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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ   ވެލިދޫ  ތިއްބެވީ  މިވަގުތުގައި  ކޮމިޓީގައި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝިއަރީ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު،    ޝަފީޤް އަދި މަތިވެރި ދާއިރާގެ هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا ބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން

އެޖެންޑާގައިވަނީ   މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒް  މުހިންމު    2އަޅުގަނޑު  އެންމެ  ހިމަނާފަ.  ކަމެއް 

ހޮވަ ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ކޮމިޝަނަށް  ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް  އޮތީ  ގޮތުގައި  ހޮވުމުގެ  ކަމެއްގެ  މެންބަރަކު  ންޖެހޭ 

މިއަދު   ކުރިއަށްގެންދިއުން.  ޕްރޮސެސް  އިންޓަރވިއުކުރާނަން.   5އިންޓަރވިއު  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅަކާ 

އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ކުރީގައި އެޖެންޑާގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއް ވަނައަށް އެބަ ލާފައިވޭ އެއް ކަމެއް. އެއީ ޖިނާޢީ  

ޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑު މި އެޖެންޑާއަށް ލާން މި ދަންނަވާލީ މި  އިޖުރަޢާތުގެ ގާނޫނަށް އި 

ބިލު ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ނިންމާލަން ބޭނުންފުޅުވާތީވެ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަން އަޅުގަނޑު  

މި    ގާތުގައި ވިދާޅުވެފައިވާތީވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ހަމަ  އޮފީހުން  ނައިބު  ބަންޑާރަ  މަޢުލޫމާތަކީ  ލިބުނު 

އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތުން އެބައޮތް އެއަށްވުރެން ފުޅާކޮށް ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަ. މަޖިލީހުގެ  

ކޮ މި  ހަމަ  އެއީ  ފޮނުވޭނެ.  ކޮމިޓީއަށް  އަވަހަށް  ވަރަށް  ދެން  ހިންގައި  ޑިބޭޓް  މިހާރު  އަންނާނެ  ފްލޯގައި  މިޓީއަށް 

ބިލެއްގައި   ދެ  ކަމެއް  އެއް  ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  ކޮމިޓީތަކުން  މަޖިލީހުގެ  ކުރީގައި  މީގެ  އެހެންވީމާ،  ބިލެއް. 

ހިންގުން   ކަންކަން  އެ  އެއްކޮށްލައިގެން  ބިލު  ދެ  އޮތިއްޔާ  އައިއްސަ  ފަހަރާ  އެއް  ކަމަށްވަނީނަމަ  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ވީމާ، އެއީ އެ ގޮތް އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެބަފެނޭ އެ ގޮތަށް ކަންތައްކުރަން. އަދި އިއްޒަތްތެރި  ކުރިއަށްދިއުން. އެހެން

މެންބަރު ޖީހާން ވަކިން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވި އެއް ސަބަބަކީ އަވަހަށް ޖީހާން ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގެ އެ މާއްދާ  

ހައް ދިމާވާ ދަތިތައް  އިޞްލާޙުކޮށްލިއްޔާ ދެން  ބައްލަވައި. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެފަހުން  އަވަހަށް  ކަމަށް  ލުކުރެވިދާނެ 

ވާހަކަދައްކައިފިން.   ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަދި  ނައިބާއި  ބަންޑާރަ  ޖެނެރަލާއި،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑު 

ދެ އެބައޮތްތޯ،  ބޭނުމެއް  އާޖެންޓް  ވަރަށް  ބޭނުމެއް،  ފާސްކުރުމުގެ  ގޮސް  ވަކިން  ބިލު  މި  ންނެވީމަ  ކޮންމެހެނެއް 

ވިދާޅުވީ އެހެނެއް ވަކި މުހިންމު ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މި ދެ ބިލު އެއްކޮށްގެން ގެންދިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް.  

އެއްގޮތަކީ މިހާރު ޖީހާން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގައި އެ އޮތީ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށަކަށް ކުޑަކުދިންނަށް  

ށް ހިމެނުމަށް. ޖިނާޢީ ލިސްޓަށް، ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށުގެ ލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި އެ އޮންނަށް  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރާ ކު

ފާހަގަކުރެއްވި   ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދަތިތަކެއް  ދިމާވާ  ހިމެނުމުން  ލިސްޓަށް  މި  މިހެން  ހިމެނުމަށް.  ލިސްޓަށް 
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ންމެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް އެބަޖެހެއޭ  އިނގޭތޯ. އެއް ދަތިކަމަކީ މި ލިސްޓަށް ހިމަނައިފި ކަމަށްވަނީނަމަ، ކޮ

ކުޑަކުއްޖަކާ   ރަށެއްގައި ކޯޓެއްގައި  އެހެން  މީހަކަށް. އެއީ  ވަކީލަކު އެފޯޑްނުކުރެވޭ  ފޯރުކޮށްދޭން  ވަކީލަކު  ދައުލަތުން 

ކް ޑިފެންޑަރސްގެ  ބެހޭ މައްސަލައެއް ހިންގިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެބަޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ، އެ ދަތިކަން އެބައޮތޭ ޕަބްލި

ޔަޤީންކަން ދެވެނީ   މިކަމުގެ  އޮފީހުން  ބަންޑާރަނައިބު  ރާއްޖޭގައި. އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ  ރަނގަޅެއް  އަދި  ޚިދުމަތްތަކެއް 

ވެސް   ގޮތް  ލަސްވާ  އަވަސްކުރުމަށްވުރެން  މި  ހައްތަހާ  އެހެންވީމާ،  ސުވާލުކުރެއްވީ.  އެ  ކިހާވަރަކަށްތޯ 

ކަންބޮޑުވުން  އަވަސްކުރުމުގެ  މެދުވެރިވެދާނެކަމުގެ  ކަންތައްތައް  މި  ހުށަހެޅުއްވީ  ޖީހާން  އެހެންވީމާ،  ފާޅުކުރެއްވި.   

މި   ކޮންމެއަކަސް  ލަސްވާނެކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވޭ. ދެން  ބޭނުންފުޅަކީ. އެކަމަކު  އެއް  ބޭނުމުގައި 

އަ ނިންމައި  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  ވަކިން  ކޮންމެހެނެއް  އެހާ  އަވަސްކުރުމަކަށް  ތަޞްދީޤުކުރުމަކަށް  މި  ވަހަށް 

މުހިންމުކަމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވީ. ދެން ބަންޑާރަ ނައިބު ވެސް ހަމަ އެ ގޮތަށް ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެނެއް  

ދެން   ވިދާޅެއްނުވޭ.  ގާތުގައި  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަކުން  ބެހޭ  ކަމާ  ދައުލަތުގެ  އަވަސްކުރުމަކަށް 

އެ  އެ ނިންމާލާފައި  އަވަހަށް  ގޮސް  ވަކިން  ބޭނުންފުޅުވީ  ޖީހާން  ބިލަކަށްވާތީ  ހުށަހެޅުއްވި  ޖީހާން  ކަމަކު، 

އެއް   އުސޫލުން  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  ކޮމިޓީތަކުން  ކުރީގައި  ފެންނަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ތަޞްދީޤުކުރަން. 

މަސައްކަތްކު އެއްކޮށްލައިގެން  ބިލު  ދެ  އެހެންވީމާ،ކަމަކަށްވާތީވެ  މައްސަލައެއް    ރަން.  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި 

ބިލު   ދެ  އެ  އައިމަ  ބިލު  ހުށަހެޅުއްވި  އޭ.ޖީން  އައިމަ،  ބިލު  އަނެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނެތްކަމަށްވަނީނަމަ 

ބޭނުން ބަލާލަން  އަޅުގަނޑު  އޮތްތޯ  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ނިންމުމަށް  މަސައްކަތް  ވަނީ.  އެއްކޮށްލައިގެން 

އިޢުތިރާޟެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދެ ބިލު އެއްކޮށްލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޓަކައި  

އެންމެ   ކުރިއަށްގެންދިއުން.  މަސައްކަތް  އިންޓަރވިއުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  ދެން  އާދެ!  ބާއްވައިލާނަން.  ބިލު  މި 

ނަވައިލާނަން އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނަ އުސޫލުން މި ޕްރޮސެސް  ފުރަތަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަން

ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އިދާރީގޮތުން ޕެނަލެއް ނެގި އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުވި  

ޅުއްވާފަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން މި ކޮމިޓީ  ބޭފުޅަކު މި ވަނީ ކުރިމަތިލުމަށްފަހު ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަ 5

ނެގުމަށް   މެންބަރަކު  ނަގާ  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ގޮތް.  ކުރިއަށްދާނެ 

ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ   ޕެނަލެއް    5ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގެން  ފަރާތުން  މުވައްޒަފުންގެ  އަދި  އެބައެނގޭ.  ބޭފުޅެއްކަން 

މިލްހާ  ނެގި ހުދާ،  މަރިޔަމް  އަސްފާ،  އައިމިނަތު  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  މި  ތެރޭގައި  އޭގެ  އިދާރީގޮތުން.  ފައިވޭ 

ހުށަހެޅުމަށް   ޝަކުވާ  ނިންމަވާފައިވޭ.  ޕެނަލުން  ޝަރުތުހަމަވާކަމަށް  ކެނޑިޑޭޓުންގެ  ކުރިމަތިލެއްވި  ޖަމާލު. 

އުސޫ އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ  ކުރެވުނީމާ  އިޢުލާނުކުރެއްވުނު، ޢާއްމުކޮށް  ހަމައަށް    12ގެ    2020މާރިޗް    11ލުން  އާއި 
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ލިބިފައެއް. ކޮމިޓީއަށް   ނެތް  ފަރާތަކުންނެއް  އާންމުންގެ  ކޮމެންޓެއް  ލިބިފައެއްނުވޭ. އެއްވެސް  އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް 

ކަނޑައެޅުން. ކު  ތެރެއިން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރާނެ ފަރާތެއް ކޮމިޓީން    5ރިމަތިލާފައިވާ  ޝަކުވާހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ 

ފުރަތަމަ   އަދި  ނިންމަވާފައިވޭ.  ކޮމިޓީން  އިންޓަރވިއުކުރުމަށް  ފަރާތްތަކާއި  އެ  ފުރިހަމަވާތީ  ޝަރުތު  ފަރާތުން 

ބަޔާންކުރުމަށްފަހު   ސަބަބު  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޝަކުވާ  ފަރާތަކުން    5އިންޓަރވިއުކުރާނީ  އެއްވެސް  މިނެޓް. 

ވާހަކަ ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ފުރުޞަތުދޭނީ    ޝަކުވާ  ފުރަތަމަ  އިންޓަރވިއުކުރާއިރު  ދެން  ދެންނެވުނީ.  މި  ދެންމެ 

އެގޮތުން   ފަރާތަކަށް.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ރެފަރަލެއްގެ    5ރެފަރަލެއްގެ  އަދި  ދެވޭނެ.  ފުރުޞަތެއް  މިނިޓުގެ 

ންވީމާ، އިންޓަރވިއުއަށް ގެންނަ  ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެ  2ބޭފުޅަކު އެބައޮތް    2ގޮތުގައި ކިތައް ބޭފުޅުންނޭތޯ.  

ބޭފުޅުންނާ   އެ  ގެންނަވައި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން  ދެންނެވި  މި  ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން  ކެނޑިޑޭޓުންނާ 

އިންޓަރވިއުކުރާއިރުގައި   އިންޓަރވިއުކުރާނީ.  ކެނޑިޑޭޓުންނަށް  އޭގެފަހުން  މިނިޓުގެ    10އިންޓަރވިއުކުރާނީ. 

ބޭ އެ  ކޮންމެ  ފުރުޞަތެއް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޭގެފަހުން  ދެވޭ.  އެބަ  ދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ތަޢާރުފެއްގެ  ފުޅާއަށް 

ކަމަށްވަނީނަމަ   އެދިލައްވާ  ވެސް  އިންޓަރވިއު    10މެންބަރަކު  ކެނޑިޑޭޓަކު  ކޮންމެ  ދެވޭނެ.  ފުރުޞަތެއް  މިނިޓުގެ 

ޅަ ދެބައިގެ ވޯޓު. އެއީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް  ނިމުމުން ޢައްޔަންކުރުމާއިމެދު ވޯޓެއް ނެގޭނެ. އެއީ ތިންބައިކު 

ދެންނެވި    8ބަލާއިރު   މި  ކޮމިޓީގައި  އޮތީ  ފެށެން  އިންޓަރވިއު  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މެންބަރުން. 

ފުޅުން ކަމަށް  މެންބަރުން ތިއްބެވުމަށް ބޮޑަށް އަޢުލާކަންބޮޑީ. އެއީ ވޯޓު ދެވޭނީ ވެސް އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިވި ބޭ

ކޯރަމް   މިދެންނެވި  ކޮމިޓީގެ  މިހާރު  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް 

ޙަސަން   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ހެންވޭރު  ދަންނަވާލުމަށް.  މެންބަރުންނަށް  ޓަކައި  ހަމަކޮށްލުމަށް 

ގުޅިވަޑައިގެންފި.  ލަޠީފް ކޮމިޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކޮމިޓީއާ  ންފި. ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

ކޮންމެ އިންޓަރވިއުއަކަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ޑިސިޝަން މޭކްކުރެވޭނެ އެ ޑޭޓަކާއި މެދުގައި. އެހެންވީމާ،  

އިންޓަރވި މުޅި  ނޫނިއްޔާ  ކުރިއަށްދާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  އެގޮތަށްތޯ  ކުރެއްވުމަށްފަހުގަތޯ  ބޭފުޅުންނާ  ހުރިހާ  އު 

ކިހިނެއް   އެބަވޭ.  ލިބިގެން  ކޮމިޓީއަށް  އިޚްތިޔާރު  އެ  ޢަމަލުކުރާނީ.  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  މެންބަރުން 

އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހުގައި އިންޓަރވިއު ނިންމުމަށް؟ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ފަހުގައި  އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކާ 

ޖުޑީޝިއަރީ   މެދުގައި ވޯޓެއް އަހާނަން. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އާންމުންގެ   ގޮތުގައި  މެންބަރެއްގެ  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ދަނީ  މި  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ 

ރަކު ހޮވުމުގެ އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާ މި ކުރިއަށްދަނީ. އެގޮތުން މުޙައްމަދު ފާރޫޤް  ތެރެއިން ޢައްޔަންކުރެވެންޖެހޭ މެންބަ

މި އޮތީ އެއް ކެނޑިޑޭޓް ކަމުގައި ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކުގެ ރެފަރަލެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ  
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އިންޓަރވިއުގައި އަޅު އޮންނަގޮތުން  ހަމަޖެހިފައި  އުސޫލު  ދަންނަވާލަން  ފުރަތަމަ  މި  ހޯދާލުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގަނޑުމެން 

ރެފަރަލަށް. އެހެންވީމާ، ރެފަރަލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދަންނަވާލީ  

ޖުމްލަ   ބުނާގޮތުން  ގަވާއިދު  އުސޫލަކީ  ހިނގާ  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތެ  5ފާރޫޤަށް. ދެން  އް. ދެން  މިނިޓު 

އެހެންނަމަވެސް،   ވަގުތުކޮޅެއް.  ފާރޫޤަށް    5ކުޑަ  އަރުވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތުކޮޅެއް  ފުރުޞަތެއް  މިނިޓުގެ 

ދަންނަވާލުމަށް.   ވެސް  ސުވާލެއް  އެ  ވަނީނަމަ  އޮތްކަމުގައި  ސުވާލެއް  ވެސް  މެންބަރަކު  ކޮމިޓީގެ  އަދި  ރެފަރަލަށާއި 

މުޙައްމަ ޢަލީ  ކެނޑިޑޭޓް  ހުރި  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވާން  އެ  ނޫނިއްޔާ  ގޮތާއި  ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެ  މެދުގައި  ދުމަނިކާ 

ކޮމިޓީ   އެދެން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވިސްނާވަޑައިގަތުން  އަދި  ހިއްސާކޮށްލެއްވުމަށް  ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަފުޅެއް 

އޮތް   ދަންނަވާލަން  ސުވާލު  އޮންނަ  5މެންބަރުން  ޖާގަކޮޅެއް  ތެރެއިން  ވާހަކަފުޅު  މިނިޓުގެ  ގޮތަކަށް   

 ކުރިއަށްގެންދެވުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 އްމަދު ފާރޫޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙަ

ޢަލީ   އާދެވުނީ  މި  މިތަނަށް  އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ރިޔާސަތުން  މިއަދު  އަޅުގަނޑު  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ދިމާވެފައި   މުޙައްމަދުމަނިކު  ޢަލީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ގޮތުން.  ދަންނަވާލުމުގެ  އެއްޗެއް  ބެހޭގޮތުން  މުޙައްމަދުމަނިކާ 

އިލެކް ކުރީގައި  އަހަރެއް  އެތައް  މީގެ  ހޮވިފައި  އިންނަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މެންބަރަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ޝަންސް 

އެކީގައި،   އޭނާއާ  ދެން  ހޮވިފަ.  ވަނީ  މެންބަރަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ  އެ  ވެސް  މުޙައްމަދުމަނިކު  ޢަލީ  ހުރިއިރުގައި 

އޭނައާ އެކީގައި   ނުދަންނަން. ދެން  ކުރިއަކުން އޭނަ  އޭގެ  ހަމަ  5އަޅުގަނޑެއް  ޓާމެއް އަޅުގަނޑު  ކުރިން. އަހަރުގެ 

މަޢުލޫމާތުތަކަކާއި   ހުރި  އެނގިފައި  ފަރާތުން  އޭނަގެ  އޮތީ  އެނގިފައި  ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ބެހޭގޮތުން  އޭނައާ  ދެން 

އެކީގައި   އޭނާއާ  އަޅުގަނޑު  މަޢުލޫމާތުތަކެއް.  ހުރި  ލިބިފައި  ތެރެއިން  ކޮމިޝަނުގެ  އަހަރު    5އިލެކްޝަންސް 

އު ތެރޭގައި  ކޮމިޓީއެއްގެ  އެއް  އެގޮތުން  ދުވަސްވަންދެން  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ދަސްވި  ތެރޭގައި  އުޅުމުގެ  ޅޭ 

ޑިގްރީ   ފުރަތަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެއްޖިއްޔާ  ބަލާކަމަށް  ތަޢުލީމީގޮތުން  އޭނައަކީ  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން 

މާސްޓަރސްއެއް ރޮނގުން  އެޑިއުކޭޝަލް ސައިކޮލޖީގެ  އޭގެފަހުން  ހައްދަވާފައި  ދާއިރާއިން   މެލޭޝިއާގެ  ދިވެހިބަހުގެ 

ކޮމިޝަނަށް   އިލެކްޝަންސް  ދެން  ތަޢުލީމީގޮތުން.  ގޮތުގައި  ބޭފުޅެއްގެ  ހުރި  ހަދާފައި  ޔުނިވާސިޓީގައި  އިސްލާމިކް 

ކޮމިޝަނުގެ   ދެން  މަސައްކަތް.  ޓީޗަރެއްގެ  އޮންނަނީ  އަދާކުރައްވާފައި  ވަޒީފާ  އޭނާ  ކުރީގައި  އަހަރުގެ    5އައުމުގެ 

އެ ދެން  ހަމަކުރެއްވި.  އޭނަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޓާމެއް  ގޮތުން  ދިމާވި  ކަންތައް  އެއް    5ފަހަރު  ތެރެއިން  މީހުންގެ 

ދެން   އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި.  ތެރޭގައި  ޕްރެޝަރގެ  އަމިއްލައަށް  ކޯޓުން    2ބޭފުޅަކު  ސްޕްރީމް  ބޭފުޅަކު 
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އަޅުގަނޑާއި ޢަލީ ބާކީ ތިބީ  ޓާމް ހަމަކޮށްލެވުނީ    އަހަރުގެ  5އެހެންވީމާ،     މުޙައްމަދުމަނިކާ.ކަނޑާލައްވައިފި. ދެން 

ހުންނަނީ   މި  ފާހަގަކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑަށް  މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި  ތެރޭގައި  ކޮމިޝަން  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް. 

ވަރަށް ގަޑިއަށް އޮފީހަށް އަންނަ ބޭފުޅެއް. ދެން އެއާއިއެކީގައި ވަރަށް މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް.  މަނިކަކީ 

ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ    5ތިއްބަވާ    ދެން  ޢަމަލީގޮތުން  ބޭފުޅުންނަކީ  ބައެއް  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންގެ 

ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ހަމައެކަނި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައި އަތް ނަންގަވާ ބޭފުޅުން. އެކަމަކު އޭގެ  

ދެންނެވީ ކަންދިމާވިގޮތުން  މަނިކެއް. މި  ގުޅިގެން    ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެ  އެތައް ގާނޫނެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ 

އިންތިޚާބު   ޢާއްމު  ގާނޫނު،  އިންތިޚާބު  ރިޔާސީ  އަދި  ގާނޫނު.  ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް  އެއީ  ފާސްކޮށްފަ.  އޮތީ 

އެއްޗެހި   ގަވާއިދުތަކާއި  ވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ގާނޫނަކާ  ކޮންމެ  އެއިން  ގާނޫނު.  ބެހޭ  ކައުންސިލުތަކާ  ލޯކަލް  ގާނޫނު، 

އަޅުގަނޑުމެން  ހަ އެހެންވީމާ،  ނަހަދާ.  ގަވާއިދެއް  އެއްވެސް  އޮތީ  ކޮމިޝަން  ކުރީގެ  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ދަންޖެހޭ. 

ޢަމަލީގޮތުން   ގަވާއިދުތައް ހެދިއިރުގައި  ގަވާއިދުތައް ހެދީ. ގަވާއިދުތައް ހެދިއިރުގައި ހުރިހާ  އެ ހުރިހާ  ހަވާލުވެގެން 

މަ ބޮޑަށް  އެންމެ  ހެދުމުގައި  އެ  ގަވާއިދުތައް  މަނިކު  ބޭފުޅަކީ  އެއީ    5ސައްކަތްކުރެއްވި  ތެރެއިން.  ބޭފުޅުންގެ 

ނެގެޓިވް ކަމެއްގެ   ބޭފުޅާގެ  އެ  ބޭފުޅެއް. ދެން  މަސައްކަތްތެރި  އެއްޗަކީ. ދެން  އޮތް  ދަންނަވަން  ދެން  އަޅުގަނޑަށް 

މާ  ތިބޭނެ.  ނުވެއް  ރަށްޓެހިންނެއް  ގިނަ  އެހާ  ފާހަގަކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ގުޅިގެންނެއް    ގޮތުގައި  މީހުންނާ 

ވެދާނެ ދެން ކޮންމެހެން ނެގެޓިވް ކަމަކަށް ނޫނަސް. އެދެން އެކަމަކު ބައެއް   އެ  އުޅޭތަނެއް ނުފެނޭ. ދެން އެކަމަކު 

 ފަހަރު އެގޮތަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އެބަހުރި. ދެން އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތެއް  ވަރަ މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްވީމާ  މިހާރު  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ށް 

އަރުވަން ބާކީ ދެ މިނެޓްވަރު މި އޮތީ އިނގޭތޯ. ކުރުގޮތަކަށް ސުވާލެއް އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ ދަންނަވާލުން ރަނގަޅު  

 ޠީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަ ފުރުޞަތުގައި.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ތެރެއިން   އާންމުންގެ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ފާރޫޤް.  މަރުޙަބާ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ދެން ފާރޫޤުގެ ވާހަކަފުޅުގައި    ކުރައްވާފައި އެ އޮތީ.ވަޑައިގަންނަވަން އެޕްލައިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތަށް މަނިކު  

ބައިވަރު   އެހާ  ދަންނަވައިލީ.  ސުވާލު  އެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ޕޮޒިޓިވަކަށްވުރެ  ނެގެޓިވް  ދެން  ވިދާޅުވެއްޖެ 
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ބޭފުޅެއް ނޫޅުއްވާ  ވަގުތު  ގިނަ  ރައްޓެހިންނާއެކީ  ނޫނީ  ދެން  ނެތިފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޓެހިން  ކިހިނެއްތޯ،  ވީމަ 

މަޤާމުގެ   ހަމަ  މީހެއް ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް. ދެން އެހެރީ  ވަރަށް ޢާއްމު  މި އުޅެނީ  ބޭނުންވެގެން 

ހައިސިއްޔަތުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނާ އެކަހަލަ ބޭފުޅުންތަކެއް އެ ކޮމްޕޮޒިޝަންގައި ހިމެނެނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  

ހުން މި ނަގާ މެންބަރަކީ އެއީ އާންމުންގެ މީހެއް ހަމަ އާންމުންނާ އިންޓަރރެކްޓްވުމާއި އާންމުން އުޅޭ ގޮތް  މި މަޖިލީ

 ؟ އެނގުމާއި އެކަހަލަ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތް އެހެން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭތޯއޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އްމަދު ފާރޫޤް މުޙަ

އަޅުގަނޑަށް ތިއެއް ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ. ދެން އޭނަގެ ބެކްގްރައުންޑް އަޅުގަނޑަށް ނުދެންނެވުނު ތަންކޮޅެއް. މިހާރު  

ދެން   ބޭފުޅެއް.  އުޅުއްވާ  ވެސް  ކިޔަވަން  މި  ގޮތުގައި  ލޯޔަރެއްގެ  ގޮތުގައި  ޓައިމްގެ  ޕާޓް  ހުސް  އޭނަގެ  އޭނައަކީ 

ޖުޑިޝިއަލް   ބޭފުޅަކަށްވީމަ  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރާ  ގާނޫނީ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކޮމިޝަނަކީ  ސަރވިސް 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އޭނަ ފަސްޓް އިޔަރ، ޑިގްރީގެ ފަސްޓް އިޔަރ ގާތްގަނޑަކަށް ކޮމްޕްލީޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި  

ރައްޓެހި މާ  އެއީ  ހުރީ  ފެނިފައި  އަޅުގަނޑަށް  އާންމުންނަށް  ދެން  އުޅެނީ.  ނޫން.  އެ  ގޮތުގައެއް  ބޭފުޅެއް  ގިނަ  ން 

ޕްލަސް   ވެދާނެ  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޝަނެއްގައި  އިންޑިޕެންޑެންޓް  ދެން  އެއީ  އެހެންވީމާ، 

ހެދޭ   އެހެން  ފޯރުވައިގެން  ނުފޫޒެއް  މީހުންގެ  ގިނަ  ވެއްޖެއްޔާ  ބަލާކަމަށް  އަނެއްގޮތަށް  ވެސް އިނގޭތޯ  ޕޮއިންޓަކަށް 

 ން އޭނައަކީ. ވަރަށް މުސްތަޤިއްލު ޑިސިޝަންސްތައް ނަގާނީ. އަމިއްލަ ގޮތެއް ހުންނާނީ. އެއީ.  މީހެއް ނޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިނިޓު. ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ދެން    5އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު މި ލިބުނު ވަގުތުކޮޅު މި ދިޔައީ  

ރެފަ  މި  ގޮތުން  އާންމުންގެ  ކަންދިމާކުރާ  ދެން  މިންވަރެއް.  ކުޑަ  މިހާ  އޮތީ  އެރުވެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަލަކަށް 

ފުރުޞަތެއް   އާންމުންނަށް  ހުށަހަޅަން  ހުށަހެޅުންތަކެއް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ހޯދުމަށް  ޚިޔާލު  ފަރާތުން 

ތީ މިހާރު ކަންދިމާވެފައި އޮތް ގޮތުން މި  ހުޅުވައިލާފައިވާނެ. މި މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅެން އޮ

މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް. ދެން   މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް  އަދި  ވެސް  ކޮމިޓީން  މަޖިލިސްގެ މި  ކަމެއް  ތަޢާރުފުކުރި  އަލަށް 

ބޮޑަށް ފާރޫޤަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން   ވެސް އިނގޭތޯ. ވަރަށް  މުޙައްމަދާ  ޢަލީ  އިންޓަރވިއުކުރާނެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މަޢުލޫމާތަށް  ކޮ ހިއްސާކޮށްދެއްވި  މި  ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތްޕުޅުން  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  މިޓީގެ 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ވެދާނެ.  މަޢުލޫމާތަކަށް  ބޭނުންތެރި  މިއީ  ހަމަ  ނިންމުމުގައި  ނިންމުންތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޓަކައި. 
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)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު އިނގޭތޯ.  ޢަލީ  ޝުކުރިއްޔާ  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑިޝިއަރީ   )

ކޮމިޝަން   އެ  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ހުސްވެފައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  މުޙައްމަދުމަނިކަށް 

އެ ގެންދަވަނީ.  މި  ކުރިއަށް  ކޮމިޓީން  ޖުޑިޝިއަރީ  ޕްރޮސެސް  އިންޓަރވިއު  ހޮވުމުގެ  މެންބަރަކު  ންމެ  ތަމްސީލުކުރާ 

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި އިންޓަރވިއު މި ކުރަނީ ޢަލީ މުޙައްމަދާ. ޢަލީ މުޙައްމަދުގެ ރެފަރަލާ އިންޓަރވިއުކުރެވި  

މުޙައްމަދަށް އަރުވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދު ތަންދޭ   ނިމިއްޖެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ޢަލީ 

މިނިޓަށްފަހުގައި    10މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް ތަޢާރަފްވުމަށް އެބަ އެރުވޭ. ދެން    10ބަ  ގޮތުން ފުރަތަމަ ކެންޑިޑޭޓަށް އެ

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސުވާލެއް އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ސުވާލު އަނެއްކާ ވެސް ދަންނަވާލަން. ކޮންމެ  

ބޭނުންފުޅު  10މެންބަރަކަށް   މެންބަރަކު  އެ  އެރުވޭނެ  ފުރުޞަތެއް  މި  މިނިޓުގެ  އެހެންވީމާ،  ވަނީނަމަ.  ކަމަށް  ވާ 

މަރުޙަބާ   ކޮމިޓީއަށް  ދަންނަވައިލީ.  ވާހަކަ  ކުރިއަށްދާނެ  ޕްރޮސެސް  އިންޓަރވިއު  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުސޫލުން 

ވަގުތުކޮޅެއްގައި    10ދަންނަވަން ފުރަތަމަ މި   މިނިޓު ނޫނިއްޔާ އެއަށްވުރެ މަދު ވާހަކަފުޅެއް ވެސް އެއަށްވުރެ ކުޑަ 

ދެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ވާހަކަފުޅެއް ވިދާޅުވަން އެރުވޭނެ.    10ކެވިދާނެ.  ތަޢާރުފުގެ  ފުރަތަމަ  ޖުމްލަ  މިނިޓުން 

 ޢަލީ މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި އަޅުގަނޑު  މުޙައްމަދުމަނިކު.  ނަމަކީ ޢަލީ  އަޅުގަނޑުގެ  ތަޢުލީމީ  ޝުކުރިއްޔާ.  އައީ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  ހާތަނަށް 

ގާތްގަނޑަކަށް   ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  އާއި ހަމައަށް.    24ގެ ނޮވެންބަރު    2008ދާއިރާގައި. ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

މަސައްކަތްކޮށްފައި   ކޮމިޝަނުގައި  އިލެކްޝަން  އަޅުގަނޑު  އޭގެފަހުން  ދައުރެއް    5ދެން  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

ވަޒީފާ.  ފުރިހަމަކޮށްފަ ޓައިމް  ޕާޓް  އަދާކުރިން  ވަޒީފާއެއް. ދެން  އަދި  ނުކުރެވޭ  އަދައެއް  ވަޒީފާއެއް  އެހެން  ދެން  އި 

މިހާރު ވެސް އެބަ އަދާކުރަން ބައެއް ޕާޓް ޓައިމް ވަޒީފާތައް. އެއީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައާއި އެހެން. ދެން އެއީ  

 އަޅުގަނޑުގެ ތަޢާރުފަކީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އިއްޒަތްތެރި   ހުޅުވައިލާނަން.  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް.  
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 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް ވެދާނެ ކަ ންނޭނގެ މާބޮޑަށް މި ވަޒީފާއަކާ. އަޅުގަނޑު މިއިން ޙާސިލުކުރަން  ފަހަރެއްގައި ނުގުޅޭ ސުވާލަކަށް 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ކީއްވެގެންތޯ މާލޭ މުނިސްޕަލްޓީގެ ދަފްތަރަށް ރަޖިސްޓްރީ  

 ؟ ބަދަލުކުރެއްވީ

 

 ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެކޭގޮތުގައި. އަޅުގަނޑު މާލެ އައީ   އަޅުގަނޑު  ތި ކުރެއްވީ  ސުވާލެއް  ރަނގަޅު  ވަނަ    1980ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް 

ގޮތުން   އޮތް  ހާލަތު  އޭރު  ބެލިބެލުމުގައި  އަޅުގަނޑު  އުޅުނީ.  އަޅުގަނޑު  އައިސްފައި  އެހާކަށްހިސާބުގައި  އަހަރު 

ން. ދެން އަޅުގަނޑު މާލެއިން ގޯއްޗެއް ހޯދަން ނުވަތަ ބިމެއް  އަޅުގަނޑުމެން ޖެހެނީ ކުޑަ ސިޓީގައި ޖެހިގެން އަންނަ

ދަފްތަރުގައި   ޚާއްޞަ  މުނިސްޕަލްޓީގެ  މާލޭ  ޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ  ހޯދަން  ފްލެޓެއް  ނުވަތަ  ހޯދަން 

 ޖެހެން. އެ އުސޫލުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު ޖެހިފައި އެ އޮތީ.   

 

 އިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ 

އެހެން   ކިހާވަރަކަށްތޯ ސައިހޮޓާތަކަށް، ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް  ނޫން. ޢާއްމުކޮށް  ގުޅިގެންނެއް  ނޫން، ކޮވިޑާ  މިހާރުއެއް 

 ؟ގޮސް އުޅެންތޯ އެއްވެސް ވަރަކަށް

 

 ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ ދެން  އެހެނެއް.  ޢާއްމުކޮށް  ނުވަންނަން  ކުދިންނާ  އަޅުގަނޑު  ބައެއްފަހަރަށް  ކިޔަވާތީ  ކޯހެއްގައި  މިހާރު  ޅުގަނޑު 

ކޮވިޑް   ކޮވިޑާއި،  އަދި  އެހެންޏާ  ނުދަން.  އަޅުގަނޑު  ޢާއްމުކޮށް  އެހެން.  ވަދެވޭ  ބޯން  ސައިތައްޓެއް  އެއްކޮށް 

 ނާންނަނީސް ވެސް އަޅުގަނޑު ޢާއްމުކޮށް ހޮޓާތަކަށް ވަދެ ނޫޅެން ވަރަށް.  

 

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 
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ފުރަތަމަ   އެބައިން.  ސުވާލެއް  ދެތިން  އަޅުގަނޑުގެ  މުޙައްމަދަށް.  ޢަލީ  އިނގޭތޯ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މަނިކުފާނު  ސުވާލަކީ،   މެންބަރުކަމަށް  ތެރެއިން  އާންމުންގެ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް 

އެއްކޮށް   މިނިވަންކަމާއި  ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ  މަނިކުފާނު  މަޤާމަށް  މި  އަދި  ކީއްވެގެންތޯއޭ  ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަތީ 

 ؟އް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެތޯމަނިކުފާނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެކަމުގެ ކިހާވަރެއްގެ ޔަޤީންކަމެ

 

 ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ  ކަމަކީ  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ޝައުޤުވެރިކަން އެންމެ ބޮޑުވި 

ރަނގަޅު   އެންމެ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  އެންމެ  ހޯދައިދިނުމަށް  އިންސާފު  އަޅުގަނޑަށް  ޤާޟީންތައް  ކޮމިޝަންކަމަށް 

އުޅޭކަން   ނުލިބި  އިންސާފު  އާންމުންނަށް  ނުލިބޭކަން،  އިންސާފު  އެ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  އެނގިފައި 

އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނާތީ އާއި އަޅުގަނޑަކީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ރައްޔިތަކަށްވީމަ އާންމުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް  

 އިޙްސާސް ނުކުރެވޭތީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ އަޅުގަނޑަށް މަސައްކަތްކޮށްދެވިދާނެ ދާއިރާއެކޭ މިއީ.  އިންސާފު ލިބުމުގެ 

މަޤާމު ލިބިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކޮށްދޭނަމޭ   މިކަމަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތިލީ. ދެން އަޅުގަނޑު 

ލެ އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތަށް  އިޙްސާސްވާ  އާންމުންނަށް  އެކަމަކު  ހަމަ  ދެން  ކޮށްދޭނަމޭ.  މަސައްކަތެއް  ކުރެވުނު  ވެލްގައި 

އަޅުގަނޑަށްވުރެ ބޮޑަށް މި ކޮމިޝަންގައި ކަންނޭނގެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގައި ކަންނޭނގެ މިކަމުގެ ދައުރު ބޮޑަށް  

ފު ކޮށްދޭނެކަމުގެ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑަށް  ހުރެގެން  ކޮމިޝަނުގައި  ޔަޤީންކަން  އޮންނާނީ.  ރިހަމަ 

 އޮތީމަ އަޅުގަނޑު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ބޮޑު   ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޝައުޤުވެރިވި އެންމެ  ޖުޑިޝިއަލް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެވަނަ ސުވާލު. ވިދާޅުވެއްޖެ 

ރާއް ހިމެނޭކަމަށް  ތެރޭގައި  ސަބަބު  އެއް  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ޓަކައި  ގާއިމުކުރުމަށް  ޢަދުލުއިންސާފު  ޖޭގައި 

ނިޒާމު   ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސުވާލަކީ،  އަޅުގަނޑުގެ  ދެކޭތީއޭ.  ކަމަށް  އެތަނުން  ކުރެވޭނީ  މަސައްކަތެއް 

 ؟ ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރޯލަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނި
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ޝުކުރިއްޔާ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރޯލު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު. އެ ބޭފުޅުން ނޫންތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  

ސަރވިސް   ޖުޑިޝިއަލް  ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު  ފަނޑިޔާރުން  ކޯޓުތަކުގެ  ފަނޑިޔާރާއި  އުއްތަމަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ވެސް. ރަނގަޅު ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި އަދި  ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރަން

އަދި   އަތުވެއްޖެއްޔާ  މައްސަލައެއް  ފަރާތުން  މީހުންގެ  އެ  ދެމެހެއްޓުމާއި  ސުލޫކުތައް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ރަނގަޅު 

ލައި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން  މައްސަލައެއް ނެތިއްޔާ އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ނަމަވެސް އެ މައްސަލައެއް ބަ

އަޅުގަނޑު   ކަމަށް  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  އޮތީ  ހަވާލުވެފައި  ޒިންމާ  ބޮޑު  އެންމެ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

 ދެކޭތީ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެހެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ސު ފަހު  މަނިކުފާނު  އަޅުގަނޑުގެ  މެންބަރަކަށް  އާއްމުންގެ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ވާލު. 

ހުރި   ތެރޭގައި މިހާރު މި  ނިޒާމުގެ  އަހައިލާނަމޭ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ  ހިތަށްއަރަނީ  ހަމަ  ކުރިމަތިލައްވާއިރު އަޅުގަނޑު 

ބޮޑު   އެންމެ  ހުރި  މިހާރު  އާންމުންގެ  ކޮބައިތޯ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ވާހަކައަކީ  ؟ ކަންބޮޑުވުންތަކަކީމައްސަލަތަކަށް 

ކޮންކޮން   ބެހޭގޮތުން  އިޝޫތަކާ  ހުރި  މި  ތެރޭގައި  ފަނޑިޔާރުންގެ  ތެރެއިން  ސަރވިސްގެ  ޖުޑިޝިއަލް 

ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވަނީ އެންމެ  ލަސްވުންތޯ ނުވަތަ  ؟ ކަންތައްތަކަކާއިތޯ އާންމުން  ދިގުލައިގެން  މިސާލަކަށް، ޝަރީޢަތް 

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި  ؟ މަރުޙަލާގައި ޙުކުމް ދިގުލައިގެންދާތީތޯ  ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު ތަންފީޛީ

 ؟ މިހާރު މި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން ވަރަށް ގިނަ މުއައްސަސާތައް ގުޅިފައި އޮވެގެން ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ  

ޕޮލިހުން.   އަންނަންޖެހެނީ  މި  އަންނައިރު  މަރުޙަލާއަށް  ތަންފީޛީ  ކުރިން  ކޮމިޝަނަށްވުރެ  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް 

ތަޙުޤީޤެ ރަނގަޅު  ކުރަންޖެހޭ  ޕޮލިހުން  ބޭފުޅުން  އެގޮތުން  އެ  ދިޔައިމަ  ހަމައަށް  ޤާޟީންނާ  ކޮށްފައި  އް 

ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސަސް   ހަމައެކަނި  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ކުރައްވަނީ.  ކަންތައް  ޝަރީޢަތްކުރައްވާ 

ކޮމިޝަނުން   ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  އެކަމަކު،  ކުރަން.  އެބަހުރި  ކަންތައްތައް  އިތުރު  އަދި  ނޫން  ކޮމިޝަނެއް 

މަރުޙަލާ،  ޤާ ވަރުގަދަ  އެންމެ  ގާއިމުކުރުމުގައި  ޢަދުލުއިންސާފު  އާއި  ތަނަކަށްވާތީ  ބަލަހައްޓާ  ކަންތައްތައް  ޟީންގެ 

ޤަބޫލުކުރާ   އަޅުގަނޑު  ކޮމިޝަނަށްވާތީ  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ތަނަކީ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތެއް  ވަރުގަދަ  އެންމެ 
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ހުންނަން ކޮމިޝަނުގައި  ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް  ރާއްޖޭގެ  ގޮތުން  މި  ދަންނަ  ވެސް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ޖެހޭނެ 

ޤަބޫލުކުރާ   އަޅުގަނޑު  މިއީ  އަޅުގަނޑު  ހުންނަންޖެހޭތީ  މީހަކު  ދަންނަ  އެއްޗެހި  ކަންބޮޑުވުންތަކާއި  ރައްޔިތުންގެ 

އަޅުގަނޑު ނޫނަސް  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  އަޅުގަނޑު  މީހެއް.  ދަންނަ  ކަންތައް  އެކަހަލަ  މި    ގޮތުގައި 

އެ   އަޑުއަހައި  ކަންބޮޑުވުންތައް  ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ  ދުވަސްވެއްޖެ.  ގިނަ  ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރާތާ  ދާއިރާގައި 

ބޭފުޅުންނަށް އިންސާފު ނުލިބިގެން އުޅޭކަން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ. ދެން މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް  

ކަންތައްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ދިމާވޭ.  އަދި  އެބަ  ނުލިބުމާއި  އިންސާފު  ރައްޔިތުންނަށް  ކަމަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  އެބަހުރި.   

ޝަރީޢަތް ނުނިމި ލަސްވަމުންދިއުން. ޝަރީޢަތް ނުނިމި ލަސްވަމުންދިއުމަކީ އެއީ ހަމަ ބޭއިންސާފު. އޭގެ ސަބަބުން  

އެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ، އިންސާފު    ޖަލުތަކުގައި ޙުކުމެއް ނެތި މީހުން ވެސް އެބައުޅޭ. އެހެންގޮސް އެތައް އެތައް ކަމެއް

ދާއިރާއަށް   މި  އަޅުގަނޑު  ހުރީތީ  މަސައްކަތްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓަކައި  ހޯދުމަށް 

 ކުރިމަތިލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝަފީޤްއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. هللا ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ؟ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރައްވަންތޯ

 

 ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ! ދެން އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް ކިޔާނެ. އެކަމަކު ޢާއްމުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނޫޅެން.އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ތައް ޢާއްމުގޮތެއްގައި  އަޅުގަނޑު މި ސުވާލު މިގޮތަށް ކުރީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އެ މީހުންގެ ޝަކުވާ

ގޮތުގައި   މީހެއް  ތަމްސީލުކުރާ  އާންމުން  ކަމުގައިވާތީ.  މީޑިއާއިން  އަންނަނީ ސޯޝަލް  ފާހަގަވަމުން  ދުވަސްވަރު  މި 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އިޙްސާސްތައް  އާންމުންގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަޑައިގަންނަވާއިރު  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް 

 ންވެ ހަމަ އެ ސުވާލު މި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އެނގިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެހެން. އެހެ
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 ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސަބަބަކީ،   އެއް  ބުނެފާނަން.  ސަބަބެއް  ދެ  ނޫޅޭ  އަޅުގަނޑު  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް  ދަންނަވައިލާނީ  އަޅުގަނޑު  ދެން 

އް ނޫން، ތަނެއް ނޫން. ސޯޝަލް މީޑިއާއިން  ސޯޝަލް މީޑިއާއަކީ އެއް ގޮތަކުން ބަލަންޏާ އެހާ ރަނގަޅު މުއައްސަސާ

ވަންނާކަށް.   ތެރެއަށް  އޭގެ  ނުވޭ  ބޭނުމެއް  އަޅުގަނޑު  ކުރޭ.  ކަމެއް  އެތައްއެތައް  ކަތިލާ  އަބުރު  މީހުންގެ 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކާއި ހުރިހާ ތަނަކުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  

އެ  ވަމުން ނޫޅެން.  ޓުވިޓަރގައި  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  ނޫޅެން.  ފޭސްބުކުގައި  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް  ބަލަން.  ގޮތް  ދާ 

ހުރިހާ ނޫސްތަކާއި ހުރިހާ ކަންތަކެއް   އެ  ބަލަން ޢާއްމުކޮށް މި ހުންނަ ޚަބަރުތަކާއި  ދޭތީގައި ނޫޅުނަސް އަޅުގަނޑު 

ސޯޝަލް   ދެން  އިނގޭ.  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  މީހުން.  ބަލަން.  އެ  ކަންތައްތައް  ބައެއް  ހުރެދާނެ  މީޑިއާގައި 

ޙަޤީޤަތް   ތެދު  އެއީ  ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައަކީ  ހުރިހާ  ހުންނަ  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް  އެކަމަކު، 

 ކަމަކަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރު   ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ފުރުޞަތަކަށް  އާދެ!  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި 

ކޮމިޝަނުގެ   އެއް ސުވާލު ދަންނަވައިލާނަން. ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް  ނުފެންނާތީ އަޅުގަނޑު  އެދިވަޑައިގަންނަވާތަން 

ކޮބައިކަން   ބަދަލަކީ  ބޮޑު  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  މަޖިލީހުން ގެނެސްފި. އެންމެ  މިދޭތެރެއަކުން  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ގާނޫނަށް 

 ؟ޅުވެދެއްވަފާނަންތޯވިދާ

 

 ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާން ހުރި އެއް    2008އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮޑު ބަދަލަކީ  

އެކުލަވައިލީ   ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ދެންނެވީ.  މި  ގާނޫނުގައި    2008ކަންތައް  އެއީ  އެންމެ  ގައި. 

ގާނޫނުގެ   އޮންނާނެ  ކުރީގައި.    21ފަހަތުގައި  ތަންކޮޅެއް  އެއީ  އުވާލި.  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ސަރވިސަސް   ޖުޑިޝިއަލް  ރައްޔިތުން  ކަންތައްތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ތެރެއިން  އޭގެ  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް، 

ކޮމިޝަ ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  އޮންނަ  ގާނޫނުގައި  ރައްޔިތުން  ކޮމިޝަނުގެ  މަސައްކަތްކޮށްގެން  ނުން 

ސަރވިސް   ޖުޑިޝިއަލް  ޓަކައި  ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް  ޤާޟީން  ޤާޟީން،  ޚާއްޞަކޮށް  ޓަކައި  ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް 
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ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާކަން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ މިހާރަކަށް އައިސް. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެންމެ  

 މި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން މިއީ ކުރީގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަތްލެވޭ ބައެއް ނޫން. އެ ވާހަކަ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ

ކުރިމަތިލީ   ވެސް  ބިރު  އެކަމުގެ  ދެން  ހަލާކުވެފަ.  ބިރުގެންފައި،  ބޮޑަށް  ހަމަ  ތިބޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްކިޔަސް 

އެ ދަންނަވަންޖެހެނީ.  އަޅުގަނޑު  ހައިސިއްޔަތުން  ބޭފުޅުންނަށް  މީހެއްގެ  ކުރިމަތިލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހެންވީމާ، 

ބޭފުޅުން ވެސް ވަކިކުރެވޭނެކަން. ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް   ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ އެ  ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

އަންހެން   ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ބަދަލަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ގެނެވުނު  ކޮމިޝަނަށް 

ބޭރުގެ    ފަނޑިޔާރުން އާދޭ. އަނެއްކާ  ބަދަލުތައް  އެހެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ  އިސްކުރުމަށް، ފަނޑިޔާރުން އިސްކުރުމާއި 

ކޮމިޝަނުން   ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ވެސް  މަސައްކަތްކުރަން  ކޮމިޝަނުގައި  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  މާހިރަކު 

 ދަލެއް.  ފުރުޞަތުދިން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރެއްވި   މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އަދި  މަޢުލޫމާތާއި  ދެއްވި  ތި  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ސުވާލެއް   މެންބަރެއްގެ  އިތުރު  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބުތަކަށް.  ގެންދެވި  ދެއްވަމުން  ސުވާލުތަކަށް 

ބޮޑަށް  ނެތުމާއިއެ ވަރަށް  މިވަގުތަށް.  ހުއްޓައިލީ  މި  ކުރުން  އިންޓަރވިއު  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާހިސާބުން  ކުގައި 

ހާޒިރުވާންޖެހޭތީއާ   ގަޑިއަށް  ވޯޓު  މަޖިލީހުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ލަސްނުކޮށް 

ށްފަހުގައި އިންޓަރވިއުކުރުން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުން އެ  އެކުގައި ދެން ހުރި ކެންޑިޑޭޓުން އޮންނާނީ އެ ވޯޓަ

އިންޓަރވިއު މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  ކުރީގައި  އޭގެ  އެދެން.  ވަޑައިގެންދެއްވުން  މެންބަރުގަޑިއަށް  ޢަލީ    ކުރެވުނު 

ބޭފު އެ  މައްސަލައިގައި  މި  ފްލޯރއަށް  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަންކުރުމަށް  މުޙައްމަދުމަނިކު  ޅާ 

އެ   ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ  ކޮމިޓީއަށް  ޢައްޔަންކުރުމަށް  މެންބަރުކަމަށް  ތަމްސީލުކުރާ  އާންމުންގެ  މި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ 

ތަޅުމަށް   އެބައޮތްތޯ  ރުހުން  ކޮމިޓީގެ  މުޙައްމަދުމަނިކަށް  ޢަލީ  ވޯޓު.  އަހާލަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ވޯޓު  އެ  ސުވާލު، 

ނުވުމަށް ރުހުން އެބައޮތްތޯ މި ވޯޓަށް އަހާލީ. އާދެ! ނެތްކަމަށް މުޅި ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން  ފޮނުވުމަށް، ނަންފުޅު ފޮ

މަރުޙަލާ   މި  ބައްދަލުވުމުގެ  މި  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  ނިމިފަ.  މިވަގުތުގައި  އޮތީ  މި 

އަން އެނބުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ވޯޓުގަޑިއަށްފަހުގައި  )ވަގަތުކޮޅަކަށްފަހު(  މެދުކަނޑާލީ.  ޝުކުރިއްޔާ.  ނާނަން. 

ސަރވިސް   ޖުޑިޝިއަލް  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ހިންގޭ  މި  ކޮމިޓީގައި  ޖުޑިޝިއަރީ  އަޅުގަނޑުމެން  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ޕްރޮސެސްއަށް  އިންޓަރވިއު  މި  ހޮވުމުގެ  މެންބަރަކު  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ކޮމިޝަނަށް 
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އު އަރުވާނަން.  އައިމިނަތު  ތަޢާރުފުކޮށް  ފުރަތަމަ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑު  އާދެ!  ދެއްތޯ.  އްމުކުލްސުމް 

މޫސާ   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ލަޠީފް،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ހެންވޭރު 

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

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

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްهللا އިއްޒަތްތެރި  ރިޒާ،  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ރާހީމް 

ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު  

ވެސް   އުއްމު  ތެރޭގައި  ބޭފުޅުންގެ  ކުރިމަތިލައްވާ  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުމީ. 

އޮތުމާ އުސޫލުން  ކުރިމަތިލައްވާފައި  ގެންދާ  މި  ގެންދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  ޕްރޮސެސް  އިންޓަރވިއު  މި  އެއްކޮށް   

ހުށަހެޅުމުގެ   ރެފަރަލެއް  މި  ފުރަތަމަ  އެރުވުނު  ފުރުޞަތު  ކުރުގޮތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު 

ބަލައި ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ރެފަރަލް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  ބޭނުންފުޅުކުރައްވަން  ފުރުޞަތު  ގަނެ 

އަޅުގަނޑުމެން   ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ކޮމެންޓު  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  އެއާއެކުގައި  ދެން  ނެތް.  ބޭނުންފުޅުވެފައި 

މި   މަޖިލީހުގެ  ލިބިފައެއް ރައްޔިތުންގެ  ހުށަހެޅި  ކޮމެންޓެއް  ފަރާތުން ނެތް  ހުޅުވާލިން. އެހެންނަމަވެސް، އާންމުންގެ 

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެރުވޭނެ ފުރަތަމަ   10ޅުގަނޑުމެން ކެނޑިޑޭޓާ މި ސުވާލުކުރުމަށް ކުރެވޭއިރުގައި ކޮމިޓީއަށް. އަ

މެންބަރުން   އެރުވޭނެ  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށްފަހުގައި  ދަންނަވާލުމަށް.  ތަޢާރުފު 

އެ ކަމަނާއަށް ކުރައްވާ ސުވާލުތަކެއް އޮތިއްޔާ  ފުރަތަމަ  ފުރުޞަތު  މިނިޓުގެ    10ކަން ކުރެއްވުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން 

ހަމަ   ތެދުވެރިކަމާއެކުގައި  ދެއްވުމުގައި  ތަޢާރުފު  ދެން  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  މި  ޓަކައި  ދިނުމަށް  ތަޢާރުފެއް 

މަޢުލޫމާތެއް   ތެދު ނޫން  މަޢުލޫމާތެއް  އެދެން. މި ކޮމިޓީގައި ނުރަނގަޅު  ބޮޑަށް  ދެއްކެވުމަކީ  ވާހަކަދެއްކެވުން ވަރަށް 

އަރުވަމުން ފުރުޞަތު   ހަނދުމަފުޅުކޮށް  މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން މަނާކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ  އެއީ 

 މިނިޓުގެ ތަޢާރުފުގެ ފުރުޞަތު.  10ހުޅުވާލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ މި 

 

 އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އައިމިނަތު   ނަމަކީ  ފުރިހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ދެއްވީތީ.  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އެންޑު   ޕްލޭނިންގ  ޕްރޮޖެކްޓް  އިން  މާސްޓަރޒް  އަޅުގަނޑަކީ  ހައުސް.  މޫންލައިޓް   / ސ.މަރަދޫ  އުއްމުކުލްސުމް. 

އަޅުގަނޑު ކުރީގައި  އޭގެ  ދެން  މީހެއް.  ހަދާފައި  ކޮމާސް  މެނޭޖުމަންޓު  އޮފް  ބެޗްލަރސް  އިނީ  ހަދާފައި  ޑިގްރީ   

މާކެޓިންގ އެންޑު އެކައުންޓިންގ އަދި އެކައުންޓިންގ ޑިޕްލޮމާ ވެސް އަޅުގަނޑު އިންނާނެ. އަޅުގަނޑު މެނޭޖެރިއަލް  
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އަދާކޮށްފައިވާނީ    13ދާއިރާގައި   އަޅުގަނޑު  އެންމެފަހުން  ދެން  ހުންނާނެ.  ތަޖުރިބާ  ގިނަދުވަހުގެ  އަހަރަށްވުރެ 

ޑިރެކްޓަރ   ޑެޕިއުޓީ  އާޓްސްގެ  ދި  ފޮރ  ސެންޓަރ  ނެޝަނަލް  ކަލްޗަރގެ  އެންޑު  އަރޓްސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ނޮވެންބަރ   އެއީ  މަޤާމު.  ޑިސެންބަރ    2014ޖެނެރަލްގެ  އަޅުގަނޑު    2019އިން  ކުރީގައި  އޭގެ  ނިޔަލަށް.  ގެ 

އަދާ ވެސް  މަޤާމު  ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ހެލްތުގެ  އޮފް  ހަމަ  މިނިސްޓްރީ  ކުރީގައި  މަޤާމުގެ  އެ  ކޮށްފައިވާނީ. 

އެއްއަހަރު ދުވަސްވަންދެން ސަރުކާރު ނޫން އެކަމަކު ކޮންސަލްޓެންސީ ފާމެއް. އެއީ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްސް ދާއިރާގައި  

ހުންނާނެ.   ފުލްކޮށްފައި  އަޅުގަނޑު  މަޤާމު  މެނޭޖަރެއްގެ  ސަރވިސަސް  ބިޒްނަސް  ފާމެއްގެ  ހިންގާ  ކޮންސަލްޓެންސީ 

 އޭގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެސިސްޓެންޓު ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާނީ  ދެން

އެ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ   ތިންއަހަރު ދުވަހުގެ. ދެން އެ މަޤާމުގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑު 

ރިބާ ބޮޑަށް މިހިރީ މެނޭޖްރިއަލް ދާއިރާގައާއި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖުމަންޓު  މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ތަޖު 

މަޤާމުގެ   ދާއިރާއަށް. ދެން މި  މެނޭޖްރިއަލް  ތަޖުރިބާ މިހިރީ  ބޮޑަށް  ދާއިރާގައި. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ 

މި މަޤާމަކީ ވެސް އާންމުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރިމަތިލާ ން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި އޮތް  ގޮތުން 

މެނޭޖީރިއަލްއާ   ސަރވިސަސްގެ  އެބަހުރި އެ  ކޮމިޝަންގައި  ސަރވިސަސް  ޖުޑިޝިއަލް  މަޤާމުގެ،  މި  މަޤާމަކަށްވާތީ 

ބެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު އެ މެންޑޭޓާ އެއްޗެހި ބަލާލިއިރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ  

މުޅި މި  ތަޖުރިބާ  އަޅުގަނޑުގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  ވިޔަސް  ހުރިކަމުގައި  ދާއިރާގައި  މެނޭޖީރިއަލް  ވެސް  ން 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަދި  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ކޮންޓްރިބިއުޓްކޮށްދެވޭނެ  ކޮމިޝަނަށް  ތަޖުރިބާއިން  ތަޢުލީމާއި 

އެނ އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  އިޙްސާސް  ރައްޔިތުންގެ  ދިމާވެ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑާ  އާންމުންނާއި  ގިނަ  ވަރަށް  ގޭ. 

ކަންތައްތަކާ   ބެހޭ  ދާއިރާއާ  ޢަދުލުއިންސާފުގެ  ކަންތައްތަކާއި  ހިނގާ  މުޖްތަމަޢުގައި  ދެއްކެވޭ.  ވެސް  ވާހަކަތައް 

 ގުޅޭގޮތުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ.  

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް. އާދެ! ފުރުޞަތަށް  

އެދިވަޑައިގަތުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަދެއްވުން އެދެން. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އިއްޒަތްތެރި  

ޒަރީރު ޙަސަން  ޖުމްލަ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި    10އަށް.  ކޮންމެ  ދެވެނީ  މި  މިކަމަށް  ފުރުޞަތެއް  މިނިޓުގެ 

 މެންބަރަކަށް. 
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 ރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

އަޅުގަނޑުގެ   ދެއްތޯ. އާދެ!  އުއްމުކުލްސޫމް  މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ އައިމިނަތު  ސުވާލަކީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ފުރަތަމަ 

ރާއްޖޭގެ ޢަދްލުއިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ކޯޓުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން  

ވެސް   ފާޑިކިއުންތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެން  ޢައްޔަންކުރަމުން.  ބޭފުޅުން  އަންހެން  ދަނީ  މި 

ފަނ ކޯޓުތަކަށް  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  އެބަހުރި.  ކަމަނާ  ޢައްޔަންކުރުމާއިމެދު  ކަނބަލުން  އަންހެން  ގޮތުގައި  ޑިޔާރުން 

 ؟ކިހިނެއްތޯ

 

 އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަންސާސް   ގާތްގަނޑަކަށް  މުޖްތަމަޢުގެ  ކަމެއް. އެއީ އަންހެނުނަކީ  ރަނގަޅު  ވަރަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  ޙަޤީޤަތުގައި 

ފެނުނުމުގައި  ޕަސަން ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  މުހިއްމުވާނެ. މިހާރު  ވަރަށް  ވެސް  ހިއްސާ  ޓު. އެހެންވީމާ، އަންހެނުންގެ 

އެހެންވީމާ،   މަދު.  އަންހެނުން  ލެވެލްގައި  މޭކިންގ  ޑިސިޝަން  ދާއިރާގައި  ކިއުމުގެ  ބަސް  އަދި  މެނޭޖްރިއަލާއި 

ތަޢުލީމާއި   ތަޖުރިބާއާ އެކަށީގެންވާ  މަޤާމަށް  އަންހެނުންގެ ވެސް  އެ  އަންހެން ކަނބަލުން ވެސް  ހުރިއްޔާ  ތަޖުރިބާ 

 ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ކަންތައް.  

 

 ރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

ޖިނާޢީ  ދެވަ ރާއްޖޭގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ބޭނުން،  އަހާލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ސުވާލެއް  އިޖުރާއަތުގެ  ނަ 

، ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ  12/ 2016ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން މިހާރުވަނީ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅާފަ. އެއީ ގާނޫނު ނަންބަރު  

މި   އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ބޭނުމެއް  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އިޞްލާޙުތަކުގެ  ހުށަހެޅި  މި  ސަރުކާރުން  ގާނޫނަށް. 

އަވަސްކުރު މައްސަލަތައް  ގާނޫނަށް  ފާހަގަކުރެވެނީ  އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާޢީ  ދާއިރާ،  ޝަރުޢީ  މިހާރު  އަދި  މަށް. 

މަރުޙަލާގައި ވެސް ދިމާވާ ވަރަށް   އެއީ ތަޙުޤީޤީ  އެއްކޮށް  މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމާއި  ގެންނަނީ  އިޞްލާޙުތައް މި 

 ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކެއް  ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަށް އެ އަވަސްކޮށް މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި އެބަހުރި ވަރަށް 

ހުށަހަޅާފަ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަމަނާއާއި ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ ސަރުކާރުން  

 ހުށަހަޅާފައި އަދި މަޖިލީހުން މިހާރު ބަޙުސްކުރަމުންދާ އެއް ބިލާ ދޭތެރޭގައި ކަމަނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ.  

 

 މިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އައި
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މުހިންމު   ވަރަށް  އެޅިގެންވާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިތުރަށް  ދާއިރާ  ޢަދްލުއިންސާފުގެ  ބިލެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އެއީ 

ހޯދުމަށާއި   އިތުބާރު  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ދާއިރާއާ  ޢަދްލުއިންސާފުގެ  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ފިޔަވަޅެއްކަމަށް 

ބައިވަރު   ވަރަށް  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  ގޮތަކަށް  ފެންނަ  ދެފުށް  ރައްޔިތުންނަށް  ރައްޔިތުންގެ، 

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަދި އުސޫލުތަކެއް އަދި ގަވާއިދުތަކެއް އެބަހުރި ބިލުގައި ނޫނިއްޔާ އެކްޓްގައި ހުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ،  

 ޅިގެންދާ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  މި ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެ

 

 ރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފަ. އަޅުގަނޑުގެ  

ގެނެވުނު މި  ސަރވިސް    ސުވާލަކީ  ޖުޑިޝިއަލް  އަދި  ކިހިނެއްތޯ  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  ކަމަނާ  ދޭތެރޭ  ބަދަލުތަކާ 

 ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޮބައިތޯ.  

 

 އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢައްޔަ ޖަޖުން  ކަނޑައެޅުން.  ޖަޖުން  ރާއްޖޭގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސަސް  ންކުރުމާއި  ޖުޑިޝިއަލް 

އެ   ކުރުމާއި  ކަންތައް  އެޕްރައިޒުކުރުމުގެ  ބޭފުޅުން  ބެލުމާއި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ދޭތެރޭގައި  ބޭފުޅުންނާ  އެ  އަދި 

ވެސް   އިތުރުން  މީގެ  އަދި  މިހެންގޮސް  މަސައްކަތްކުރުމާއި  ހޯދުމަށް  ތަމްރީނުތައް  ބޭނުންވާ  ބޭފުޅުންނަށް 

ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމާއި މި ކަންތައް. އެއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި.  ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް  

ދެން  ހިމެނޭ.  ތެރޭގައި  މީގެ  ހެދުން  ގަވާއިދުތައް  އުސޫލުތަކާއި  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އެކަމާ  އަދި  ދެން 

ގެ މިހާރު ވަރަށް މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް  ހިމެނޭ. ދެން  ވެސް  ޖުޑިޝިއަލް  ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުން  ނެވިފައިވަނީ 

ފަނޑިޔާރުންނާ   ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސަސް  ޖުޑިޝިއަލް  އޮތީ  ކުރީގައި  މައްސަލަތައް  އެއީ  ގާނޫނަށް.  ސަރވިސް 

ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތައް ބެލިދާނެކަމަށް އޮޕްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި. އެކަމަކު މިހާރު އެ އޮތީ އެއީ ލާޒިމުކުރައްވާފައި އެ  

އި އޭގެ  ހަމަ  އެއީ  ކަންތައް.  އެބައޮތް.  ދަށުން  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޖުޑިޝިއަލް  ތުރަށް 

ގޮތުން   ގާނޫނީ  އިތުރަށް  ހަމަ އޭގެ  ކުރުމަށް. ދެން  ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި  އިދާރީ 

އިތު މީގެ  ދެން  ވެސް.  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙުތައް  އެހެނިހެން  މައްސަލަތައް،  ގެންނަންޖެހޭ  މައްސަލައެއް    114ރަށް 

މައްސަލަތަކެއް   ބަލައިގަންނަންޖެހޭ  އެއީ  މައްސަލަތައް  ބެހޭގޮތުން  ފަނޑިޔާރުންނާ  ބަލައިގެންފައިވަނީ  އަހަރު  މިދިޔަ 

 ކަމަށް ބެލެވި. 
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 ރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

ތި   ކަމަނާ  ތެރެއިން  އާންމުންގެ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސަސް  ޖުޑިޝިއަލް  ސުވާލު.  ފަހު  އަޅުގަނޑުގެ  އާދެ! 

ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ   ހުރި  އާންމުންގެ  މެދު  ނިޒާމާ  ޝަރުޢީ  މި  ރާއްޖޭގެ  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ކުރިމަތިލެއްވީ. 

ޝަރީޢަ ބުނާނަމަ  މިސާލަކަށް  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  މިއީ  ދޭތެރޭގައި.  ކޮބައިތޯއޭ.  ގޮތާ  ދާ  މި  ކަންތައްތައް  ތްކުރުމުގެ 

ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން، ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ކުރާ އެއް ޝަކުވާ އެއީ މައްސަލަތައް ލަސްވުން އިނގޭތޯ.  

ގޮތަށް  އެ ދިގުލައިގެން ދިއުން. ދެން އެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމުގައި ވެސް ހަމަ އެބަހުރި ލަސްވުންތައް. އެ

އެހެންވީމާ،    އިނގޭތޯ.  ވެސް  ތަމްފީޛުނުވެގެން  ޙުކުމް  އެ  އެބައާދޭ  ގިނަ ޝަކުވާތައް  ވަރަށް  އެ  ޙުކުމްކޮށްފައި  އެ 

އެހުރި   އަދި  ކަންބޮޑުވުންތަކާއި  ކަންބޮޑު  ބޮޑު  އެންމެ  ހުރި  އާންމުންގެ  މި  ގޮތުގައި  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ކަމަނާ 

ޖުޑިޝިއަ ހައްލެއް  ކަންތައްތަކެއް  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ކޮންކޮން  ގެނެވޭނީ  ތެރެއިން  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސަސް  ލް 

އިތުރަށް   ތެރެއިން  ސަރވިސްގެ  ޖުޑިޝިއަލް  ނޫނީ  ގެނެވިގެންތޯ  އިޞްލާޙުތައް  އިތުރު  ގާނޫނަށް  ކޮށްގެންތޯ. 

ފާހަގަކުރަން   ތި  ކަންތައްތައް  ތިކަހަލަ  ނުވަތަ  މައްސަލަތައް  އެ  ހަރުދަނާކޮށްގެން  ބޭނުންވާ  ގަވާއިދުތައް 

 ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނެވޭތޯ.  

 

 އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި   ކަންތައްތަކުގައި.  މި  ލަސްވުމާއި  އެބަހުރި  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  އާންމުންގެ  ވިދާޅުވިފަދައިން  ތި  ޝުކުރިއްޔާ. 

މިހާރު   ގޮތަކަށް  ފެންނަ  ދެފުށް  އެކަމަކު  ކަންތައްތަކެއް.  މިކަހަލަ  ވާހަކައާއި  ނޭޅޭ  ފިޔަވަޅުތައް  އެކަށީގެންވާ 

އި އާންމުންގެ  ފެށީމަ  ކުރެވެން  އެއީ  ކަންތައްތައް  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  އިތުރުވާނެ  ޔަޤީންކަން  ތުބާރާއި 

ދޭތެރޭ   ބޭފުޅުންނާ  އެ  އެޅޭ،  އެބަ  ފިޔަވަޅުތައް  ނޫނީ  އިޞްލާޙުތައް  ސުލޫކީ  ދޭތެރޭ  ފަނޑިޔާރުންނާ  މި  މިހާރު 

ރަނގަޅު އިތުރަށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ޢާއްމުންގެ  އެގޮތަށް  ހަމަ  އަދި  އެބަ  ބެލެވޭ  އެބަ  މައްސަލަތައް  ޓަކައި  ކުރުމަށް 

އެބަ   ނިންމުންތައް  ޖަލްސާތަކުގެ  އަދި  ޢާއްމުކުރެވޭ.  އެބަ  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  ޢާއްމުކުރެވޭ.  އެބަ  ނިންމުންތައް  ނިންމާ 

ނިންމުންތަކާއި   ނިންމާ  މި  ތެރެއިން  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  އާންމުންނަށް  އެހެންވީމާ،  ޢާއްމުކުރެވޭ. 

އާ ފިޔަވަޅުތައް  ލިބޭނެ  އެޅިގެންދާ  އިތުބާރު  އެހެންވީމާ،  ކުރެވިގެންދޭ.  އެބަ  ގޮތަކަށް  ފެންނަ  ދެފުށް  ންމުންނަށް 

ވެއްޖެއްޔާ މައްސަލަތައް ކޮންމެހެން   ގޮތުން  މިއޮތް  އެޅޭ. ކުރީގައި  އެބަ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކުރެވޭނީ. އެއީ  މި  ގޮތަކަށް 

ކޮމިޝަ ޖުޑިޝިއަލް  ފިޔަވަޅުއަޅާކަށް  ދޭތެރޭ  ފަނޑިޔާރުންނާ  ނެތް.  ބަލާކަށް  ނުއެއް  ކޮށްފައެއް  ލާޒިމުވެސް  ނަކަށް 
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މައްސަލަ   އެބައޮތް.  މިހާރު  ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމު  ބެލޭނެ  މައްސަލަ  އެބައޮތް.  ވެފަވެސް  ލާޒިމު  އެކަމަކު  މިހާރު 

ކަމަށް   ގެނެވޭނެ  މަޑުމަޑުން  އިތުރުބާރު  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ޒަރިއްޔާއިން  ސިޓީގެ  އީމެއިލުން،  ފޯމުން  ބަލަން 

ތަން   މަސައްކަތްކުރެވޭ  ފެނޭ.  އެބަ  އާންމުންނަށް  މަންޒަރު  އަޅާ  ފިޔަވަޅުތައް  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު 

އާންމުންނަށް އެބަ ފެނޭ. ހާމަވެގެން އެބަދޭ މީޑިއާއަށް ވެސް، ވެބްސައިޓުގެ ޒަރިއްޔާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް އެބަ  

 ފެންނަން ހުރޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިވަގުތު އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެތިން   އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ  މަރުޙަބާ.  އުއްމުކުލްސުމަށް  އާއިމިނަތު  ސުވާލެއްކޮށްލާނަން. 

ތި   ޢަދުލުއިންސާފޭ  ހައިސިއްޔަތުން  ރައްޔިތެއްގެ  ޢާއްމު  ސުވާލަކީ މި  ކޮށްލާނަން. ފުރަތަމަ  ސުވާލެއް  ދެތިން  ހަމަ 

ޤަބޫލުކުރަން ހުރިކަމަށް  ތަފާތެއް  އެއްވެސް  އިންސާފާ  ޢަދުލާއި  އެހެންވީމަ،  ޢަދުލުވެރިކަމާއި  ވިދާޅުވީ.  ތޯ. 

އިންސާފުވެރިކަމާ. ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ކޮންމެހެން ލީގަލް ޑެފިނިޝަންގެ ވާހަކައެއް ނޫން އިނގޭތޯ.  

 ޢަދުލާއި އިންސާފު އެއީ ތަފާތު އެއްޗެއްތޯ ނުވަތަ އެކައްޗެއް ގޮތަށްތޯ ތި ދަންނަވަނީ. 

 

 އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެންނަ   ދެފުށް  ކަންތައްތައް ކުރުން  ރަނގަޅަށް  ޢަދްލުވެރިވުމަކީ ވެސް ހަމަ  ބުނަންޏާ.  އެކައްޗެއް ހަމަ  ދާދި  ދެން 

ގޮތަކަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި. އިންސާފަކީ ވެސް ހަމަ ރަނގަޅުގޮތަކަށް އެ މީހަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން.  

ން އެހެންވީމާ، އަދި މި ޢަދުލު އިންސާފުގެ  ކަށް ޙައްޤު އަދަބު ދިނުން. ދެހޭ މީހަ އެ މީހަކަށް ޙައްޤުވާ އަދަބެއް ދޭންޖެ

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެ ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ލިބިދިނުން.  

  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  އިންސާފަކީ ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ޙައްޤު ލިބިދިނުން ކަމަށް

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކަމަކާއި އެ މި ދޭތީގެ   ސުލޫކީ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރަކު އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ 

 ؟ ފަރަގު ހޯދާނީ ކިހިނަކުންތޯ

 

 އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އައިމިނަތު 

ސުލޫކީ މައްސަލައަކަށްވާނީ އެއީ އެ މީހާގެ މަޤާމުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފުން އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަކަށް އެ  

މަސައްކަތްކުރުން. ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ މިންގަނޑުތަކާ  

 ؟ވުން ދެން އެއީ އަޅުގަނޑު. ދެން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކީކޭތޯޚިލާފު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ފަނޑިޔާރަކު ސުލޫކީ މައްސަލައަކާއި ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމެއް ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ ކަމަކާ ތަފާތުވަނީ  

 ؟ ކިހިނެއްތޯ

 

 ކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އައިމިނަތު އުއްމު

ކަންތައްތައް   އެ  އެހެންވީމާ،  ކަނޑައަޅާފަ.  ހުންނާނެ  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  އެއީ  ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުގެ  ދެން 

އޮންނަ   ކަނޑައަޅާފައި  އެ  ނޫނީ  ބޭރުން  މަޤާމުން  އެކަމަކު  ނޫން.  ބޭރުވިއްޔެއް  މިންގަނޑުން  ސުލޫކީ  އެއީ  ކުރުން 

 ން ބޭރުން ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ އެއީ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވުން.  ސުލޫކީ މިންގަނޑު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އާންމުންގެ މީހަކާއި ލޯޔަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކާއި ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ހައި  

ތިބެގެ ފަނޑިޔާރަކާ  ކިހިނެއްތޯ  ކޯޓުގެ  ބަލަންޖެހުނީމާ  މައްސަލައެއް  ސުލޫކީ  ފަނޑިޔާރުގެ  އުއްތަމަ  ން 

ދޭތެރޭގައި އެކަމާއި  ދޭތެރޭގައި  ؟ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  އެކަމާއި  ކިހިނެއްތޯ  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ  ދެން 

ޓުގެ ފަނޑިޔާރެއް މި  ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި މި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ސުޕްރީމް ކޯ؟ ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީ

އޮންނަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނޫން މީހެއް ޖޭ.އެސް.ސީގައި މި ހުންނަނީ. ދެން އާންމުންގެ ތެރެއިންދާ މީހަކާއި ދެން  

އަދިވެސް ކޮންމެވެސް އެހެން މީހަކާ ވެގެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން. އެފަދަ ހާލަތުގައި  
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އެކަމާއި ދޭތެރޭގައި ހަމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އަޅުގަނޑު މި ސުވާލު  ؟ އިގަންނަވަނީކިހިނެއްތޯ ދެކިވަޑަ

 ކުރީމައި ހިތަށް އަންނަ އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވާ.

 

   އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލޮޖިކަލީ.   ހަމަ  މި  ގޮތް  ދެކޭނެ  ނަޒަރުން  މި  އެ މީހާގެ  ހުންނާނެ  ވެސް  މީހާގެ  އަންނަ  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  އެއީ 

މިއީ   ދެން  އަނެއްކޮޅުން  މިދެން  އެގޮތުން  ހަމަ  އަދި  ނޮލެޖް.  ހުންނާނެ  ގޮތުން  ގާނޫނީ  ލޯޔަރުގެ  ހަމަ  ދެން 

ލާޒިމުކުރައްވާފައި މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް. ދެން ހަމައެކަނި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖޭ.އެސް.ސީއަށް އެބައޮތް  

ގާނޫނުތަކާއި   މި  ވެސް  މެންބަރުންގެ  ޢާއްމު  މި  އެހެންވީމާ،  ހުންނަވަނީކީ.  މި  ނޫން  މެންބަރެއް  އާންމުންގެ 

ކު ވެސް އެފަދަ  ގަވާއިދުތަކާއި މި ކަންތައްތަކުގެ ނޮލެޖް ހުންނާނެ. އެއީ މިފަދަ މަޤާމަކަށް އަންނަން ޢާއްމު މެންބަރަ

 ނޮލެޖް ހުރެގެން މި މައްސަލަތައް ބަލާނީ.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތް ގޮތުން މިވާ   ދޭތެރޭގައި ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ. މިހާރު ކޮމްޕޮޒިޝަން  ޖޭ.އެސް.ސީ އެ ކޮމްޕޮޒިޝަނާ 

މަޖިލީހުގައި ލިބިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާމު ދެން ޖުޑިޝިއަލް  ގޮތަކީ އެއީ ސަރުކާރެއް އައުމަށްފަ ހު ސަރުކާރެއްގެ މެޖޯރިޓީ 

% ކޮމިޝަނުގެ  %  100ސަރވިސް  ބަޔަކަށް    85ގާތްގަނޑަކަށް  ކުރާ  ވެރިކަން  އެއިރެއްގައި  އޮންނަނީ  މެޖޯރިޓީ 

ކިހިނެއްތޯ   ދޭތެރޭގައި  ކޮމްޕޮޒިޝަނާ  މި  އޮތީ.  މި  އަދި  ޤާނޫނުއަސާސީ  އެގޮތަށް  ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީ  ލިބިފަ. 

 ؟ކިހިނެއްތޯ

 

 އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރައްޔިތުންގެ   މި  ތެރޭގައި  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ދާއިރާތައް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ރިޕްރެޒެންޓްކުރަން  ޖޭ.އެސް.ސީ 

ކޮންމެ   ފަނޑިޔާރުން  ގޮސް  އެހެން  މެންބަރެއް،  ތެރެއިން  އާންމުންގެ  މި  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ރައީސް،  މަޖިލީސްގެ 

ބަ ހުންނަވާ. މި އާންމު ލޯޔަރުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާ  ކޯޓަކުން ރިޕްރެޒެންޓްކޮށްދެއްވަން ބޭފުޅަކު އެ

މެންބަރުން އެބަ ތިބި. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ    10ބޭފުޅަކު ވެސް އެބަ ހުންނަވާ. އެހެން ގޮސް  

ފެންނަ އަޅުގަނޑަށް  ކޮމްޕޮޒިޝަން  އެހެންވީމާ،  ހުންނަވާ.  އެބަ  ބޭފުޅަކު  ވެސް  ވަރަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ނީ 

ތިއްބަވާފައި އެކި ދާއިރާތަކުން މެންބަރުން ތިއްބެވީމައި    10ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް ކޮމްޕޮޒިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި   މެންބަރުން 
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މިއީ އާންމުންގެ ތެރެއިން ވެސް މެންބަރަކު ހުންނަވާފައި އަދި އަދި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ލީގަލް ބެކްގްރައުންޑް  

ންވީމާ، މި ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ.  ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އެހެ

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޝަނުން ޖުޑިޝިއަލް   އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ސުވާލެއް ދަންނަވައިލާނަން. މިއީ އާދެ! އެ 

ސް ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭނެ މުހިންމު މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި އެބަހުރި ފަނޑިޔާރުން އެޕްރައިޒަލް  ސަރވި

ނޮލެޖެއް   ބެކްގްރައުންޑެއް  ކުރެއްވުމުގެ  މަސައްކަތް  ބާވަތުގެ  މި  ހަވާލުކުރެވިފަ.  ވެސް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ 

ކި ތަންތަނުގައި މަތީ މަޤާމުތައް ފުރުއްވާފައި އެބަވޭ. އަދި ވަރަށް  ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އެކިއެ

މިކަހަލަ   އެބައޮތް.  ޙާސިލުކުރައްވާފައި  އެޑިއުކޭޝަން  ފޯމަލް  ޙާސިލުކުރައްވާފައި  ވެސް  ތަޢުލީމު  ލެވެލަކަށް  މަތީ 

 ؟ބެކްގްރައުންޑެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ

 

 : އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން

ފާއިތުވެދިޔަ   އިނީ    5އާދެ! އަޅުގަނޑު  އުޅެފައި  ކަންތަކުގައި  އެޕްރެއިޒްކުރުމާއި މި  އަހަރުގައި ވެސް މުވައްޒަފުން 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން. އެހެންވީމާ، އެޕްރައިޒް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފުދޭ ވަރަކަށް  

ޖުޑިޝިއަ މި  ކަމެއް. ދެން  ބޭފުޅުން  ފެމިލިއާ  މަސައްކަތްކުރަން އެ  ތެރެއިން ވެސް އެ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ލް 

ފައްޓަވާފައި   މަސައްކަތް  އެކީގައި  ލަފައާ  ކޮންސަލްޓެންޓުގެ  ގެންނަވާފައި  ވެސް  ކޮންސަލްޓެންޓެއް  މި  ފައްޓަވާފައި 

އެހެންވީ ކަމަށް.  ގެންދަވާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެ  މިހާރު  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު  އެއަށް  މާ، 

 ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަނެއް ސުވާލަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވިއިރުގައި އެއްވެސް ތަނެއްގައި ނޫނިއްޔާ އެއްވެސް މާޒީއެއްގެ އެއިރެއްގައި ވެސް  

ދިމާވެގެން އެކަހަލަ މައްސަލައެއް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ބެލިފައި ނުވަތަ  އިންޓަރގްރިޓީ އެތިކަލް މައްސަލައެއް  

 ؟ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނެއްގެ އިންޓާރނަލީ އެކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅި ބެލިފައިވާނެތޯ
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 އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މި އިންޓަރގްރިޓީއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް. ދެން ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ އެކަހަލަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ވެސް ޗެކްކޮށްލާފައި މިއީ މިކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތުގައި   މުއައްސަސާއެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  ވަރަށް  ކޮމިޝަނަކީ  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  މިއީ  އާދެ! 

މުއައްސަސާވީމާ   ބަލާ  ކަންކަން  ފަނޑިޔާރުންގެ  ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ.  ޤާނޫނުއަސާސީން 

ފަނޑިޔާރުގެއާ މެދުގައި މީހުން ވަރަށްގިނައިން އިނގިލި ދިއްކުރޭ. ރިޝްވަތު ހުށަހަޅާ ކަމާއި ރިޝްވަތު ބަލައިގަންނަ  

އެހެން  މީސްމީހުން.  ބައެއް  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ފަރާތުން  ކަމާއި  ފަނޑިޔާރުންގެ  މި  ވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ވީމާ، 

ނުފޫޒެއް އައިސް ރިޝްވަތެއް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާއިރު ކިހާ  

ގެ ކިހާ ޔަޤީންކަމެއް  އެފަދަ ހުށަހެޅުމަކަށް ދީއްލާނުލައްވާނެ ކަމު؟ ޔަޤީންކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ދެވިދާނެތޯ

 ؟ދެއްވާނަންތޯ

 

 އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންޓަރގްރިޓީއާ    100% ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުގެ  ދިމާނުވާނެކަން.  މައްސަލައެއް  އެކަހަލަ  އަރުވަން  ޔަޤީންކަން  ހަމަ 

ދިމަލެއް ނުވާނެ. ފާއިތުވެދިޔަ ތާނގައި ވެސް   ދިމާވެފައެއް ނެތް. އަދި ކުރިއަށް އޮތް  ބެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

 ތާނގައި ވެސް ދިމަލެއް ނުވާނެ. އެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  މި އައިމިނަތު އުއްމުކުލްސުމާ  ން  އާދެ! އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ސުވާލެއް ނެތީމަޔާއި އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެ

ކުރެވެމުން ދިޔަ، ފުރިހަމަ ނަމަކީ އާމިނަތު އުއްމުކުލްސުމް. ކުރެވެމުންދިޔަ އިންޓަރވިއު މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން 

 ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންދެއްވީތީ.

 

 އުއްމުކުލްސުމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އައިމިނަތު 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   ރެޕްރެޒެންޓްކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ހުސްވެފައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  އާދެ! 

މިހޮވުމުގެ މައްސަލައިގަ އިންޓަރވިއު  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީން    އި ދެންމެ  ކުރެވުނު އާމިނަތު އުއްމުކުލްސޫމަށް މި 

އަހަނީ   މި  ވޯޓަށް  ކަމަށް  ތާއީދުކުރައްވާ  ފޮނުވުމަށް  ފާސްކުރައްވާފައި  ނަން  މި  ފުލޯރއަށް  އަދި  ތާއީދުކުރައްވާ 

ތިއްބެވި ވޯޓު ދެއްވާފައި މިވަނީ މި  މެންބަރުންގެ. އާދެ! ހުރިހާ، ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  މެންބަރުން   ހުރިހާ 

އޮތީ ރެފަރަލެއްތޯ  ދެން  ބޭފުޅާއަށް.  ހުންނެވި  ދެން  ފޮނުއްވުމަށް.  ފުލޯރއަށް  އަދި  ފާސްކުރުމަށް.  ؟ ނަންފުޅަށް 

عل)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ޓީއަށް  އާދެ ޖުޑިޝިއަރީ ކޮމި؟ އާދަމް މިޤްދާދަށް މަރުޙަބާ. އާދަމް މިޤްދާދު ދެއްތޯ  یكم السالم 

އާންމުންގެ   ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ގެންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަރުޙަބާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ތިއްބެވީ   މި  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތު  މަސައްކަތް.  އިންޓަރވިއުގެ  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  ބޭފުޅަކު  ފަރާތުން 

މެން އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  މޫސާ  ހެންވޭރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ލަޠީފް،  ޙަސަން  ބަރު 

ޝަފީޤް، ހެންވޭރު  هللا ސިރާޖު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

އިއްޒަ ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޙަސަން  އުތުރު  މެންބަރު  ތްތެރި 

ރިޟާ، ކެންދޫ   އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވަގުތަކު ނެތް. ގުރައިދޫ  މި  ދާއިރާ  ޒަރީރު، ކަނޑިތީމު 

އިމްތިޔާޒު   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  އަދި  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ކޮމި އަޅުގަނޑު  އެރުވުނު  ފަހުމީ.  ފުރުޞަތެއް  ކުރީގައި  އެއީ  ދަންނަވައިލާނަން.  ކުޑަކޮށް  ގޮތް  ކުރިއަށްދާނެ  ޓީ 

ގެނައުން، ގެންނެވުމުގެ. ނަމަވެސް އެ ބޭނުންފުޅު   އެއްވެސް ރެފަރަލެއް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ ރެފަރެލްއެއް 

ކޮމެންޓަށް   އާންމުންގެ  ދެން  ނެތީ.  ވަގުތު  މި  ފުރުޞަތު  އެ  އާންމުންގެ  ނުވާތީވެ  ނަމަވެސް  ހުޅުވާލެވުނު.  ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކޮމިޓީއަކަށް.  ނެތް  ލިބިފައެއް  ގޮތުން  ބެހޭ  މިޤްދާދާއި  ނައި  ކޮމެންޓެއް  އެއްވެސް  ފަރާތުން 

ވިދާޅުވުމަށް   ތަޢާރުފުގެ ގޮތުން ބަސްފުޅެއް  ފުރަތަމަ  ފެށެނީ އާދަމް މިޤްދާދަށް. އަޅުގަނޑު  އިންޓަރވިއު މިހާރު މި 

އާދަމް    10ކައި  ޓަ އެރުވޭނެ  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އެއަށްފަހުގައި  ދެވޭނެ.  ފުރުޞަތެއް  މިނިޓުގެ 

މެންބަރަކަށް ވެސް   މިނިޓުގެ    10ފުރުޞަތު،    10މިޤްދާދަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލު ދެންނެވުމަށް. ކޮންމެ 

ބޭނުންފު މެންބަރަކު  އެ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ  އެރުވުމަށް  ފުރުޞަތު  ތަޢާރުފު  މިހާރު  އެހެންވެ  ކަމަށްވަނީނަމަ.  ޅުވާ 

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ. 10ޓަކައި 
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 އާދަމް މިޤްދާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

علއާދެ!   ގާތްގަނޑަކަށް    یكم السالم  އަޅުގަނޑު  މިޤްދާދު. ދެން  އާދަމް  ކިޔަނީ  ވަނަ އަހަރުން    2004އަޅުގަނޑަށް 

ގާތްގަނޑަކަށް   ކުރެވިފައިވަނީ.  މަސައްކަތް  ދާއިރާތަކުގައި  މީޑިއާގެ  ތަފާތު  ރާއްޖޭގެ  އަހަރު    2012ފެށިގެން  ވަނަ 

ދެން   ދާ  2000ވަންދެން.  އެކިއެކި  ކިޔެވުމުގެ  ދެން  މަސައްކަތްކުރި،  މީޑިއާގެ  މި  ވެސް  ތެރޭގައި  އިރާތަކުގެ 

ހަދާފައިވާނެ. ދެން   ޕްރޮގުރާމްތައް ވެސް  ކަންތައްތައް ވެސް  ކިޔެވުމުގެ ބައެއް ކަހަލަ  ތަމްރީނަށް  ތަފާތު  ދާއިރާއިން 

މިހާރު   ދެން  ހާސިލުކޮށްފައި  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީޢާ  އޮފް  ބެޗަލާރސް  އެއީ  ޙާސިލުކުރީ  ތަޢުލީމު  މަތީ  އަޅުގަނޑު 

ކި އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ދާއިރާއިން. ދެން  ޕޮލިސީގެ  ސޯޝަލް  އިން  އާރޓްސް  އޮފް  މާސްޓާރސް  މިދަނީ  ޔަވަމުން 

ވަނަ އަހަރު. ދެން ބައެއް    2004އަދާކުރި ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގައި ޖާނަލިސްޓެއްގެ ވަޒީފާ. އެއީ  

ރާއްޖޭ ދެން  މަޤާމު.  އެޑިޓަރކަމުގެ  މެނޭޖިންގ  ދި  މެގަޒިންތަކުގައި  ޗެނަލް  ރޭޑިއޯ  ޕްރައިވެޓް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ގެ 

އެފް.އެމްގެ ޕޮލިޓިކަލް ކޮރެސްޕޮންޑެންޓުގެ މަޤާމު. ދެން ދިޓީވީގައި ވެސް ޑެޕިއުޓީ އެޑިޓަރކަމުގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފަ. 

ރައީސުލްޖުމް ފަހުން  އޭގެ  އަދާކުރިން.  އަޅުގަނޑު  މަޤާމު  ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ  އެމް.އެން.ބީ.ސީގައި  ހޫރިއްޔާ  ދެން 

އަދާކުރުމަށްފަހު   އަޅުގަނޑު  މަޤާމުގައި  އެނަލިސްޓެއްގެ  އިންފޮމޭޝަން  މިއަދާ    2013އޮފީހުގައި  ފެށިގެން  އިން 

ހަމައަށް ވެސް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ފައިނޭޝަލް ދާއިރާގައި. އެއީ އިންޝުއަރެންސް  

 މަންޓް އެގްޒެކެޓިވެއްގެ މަޤާމުގައި. ޝުކުރިއްޔާ.  އަމާނަތަކަފުލްގެ މި ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތު   މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  ވަގުތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

 ރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.ހުޅުވައިލާނަން. ވިދާޅުވެދެއްވީމައި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އިއްޒަތްތެ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މިޤްދާދު. މި މިޤްދާދު މި ހޮޓާތަކަށް ކެފޭތަކަށް ސައިބޯން، ކޮފީ ބޯން ވަޑައިގަންނަވަންތޯ

 

 އަލްފާޟިލް އާދަމް މިޤްދާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ގިނައިން ހަމަ ދަން ތަން.އާދެ! 

 



 2020  މާރިޗް  16                             ވަނަ ބައްދަލުވުން  11ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

26 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އާންމުކޮށް ކޮން ތާކަށްތޯ ދަނީ

 

 އާދަމް މިޤްދާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަ ލެމަންގްރާސް، ސީވިއުއަށް  ގިނައިން  އާންމުކޮށް އަޅުގަނޑު ދާ ދެ ތިން ތަނެއް ހުންނާނެ. އެއީ  ނޑު ވަރަށް 

އަރަން ހަވީރު ގަޑީގައި ސައިބޯން. ދެން އާންމުކޮށް ކޮފީ ބޯން އަޅުގަނޑު އަރަނީ އެސްޖެހި ގެލަރީއަށް ގާރޑެންއަށް.  

 މިހާރު އެތަން ބަންދުކޮށްފައި އިންނަނީ.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެތޯ  ؟ އަރާއިރުގައި އާންމުން ޖުޑިޝިއަރީއާ ދޭތެރޭގައި ދެކެނީ ކިހިނެއްތޯއާންމުކޮށް ތި  

ޓަކައި   ރަނގަޅުކުރުމަށް  ގޮތް  ދެކޭ  ދޭތެރޭގައި  ޖުޑިޝިއަރީއާ  އާންމުން  ކަމަށްވަންޏާ  ނުދެކޭ  ރަނގަޅަށް  ނޫނިއްޔާ 

 ؟ރަންތޯ މިޤްދާދަށް ކޮން މަސައްކަތެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކު

 

 އާދަމް މިޤްދާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަކީ   މިއީ  ކަންނޭނގެ.  މުހިންމު ސުވާލެއް  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ވަނަ އަހަރުއްސުރެ ފަށައިގެން ރާއްޖޭގައި މި ހިނގާދިޔަ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކުގެ މަންޒަރުތައް    2004ގާތްގަނޑަކަށް  

ކަމުގައި ވީނަމަހީ ވެސް  ހަ މަޖިލީހަށް ބަލާލި  ރައްޔިތުންގެ  ވަރަށް ގާތުން ބަލަން ފުރުޞަތު ލިބުނު މީހެއް. މި  މަ 

މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންވުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދިޔައިރު  

ފުރުޞަތު   ބަލަން  ވެސް  މަންޒަރުތައް  ފަރާތެއް  އެ  ލިބުނު  ހައިސިއްޔަތުން  މީހެއްގެ  މަސައްކަތްކުރާ  މީޑިއާގައި 

ސީދާކޮށް   ސާފު  ވަރަށް  ގޮތް  އައި  ފެށިގެން  ކަންތައްތައް  އިޞްލާޙީ  މި  ރާއްޖޭގައި  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑަކީ. 

ސާސީގައި ތަސައްވުރު  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަން އެބައޮތް. އެގޮތުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ ޤާނޫނުއަ

ފަނޑިޔާރުގެއެއްގެ   އިންސާފުވެރި  މިނިވަން  ފަނޑިޔާރުގެއަކީ  ރާއްޖޭގެ  ކަމަކީ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ކުރެވިގެންދިޔަ 

ގޮތުގައި އެކަށައަޅާ ކަނޑައެޅިގެން ދިއުން. އެކަން އެގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ގޮއްސަ.  

ދާ ހަމައަށް ވެސް އެ އެ މިނިވަންކަން، ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްވަނީ  އެހެންނަމަހީ ވެސް އަ

ކުރެވިފަ.  ވަނީ  ވެސް  ދަންދެން  ހަމައަށް  މިއަދާ  ރައްޔިތުންނެއް  ބައިވަރު  އެތައް  ޝަކުވާ  އެކަމުގެ  ނުލިބި. 
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މިއަދު   ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ބަދަލެއް  އެހެންނަމަހީ  އުއްމީދީ  ބަދަލެއް،  ވެސް  ކިރިޔާ 

އައުމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަމުން މި ދަނީ މިއަދުއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، ދެން ވަރަށް ގިނަ  

ޖޭ.އެސް.ސީ  ބޮޑު ހުރަހެއް ކަމަށް  މިނިވަންކަމަށް އޮތް ވަރަށް  ގެ  ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް އެއީ ޖުޑިޝިއަރީގެ 

އެކުލަވާލިއިރު   އޭރު  ޤާނޫނުއަސާސީ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  އޮތްގޮތް.  އެކުލެވިގެން  ކޮމްޕޮޒިޝަން  މިސާލަކަށް 

މި އޮތީ.   އެކުލަވާލެވިފައި  ކޮމްޕޮޒިޝަން  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  މޮޑެލަށް.  ބަލާފައި ސައުތް އެފްރިކާގެ  މި އޮތީ  ރާއްޖޭގައި 

 މައްސަލައެއް ނޫން މައްސަލައަކީ. އަސްލު ކަންކުރަން ތިބޭ މީހުންގެ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮމްޕޮޒިޝަންގެ

އިޚްލާސްތެރިކަން މީގައި އޮތީ. މިއަދު ވެސް ހަމަ ޖޭ.އެސް.ސީ ހަމަ މިނިވަންކަމާއި އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އެ  

އެކަށައެ ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  މިނިވަންކަން  އެ  ކޮބައިތޯ  އަގެންދަވަނީ.  މައިގަނޑު  މައްޗަށް  ސް ޅުނު  އެކަމުގެ  ލަކީ. 

ޙުކުމްކުރުން އެކަންޏެއް   ރަނގަޅަށް  ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާފު ދިނުމެއް ނޫން ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން  ބަލާކަމުގައި ވަނީނަމަ 

އެ   ޚިޔާލު  ނުވަތަ  ވިސްނުން  ގާއިމްކުރާކަމުގެ  އިންސާފު  އެ  އުޅެނީއެއް.  މި  މުހިންމުވެގެން  އެންމެ  މީގައި  ނޫން 

ޤަބޫލުކުރެވެންޖެހޭ އިންސާފު އެބަ ކަށަވަރުވާކަން.  ރައްޔިތުންގެ ތެ މީހުންނަށް އެބަ  އެބަ ޖެހޭ. އެ  އޮންނަން  ރޭގައި 

ކަށަވަރުކުރެވޭކަން. މީގެ ކުރިން ކީއްވެގެންތޯ އިންސާފު އެ އުސޫލުން ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރައްވަމުން ގެންދެވީ. އޭގެ  

ވެ ހަމަގައިމު  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ސަބަބެއް  ވެސް  މައިގަނޑު  ރައްޔިތުން  ގިނަ  އަދި  ވަނީ  ޤަބޫލުކުރެވިފައި  ސް 

ޤަބޫލުކޮށްފައި އޮތީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަތްފޯރާފަށުގައި ތިބި ބައެއް ނޫންކަން. އެ މީހުންނަކީ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބައެއް  

ރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން  ނޫންކަން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް. އެކަމަކު މިއަދު އެ މަންޒަރު ބަދަލުވެގެން ދާކަން އެއީ ހަމަ ވަ 

ޙުކުމްކުރާނީ މިއަދު މިވެނި   އާނ! އަޅުގަނޑު  ވެސް ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. ސަބަބަކީ މިއަދަކު ނުކެރޭނެ ފަނޑިޔާރަކަށް 

ހަމަކުރާނެކަން.   އަރާ  ގާނޫނު  އެނގޭނެ  މީހުންނަށް  އެ  ހުންނާކަށް.  އަތްއުރާލައިގެން  ހަމަ  ކިޔައިގެން  މިގޮތަށޭ 

ކީއްވެގެންތޯ.   ގޮތުގައި.  ސަބަބަކީ  ރަނގަޅު  ފަންކްޝަން ކުރޭ  މިއަދު  ކޮމިޝަން  ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް  ސަބަބަކީ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 
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ވިދާޅުވެއްޖެ ފަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތު ނެގުމާއި ޖަވާބުދާރީކުރުމާއި އަދި މި އެއްވެސް ކަމަކީ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

ފަނޑިޔާރުންނާ   ޤަބޫލެއްނުކުރޭ  ވެސް  ފަނޑިޔާރުން  އަނެއްކާ  ނުނޭ.  ކަމެއް  ބެލޭނެ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ކުރީގައި 

. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މިޤުދާދު ދެންމެ  ހިސާބަށް މި މައްސަލަ ބެލޭނެ އެއްވެސް ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އޮތް ކަމަށް

ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ މިއަދު ފަނޑިޔާރުން ވެސް ޤަބޫލުކުރޭ ޖަވާބުދާރީކުރުވޭނެ ކަމަށް. އަދި އެ މީހުން ގާނޫނާއި އަދި  

ފަނޑިޔާރުން   ޖުމްލަކޮށް  ކަމަށް.  ކުރެވޭނެ  މުރާޖަޢާ  ވެސް  ޙުކުމްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ރެވޭނެ ނިޒާމެއް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްފައި އޮތް ކަމަށް މަނިކުފާނު ވެސް ޤަބޫލުކުރަމު. ސުވާލަކީ،  ޖަވާބުދާރީކު

ކޮންކޮން   ކުރެވޭނީ  ޓަކައި  ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް  ފަނޑިޔާރުން  ކޮބައިތޯ  ތެރެއިން  ސަރވިސްގެ  ޖުޑިޝިއަލް 

 ؟ކަންތައްތަކެއްތޯ

 

 އާދަމް މިޤްދާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގާނޫނުގައާއި  އާދެ! ޝު ކޮމިޝަންގެ  ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ކުރިއްޔާ 

ރަނގަޅަށް   ވަރަށް  އިންތިޒާމު  އެ  އަލީގައި  ގަވާއިދުތަކުގެ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ކޮމިޝަންގެ  އެ  އަދި 

ދު އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް އެކަށައަޅާ ހަމަ  އެކަށައެޅިފައި ކަންނޭނގެ މިވަނީ. އެއީ ފަނޑިޔާރުންނާއިމެ

އިންތިޒާމު   އެ  އަޅާފައި  ފިޔަވަޅު  ވަނީ  ފަނޑިޔާރުންނާއިމެދު  ގިނަ  ވަރަށް  މަތީން  އެގޮތުގެ  ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ 

 ސް. ޝުކުރިއްޔާ.  ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ކަންނޭނގެ ވަނީ މިހާރު ވެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

މަޤާމެއް   މަތީ  ވަރަށް  ވެސް  ކުންފުންޏެއްގައި  އިންޝުއަރެންސް  ވިދާޅުވެއްޖެ  ސުވާލަކީ،  ދެވަނަ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ޝަކުވާއެއް   ބޮޑު  ވަރަށް  އާންމުންގެ  ދެން  އާމަނަތަކާފުލްގެ.  ވާހަކަ.  އިންޝުއަރެންސް  އަދާކުރެއްވި  އާންމުކޮށް 

ޙާދިސާއެއް، އިންސިޑެންޓެއް ހިނގީމަ   އިނގޭތޯ. ދެން އެ ކްލޭމްތައް ލަސްވުމާއި އަދި ބައެއް ފަހަރު  ކްލޭމްތަކުގައި 

ކްލޭމް ހޯދުމުގައި ހަމަ ކުރިން ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އެބަ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް. ވާހަކައަކީ  

އަޅުގަނޑު ސުވާލަކީ  ހަދިޔާބަދި ކަމަށް.  ބުނާ  އެބަ  މަސްއޫލުވެރިން  އިސް  ތަނުގެ  އެ  ޑައިރެކްޓްކޮށް  ހަމަ  ދޭން  ޔާ 

 ؟ މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވިތޯއޭ މަނިކުފާނަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދަމް މިޤުދާދު 
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ލް ކުރަނީ ކްލެއިމްސްގެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ޑައިރެކްޓްލީ ހެންޑް

އިއްޒަތްތެރި   އާދޭ.  މައްސަލަތައް  އެ  ދެން  ބައިގައި.  މައިގަނޑު  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ  ބިޒްނަސް  އުޅެނީ  އަޅުގަނޑު 

ހަމަ ވަރަށް ގިނައިން އާދޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ   ފަދައިން  މެންބަރު ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި 

މައްސަލައެއް،  ކު އެއްވެސް  އެފަދަ  ރިލޭޓްކޮށް  އަމާނަތަކާފުލްއާ  އެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ދިފާޢުކުރަނީއެއް  ންފުނި 

ކުރެވޭނެ   އެކައުންޓަބަލް  ވަރަށް  ވަނީ  ރޭވިފައި  މަސައްކަތްތައް  ޑިޕާރމަންޓުގެ  ކްލެއިމް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސަބަބަކީ 

. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން ސަރވޭޔަރުން ވެސް ކަނޑައަޅާފައި ވާނީ  އަދި ދެފުށް ފެންނަ ކަހަލަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން

ސާރވެޔަރެއް   މިނިވަން  ނިސްބަތްނުވާ،  ކުންފުންޏަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ގޮތުގައި.  ބައެއްގެ  މިނިވަން 

ޕޭކުރުމުގެ  ކްލޭމް  އަޅުގަނޑުމެން  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ރިޕޯޓުތަކުގެ  އެ  ލައްވާ  ސަރވޭޔަރު  އެ    ކަނޑައަޅައިގެން 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

މަނިކުފާނު   ގޮންޖެހުންތަކަކީ  ހުރި  މިހާރު  ނިޒާމުގައި  ޝަރުޢީ  ރާއްޖޭގައި  ސުވާލު.  ފަހު  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ޝަރުޢީ ނިޒާމު  އަދި މި  ؟ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ކޮބައިތޯ

މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މި ހިނދުން މި ހިނދަށް މަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ގެންނަންޖެހޭ  

ކޮބައިތޯ ޝަރު؟ އިޞްލާޙުތަކަކީ  ނޫނީ  ބަދަލުގެނެސްގެންތޯ  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ނިޒާމުގެ  ސުވާލަކީ،  ޢީ 

ދަތިތައް   ހުރި  އެ  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  ނޫނީ  ބަދަލުގެނެސްގެންތޯ  ނިޒާމަށް  ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ 

ނިޒާމު  ؟ ހައްލުކުރެވިގެންތޯ ޝަރުޢީ  މުޅި  ބޭނުންވަނީ  އަހާލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޖުމްލަކޮށް  ވާހަކައަކީ 

ދާއިރާއަކަށްތޯ   ކޮން  ކޮން  ޓަކައި  އިޞްލާޙުތަކެއްތޯ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ކޮންކޮން  ވަގުތު  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

 ؟ގެންނަންޖެހެނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދަމް މިޤުދާދު 

ފާހަގަވަނީ   ބަލައިލާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް  މައްސަލަތަކަށް  ކަމަކީ ފަނޑިޔާރުގޭގެ  ފުރަތަމަ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މީގައި 

ތިއް ލިބިފައި  ޢިލްމު  ތަމްރީނާއި  މަދު  އެކަށީގެންވާ  ވެސް  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް  ހަމަ  ނިސްބަތް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ބެވި 

ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި، އެޕާޓް ފްރޮމް ސްޕްރީމް ކޯޓު. މިއަދު ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު އެކުލެވިފައި އެ  

ވަކީލުކަ ހަމަ  ކުއްލިއަކަށް  ހަމަ  މިހާރު  ފަރާތްތަކެއް.  ގާބިލު  ވަރަށް  ޢިލްމީ  ވަރަށް  އަންނަ  ވަނީ  ކިޔަވައިގެން  ން 
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ބެންޗަށް   ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  ޔަޤީން  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ވަކީލަކަށް  ހަމަ  އުޅޭ  މި  ހަމަ  ނުވަތަ  ކުއްޖަކަށް 

ދިމާލުގައި   އެ  ބަޙުސެއް  ޢިލްމީ  އެ  ނުނިންމޭނެ.  ކަމެއް  ވާހަކަދައްކައިގެން  ހަމަ  ގޮތަކަށް  ފަސޭހަ  ކުރިމަތިލާފައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދާނެ. ބޭރުގައި ކޭ މަންޒަރު  ޖެހޭނެ. އެ  ލޯތަކަށް ވެސް ރިފަރ ކުރައްވަން  ސަސް، ކޭސް 

އެބަ ފެނޭ ދެއްތޯ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މިހާރުގެ ބެންޗުން ނުކުންނަ އިއްވާ ޙުކުމްތަކުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަންޒަރު  

ންޖެހޭ ދެން ހުރި ކޯޓުތަކަށް ވެސް. ހަމައެކަނި  ފެނޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ބަދަލަކީ. އެ ބަދަލު އެބަ ގެންނަ

ކޯޓެއްގެ   ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  މެޖިސްޓްރޭޓުކަން  ފަރާތަކަށް  އަންނަ  ހިފާލައިގެން  ހަމައެކަނި  ފާހެއް  ޑިގްރީ  ލޯ 

ބޭނުންވާ ބަދަލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުގެނެވޭނެ، އެއީ އެއް ކަންތައް.   އެ  ފަނޑިޔާރުކަން ދިނީމަ އަޅުގަނޑުމެން 

ންވީމާ، އެ މަގަށް އެބަ މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާކަން މިއަދު އަޅުގަނޑު އެބަ ޤަބޫލުކުރަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ  އެހެ

މަތިން އެ ފެއްޓީ. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ ކޮންސަރނެއް އެބަ އޮތް. ސަބަބަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށްވެގެން ނުވާނެ  

ޢައްޔަންކު  ފަނޑިޔާރުން  ޙަޤީޤަތުގައި  ބަދަލުވާ  އަސްލު  އަންނަ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ކަންތައްތައް.  ވަކިކުރުމުގެ  ރުމާއި 

އޭގައި   ކޮންސިސްޓެންސީއެއް  އެ  ވެއްޖެއްޔާމުން  ކަމަށް  އޮތް  ދީފައި  ފުރުޞަތު  އެ  ސަރުކާރަކަށް  ކޮންމެ 

ރިކް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ހަމަ  ވެސް  މަޖިލީހަށް  އިއްޒަތްތެރި  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ނުހިފެހެއްޓޭނެ.  އެސްޓެއް 

ކޯޓު މިހާރުގެ   ސްޕްރީމް  މިސާލަކަށް  މިއީ  އޮޕީނިއަނެއް  ފާހަގަކުރައްވާ  ހަމަ  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  ގިނަ  ވަރަށް  ދެން 

ބެންޗާއި   ކޯޓުގެ  ސްޕްރީމް  ނީވޭ  އަޑެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ޝަކުވާއެއް  އެކުލަވާލެވިފަ.  އޮތީ  އެ  ބެންޗެއް  އައު 

ވީމާ، އެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އޭތި ލޮކް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެބަ ޖެހޭ އިންތިޒާމު. އެއީ ދެން  ގުޅޭގޮތަކުން އިނގޭތޯ. އެހެން 

ކޮންސިސްޓެންސީއެއް   އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ބަދަލުކުރުމުގެ.  ފަނޑިޔާރުން  ހަމަ  ވެސް  ފަރާތަކަށް  އަންނަ 

އެބައި އެއީ  ދެން  ވަނީނަމަ.  ބަލާކަމަށް  އެގޮތަށް  ނުހިފެހެއްޓޭނެ  ދެން    އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދޭތެރޭ.  ފަނޑިޔާރުގެއާ 

މަސައްކަތް   އެކްޓެއްގެ  ޕްރޮސީޖަރސް  ސިވިލް  މިހާރު  އެގޮތުން  ގެނައުން.  ގާނޫނުތައް  މުހިންމު  ގެންނަންޖެހޭ  ހުރީ 

އެބަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެބަ ކުރިއަށްގެންދެވޭ ކަންނޭނގެ. އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލަކަށް ވާނެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ  

ހަ ބަދަލުތައް  މައްސަލަތައް  މުހިންމު  ގެންނަންޖެހޭ  ވެސް  ގާނޫނަށް  އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާޢީ  ދެން  ޓަކައި.  އްލުކުރުމަށް 

ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެބަ ކުރިއަށްދޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ޢަމަލުކުރަމުން ވެސް އެބަ ދޭ. ދެން މި ހުރިހާ  

ބުނާ މި  އައިސްގެން  ވެސް  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  ތިބޭ  ގާނޫނަކާއި  ކުރަން  ކަން  ނަތީޖާއަކީ  އާޚިރު  އެންމެ  ހެން 

 މީހުންނަކީ އެކަށޭނަ ގާބިލު ބަޔަކަށްވުން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ނިމިވަޑައިގަތީ ދެއްތޯ. އިތުރު މެންބަރަކު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު   ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގޮތުގައި   މެންބަރެއްގެ  ޕާޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ސުވާލަކީ  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  މިޤުދާދުއާ  އަޅުގަނޑު 

ދެން އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ ކޮން ސިޔާސީ  ؟ ދެން ކޮށްފައި ވާނަމަ އެއީ ކޮން ޕާޓީއެއްތޯ؟ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެތޯ

 ތޯ، ހުންނެވި ނަމަ.  ޕާޓީއެއްގައި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާދަމް މިޤުދާދު

ސޮއެއް   ޕާޓީއަކަށް  އެއްވެސް  ސިޔާސީ  އަޅުގަނޑު  ވަނީނަމަ  ވިސްނާކަމުގައި  ދާއިރާއަށް  ސިޔާސީ  އަޅުގަނޑުގެ 

މަސައްކަތްތައް   2018ނުކުރަން   ގިނަ  ސިޔާސީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެކަމަކު  ދެން  އަންނަންދެން.  ހަމައަށް  އަހަރާ    ވަނަ 

ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާނެ   ކަންތައްތަކުގައި  ވަރަށް ގިނަ  އާއެކީގައި. އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އިން    2004ކުރެވިފައިވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ފަހުން    2018ފެށިގެން   އޭގެ  ޕާޓީއަށް.  އަދާލަތު  ސޮއިކުރިން  ފަހުން  އެންމެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހަމައަށް.  އާއި 

ދެން   ސޮއިކުރިން،  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ވަކިވެފަ.  އަޅުގަނޑު  ވާނީ  ވެސް  ޕާޓީން  ދެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު   ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ރާއްޖޭގެ   އޮތް  އެބަ  ގޮސްފައި  ފެނިގެން  އޮތީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ސުވާލަކަށް  ދެވަނަ  އަޅުގަނޑުގެ  އާދެ! ދެން 

ޒާމުގެ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒުތަކެއް ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރެވިފައި އަދި އެ ނިޔަތުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެއް ނޫނީ  ޝަރުޢީ ނި

ބޮޑެތި   ނިޒާމަށް  ބައެއްގެ  އެއް  ރާއްޖޭގެ  ނިޒާމަކީ  ޝަރުޢީ  ހުންނެވިތަން.  ތާއީދުކުރައްވައިގެން  ބްރޯކަރަކަށް 

މެން ގިނަ  ޢާއްމު  ކަމަށް  ގެންނަންޖެހޭ  އެ  އިޞްލާޙުތަކެއް  ދަނޑިވަޅު  މި  ދެން  ދެކޭ.  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  ބަރުން، 

އަޅުގަނޑުމެން  މިޤުދާދު  މެންބަރުކަމަށް  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ނަގައިގެންވާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ޒިންމާ 

ޔަޤީންކަމެ ބޮޑު  ކިހާ  ކަމުގެ  ނުފޯރާނެ  މިޤުދާދަށް  ނުފޫޒު  ބޭފުޅާގެ  އެ  މިހާރު  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  އް  ހޮވައިފި 

 ؟އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާދަމް މިޤުދާދު
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ފަހުމީގެ   އަލްޙާން  ތި ފާހަގަކުރެއްވީ  މެންބަރު  ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑަށް  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! ވަރަށް 

ޕްރެ އަޅުގަނޑު  ޝޯއެއް  ޓީވީ  ކެމްޕޭންގެ  ފަހުމީގެ  އަލްޙާން  އާދެ!  ކަންނޭނގެ.  އެއީ  ވާހަކަ  ޒެންޓުކޮށްދިނިން. 

އަޅުގަނޑު ކާންބޯން ކުރާ މަސައްކަތް. ތަފާތު ޓީވީ ޝޯތަކަށް ރިކުއެސްޓް ބޭސިސްކޮށް އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ކުންފުނިން  

ޝޯ   އެ  އަޅުގަނޑު  ދައްކައިގެން  ފީ  ޖެހޭ  އަދާކުރަން  ހަމަ  އުސޫލުން  އެ  މަސައްކަތެއް.  ކުރަމުންދާ  އަޅުގަނޑު 

ހަރަކާތްތެރިއެއް ނުވަން. އަދި  ހުށަހަޅައިދިނިން. އެއްވެސް  އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު  ކެމްޕެއިންގެ   ހާލެއްގައި 

ގޮތަށް   ވިދާޅުވާ  ތި  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  ނުކުރަން.  ވެސް  ތާއީދެއް 

އަޅުގަނޑު ވޯޓުދެއްވީ އިއް މަޖިލީހުގައި އިންތިޚާބުގައި  މުޢިއްޒަށް ކަން ވެސް. އާދެ!  ރައްޔިތުންގެ  މެންބަރު  ޒަތްތެރި 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު   ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޓުވީޓަކަށް   އިން  ކޮށްފައި  ޓުވީޓެއް،  ފަހުމީގެ  އަލްޙާން  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ކޮށްލީ  މި  ސުވާލު  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން 

މިސާލަކަށް   އެއީ  ބުނުއްވީ  ތި  އެހެންވީމާ،  ދެން  އެއްޗެއްވީމަ.  ފޮނުވާލި  އަޅުގަނޑަށް  ބޭފުޅަކު  ދާއިރާގެ  ބޭސްކޮށް 

ޓުން ކޮށްފައި އިން ޓުވީޓަކީ އަސްލު އޭގެ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށް ޓުވީޓެއް  ވެއްޖެއްޔާ އަލްޙާން ފަހުމީގެ ޓުވީޓަރ އެކައުން

 ވާހަކަތޯ ތި ބުނުއްވީ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ. އަޅުގަނޑު ވެސް ސުވާލެއް 

ގޮތުގައި،   މީހެއްގެ  އިނޮސަންޓް  މީހަކީ  އެ  ކުރިން  ގިލްޓީވުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވޭ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ދަންނަވާލަން. 

މިންގަނޑުތޯ   އެ  ކުރިން.  ސާބިތުވުމުގެ  ކުށެއް  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  ޖެހޭނޭ  ބަލަން  ގޮތުގައި  މީހެއްގެ  މައުސޫމު 

ފަނޑިޔާރުކަމު ހިނގާނީ  މައްޗަށް  މައްސަލައެއް  ފަނޑިޔާރެއްގެ  މެދުގައި  ބޭފުޅަކާ  އެ  ވަގުތުގައި  އިންނަވާ  ގައި 

މީހެއްގެ  ؟ ބެލޭއިރުގައި މައުސޫމް  ފަނޑިޔާރަކީ  އެ  ހިނދަކު  ނުވާހާ  ކުށްވެރި  ބަޔާންކުރާ  އެ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ކުރިއަ ފަނޑިޔާރުކަމާއިގެން  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެތޯ  ހަމަ  ވަޒީފާ  ބޭފުޅެއްގެ  އެ  ބައްލަވާފައި  ށް  ގޮތުގައި 

 ؟ވަޑައިގެންނެވޭނެތޯ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދަމް މިޤުދާދު 
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ހާލަތެއްގައި.   ޚާއްޞަ  ޖެހެނީ  ޢަމަލުކުރެވެން  ފަނޑިޔާރުންނާއިމެދު  ނޫން.  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ފަޑުޔާރަކާއިމެދު ކިރިޔާ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުން  މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި  އުފުލާލި ކަމުގައި ވިޔަސް    ސަބަބީ  ޝަކުވާއެއް 

އެ މައްސަލަ ހަމަ ވަގުތުން ބެލެންޖެހޭނެ. ފަނޑިޔާރާއި މެދުގައި އިނޮސަންޓް މީހެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫން ބަލާނީ. އެއީ  

 ފަނޑިޔާރަކަށްވީތީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަނޑިޔާ ފަނޑިޔާރަކަށް  އެ  ހިނގާއިރުގައި  މައްސަލައެއް  ފަނޑިޔާރުކަން  އެފަދަ  ފަނޑިޔާރުކަންމަތީގައި  ރުގޭގައި 

 ؟ ކުރެއްވުމުގައި ބެންޗުގައި ދެމިހުންނެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުކުރެއްވޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދަމް މިޤުދާދު 

ބަލާފައި   ކަމުގެ މައްޗަށް  ސީރިޔަސް  މައްސަލައިގެ  ހީވަނީ، އެ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ  ބާވަތަށް  މައްސަލައިގެ  އެ 

ސަސްޕެންޑުކުރުން ނުވަތަ ހަމަ މަޤާމުގައި ބަހައްޓައިގެން އެ ތަޙުޤީޤު ހިންގާ ފިޔަވަޅުއެޅުން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް  

ޓިވް މެޓަރއަށް ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރިފަރކުރައްވަން ޖެހޭނީ.  ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، މައްސަލައިގެ ސަބްޖެކް

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިން އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ސުވާލަކާ ގުޅިގެން، ވިސާޅުވި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ވާހަކަ. މިހާރު މި އޮތް ބެންޗާއި މެދުގައި  

ކޯޓަ ސްޕްރީމް  އެކި  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި.  ބަޙުސެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ދުވަސްވަރުގައި  ލެއްވި  ފަނޑިޔާރުން  އަންހެން  ށް 

ދީނީގޮތުން   ގޮތުގައި  ވިދާޅުވާ  ބޭބޭފުޅުން  ބައެއް  ފާހަގަކުރެވުނު.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިޔަތަން  ކުރެވިގެން  ދެކޮޅަށް 

ފަ ކޯޓެއްގެ  މަތީ  އެންމެ  ކަނބަލުންނަކަށް  އަންހެން  ވަނީވިއްޔާ  ކަމަށް  ނުތިބެވޭނެކަން.  ބަލައިފި  ނޑިޔާރުކަމުގައި 

 ؟ ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާދަމް މިޤުދާދު

ދެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ސާބިތުވުން. އެއީ ގަޠުވީ ގޮތުންނާއި   އޮންނަނީ  ލޮންނީ  އިސްލާމްދީނުގެ މައްސަލަތަކުގައި މި 

ކަމަކާ  ގޮތުން. އޮތް  ސާބިތުވެފައި  ގޮތުން  އޮންނާނީ  ގަޠުވީ  އެ  ނުކުރެވޭނެ.  ބަޙުސެއް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  މެދު 
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އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ   އެގޮތަށް. އެއީ މިސާލަކަށް ހަމަ ސީދާ ސާފު ޞައްޙަ ގޮތުން އެއީ ދަލާލަތުގެ ގޮތުން ވިޔަސް 

މައްސަލަތަ ލޮންނީ  މައްސަލަތައް.  ލޮންނީ  އޮތީ  ދެން  ނުނެގޭނެ.  މާނައެއް  އިތުރު  އޭގެ  ވިޔަސް  ކުގައި  ގޮތުން 

ފަނޑިޔާރުން   އަންހެން  އެގޮތުން  ރަޢުޔުތައް.  ތަފާތު  ބަޔާންކޮށް  ގޮތް  ދެކޭ  މައްސަލައާމެދު  އެ  ޢިލްމުވެރިންނަށް 

އޮތް   ތަފާތުވުން  ޚިޔާލު  އެއީ  ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  ސާބިތުވެފައި  ގޮތުން  ޤަޠުވީ  މައްސަލައަކީ  ޢައްޔަންކުރުމުގެ 

ރަޢު ކޮންމެ  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ރާއްޖެއަކީ  މައްސަލައެއް.  ފެނުމުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑު  ދެވޭނެ.  ވެސް  ޔަކަށް 

ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައުމެއް. ރާއްޖޭގެ އިސްލާމްދީނަށް، ރާއްޖޭގެ ސްޓޭޓް ރިލިޖަނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި  

ބިނާކޮށްފަ މައްޗަށް  އަސާސްތަކުގެ  ޑިމޮކްރެޓިކް  އޮތް  އެބަ  ހަމަ  އެއާއެކީގައި  ޖެންޑަރ  ވީނަމަވެސް  ދެން   .

އިކުއަލިޓީއަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ތަފާތުވެފައި އޮތް މައްސަލައެއްގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ލުމަކީ  

ހަމަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޕްރޮގުރެސިވް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ދެމިއޮތުމަށް ޓަކައި  

 ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ.   އެއީ ހަމަ ކުރަން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރީގެ   ގުޅިގެން  ބަދަލާއި  ގެނެވުނު  ގާނޫނަށް  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ގެނެވުނު،  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  މިހާރު  ސުވާލު.  ފަހު 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތުމަށްފަހުގައި  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ  

އެ   ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ   ވަނީ  ކަމަކަށް  އުފުއްލެވި  ބޮޑަށް ޝަކުވާ  ވަރަށް  ބެންޗުން  އޮތް  އޭރުގައި  ކޯޓުގެ  ވަނީ. ސްޕްރީމް 

އުއްތަމަ  ޚިލާފޭ. ބައިނަލްއަ އޭރުގައި  ފޮނުވި  ސިޓީއެއް  ވެސް  މަޖިލީހަށް  ޚިލާފޭ. ރައްޔިތުންގެ  މިންގަނޑުތަކާ  ޤުވާމީ 

ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ  ޕްރެކްޓިސްތަކާ  ؟ ފަނޑިޔާރު.  ބެސްޓު  ނޫނިއްޔާ  ކަމެއްތޯ  ޚިލާފު  ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

 ؟ޚިލާފުކަމެއްތޯ މި މޮޑެލްގައި ކުރިއަށްދިއުމަކީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާދުއާދަމް މިޤު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ވެރިކަން.  އޭރުގެ  ނަޝީދުގެ  މުޙައްމަދު  ރައީސް  އޮތީ  އޭރު  އަސްލު  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަށް، 

ހެދުނު މިސްޓޭކް.   ގޯސް  އެންމެ ފުރަތަމަ  އެޅެންޖެހޭނެ. އެއީ  ޙަޤީޤަތުގައި ފިޔަވަޅު  އަސްލު  ވެރިކަން. އެހިސާބުން 

ކޯޓަ އޮތް  އަސްލު ސްޕްރީމް  އޭރު  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ  ނުވާނެ. ދެން  ދެވިގެން  އުސޫލުން  އެ  ފުރުޞަތު  އެ  ކަށް 

ކުރުމުގެ.   ރިވަރސް  އެކަން  ބަދަލުގެނެސްގެން  ގާނޫނަށް  ކަންނޭނގެ  ނުލިބުނީ  ފުރުޞަތު  އެ  ސަރުކާރަށް  ގޮތުން 
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ހީވަ އަޅުގަނޑަށް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އެ  ކޯޓަކަށް  ސްޕްރީމް  ހާލެއްގައި  ކަންނޭނގެ  އެއްވެސް  )ބ(  މާއްދާގެ  ނީ 

އަސްލު   އެހިސާބުން  ނެގުން.  ކޯޓަށް  ސްޕްރީމް  ބާރުތައް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް 

ޙަޤީޤަތުގައި މި މުޅި އެތި މަސްހުނިވެ ނުބައިން ނުބަޔަށް އަސްލު ދިޔައީ. އަޅުގަނޑުގެ ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެއީ އޭރު  

ސްޕްރީމް   ކަމަކަށް.  އެގޮތަކަށް  ބަދަލުކުރެވިދާނެ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާ  އުސޫލުން  އެ  މާއްދާ  އެ  ކޯޓަކަށް 

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އޮތް މާއްދާއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޖޭ.އެސް.ސީގެ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން ލަޠީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ހުރި   ހައްދުފަހަނައަޅާފައި  ދީނީގޮތުން  ސުވާލެއް.  އެންމެ  އޮތީ  އަޅުގަނޑު  މިޤުދާދު.  މަރުޙަބާ  ޝުކުރިއްޔާ. 

އެ ދެން  ހަރަކާތްތެރިވޭ.  އެބަ  ރާއްޖޭގައި  އެކިއެކި  ޖަމްޢިއްޔާތައް  ދައުލަތުގެ  ސަރުކާރުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އީ 

ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި   މައްސަލައެއްގެ  އެއީ  އެނގޭ.  ވެސް އެބަ  ހުރިހާ އެއްޗަކުން  ލިޔުންތަކުންނާއި  މުއައްސަސާތަކުން 

ދެކިވަޑައިގަންނަވަންތޯ ކަމަށް  ހިންގުން؟ އޮތް  ހަރަކާތްތައް  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  އެއީ  ވަންޏާ  ދެން   ،

 ؟ ން ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯކޮބައިކަކަކީ ނުވަތަ ގޮތަކީ  އެކަން ހައްލުކުރެއްވުމަށް މިޤުދާދަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތްތަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާދަމް މިޤުދާދު

ވެސް އެބައޮތް.    ވަރަށް ބޮޑަށް  ނ، އާ؟ ދިއުމުގެ މައްސަލަތައް  ފަހަނައަޅާހައްދު  އިއިން ޖެނެރަލް ރާއްޖޭގަ ތިވިދާޅުވީ  

އެކް ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް އެއީ  ކަމެއް.    ނޮލަޖް  ގޮތުގައި  ޤައަޅުގަނޑު    ޙަޤީޤަތުގައި ކުރަންޖެހޭ  ބޫލުކުރާ 

ވަރަށް މައްސަލަތަ އައީ  ފެށުމަކަށް  ހަމަ  ޕްރީޑަމް    ބޮޑަށް  ކުގެ  މާނައަކީ  އޭގެ  އޯޕަންކޮށްލެވުން.    އޮފް ވެސް 

ވެސް،   އޮފް އެކްސްޕްރެޝަން  ވެސް   ފްރީޑަމް  ބޮޑުތަނުން    މި   އެސެމްބްލެމް  ވަރަށް  ކަމެއް  ނެތި  ގައިދެއްހުރިހާ 

މި އަސްލަކީ  ވާހަކަ   ފިކުރުތަކެއްހުރިހާ    ހުޅުވާލުމުގެ  ރާއްޖޭގަވެސް  ކަމެއް.    އި އަކީ  މަގުފަހިވި  ފެތުރިގެން ދިއުމަށް 

އެ މައްސަލަތަ، ސަލަތައްމައް  އެބައޮތް  ވާއެ  ވެސް  ކެއް  އެޑްރެސް  އަޅުގަނޑު    .ކުރެވެންޖެހޭހަކައަކީ    ހިތުން ދެން 

މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގަ  ސަރުކާރު މިހާރު އަދި  އެއީ  ސްޓެޕަކަށް  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އޮތް    އިވެސް 

އެ އްކަން އެކްނޮލެޖު  މައްސަލައެ އެޑްރެސްކޮށް  ދެން  ކަންނޭނގެ  އެހިސާބުން  ފިޔަވަޅު    ކުރައްވައިފި.  މައްސަލަތަކަށް 
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މިހާރު   ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު ހިތުން  ކަމަށް އަޅުގަނޑު  މިކަންކަން    މިއެޅުމުގެ ބައި ކުރިއަށް  ދަނީ އެ މިސްރާބަށް 

 ކަމުގައި އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވިއްޖެ  ޝުކުރިއްޔާ ބޫލުކުރަނީ. ޤަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން 

އެންމެ ސުވާލު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވިއިދަންނަވަ ފަހު  މަސައްކަތްހަ  މިދާދުގެ  ޤުމިއިރު.  ލާނަން  ކުރެއްވި  ޔާތްޕުޅުގައި 

އެހެންތަންތަނުގަ މައްސަލަ އިންޓެއި  އުޅުއްވިއިރުގަ  އި  ބެލި   އެތިކަލް   އެއްގްރިޓީ  ލީ  ރނަ އިންޓަ އެއީ    މައްސަލައެއް 

މުއައްސަސާއަ ނޫނީ  ހުށަނަމަވެސް  ބެލި  ގެންޅިހެކަށް  ޒާތުގެ އޮތްތޯއޭ  އި  ހިނގިފަފައި  ހިންގާ  ނަމަވެސް    އެ 

  ؟މައްސަލައެއް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާދަމް މިޤުދާދު

   ކުން ބަލާފައެއް.ޓީއަކޮމި  އެފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ އެއްވެސް ނޫން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް   ކޮމެޓީ  ޝުކުރިއްޔާ.އާދެ!  ވަޑައިގެން    އަޅުގަނޑުމެން  މައަށް  އަދި    ލޫމާތަށް ޢުތިދެއްވި    މެންބަރުން ޓަކައި 

ސުވާލު ބޮޑަށް  ކުރެއްވި  ވަރަށް  ޓަކައި  ދެއްވިކަމަށް  ޖަވާބު  އަޅުގަނޑުމެން    ދަންނަވަން.  ޝުކުރުތަކަށް  މި  ދެންމެ 

މި   އިއިންޓަވިއުއަށްފަހުގަ ނިންމަން  މި  މި  މިހާރު  އާދަމް  މެދުގައިދާދުގެ  ޤުޖެހެނީ  ގެ  ޓީ ކޮމި  މި   ކެނޑިޑެންސީއާ 

ވުމަށް ތާއީދު އެބައޮތްތޯ ނަންފުޅު  އް ތާއިދުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުމި  ދާދުގެ ނަންފުޅު  ޤުއާދަމް މިފަރާތުން  

ލީހަށް  މަޖިވެއްޖެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ  ފުޅު ވެސް ފާސްނަން  މި  ޤުންބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޓީގެ ހުރިހާ  ކޮމި  .ފާސްވުމަށް

މި ފޮނުވުމަށް  ތަޅުމަށް  ބޭފުޅަކަ  އިވިއުގަރއިންޓަ  ދެން.  ޓަކައި  ނަންފުޅު  އޮތް  ދަންނަވާލަށް  ދެން    އްވާ. ދެ އަވަހަށް 

ޢަޛު އުސްތާ އަލްޓީއަށް  ކޮމި  ޝިއަރީޖުޑި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ޢާރިފަށްބްދު  ބޮޑަށް    އްސަލާމް    ރުޙަބާ މަ ވަރަށް 

ތިވަޑައިގަތީ   މިޒްމާދުދަންނަވަން.  ޖުޑި  އަޙްމަދު  ފަރާތުން ކޮމިސަރވިސް  ލް  އަޝިއެއީ  އާންމުންގެ    ޝަނަށް 

ހިންގަވާއިރުގަ ޕްރޮސެސް  އިންޓަވިއު  ބޭފުޅެއްގެ  ގޮތުގައި    ބޭފުޅާގެ  އެ  އިކުރިމަތިލައްވާފައިވާ  ރެފަރެލެއްގެ 

ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ  ވާތީވެ  އިހުށައެޅިފަ ބޮޑަށް    ވެވީތީ ދެއްންވަޑައިގެއެ  ފުރަތަމަ    މަރުޙަބާ ވަރަށް  ދަންނަވަން. 

  5  ށް ސަލާމަޢަބްދުއްއަރުވާނަން  ޞަތުލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ފުރުއިވަ ގޮތް ދަންނަ  ޓީ ކުރިއަށްދާނެއަޅުގަނޑުމެން ކޮމި

ފުރުޞަތެއް މެދުގަ  މިނިޓުގެ  ކެނޑިޑޭޓާ  އެ    .މަށްދެއްކެވުވާހަކަފުޅު  އިއެ  ތެރޭގަ މިނި  5އަދި  އަޅުގަނޑުމެން    އިޓުގެ 



 2020  މާރިޗް  16                             ވަނަ ބައްދަލުވުން  11ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

37 

 

ގޮތުން އެ ސުވާލެއް ދަންނަވާލެވޭނެ.  ހިމެނޭއި  ތެރޭގަ  ގެޓު މިނި  5އެ  ބަރުންގެ ސުވާލެއް އޮތް ނަމަވެސް  ންޓީގެ މެކޮމި

 ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން.  

 

 އްސަލާމް ޢާރިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްދުޢަ

މެ އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަންއަދު  ޒްމާމިމަދު  ޙްއަ  ލު ޟިއަލްފާބަރު.  ންސުކުރިއްޔާ    ޕްލޭނިންގ ފެށީ    ޅުގަނޑު 

އޭރު  ނިސްޓްމި ހައިސިއްޔަތުން.  ވައްމު  ނުއުޅުކީ  އަޅުގަނޑުމެންނާއެރީގައި  މީގެޒަފެއްގެ    19ގާތްގަނޑަކަށް    އެއީ 

އެހެންވީމާ ބެކް.  މިހިސާބަށް ފުދޭވަރަދު  މާމިޒް  ، އިޔާރސް  އަސްލު  ދަންނާނެ  ވަރަށް  ހަމަ    ވެސް   އިރު އައި  ކަށް 

އުޅެވިފަ  ންކައިރި އެއްކޮށް  ހައިސިއްޔަތުން  މީހެއްގެ  ދެން    އިދަންނަ  ބަލާއިރު  މިޒްމާދުގެ  ހުންނާނީ.  ކެރެކްޓާއަށް 

އޭރު އަޅުގަނޑުމެން  ޕްލޭނިން  މިވާގޮތަކީ  ވެސް    އިމިނިސްޓްރީގަ  ގފުރަތަމަ  އަދާކުރި ދުވަސްވަރު  އިޞްލާޙީ  ވަޒީފާ 

ވުރެ  މަސައްކަތުގައި ވާނެ    ޔަންގު  ންމާކުރި  ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާކުރިން  ޒާތުގައި.  އޭގެ  ދު  މާމިޒްވެސް 

އަމިއެބަހުރި.  އި  އުޅުއްވާފަ އިގެން  ފައްޓަވަމަސައްކަތް  އިޞްލާޙީ    ،މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލަން  ގޮތުން  އޭރު  ޅުގަނޑު 

ވަސީ   ނުގައިންދާސަ މީޑިއާގެ  ދެން  ކަންކަމުގެ ވެސް  ކުރަންޖެހޭ  ގިނަ    އި ތެރޭގަ  ލަތްތަކުން  ވަރަށް  އެގޮތަށް 

އަދި    އިޞްލާޙީ   އި ތަކުގައިޝޫސް ކަންތައްތަކުގަ  ޚާއްޞަކޮށް ފިޔަވަޅު  ބަދަލު  ގޮތަށް    އިމި  ނުފެންނަ  ޕޯޑިއަމްތައް 

ދެން    ތަން.ހުންނަ    އި ކޮށްފަކްރވޯ ދު  މާމިޒްއަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވަނީ ނުވަތަ    ށްގޮތަ  ސްޓްރެޓެޖިސްޓެއްބޮޑަށް  

  ން ވެރިކަޤުކިޔެވުމަކަށް ޝައުބޮޑަކަށް  އެދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވި އެހާ  އެހެންނަމަވެސް،ހޭލުންތެރި  އެ

ފަ  އޭރަކު ތަންކޮޅެއް  ހަމަ  ފަހުން  ދެން  ވެސް    ލްލީގަމި  ހުން  ނެތް.  ތަދާއިރާއިން  ލީމު  ޢުކޮންމެސްވަރަކަށް 

ފެބްރު   ފަ.ކުރައްވާހާސިލު އޭރު  ހަނދާންވޭ  އަޅުގަނޑު  ބަޣާވާތަށްފަހު  ގަ  7ރީ  ވައަދި  އޭރު  އި  ބަދަލުވެ  ވެރިކަން 

ބައިގަރައީސުލްހުންނެވި   މީޑިއާގެ  އޮފީހުގެ  ނޯޓިސް    8ހަމަ    އިހުރެފަ  އިޖުމްހޫރިއްޔާ  ދުވަހު    އްގެ ބޭފުޅެ  އިއަ ވަނަ 

އެ  އޭރު  ނޭހިމެ  އިތެރޭގަ އެއި  ހާލަތުގަ  ވެސް  ފުރު  ވެސް  ލިބިގެންދިޔަ  ހުރުމަށްޞަފަރާތަށް  ވަޒީފާގައި  ވެސް    ތު 

ވޯކް   އެ  އެހެންނަމަވެސް،  .ވެސް  ނުރުހުމަށް ޕްރިންސިޕަލްއައުޓުކުރީ    ފަރާތުން  ހޮޅި  އެ  މަތީގަހަމަ    އި ތަކުގެ 

އެގޮތަށް ޕްލަސް ނޮލެޖު ހުރި ބޭފުޅެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވަގްރިޓީ  ރއިންޓަ   ހިފަހައްޓާފައި  ޕްލަސް    ނީ. ދެން 

 ރެވޭ. ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުގަނޑު ފާހަގަކު ގައި ބޭފުޅެއް ގޮތުހުރި ގްރިޓީ ރއިންޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ބަރަކު  ންމެ ؟ލުން އެދެން. އެބައޮތްތޯވާ ދަންނަސުވާލެއް އޮތް ނަމަ    ންބަރުން ޓީގެ މެކުރިއްޔާ. ކޮމިޝުވަރަށް ބޮޑަށް  

ކަލް  ތިއެއެއްވެސް  ޙްމަދު މިޒްމާދުގެ  އަ  .ލާނަންއިސުވާލެއް ދަންނަވަވެސް    ވިދާޅުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުސުވާލެއް  

އަ ހުށަ  ޚުލާޤީ އެއްވެސް  ތަނަކަށް  އެއްވެސް  ބެލި  ހެ މައްސަލައެއް  ކަމަށް    ޅިފައިވާ ހެހުށަޝަކުވާއެއް    ނޫނިއްޔާ ޅި 

  ؟ހިނގާފަވޭތޯ ނިއްޔާ އެކަހަލަ ކަމެއް އެއްވެސްވަރެއްގެ ވޭތޯ ނޫއިލިބިވަޑައިގަންފަ ޢުލޫމާތު މަ

 

 އްސަލާމް ޢާރިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްދުޢަ

  ވަރަށް ކައިރިން ދަންނަ ބޭފުޅެއްވީމަ އެފަދަ ހަމަ  އަޅުގަނޑު    އިހާލަތުގަ  މި  !ބަރު. އާދެންސުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެ

އަޅުގަނޑުކަ  ވާއިޅިފަހެހުށަ   އިކަމެއްގަ މަކަމަށް  ހުށަ  ލިބިފައެއް  ލޫމާތުޢުށް  ނެތް. ދެން    ޅިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑާ ހެވެސް 

ކަމެއްގަ  ވަރާޝްމަ އެކަހަލަ  މައްސަލައެއް   އިޅިފަހެ ހުށަ ށްވެއްޖެއްޔާ. އެގޮތައި  ވެސް ކުރައްވާނެ  ކަމަށް އެއްވެސް    ވާ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ނެތް. ލޫމާތެއް ލިބިފައެއްޢުއަޅުގަނޑަށް މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޚާއްޞަ    ،ޖެހޭ ސަބަބެއް އެބައޮތްތޯބަރަކަށް ހޮއްވަވަންންމެ ގެ  ކޮމިޝަން  މި ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސްދު  މާމިޒްމަދު  ޙްއަ

 ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަން މި ބޭފުޅާގެ މުހިންމުކަން.

 

 އްސަލާމް ޢާރިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްދުޢަ

  މި   ދެން   .އެނގިލައްވާނެފަރާތަށް    ރަނގަޅަށް އެ  ކަށްފުދޭވަރަ  މެންޑޭޓުވިސްގެ ކޮމިޝަންގެ  ރސަ   ޖުޑިޝިއަލް   !އާދެ

ކޮން  އެނގިލައްވާނެކުރަނީ  މަސައްކަތެއްކަން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ    .  ކޮންކޮން    އިންތެރެ ސުލޫކީ  ބަލަންޖެހޭނީ  މި 

ގޮތުގަ ވަރަށް  ކަންކަމެއްކަން   ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އެނގިލައްވާނެ.  މި ރަނގަޅަށް    މުގެ ކިޔެވުފަހުން    އި 

ރިސާއި  ތެރޭގަ ބޭފުޅެއް.  ދިރާސާކުރައްވާ  ބޮޑަށް  ނިންމަވާރފުދޭވަރަކަށް  ކަންކަން  ކުރައްވައިގެން  ކަމަށް    ޗް 

ފާހަ ބަލާއިރު  ގަވަނީއަޅުގަނޑަށް  އެގޮތަށް  ދެން  އެކުވެރިއެއްގެ  ހަ .  ކަމަށް  މީހެއް  ދައްކަވާ  ވާހަކަތަކެއް  ރުދަނާ 

 ށް. ޝުކުރިއްޔާ. ފެންނަނީ އެގޮތަހައިސިއްޔަތުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ށް. ޒަރީރަސަން ޙައެއަށްފަހު  ޙަސަން ލަޠީފަށް.ބަރު ންތު އަރުވާނަން އިއްޒަތްތެރި މެޞައަޅުގަނޑު މިވަގުތު ފުރު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

މި.  ކުރިއްޔާޝު އިނގޭތޯ.  ސުވާލެއް  އެންމެ   ؟ތޯއުޅުއްވާއި  މުންނާއެކީގައާންކިހާވަރަކަށް  ދު  މާމިޒް  އީ އަޅުގަނޑު 

ވަރަކަށް  ކަންކަން އެއީ ކިހާ   ކޮފީއަށް ދިއުމާ މި އެހެން ގޮތްގޮތުން މިހާރު މި  ގަޔާ އަދި  މިދެންނެވީ ދެން ހުސްވަގުތު

  ؟މެއްތޯކުރައްވާ ކަ

 

 އްސަލާމް ޢާރިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްދުޢަ

ވަރަށް  ދެކޭގޮތުގަ އަޅުގަނޑު    ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ  އާންމުންނާގިނައިން  އި  ބޭފުޅެއް. އަނެއް    ވެބައްދަލު  ހަމަ  އުޅުއްވާ 

އެބަހުރި   ހަނދާން  އަޅުގަނޑު  އެ    އިމަސައްކަތުގަ  އިޞްލާޙީހަމަ  މާފަންނު    ށްދަމާމިޒްނޫނަސް  ނިސްބަތްވާ 

މާލޭގަޙައްދުގައި  ސަރަ މުޅި  އަދި  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑު    އި ވެސް  ވަޑައިނުގަންނަވާނެ  ވަރަށް  ބޭރަށް  ރަށުން 

އެކަމަކު   އެއްކޮށް  މި  ،ވެސްއެހެންނަމަފާހަގަކޮށްލަން.  މީހުންނާ  ހުރިހާ  ހަމަ  މި  އަންހެން  ވެސް    މާލޭގެ  ހަމަ 

ކޮފީއަށް  އެހެން    އެއްކޮށް ވެސްއަޅުގަނޑުމެންނާ    .ވެސް އެހެން ހަމަ ކޮފީއަށް ގޮސް ހަދާނެ  އެއްކޮށްއި  ކަނބަލުންނާ

  އި ތަކުގަ ގއިންނަ މީޓިންދު  މާމިޒް ފާހަގަކުރެވޭ އެ  ހެލްތީ ޑިސްކަސްޝަނެއް އަޅުގަނޑަށްގޮސް ހަދާނެ. ފުދޭވަރަކަށް  

 އިޝޫ ބެސްކޮށް ދާކަން. ރުދާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަގުތެއް މިވަގުތު އޮތީ.  ގެ ޓުމިނި  1 ޙަސަން ޒަރީރު ންބަރު މެއިއްޒަތްތެރި ކުރިއްޔާ. ޝު !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ނެއް ސުވާލަކީ ކީއްވެގެންތޯ  ދެން އަ؟ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގަތޯފެށީ  ދަންނަން މި ދު މާމިޒްމަދު ޙްއަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

 މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މަނިކުފާނު ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީ.ދު މާމިޒްމަދު ޙްއަ

 

 އްސަލާމް ޢާރިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްދުޢަ

ސުވާލަށް ޝު ފުރަތަމަ  އަ  ކުރިއްޔާ.  ގޮތުން  ދެންނެވުމުގެ  އަޅުގަނޑު  ދު  މާމިޒްމަދު  ޙްޖަވާބު  އޭރު  އަޅުގަނޑުމެން 

އޮފް ޕްލޭނިން   ވަނީހަނދާން   އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންވަ  ގ އެންޑްމިނިސްޓްރީ    ޔަރަންމަންޓްހެން 
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އެތަނަށް   ދަންނަފުރަތަމަ  ދެންރީއަމިނިސްޓް  އޭނަ  އަދާކުރަކީ.  ވަޒީފާ  އަޅުގަނޑު  އޭރު  ދުވަސްވަރު     މުންދިޔަ 

ޕްލޭނިންގ    ޕްލޭނިންގ އަދާކުރި  ވަޒީފާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިޒްމާދަދެން    ޝަންގައިސެކްމިނިސްޓްރީގައި އަޅުގަނޑު  ކީ 

އަދާކުރަމުން   ވަޒީފާ  އޮ  އިއްސުރެ ދިޔަ އެތާ  ޕްލޭނިންމިނިސްޓްރީ  ނޭޝަނަލް ފް  އެންޑް  ނަން    ށްޓަލޮޕްމެންވަ ޑެ  ގ 

ޖޮއިންކުރެއްވިދިޔަބަދަލުވެގެން މިނިސްޓްރީއަށް  ފަހުން  ކުރެއްވި.  އި  ޝެކްޝަންގަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް      ވަޒީފާއަދާ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ  ،ނަމަވެސްއެހެން ބޭފުޅެއްއި  ބައިވެރިވެފައި  މަސައްކަތްތަކެއްގަ  އެކުހަމަ    ވަހު ވީހާ ދުމިދެން    . ހުރި 

ގާތްގަނޑަކަށް    19 ވެ   2019ފެށިގެން  އިން    2020އަހަރު  ދުވަސްތެރޭ  20މި    2020  އްޖެ.އަށް    ގައި އަހަރު 

  ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކާ  އެ  ވެސް  އި  ތެރޭގަ  ހުރި ކަންކަމުގެއި  ކަށް ހިފަން ދީފަތު ބޭނުން ގޮތަޞައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރު

އެގޮތުގެ މަތިން ނުކުރައްވާ. ވަރަށް  އެފަދަ  ޓޭޖް ނެގެން އޮތަސް  ންޑްވާއެ  .ވާފަރާތުން ކަން ނުކުރައް  ނޫންގޮތަކަށް އެ

އަޅުގަނޑުމެން   ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަން  ފަރާތުންމިޒްމާދުބޮޑަށް  ކީއްވެތޯ    .ގެ  މަޤާމަށްދެން  މިކަމަށް    މި 

ކަމުގަ  ދެކޭގޮތުގަ  އިރަނގަޅު  ދެން    . ފުރިހަމަވޭ  އެލެމަންޓުގްރެޓީ ދެ  ރ އިންޓަ،  ނޮލެޖު  އި ފާހަގަކުރެވެނީ. އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޕްލަސް  ،  ވެސް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ  މީހެއްވީމަ އެއްޗެއް ނުބުނެވި އިންނާނެ ހާލަތެއް  ވަކި

އަންނަ  ރައްޔިތުންގެ ފަރާތު  ޢާއްމުއެއްކޮށް    ރައްޔިތުންނާ  ޢާއްމު މީހުންނާއެކު    ކަމެއްގައިން  ކުރެވި  މަޝްވަރާގިނަ 

ކަމެއްގަ ވެއްޖިއްޔާރައްޔިތުންގެ ކޮންސަ  އި މިވެނި  ފިލުވާ  ރން އަހަން  އޮޅުން  ފިކުރެއްގެ އެ  .  ނެހަމަ އަހާ    ކޮންމެ 

އެއްކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ    ބަޔަކާ  އިށީނދެ  ހަމަ  އެބަހުރި  ގާ ވެސް  ފާހަބިލުކަން  އަޅުގަނޑަށް  ކުރަން.  ގަކަމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ބޮޑަށް   ކޮމި  މަށްސަލާއްބްދުޢަ  އުސްތާޛު  ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް  މަކޮހިއްސާޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން    ލޫމާތަށް ޢު ށްދެއްވި 

ކޮމި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަމަށް ޓަކައި  ޓީއަށް ވަޑައިގަންދެއްވި ޓަކައި  މަދު  ޙްލައިކުމް. އަޢައައްސަލާމް. ޝުކުރިއްޔާ. 

މަރުޓީ ކޮމިރީ  އަޝިޑިޖު  ،ޓީކޮމި  ޕިން.މއ.ލޫދު  މާމިޒް މި ޙަ އަށް  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން.  ގެންދަނީ    ބާ 

ވިއު  ރއްކަތް. އޭގެ އިންޓަ މަސަ  ޢައްޔަންކުރުމުގެ   މެންބަރަކުފަރާތުން    އާންމުންގެ  ށްކޮމިޝަނަ  ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް 

މެން  ވެސް އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅަކާ  ހެޅުއްވި ރެފައެލެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަ ގެ ފަރާތްޕުޅުން  މާދުމި ކުރިއަށްދަނީ. މިޒު  ޙަލާ މަރު

އިންޓަ މަރދެންމެ  ސާފުކުރެވުނުޢު ވިއުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންމިޒްމާދު  ،ނަމަވެސް  .ލޫމާތު  މި  ލިކަށް  ޕަބް  ޢާއްމު  ގެ 

ކޮމެންޓުގެ   މެ  އި ތުގަޞަފުރުހުޅުވާލި  ފަރާތަކު  ންބަރަކު އެއްވެސް  ހުށައަޅުއްވާފަ.  ން  އެއްވެސް  ކޮމެންޓެއް  ނެތް 

މިގެންދަނީ   ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިންޓަ މިޒްމާދުމިވަގުތު  ކުރެވޭ  ފުރުއަޅުގަނޑު  .ވިއުރއާ  މި    އި ތުގަޞަމެން 
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ގޮތުގައި  ޞަފުރު  ތަޢާރުފުގެފުރަތަމަ   އެރުވޭނެ. އެއަށްޞަފުރު  ގެޓުމިނި  10ތެއް  ކޮމިތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ޓީ ފަހުގަ 

 .  ޢާރުފުޓުގެ ތަމިނި 10މިދެންނެވި  ތު އަރުވަމަން ގެންދާނަން. ފުރަތަމަޞަބަރުންނަށް ފުރުންމެ

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާއަޙްމަދު މިޒް

` ޝުކުރިއްޔާ  އައާދެ!  ނަމަކީ  އަޅުގަނޑު  އަނެއް    އ.ލޫޕިން.މ  ،ދުމާމިޒް  މަދުޙް.  ޖުމްލަކޮށް  ދެން 

މި ބޮޑަށް    އަޅުގަނޑުގެ  ދާއިރާ  އުޅެވިފައި ދާއިރާގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ކޮންމެސްއާއި    އިންނަނީ  ވަރެއްގެ  ލީގަލްސް 

މިކަމަކީ  މި އިންނަނީ    އިމި ޕޯސްޓަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލާފަ   ،ށްޤާމައަސްލު މި މަދެން  ބެކްގުރައުންޑެއް އިންނާނެ.  

އަސްލު    އިއެކީގަ  ސާ ސްޕީރިއަންއިތުރުން އެކް   ވާތީ އޭގެ ކަމަށް   ގުޅޭއާ ޖުމްލަކޮށް  ރީއަޝިޖުޑި  އި ގަސީ.އެސް.އަސްލު ޖޭ

ބޭނުންވާ އެއްބަސްވެވޭ    އެއް ގޮތުގައިޓީމް ޕްލޭ  ނގެއެތާ އަސްލު    ތެރެއިންގެ  ގަނޑެއްގިއު އަސްލު އަޅުގަނޑުމެން މި 

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމުގެ   އަސްލު މީގައެ  މި  އަޅުގަނޑުގެ އޮތީމަ. ދެން  އުޅޭ  މި    އި އުއްމީދު  ވާހަކައަކީ  ބުނަން 

މީ  ން ލުމަށްވުރެކަށް  މަޤާމަ އަސްލު  އެބަބޮޑަށް  ނިޔަތެއް    ، ފެނޭ  ހާގެ  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  އޭނާގެ  އެބަޖެހޭ  ފެންނަން 

އޮތްކަ ނިޔަތެއް  ހުށައޮތްކަން.  ހަމަ  މާނައަކީ  ކޮމިޅި  ހެމުގެ  ވެސް  ޓީގަމިސާލަކަށް  މި  ކަމަކުނުދޭ  އަކަށް  ތިމަންނައި 

ބުނުމެއް ނޫން. އެ  ރީއަޝިޖުޑި އެހެން  ޢަމީހާގެ    ހިންގާ ގޮތެއް  ދިޔަތަނުންނާއި  މަލުންއެއްކަލަ އެ  ވެސް    މާޒީވެ 

މީގަ ކޮންމެސް އަސްލު  އަ  އިވަރެއްގެ  އުޅޭކަން. މިހާރު  ދާއިރާމައްސަލަތަކެއް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ގައި    2004  ޅުގަނޑު 

އި  ކޮންމެހެން އަސްލު ނޫސްވެރިއަކަށް ވުމެއް ނޫން މީގައަސްލު  ވެސް ދެން ގާތްގަނޑަކަށް އެއީ  ން  ދެން އެއަށްވުރެ

އިތުރު   އިއޭރުގަ   އަޅުގަނޑު. މިހާރު    ވާގޮތަކީ  ދެން  ނެތީ.  ވަމި  ގޮތްތަކެއް  މިހާރުގެ  ކިޔާ  އެއްޗެހި  ގިނަ  ރަށް 

އޭރުގަ އެނގޭ.  އޮތީކީ    އި ބޭފުޅުންނަށް  ސީވީގަމިހާރު  ހާލަތު  ނީންނާނެ  އަޅުގަނޑު  ވާގޮތަކީ  ދިވެހި    އި މިސާލަކަށް 

ވާހަކަ ލިޔެފަ  އޮބްޒާވްގެ  އެއްޗެހިތައް  .ވެސް  އޮތްގޮތުކު  ކްންޓްރިބިއުޓުވެސް    މިހާރު  ހާލަތު  މިޖެހެނީ  . ންރަން 

ސާންދާ އޭގަ މިސާލަކަށް  އައީމަ  ވަދެގެން  ބައެއްފަހަރުއި  ނު  ވާގޮތަކީ  އެއްގޮތުގަ   ވެސް  ހަރަކާތްތެރިވާން    އިމަޖައްލާ 

ވެސް ނުވާނެ   އަހަރު  25އަޅުގަނޑަށް  އަސްލު  ގޮތަކީ އޭރުދެން ވާ ވެސް ގިނަފަހަރު ބައެއް ބޭފުޅުން އުޒުރުވެރިވަނީ. 

ދެން މިހާރު މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ އެއްޗެއް    އި އީ އޭރުގަވާންޖެހުނު އެއްފަހަރު. އެ   އެޑިޓަރަކަށް ވެސް   އޭގެ  އެކަމަކު

ކަންކަން    އިކުރުމާ މްކުޙުލިޔެގެން   މިހާރު    މިދިޔައީ.މިކަހަލަ  ބުނަންޏާ  އެހެން    ލިބަރަލް މިސާލަކަށް  ވަރސް  ނޫނީ 

ކަމެއްގައި   ދާ  މައްސަލަސިނާރތިއޯއެއްގައި  ސަންދާން  އެބަހުރި  ލާފަ   އިގައިމިހާރު  ޖަލަށް  ދުވަހަށް    4  އިއުމުރު 

ނުވޭ(  ހަމަ  .މީހުން ސާފެއް  އެއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  )ރެކޯޑިންގގައި  ވސްދެން  ..  ގާނޫނުއަސާސީގައި  އިންނާނެ    ނޫ 

ތިބޭ.  ގާނޫނީ  އިލިޔެފަ ވެސް  ވަކީލުން  ގުޅިގެން    އެ،  އެހެންވީމާ  ޚިޔާލުފާޅުކޮށްކަންތައްތަކާ  އަސްލު    މި  ތިމަންނަ 
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ޒިންމާ އެވެސް  ފަރުދީ  ލިޔެފަ    ވާގޮތަކީ  އި  ކަންތައްތަކަށް  މީހަކީ  މީގަ   ރންކޮންސަ މީގެ  ހުރި  މީހެއްދޯ.  އި  އޮތް 

  ތަފާތު އެ    ކޮމިޝަނަކަށް ވުމާ މިހެން އުޅެމުންއުޅެމުން އައިސް މިއަދު    ދެން ޤައުމުގައިވާގޮތަކީ އެއްވެސް ކަމެއްނެތި  

އެހެންވީމާ،  މި   އަންނަނީ.  ވެސް    ބޮޑަށްކޮމިޝަނަކަށްވުރެ    އަޅުގަނޑު  ވެސް ކަންތައްތަކުގަ  މި އަޅުގަނޑު    އި 

އެބަތިބި މިހާރު ފަނޑިޔާރުން  ފެނިފައި    އިޞްލާޙުވާން. އެހެންވީމާ، މިހާ ތަނަށް ވެސް ހަމަ ބޭނުން މީތި    އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑު   ދިނީދެން  އެންމެންނަށްއްކަތް މަސަ  ބްރީފިންގ  ގޮތް  އެނގޭ  ކުރާނެ    އާއި   ނޫނުއަސާސީ ޤާ  .ވެސް 

  އި ވެސް ވާގޮތަކީ މީގަ   އިމިބައިގަ   އެހެންވީމާ،  އޭގެ އިތުރުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް.އަދި    އިންނާއި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެ

ނިންމާފައަޝިޖުޑި ރުއްސަންވެގެން  ޚި  ގާނޫނީހުންނަ    އިރީ  ބަޔަކު  ބޭނުން  އޭގެ    އުޅުނު މި  ޔާލުތަކަށްވުރެ 

ކަމެއްގަ  މި  އިކަންތައްތަކުގަ އެއްޗެހީގައަޅުގަނޑުމެން  އިދިމާވި  މި  މި  އިނަށް  މިދިމާވެގެން  ދިމާވީ.    ދިޔަ މައްސަލަ 

މީގަ  ކީކަންތައްތަކަ އިސް  ވާ  ޝާމިލު   ތީގައިމީވާގޮތަކީ  ބޮއްސުންލީ. އެހެންވީމާ،  ސިސްޓަމް  އެއްކަލަ  މުޅި    އިދެން 

ލިޔަން މި އޮތީފަރާތްތަ  ފަރާތްތަކެއްގެ އެ    އި ކައިރީގަ  ކުގެތަފަރާތް  ދެން އެރަނގަޅުވުމެއް ނޫން.    ޖުޑިޝިއަރީގެ  އް 

ފެނުމާ އުޅެފައި  އުޅުންތަން  ގޮތްގޮތަކަށް  ވާގޮތަކީ    އިމިކަހަލަ  ބޮޑަށް  ސައިޑަދިއުމަށްވުރެ  އެ  ވެސް އަޅުގަނޑު    ށް 

  މި   މަޤުޞަދުއުޅޭ    ދާން  ގޮތަށް އަސްލު މި   އެއްބުނަނީ ޓީމް ޕްލޭއަޅުގަނޑު  މާ،  ޅުގަނޑު ކަމެއް ނެތީމަ އެހެންވީއަ

އޮތީމައި  ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނިޔަތުގަކަންކަން   ބުނެލަން   އެކީގައި  ވެސް  އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލީ. އެއީ ދެން ބްރީފްކޮށް 

 އޮތް ވާހަކައަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރި  ލާނަން. އިއްޒަތްތެއިހުޅުވަ   ތުޞަބަރުންނަށް ފުރުންޓީގެ މެގަނޑުމެން މިވަގުތު ކޮމިކުރިއްޔާ. އަޅުޝުވަރަށް ބޮޑަށް  

 ސަން ޒަރީރު.  ޙަބަރު ންމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ޖުޑިޝު ސައަޝިކުރިއްޔާ.  ކޮމިޝަނަކީ  ރ ލް  ކޮންތަނެއްތޯވިސް  ކުރާ  އި  ނިޒާމުގަ  ޢީ ޝަރުސުވާލަކީ   ؟ކޮންކަމެއް 

  ؟ތަކީ ކޮބައިތޯ ލިއްޔައޫ ވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްރ ސަ ލްއަޝިޖުޑި

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މާއަޙްމަދު މިޒް
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  އުއްތަމަ ބައެއް. އެއީ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ    3އޮންނާނެ ޖުމްލަ  އި  ގަވިސް ކޮމިޝަންރލް ސަ އަޝިޖުޑި

އެ  ފަނޑިޔާރު    .ލަފާދިނުން  އަށްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލް  ޢައްޔަންކުރުމުގައިފަނޑިޔާރު ނޫން އެހެން ފަނޑިޔާރުން   ދެން 

އެހެން  ތަމްރީނު  އަދި  ދެން    .ގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުންންފަނޑިޔާރުން ނެގުން. ފަނޑިޔާރު  ދަށު ކޯޓުތަކުގެ  ހުންނަ

 ދާއިރާއެއްގައި ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާތަކަކީ.  އެއީ މައިގަނޑު  ވެސް  ކަންތައްތައް

 

 ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

ވަނަ ސުވާލު. ވިދާޅުވެއްޖެ ވަރަށްގިނަ ދުވަހު މީޑިއާގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރި ވާހަކަ. ދެން    2އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުންވޭ ނިމިދިޔަ މާޒީގެ ދުވަސްތައް އިނގޭތޯ މަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި  

ގޮތުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙުކުމެއްގެ  ސިޔާސީ  އެންމެބޮޑަށް  ވާހަކައަކީ  ޚިލާފަށް  އިޖުރާއަތުތަކާ  ގިނަ  ނިޒާމު   ޝަރުޢީ 

 ؟ ކުރެވުނު ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ

 

 އަޙްމަދު މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދުވަހަށް، ދެން    ތިއީ ބައިވަރު ޙުކުމްތަކެއް އައިއްސަ އެބަހުރި ދެއްތޯ. އަޅުގަނޑު ފެށުން ސަންދާން މައްސަލަ އުމުރު

އެންމެ ވޯރސް ސިނާރިއޯގައި ލިބަލް މައްސަލައެއް އޭގައި ދެން ކޮންމެވެސް އުޅުނު، ދެން އޭގެ އިތުރުން މަޖިލިސް  

ވާގޮތަކީ   ދެން  ކުރުން.  ޙުކުމް  ލީޑަރުންނަށް  ސިޔާސީ  އެންމެފަހުން  ގޮއްސަ  ދެން  މައްސަލަތަކާ  މެންބަރުންގެ 

ބޮޑު ޙާ ގުޅިގެން    2012ދިސާއަކަށް  އެއިރެއްގައި އެ ބަދަލުވެގެން  ވެސް  ފެބްރުވަރީ ކަންތަކުގައި ދެއްތޯ. އެކަންތަކާ 

އެންމެންނަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ޙުކުމްކުރުން.  ލީޑަރތަކަށް  ޕޮލިޓިކަލް  އަސްލު  ހީވާ  ތްރެޓެއްހެން  ބޮޑަށް 

ރަޢުޔެއް ވަރަށްބޮޑަށް ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް ޖިނާ ޢީ ކަންތައްތަކުގައި ވާގޮތަކީ  އެނގިގެންދާނެ މިހާރު ޖުޑިޝިއަލް 

ފެނުނު.  ވެސް  ޙުކުމްކުރުން  ހުއްޓާ  ޤައުމުގައި ހަމަ  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު  ވާގޮތަކީ  ވެސް  ނުވާއިރު  ހާޒިރު  ބަލިވެގެން 

ދެން އަނެއްކާ އޭގެ އިތުރަށް ވާގޮތަކީ ގާނޫނު ހަދަން އެބަ އަންގާ މަޖިލީހަށް. ތިމަންނަމެންނަކީ ބެލެނިވެރި ފަރާތޭ،  

ޤާ ދަނީ.  މިހާރު  މި  ތެރެއަށް  ފުންޏެއްގެ  މައްސަލަ  ބޮޑު  ޖުމްލަ  ބޮޑު  ދަނީ.  މި  މައްސަލަތައް  މި  ނޫނުއަސާސީގެ، 

 ވާގޮތަކީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއްގެ އަސްލު ރުއްސަން މި ކުރަނީ. ތިމާމެންގެ ބޭނުންތަކެއް ޙާސިލުކުރަން.  

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މިބުނީ  އަޅު މިހެން  އިންތޯ.  ފާހަގަކުރެވިފައި  މައްސަލައެއް  ވަކި  އިންޑިވިޖުއަލް  ސުވާލުކޮށްލީ  ހަމަ  ގަނޑު 

ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުގައި ވެސް   މާޒީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ވަރަށްގިނަ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިދިޔަ 

ވެ ނިކުތީމަ  މީހުން  މުޒާހަރާއަށް  މިސާލަކަށް  ބޮޑެތި  އިނގޭތޯ  ޖިނާޢީ  ހަމަ  ވެސް  އެއްޗަކުން  ލިޔެލެވޭ  ހަމަ  ސް 

ގޮތުގައި   ޤަބޫލުކުރާ  މަނިކުފާނު  މިގޮތުން  އެހެންވީމާ،  ދިޔަތަން.  ކުރެވިގެން  ވެސް  ޙުކުމް  އަދި  ކުރެވޭ  ދަޢުވާތައް 

ގޮތަށް އެންމެ  މިހެން ހަމަ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ނުވަތަ ސީދާ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ދަޢުވާއެއްގެ  

 ؟ ކަންބޮޑުވި އެއް ދަޢުވާއަކީ ކޮބައިތޯއޭ

 

 އަޙްމަދު މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭގެ އެންމެބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ   މެންބަރުންތަކުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި. ދެން  އެންމެފަހުން އެންމެބޮޑަށް ކަންބޮޑުވީ 

އެ ނިންމުމަކަށް  ރަޢުޔަކަށް  ކޯޓުން  ސްޕްރިމް  އަސްލުވާގޮތަކީ  ތަންކޮޅަކީ  ގޮއްސަ.  ވެސް  އަޑުއެހުންތަކެއް  ދިފައި 

ވާގޮތަކީ   މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރުންނަކީ  މަޖިލިސް  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ރައްޔިތުންތަކެއްގެ  ވަރަށްގިނަ 

ގޮތެއް ނިންމަ މެންޑޭޓަކާ އެކީ. އޭތި ވާތަނެއްގައި  މިދައްކަނީ. ވަކި  ންވީ ތަނަށް  މިސާލަކަށް ޖުޑިޝިއަރީގެ ވާހަކަދޯ 

ވާގޮތަކީ ޢިލްމީ ގޮތުން ވެސް   ހަވާލުކޮށްލާ. އެހިސާބުން  ދޭތެރޭގައި އަސްލު ސިޓީ އުރައެއް  ދެނަމާދު  ފެންނަނީ  މި 

ނިންމާލާއިރު   ރަޢުޔެއް  މިހަރު  އަންނަނީ.  މި  އަސްލު  އެއީ  ދޭން.  ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް  މިއަށް  އުނދަގޫވަނީ  މީތި 

ން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ވަރަށްގިނަ ކޭސްތަކާއި އެއްޗެހި ނަގާފައި ކޮންމެވެސް  ވާގޮތަކީ ޑިސެންޓިންގ އެތީގައި ވެސް ދެ

ގޮތަކަށް ބުނެވިދާނެދޯ. އެކަމަކު މި އެއްޗެއްސަކަށް ނެތެއްނު ބުނެވޭނެ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަސްލު. އިތުރު  

ފާހަގަވި އަޅުގަނޑަށް  ލިބިގެންދާނީ. އެއީ  ފުރުޞަތު  ހަމަނުޖެހުމަކަށް  އަނެއްހެން    އަސްލު  މިބުނީ  ދެން  ބޮޑު  ފަހުން 

 ޖުޑިޝިއަރީއާ ގުޅޭ ބޮޑު... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝަފީޤް.هللا ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ޝަފީޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ށް މެންބަރަކު މި އައްޔަންކުރަނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ކަމަށްތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  އާންމުންގެ ތެރެއިން ޖޭ.އެސް.ސީއަ

 ؟އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ޖުޑިޝިއަރީއާއިމެދު ދެކެމުންދާ ގޮތް ކިހާ ވަރަކަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ
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 އަޙްމަދު މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަސްލު  އާންމުންގެ  އަސްލު  ކޮމްޕޮޒިޝަންގައި  ވާގޮތަކީ    މި  ވެސް  އާންމުންގެ  ވިސްނުމަކަށް  ވެސް  އޭރު  ލާފައި 

ގާނޫނީ   ވާގޮތަކީ  އަދި  އެސައިޑުން.  އިންނަންޖެހޭ  އެބަ  ވެސް  މީހަކު  ވިސްނާ  އަސްލު  ލޭމަންގައި  އާންމުންގެ 

ގޮތަކީ  ރަޢުޔުތައް މިހެން މިސާލަކަށް އަންނަ ގޮތުން ދެން ހުންނަ ތަންތަނާއި ތަފާތުވެދާނެ. ދެން އާންމުން އަސްލުވާ

ގާނޫނު   އާއި  ޤާނޫނުއަސާސީ  އަސްލު.  ދިއުންދޯ  ސިސްޓަމަކަށް  ޤަބޫލުވެވޭ  އޮންނަ  ޓްރާންސްޕޭރެންސީވެފައި 

އެބަޔަށް   ގޮތަށް  ވަންނަ  އެއަށް  ނުފޫޒުގެ  އެއްޗެހި. ބައެއްގެ  ރަޢުޔުތަކާއި  ހުންނަ  އޭގައި  ރިފަރކޮށްފައި  ވަރަށްބޮޑަށް 

އާންމުންނަ އޮޓޯއިން  އަސްލުވާގޮތަކީ  ޕަބްލިކަށް  ދަންޏާ  ވާގޮތަކީ  ކޮންސަރން  އާންމުންގެ  އޭތި.  އިނގޭނެ  ށް 

މިހާބޮޑުވެގެން ނުދާނެ. އެ އިނގޭނެދޯ މީތީގައި ދަންޏާ އަދި ވާގޮތަކީ މިސާލަކަށް ވާގޮތަކީ ސަރުކާރަށް ނުވަތަ އެހެން  

ޖުމްލަކޮށް  މައްސަލައަކީ  އޭގެ  މައްސަލައެއް.  އެއީ  ނުވުން  ވިން  ލާފައި  މައްސަލަ  މި    ފަރާތަކުން  ވާގޮތަކީ 

ވެސް   ދަނީ  އެގޮތަށް  އެހިސާބުން  މިހެންނޭ.  ދާނީ  މީތި  އިނގޭ  ބުނަން  މީހާއަށް  ޢާއްމު  ލީމަ  މައްސަލައެއް 

މިސާލަކަށް އެ އަދަދަށްތޯ އެއީ އާންމުން މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން މައްސަލަ    98މެޖޯރިޓީ. %

އޭ ދެން  ތަންކޮޅު.  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކަމަށް  ސަރުކާރުން  އުޅޭ  އެއިރެއްގެ  ވާގޮތަކީ  ހަމަ  ވެސް.  ދެކޮޅަށް  އެބައާދޭ  ތި 

ބަދަލުވީމަ އެ މީހުން އަނެއްކާ މައްސަލަ. މީގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ސޭފެއް ނޫން އަސްލު އާންމުންގެ ގޮތުން ބަލާއިރު.  

ތި ފަނޑިޔާރުން  ބަދަލުވެގެންދާނެ.  ވެސް  ކޮޅަކަށް  ކޮންމެ  އޭރު  އަންނާނީ  ހަމަ  ދެން  އެހެންވީމާ،  މީތި  އްބަވާނެ. 

ނެތީ.   ގެރެންޓީ  އެ  އަސްލު  ދަނީ.  މި  ކަމަކަށް  ނުތަނަވަސް  ވަރަށްބޮޑަށް  ވާގޮތަކީ  ސޭފްޓީ  އާންމުންގެ  ވާގޮތަކީ 

ބޭފުޅުން   ތާއީދުކުރާ  އެބަޔަކު  ނޫން.  ކޮންސާރނެއް  ޢާއްމު  ވާގޮތަކީ  ދެން  އެ  ދާނީ.  ބަދަލުވެފައި  ވެރިން  ސިޔާސީ 

އިނދަ ކޮންސަރން ހަމަ އެންމެންގެ މި އިންނަނީ ރަނގަޅު ނުވެ. ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ  އުޅޭނެ. އެކަމަކު ވާގޮތަކީ މި

ލިބުނު ގޮތަށް ވެސް އެބައި ރަނގަޅު ނުވީމަ އަސްލުވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަން މި އުފެދެނީ. 

 ރުމެއް ނޫން.  އެއީ ޙަޤީޤަތަކީ އަސްލު. ސިޔާސީ ވެރިން ކޮންމެ ފަހަރަކު މީތީގައި ގޯސް ކު 

 

 ޝަފީޤު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނެތް ކަމަށްވާނަމަ އެ  ؟ ޢާއްމު ރައްޔިތުން އިތުބާރު ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝިއަރީއަށް އެބައޮތް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވަންތޯ

 ؟ޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯއިތުބާރު އުފެއްދުމަށް މިސާލަކަށް މިޒްމާދު އެ މަޤާމަށް ހޮވިވަ 
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 އަޙްމަދު މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު ޖުމްލަކޮށް މި ހިނގާދިޔަ ޙާދިސާއަށް އަސްލު އާންމުންގެ ތެރޭގައި މީތީގައި ވާގޮތަކީ އިތުބާރު، އެކަމަކު ދެން  

އެހެން ދެންނެވިޔަސް މިވާގޮތަކީ މިހާރު ސިވިލް ކޯޓު ގޮތަކަށް ބަލަންޏާ. މިސާލަކަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށްވުރެ ރަނގަޅު  

އް ކަންކަން ވެސް މިސާލަކަށް ވާގޮތަކީ ޕްރޮސީޖަރ ކަންކަން ވެސް ދޯ ރަނގަޅު  ކަމަށް ފާހަގަވޭ. ދެން ވާގޮތަކީ ބައެ

ވިޔަސް ވާގޮތަކީ އެތައް   ކުރަމުން ދިއުމާއި ދެން ވާގޮތަކީ ނިންމާއިރު ވެސް ވާގޮތަކީ ދެން ވާގޮތަކީ ކޮންމެ ގޮތެއް 

އު ވެގެން  ވެސް  ހޭލުންތެރި  ކަންކަމަށް  އެކި  ގާނޫނާއި  ކިޔަވައިގެންނާއި  ލޯ  އެ  ބަޔަކު  ނޫން.  ކުރިއެއް  ޒަމާން.  ޅޭ 

މީގައިވާ   ދެން  ބޭނުމަކީ.  މި  އައުން  މީތި  ސްޓޭންޑަޑަކަށް  އެކްސެޕްޓަބަލް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  މީހުންނަށް 

ޢާއްމު...  އެއްކަހަލަ  މިއީ  ގެނައުން.  ކޭސްއެއް  ބޮޑު  އަންނައިރު  ކޭސްތަކުގައި  އާދައިގެ  ބައެއް  އެކަމަކު  ގޮތަކީ 

ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( އެހެންވީމާ، ވާގޮތަކީ އަސްލު އާދައިގެ މީހާގެ ވެސް ސީދާ ހަމަ އެ  )ރެކޯޑިންގގައި  

ގާނޫނު އެޕްލައިވެގެން އޭގެ ނުފޫޒެއް ނެތް ގޮތުގައި ނެތި ދިއުން އެއީ އަޅުގަނޑު ވަކާލާތުކުރާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި  

ހަމަ އަޅުގަނޑަށް އެއްބަސްވެވޭ ނުފޫޒެއް ނެތި ރަނގަޅު  ގާނޫނާއި ދެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދެން އޭގެ ތެރެއިން  

 ރަޢުޔުތަކެއް ނިންމަންދޭ ގޮތަށް އެއީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންކަމަށްވަނީނަމަ.  ދަންނަވައިލާނަން  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑުގެ  މެންބަރަކު.  އިތުރު  އެބައޮތްތޯ  ސުވާލެއް 

މަ މީހެއްގެ  އެބަބުނޭ  މީހެކޭ.  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  މައުސޫމް  އެއީ  ހިނދަކު  ނުވާހާ  ސާބިތު  ކުށެއް  އްޗަށް 

އެ   އޮންނަންވާނީ  ވަގުތުގައި  ކުރަމުންދާ  ފަނޑިޔާރުކަން  މިންގަނޑުތޯ  މި  ހަމަ  ވެސް  މެދުގައި  ފަނޑިޔާރުންނާއި 

 ބެންޗްގައި ދެމިހުރުމުގައި.  

 

 އަޙްމަދު މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު އަނެއް ދެންނެވި ސުވާލުގައި އަސްލުވާގޮތަކީ ޢާއްމު މީހަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ފަނޑިޔާރު އަސްލު ކުށްވެރި ވުމެއް  

ފަރާތުގައި ވާގޮތަކީ   އެ  ފަރާތެއްވީމަ  ބަލާ  މައްސަލަ  ޕަބްލިކްގައި  ޢާއްމު  އަސްލު  ފަރާތަކީ  އެ  ނޫން. މިއީ  ނުވުމެއް 

ވިޔަ ރަނގަޅަށް ވިޔަސް ނުރަނގަޅަށް  މައްސަލައެއް  އަދި  މިންގަނޑަށްވުރެ  ސް ވާގޮތަކީ ޕަބްލިކްގައި އެކްސެޕްޓަބަލް 

އެއީ   ތަނާޒިލުވާންޖެހޭ.  އަސްލު  އިނުމަށްވުރެ  ބެންޗުގައި  މެންބަރު  އަސްލު  ވާގޮތަކީ  އައިއްސިއްޔާ  އަންނަނީ.  މި 

ވާ އެހެންނޫނީ  ދަނީ.  މި  ފެންނަމުން  ދުނިޔޭގައި  ވެސް  ޕްރެކްޓިސް  ބެސްޓް  އެއިނދަ  އަސްލުވާގޮތަކީ  ސީދާ  ގޮތަކީ 
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އަސްލު އިފެކްޓްވާ   މުޅި އެއްޗަށް  އެޕްލައި ކުރުމަކީ  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ގާނޫނުގައި އިންނަ ކްލޯޒް ލައިގެން އަސްލު 

އެގޮތަށް މައްސަލައެއް އައިއްސިއްޔާ އިނުން އެ   ބެންޗްގައި  ގެއްލޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ކަމެއް. އިތުބާރު 

 ންޖެހޭ އެކަމަށް. ބޭފުޅަކު ތަނާޒިލުވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްވެސް   އަދާކުރެއްވި  ވަޒީފާ  މައްސަލައެއް  އަޚުލާޤީ  މައްސަލައެއް،  އިންޓަރގްރިޓީ  އެއްވެސް  ސުވާލަކީ  އަނެއް 

 ؟ ތަނެއްގައި ޖެހިގެން ކަމެއް ބެލިފައިވާނެތޯ މިޒްމާދުގެ

 

 އަޙްމަދު މިޒްމާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގޭތޯ މިހާރު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބެލިފަ. ނީންނާނެ އިނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިންމައިލާނަން.   އިންޓަރވިއު  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަ  ކަމަށްވަނީ  ނެތް  ސުވާލެއް  މެންބަރެއްގެ  އެހެން  އިއްޒަތްތެރި 

އަ ދެންމެ  މަޢުލޫމާތަށް.  ދެއްވި  ތި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ޝުކުރިއްޔާ  މި  ވަރަށްބޮޑަށް  އިންޓަރވިއު  ޅުގަނޑުމެން 

ކުރެވުނު އަޙްމަދު މިޒްމާދުގެ ނަން ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ ޢައްޔަންކުރެވޭ  

ފާސްވެގެން   އެގޮތަށް  އަދި  ދަންނަވާލަނީ.  މި  ވޯޓަށް  ފެނޭތޯ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑު  ފާސްކުރުމަށް  ގޮތުގައި  މީހާގެ 

މަޖި މެންބަރުންގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  އާދެ!  ދަންނަވާލަނީ.  މި  ފާސްވޭތޯ  ފޮނުވުމަށް  ފްލޯއަށް  ލީހުގެ 

ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތީ. އެހެންވީމާ، މި ނަންފުޅެއް ފާހެއް ނުވި. އަޙްމަދު ނަސީރު އާބާދުވިލާ، ސ.މީދޫ. އެ    5ތެރެއިން  

މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އެދެން.  ދަންނަވާލުމަށް  ބޭނުންތެރި.    ބޭފުޅާއަށް  ވަރަށްބޮޑަށް  ތިއްބެވުން  މިތަނުގައި 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޙްމަދު ނަޞީރު ދެއްތޯ. އާބާދުވިލާ، ސ.މީދޫ. އަޙްމަދު ނަޞީރު،.  

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞީއަޙްމަދު ނަ

ގަނޑުގެ ނަމަކީ އަޙްމަދު ނަސީރު،  `. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީވެ. އަޅު

ކުރީގެ   ހާސިލުކުރުމަށްފަހު  ސިޓީގައި  އައްޑޫ  އެޑިއުކޭޝަން  ޕްރައިމަރީ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  / ސ.މީދޫ.  އާބާދުވިލާ 

ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރީ. ދެން   ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން  ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އަދި ފަހުން މޯލްޑިވްސް  ކޮލެޖް އޮފް 
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ހަޔާތަ ޕޮލިސް  ތަޢުލީމީ  މޯލްޑިވްސް  ސަރވިސްގައި.  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އަދާކޮށްފައިވާނީ  ވަޒީފާ  ފުރަތަމަ  ށްފަހު 

އަޅުގަނޑު   ހުރެގެން  ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް  ކަހަލަ  ބައެއް  ދެން  އުފެދުނު  އަދާކުރުމަށްފަހު  ވަޒީފާ  ސަރވިސްގައި 

ހާތަނަށް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ ޕްރައިވެޓް  އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވީ. އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު މި

ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމަށްފަހު ދެން އަމިއްލަ މަސައްކަތްތައް މިހާތަނަށް   ސެކްޓަރގައި. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ބައެއް 

ވެގެން އުޅުނިން.  ކުރަމުން އައިއްސަވާނީ. ދެން މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ސޯޝަލް ބައެއް ކަންތައްތަކުގައި އިންވޯލްވް

އުފެއްދުމުގެ   އެން.ޖީ.އޯއެއް  އިސްނަގައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއެރުވުމަށް  ރާއްޖެއަށް  މެރިކަލްޗަރ  ތެރޭގައި  އޭގެ 

ގޮތުގައި   ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަކީ  އިތުރުން  ކަންތައްތަކުގެ  އެ  ދެން  ކުރިއަށްދަނީ.  މިހާރު  މަސައްކަތް 

ޝަނުން އާންމުންގެ ފަރާތުން ރިޕްރެޒެންޓް ކުރަން ހުންނަ ފަރާތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތާ  ޖުޑިޝިއަލް ސަރވިސް ކޮމި

އެކަމަށް   މީހަކަށްވީތީވެ  ޢާއްމު  އުޅޭ  ތެރޭގައި  އާންމުންގެ  ކުރިމަތިލީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކީ  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން 

 ންނަވާކަށް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ.  ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ކުރިމަތިލާފައިވާނީ. އިތުރު އެއްޗެއް ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންތަންތާ އާންމުންނާ  އަޙްމަދު  އަޙްމަދު.  މަރުޙަބާ  އަދި  ބައްދަލުވަނީޝުކުރިއްޔާ  އާންމުންގެ  ؟ ކުންތޯ  ކިހާވަރަކަށް 

 ؟ ތެރެއަށް ނިކުމެ އުޅެންތޯ
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ބައްދަލުކުރުމާއި   ރައްޓެހިންނާއި  އަޅުގަނޑުމެން  ރޫޓީންގގައި  ޑެއިލީ  ވާގޮތަކީ  އިންނަގޮތުން  ކަންތައްތައް  މާލޭގެ 

ދެފަހަރު،   ޑެއިލީ ރޫޓިންގގައި  ތަންތަން. އެހެންވީމާ،  މި އިންނަނީ ހަމަ ކެފޭ ހޮޓާފަދަ    3ކަންތައްތަކުގައި ވެސް 

ނުދެ ތަންތަނަށް  އެހެން  ޢާއްމުކޮށް  ފެށީމަ  ފަހަރުވަރު  ދާން  ގިނަފަހަރު  މިގޮތަށް  ދެން  ނާންނާނެ.  ދުވަސްތަކެއް  ވޭ 

މިދިޔަ   އުފެދޭނެ. ދެން  ތަންތާނގެ ކޮމިއުނިޓީތައް  ކެފޭ  ވެސް    10ވާގޮތަކީ ގިނަ ހޮޓާ،  ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި 

ޑެއިލީކޮށް ދާ   އެގޮތަށް  މާލޭގައި. އެއްތަނަކީ ކުރީގެ ޖަ  2އަޅުގަނޑު  ހުންނާނެ  ޕިއޯލޯ  ކެފޭއެއްވަރު  ލަޕީނޯ. މިހާރު 

ނަމަކަށް ކިޔާ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްހެން ފްރެންޑްސް ގެދަރވާ ކޮމިއުނިޓީ ތަނަކީ އެއީ. ދެން މިގޮތަށް އަނެކަތި  
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ކަންތައްތަކާއި   ހިނގަމުންދާ  މަޝްރަޙު  އެ  ރާއްޖޭގެ  އެއިރެއްގައި  ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  ޢާއްމު  ވާގޮތަކީ  ކުރާއިރު 

ވާހަކަތަކާއި ވަރަށްގިނަ ޑިސްކަޝަންތައް ދާނެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސާފުވެފައި އޮވޭ    ގުޅިގެން އޮންނަ

 ޢާއްމު، އެންމެ ޢާއްމު ރައްޔިތު މީހާގެ ވިސްނުން ކަންތައްތަކުގައި ހުންނަނީ ކިހިނެއްކަން. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި އެންމެ ޢާއްމު ރައްޔިތު މީހާ  ؟ ރައްޔިތު މީހާ ޖުޑިޝިއަރީއާ ދޭތެރޭގައި މިހާރު ދެކެނީ ކިހިނެއްތޯއެންމެ ޢާއްމު  

 ؟ އަޙްމަދު ދެކެގޮތުގައި ކޮންކަމެއްތޯ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅިގެން މިހާރު ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވަނީ
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ންމެބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް އެއްވެސް، ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ރޭވިފައި އިންނަ ގޮތުން  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި އެ

އިންފްލުއެންޝިއަލް   ކަންތަކުން  ފެނުނު  ތަޖުރިބާތަކާއި އަޅުގަނޑަށް  ކުރެވުނު  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑަށް  އިންނަނީ  މި 

އެހެން ވިޔަސް،  އިންސާފު  ލިބިފައި  އިސްކަން  ކަންތައްތަކުގައި  ލިބޭ    މީހާއަށް  އިސްކަން  ވިޔަސް  ކަންތައްތައް 

މިއޮންނަ   ތެރޭގައި  ސޮސައިޓީ  ޙަޤީޤަތުގައި  އަސްލު  މިއޮންނަނީ  ދެވިފައި  ޕްރިއޮރިޓީއެއް  އޮންނަނީ  މި  ތަރުތީބު 

ހައިރޭންކިންގ ނޫނީއްޔާމު ތަންކޮޅެއް ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކަށް. ޢާއްމު މީހާ މައްސަލައެއް ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް  

އެ  ހުށަހެޅު ވެސް  އަޅުގަނޑަކީ  ޚުދު  އެބަދޭ.  ދެމިގެން  އަހަރުތަކެއް  ނުބާއްވާ  އަޑުއެހުމެއް  މައްސަލައިގެ  އެ  މުން 

އަޅުގަނޑަށް   ގޮތުގައި  ކަންބޮޑުވުމެއްގެ  ބޮޑު  އެންމެ  ދެން  ފަރާތެއް.  އިން  ކޮށްފައި  އަމިއްލައަށް  ތަޖުރިބާ 

ކަން. ދެން ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެބޮޑު ކަމަކަށް މި އިންނަނީ  ފާހަގަކުރެވެނީ މި ދެންނެވިހެން މައްސަލަތައް ލަސްވެގެންދާ

ނެތް ފަރާތެއް. މިސާލަކަށް އިންފުލުއެންޝިއަލް ބޮޑެތި   މި ދެންނެވި ކަހަލަ ބެކިންގއެއް  މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާއިރު 

މަ ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުން  އިންޑިވިޖުއަލް  ކުދި  ޢާއްމު  ވިޔަފާރިތައް،  ކުދި  ދެކޮޅަށް  އްސަލަތަކުގައި  ކުންފުނިތަކާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭއިރު ވެސް އެބައޮވޭ ފާޑަކަށް ޔަޤީންކަމެއް ލިބިފައި އޭނައަކަށް އެ މައްސަލަ ވިން ނުކުރެވޭނެ ކަން. 

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އޮތީމަ، ދެން ފަހުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު މިހާރު އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް  

ފަހުން  ރައްޔިތުންގެ  ޚާއްޞަކޮށް  އުއްމީދުތަކެއް  ބަދަލުތަކާއިއެކު  ގެނެވުނު  ކޮމިޝަނަށް  ސާރވިސް  ޖުޑިޝިއަލް   

ކޯޓުތަ މަރުޙަލާގެ  މަތީ  ޚާއްޞަކޮށް  ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ކަން  އޮތް  ގެނެވިތެރޭގައި  އެއްޗެހި  ހުރި  ކަށާއި  ފައި 

ބައެއް    ބަދަލުތަކާއި ހުރި  އެޅިފައި  އޮތްގޮތުން  ވެފައި  ކަންތައްތައް  މުއްދަތުގައި  މިދިޔަ  ހިނގާދިޔަ  ކުރީގައި 

 ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދުތަކެއް އޮތް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ޒާތުގައި ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ ނޫނީ ކޮބައިތޯ    މައްސަލައެއް ލަސްވުމަކީ އޭގެ 

މައްސަލަޖެހޭ   އެބަ  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  އެބަ  ބައެއްފަހަރު  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ.  ދޭތެރޭގައި  ލަސްވުމާއި  މައްސަލަ 

އަނެއްބަ ކަމަކުނުދޭ.  ވެސް  އަވަސްވީމަ  ވަރަށް  މައްސަލަ  ބައެއް  ކަމަކުނުދޭ.  މައްސަލަ  ވެސް  ލަސްވީމަ  އިފަހަރަށް 

 ؟ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކިހިނެއްތޯއޭ އަޙްމަދު މިކަމާ ދޭތެރޭ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ
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އެ ބަލަންޖެހޭނެ. އެ  އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް އޭގެ ބާވަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  

ދިމާވިކަމެއް.   ޕަރސަނަލީ  އަޅުގަނޑަށް  ދަންނަވާލަފާނަން.  ކޭސްއެއް  އެއް  އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް  މައްސަލަތައް 

ކޮންމެވެސް   އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ފަރާތެއް  ހުރި  އެހެން  ފައިސާއެއް  މާބޮޑު  އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑަކީ  އަޅުގަނޑުމެން، 

ފެމިލީ ފައިނޭންޝަލް،  މި  ވަރެއްގެ  ވެސެލް  ވެސެލްއެއް.  ގަތް  އަޅުގަނޑު  އެއްކޮށް  ބެކިންގއަކާ  ފައިނޭންޝަލް   

މާލޭ   ޕާޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިއްކިއިރު މި އޮތީ  އެ  ވެސެލް  ޕާޓީއަކުން. ވެސެލް ގަނެގެން އެ  ގަންނަނީ އެހެން 

އެ   ވެސެލް  މި  ހަވާލުވާން އޮތީ  އަޅުގަނޑަށް  ތެރޭގައި. ދެން  ފަޅު  ރަށެއްގެ  ވެސެލްއާ  ކައިރީ  އެ  ގޮސްގެން  ރަށަށް 

ކުރީގައި   ދިޔައިމާ  ބަލާ.  ވެސެލް  މިދިޔައީ  އަޅުގަނޑު  ހަދައިގެން  ޓީމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އޮތީ.  ހަވާލުވެވެން 

ގުޅިގެން   މައްސަލަތަކަކާ  ދިމާވެފައިވާ  ބަޔަކާ  ރަށުން  އެ  ފަރާތާއި  ވިއްކި  ވެސެލް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެސެލްއަކަ ގޮތުގައި އެހީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިސްނުނު  ކޭސްގައި އަޅުގަނޑަށް  މި  ނުފޯރުވުނު. ދެން  ށް ބާރެއް 

ގަނެފައި   އަޅުގަނޑުމެން  މިހެން  މިހެން  ރިކުއެސްޓުކުރިން  އަޅުގަނޑު  ފުލުހުންނަށް. ފުލުހުންނަށް  ޖެހެނީ  މި  އެދެން 

ގަނެފައި އޮތް ވެސެލެކޭ ރަޖިސްޓްރީގައި އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން   މި ވެސެލަކީ. މި ވެސެލާއި ގުޅިގެން  އޮތް 

އޮތް   ހުށަހެޅިފައި  މުއައްސަސާއަކަށް  އެއްވެސް  ނެތޭ  މިހާތަނަށް  މައްސަލައެއް  ލީގަލް  އެއްވެސް  އޮތް  އުފެދިފައި 

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތޭ. މި ވެސެލް އަޅުގަނޑުމެން މަރާމާތަށާއި އެއްޗެހި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދަންވެގެން ކުރި  

ދެން  މަސައް ދެކޮޅަށް.  އެކަމާ  ނިކުތީ  މީހުން  ބައިވަރު  ވަރަށް  އުޅެނީ.  މި  އަޅައިގެންނޭ  ހުރަސް  ބަޔަކު  ކަތަށް 

މިކަންކުރެވޭ   ކުރިމަތިލައިގެން  މީހުންނާ  ގޮއްސަ މި  މީހަކު  ދެ މީހަކު ތިން  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމުގައި 

ވާށޭ. ފުލުހުން އެތަނަށް އެޓެންޑުވެފަ ފުލުހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް ނެތިގެންނޭ މި އުޅެނީ. މިކަމުގައި އެހީވެދެއް 

ރިކުއެސްޓުކުރީ މި ކޭސްގައި އިންޑިވިޖުއަލް ޕާޓީތަކެއްގެ ދޭތެރޭގައި ހިމެނޭ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ދެން އެ ބޭފުޅުން  

 ޕާޓީތަކެއްގެ ދޭތެރޭ ހިނގާފައި  އެގޮތަށް ކޮންސިޑަރ ކުރެއްވީ ކިހިނެއް ކަމެއް. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އިންޑިވިޖުއަލް 
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ނުލިބެނީސް   އަމުރެއް  ކޯޓު  ގުޅިގެން  މުޢާމަލާތާއި  މި  އެހެންވީމާ،  މުޢާމަލާތަކީ.  މި  މުޢާމަލާތެކޭ  އޮތް 

ތިމަންނާމެންނަކަށް މިއަކަށް އެޓެންޑެއް ނުކުރެވޭނޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ދާން އޮތް ރޫޓަކީ ކޯޓު. ކޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން  

ހުށަހެޅީ ނެރެދޭން  މައްސަލަ  އަމުރެއް  ވަގުތީ  މައްޗަށް  ފުލުހުންގެ  ރިކުއެސްޓުކުރީ  ފުލުހުން  ކޯޓަށް   .

ރައްޔިތުންނާ   ޢާއްމު  އޮތްގޮތާއި  ގޮސްފައި  ހިނގާ  ޙާދިސާ  ކޯޓުގައި  ވެސް  ފުލުހުން  އޭރުން  ރިކުއެސްޓުކޮށްދޭށޭ. 

އެ   ނުލާ  އަމުރަކާއި  ކޯޓު  ފުލުހުންނަށް  އެކަންތައްތަކުގައި  ހުރި  ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ  ކުރިއަށްގެންދަން  މަސައްކަތް 

ދަތިތައް ކިޔައިދީ އެކަމަށް ކޯޕަރޭޓުކުރާނަމޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓަށް ރިކުއެސްޓުކުރީ. ކޯޓަށް ރިކުއެސްޓުކުރީމަ މި  

  މައްސަލައިގައި ހިޔަރިންގއެއް ނުބޭއްވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. ދެން އެ ރަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު 

ރިމޫވަބަލް   ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސެލަކީ  ސާމާނުތައް،  ހުރި  ވެސެލްގައި  އަރާ  ވެސެލަށް  ލިބޭ  އެބަ 

ސާމާނުތައް ހުންނާނެ އެކިކަހަލަ އިކުއިޕްމަންޓްސްތައް. މިސާލަކަށް އޭގައި ހުރި ރިޔާ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެއްސާ  

ރަށުން މީހުން އަ  ރާ އެ އެއްޗެހިތައް ނަގާފައި އެ ޖެހުނު ގޮތަކަށް ހަމަ ގެންދަނީޔޯ. ދެން  މިކަހަލަ ސާމާނުތައް އެ 

ފުލުހުންނާ   ހިނގަމުންދިޔަގޮތް  ކަންތައްތައް  އެ  ހާޒިރުވެ  ފުލުހަށް  ގޮއްސިން.  ފުލުހަށް  އެރޭ  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑު 

ތިކަމު ކުރާނެކަމެއް  ބޭފުޅުން  އެ  ކައިރީގައި  ދެންނެވި އަޅުގަނޑު  އަމުރެއް  ޝެއަރކުރީމަ ފުލުހުން  ގައި ނެތޭ. ކޯޓު 

ނެތިސް އެޓެންޑެއް ނުކުރެވޭނޭ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މިހާރު މި މުދަލަކީ އަޅުގަނޑު ގަނެފައި އޮތް އެއްޗެކޭ. މީގެ  

ބޭސްވެގެން   ރަށުގައި  އެ  ހޯދައިދެއްވާށޭ.  ގޮތެއް  ސަލާމަތްކުރެވޭނެ  މި  އުޅެނީ.  މި  ނުފޯރައިގެންނޭ  ބާރު  މައްޗަށް 

ނު މީހާ  ފުލުހުންނެއް  ޢާއްމު  މި  މިހާރު  ދެން  ނެތް.  ގޮތެއް  އެރޭނެ  ވެސެލަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ތިބޭ. 

އަޅުގަނޑަކީ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ގޮތްހުސްވި. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ލޯ އެންފޯސްމެންޓު ދާއިރާ ތެރެއިން ވެސް،  

ތްކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްގޮތެއް ވެސް ނުފެނުނު. ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތެރެއިން ވެސް އަޅުގަނޑަށް އަޅުގަނޑުގެ މުދާ ސަލާމަ

% އޭގެ  ވެލިއު  ވެސެލްގެ  ގަތް  އަޅުގަނޑު  އެންމެފަހުން  ސާމާނުތައް    50ނުފެނި  ހުރި  އޭގައި  ދަށްވި.  އަށް 

ކުންފުނީގެ   އެ  ދޫކޮށްލީ  އޭތި  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތިގެން  ގޮތެއް  އިތުރު  ދެން  ދަށްވީތާ.  ވެލިއު  އޭގެ  ގެންދިޔައިމަ 

ރައްޔިތުންނަށް    ޝެއަރ އެހެން ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް ޢާއްމު  އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ  ބަޔަކަށް 

އޮތޯރިޓީތަކަށް   އެ  ބޭސްކޮށްފައި  އިންސިޑެންޓަށް  އެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ކަންތައްތަކުގައި  މިކަހަލަ  ދިމާވެ. 

ންޑުވާންޖެހޭ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް ކަން. އެއީ  އަންޑަސްޓޭންޑުވާން އެބަޖެހޭ އެއީ ކިހާ އަވަސް ލަސްމިނެއްގައި އެޓެ

ޒާތުގައި ލަސްވެގެންދިޔަޔަސް   އޭގެ  އެއީ  މައްސަލަތަކަކީ  ބައެއް  ހުންނާނެ  އެއްޗެއް، ބައެއްފަހަރު  ދެމިގެންދާ  އަބަދު 

އި މައްސަލައެއް  އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި އެއްޗެހި ނެތް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވެއްޖެއްޔާމުން އޭގެ ޒާތުގަ 
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ގެއްލުމެއް   ރައްޔިތުންތަކަކަށް  ޢާއްމު  ނުވަތަ  މުދާތަކަކަށް  ނާޅައިފިއްޔާމުން  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އަވަސް  އެކަމަކު  ނޫން. 

 ވެދާފަދަ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ވަރަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.

 

 ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

ގައި ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައީ. އެހެންނަމަވެސް،  1932ޝުކުރިއްޔާ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  

އާއި ހަމައަށް އަސާސީ ޙައްޤުތައް އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް    2008އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އެހިން ފުލުސް ކޯޓުން ވެސް އެ ޙުކުމްތަކެއް    ވަކި މީހެއްގެ އަތް ދަށުގައި އޮތީ. މިއީ ދެން

  4ގައި    2008ވެސް ކުރިކަމަށް. އެއީ ވެރިކަމުގައި ހުންނަ މީހާ ބޭނުން ގޮތަކަށް ކުރަމުންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް،  

އައިސް އަދި މިއީ   ވުޖޫދަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއެއް  ރައްޔިތުންގެ    19އޮގަސްޓުގައި ފެހި  ވަނީ ސޮރީ  ވަނަ  މަޖިލީހުން 

އަދި    2008 އުފައްދާފަ.  ވަނީ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ފެހި  ހަމަ  އުފައްދާފައި  ކޯޓު  ސުޕްރީމް  ވަނަ    19ގައި 

ޤާޟީން   އަންހެން  މި  ޢައްޔަންކޮށްފަ.  ވެސް  ޤާޟީން  އަންހެން  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ވަނީ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

އަޅުގަ މަރުޙަލާގައި  އަދި  ޢައްޔަންކުރުމުގެ  އާދޭ.  ވަރަށްގިނަ ޝަކުވާތަކެއް  ވެސް  ތެރެއިން  އާންމުންގެ  ނޑުމެންނަށް 

ޚާއްޞަކޮށް ދީނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކުރި. ދެން ހަމަ  

ޖުޑި ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ސުވާލަކީ  ބޭނުންވާ  ކޮށްލަން  މަނިކުފާނާ  ކޮމިޝަނަށް  އަޅުގަނޑު  ސަރވިސް  ޝިއަލް 

ކިހިނެއްތޯ ހުރީ  ދުވަސްވަރު  މި  ޚިޔާލު  އާންމުންގެ  ގޮތުން  ބެހޭ  މިކަމާ  ކުރިމަތިލާތީ  ހުދު  ؟ މަނިކުފާނު  އަދި 

 ؟ މަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއޭ

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞީއަޙްމަދު ނަ

އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮޕީނިއަނަކީ  ޕަރސަނަލް  އަޅުގަނޑުގެ  ނޑު، 

ސަބަބަކީ   އެއީ  ނެތޭ.  މައްސަލައެއް  އެއަކު  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ނެތް  ހުރަހެއް  ޢައްޔަންކުރަން  އަންހެނަކު  ދަށުން 

ޚިލާފު ނުވާ ކަހަލަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއް މައިގަނޑު އެއް ސޯސްއަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އި 

ދެންނެވި   އެދުވަސްކޮޅު ތި  އޮންނާނީ. ދެން  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންވެފައި  ގޮތަކަށް 
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ގޮތަށް ހަމަ އާންމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވުނު މައުޟޫޢެއް މައުޟޫޢަކީ. އެކަމަކު އޭގައި ގިނަފަހަރު  

އެ ލެވަލަކަށް  އެނގިލައްވާނެ  ދަންނަވާ  ތި  ނޮލެޖު  ޝަރީޢަތުގެ  އިސްލާމީ  ރައްޔިތުންނަކަށް  ޢާއްމު  އާދައިގެ  ންމެ 

ރަޢުޔުތައް   މީހުންގެ  އެ  ސްކޮލަރސް  މި  ދިމާވާގޮތަކީ  ކަންތައް  މި  ބައެއްފަހަރު  އެކަމަކު  ނެތިދާނެ.  އެނގިފައި 

ރަޢު ދެ  މައުޟޫޢަކީ  ދެން  ފޮލޯކުރަމުންދަނީ.  އެއަށް  އިލްމުވެރިން  އިއްވަމުންދާތީވެ  ބައެއް  އެއްޗެއް.  އޮތް  ޔުއެއް 

ވިދާޅުވާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާމުން އެއަކު މައްސަލައެއް ނެތް. ބައެއް އިލްމުވެރިން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް  

މައުޟޫ ދިމާވި  އެދުވަސްކޮޅު  ވެސް  ތެރޭގައި  ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ،  ޢުގައި  ޢައްޔަންކުރެވިގެންނުވާނެ. 

އިލްމުވެރިން   ބައެއް  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  ސަބަބަކަށް  މައިގަނޑު  ވާހަކަދެކެވުނު.  ދެފަޅިއަކަށް  ތި  ގޮތަށް  މިދެންނެވި 

އެއަށް ރެސްޕޮންޑުކޮށް އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުން އެއީ ދިވެހިންނަކީ ފުދޭވަރަކަށް އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށްވާތީވެ  

ވެ ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  ހެދިބަޔެއް. އެކަމަކު  އެއީ  ދެކޮޅު  އެކަމުގައި  ދެކިގެން  ކަމަށް  މަނާކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގައި  ސް 

އެއީ   ނުދަންނަވާނަން.  އަޅުގަނޑު  ހެދިއެކޭ  ދެކޮޅު  ޢައްޔަންކުރުމަށް  ބޭފުޅުން  އަންހެން  އެގޮތަށް  މީހުން  ގިނަ 

ތެރޭގަ ސަރކަލް  އިން  އުޅެފައި  އަޅުގަނޑު  މީސްމީހުންނާ  ދިމާވި  ނިއުޓްރަލް  އަޅުގަނޑާ  ވަރަށް  ހަމަ  އި 

 ގްރައުންޑެއްގައި އޭތި އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

މައްސަލައެއް،   އިންޓަރގްރިޓީގެ  އެއްވެސް  ދަންނަވައިލާނަން.  ސުވާލެއް  އެންމެ  ކުޑަކުޑަ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

 ؟އެ މައްސަލައެއް ބެލިފައިވާނެތޯ އަޚްލާޤީ މައްސަލައެއް ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި ތަނެއްގައި ޖެހި

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞީއަޙްމަދު ނަ

ދެން   އިންނާނެ.  އުޅެފައި  ސަރވިސްގައި  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އަޅުގަނޑު  ވަޒީފާއެއްގައި  ސަރުކާރު  އަޅުގަނޑު 

ސަރވިސްގައި   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  އެތިކަލް  މުއްދަތުގައި  އުޅުނު  ވަޒީފާގައި  އަޅުގަނޑު 

ޑިޕާޓުމަން ކިޔާ  ކޮމާންޑު  ސްޓޭންޑަޑް  ޕްރޮފެޝަނަލް  މައްސަލަތަކާއި  އިންނާނެ  އަޚްލާޤީ  މުވައްޒަފުންގެ  އެއީ  ޓެއް. 

ވަޒީފާގައި   އެއްވެސް މައްސަލައެއް  އެތިކަލް  ހާޒިރުކޮށްފައި  ޑިޕާޓުމަންޓު. އެތަނަށް  އަޅާ  ބަލާ ފިޔަވަޅު  ކަންތައްތައް 

ވަޒީ އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅާފަ.  ފިޔަވަޅު  ތަޙުޤީޤުކުރެވި  ނެތް  އެހެން  މުއްދަތުގައި  ވަކިވި  އުޅުނު  ފާއިން 

ފުލުސް އޮފީހުގައި   ދިމާވެފައި އިންނަގޮތަކީ އެއީ  ކަންތައް  މައްސަލަ، އަޅުގަނޑު ވަޒީފާއިން ވަކިވި މައްސަލައިގައި 

ހިސާބުގައި ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފުލުސް އޮފީހުގެ ކަންތައްތައް ބޮއްސުންލައިގެން    2015އަޅުގަނޑު އުޅުނުއިރު ދެން  
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ހިތްހަމަ އަޅުގަނޑު  އެއްކޮށް  ގޮއްސަ  ފެންނަމުންދާތީއާ  ތެރެއިން  އޯގަނައިޒޭޝަން  ކަންތައްތަކެއް  ވަރަށްގިނަ  ނުޖެހޭ 

ވަކިވި   ވަޒީފާއިން  ޕްރޮސެސް،  އެ  ބޭނުންނުވެގެން  ދެމިހުންނަން.  ވަޒީފާގައި  އިތުރަށް  ބޭނުންނުވީ  އަޅުގަނޑު 

. އެއީ ޕޮލިސްގައި އުޅެފައި އެންމެ  ޕްރޮސެސް ތެރޭގައި އެއީ އަޅުގަނޑު ފުލުސް އޮފީސް ރެގިއުލޭޝަންސް އިންނަގޮތް

ވަރަށް   ކޭސްއަކީ  އަޅުގަނޑާއި ދިމާވި  ވަކިވުމަށް. ދެން  ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން  މިޖެހެނީ  ރިކުއެސްޓުކުރަން  ފުރަތަމަ 

ޖަވާބުދިނީ   އަޅުގަނޑު  އެންގުމުން  އެޓެންޑުވާން  އޮޕަރޭޝަންސްއަކަށް  އެއީ  ދިމާވީ.  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އެހެން 

އެހިސާބުން    އަޅުގަނޑަކަށް ގުޅިގެން  ރެސްޕޮންޑާ  އެ  ނެތުނީމަ  ދެވޭކަށެއް.  ކުރެވޭކަށް  ކަންތައް  ތި  ތިގޮތަށް  ނެތޭ 

އަޅުގަނޑު ވަޒީފާއިން އެއްކޮށް ހުއްޓާލީ ވަޒީފާއަށް ދިއުން. ދެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އޭރު އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ  

ލީޑަރެއް    2015ރާއްޖޭގައި   ސިޔާސީ  ހިސާބުގައި  ހިންގުނު  ފެބްރުވަރީ  މައްސަލައިގައި  ވެއްދި  ހައްޔަރަށް 

އޮޕަރޭޝަންސް އެއީ. ދެން އެ އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އަޅުގަނޑަކަށް ނެތޭ އަޅަންޖެހުނު ކޮންމެ  

ތި   ދެން  ނެތޭ.  އެޓެންޑުވެވޭކަށް  ކަންތައްތަކަށް  ދަންނަވާ  ތި  ފެށިގެން  މިއަދުން  އަޅުގަނޑަށް  ތިކޮޅުން  ފިޔަވަޅެއް 

ފުޅުން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭ އަޅުއްވާށޭ. ދެން އެ މައްސަލަ ޓެކްނިކަލީ އިންނާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވި  ބޭ

މައްސަލަ އިންނާނީ އެތިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮމާންޑު. އެއީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮމާންޑުން ބަލާފައި އަޅުގަނޑު ވަޒީފާއިން  

ކުރިއަށްގެންގޮއް މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު  ވަކިވުމުގެ  ކެޓަގަރިކަލީ  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއް  އަޚްލާޤީ  ދެން  އިންނާނީ.  ސަ 

ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެއީ އަޚްލާޤީ މައްސަލައެއް ގޮތަށް. އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޕްރިންސިޕަލްސްތަކާއި އަޅުގަނޑަށް  

އަޅު ހިނގަމުންދާތީވެ  ތެރޭގައި  އެތާ  ކަންތައްތަކެއް  ޒާތުގެ  ނުގަނެވޭ  އަމިއްލައަށް  ބަލައި  ދިއުން  ވަޒީފާއަށް  ގަނޑު 

މަނާވެގަނެގެން އެވާހަކަ އެކޮޅަށް އެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ދީފައި އަޅުގަނޑު ވަޒީފާއިން ވަކިވީ. އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްގައި  

އޭގައި   ވަކިވަންޏާ  މިސާލަކަށް  ވަޒީފާއިން  ފުލުހުންގެ  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  ޓެކްނިކަލީ  ކޮންސިޑަރކުރެވިދާނެ  އޭތި 

މީހެއް  ރެ އުޅޭ  ވަޒީފާގައި  އޮފީހުގެ  ފުލުސް  އެކަމަކު  ވަކިވާން.  ވަކިވާއިރު  ހެދިފައި  އޮވޭ  ގިއުލޭޝަންސްތަކެއް 

ވެއްޖެއްޔާ ބައެއްފަހަރު އިންނަގޮތަކީ ކޮމާންޑެއް އައިއްސިއްޔާމުން އެ ކޮމާންޑަކަށް ފޮލޯކުރަން. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުގައި  

މީހާ ޤަބޫލުނުކުރާ ކަހަލަ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެ ޕަރސަނަލް ވިއު    އެ އިންޑިވިޖުއަލް މީހެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ 

ވެސް އޭގައި އިންނަންޖެހޭނެ. އެ ޑިސިޝަން އަޅުގަނޑު ނެގީ އޭގެ ޒާތުގައި. އެހެންނަމަވެސް، ވަޒީފާގައި އެ އުޅުނު  

ތިކަލް މައްސަލައެއްގައި އަޅުގަނޑު  މުއްދަތުގައި ތި ދަންނަވާ ކަހަލަ އެއްވެސް ޑިސިޕްލިން މައްސަލައެއް އެއްވެސް އެ

 ހާޒިރުކޮށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައެއް ނީންނާނެ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން
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އުފެދުމާއި   ސުވާލުތަކެއް  އެހެން  އަނެއްކާ  އެކަމަކު  ގަސްދުކުރީ.  ނިންމާލަން  އަސްލު  ސުވާލުން  އެއް  އަޅުގަނޑު 

ތި ވިދާޅުވީ އަމިއްލަފުޅަށް ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަން އެދިވަޑައިގަތީ. އެހެންނަމަވެސް،  އެކުގައި ދަންނަވައިލާނަން. މިހާރު  

 ؟ވަކި ފަހުން ފުލުސް އޮފީހުން ވަނީ ކޮށްފައޭ. އެ ލިޔުމުގައި އޮތީ ކޮން އިބާރާތެއްތޯ

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞީއަޙްމަދު ނަ

އަ ދެން  ނުއެއްވަން.  ހަވާލެއް  ލިޔުމާއި  އެ  އަދިވެސް  ލިޔުމާ  އަޅުގަނޑު  އެ  އޮތް  ގުޅާފައި  އެކޮޅުން  ޅުގަނޑަށް 

ސީދާ   އެހެން  ވަކިކުރުމުގެ.  ވަޒީފާއިން  ހަވާލެއްނުވަން  ލިޔުމާ  އެ  އަޅުގަނޑު  މިހާތަނަށް  ނަމަވެސް،  ހަވާލުވާން. 

 ދަންނަވާކަށެއް ނޭނގޭ ކިހިނެއް ކަމެއް އޮތީކީއެއް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ކޮންމެވެސް އޮފީހުގައި  އެފަދަ  ފުލުސް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކަންނޭނގެ.  ހުންނަވާނެ  ވެސް  ކޮލީގްސް  ވަރަކަށް   

 ލިޔުމެއް އޮތަތީވެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނޮލެޖެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ ކޯއްޗެއްތޯ އޮތީ ލިޔުމުގައި. 

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞީއަޙްމަދު ނަ

ގޮތުގައި   ޤަބޫލުކުރެވޭ  މި  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  އިންނާނީ.  ކަމަށް  ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  އޮފީހުގެ  ފުލުސް  އިންނާނީ 

ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ވަކިކުރި  އިންނާނީ  ޕްރޮސީޖަރ  އެތާނގެ  އިންނާތީވެ  ކަންތައްތައް  ގޮތަށް  ދެންނެވި 

 ވާތީވެ، ވަކިކުރީ ކަމަށް. ޤަބޫލުކުރެވެނީ ލިޔުމުގައި އިންނާނީ ވަޒީފާއިން މިދެންނެވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ހާޒިރުނު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އަދި   ޓަކައި  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ހަޔާތް  ތިމާގެ  އެބަޖެހޭ  ވެސް  އަދާކުރަން  ޒިންމާއެއް  ފަރުދީ  ގިނަފަހަރު  ވަރަށް 

ލިޔުމެއް ދެއްވީމާ އަދި   ބާވަތުގެ  ކުރައްވަންޖެހޭ  ފިޔުޗަރގައި ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގައި. ފުލުސް އޮފީހުން އެ 

ޒިންމާ  ކުރައްވާ. އެ  ޓަކައި  ކްލިއަރކުރެއްވުމަށް  ރެކޯޑު  ކްލިއަރކުރުމަށް. އެމީހާގެ  ނޭމް  އޮންނާނެ  ވަރަށްގިނަކަމެއް 

ކީއްވެތޯ ނުކުރެއްވީ  މަސައްކަތް  ޓަކައި  އުފުއްލެވުމަށް  ޒިންމާ  އެ  ލިޔުން،  އެ  އެ  ؟ އުފުއްލެވިންތޯ  މިސާލަކަށް 

ހުށަހަޅުއް ކޯޓަށް  އެކަން  މައްސަލަ  ވަނީނަމަ  ވާކަމަށް  ވަކިކޮށްފައި  އޮފީހުން  ފުލުސް  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ވައިގެން 
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ޤަބޫލުނުކުރެއްވެންޏާ އެއާވެގެން ނޭމް ކްލިއަރކުރުމަކީ، ރެކޯޑު ކުލިއަރކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މުހިންމު  

 ؟ ކަމެއްހެން. އެ މަސައްކަތްޕުޅު ނުކުރެއްވީ ކީއްވެތޯ

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞީއަޙްމަދު ނަ

ނޭމް ކްލިއަރކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރިން އެކޮޅުން ވެސް. ދެން ބައެއްފަހަރު ފުލުސް  

އެތާ   ހިސާބުން  ޖޮއިންކުރާ  ވަޒީފާއަށް  އޮފީހުގެ  ފުލުސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މިސާލަކަށް  އުޅެފަ  ވަޒީފާގައި  އޮފީހުގެ 

ޓްރެއިނިން ތެރޭގައި ފުލުސް  ބޭސިކް  މުއްދަތުގެ  ބޮންޑުގެ  އެ މީހުންގެ އިންނާނެ ބޮންޑެއް. ދެން  ހިންގީމަ  ގ ކޯސް 

ވަކިއޮފީހު ވަޒީފާއިން  މުއްދަތުގެ  އެ  އޮކުރަންޏާމުން  ކަނޑައެޅިފައި  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  ބޭރުން  ގައި  އުސޫލުގެ  ންނަ 

މީހަކު ވަޒީފައިން ހާޒިރު ނުވެ ފިލީ ނޫނިއްޔާމުން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހެދި ހުއްޓާލީ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާމުން ބައެއް  

ހީވާ   އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ހިސާބަށް  ޕްރޮސިކިއުޓްކުރާ  އޭތި  އެ   މުން ވެއްޖިއްޔާ  ގޮތުން ފަހަރު  ތެރެއިން    ގާނޫނުގެ 

މަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ބެލީ. އެއީ  ދެދާނެ ކަނވަނީ. އެއީ ދެން އެ ކަންތައްތައް އެ ގޮތަށް އިފުރުޞަތު އޮންނަ ކަމަށް

  ، ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ންޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ފުލުސް އޮފީހުން ވަކިވާމި ދެންނެވި ގޮތަށް ސީދާ ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އަ

ހާޒިރުވާން  އޮޕަރޭޝަނަކަށް    އީއެ  ނުވެ ކުރީމަ ދެން  އެންގީ. އެންއަޅުގަނޑު  ރެފިއުސްކުރީ. ރެފިއުސް  ގީމަ، އެއަށް 

މައް އެ  ދެން  އިންނާނީ.  މައްސަލައަކަށްވެފައި  ބޮޑު  ވަރަށް  ތާނގައި  އެ  ޒާތުގައި  ގޮތުގައި  އޭގެ  ސަލައެއް 

ޕްރޮސިކިއުޓްކޮށް،  ނއި ރެކޯޑެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް  ދެދާނެތީވެ އަޅުގަނޑު އެކަން ސާފުކުރިން. ސާފުކުރިއިރު ކުށުގެ 

އެއަކު   އެ ކަމެއް  ދަރަޖައަށް    ކަހަލަ  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނެތީމަ  ނެތް.  ނުއެއް 

ސާފުވެފައޭ އޮތީ. އެއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަ މީހެއް ވެއްޖިއްޔާމުން އަދި ކެރިއަރއެއްގެ ގޮތުގައި    ގެ ރެކޯޑްސްއަޅުގަނޑު

ވިސްނު ބޮޑަށް  މަސައްކައަޅުގަނޑު  އަމިއްލަ  ހުރީ  ކޮން  ކުރި ތްތައް  ގެންށްގެން  ކަމާއި  ދައަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ން. 

އައި ހުރަހެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ގޮތުން  ސްގުޅިގެން  އިން  މިހާރު  ނުކުރަން. އަދި  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  ދާނެ 

 ވެސް އެއަކުން ހުރަހެއް އިން ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭތީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ގައިންނަނީ ކުށުގެ ރެކޯޑުއިސާފުކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ. ކީކޭތޯ  މެ ކުށުގެ ރެކޯޑުދެން

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޞީއަޙްމަދު ނަ
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ކަމަ ނެތް  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅުއްވި  ށް އެއްވެސް  ކޮޅުން  މި  ކަންނޭނގެ  އިންނާނެ  އަޅުގަނޑު  އިންނަނީ.   

 ޕޮލިސް އޮފީހުގެ ބައި.އެ ލިޔުންތަކުގައި ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްތޯ ފާހަގަކުރެއްވި  ދެންމެ  ވާހަކަ  އޮތް  ކިހާ ؟ ބޮންޑެއް  އޮތީ  ؟ ބޮންޑެއްތޯ  މުއްދަތެއްގެ   އެއީ  ބާކީ  އޭގައި 

 ؟ކިހާވަރެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަޙްމަދު ނަޞީރު

ބޭސިކް  އަޅު  ،ނޫން ވާހަކަ.  އިންނަ  ބޮންޑް  އޮފީހުގައި  ފުލުސް  ނިންމީމަ  ޓްރެއިނިންގ  ބޭސިކް  ދެންނެވީ  ގަނޑު 

 ޓްރެއިނިންގ ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުގެ ބޮންޑް އިންނާނީ ނިމިފައި އޭރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރުމާ ކްލިއަރ  މަސައްކަތްޕުޅު  އިނޭމް  އަމިއްލަ  އޭރުގައި  ނުކުރެއްވީ  މަސައްކަތްޕުޅު  ކުރުމުގެ  ކްލިއަރ  ރެކޯޑް   ،

ކަމަށް ހު  ކުރައްވަން  ނިޔަތުގައި  އެ  ވިދާޅުވި  ކަމަށްދެންމެ  ޖުޑިންނެވި  ކީއްވެތޯ  މިހާރު  ސަރވިސް  އަޝި.  ލް 

 ކޮމިޝަން... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނަޞީރު އަޙްމަދު

ވަޒީފާއައަޝިޖުޑި ޒާތުގައި  އޭގެ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ބޮޑަށް  ލް  ކަށްވުރެ 

އޮތް ގޮތުން،    ޕަބްލިކް ސަރވިސްއެއްގެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ފޯމޭޝަން މި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  ކޮންސިޑަރ ކުރަނީ. ދެން 

އި ގޮތުން  އޮތް  މި  ޙަޤީޤަތުގައިކޮމްޕޮޒިޝަން  އިނުމަކީ  ސްލޮޓް  އެ  ލާން  މީހަކު  ޒާތުގައި    ންޑިވިޖުއަލް  އޭގެ 

ގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ. އެހެންވީމާ، އާންމުންގެ  ޅުކަމަށް އަކަމެއް ކޮންމެވެސް މަޤުޞަދެއް އޭގެ ތެރޭގައި އޮންނާނެ 

އަޅުގަނޑަ އިނުމަށް  މީހަކު ޖޭ.އެސް.ސީގައި  އާންމުންގެ ޚިޔާލު އިނގޭ  ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ ދެން މި  ތެރެއިން  ށް 

ޖުޑި ރާއްޖޭގެ  ވެސް  ވިސްނުމުގައި  އަމިއްލަ  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާއި  އިޞްލާޙުއަޝިދެންނެވި  ހުރި  ކުރަން  ރީ 

ޝަނާއި ހިސާބަށް ގެނައުމުގެ  މިލް ސަރވިސް ކޮއަޝިކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުރުމާ އެއްކޮށް، އެ އަޑުތައް ވެސް ޖުޑި

 ދުކުރީ. ގަސްއިނދެގެން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް، އަޅުގަނޑު އެކަމަށް   ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުވާއަޅުގަނޑުގެ   ޙަލުފަހު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފަހުގައި  އޭގެ  އިނގޭތޯ.  ލަޠީފް    ފުރަތަމަ  އެންމެ  ސަން 

މި ސުވާލު މި    ގައި އިނގޭތޯސުވާލުގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވަގުތުގެ ތެރޭ ގެންފައި އޮތީ. ފަހު  އިފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ

ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން    ވެސް ފަރާތެއްގެ ކަމަކާ ގެ ގޮތުގައި ސިޔާސީ ކޮންމެދަންނަވާލަނީ ހަމަ. ފަހު ސުވާލެއް 

ނޫނި  ސީންއަށް  ކޮންމެވެސްއެ  އޭރު    އްޔާ  ބޭފުޅެއް، ކޮން    އޯޑަރ އެ އައީ.އެ  ތަނަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް  ކޮން  އެއީ 

 ؟ކަމެއްތޯ ކުޑަކޮށް ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަޙްމަދު ނަޞީރު

ޖެނެ އައީ  މަސައްކަތްކުރަމުން  އޭރު  ދެން  އަޅުގަނޑު  ޑިޕާޓްމަންޓްގައި.  އިންވެސްޓިގޭޝަން  އުސޫލުން  ޢާރަލް  އްމު 

އަނެޖެނެ ޑިޕާޓްމަންޓަކީ  އިންވެސްޓިގޭޝަން  އޮޕަރޭޝަންސްރަލް  އޮފީހުގެ  ފުލުސް  ތަޙުޤީޤު    ތައްއްހެން  ހިންގާ، 

އެސަމަ އެއްކަތް  ބައިވެރިއެއް  ޑި  ކަނި  މަސައްކަތްތަކުގައި  އޮޕަރޭޝަން  ދެން  ކުރަމުންގެންދާނީ.  ޕާޓްމަންޓުން 

ނޑަށް ޚަބަރު  ނުއެއްވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު ރަސްމީ ގަޑީގައި ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްގައި ބޭރުގައި އުޅެނިކޮށް އަޅުގަ

ފުލު ނަޝީދު  ކުރީގެ ރައީސް  އަންނަނީ  ޚަބަރަށް  ގަޑީގައި  ރިފްރެޝްކޮށްލި  ނިއުސް  ބެ ލިބުނީ  ދަށަށް  ހުންގެ  ލެމުގެ 

ޕޮލިސްގެ ކަންތައްތައްގެން ޚަބަރު. ދެން  ވެއްޖިއްޔާ  ދިޔަ  ގޮތުން  އިންނަ  ރޭންކިންގ، ސީނިއަރ    މުންރޭވިފައި  ހައި 

މީ  ވަކި  ނޫނިއްޔާމުން  ހައްހަޕޮލިޓީޝަނެއް  ޕަބްލިކުޔަކު  ބާވަތު  ގައި ރުކުރުމުން  ގޯސްވެދާނެ  މީހަކު  ކަންތައްތަކެއް  ގެ 

ހާލަތްތަކަށް    ސް އެލަރޓް ލެވެލް މަތިކޮށް، ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތާނގެ  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެއްސިއްޔާމުން އެ

ގޮތުން އެ ދުވަސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެލަރޓް ލެވެލް މަތިކޮށްފައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެންގީ    ން އެ ގެނެވޭނެ. ދެ

 އޮޕަރޭޝަނަށް ހާޒިރުވާން. އެންގުމުން އަޅުގަނޑު އެކަމަށް ރެފިއުސްކުރީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަނޑު ފުރަތަމަ  ޖެހޭ. މަޢާފުކުރައްވާ އިނގޭތޯ. އަޅުދަންނަވާލަން އެބަ  އޮތީމައެ ސުވާލާ ގުޅިގެން އުފެދުނު ސުވާލެއް  

އައީމަ   އޯޑަރއެއް  ކުރެވުނީ ސީންއަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް  މި  ހީ  ފުރަތަމަ  ދެއްކެވިއިރު  ވަޑައިނުގަތުމަށް  އެ  ވާހަކަފުޅު 

ފާހަގަކުރައް  ދެންމެ  މިހާރު  ކުރައްވަނީ.އިންކާރުކުރެއްވީ.  މަސައްކަތްޕުޅޭ  އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ  އެހެންވީމާ،    ވައިފި 

. ދެން ފުލުސް  ނޭ. އެ ކަހަލަ ކަމެއް ނޫއޭނުޖެހެ   ވާކަށްއިންވެސްޓިގޭޝަންގައި އުޅުއްވާއިރު ސީންއަކަށް ވަޑައިގަންނަ 



 2020  މާރިޗް  16                             ވަނަ ބައްދަލުވުން  11ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

59 

 

މަސައްކަތް އެ  ތެރޭގައި  އެ ޕުއޮފީހުގެ  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ހައްޔަރުކުރެއްވި  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  އަދި  ކުރެއްވުމަށް    ޅު 

ކަމަނުގަންނަވަން  ނިކުމެވަޑައި ކަމެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ނިންމެވުމަކީ  ވެދާނެތޯކަ  ފުރަތަމަ  ؟ ށް  ދެންނެވީ  މި 

އެންގެޅުއަ އެންގެވި  ވަޑައިގަތުމަށް  ސީންއަކަށް  ކޮންމެވެސް  ހީވީ  ވާހަކަފުޅުތަކުން  ވިދާޅުވި  ހީވީ،    ވުމަށް ގަނޑަށް 

ވަޑައިނުގަތުމުން ތަނަކަށް  އެ  ކަމެއްގައި  ބޭފުޅެއްގެ  ވަޑަ  ،ސިޔާސީ  ކުރެއްވުމުން  އެތަނަށް  އިންކާރު  އިގަތުމަށް 

ދެއްކެވި   ފަހުން  އެނގުނީ  މި  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ދިމާވި  މައްސަލަތަކެއް  ވަކިވުމުގައި  ވަޒީފާއިން 

ކަންކަންވާހަކަ ތަޙުޤީޤީ  މަރުޙަލާގައި،  ތަޙުޤީޤު  އެއީ  ތެރޭގައި  ތި    ކަންފުޅުން  އޮފީހުގެ  ފުލުސް  ކުރައްވަނީ 

ދެންނެވުމަށް،  ކުރައްވަންޖެހޭ.   އެހެން  ވަޑައިގަތުމަށް  އެތަނަށް  މުވައްޒަފުން  ތެރޭގައި  އޮފީހުގެ  ފުލުސް  އެހެންވީމާ، 

ބޭފު ކޮންމެ  އަދި  ކުރެއްވުމަކީ  އިންކާރު  އެއަށް  ވަޑައިގަތުމަށް  ބޭފުޅުން  އައިކަމުގައި  ތަޙުޤީޤީ  ހައްޔަރެއް  ޅަކު 

 ؟ވީނަމަވެސް ނުނިކުތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމަކަށްތޯ ވާނީ
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ޝަން ނެގީ އެއީ ހަމައެކަނި އެ ދުވަހަށް ބޭސްކޮށްފައެއް ނޫން.  ސިއަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ދުވަހު އަޅުގަނޑު މި ޑި

ވަރަށް   އަޅުގަނޑު  ޚާއްޞަކޮށް  ހުރީ.  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ހުރި  ހިނގާފައި  ކުރިއަށް  އޭގެ 

ކަންތަ ބަޔަކު  ހިތްހަމަނުޖެހުނު  ތެރެއިން  ފުލުހުންގެ  އޮޕަރޭޝަންސް  ހައްޔަރުކުރުމުގެ  ނާޘިމް  ކާނަލް  ކެއް 

ދުވަސްކޮޅު.    ކުރިއަށް ބައިވެރިވެގެން   ހުރި  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ދުވަސްކޮޅު  ދެން  ގެންދިޔަ.  ކައިރިކައިރީގައި  ހަމަ  އެ 

ފުލު ކަންތައްތަކެއް  ދިވަރަށް ގިނަ  މުއައްސަސާގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުން  ޕްލަސް އަޅުހުންގެ  ޕޭ  ޔައީ. ދެން  ގަނޑު ނޯ 

ތަނުގެ   އެ  ޖޮއިންކުރިއިރު  ހުރެފައި  ޕޭގައި  ނޯ  ދުވަސްކޮޅު  އެ  ވަޒީފާއަށް،  އޮފީހަށް  ފުލުސް  ހުރެފައި  ލީވްގައި 

ބައިވަރު   ވަރަށް  ގޮސް  މިހެން  އިންގޮތާއި  އެނބުރިފައި  ކަންތައްތައް  ޕޮލިޓިކްސް  އިންޓަރނަލް  އެތެރޭގައި 

ރިޒަލް  ޑިކަންތައްތަކުގެ  ނެގި  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ޑިސިޝަނަކީޝަނެސިޓެއްގެ  އެ  ސްޕެސިފިކްކޮށް  އް  ސީދާ  ދެން   .

  ހަމައެކަނި އެ ދުވަސް ވަކި އެހެން ދަންނަވާކަށެއް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑު ސީދާ ތަޙުޤީޤީ 

ސް އޮޕަރޭޝަންސްއަށް  އެއީ  އެންގީ.  ނޫން  ހާޒިރުވުމަކަށް  އެ  ޑްކޮމައްސަލަތަކަށް  ދެން  ނަގާއިރު  ނަގަނީ.  ތަކެއް 

ނޫނީ ގޮތްތަކެއް ނިންމާނީ އެ ސްކޮޑްގައި ތިބި މީސްމީހުން    ކޮމާންޑުން ދެން އަންގާނީސް  ސްކޮޑްގައި، އޮޕަރޭޝަން

އާއި އެ ކަންތައްތައް. އޭގެ ޑީޓެއިލްސްތަކެއް    ދުކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯގަސްލައްވާ އެ މީހުން ކުރުވަން  

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރި ކުރުމުގައި އޭރު  ވެން އަޅުގަނޑަކަށް ނުއެއް އިނގޭ އަޅުގަނޑު އެޓެންޑް ނުވާތީދެ

ކެޕޭސިޓީގައި  ތަނުއެ   ޕަރސަނަލް  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ރަނގަޅަކަށެއް  ހުރީ  ޑައިރެކްޝަންސް  ގެ 
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ހުންނަން އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ޤަބޫލެއް ނުވި.    ނުގައި ކޮންމެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ހުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އެ ތަ

 ޝަނަކީ. ސިޝަނެއް އެ ޑިސިއެހެންވެގެން ނެގި ޑި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ދެންމެ އެންމެފަހުން ތި ވިދާޅުވި ޖަވާބާއި އެކީގައި އަޅުގަނޑު ވެސް އެއް ސުވާލެއް އޮތީ. ތި ވިދާޅުވީ އޮޕަރޭޝަނެއް  

މަށް އޭގައި ބައިވެރިވުމަށޭ ވިދާޅުވީ. ދެން އެއީ އެ ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން އެއީ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރެއް ކަހަލަ  ގެވުހިން

؟ ޒަމީރު ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމެއް ވީމަ ހަމަ ވަޑައިނުގަތީތޯ  އަނެއްހެން   ރުގެޞީއެއީ ދެން ނަނޫނީ  ވޭތޯ  ރެކުގޮތަކަށް ސިފަ

އަމުރަ ގާނޫނީ  ޣައިރު  އިނގޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  ދެން    ކަށްދެން  ވެއްޖިއްޔަކާ  އެހެން  ނުޖެހޭނެ.  ތަބާވާން 

ވެސް  ނުކުރުމަކީ  އެކަން  ނޫން  ވެސް  ކުށެއް  އަނެއްހެން  ކުރެއްވިގެންތޯ  ކުއެކަމަ  އެއީ.  އެއަކު  ސިފަ  އެހެން   

ހީ  ނޫނީވަޑައިނުގަތީ   ކަމެއްހެން  ރަނގަޅު  ވަޑައިނުގެންނެވީތޯ  ނުވާތީހަމަ  އަމުރެއް  ؟ އެހެން  ގާނޫނީ  ޣައިރު  ދެން 

 ؟ކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް ސިފަކުރެވެންޏާ އެ އަމުރު ކުރެއްވީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އަޙްމަދު ނަޞީރު

ކަންތަ  އޮފީހުގެ  ފުލުސް  އެއީ  ކަންތައްތަކަކީ  ހިނގާދިޔަ  ދުވަހު  އެ  ސްޕެސިފިކްކޮށް  އޭރު  އްތައް  އަޅުގަނޑު 

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި   އެ  ލިސްޓް  އެ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ހިއުމަން ރިސޯސް  ވެއްޖިއްޔާމުން  ގޮތުން  އިންނަ  ތަރުތީބުވެފައި 

ކަންތައް ގުޅާ  ރިކުއެސްޓްކުރަން  ސްޓާފުންނަށް  ސީދާ  ތައް  މަސައްކަތްކުރާ  އެހެން  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  ކުރާނީ. 

އެހެން ދަންނަވާކަށެއް    އެޓެންޑްވާން  ކޭ އަޅުގަނޑަށް ރިކުއެސްޓްކޮށްފައި އޮތީސްޕެސިފިކްކޮށް ވަކިވަކި މިވެނި ބޭފުޅެ

ދުވަހު އެ  ނުކުރުމަކަށް    ނޭނގެ. ދެން  ނޫނިއްޔާމުން  ކަމެއް ކުރުމަށް  ވަކި  ސީދާ  ކަންތައްތައް އަދި  ހިނގާދިޔަ  އެ 

ސީދާ   ދުވަހު  އަޅުގަނޑަކަށް  އޮތީއެ  އެކަމައަންގާފައި  ނޫން.  އެހާތަނަށް  ކުކީއެއް  ކަންތައް  އޮފީހުގެ    ތައް ފުލުސް 

އެއް ގޮތުންނާއި  އޮތް  ދިމާލަށްކަން  ޗެ ޑައިރެކްޝަން  ރަނގަޅު  ތަނުންނޭ  އެ  ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ހި 

އެހެންވީމާ،   ހުރީކީއެއް.  ރަނގަ   އޭގެ ޑައިރެކްޝަން  ރޫޓްގައި  ޅުމާނައަކީ  ދާ  އެ  ނެތިއްޔާމުން  ޑައިރެކްޝަނެއްގައި   

ކަންތައްތަކޭ   ޕަރސަނަލް  ވެކުރެގިނައިން  ހަމަ  ގޯސް  އެތާ ހުރެގެން އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑު  ވެސް. ދެން  މުންދާނީ 
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ނުއެއް  ކެޕޭސިޓީ ކަމެއް  އެއްވެސް  ކުރެވޭނެ  ހުއްޓުވުމަކަށް  ކަންތައްތައް  ވަޒީފާގައި  އިގެ  އެތާ  އަޅުގަނޑު  ންނާނެ. 

މުން  ރެއްޖިއްޔާގެ އާމްދަނީގެ ބޭނުމުގައި ހު ޔާ ހާސް ރުފި  12  ނޫނިއްޔާހާސް    10މިސާލަކަށް ތަނުގެ ވަޒީފާއިން ލިބޭ  

ކަމާ އެ  ބައިވެރިވެގެން  ވެސް  ކަންތައްތަކެއްގައި  ހުރިހާ  އެ  މާނައަކީ  ދާން    އި އޭގެ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑު  އެއްކޮށް 

  . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފައި އެ މުސާރައާ ނުލާ ވެސް އަޅުގަނޑަށް އުޅެވިދާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ  ބޭނުންވަނީ

   އެ ނިންމުމަކީ.ނިންމުމެއް  ނިންމި ،ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބަ އޮތްތޯ ސުވާލެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ  ވާލެއް ކަމެއް  އާދެ! އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ސު ؟ އެހެން 

އިންޓަރވިއު   އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ޝުކުރިއްޔާ  އިނގޭތޯ.  ނިންމާލީމި  ނެތް  ބޮޑަށް    ކޮމިޓީއަށް   ވަރަށް 

ޖުޑި ދެއްވީތީ.  އާއަ ޝިވަޑައިގެން  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  މެންބަރު  ންލް  އެޕޮއިންޓްކުރާ  ފަރާތުން  މުންގެ 

މި  ޓްކުއެޕޮއިން ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަލީރުމަށް  އިންޓަރވިއުގެ  ނަގަކުރި  އަޙްމަދު  ކޮމިޓީއަށް  މި  ރުގެ  ޞީ އި 

މަ އެ  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ދަންނަވަން. އެއީ  ސުވާލު  ފެނޭތޯ  ފާސްކުރުމަށް  ޓަކައި.  ނަންފުޅު  ފޮނުވުމަށް    4އްސަލަ 

އްނުވި. އެހެންވީމާ،  ނަންފުޅެއް ފާހެ  މެންބަރުންގެ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތީ. އެހެންވީމާ، އެ   5ދެއްތޯ. އާދެ!   5؟ އެއްތޯ

އިންޓަރވިއު   ފޮނުވާއިރުގައި  ނަންތައް  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ލަނީ  މި  ނިންމާ  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާހިސާބުން 

ކޮމިޓީން   ގޮތަށް  އަންނަ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނަން  އެ  ނަން،  ފާސްވި  އެ  ފުރަތަމަ  އަދި  ތަރުތީބުން  ކުރެވުނު 

އެކުލަވާލު ރިޕޯޓުތައް  ކަމަށްހުށަހެޅުމަށް،  ފެންނަ  އެގޮތަށް  ކޮމިޓީން  ހަދަނީ   .މަށް  އެހެންނޫނަސް  ގޮތަށް  އެ    ދެން 

ކޮމިޓީގެ  އާދެ!  .  ދެއްތޯ މިހާހިސާބުން  އެހެނިހެމި  އެހެންވީމާ،  ނިމުނީ.  ތެރެއިން  ބައްދަލުވުން  ކަންކަމުގެ  ން 

ކަމެއް   މެންބަރުން  ބޭނުންއިއްޒަތްތެރި  އެކަމެފުޅުފާހަގަކުރަން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އެދެން.  ވާ  ފާހަގަކޮށްލެއްވުން  އް 

މިހާހިސާބުން   ޝުކުރިއްޔާނިމުނީއަޅުގަނޑު  ނެތިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ގިނަ  ކޮމިޓީ  މި   .  ހޭދަކުރެއްވި  މި  ގައި 

ވަރަށް އަވަހަށް    އިއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނިންމާލަ  ވަގުތުތަކަށް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ރައްޔިތުންގެ  އެކުލަވާލާ 

 ތަޅުމަށް ފޮނުވާނަން.  ގެމަޖިލީހު

__________________________ 




