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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޖުޑީޝިއަރީ  ތިއްބެވި  ވަނަ    11`.  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ވަގުތު  މި  ފެށީ.  ބައްދަލުވުން 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  ދާއިރާގެ  هللا މެންބަރުންނަކީ،  އުތުރު  ހެންވޭރު  ޝަފީޤް، 

ޒަރީރު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

ވަގުތު   މި  އަދި  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ނިހާދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

މޫސާ   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  އޮންލައިންކޮށް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު 

ންޓީނުގައި ހުންނެވުމާ ގުޅިގެން. އަދި ހަމައެއާއެކުގައި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ސިރާޖު. އެއީ ކަރަ

ކޮމިޓީގައި   އޮންލައިންކޮށް  ގުޅިގެން  ހުންނެވުމާ  ވަގުތު  މި  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ޙުސައިން  ސަޢުދު 

ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. މި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު މާފަންނު އު

ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި މި އޮތީ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޢަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް  

ހު ދިއުމުގެ  ފުރައިގެން  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ބާޠިލުކޮށް  އަމުރު  މަނާކުރުމުގެ  ފުރުން  ނެރުއްވާފައިވާ  އްދަ  ކޯޓުން 

މައްސަލައިގައި   ދިރާސާކުރަމުންދާ  ކޮމިޓީން  މި  ގޮތުން  ގުޅޭ  މައްސަލައާ  ދެއްވާފައިވާ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް 

އޭރު   މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި  ލިބުނު  ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 

ކޮމިޓީން   ނުވާތީވެ،  ނިންމާފައި  ގޮތެއް  ކޮމިޓީ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މައްސަލަ.  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

ނިންމުމަށް   ގޮތެއް  ނިންމާ  ކޮމިޓީން  ގޮތުން  ގުޅޭ  މައްސަލައާ  މި  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ 

ބައިވެރިވެވަޑަ ރިޟާ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  އެދެން.  ކޮމިޓީގައި.  އަޅުގަނޑު  އިގެންފި 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން.   ގޮތުގެ ޑިސްކަޝަނެއް  އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރާނެ  ކަމެއްގައި އޮތީ މަދަނީ  ދެވަނަ  ދެން 

މިކަމުގައި   އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ނުލާ  މައިކާ  އަޅުގަނޑު  އެހެނިހެން.  ހަމައެއާއިއެކު 

ޅުވައިލަން. މައިކާ ނުލައޭ މި ދެންނެވީ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތު ހު

އަޅުގަނޑު   މިގޮތަށް  އެހެންވުމާއެކުގައި  ގެނެވޭނީ.  ހަމައަށް  ކޮންކްލޫޝަނަކާ  ހަމައަށް  ނިމުމަކާ  ދެއްކެވުމަށްފަހުގައި 

ކުރީ  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީން    ހުށަހަޅައިލަން.  ޖެނެރަލްއާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދުވަހު 

މުހިންމު   ނޯޓުކުރެވުނު  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ހިއްސާކުރެއްވި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދުވަހު  ބައްދަލުކުރެއްވި 

އެ  ފާހަގަކުރައްވާ  އެބަ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދަންނަވައިލަން.  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އް  ކަންކަން 

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓިކަން ކުރީގައި  
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ވެސް އިނގޭތޯ. ދެން ހަމައެއާއެކު އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ ޢަލީ ވަޙީދު ބޭސްފަރުވާކުރެއްވުމަކަށް އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް  

ކަމަ ނުކުރައްވާ  ވެސް  ލިބިގެންވާ  އޭރުގައި  ވެސް  މީހަކަށް  ކޮންމެ  އެއީ  ކަމަށް.  ނުކުރައްވާ  ވެސް  ކޯޓުގައި  ށް، 

ޙައްޤަކަށްވާތީ. ދެން ފާހަގަކުރެއްވީ ވަކި ބައެއްގެ މެލިޝަސް އިންޓެންޝަންއެއް ނުބައި ނިޔަތެއްގައި ނޫނިއްޔާ ވަކި  

އެހެންނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރު އެ މައްސަލަ  ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެހެން އެނގޭ ވަކި އެވިޑެންސެއް ނެތް ކަމަށް. 

ދެން   ފާހަގަކުރެއްވެވި.  ކަމަށް  ފާހަގަކުރެއްވޭ  ކަމަށް  ޢަމަލުކުރައްވާފައި  ބޭރުން  ގާނޫނުން  ނިންމެވުމުގައި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވި މަޢުލޫމާތުގައި ފާހަގަކުރެއްވި މި މައްސަލައިގައި ޕާސްޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުގައި  

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާނެ ކަމަށް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމަށް އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ  ވެސް

ޓްރެވެލް   ކަމަށް  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ  ކަނޑައެޅިގެން  ކަމަށް، 

ނަމަވެސް، އެގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރެއްވީ. ޓްރެވެލް  ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި ފުރުއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން. އެހެން

ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި ނޫން ގޮތަށް ހަމަ ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރައްވާފައިކަން އޮތީ. ދެން މި މައްސަލަ ކުރީގައި އެކިފަހަރުމަތިން  

ވެސް އިތުރު ވެސް ކުރެވިފައިވާކަން. އެހެންނަމަ ހިފެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  ޕާސްޕޯޓް  ވެސް، މިފަހަރު 

ފާހަގަކުރައްވާ   އެބަ  ދެން  މުރާޖަޢާކުރުން.  ހިފެހެއްޓުން  ހިފަހައްޓާފައިވާ  ކަމަށް  ވަޙީދު  ޢަލީ  އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ 

ޖެނެރަލް   އިއްޔެ    10ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދަންނަވައިލާނަން.  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަދި  ފެބްރުވަރީގައި، 

ދުވަހުގައި  އަޅު އެ  އެއީ  ލިބިފަ.  ސިޓީއެއް  އެބައޮތް  ވެސް  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގަނޑުމެންނަށް 

އެނގެން   ފުރާވަޑައިގަތްކަން ސާފުކޮށް  ވަޙީދު  ޢަލީ  ސުވާލެއް  ދެންނެވި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ބޭނު ބަލާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހެއް  އޮތް  އިމިގްރޭޝަނަށް  ރަސްމީކޮށް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކަމަށް.  ންވާ 

އަޅުގަނޑު   ފުރަތަމަ  އިހަށް  ސިޓީ  އެ  ފޮނުއްވާފަ.  އެބައޮތް  ސާފުކުރައްވާފައި  މަޢުލޫމާތު  އެ  ލިޔުއްވުމަށްފަހުގައި 

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ސިޓީ  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އެދަންނަވައިލާނަން.  ސްކްރީނުން.  އިންކޮށް  އޮންލަ   ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެތޯ މިގޮތަށް  ސިޓީ  މި  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދެ  އާދެ!  ؟ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ 

 .  ނީ. އިހަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ސިޓީ ކިޔާލަމާއްވަމަޢުލޫމާތު ދެ މި ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އިދާރީ ބޭފުޅުން 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް ބޭނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ރެ   28  ، އެއީލާނަން. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީގައިއިކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވައަޅުގަނޑު 

މި ދަންނަވަ  2021ފެބްރުވަރީ   ބަނދަރު، ޢަލީ    ،ލަނީ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށިއިވަނަ ދުވަހު ފޮނުއްވި ސިޓީ އަޅުގަނޑު 

ތާރީޚާއިޙީވަ ގޮސްފައިވާ  ފުރައިގެން  ޖުޑީ  ،ދު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ސާފުކުރެއްވުމަށް  ކޮމިޓީން  އަ ޝިގަޑި  ރީ 

ވަނަ ދުވަހުގެ    2021ފެބްރުވަރީ    9ދު ފުރައިގެން ގޮސްފައިވަނީ  ޙީލީ ވަލަން. ޢައިއެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާތީ ދަންނަވަ

ނަންބަރު    23:07 ފްލައިޓް  އެއަރލައިންގެ  ޓަރކިޝް  މޯލްޑިވްސް    TK731ގައި  ކަމަށް  އިސްތަންބޫލަށް  އިން 

ނަންބަރު  ސިޓީ  2021  ފެބްރުވަރީ  94L322021  23  އިމިގްރޭޝަންގެ  މަޢުލޫމާތު  އިގެ  އޮފީހަށް  މި  ން 

ޕާސްޕޯޓު   .ފައިވެއޭދެއްވާ މީގެ  ވެސް  އެހެންވީމާ،  ތާރީޚަކީ  ބޭއްވި  އަޑުއެހުން  މައްސަލައިގެ  ފެބްރުވަރީކަން    9ގެ 

އެކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކައިން. ދެން  އާ  ނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީގައި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަ

ވަޙީދު   މިޢަލީ  ހަމަ އެ ދުވަހުކަން. އެހެންނަމަވެސް  ފުރާވަޑައިގެންފައި  ވެސް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް  ،  ވަނީ 

ފެބްރުވަރީގައި ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވި. ދެން މިހާރު މި    11،  ވަނަ ދުވަހު  11މީގެ ލިޔުންތައް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ  

ބަލާ  އަޕްޑޭޓަށް  ކޮންފައަޅުގަނޑުމެގައި  އިރުލާމައްސަލައިގެ  ނޭނގެރންނަށް  ކަމެއް  ޚަބަރު  މްޑް  މީޑިއާތަކުން   .

ކޯޓުގެ    ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުމުން ހައި   ހައި  ނާފްޢުމި އަމުރުގެ އިސްތި  ،ނާފަށްޢުލިބިފައިވަނީ މި މައްސަލައިގެ އިސްތި

ބެންޗަށް ރ ރަޖިސްޓްރަ ފަނޑިޔާރުންގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ޑިސްމިސްކޮށްފައިވާ  އޭތި  ހަމައިން    އާ 

މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އަޕްޑޭޓަކީ.  ލިބިފައިވާ  މިހާތަނަށް  އެއީ  ޖެނެރަލް.  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެޕީލްކުރައްވާފައިވާކަން 

ގުޅޭ މަޝްވަރާ  މައްސަލައާ  މެދުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑު  ކޮގޮތުން  ނިންމަންވީ.  ނިންމުމެއް  ކޮމިޓީން  ށްފައި 

ބައިވެރި  އޮންލައިންގައި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ  އުންމީދުކުރަން  ޑިބޭޓުގައި  މި  ވެސް  ބޭބޭފުޅުން  ވެވަޑައިގެންނެވި 

ޒަރީރަށް   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  ފުރަތަމަ  ކަމަށް. އަޅުގަނޑު  އަރުވަން. އެއަށްފަހު އިއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު 

 ނިހާދު.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު   މުޤައްރިރު.  ޚަބަރުތަކަށް  ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ  ހުރި  އޭގެ  ތިލަވެގެން  ވާހަކަ  މި  މީޑިއާތަކުން  ފުރަތަމަ 

އޮތް ގޮތް އޮތީ އޮޅުވަ މި މައްސަލަ ހިނގާފައި  ލާފަ. އަޅުގަނޑަށް ސާފުވޭ  އި ބަލާލިއިރު ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް 

   ރޭގައި ޢަލީ ވަޙީދު ފުރާވަޑައިގަތީ. ދެން އިދާރީ މައްސަލައެއްގައި   އެއޮތީ އަމުރު ނެރެފަ.  މި  ވަނަ ދުވަހު    9މިއަދު  

ޑޭޓް  10 ޙުކުމުގައި  ގެ  ވަޙީދުގެ    11  ޖެހުނީ.  ޢަލީ  ޙަޤީޤަތުގައި  އެއީކީ  ލިބުނީ.  ލިޔުން  އެ  ޕީ.ޖީއަށް  ގައި 

މި ނޫން.  ފާހަގަކޮށްލަ  މައްސަލައެއް  ނުކުތާގައި  އަނެއް  ދެން  މައްސަލަތަކެއް.  އިދާރީ  މި  އުޅެނީ  ބޭނުން  ން 
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އެބައިން   ކަމަކަށް  އެއް  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  އުޅުނުކަމާއި  ދަޢުވާއެއް   7މައްސަލައަށް  އަތްލައިގެން    ، ކޮށްފަ. 

ދުއްވައިގަނެފާނެ  ދުއްވައިގަތްކަމާއި،  ފަހަތުން  ވެސްއުޅެފާނެކަމާއި،  ޓަކައި  ކަމަށް  މީގަ  އެހެންވީމާ،  ޖުމުލަކޮށް  އި  . 

ސިޔާސީ  ފެނިގެންދަނީ  ގޮތުގައި.  އަޅުގަނޑަށް  ދަޢުވާއެއް  ޖެހިފައިވާ  ކުލަ  މިކަހަލަ  އެއީ    ފްރޭމްކުރެވިގެން  މިގޮތަށް 

ވަނީނަމަ   ކަމަށް  ކުރެވޭ  ގިނަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ދަޢުވާތައް  ވަރަށް  ދިމާވޭ  އެބަ  މީގަ  އިޝޫއެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  މިއީ 

ރިޢާޔަތްކޮށް   މައްސަލަތައް  މިފަދަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ނިންމާއިރުމައްސަލަތައް.  ކަމެއް  ގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

މައްސަލައަށް އެބަޖެހޭ މުޅި  ލިބުނުގޮތުގައި މި  ،  ޖުމުލަކޮށް  މަޢުލޫމާތު  މާޙައުލަށް ރިޢާޔަތްކުރަން. އަޅުގަނޑަށް  މުޅި 

ވޯޓަރ  މޫދުގައި  ބޭރުގައި  ރޫމްގެ  ވިދާޅުވެފައި  އެބައޮތް  ކަނބަލަކު  އެއް  ވެސް    މައްސަލައިގައި  ބޮޑީގައި  ވިލާގައި 

ޓެސްޓުބަ ޑީ.އެން.އޭ  ފުލުހުން  އެތަނުން  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  އޮތް  އެއްވެސް  އްދައިގެން  ނެގި  ކުރަން 

ނެތް. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައިގައި އެބަހުރި ހަމަ    އްއެއްވެސް އެއްޗަކުން އެ ޑީ.އެން.އޭ ދިމާވެފައެ ،  ވަސީލަތަކުން

އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް.  ގިނަ  ވަރަށް  އުފެދޭ  ނިންމާއިރުސުވާލު  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައެއް  މިފަދަ  މުޅި  ގައި  ، 

ދިރާސާކޮށްފައި ނޫނީ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ހާދިސާ ހިނގި  މިފަދަ މައްސަލައެއް    މާޙައުލު ނުވަތަ އެ  ޚާއްޞަކޮށް 

ރަނގަ އެންމެ  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ކަމެނިންމުމަކީ  ނޫން. އެއީ ހަމަ ބައެއްފަހަރު  ޅު  ވެސް  ރާވަހަމަ  އް  އިގެން 

މީހަކަށް ލަނޑު ދިނުމަށް ޓަކައި މިކަހަލަ މަސައްކަތް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކޮށްފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  

 ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ތައް މި މި ނުކުތާހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު އެއް ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލާނަން. މި މައްސަލައިގައި އަމުރުގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި  އާދެ!  

ޖެނެރަލް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހަމަ  ގޮތުން  ހަނދާންވާ  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައެއް  ފަނޑިޔާރުގެ  ބެއްލެވި  މައްސަލަ 

 މަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ.  އަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން ވެސް އެ ވަނީ އެ މަގަށް ކުރެވިފައި ކަސީހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ޖޭ.އެސް.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް ބޭނުން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ؟ގައިއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަންތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދަށްފަހު
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 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ 

 އާދެ! އާދެ!  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއަށްފަހު ނިހާދަށް.  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  އެދިވަޑައިގެންފައި  ސިރާޖަށް    ގައި ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 : ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އައި މިހިސާބަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ކަމެއް    މަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް 

ފުރައިގެންދިޔައީ   ވެއްޖެއްޔާ  ގޮތުން  ބުނާ  ލިޔުމުގައި  ލިބުނު  މި  މިހާރު  އެއީ  އެ   9ސާފުކޮށްލަން.    ފެބްރުވަރީގައި. 

ނޫނީ    10ކުތް ދުވަހަކީ  ކުރި ދުވަސް. ކޯޓުން އަމުރުގެ ލިޔުން ނުކޯޓުން އަމުރު  ،ގައި. އެއީ އަމުރު  23:07  ދުވަހުގެ

ބަލާލަން  11 އަޅުގަނޑު  ތާރީޚެއް.  ފަހުގެ  ދެކެނީ  ،  ގެ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ބަލާލަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން 

އޮތް   ހިފެހެއްޓިފައި  އިމިގްރޭޝަނުން  ކިހިނެއްވެގެންތޯ  ސާފުކުރަންވީ  ދޫކުރީއިމިގްރޭޝަނުން  ކޮން  ؟ ޕާސްޕޯޓެއް 

؟ ކޮބައިތޯއޭ އޭގެ ލިޔުމެއް އެއްޗެއް އެއްވެސް ވުޒާރާއަކުން ފޮނުވައިގެންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ ފަރާތަކުން އަންގައިގެންތޯ

 އޭގެ ތަފުސީލު ހޯދަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  އާދެ!   ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  ދެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  މޫސާ  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ 

 ސިރާޖަށް. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކާ ގުޅިގެން ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކޮށްލަން  ތަޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ވެސް މިހާރު މީޑިއާގައި ހުރި ޚަބަރު

ކޯޓުން އަމުރުކޮށްގެން ކުރުމަކީ ހަމަ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހިނގާ ކަމެއް.   ބޭނުންވާތީވެ. ބޭސްފަރުވާއަށް މީހުން ފުރުމަކީ 
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ކޯޓުން    ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެޕީލްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އެޕީލްނުކޮށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ހައިދެން ޕްރޮސި

އެހެންވީ ދުށިން.  މީޑިއާއިން  އަޅުގަނޑު  މަޢުލޫމާތެއް  ބޭރުކޮށްލިކަމުގެ  އަރަނީ  މައްސަލަ  މި  ހިތަށް  އަޅުގަނޑު  މާ، 

އޭގެ  ކޭ.  އަންގާފައި އިން މުއްދަތަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެއްޔާ ދިމާވާނެ މައްސަލައެ  މައްސަލައަކަށްވާނީއި  މިހާރު ދެން މީގަ

އިތުރު މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެޕީލް ނުކުރެވޭކަމުގައި ވަނީނަމަ،   ދެން   ގުޅިގެން  ފުރުމާ މި  ކުރީގައި  

. އެއީ ކޯޓުން ކުރާ ކަމެއް ބަލި ހާލަތުގައި މީހުން ފޮނުވަން އަމުރު ނެރުމަކީ. ދެން  ށެއްދެން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަ

ވަނީނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމުގައި  އޮތީމާ   އޮންނަނީ  އެކަމާ  ނުހިނގާ  އެހެން  ޕްރޮސެސް  އެ  ދެން    އެޕީލްކުރުން. 

ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ  އި  ލާގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގަޙަމަރު  ކަންބޮޑުވުމެއް ދެން މި އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑުގެ  

ކިހިނެއްތޯ  އި  ބޮޑަކަށް ސާފެއް ނުވޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގަ  އަޅުގަނޑަކަށް އެހާ ދެން  އެޕީލްނުކުރެވި އޮތީމަ 

 ހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ.  އެކަން ހަމަ ފާ .ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދެއްކުމުގެ ކުރިން  

ކަމަށް. ދެން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް   ކޯޓުގައި ވަނީ ކޮށްފައި  ހައި   ނާފްޢުއަމުރު އިސްތިމި  ވެސް ފާހަގަކޮށްލިން 

އެނގިވަޑައިގެންފައިވާ ކޮންމެވެސް  ނެ  ވެސް  ދެން  އެނގުނީ.  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީޑިއާއިން  ފަދައިން 

ކިއުޓަރ  ފާހަގަކުރަނީ. ދެން ހަމައެއާއެކުގައި ޕްރޮސި  ރކަމަށް ރަޖިސްޓްރަ   ގަޑިތަކެއްގެ ފަރަޤުން އެ މުއްދަތު ހަމަވި

އިސްތިޖެނެ އަމުރު  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފާހަގަކުރައްވާ  އެބަ  ޓަކައި  ނާފްޢުރަލް  ލިޔުން  އެ  ކުރުމަށް 

ތާރީޚާ ޝަކުވާކުރެއް   ލިބިވަޑައިގަތް  ވަރަށް  ނެރުއްވާފައިވަނީ    .ވިމެދުގައި  އަމުރު  ވަނީނަމަ    9އެއީ  ކަމަށް  ގައި 

ޖެނެރަލް މުއްދަތުގައި    އަށްޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެ  ހަމަ  ކަމަށް. އެ  ވެސް  ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ  އަމުރު 

ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ   ކަމަށް.    11އެހެންނަމަވެސް،  ދުވަހު  އެހެންވީމާ   11ވަނަ  ، ފެބްރުވަރީ. 

ހުރަހެއްނާފްޢުއިސްތި އިސްތިޢުނާފް ރަޖިސްޓްރަރ ބަލައިނުގަތް  ވެސް    ކުރެއްވުމަށް ވެސް  ހީވޭ. ދެން އެ  އެބަވޭހެން 

އަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައްސަލަ  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ރިވިއުކޮށްދެއްވުމަށް.  ކަމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ބެންޗަށް  ނެއްކާ 

ޖެނެރަލް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓަކައި  ކަށަވަރުކޮށްލުމަށް  މި  ލިބިފަ.  ޚަބަރު  މީޑިއާއިން 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ފާހަގަކުރެއްވި ކަމެއް އެއީ މުހިންމު  އަރިހުން އަނެއްކާ މިކަން ސާފުކޮށްލުމަށް. ދެން އިއް

ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރައްވާފައި ޢަލީ ވަޙީދު ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު   މި  އެ  ނުކުތާއެއްހެން ހީވަނީ. އިމިގްރޭޝަނުން 

ޔަޤީންކުރުމަކީ   އެ  ލިބިގެންތޯ  އިމިގްރޭޝަނަށް  އަމުރެއް  ބައްލަވާފައިތޯ  ކޯއްޗަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބުނީ  ވެސް 
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ސިރާޖު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ރަނގަޅުކަމެއް.  ނުކުތާއެއް    ކޮށްލަން  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވި 

ދެން   ދިއުމެއް.  ދެމުންދާ  ހަމަ  އެއީ  ހުއްދަތައް  ފުރުމުގެ  މީހުންނަށް  ބޭސްފަރުވާއަށް  އެއީ  ދެކޭގޮތުގައި.  އަޅުގަނޑު 

ޕްރޮސިކިއު ފާހަގަކުރޭ  އެބަ  ވެސް  ހުރިކަން  ވެސް  ކަންކަން  ޚިލާފުވާ  ތަފާތުވެ  މައްސަލަތަކާ  ބައެއް  ޓަރ  އެހެން 

ފޮނުވަނީ.   އެހެން  ގިނަފަހަރު  ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކުގައި  ޓްރެވަލް  ތެރޭގައި.  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެއްވި  ޖެނެރަލް 

ކަންނޭނގެ   ނޫން  ހިސާބަކަށް  އެ  ތުރުކީ  ނޫނިއްޔާ  އިނގިރޭސިވިލާތަށް  ފޮނުވުމުގައި  ފޮނުވާ  އެހެން  އަނެއްކާ 

ކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ޢަލީ ވަޙީދު ދެން އޮންނަ ކޯޓު  ތަގުފޮނުވަމުން ގެންދިޔައީ. ދެން އެކަހަލަ ފަރަ

ގޮތަކަށް   ނެތް  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ވަޑައިގެންފިއްޔާ  އެއީ  އޮތީ.  ދެން  އިޝޫ  ވަޑައިގަތުމުގެ  ހިއަރިންގއަކަށް 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު މި  އެކަން ހަމަ ތަރުތީބަކުން ދިޔަކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލުމުގެ ޖާގަ ވެސް ލިބޭ  

ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކުން މި އެނގެނީ. އެހެންވުމާއެކުގައި މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެބަ އެދެން.  

އިއްޒަތްތެރި   ދެން.  އެބަ  ފުރުޞަތު  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ފުރުޞަތަކަށް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އަދި 

އިތުރަށް ޔަޤީންކުރަން  ؟ ރިޟާއަށް، ކީކޭތޯ  މެންބަރު ކަމެއް  ދެންމެ މަޝްވަރާކުރި ކުރުމުން ދެތިން  އަޅުގަނޑުމެން 

ޢަލީ ވަޙީދުގެ   އިމިގްރޭޝަނުން  ކަމަކީ  އެއް  ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރުން  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  އިދާރާތަކުން  ރަސްމީ  އެބަ 

ބައްލަވާފަ  ސަބަބުތަކަކަށް  ކޮން  ދޫކުރެއްވީ  ޔަޤީންކޮށްލަން  ޕާސްޕޯޓް  އެކަން  ލިބިވަޑައިގެންތޯ  އަމުރެއް  އެއީ  އިތޯ، 

ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްފައިވަނީ މި  ދެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ؟ އިމިގްރޭޝަނަށް ލިޔަން. ދެން ހަމައެއާއެކުގައި ކިތައް މަހަށްތޯ 

ވެފައި މިހާރު  ކުރުމަށް  އިސްތިޢުނާފްކުރި  އަމުރު  ހައިކޯޓަށް  ކިހިނެއްތޯ  ޖެނެރަލްއިން  މީޑިއާއިން  އެ؟ ވަނީ  އީ 

ދެން   ޔަޤީންކޮށްލަން. އާދެ! އިސްތިޢުނާފްކުރި މުއްދަތާ  އަޑުއިވިފައިވާތީ އެކަން  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެން   ލިޔުމަށް  ތަންތަނަށް  އެ  ހުށަހަޅަން  ޔަޤީންކުރުމަށް  އެކަން  މައްސަލައަށް.  އެ  ގޮތް  ވެފައިވާ  މިހާރު 

މަތިން މި ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް އިހަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި    . އެހެންވީމާ، މި ގޮތުގެއެއްބަސްވެފައި މި ވަނީ

ތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމާ  އަލީ. ދެވަނަ މައްސަލައެއް ގޮތުގައި މި ވަނީ މަދަނީ އިޖުރާ އި މައްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިންމަ

އެ އަވަސްކުރެވޭ  ބެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރީ ދުވަހުގައި  އަވަހަށް ދާނީ  ގޮތުން  މަސައްކަތް  ބިލެއްގެ  މިހާ ބޮޑު  ނީ 

އޮތީ   ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެކަން  ސިފައިގައި  ވޯރކްޝޮޕެއްގެ  ނުވާތީ  ކަމަށް  ބައްދަލުވުމަކުން  ކުޑަކުޑަ  މިހެން 

އޭ.ޖީ  .ވާހަކަދެކެވިފަ އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ބަ  ،އާއި  ދެން  ވާހަކަދެކެވުނު.  ވެސް  ނައިބާ  ންޑާރަ  ބަންޑާރަ 

ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން މި   އޮތީ  ނައިބު، އަޅުގަނޑުމެން އެ ދުވަހުގައި ސަޖެސްޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައި 

ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމުގައި އަދި މަޢުލޫމާތު ދެއްވޭނެވަރުގެ ބޭފުޅެއް، ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެއް ވަޑައިގެން  

އަޅުގަނޑުމެ އޭރުން  ވޯރކްޝޮޕްގައި  އުފެދޭ ކަންކަން  އޮޅުންފިލުވައިދީ ސުވާލު  ންނަށް މީގެ ކޮންސެޕްޓުތައް އިތުރަށް 
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ދާނެ ވޯރކްލޯޑް    ބާރަށް  ވަގުތުގެ  މި  ސަޖެސްޓްކުރައްވާތީ  ގޮތެއް  އެހެން  އޮފީހުން  ނައިބުގެ  ބަންޑާރަ  ކަމަށް. ދެން 

ބޭފުޅަކު، ދެތިން ދުވަހަކަށް ވޯރކްޝޮޕަކަށް އެހެން  އެހެން  ޑްރާފްޓުގައި އުޅުއްވި    ހުރިގޮތުން  މި  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި 

އުނދަގޫ  ތަންކޮޅެއް  އިނުން  ވަޑައިގެން  މިކަމުގައި    ބޭފުޅަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީވެ.  ކަމަށް 

ކަ ފޮނުވައިދެއްވާނެ  ނޯޓެއް  ގޮތަކަށް  އޮޅުންފިލުވައިދެއްވޭ  ކޮންސެޕްޓުތައް  މި  ގޮތުން  ދެއްވުމުގެ  މަށް.  އެއްބާރުލުން 

މި ދެއްވާފައި  ތާރީޚެއް  އެބައޮތް  އެބަ    ދެން  ކަމަށް  ތައްޔާރުކުރެވޭނެ  ހަމަޔަށް  ދުވަހާ  ބުރާސްފަތި  އަންނަ 

މަޝްވަރާކޮށްލަން   ކުރިއަށްދާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މެދުގައި  ބިލާ  އެ  ދެން  ކިހިނެއްތޯ  އެހެންވީމާ،  އުއްމީދުކުރެވެއޭ. 

މިހާރު   އަޅުގަނޑުމެން  ވޯރކްޝޮޕް  އެކަމައިގެން  ބޭނުންވަނީ.  ނުލިބެނިސް  ލިޔެކިއުންތައް  ދެންނެވީ  މި  ފައްޓާނީތޯ، 

ކުރިއަށް އިހަށް ދާނީތޯ ނޫނިއްޔާ އެ ލިޔެކިއުމުގެ އިންތިޒާރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަޑުކޮށްލާފައި ދެން އެ މަސައްކަތް  

ލިނޭޓްރީ ނޯޓެއް ފޮނުއްވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްވެވުނީ އޭ.ޖީ އޮފީހުން މި ފޮނުއްވަވާ އެކްސްޕް؟ ފަށާނީތޯ

އެ   މަޑު،  އިހަށް  ލިބެންދެން  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮޅުންފިލުވައިދެއްވާފަ.  ވެސް  ކޮންސެޕްޓްތައް  އެ  ވިދާޅުވީމަ  ކަމަށް 

ބިލުގެ މަސައްކަތް އިހަށް ވޯރކްޝޮޕް ވެސް މަޑުކޮށްލާފައި އެ ލިބުނީމާ އެ ވޯރކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އަދި  

އޮފީހުގެ  ލިޔުމުން  އޭ.ޖީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ވީނަމަވެސް  ވަޑައިނުގެންނެވިކަމުގައި  ބޭފުޅަކު   

ލިބިއްޖެއްޔާ ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ. އެގޮތަށް އެއްބަސްވެވުނީ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ  

ފާހަގަ  ކަމެއް  އިތުރު  ނިމުނީ  ނެތީކޮށްލައްވަންބައްދަލުވުން  ހުރިހާ      ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަނީވިއްޔާ.  ކަމަށް 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.  

 

_______________ 

 




