީގެ  ގޮތަށް  ކުރެއްވި 

ކުރެވިދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ކޮށްލަން އޮތްކަމެކޭ މިއީ އޭ.ޖީއަކީ ވެސް  

 ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ހަމަ އޮންނާނެކަން.   ބެކްސްކޯގެ މެންބަރެއް ކަން. ގަވާއިދު ފާސްކުރެއްވިއިރުގައި އެބައި އޭގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެއްޓެވިއިރު    !އާދެ ދެންމެ  އަދަދެއްގެ  ގާތްގަނޑަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކިހާ  ވިދާޅުވިހެން.  އަދަދެއް  ކޮންމެވެސް  ހީވަނީ 

 . ކުރެވިފައި ތިބި ކުދިން ހުވާނުކިހާ އަދަދެއްގެ ލޯ ސްޓޫޑަންޓުން ނޫނިއްޔާ ގުރެޖުއޭޓުވެފަ

 

 ކަދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ނައުފާ ވާހަ

 .  156އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އެއީ ގާނޫނަކަށްވުމުގެ ކުރިން ގްރެޖުއޭޓުވެފައި ތިބީ

 

 ދެއްކެވުން: މަރިޔަމް ނައުފާ ވާހަކަ

 އާދެ.

 

 ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ބޭފުޅެއް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގްރެޖުއޭ މި  ގޮތަށް.  އެކި  މާނަކުރައްވަނީ  ބޭބޭފުޅުން  އެކި  މާނަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގުރެޖުއޭޓުވުން  އެބަ  ދެން  ޓުވުން 

އަޅުގަނޑުމެން މާނަކުރާ ގޮތުގައި    ،ކޭޝަން ބޭއްވީމާ ގުރެޖުއޭޓު ވާ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެމާނަކުރައްވާ ކޮންވޮ 

 ޓުވީ.  ކިޔަވާ ނިމުނީމަ ދެން އެ ކޯހުން ގްރެޖުއޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު.

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:



  

މީގައި    !އާދެ ދެން  ސާފުވެއްޖެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މައްސަލަ  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  މި  މިހާރު  ދެން  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

އެޓަރނީ  ގޮސް  ވެސް    ލާ ޖެނެރަ  ސްޓޫޑަންޓުން  ކަމަކަށް  އަންނާނެ  ހައްލެއް  މިކަމަށް  އަދި  ބައްދަލުކުރުމަކުން 

އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން ބާ ކައުންސިލުގެ  

މަސައްކަތްކުރުމަށް.   ލިބޭތޯ  ހައްލެއް  މިއަށް  މަޝްވަރާކޮށްގެން  އަވަސް  އެކްސްކޯއާ  އެންމެ  މީގެ  އޭރުން 

ހައްލުވެގެންދާނީ   މިކަން  އޮތް  މި  ޕްރޮސެސްއަކަށް  ދިމާވެފައި  ބޭފުޅުންނަށް  ވަރަކަށް  ފަންސާސް  ސަތޭކަ  ދެން 

ކަމެއް    ވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މީގައި ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ގޮތުން މިފަދަ ހާލަތެއް ކުރިއޭޓްހައްލެއް. ދެން ގާނޫނީ  

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިބައި    !އާދެ އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  ނެތް  ވާހަކަފުޅެއް  އިތުރު  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ. 

ބޭނުމަކީ. އަޑުއަހާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންސަރން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ވެސް    ނިންމާލާނަން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ފެންނަނީ... 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސަޖެ އެކްސްކޯގައި  ސްއަޅުގަނޑަށް  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އެނގޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  އެބައޮތް.  ޝަނެއް 

މާ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ދައުލަތުގެ  އެހެންވީ  ނީ.  ހައިސިއްޔަތަކުން މިތާ އިންނަވައިންނަވާކަން. އެއީ ތަފާތު

ތަފާތު ވާހަކަ  ދައްކަވާ  އިންނަވާއިރުގައި  ގޮނޑިކޮޅުގައި  ނައިބުގެ  އެހެންނަމަވެސް،    ބަންޑާރަ  ވެދާނެ.  ވެސް 

ސަޖެ އެމެންޑުމަންޓެއް  ސްއަޅުގަނޑުގެ  ވާހަކައަކީ  ގޮތަކަށް  އެކަންކުރެވޭނެ  ގާނޫނުވެގެން  މިއޮތް  މިހާރު  ޝަނަކީ 

ވެސް  ޑްރާފްޓު ކޮމިޓީއަށް  މި  ގޮތުގައި  އެމެންޑުމަންޓެއް  ސަޖެސްޓިވް  ގޮތަކަށް  ފަރާތަށް  ތި  އޮންނަން  ކޮށްފައި 

ކައުންސިލަށް   ބާ  އިނގޭތޯ.  އެކްސްކޯއަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފޮނުވަންވީ  ސޭމްތިންގ  ހަމަ  ދެން  ފޮނުވާފައި 

އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން،  ހީވަނީ  ދެން  ފޮނުވީމަ  ބޭފުޅުންނާ  ފޮނުވަންވީ.  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އޭރުން  ނަށް 

ހޯދާ  އި ބައްދަލުކޮށްފަ ސޮލިޔުޝަނެއް  ތި    ، މީގައި  މިހާރު  ފަސޭހަވާނެހެން.  ކުރަން  މަސައްކަތް  ޓަކައި  ހޯދުމަށް 

ތި ކުރަން އުޅެގެން    އި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޑްރާފްޓުކޮށްފަ  ކޮންސަރންތައް ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަނެއްކާ 

އެޑްރެސްކުރެވޭ  މުޅިން   ކުދިންނަށް  ހުރިހާ  ތިބި  ހާލަތުގައި  ތި  މިހާރު  ތިކޮޅުން  ގޮސްދާނެ. އެއީ  ދިމާލަކަށް  އެހެން 

ސަޖެ ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  އެއީ  ޑްރާފްޓުކުރުން  ހަމަ  އެމެންޑުމަންޓެއް  ސަޖެސްޓިވް  އެކަހަލަ  ޝަނެއް  ސްގޮތަކަށް 

 ގޮތުގައި ހުށަހަޅާލަން. 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހައްލު    !ދެއާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތިކަމަށް  އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި  ވެސް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ކައުންސިލު   ބާ  ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  އެބަ ޝާމިލުވާންޖެހޭ.  މުއައްސަސާތަކެއް  ވަރަށްގިނަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހޯދުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން   ދެން  ޖެނެރަލް.  އެޓަރނީ  އެ    އެ އަދި  ދެންމެ  އަދި  ދައްކާނަން.  ވާހަކަ  ވެސް  ފަރާތްތަކާ 

ތި   ބޮޑަށް  އެންމެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެއީ  އައިޑިއަރހެން.  ގުޑް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކީ  ސަޖެސްޓުކުރެއްވި 

ވަނީ  ކަންތަކަށް އެޑްރެސްކުރެވި ރަނގަޅަށް ތި ބޭފުޅުން އިންޓެންޝަން އޮތްގޮތަށް އެޑްރެސްކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑަށް ހީ 

އަނެއްކާ   އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ އެ ވިދާޅުވި ކޮށްފިއްޔާ  ޑްރާފްޓެއް ހަދަން މަސައްކަތް    ފަދައިން އަމިއްލައަށް ކަމެއް 

ވެސް ހަމަ އެހެން މިސްރާބަކަށް ގޮސްދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ގަސްދު އެބަ ކުރަން މި މައްސަލައިގައި  

 ހޯދަން. އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލުގެ ޚިޔާލުފުޅެއް ވެސް ހޯދަން. ބާ ކައުންސިލުގެ ޚިޔާލުފުޅެއް ވެސް 

ބަން ބިލަކީ  މި  އޮތީ.  ހޯދެން  ހައްލެއް  މިކަމަށް  މެދުވެރިވެގެންހެން  މުއައްސަސާތައް  މި  ހީވަނީ  ޑާރަ  އަޅުގަނޑަށް 

 އެ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްލަންޖެހޭނެ.  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ނައިބު ހުށަހެޅުއްވި ބިލެއް 

ރެގިޔު  ގޮތުގައި  ބަލަދުވެރިއެއް  ބަލަހައްޓާ  ކަންތައްތައް  ވަކީލުންގެ  މިވަގުތުގައި  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  ލޭޓުކުރާ  އަދި 

އެއީ  ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބާ ކައުންސިލުގެ އެކްސްކޯއަށް    އެ   ފަރާތަކީ ބާ ކައުންސިލުވީމަ 

ކޮމިޓީގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ފިޔަވަޅުތަކަށް  އަޅަންހުރި  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކަމަކަށްވާނެ.  މުހިންމު 

އެއާއެކުގައި   ހަމަ  ފާހަގަކުރެވޭ  ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ވާހަކަ ތި  ކުރިއަށްދާނެ  ނިންމުމަކުން 

ބިލާ  ކައުންސިލު  ލީގަލް  ކައުން  އިމި  ބޭނުމަކީ  ބާ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ބޭނުމަކީ  މައިގަނޑު  އުފެއްދުމުގެ  ސިލެއް 

އެކަން ރަނގަޅުކުރުން.  ފެންވަރު  ވަކީލެއް    ވަކީލުންގެ  ނުވާނެ.  ނައްތާލައިގެން  ހަނދާން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

ކުރެވޭނެހާ ގޮތެއް ހޯދުން.  ވެސް ސްޓޭންޑަޑް މަތި  ގޮތުގައި ދެން ބަލަންވީ ވީހާ   ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ދެން ޤަބޫލުކުރާ 

ޓްރެއިނިންގ   ހަމަ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މާރަނގަޅަށް  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެއްކަމަކީ  މުހިންމު  އެންމެ  އޭގެ 

ޓަކައި މުހިންމު ގެނައުމަށް  ހެދުމާއި މިހިރަ ކަންކަމަކީ ވަކި ސްޓޭންޑަޑަކަށް  އެގްޒާމު  ބާ  ކަމެއް ގޮތުގައި    ލިބުމާއި 

ވަކީލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަ ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެން  ދުނިޔޭގެ  އެބައޮތް. އަދި  ވެސް  ބިލުގައި  އެ  ފާހަގަކުރެވޭ  ށް 

ކަން  ނޫން  ފަސޭހަކަމެއް  ވުމަކީ  ލޯޔަރަކަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.    ޕްރެކްޓިސިންގ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވެސް 

ބޮޑަށް ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހެން  މަޤްޞަދުގައި  މި  އެއް  އެހެންވީމާ،  އައުމުގެ  ވުޖޫދަށް  މިގޮތަށް  ބިލެއް   

ނޫނިއްޔާ   ރެކިގެން  އެގްޒާމުތަކުން  ބާ  އެފަދަ  ޓްރެއިނިންތަކުންނާއި  ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ  އަދި  ބޭނުމަކަށްވެފައި 

ބޭފުޅުންނާ   ރަނގަޅު   އެގޮތަށް އެހާބޮޑަށް ވިސްނުމަކީ ވެސް އެންމެ   ދިމާލަކަށް ވެސް ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ތި 

ވެސް ނުވެދާނެ. އެކަމަކު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތަކީ އަދި މުޅިން އެހެން ހާލަތެއް. ތި ވިދާޅުވާ    ގޮތަކަށް

ފާހަގަކުރަން.   ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތަކަކީ 



  

ނޑުމެން ދެން ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި  އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަ

ދަ ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ކުރިއަށްގެންދާނެ  ންނަވަން  މަޝްވަރާކޮށްފައި 

ހިއްސާކޮށްލެއްވި ކަމަށް    އިއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްލަ  ބޮޑަތި ވާހަކަތައް  ށް ޝުކުރިއްޔާ.  ޓަކައި. ވަރަށް 

ތެރެއިން އެކެއްގައި   އްމު ފަރާތްތަކުންނާއި އެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައި ހުންނަ ސިޓީތަކުގައި އޭގެ ޢާއަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެއް އޮތް    މި އޭގެ  ކަންތައް.  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާ  އެއްކަލަ  މއ.އާފިޔާ  ޒާހިރު،  މުޙައްމަދު  ކަމެއް    ސިޓީއަކީ 

އެޓެންޑުނުވެވިފައަ އެކަމަށް  ނުވެވިގެން  އަދި  ހާސިލު  އަޅުގަނޑު  އެ   އިޅުގަނޑުމެންނަށް  ޔައުމިއްޔާތައް  މެން  ދިޔައީ. 

ދެއްވުމަށް އެދެން. އޭރުން ދެން ކުރިއަށް ދެވެން އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެކަމެއް  އިކިޔާލުމުގައި އެ މަސައްކަތްކޮށްލަ

ހ28ަނުވެއްވާނެ.   އެބަ ސުންގަޑި  މިވަނީ އޮކްޓޯބަރގައި  ސުންގަޑި    .މަވެފައި  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

އޭގެ  އިތުރުކޮށްލަންޖެހޭ.  ސުންގަޑި  މައްސަލަތަކަށް  ހުރި  މައްސަލަ  ހަމަވެފައި  މި  ސުންގަޑި    ،ތެރެއިން  ދެން 

މިހާރު އެހެންވީމާ،  ވާހަކަދައްކާނަން.  ފަހުން  އަޅުގަނޑު  ކަންތަކުގައި  ސިޓީތަކަށް    އިތުރުކޮށްލުމުގެ  ހަމަ 

މިމިވީ  އެޑްރެސްކުރަން މައްސަލަ.  ގުޅޭ  މައްސަލައާ  ހައްޖުގެ  މައްސަލައަކީ  މިއޮތް  ދެވަނައަށް  ވެސް    . 

އެހެން ފިޔަވަޅުތަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންކުރެވޭނެ  ޕްރޮސެގޮތަކުން  އެއީ  ހުރީ.  އެޅިފައި  ޖެނެރަލްގެ  ކެއް  ކިއުޓަރ 

ބައްދަލުވެވުނީމާ އެކަމުގައި އެ    ބޭފުޅާއާ   ގަކޮށްފައި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން އެއިޝޫއެއް ދިމާވެފައި އޮތީ ސިޓީގައި ފާހަ

އެ އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ބާއްވާފައި  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  މިހާރު    މަޢުލޫމާތު  ބާއްވާނީ.  ތާރީޚަކަށް  ފަހުގެ  އެހެން  ވެސް 

މައްސަލަތައް ޒާތުގެ  ހުރި  ނިންމާ   ،ކުރިއަށްގެންދެވެން  މައްސަލަތައް  މިގޮތުން  ސިޓީތަކުގެ  ގަސްދުކުރަނީ.  ލަން 

މި މައްސަލަ  ތިނެއްގައި  ސަ   ،އޮތް  ތުހުމަތުގައި  ންޓަލްސ.މަރަދޫ  ކުށެއްގެ  މުޝައްރަފު  ޢަލީ  ގައި    2011ވިލާ 

ހުކުމްކުރިއިރު   ކަމަށް  ނުކުރާ  ކުށެއް  ކަމަށް    7ބަންދުކުރުމަށްފަހު  ސަމާލު  މީޑިޔާގެ  ކަމާއި  ފާއިތުވެފައިވާ  އަހަރު 

ވާހަކަ އައިސް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް. އެ ސިޓީ    ކަމާއި އެފައިވާ  އޭނާގެ  ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން 

ފުރަތަމަ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި. ސ.މަރަދޫ ސަލްޓަން  ބަލާލަމާ  މުޝައްރަފު.އަޅުގަނޑުމެން    ، ސިޓީގައި   މި  ވިލާ ޢަލީ 

ކަމެއް މައްސަލައެއް  ބާވަތެއްގެ  ކޮން  ސިޓީގައި  މުޝައްރަފުގެ  މެންބަރު    އަދި  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެވެސް  ސާފުކޮށް، 

އެހެންނަމަވެސް ނެތް.  ވިދާޅުވެފައި  ފަދައިން  މީޑިޔާގެ    ،ފާހަގަކުރެވި  ގެނެސް  ސަމާލުކަމަށް  މީޑިޔާގެ 

އޭނަ  ކަންބޮޑުވުމެއް  އެކަމުގެ  ފާހަގަކޮށްފައެބަ  ހިއްސާކޮށްފައިވާތީވެ  އަޅުގަނޑުއޮތް  ކޮންކަމެއްކަން  އެއީ  މެންނަށް . 

ހުކުމުގައި  ލެއް ސިޓީތަފުސީ މިގޮތަށް  ކުދިންނަށް  އެފަދަ  ޒުވާނުން  އެ  ކަންބޮޑުވުމަކީ  އެ  ނެތީ. އޭނަގެ  އެނގެން  ން 

ތިބޭ ތިބުން. އޭގެ ކުރީގައި    ، ކަމަށް ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް  އްމުކޮށް ދޭ ޖަވާބެއް ދެވިދާނެއަޅުގަނޑުމެން ޢާ  މިހެން 

 ތު އަރުވަން.  ށް ފުރުޞަހާން މަޙްމޫދައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީ

 

 މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު



  

މުޤަ ސިސްޓަމިކް  ޝުކުރިއްޔާ  މި  ފާހަގަކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  މި  ދެ  އްރިރު.  ފާހަގަކުރައްވާކަން  މި  މައްސަލައެއް 

އަޅުގަނޑުމެ މައްސަލައަކީ  ދެ  ސިސްޓަމިކް  ފާހަގަކުރާ  މި  ސިޓީގައި  މި  ކޮމިޓީގެ  ސިޓީގައި.  ޖުޑިޝަރީ  ން 

ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގައި ނިޒާމީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިއްޔާ އެ މައްސަލަތަކަށް މި އެޑްރެސްކުރުން  

މުޝައް ޢަލީ  މި ސިޓީގައި  އޮވޭ. ދެން  ފާހަގަކޮށްއަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލައެއް.  ރަފް މި  ދެއްވަނީ 

ވަންދެން އެގޮތަށް ބާއްވާފައި އޭނަގެ ކުށެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން މި އަސްލު  ސަލަ ހަތް އަހަރުއީ އޭނަގެ މައްއެ

ކަމަކީ   ދެވަނަ  ކޮށްދެއްވަނީ.  އެ  ހައިލައިޓް  އެ  ވާހަކަ  ގެއްލިފައިވާ  ޙައްޤުތަކެއް  ބައިވަރު  އޭނަގެ  ހިސާބުން  އެހާ 

މީޑިޔާގައި  ނުވަނީސް  ސާބިތު  ކުށެއް  ހަ  މީޑިޔާގައި  ކެރެކްޓަރ  އިލައިޓްއެކަން  މުޅި  އޭނަގެ  ސަބަބުން  ވުމުގެ 

މައްސަލައެއް މި  ވާހަކަޓާނިޝްވެފައިވާ   ހިތުން ނިޒާމީ  ހައިލައިޓް އެ ކޮށްދެއްވަނީ. އަޅުގަނޑު  . ކުށްކުށުގައި  އީއެ 

ޢަމެހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާއި ކުރެވޭ މީހުން ތު ރު ހައްޔަ  .ބަންދުކުރެވޭ ގޮތަކަށްތޯ  ކޮން  މީޑިޔާއިން  ރަން ޖެހެނީ.  މަލުކުދު 

ރެގިއުލޭޓް   ކިހިނެއްއެ  އޮތީ  މަސައްކަތް  އެއް  ތޯކުރުމުގެ  ކުށެއް    އެއީ  އެއީ  އެއީ.  ކަމެއް  ޖެހޭ  ބަލާލަން  ކަމަކަށް 

ޤާނޫ ހިނދަކު  ގޮތުގައި.  ނުއަސާސީސާބިތުނުވާހާ  މީހެއްގެ  އިނޮސެންޓް  އެއީ  މިޖެހެނީ  ދެކެން  އަޅުގަނޑުމެން  ން 

އެކު އުޅެވޭނެ މަގު އެބަ އޮންނަށްޖެހޭ. އެ  އުޅެވޭނެ މަގު، ގަދަރުވެރިކަމާއިމެއް  އޭނައަށް އޭގެ ފަހުން ވެސް ދިރިއުޅު

އެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން އެ ހިސާބުން   މައްސަލަ. ދެވަނަ މައްސަލައަކީ ހަތް އަހަރު ފަހުން މައްސަލައެއް ނިމުމުން 

ވިއް ގޮއްސަސި އޮންނާނީ  އެހެންވީމާވިހާލިވެގެން  ޖަސްޓި.  ޑިލޭ،  މައްސަލަސް  މި  ޑްގެ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު   

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް  ޖޭ.އެސް.ސީ  އެބަކުރައްވާ  ސްޕެސިފިކަލީ  ވެސް    މައްސަލައިގައި  ކޮމިޓީއަށް  މި 

ޖޭ.އެސް.ސީހުށަހެޅުނު   އޮންނާނެ  ބޭފުޅުން  ރިޕޯޓެއް  އެ  ލަސްވަމުންދާތީވެ  މައްސަލަތައް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  ން. 

އެސްސްމަންޓް އެހެންވީމާހައްދަވާފައިވާ  އިއްގައި.  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ޖަވާބުގައި  މުޤައްރިރު  ،  ޒަތްތެރި 

  ގެ މި އެސެސްމަންޓް އެ ދިރާސާއާ ން ހުށަހަޅާފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓު .ސީދެއްވަން މި ކޮމިޓީއިން ޖޭ.އެސްފާހަގަކޮށްލަ

ފިޔަވަ މިވަގުތު  އަޅަމުގުޅިގެން  ރެކޮމަންޑޭޝަންސް  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅަމުން  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްއާ ޅުތަކެއް  މި    ން 

މި އަޅުގަނޑުމެން  މަރުހަލާގައިކަން  ހުށަހެޅުމުގެ  ހުށަހެޅުންތައް  އެޑްރެސް   އެއްގޮތަށް  މިކަމަށް  ކަމުގެ  ތިބީ.  ކުރާ 

މީޑިޔާގެ އިޝޫގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަދި އިޙު މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކޮށްދޭން. ދެން  ކަމެއް    ސާސް 

ސަލަތައް  ން މިކަހަލަ ބައިވަރު މައްކޮމިޓީގެ  ނކަންނޭ  ، މި ނޯޓުކޮށްލައްވަން ރަނގަޅު ކަމެއްހެންވީމާނުކުރަންހެން. އެ

މުޤަ އިއްޒަތްތެރި  ކަންނޭނގެ  ހުރޭއުޅޭނެ  ހަލާކުވެފައި  ހަމަ  ދިރިއުޅުން  މީހުންގެ  އެހެންވީމާއްރިރު  ކުށެއްގެ  .  މި   ،

މެދު  ކުރެވޭ ގޮތުގައި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މީޑިޔާގައި އެ މީހުންނާއިމަލުރުކުރެވޭ މީހުންނާއިމެދު ޢަތުހުމަތުގައި މި ހައްޔަ 

މަޝްވަރާކޮށްލަންޖެހޭނެ.   މިކަމުގައި  އެބައޮތް  ކޮމިޓީއެއް  ދެ  އެހެން  ގުޅުންހުރި  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ގޮތް  އަމަލުކުރެވޭ 

ކޮމިޓީ ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މިނި  އެއީ  ކޮމިޓީއާއި  މުއައްސަސާތަކުގެ  މީޑިޔާ    އާވަން 

އެހެންވީމާރެގިއުލޭޓްކުރާ އުސޫލެއް  ތީވެ.  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ދެކޭގޮތުގެ  މަޖިލީހުން  މި  މައްސަލަތަކުގައި  މިކަހަލަ   ،



  

ދިނުމުގައި   ޖަވާބު  އެއީ  ހުށަހަޅާލަން.  އަޅުގަނޑު  ކަންތައް  ދެ  އެ  ފެންނާތީވެ  ކަމަށް  ޝެއަރކޮށްލަންޖެހޭނެ 

ރި ޖޭ.އެސް.ސީ  ރިޕޯގުޅި  ޕޯޓާ އަޅުގަނޑުމެން  ހަދާފައިވާ  މި  ލަސްވާތީވެ  މައްސަލަތައް  ކޯޓަށް  ކްރިމިނަލް  ޓާ  ގެން 

ޢަ އެޑްރެސްމަލުކުރަމުގުޅިގެން  މިކަމަށް  ކަމާއި،  ދާންދާ  ހިއްސާކޮށްލަކުރަމުން  ބޭފުޅާއާ  މި  ދެއްވުން. ކަމާއި، 

އެއްޗެއް  ކަމެއްގައި  ނާޅާ  ފިޔަވަޅު  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  އެކަމަކު    ނުދެންނެވޭނެ.  ތަސައްލީއަކަށް. 

ކޮމިޓީއާއެކު    މިކަމާ އެހެން  ގުޅުންހުރި  ރަނގަޅުހެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އިސްނެގުމަކަށް  ކޮމިޓީގެ  މި  ގުޅިގެން 

 ކުރެވޭނެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލުން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަ ބޭފުޅާ  އެ  މެންބަރު. މި  އިއްޒަތްތެރި  އެއްޝުކުރިއްޔާ  ކަންބޮޑުވާ  ކަމެއް  ކުރެއްވި  ވަރަށް  ހަމަ    . ކަމެއް   އެއީ 

އައިއްސަވާ   އަބަދު ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން    ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަމާލުކަމަށް  ނިންމުން  މައްސަލަ  ކަމެއް. ކޯޓުން 

ހަމަ ތި ވިދާޅުވި  ، އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް  އައިއްސަވަނީ. އެހެންވީމާ  އަހަރު ފަހުން ހުކުމެއް  7ގެއްލުން ލިބުނުކަން  

މިހާރު   ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  މަޖިލީހާއި  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޖަވާބެއް އެރުވުން  މީނައަށް  ފަދައިން 

އޮތް   ދިމާވެފައި  އެ  ގޮތުން  ނިޒާމީ  ހޯދުން  ހައްލު  މައްސަލަތަކަށް  ލަސްވެފައިވާ  ކަމެއްކަން  ދާ  ކުރިއަށް  ވެސް 

  ނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮތް މީޑިޔާއިން އޭނަގެ ނަމަށް ހުތުރުކަން ލިބޭގޮތަށް ކަމެއް ގޮންޖެހުން ހައްލުކުރުން. ދެވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފު  ދިމާވިކަން  ނެތީމަލެޞީއޭގެ  ލިޔެފައި  އް  މީޑިޔާގައި  އެއީ  ނޭނގެ  ވަނީކީ  އެ   އަޅުގަނޑަކަށް 

ތުހުމަތެ ނޫނިއްޔާ  ކަމެއް  ބަލާފައި  ކުރިކަމަށް  ކުށެއް  އޭނަ  މައްޗަށްމިސާލަކަށް  މީހަކުގެ  މައްޗަށް  "  ،އްގައި  މީނަގެ 

ހުތުރުވާ... އެހެންވީ  " ތުހުމަތެއް ކުރެވިފައިވޭ ނަޒަރުގައި އެއީ އޭނަގެ ނަމަށް  ،  މާ މި އެހެން ލިޔުމަކީ ވެސް މީނަގެ 

މިވާގޮތަކު  ލިޔެފައި  މި  ދެން  މީހުން  ބައެއް  ފަހަރު  ބައެއް  ވެސް  ގޮތަކަށް  ގެއްލޭ  ވެސް  ރައިޓެއް  ން  މީޑިޔާގެ 

ތަފުޞީ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަކަށް  ނޭނގޭތީވެ  އެހެންނަމަވެސްއެ  ލު  ނުދައްކާ  ވިދާޅުވި  ،ވާހަކަ  ކަށް އެ  ގޮތަ  ތި 

ކޮމިޓީއަކަށް  މީޑިޔާއާ މަޖިލީހުގެ  މި  ކޮމިޝަނަކަށް  އެހެން  ޢާ  ބެހޭ  އެހެންވީމާ،  ރަނގަޅު.  އްމުކޮށް  ހިއްސާކޮށްލުން 

މިދޭ މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު  މި  މީނައަށް  ކޮމިޓީޖަވާބު  މި  ދިނުމަށް  ގުޅިގެން  ވާހަކަ  ން.  އާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެ 

ޓަކައި އެ ބޭފުޅާއަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އާއި އަދި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް    ސަމާލުކަމަށް ހަމަ ގެންނެވި ކަމަށް 

ސަމާލުކަމަށް   ކަމަކަށް ކޮމިޝަންގެ  ބޮޑު  ނިޒާމީ  އެއައިއްސަވާ  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދާ  ވާތީވެ  ޑްރެސްކުރަމުން 

ކ. ސިޓީއަކީ  ދެއްވުމަށް.  ޖަވާބު  ސިޓީގެ  ބޭފުޅާއަށް  އެ  ތަންފީޛު ވާހަކަ  ހުކުމް  ޖަލުގައި  ކުރަމުންދާ  މާފުށި 

ޝަރީފަ އަޙްމަދު  މައްސަލައެއްގައިވާ  ހުކުމްކޮށްފައިމަސްތުވާތަކެތީގެ  އުށް  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ކުރީގެ  ބާތުގެ  ޤޫވަނީ 

ހުކުމެއް އިންޞާކަ  އުސޫލުންކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  ސިޓީއެއް.  މަށް  އޮތް  ފޮނުވާފައި  އެދި  ހޯދައިދެއްވުމަށް  ފު 

ގް އެއް  ދަރިފުޅު  ބޭފުޅާގެ  މި  ބޭފުޅާގެ ސިޓީގައި  އިބްރާހީމް. އެ  ފެނުމުގެ ސަބަބުން    ރާމްވ.ދިހަވެލި، ޢަލީ  އަތުން 



  

އަ  25 ހުކުމްތަކެއް  އެހެން  އިތުރު  އަދި  ހުކުމްކޮށްފައިވަނިކޮށް  ޖަލަށް  ސަބަބުއަހަރަށް  ތިން  އުމުގެ  ޖުމްލަ  ން 

ކޮށްދަޢު އޮތީ.  އަހަރު  49  ވާއެއް  މި  ހޯދުމަށް  ގޮތް  ލިބޭނެ  ލުޔެއް  މައްސަލައަކަށް  މި  ހުކުމެއްގައިވަނީ.  ދުވަހުގެ 

އިއްޒަތްތެރި    ގެ ޖަވާބެއްގެ ގޮތުގައި... އާދެ!މި ސިޓީ  ސް ޖަވާބެއް ދޭން އެބަޖެހޭ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މި ސިޓީ ވެ

ޖީ ޖަވާބެއް ދޭންހާން. މި ސިޓީގެ ޖަވާބެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުމެންބަރު  ބުނަނީ    .ވާނެގަނޑުމެން  ޖަވާބު ދޭއިރުގައި މި 

މަސައްކަތް   ހޯދުމުގެ  ހައްލު  އެ  ނިޒާމީ  ހޯދުމުގެ  ހައްލު  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  މައްސަލަތަކަށް  ދިމާވާ  މިގޮތަށް 

ގެންދާކަމަށްއަޅުގަނޑު އެބަ  ކުރަމުން  ރައްޔި  މެން  ކޮންމެ  ދައުލަތުގެ  މި  އަދި  މަޖިލީހުންނާއި،  ބެހޭ    ކަމާތުންގެ 

މިނިސްޓްރީއަށް ހޯމް  ހަމަ އެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ، މުއައްސަސާތަކުން. ދެން  މިނިސްޓަރަށް  ޔަން  ބަ ލިހޯމް 

އެބަވޭ މެންބަރަކު  ދުވަ  .އެދިވަޑައިގެންފައި  އުމުރު  މުޅި  އައިސްގެން  ހުކުމްތައް  މަތިމައްޗަށް  މިހެން  ހުގައި  އެއީ 

އެ   ދެނެގަތުމާއި،  ކޮބައިކަން  ޕޮލިސީއަކީ  ސަރުކާރުގެ  މިހާރު  ކަންކަމަށް  ގޮއްސަވާ  ހާލަތަށް  ޖެހޭ  ތިބެން  ޖަލުގައި 

ހޯ ހައްލު  ކުދިކަންކަން  ޖަލު،  މަތިމައްޗަށް  ލެވޭ ދައިދީ  ވެގެންގޮސް  ހުކުމްތައް  ގިނަ  ކަންކަމުގައި  ކަންކަމަށް    ކުދި 

މިނިސްޓްރީގެ ހޯމް  ހޯދުމަށް  ހޯމް    ހައްލު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެނެގަތުމަށް  ކޮބައިތޯ  ޕޮލިސީ  ގެންގުޅުއްވާ  މިހާރު 

މިހާރު   މެޖިސްޓްރޭޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް  މި އޮތް މައްސަލައަކީ ކ.ތުލުސްދޫ  ލިޔުން. ދެން  މިނިސްޓަރަށް 

 ...ގއ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް

 

 މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ންޖީހާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

ން  ޢާއްމު ކޮމިޓީ ގުޅިގެން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ވެސް އެބަ އާދޭ ހަމަ ސިމިލަރ   ނަ ސިޓީތަކާމި އަން

ކުރަ  ފޯވަރޑް  ސްޕީކަރ  ކުރައްވާ،  ފޯވަރޑް  ޖަލުތަކާ ހަމަ  އިޝޫސްގެ  ސިމިލަރ    ތަކާ ހުކުމް  ، ގުޅުންހުރި  އްވާ 

ގުޅުންހުރި ދިގު މުއްދަތުގެ ހުކުމްތަކާއި ގިނަ    މަ ހުކުމްތަކާއަސްލު އައިއްސަ މި ހުންނަނީ ހަ  ގިނައިން  .ގުޅުންހުރި

ހުކުމެ  މި  ހޭދަކުރަންޖެހުމާއި،  ޖަލުގައި  މައްސަލައްދުވަހު  ބޭތިއްބުމުގެ  މީހުން  ބަންދުގައި  ނީއްވާ  މި    އާ 

ކޮށް މިކަން  ގައި މެންޑޭޓެއް. މި ސިސްޓަމިކްދެން އަޅުގަނޑުމެން ދެ ކޮމިޓީގައި ވެސް އެބައޮވޭ މީ  މައްސަލަތަކުގައި. 

މު ޖުޑިޝަރީ،  ރައިޓްސް    ޅިރަނގަޅުކުރުން  ހިއުމަން  ކޮމިޓީއަށް  މި  ރަނގަޅުކުރުން  ނިޒާމު  ޖަސްޓިސް 

ވިސްނުރޮސްޕެކްޓިވަޕް ދޭތެރޭގައި  އާއި  މުޤަކުން މި  ކޮމިޓީއަށް.  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަންތޯ  ން  އްރިރު 

އޮތިއްޔާ ދެ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ސަބް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައި މި މިހާރު މިހުރި މި    ން މެންބަރުންގެ ތާއީދުކޮމިޓީގެ އެހެ

ހުރި   އައިއްސަ  އޮތް    އާއި   މައްސަލަ   18ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީގައި  ރައިޓްސް  ދެ    12ހިއުމަން  މައްސަލަ  މައްސަލައާ 

ގޮތަ ސިސްޓަމިކް  ބަލައިލާފައިތަންކޮޅެއް  ހައް   ކަށް  މަސައްކަތްނިޒާމީ  އެކުލަވައިލާފައި   ކުރުމުގެލުތަކަށް    ކަރުދާހެއް 

 ން.   ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްލަނިންގ ކަރުދާހެއް ސްކުރޫޓްމަޖިލީހަށް ކަރުދާހެއް ދެން ޕޮލިސީ 

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހު އެ  މަޙްމޫދު  ޖީހާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަދެންމެ  ޢާށަހެޅުއްވި  ބައެއް  ޖަލުގައި  ކީ  ފަރާތްތަކުން  އްމު 

ވެސް ކޮމިޝަނަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ފޮނުވާ  ސިޓީ  އެބަ  މީހުން  ތިބޭ  ހިއުމަން    ، ހައްޔަރުވެފައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑިޝަރީ  މި  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އެހެންވީމާރައިޓްސް  ދެ  .  ޑުބްލިކޭޓްކޮށް  މަސައްކަތެއް  އެއް   ،

ދެ    ،ބައެއްފަހަރު އެބަކުރޭ. ދެން ޖުމްލަ ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ދެ ކޮމިޓީ ހިމެނޭ ގޮތުން ސަބް ކޮމިޓީ  ން ވެސްޓީކޮމި

ދުވަސްވެފައި  ގިނަ  ޖަލުގައި  ގޮތަށް  މި  ނަގައިގެން  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ހިމެނޭ  މެންބަރުން  ހުންނަ    ކޮމިޓީގެ 

ހަމަޖެއްސުން. ޓަކައި އެ ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސަ  ކުރުމަށް މައްސަލަތަކަށް އެޑްރެސް އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނޭ ގޮތެއް  އްކަތް 

އެއްގަޑި ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހިނގަމުންދާތާ  ބަޔަށްކޮމިޓީ  އެހެންވީމާވު އިރާއި  ގިނަވެއްޖެހެން.  ވަގުތު  ރެން   ،

ތި  ވަނީނަމަ  އިތުރުކޮށްލުމަށް  ނެތްކަމަށް  އިޢުތިރާޟެއް  ކުރިއަށް    ! އާދެ  ކުރިއަށް.   ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ންދާގޮތަށް. އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ވާހަކަ ދެކެވުނީ މިހެން މި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތު ދެ ކޮމިޓީއަކަށް އެއް  ގެ

ކޯޕަ  ގޮތަކަށް  ކޯޕަރޭޓް  ވަރަށް  ހޯދުމުގައި  ހައްލު  ޖުމްލަ  އަންނާތީވެ  މައްސަލަތައް  ގޮތަކަށް  ޒާތުގެ  ރޭޓިވް 

 އަންނަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ވެސް ހުށަހެޅޭ ޒާތުގެ ބައެއް  ޓަކައި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް  ކުރުމަށްމަސައްކަތް

ގުޅޭ. އޭގެ ކޮޕީއެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް    ރުގައި ތިބޭ މައްސަލަތަކާމައްސަލަތައް ސިޓީތައް ޖަލުގައި ހައްޔަ

. ކ.ތުލުސްދޫ  ގޮތުން  ހިމެނޭ  ލިބިފައި ހުރި ސިޓީތައް ވެސް ކޮމިޓީއަށް  ވެސް ފޯރވާޑް ކުރަމުން ގެންދެވުން. މިހާރު  

މި މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްއީ މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގއ.ގައްދޫ  މިހާރު  ޓްރޭޓް   

ނަސީމާ  ގޮތުން    އަލްފާޟިލް މޫސާ  ހުށަހެޅުނު    2014ޑިސެމްބަރ    1ގުޅޭ  ކޮމިޝަނުން  ޝަކުވާ    2014/43ގައި 

ކޮމިޝަތަޙުޤީޤުކުރުމަށް   ޝަކުވާ  އެ  ނިންމިފަހު  ކޮމިޝަނުން    ނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އެއީ  ރިޕޯޓް.  ގޮތުގެ 

އަތަށް   އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ރިޕޯޓް  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އެއީ  މައްސަލަ،  މެޖިސްޓްރޭޓް  ދެންމެ  ރިޕޯޓެއް.  ފޮނުވާފައިވާ 

މައްސަ  ނަންބަރުގައިވާ  އޮތް  ދެން  ޖެހިލާނަން.ލިބެންދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގއ.ވިލިނގިލި    ލައަށް  ރޭޓް  މެޖިސްޓް އެއީ 

ނަންބަރު  2016އެޕްރީލް    7ގުޅޭގޮތުން    އަލްފާޟިލް އާޒިމް ޙަސަނާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު    2016/20ގައި 

ޝަކުވާތައް ވަކިކުރުމަށް ފަހު އެ ޝަކުވާ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. އެވެސް ހަމަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  

މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާނިންމާފަ އޮތް  ރިޕޯޓު، އޭއި  އަންނަންގެ ވެސް  މޭޒަށް  އޮތް   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން   ދެން 

ޢަބްދު މއ.ހަލަވެލި  ޖެހިލާނަން.  ސިޓީއަށް  هللا މައްސަލައަށް  އެ  ސިޓީއެއް.  ހުށަހެޅުއްވި  ޙުސައިން،  ޣަނީ 

މައްސަލައިގަ ގެ  މއ.ހަލަވެލި  ޣަނީ/  ޢަބްދުލް  މައްސަލައިގައި  މި  މައްސަލަ...  މި  ބަލާލަމާ.  އި  އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރީގަ  މި    އި އަޅުގަނޑުމެން  އިން  ސަރވިސް  ކަރެކްޝަން  އެ  ދެން  ދީފައިވާނީ.  ޖަވާބެއް  ވަގުތީ  އޭނައަށް 

ބަލާނެ ވާހަކަ  ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން  ކަން  އޭގައި ހާމަކުރިހެން  އަޅުގަނޑު  ވެސް   މައްސަލައިގައި  މެން 

މިހާ  ހީވަނީ ދެން  އަންނަނީ.  ސަހަނދާނަން  ކަރެކްޝަން  ލިބުމާރު  މަޢުލޫމާތު  މި  މީނައަށް    ރވިސްއިން  ގުޅިގެން 



  

ރަނގަޅު ގޮތެއް އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެބަފެނޭ. އެއީ އޭނަ އެ ބުނާ ގޮތަކަށް ނޫންކަން    ޖަވާބެއް ދިނުން އެއީ  ކަމަށް 

ދޫކުރެވިފައިވާ   ފުރުޞަތުގައި  ދެވަނަ  އޭނަ  ބުނަނީ  އެ  ސަރވިސް  ކަރެކްޝަން  އޮތީ.  ވެފައި  މުއްދަތުގެ  އެކަން 

ކުށް އިތުރު  އެހެންވީމާކުތެރޭގައި  ކަމަށް.  ހައްޔަރުކުރެވުނު  ތުހުމަތުގައި  ކަމުގެ  މި  ރި  ދީ  އޭނައަށް  ޖަވާބު  އެ   ،

މުޙައްމަދު ނިޒާމު    ތަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެން. އާދެ!، ހުރިހާ މެންބަރުން އެގޮސަލަ ވެސް ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާމައް

  ޅާ ބަންދުކޮށް މުޅި ދިރި... އާދެ! ނުލައި އިރުއިރުކޮ   ޝަރުޢީ ހުކުމަކާނުވި ސިޓީއަށް ފޮ  10282ދަފްތަރު ނަންބަރު  

ސިޓީގެ ޖަވާބެ ޢާ މި  ނިންމުންތަކަކީ  އްގެ ގޮތުގައި  ނިންމާފައިވާ  ގޮތަށް ކޯޓުތަކުން  ޖަވާބުދޭ  އްމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން 

މެންޑޭޓު ނިންމުން  މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި އެއަށް ގޮތްތައް  ކޮމިޓީގެ  ތެރޭގައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެ 

ހިނގާ ކަން  މައްސަލައިގައި  މި  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ކަމާ ވާހަކަ.  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް  ހޭ  ބެ  ފައިވާ 

މަޢު ދެނެގަންނަން  ސާފުކުރަމުންދާކަންމުއައްސަސާތަކުން  ގދ.ލޫމާތު   / އަވާޒް  ޢަލީ،  މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި، . 

  އްމު އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން ދޭ ޖަވާބު ފުރަތަމަ އީ ޢާމި   . ޖަލުގެ ހުކުމެއްގައިވާ މީހެއްފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް އެއީ 

ދިނުން އޭނައަށް  ތަންފީޛުކަމަކަށް  ހުކުމް  ޖަލުގައި  އެއީ  ބެލުމަކީ  .  މައްސަލަތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރަމުންދާ 

އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ    މި މައްސަލަ   ،ކަމަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގައިވާ ކަމެއް ނޫން 

ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމުގެ   ކަމާ ފަރާތްތަކަށް  މަޢުބެހޭ  އެއާއެކުގައި    ހަމަ  އަދި  ހިއްސާކުރުން.  ވެސް  އޭނައަށް  ލޫމާތު 

ސަރވިސް ކްޝަކަރެ ގެއްލިފައިވާތީވެމީނަގެ  އާއި...  ނަލް  ކާޑު  އައި.ޑީ  ކޮމިޓީ    މި  ވެސް  ވާހަކަ  އޭނަ  އެ  ގައި 

ވެސް  ކޮށްފައިވާތީވެހިއްސާ ސަރވިސްއަށް  މަޢު  ކަރެކްޝަން  ހެދުމުގެ  އެ  ކާޑު  އައި.ޑީ  ހިއްސާކުރަން  ލޫމާތު 

އެއާއެކު  ހަމަ  ދެން  ބޯޑާއިކަންތަކުގައި.  ޕެރޯލް  ކްލެމެންސީ،  ބޯ  ގައި  އަޅުގަނޑުމެން    ޑާކްލެމެންސީ  ދެތަނަށް  އެ 

ސަލައެއް  ވެސް މި ސިޓީ ހިއްސާކުރުމަށް މި ކަހަލަ މައްތަނަށް   ދެ ފޮނުވަމުން ގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އެ މުކޮށް ޢާއް

ހިއްސާކޮށްފައި  ކޮމިޓީއާ  ހިއްސާ  ވާތީވެމި  މިކަން  ބޭފުޅުންނަށް  ސިޓީ މަޢުކުރިކަމުގެ  އެ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ    ލޫމާތު 

ސުންގަ   ފޮނުވަން.  ކޮޕީއާއެކު  މަޑުޖައްސާލާފައި  މިއަދަށް  ބަޔަށް  ސިޓީތަކުގެ  މި  އަޅުގަނޑު  ޑި  މިހާހިސާބުން 

މި ދުވަސް،  ހޯމަ  ބޭނުންވޭ.  ދުވަސް  އިތުރުކޮށްލަން  ހޯމަ  އާދެ!  އަންނަ  ދުވަހަކަށްތޯ.  ކޮން  ނޮވެމްބަރަށް    4ވަނީ 

ލަށް  އަ   ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ   ރު އެކުގައި ސުންގަޑި އަދި މިހާއާއެ  އަދި ހަމަ   މައްސަލަތަކާ   ހަމަވާ މިހާރު ސުންގަޑި މި  

މި  މިހާހިސާބުން  ޅުގަނޑުމެން ސުންގަޑި އިތުރުކޮށްނޮވެމްބަރަށް އަ 4އް މައްސަލަތަޓީތައް، ލިބުނު މައްސަލަތައް، ސި

ޓީއާ ހަވާލުކުރި  ކަމެއް އެބަ އޮތް. މި ކޮމި  ލާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި ވަރަށް މުހިންމު އެއް ބާއްވައިބައި  

ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ  މަސައްކަތް  ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ  އެއް  ބިލު  ރައީސް  ކޮމިޓީ   މަޖިލީހުގެ  ހަދައިސަބް    އެއީ އޭގެ   އެއް 

ބިލަކީތެރެއިން   އެއް  މުހިންމު  ބިލު    ،އެންމެ  އެ  ބިލު.  ޕްރޮސީޖަރގެ  ސިވިލް  ބިލަކީ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ 

އެހެންނަމަވެ  ނުދޭ.  ކުރިއަކަށް  ކޮމިޓީގައި  ސަބް  ނައިބުގެ  ކޮމިޓީގައި،  ބަންޑާރަ  އަދި  ބޮޑުކަމުން  ބިލުގެ  އެ  ސް، 

މަ އެ  ވެސް  ކުރައޮފީހުން  ޕްރޮޖެކް  ތީންދާމުސައްކަތެއް  ބޮޑު  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީޓެވަރަށް  ގޮތުގައި  ތަންތަނާފައްގެ   ދަ 



  

ގުޅިގެން. އެހެންވީމާ، ސަބް ކޮމިޓީއަކުން އެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް  

އޮތް އެ ބިލާ ގުޅިގެން    ހެން އެކަން އޮތް ނަމަވެސް އެބަނުއެއްދޭ. ދެން އެ  ކަށް އެހެނެއްނުފެނޭ. އަދި އެކަން ކުރިއަ

އިތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުކުރި  ކޮމިޓީއާ  ސަރވިސް  ސަބް  ޖުޑީޝަލް  މައްސަލައެއް  އައި  ކޮމިޓީއަށް  ރަށް 

ހުކުމް،   ބައެއް  މައްސަލައެއް.  ފާހަގަކުރި  ތަންފީޛު ކޯ  މަދަނީކޮމިޝަނުން  ހުކުމްތައް  ނިންމާ  ދިމާވާ ޓުން    ކުރުމަށް 

ފޮނުވާފައިވާ    ކަށްދަތިތަ ކަމަށް އެދި ކޮމިޓީއަށް  މުހިންމު  ކަމަށް. އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދުން  ޙައްލު ހޯދަން މުހިންމު 

ކުރާ  ކުރީ މަދަނީ އިޖުރަޢާތުގެ ބިލު ޑްރާފްޓްއަޅުގަނޑުމެން ފޯވާޑްއެ ސިޓީ    ންމެމައްސަލައެއް އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑު

ހިމަނައި  އެ  ކޮމިޓީ ތެރޭ  ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބިލުގެ މައެ  ގެން  މަސައްކަތުގެ  އްކަތް ކޮމިޓީން  ސަކަންތައް 

ކުޑަމި އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދޭތޯ  ނުދަންޏާ  ޙައްލު  މައްސަލައެއް ގޮތުގައި  ވަކި  މައްސަލައަށް  ދެންނެވި  މި  ނުން 

ތަނުގައި   .ބޭނުންވީ  އަސްލު   ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމަސައްކަތް   މި  ތިއްބެވީނަމަހީ  ގިނަ  ކޮމިޓީގެ   އަސްލު  މެންބަރުން   

ގެންދާ އެއަށް  ބޮ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަންކޮޅެއް  ލަފާ  މެންބަރުން  ނެގޮތުގެ  ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ގިނަ  ލިބޭނެ  ޑަށް 

ވަގުތު ކޮންވަޑައި   ގައިމި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެތީމަ  ނިންމޭކުރެވެން  ކަމެއްކަން    ގެން  އެހެން  އޮތް    ކަށެއްއޮތީ 

ކުރުމަށް  މްތައް ތަންފީޛުއިރުގައި އެ ހުކުމަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމްކޮށްފައިވާ   . އޭގައި ބޭނުންވަނީކަމަކަށް ނުފެނޭ

ދަތިތަ ވީގޮތެއް ހޯދޭނެ    ޙައްލު  ކަށްދިމާވާ  މާއްދާއަކަށް    ކޮން  ގާނޫނަކަށް،  ކޮން  އެހެންވީމާ،  އަވަހަކަށް.  ވެސް  ހާ 

ބަދަލެ އިތުރުކޮށްގެންތޯ  ހޯއެކަމަށް    ގެނެސްގެންތޯ އްމާއްދާއެއް  މަސައްކަތްޙައްލު  އެކަމަށް  އޮތީ.  ކޮށްލަން  ދެން 

ށް އަންނަ  ރާ ގޮތަކުއެޖެންޑާ   މައްސަލަ އެ  އަޅުގަނޑުމެންހެންވީމާ، ދެން އަންނަ ދުވަހަކަށް  އެ   އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ.

އެޖެންޑާ ދުވަހު،  މިއަދު..ހޯމަ  ގޮތަށް  މެދުކަނޑާލީ    .ކުރާ  މިހާހިސާބުން  މިހާރު  ސިޓީތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައެއް 

ސިޓީތަދެން    ،މައްސަލަ މައްސަލަތައް  ހަމަވާ  އިތުރުކޮށްލީސުންގަޑި  ސުންގަޑި  މައްސަލަ  ވެސް  ނެއްކާ  އަ  ކުގެ 

ވަނައަށް މި    3މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި  ދެން  ލާފައިވާނެ.  ދުވަހަށް. އެ ވާހަކަ ދަންނަވައި  މަމިއަންނަ ހޯ

ބަޔަށް މި  އިޖުރަޢާ ދެވުނީ. ސިވިއޮތް  ޓަކައި  ލް ކޯޓުގެ އިޖުރަޢާތް، ސިވިލް ކޯޓުގެ  ގެންދާ، އެކަމަށް  ތު ކުރިއަށް 

އިންތިޒާމުތައްއެކަށައެޅިފައިވާ   އެޅުމާ  ނިޒާމެއް،  ފިޔަވަޅު  ސަރވިސް    މުރާޖަޢާކޮށް  ޖުޑީޝަލް  ގޮތުން  ގުޅޭ 

  ކޮށްލިއިރުގައި  ކުޑަކޮށް މަޝްވަރާކުރާނެ ގޮތެއް ދެންމެޓީ. އަޅުގަނޑުމެން އޭގައި ޢަމަލު ޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ސިކޮމި

މެންބަރުން   އިއްޒަތްތެރި  ބަދަލެއް  އެ  ބައެއް  ގާނޫނަކަށް  ކޮން  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  މައްސަލައިގައި  މި  ފާހަގަކުރެއްވީ 

ޖުޑީޝަލް   ދަންނަވާ  މި  މަސައްކަތްކޮށްގެންކަން  ކޮންގޮތަކަށް  އަދި  އޮތީ.  ހޯދެން  ޙައްލު  މިއަށް  ގެނެސްގެންކަން 

ކޮ ސިޓީގައި  މިސަރވިސް  އައިޑިއަފާހަގަކޮއެ  ޝަނުގެ  ކުޑަ  އެކަމުގެ  އޮތީ.  ހޯދެން  ޙައްލު  ކަމަށް  ،  އެއްރށްފައިވާ 

އެހިސާބުން    ...ވަހަކަށް. އެއީ މަންޑޭއަށް. އެއީޝްވަރާއެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓިއާ ހިއްސާކޮށްލުން ދެން އޮންނަ ދުމަ

އެހެނިހެން  3ނަންބަރު   ނިމުނީ. ދެން  ވެސް  ބައި  ކަމެއް    ގައިވާ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ 

ބޭނުން ކަމަށްވަނީފާހަގަކޮށްލަން  ކުރީގައި    ނަމަފުޅު  މީގެ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް.  އެބަ  ފުރުޞަތު  އެކަމަށް 



  

ގޮތުގެ އުސޫލުތަކެއް  ނެ  ރާކުތްކައަލަށް ފެށިއިރުގައި އާންމުންކޮށް ކޮމިޓީން މަސައް   ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފެށިއިރުގައި

  ލާ އަމިއްލައަށް ން އެކުލަވައިނެތީމަ އަޅުގަނޑު އެ ލިޔު އްސަ އެ ލިޔުމުން އައި ، ވުނު. ދެން އެހެންނަމަވެސްބަސްވެއެއް

ޓައިޕްކޮށްލަހަވާލުކޮށް  ކްލާކަޑްރާފްޓްކޮށް،   ޓައިޕްކޮށްލެއްވިއިރުގައި.  އްވަންށްލިން  ޓައިޕްކޮށްލެއްވި.  އެބަ  އަދި    ދެން 

ކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑު އުޅުނީ މި  އިތުރު ބައެއް. އެބައި އުނި  އޮތް   ހިފައި ގެންނަންޖެއަޅުގަނޑު  އިތުރު  ށް އުނިތް އެއައޮ

އޮތް އެތި އެންޑޯސްކޮށްލަންވެގެން. އެގޮތަށް ހަދަ ކް  ކްލަ  ، އިއްޔެ ގުޅިއިރިގައި ޙުސައިންދެން  ން އުޅުނީ.  ލިޔުމުން 

ނޫޅުއްވީމަ  އިވަޑަ ލިޔުވާގޮ  ގަނޑަށްއަޅުއެކަން  ގެން  އެ  އަތުގައި  ނެތް  މިއަދަކު  އެހެންވީމާ،  ނުވީ.  ވެސް،    ންތް 

ގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ހުރިހާ  ޓީ އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ކޮމިއެހެން ދިމާލެއްގައި.  އަޅުގަނޑުގެ އަތަކު ވެސް. 

 .ރިއްޔާޑަށް ޝުކު ބޮވަރަށް  ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައިލަވަގުތު ހޭދަކޮށް  ގިނަ އެހާ ކު އެ ބޭފުޅުން މިހާ ކެތްތެރިކަމާ
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