
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   35  ގެ ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

1920 ބަރުއޮކްޓ   8  

 

 

 

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

 

14:00 :ގަޑިށުނު ފެ  

   

 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން މި ފެށުނީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި މިހިރީ    35ކޮމިޓީގެ    ރީޝައައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖުޑި

ފަރާތު ޢާއްމު  އެހެނިހެން    ންމުއައްސަސާތަކުންނާއި  އަދި  ނިންމުން.  ގޮތެއް  ސިޓީތަކާމެދު  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް 

ންނަކީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހިމެނިފައިވެ. ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން މިވަގުތު ތިއްބެވި މެންބަރު

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

ޢަބްދު  ،ސައިންޙުޙިސާން   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު  ދާއިރާގެ    ،ޝަހީމް  ގުރައިދޫ 

ވަޑައިގެންނެ ރިޟާ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދޫ  . ކެންއިބޭރުގަ ވަޑައިގެން ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީން    އި ގަމިވަގުތު  ވި. އިއްޒަތްތެރި 

ހެންވޭރު   ،ސަޢުދު ޙުސައިންވިލިގިނލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ޢަލީ ޙުސައިންދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދާއި ލަޠީފްއިއްޒަތްތެރި  ރާގެ  ހުޅަނގު  ޙަސަން  އިބްރާހީމް    .މެންބަރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އުތުރު ދާއިރާގެ  ހެންވޭރު 

ހުރި  އިމުޢިއްޒު ކިއިއްޖެ ދެއްތޯ. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދެން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފަ

ތެރޭގައި    ކުން ފޮނުވާފައި ހުންނަ ސިޓީތަކަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމާލުން. އޭގެޢާއްމު ފަރާތްތަކުންނާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަ

ސިޓީގައި.    8ފުރަތަމަ   ސިޓީ   8ވަނަ  މިވާ  އަޅުގަނޑު  ގައި  ގޮތުން  ސިޓީގެ  ކި  ފުރަތަމަ  މެންބަރުންގެ  .  ޔާލަނީމި 

އާ ހަމައަށް    2016ން  އި  2011  ގައި ލިބުނު ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި މާލޭ ބަންދުގައި   2011ފައިލްކޮޅުގައިވާނެ ސިޓީ. އެއީ  

ޙުކުމް  ލިބިފައިވާ    އިދެވަނަ ފުރުޞަތުގަ ވެސް    އަނެއްކާ މުން  ޖަލަށް ދިއު  ކޮށް އަހަރުވެފައި ވަނިކޮށް އެހެން ޙުކުމެއް  5

ތެރެއިން    އިގަ   2008އޮކްޓޯބަރ    31ކުރަންޖެހޭ.  ޛުތަންފީ ގާނޫނު  ނަޝީދުގެ  ފުރުޞަތުރައީސް މުޙައްމަދު    ން ދެއްވި 

  ސް ވެ  ޛު ވެސް ތަންފީ  ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ނިގުޅައިގަނެ ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި މުޖްތަމަޢުގައި ހޭދަވި ފަސްއަހަރު ޙުކުމް 

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް. އަބްދުލްޣަނީ  ނިންމާފައިވާތީ މިކަން އިންޞާފުގެ ތިލަފަތުން މިޒާޖުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  ކަމަށް    ނުވާ

މޙު  / ޢަމަލުކުރާނެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ހަލަވެލިގެ.  .ސައިން  ސިޓީއާމެދުގައި  މި  ހުޅުވާލާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު 

 ގޮތެއް ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުގައި ހުރި ވާހަކަތައް ޙިއްޞާކޮށްލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން

. ދެން އަސްލު  އްގެތަކެދިގު މުއްދަތު  އްގެވަރަށް ބައިވަރު ޙުކުމްތަކެ  އިއެބަހުރި ބަޔާންކޮށްފަ  އިއަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މީގަ

މިއީ   ބުނާހެން  މި  ޗެކްމީނަ  މައްސަލަތަކެއްބާއޭ.    ހަމަ  ހިތަށްއެރި  ބައުންސް  ފުރަތަމަ  ކިޔާލީމަ  މީތި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

އަހަރުގެ    11  ،އަހަރު  24ޗެކެއް ވިޔަސް  ގިނަ  އަދި ކިތަންމެ    ނެއްސުވާލު އެއީ. އެއީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން

ގެ ކުރިވީމަ    2007ނާންނާނެ. އެއީ ކިހިނެއްތޯ މިވަނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    އިމައްސަލަތަކުގަ   ޗެކް ބައުންސް ޙުކުމެއް  

 މިއީ. 



  

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސާބިތުވެއްޖެއްޔާ.  ކުށް މިހާރުވެސް އިދެއެއްނޫން ފައިސާގެ އަދަދަށް ބަލާފަ އުމުރަށް ޖަލަށްލައެއްނުން 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އިމައްސަލަތަކުގަބައުންސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދެން ނޭނގެ ބައުންސް ކަމެއް.

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އި ބަލާފަށް  އަދަދަ  ސާގެ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ފައި  ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކާއި  އާދެ! ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކާއި 

އެކަމަކު ދެން  އަޅުގަނޑު އެއްކަލަ ހިތަށްއެރި ސުވާލެއް.  ،އެހެންވީމާކުރޭ. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިފައެއް ނެތް. މްޙުކު

  އި އާ  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ކުލެމެންސީ)  ވަންޏާމު އެ މީހާއަށް ބޮޑު ޙުކުމްތަކެއް އައިސްދާނެ ދެއްތޯ.  ކަމަށް  އެހެން ކުރާ

ވީމަ ކުލެމެންސީއަށް އެލިޖަބަލްވޭ.  ޛުމިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ތަންފީ  4/1ދެން ޙުކުމުގެ  .  އޮންނަނީ  އަސްލު މިދެއްތޯ  ޕެރޯލްއާ  

ތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތަކީ ހަމަ. )ވަގުއޭނައަށް  ، އެއީ ކަންނޭނގެ  ދެން ޕެރޯލަށް ވެސް އެލިޖަބަލްވޭ. އެހެންވީމާ

ސިޓީ މި  ގުޅިގެންއަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހަކާއި    އާ  ދޫކޮށްލި  ދަށުން  ފުރުޞަތުގެ  ދެވަނަ  ޙުކުމްތަކާއި  މި  މީނަގެ  އަސްލު 

ބިކޯޒް އަސްލު ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލި   ؟އަނބުރާ ގެންދިޔަ ޑޭޓާ މި މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށްލަންވީނޫންތޯ

އިންނަނީ   މި  ނުކޮށްފިއްޔާމުދީފަ.    ޔާސް ދެއްތޯ އި  3ކުދިންނަށް  ކުށެއް  ތެރޭގައި އިތުރު  ކަމަށް    ތިންއަހަރު ދުވަހުގެ 

ވަންޏާ އަސްލު    މަށް ކަ  ފަހުން ގެންދިޔަ   އަހަރު  ކޮށްގެން ގެންދިޔަޔަސް ތިން  ، އޭގެފަހުން އެހެން ކުށެއްބަލަނީ. އެހެންވީމާ

ވާނެ.  ނުކުރެވިގެންޛު މެއް ލިބުނު ކުށުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީފްޢާއްގޮތަކަށް އޭރު ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި އޭނައަށް އަ  މިބުނާ  ނަމީ

 ރީ އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ކުރިން.  އިއޭނަ ކަ ބަލާލަން އެހެންވީއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ ކަންނޭނގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު



  

  އަހަރު   ގޮސް ފަސްއިއަހަރު ފަހަނަޅަ  ދީ އެ މައްސަލައިގަތާ. ބިކޯޒް އިޓް، އެ ތިންނއެއި  އި އަސްލު ސިޓީ އޭނަ ލިޔެފަ

 ވާހަކަ އޭނަ އަސްލު މި ބުނަނީ.ކުރި ޛުފަހުން އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އަނެއްކާގެ އެތީ އޭނަ ތަންފީ

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަހުން  ޔާސް  އި  ތްރީ  ،ޔާސްއަށްތާ ދީފަ. އެހެންވީމާއި  އޮތީ ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ތްރީ  މިފަސް    ޛުތަންފީމި  އެކަމަކު  

 ވެއްޖެއްޔާމު އެހެންވެގެންނުވާނެއޭ.  

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު 

 އަހަރު ވެއްޖެ.    5އޭނަ ބުނާގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ 

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތް    އިކޮށްފަ  އި ދަތުގެ ތެރޭގައަހަރުގެ މުއް  ފަހުން ޙުކުމްކުރީ އެއްކަލަ ތިން  އަހަރު  އާދެ! ދެން ސުވާލަކީ އޭނައަށް ފަސް

ބަލާލަންޖެހޭ.    އެއީ ؟ކުށަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ސާފުކޮށްލަން  ،  އެހެންވީމާވެސް  މަޢުލޫމާތުތައް  ރަނގަޅަށް  މީގައި 

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން  އަންނަ ސިޓީތައް  މި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މިހާރު މިގޮތަށް  

ކޮމިޓީއަ މި  ކަންނޭނގެ. އެހެން ކޮމިޓީތަކަށް  ކަށްހަމައެކަނި  އެހެންވީމާ  މިހެން  ވެސް  ނޫން  އާދޭ. ދެން  އެބަ  ،  ސިޓީ 

މަޖިލީހުގެ ކުރާ މަ ރައްޔިތުން  އަޅުގަނޑުމެން  އި ސައްކަތާއަސްލު   މި އަންނަ ސިޓީތަކާއި އެ ސިޓިތަކާ ގުޅިގެން ދެން 

ރައްޔިތުންގެ  އެބަ ހީވޭ. އެބަ ފެނޭ. މިހެން މިދެންނެވީ  އަޅުގަނޑަށް  ކުރަން މިޖެހޭ މަސައްކަތާއި ނުގުޅޭހެން ހީވާތަން  

ޤަބޫލުކުރާ   އި މަޖިލީހުގަ ދެ މަސަ  މި އޮންނަނީ އަޅުގަނޑު  ބަޖެޓްރީ ފަންކްޝަނާއި  ގޮތުގައި މައިގަނޑު  އްކަތެއް. އެއީ 

ލެޖިސްލޭޓިވް ފަންކްޝަން. ދެން ލެޖިސްލޭޓިވް ފަންކްޝަންގެ ތެރެއިން ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވަކިކުރަންޏާ އެކައުންޓަބިލިޓީ  

ކަމެއް  މިހުރިހާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ތެރެއިންހެން  ފަންކްޝަންގެ  އެކައުންޓަބިލިޓީ  ދެން  އަންނަނީ.  މި    ފަންކްޝަން 

، އެކައުންޓަބިލިޓީ ފަންކްޝަންގެ ތެރެއިން  ނޫން. އެހެންވީމާ  ވިޔަސް ލެޖިސްލޭޓިވް ފަންކްޝަނެއް   ގޮތެއް   ފޯލްވާނީ. ކޮންމެ

  ލައި، އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަ   އިވެފަ   އިއަޅުގަނޑުމެން އޭނަގެ މަންމަ މައްސަލައިގަ. ދެން އަނެއްކާ  ކިހާވަރަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން

އެ ހުރިހާ ކަމެއް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ފަށައިފިއްޔާ ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ ދެން  ދެން    ،ދިމާވޭތޯ ބަލައި

މި ބުނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ސަރުކާރު ވުޒާރާތަކުން     އެއްކަލަ ވާހަކައަކީ ވަގުތު،އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ކަމެއް ކުރާނެ



  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވެނީހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެއަށްވުރެ ބަދަލުގައި    ދެން  ންބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެހި ބަލައިލެވެ

  އަންނަ ދިމާއަށް ރޫޓުކުރުން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންނޫނީ   އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަ އެއްޗެހި 

 ސީދާކޮށް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކާ ގުޅޭ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މިސާލަކަށް   ކުން އިންސްޓިޓިއުޝަނަ

ތޯ ބަލައި އެ ލެވެލަށް  ނެދެވޭ  އަށްޖަވާބުދާރީކުރުވަންޏާ ކުރުވަންވީ. އެކަމަކު އޭނަ އަނެއްކާ ކިހާ މުއްދަތެއްތޯ ބަލައި އޭނަ

ނީ  ހީވައަޅުގަނޑަށް    ،މާބޮޑަށްދެން އެއަށް  ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ    ކާއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފިއްޔަ

، އެކަން  ދަނީހެން. އެހެންވީމާ  އެގްޒެކެޓިވް ފަންކްޝަންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަދެވޭ ހިސާބަށް އެހިސާބަށްހަމަ  

 .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ

 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމްޕްލެއިނެއް މި ކުރަނީ އޭނައަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބުނޫން އެހެން    ކުޑަކޮށް ތަފާތު. މިހާރު މީހަކު   ންއަޅުގަނޑުގެ އޮޕީނިއަ

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންވީއިރު  ހުރިކަމަށް.  ހިފަހައްޓާފައި  ދީގެން  އޭނައަށް  ދޫކޮށްލާށޭ  އަދި  އަދަބެއް  އޭނަ  ކޮންމެހެން 

އެބައޮވޭ ދެންމެ   ނަށްއަޅުގަނޑުމެން  ،ބުނާ ވާހަކައެއްނޫން އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިސަރުކާރުގަ

ޒިންމާއެއް. އެހެންވެގެން މި އިޝޫގަ އެކައުންޓަބަލް ކުރުވުމުގެ  ފަދައިން  އަޅުގަނޑުމެން   އިއެ މެންބަރ ފާހަގަކުރެއްވި 

އެކައުންޓަބަ މިއީ  ސާފުނުކޮށެއް  އިޝޫއެއްމަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް    ލްކުރުވަންޖެހޭ  ނޫންކަމެއް  ނުވަތަ  ކަމެއް 

ދެއްތޯ އެނގޭނީ އޭނަ    މި މަޢުލޫމާތުތައް އެނގުނީމަ  އިނޭނގޭނެތާ އެޝްޓަބްލިޝްކުރާކަށް. މިސާލަކަށް މި މައްސަލައިގަ

ވަންޏާމު އަސްލު    ކަމަށް  ޅު ވާހަކައެއްވެސް. އެންޑު އެއީ ރަނގަ  ހަދަނީ ތެދުކަން ނުވަތަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްތޯ ނޫންތޯ އެ  

މީނައަށް   ތަނަކުން  މިއަށް    އިގައެތަނެއް   އިރުއެޓެންޑުކުރެވެންޖެހޭ. އެހެންވީމި  ކޮންމެވެސް  އެބައޮތޭ  މިހެން  އިޝޫ  މި 

އަޅުގަ އެއީ  ބުނުމުން  ޖެހެއޭ  ނަޒަރުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރަންޖެހޭނެ އެޓެންޑުކުރަން  ހިތުން  ކަމެއް.    ނޑުގެ 

އެއްގެ ދައުރު އެކަނި  ންހަމައެކަނި ޕޯސްޓުމެ  އިގަ ޒްއިޝޫނޑުމެންނަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މި ދިމާވާ މިކަހަލަ  އަޅުގަ

ހިނގަމުންދާ    އިއަދާކުރުން އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަށް ނުވެދާނެހެން. އެކަމަކު އެއެއްނޫން ކޯޓެއްގަ 

ނޫން. އެކަމަކު މިއީ    ތެރެއަށް ވަނުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް  އެއްގެމައްސަލައެއް، ޖުޑީޝަލް ޕްރޮސެސް

ކީ އަދިވެސް ހަމަ މަޢުލޫމާތު  ނަ، އަޅުގަނޑުގެ އޮޕީނިއައޮތް މައސްސަލައެއް. އެހެންވީމާ  އިޖުޑީޝަލް ޕްރޮސެސް ނިމިފަ

މެން ރޫޓުކުރާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ނަގަންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑު  ލިބޭ  ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެ  އިސާފުކޮށްފަ

 ށްވާނީ.އަޅުގަނޑުމެން ރެސްޕޮންސިބަލް ގޮތަކައަސްލު  އެކްޝަނެއް ނެގުން އެއީއޭ 

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

މުޤައްރިރު. އާދެ! އަސްލު އަޅުގަނޑުމެން މި ސިޓީ ކިޔާލީމަ މިއީ އެއްގޮތަކަށް ބުނާނަމަ  އިއްޒަތްތެރި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

  ޙިސާންގެ ވާހަކައަށް   ދެއްކި ވާހަކައެ  ވެސް ތާއީދުކުރަން. އަދި ދެންމެ    ސައިންގެ ވާހަކައަށް ޙުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  

ހަމަ  ކަމަށްވަންޏާ ސިޓީ    ބުނާނަމަ ސިޓީ މިގޮތަށް އަންނަ މިހާރު އެއްގޮތަކަށް    އިނގޭތޯ.  ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

ވެސް އައިސްދާނެ. ފަރުދީ    ވަރަށް  ކޮންޓްރޯލުނުވާ މި  ގަނޑުމެންނަށް ހަމަ  އަޅު  .ވެސް ހަމަ  އައިސްދާނެ ވަރަށް ގިނައިން

އެހެންނަމަވެސް،    އިނގޭތޯ.  ވެސް   ކަމަކަށް  ދަގޫނކޮންމެ ސިޓީއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދާރީވާން ވެއްޖެއްޔާ އެ ވެދާނެ އު

މީތި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް ރަނގަޅަށް ބެލިގެން  އެއީ އަސްލު    ޙައްޤުތައް.   ވެސް އެބަހުރި   މި ސިޓީ އަޅުގަނޑަށް 

ޙައްޤު  މީހާގެ    އެ  އަސްލު ނޫނީ އަދި ރަނގަޅަށް، އަޅުގަނޑުމެން ނުބެލިޔަސް އަދި އެހެން ފަރާތަކުން ވެސް ބަލައިގެން  

  އި ހޭދަކުރަންޖެހިފަ  އި ބައި ޖަލުގަ   އުމުރުގެ ބާކީ އޮންނަ ށަވަރުކުރަން އެބަޖެހޭ މިވަރަށް ދިޔައީމަ އަސްލު. މީހާގެ  އެ މީހާ ކަ

އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ވެސް އެބައޮތް. ދެން އޭތި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންވީ    ، މިކަން ބެލުން އެހެންވީމާ  ތީ.އަސްލު މިއޮ

އަޅުގަނޑުމެން ގޮތްތަކެއް ނިންމަން. ދެން އެކަމަކު މި    އެއީ  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯކުރަންޖެހޭކަމެއްތޯ ނޫނީ އެހެންބަޔަކު  

ކުރަންޖެހޭ  ނުކުރިޔަސް    އަޅުގަނޑުމެން  އަދިވާން.  ހަމަ    ވެސް ފެނޭ ހަމަ ކޮންމެވެސް ގޮތްތަކެއް   ސިޓީއަށް އަޅުގަނޑަށް

އިންނަ   އި ވެސް ހަމަ މި ކޮމިޓީގަ އަޅުގަނޑު  ން. ދެބެލިގެންދިއުން އެކަމެއް ހަމަ   އި ހޯދާފަ ވެސް  ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް 

ނަމަވެސް    ވަރަކަށް އިންސާނިއްޔަތަށް   އްޔަތުން މީހަކަށް ދެން މިވަރުކަމެއްވެގެންދާއިރުގައި ކޮންމެވެސް ޞިމެންބަރެއްގެ ޙައި

އެއީ  ޖަހާލަ  އެއްވެސް  އިނގޭތޯ.  ހަމަ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޭދެން.  ދެރަގޮތެއްވާކަށް  ދާނެ  ބުރުވާލެވި  އި މީހަކަށް 

ވެސް    މިކަހަލަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް  މާދަމާއެކަމަކު    އިނގޭތޯ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް.

އަޅުގަނޑުގެ    ،. އެހެންވީމާއެއީ  ނޫން   މީހަކަށް އަނިޔާއެއްވުން އެއީ އެދޭކަމެއް   ، އެއްވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ. އެހެންވީމާހަމަ  

  ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ންއޮޕީނިއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙުސައިން ދެއްކި ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް ޢަލީ    ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު

ޙާލަތަށް ބަލާއިރު މިއޮތް  މިހާރު  ރާއްޖެ  އިހުމާލުވެވިފަ   ގައި މި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޚާއް  އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮށް  ޞަމިއޮތީ 

ގުޅޭ ކަންތައްތަކާ  މިހިނގާ  ނިޒާމުގަ  ޖިނާޢީގޮތުން.  ޖަލުގަ  ހިނ  އިޢަދްލުގެ  ކަންތައްތައް  ބޮޑަށް  މި  ވަރަށް  ގާގޮތާމެދު 

ފެނިފަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިކަންކަން އަދި މި ސްޓޭޖުގައި  މި  އިގޯސްކޮށް ކަންކަން ހިނގަމުންދާ  ހުރީ. ދެން 

އަދި ބަލަން.    އިއެބަޖެހޭ މިކަންކަމުގަ   ވެސް   ހުރީމަ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މިއަށް ޙައްލުތަކެއް ނުލިބި 



  

ތެރެއިން  ގެއަޅުގަނޑުމެންއަދި    އެއީ ބަދަލުވެ ސަރުކާރުގެ  ލިބުނީކީ  ށްއެއްޗަ  ވެސް އެއްކޮށް މި  ސަރުކާރު    އެއް ޙައްލު 

ނޫން. މިހާރު މިއަށް ޙައްލެއް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން ހަމަ ބަލަންޖެހޭނެ. ދެން ޢާއްމުކޮށް މިތަނަށް މި  

މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގުމާ މި ކަންތައްތަކުގެ    އި ބޭއްވުމާއި ޖަލުގަ  އިންނަނީ ވާނުވާގައަންނަ ސިޓީތަކަށް ބަލާއިރު މީގައި މިއޮ

ގައި މި  ވާޝަކުވާ ބޮޑަށް މި އަންނަނީ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން މިއަށް ޙައްލުތަކެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ވާނު

މައްސަލައަށް  ނަމަވެ  އޮންނަ  ބަދަލެއް ގެނެސްގެން  ކޮންމެވެސް ވެސް ގާނޫނަށް  އެބަޖެހޭ.    ސް  ހޯދެން  ޙައްލެއް އެއަށް 

މި ދާއިރާގަ  އަޅުގަނޑު   ހަތް   އި މީހުން ބަންދުގަބައެއް  ހުރީމަ ދަންނަ    އި އުޅެފަ  އި ވެސް ހަމަ ދަންނަ ބައެއް މީހުން 

. މިކަންކަމަށް  ވޭއެބައޮ   އި ވާނުވާގަ  ދުވަހު   ބަންދުކޮށްފައި އޮތް މައްސަލަ ހަނދާންނެތޭހާ  ،އަހަރު  ނުވަ   ،އަހަރު  އަށް   ، އަހަރު

އޮންނަ މީހާ އޮންނާނީ ހަމަ ވަރަށް    އިނެތިއްޔާ ހަމަ ކޮމިޓީއަށް ސިޓީ އަންނާނެ. ބަންދުގަ  އިނުލިބެންޏާ ހޯދިފަ  އްޙައްލެ

ޙާލަތެއްގަ ހޯ  ހަމަ  .އިއެހެން  ޙައްލެއް  އެއަށް  އެއްޗެ  ދުމާޝަކުވާކުރާނެ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އްސަށް  ހަމައަށް 

ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ. މިކަންކަމަށް ޖުމްލަ ޙައްލެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ   ކަމަށް އަޅުގަނޑު އެޓެންޑުވާންޖެހޭނެ

ކަމެއް    ގަކުރެވޭ ކޮށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ފާހަޞައޮންނަ ކަންކަމަށް އަދި ޚާއްމި   އިހުށަހަޅަން ބޭނުން މި ވާނުވާގަ

  އި ދައުލަތުން ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށް ބަންދުގަދެން  .  އިބިދޭސީން ހަމަ އެބަ ތިބޭ ހަމަ ޙުކުމެއް ނުކުރެވި ވަރަށް ގިނަ މުއްދަތެއްގަ

ފޮނުވާލިޔަސް މި ރަށުން އެ މީހުން  ފެންނަ ގޮތުގައި  އެއަށްވުރެ    ،ބޭއްވުމަށްވުރެ އަޅުގަނޑަށް  ޤައުމަށް ފޮނުވާލިޔަސް 

ނަމަވެސް    ސްގެންގެނެއް  ، ގާނޫނަށް ބަދަލެގަނޑުމެންނަށް ފައިދާވާނެ. ދައުލަތަށް ލުއިވެސްވާނެ. އެހެންވީމާއަޅުބޮޑަށް  

ޖެހިއްޖެ   މިހާރު  ހޯދަން  ޙައްލެއް  ގޮތުގައި  ފެންނަ  އަޅުގަނޑަށް  މިކަންކަމަށް  ނަމަވެސް  މަޝްވަރާކޮށްގެން  އޭ.ޖީއާ 

 ފާހަގަކޮށްލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ހަމަ، އެކަން  . އެހެންވީމާޑުމެންއަޅުގަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު. އެއަށްފަހު ޢަލީ ޙުސައިން.  

 

 ވިލިގިނލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރައްޔިތުންގެ   މިހާރު  ތަންފީ  ށް މަޖިލީހައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  ޙުކުމް  ޙުކުމާ ޛު ޖަލުގައި  ބޭފުޅާގެ  އެ  ބޭފުޅަކު    ކުރަމުންދާ 

  ނަ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް މިޒާތުގެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަން  ކިޔާލުމުންސިޓީ  ދެން މި    އި،ބެހޭގޮތުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީގަ 

ވާހަކަފުޅަށް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ   ންގެޙުސައި  ޢަލީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު  އި ދެން މީގަފާހަގަކުރެވޭ.  ބޭފުޅެއްކަން  

ކަމަށްވަންޏާ  ކު  ކުރާ ބޭފުޅަޛުބުރަވަނީ މިހާރު ޙުކުމް ތަންފީހަމަ  ޙުސައިންގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރަން. މީގައި އަޅުގަނޑު  

ޖުޑިޝަ  ބޭފުޅަކަށް  ލްރާއްޖޭގެ  ކޮންމެ  މަރުޙަލާއެއް  ތިން  ގޮތުން  މިއޮތް  ލިބިގެންވޭ    ސިސްޓަމް  ޙުކުމް  ވެސް  އެ  އެ 

ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ  އެ  ކުށާމެދު  އެ  މައި  ،  އިސްތިޢުނާފުކޮށްގެން  އުފެދޭކަމަށް އެއި  އެހެންވީމާވަންޏާ  ސުވާލު   .  ،



  

ކަންކަން    ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން މިކަހަލަ   ށްމަށް އަޅުގަނޑަކައި  ނިމިފަ  ،ހުރިއި  މިހާހިސާބަށްދާއިރު އެ މަރުޙަލާތައް ހިނގާފަ

ޖުޑިޝަލް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން    ކޮމިޓީވީމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް  ޖުޑިޝަރީއާ 

ކޮށްފަބަ ނޫނީ  ތަންފީއި  ލާނީތޯ  ޙުކުމް  ޙުކުމްތަކުގައި  އަޅުޛު ހުރި  މައްސަލަތައް  ފަރާތްތަކުގެ  އަނބުރާ  ކުރާ  ގަނޑުމެން 

އިދާރާތަކާއި ޖުޑީޝަލް ސިސްޓަމްގައި   ން ފައްޓައިފިއްޔާ ކޯޓުތަކުގެ އެ ކުރަމުންދާ ޙުކުމްތަކުގެ އެ ތަންފީޛީކޮމިޓީން ބަލަ

ޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެގެނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، މި  ރންވީމާ، މީގެ އިތުރު ސްޕީރިއައެހެމި ހުރި.  

މީގެޛު ތަންފީމްކުޙުފަދަ ސިޓީތަކަށް   ފަރާތްތަކުގެ ސިޓީތައް  އަންނަ  މިނިސްޓްރީގެ    ކުރަމުން  ހޯމް  އަންނަނީ  ކުރީގައި 

ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމާ،    ސަލާމަތާ   ކުރީގެ މި އެއްޗެހިތައް ދަނީ ޤައުމީ   .ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މުއައްސަސާތަކަކުން

 އިދާރާތަކުން  ޛީތަންފީ  ގެ ދެން ސަރުކާރު  .ންދަނީ އެ ފަރާތު  އެ ހުންނަ ހުރިހާ ތަނެއް ބެލެހެއްޓެމުން   .އެސްއާއެ ޑީ.ޕީ.އާރު

ކޮމްޕްލެ ޤައަޅުގަނޑަށް   ބޭފުޅެއްގެ  މިފަދަ  ބޮޑަށްއިބޫލުކުރެވެނީ  ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށް ވެސް  އެފަދަ  ގޮސްފައި  ންސްތައް   

އޮންނާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ބަލާނެ. ދެން މީގެން އެ ބޭފުޅާގެ އެއްވެސް  

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ދެން މިކަން މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  ޤަކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް    އިންކަހަލަ ޙައްޤެއް އުނިކަމެއް އައިސްފައި  

ން ކުރަން ފައްޓައިފިއްޔާ މީގެ ފުށުއެރުންތަކެއް އައިސްދާނެ. ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ހަމަ މިކަހަލަ ބައިވަރު  ކޭސް އޯޕަ

ތަންފީ ޙުކުމް  މުއްދަތު  ތާނގައި ލިޔާނެ  ޛުކޭސްތައް  އޮތް  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާ  ކުރަމުންދާ 

ކުރީގެ މިހާ ދިގު މުއްދަތުގައި ޙުކުމްތަކުގައި އެބަތިބި    ސް ހަމަ ޖަލުގައި މީގެލުއިކަމެއް ލިބޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވެ

ޖުމްލަކޮށް މިކަހަލަ ޖުޑީޝަލް ސިސްޓަމް   އޮޑިޓެއް ހަދާފައި  އަރާފަ. އެހެންވީމާ، ޖަލު  ކުށްތަކަށް ވެސް  ހަމަ ކުދިކުދި 

 ގޮތުގައި ގެންގޮސްފައި މިފަދަ ފަރާތަކަށް ލުޔެއް  ތެރެއިން އެ ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ބަލާފައި ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ 

އިންޑިވިޑއުލް ލެޓަރތަކަށް ރެސްޕޮންޑްކުރުމަށްވުރެން    .އްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ކަމެއްހެންޖެ އްދެވޭނެ ގޮތެއް ރޭވި

ޓީއެއް ނެގިގެން ދެން  ބޮޑަށް މިހެން ހުރި ކޭސްތައް އަޅުގަނޑުމެން ޖަލު އޮޑިޓަކުން ފާހަގަކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމި

އެއްވެސް ކަހަލަ ލުޔެއް ދެވެން ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވަންޏާ ދިނުން. ދެން ޚާއްޞަކޮށް ވާނުވާގައި ތިބި ބޭފުޅުން ކަމަށް  

ބާރުއެޅިދާނެ ދޫކޮށްލުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  މިހާރަށް  މިހާރުން  ހަމަ  އެއީ    .ވަންޏާ  ބޭތިއްބުމަކީ  ވާނުވާގައި  އެއީ 

ކޮންމެވެސް  ގާމިހާރު ރާއްޖޭގެ    .ރެވޭ ކަމެއް ނޫންބޫލުކުޤަ އެބަހުރި  ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް  ގާނޫނުތައް  ނޫނެއްގެ ދަށުން 

މިގޮތަށް ވާހަކައަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ހިފެހެއްޓެންޖެހޭނީ.  ތެރޭގައި  އިންޑިވިޑުއަލް    އަންނަ  މުއްދަތެއްގެ 

ކުރިއަށް   ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ  ސިޓީތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރެސްޕޮންޑްކުރަން

 ކޮންމެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނާނެ އެ ކަމަށް ލުޔެއް ލިބޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. އޮތްތާނގައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ހަމަ މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް މި ސިޓީތަކުން ޖަލުގައި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަރަށް ޑެސްޕަރޭޓްވެގެން އިނގޭތޯ ހަމަ އެހެން ދިމާވެފައި  ޤަތިބޭ މީހުން އެ ފޮނުވަނީ އަޅުގަނޑު ވެސް  

މަސައްކަ ހޯދުމުގެ  ޙައްލު  ޖުމްލަ  އަޅުގަނޑަށްހުރޭ. މިއަށް  އެބަ    ތް  ވެސް  ކޮމިޝަނުން  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ހީވަނީ 

ވެސް ގިނަ ދުވަސް އަދި ޖަލުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ވެސް އެ    ރާރެއްގެ ތެރެއިންޤަކުރައްވާ. މަޖިލީހުގެ ފާސްކުރި 

ގޮސްފައި އޮތް   ހަމައަށް  ކާކުރެވޭ މަސައްކަތް އެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ނިމުމަ

ލިބިފައިވަނީ މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  މި    .ކަމަށް  ދެން  ލިބޭނެ.  ނަތީޖާއެއް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  އެއިން  އެހެންވީމާ، 

މީހެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ސިޓީއަށް ބަލައިލާއިރުގައި ފަހުން    . މައްސަލައަކީ ޙުކުމެއް އައިސްފައި ހުރި 

ލަތެއްގައި ސިޓީއެއް  ޙާ ނުވާއެއްގައި ހުރި މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިގޮތަށް މިހާ ޑެސްޕަރޭޓް  ވެސް ޙުކުމެއްކަން އެ ވާ

ލިޔުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ ކުރީގައި މި ކޮމިޓީ އަލަށް ފެށުނުއިރުގައި ވެސް މިކަހަލަ ސިޓީތައް މި ކޮމިޓީއަށް  

ވާބަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކެވުން. އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ވިސްނުންހުރި ގޮތަކީ  ހުށަހެޅޭ ސިޓީތަކާއިމެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދޭނެ ޖަ

ކަމެއް.   އެކަހަލަ  ދޫކޮށްލުމުގެ  މީހާ  ތެދެއް  އެއީ  ނޯވޭ  މެންޑޭޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮނުވާލާއިރު  ސިޓީއެއް  މިހެން 

އެޑްރެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް    އެހެންނަމަވެސް، އެއިން ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަ މައްސަލައަށް ޖުމްލަ ޙައްލު ހޯދުމަށް

 ވެސް ވިސްނުން ގެންގުޅެފައި ކޮމިޓީގައިވޭ އަދި އެގޮތަށް ކަންތައް  ކުރުމުގެ ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި

ކަމާ ކަމަކު  އެ މީހާއަށް އެ ޖަވާބު ނުދިނެއް  އަދި  ސިޓީތަކާ ގުޅިގެން  ހުންނަ  ފޮނުވާފައި  ކުރޭ. އެހެން  ހޭ  ބެ ވެސް 

މިއަށް އެޑްރެސް އެބަ ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ތެރެއިން    .މުއައްސަސާއަށް ލިޔެ މި އިޝޫ މިއޮންނަ ދެން މިއޮތް އިޝޫއެކޭ

ވިސްނުމެއް. ދެން އަޅުގަނޑުގެ މިވަގުތުގެ މި ސިޓީގެ ޖަވާބު ތި ބޭފުޅުން    ޙައްލު ހޯދުމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭ

ބޭބޭފުޅުން ރަނގަޅު ޚިޔާ  ފާހަގަކުރެއްވިއެކި  އަޅުގަނޑުމެން   . ލުފުޅެއް  މީނައަށް ދޭނީ ނޫނީއްޔާ  ޖަވާބެއްތޯ  ކޮން  މިއީ 

ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް    މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައިލުމަށް ކަމާ  ދިމާވެފައި އޮތް ގެން ދެން ކުރިއަށް ދާންވީތޯ މި  އިސިޓީއާ

އަހަރުވަންދެން ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރި ކަމަށް    3ހުށަހެޅައިގެން ދެވަނަ  ފުރުޞަތުގައި ހުރި މީހަކު 

އިޒްކުރާތީވެ އެއަށް ވީގޮތް އެންމެ ކުޑަމިނުން ބަލައިލާ ދެން ޙުކުމް މިހާރު  މީނަ ބުނާތީއާއެއެކުގައި އޭނަ އެ އިޝޫ ރެ 

ޗަށް އެ ރިޢާޔަތްކޮށްގެންތޯ މިހާރު  އައިސްފައި އޮތީ އެއަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު ފުރިހަމަ ނުކުރި މީހަކަށް ބަލާފައި އޭގެ މައް

ފެނޭތޯއޭ އެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ    މިހިރަ މިހިރަ ކަންކަން ސާފުކޮށްލަން  .އަށް ޢަދަބު މި ލިބެމުން މިދަނީމީނަ

އިގަންނަވާ  ދެން އެހެން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ވެސް އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވެއްޖެ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަ  .ހުށަހެޅުއްވީ

އޮތްގޮތް   ކަންތަކުގައި. އެ މައްސަލައިގެ ކަން ވެފައި  ހަމަ ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް މިހިރީ މި ސިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް 

އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަން އެވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ  

 ޙުސައިން.   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  .ޢަމަލުކުރާނީގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު 

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ދެއްކެވި   އެ  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ދެއްވީތީ.  ފުރުޞަތެއް  ދެވަނަ  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ތާއީދުކުރެ  މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ    ވޭ. އެއީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ 

ނުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  ވެސް މިހެން އަންނަ މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދި

މިއަންނަނީ ކަންތައްތައް ލަސްވުން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ  މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ހަމަ ޝަކުވާ  

މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމީޓީގައި މިކަންކުރާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި މިކަން  

އިބު ރައީސް ވެސް ހަމަ  ހުގެ ނަކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭހެން ފަރުމާކުރަން. މިހެން މިދެންނެވީ މި މަޖިލީ

ތިބިކަން ވާނުވާގައި  ބަޔަކު  އެތަކެއް  ވެސް  ޖަލްސާއެއްގައި  އެބައޮތް  އެބައިނގޭ    .ފާހަގަކުރައްވާފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ން  ލަތުގައި ތިބި މީހުންގެ ޑެސްޕަރޭޝަޙާ ، ޑެސްޕަރޭޓް  ދުވާލަކު އެތަކެއް ފޯނުކޯލްތަކެއް ޖަލުން އެބަ އަންނަކަން. އެހެންވީމާ

ގިނަ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށް   ނޫން. އެ ސަތޭކައަށްވުރެން  ފެންނަނީކީ މިހެން ފޮނުވާލާ ސިޓީއަކުންނެއް  ހަމައެކަނި މި 

އަނެއްކާ    .އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ހަމަ ވާނުވާ ޖަހާފައި އިނގޭތޯ. ޖަހަންޖެހޭ މީހުންނާއި ނުޖަހަންޖެހޭ މީހުން

މަސް އެއްކަލަ ބުނާހެން އިޢުތިރާފުވެފައި ތިބޭ މީހުންނަށް    8ންމާފައި ފަސް، ހަމަސް،  މި އެންމެފަހުގެ ހިޔަރިންގ ނި

ވެސް ޙުކުމްނުކޮށް މިހެން ވެސް ބައިވަރު މީހުން އެބަތިބި އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުން މިއިންނަނީ މި  

މިކަމަށް އެޓެންޑުވުން އެއީ މީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް.  ހަމަ މިހެން ބޮޑު މިސާލަކަށް ޖަލުގައި އޮޑިޓެއް ހަދާފައި އަވަހަށް  

އަޅުގަނޑު   ވެސް  ގޮތްކަން  ކުރަންޖެހޭނެ  އެކަން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސިންގަލް  ޤައަދި  ބޫލުކުރަނީ 

ވެސް އަވަހަކަށް    އް ވީހާ ކޭސްތަކަށް އެޓެންޑްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ޖަލުގެ ފުރިހަމަ އޮޑިޓެ 

ކުރުން   މިކަން  އަވަހަށް  ނަމަވެސް  ޕުޝްކޮށްގެން  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ބައިވެރިވެގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހިންގުވާ 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސަޢުދު ވެސް ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ބޭރު މީހުން ވެސް އެބަތިބި ހަމަ  

އަޅާލާނެ  ގިނަ  ނޫން  ވަރަށް  ހުންނަނީކީއެއް  އެހެންވީމާ،    . މީހަކު  ނޫން.  ހުންނަކީ  ވެސް  ވަކީލަކު  ކުޑަވެގެން  އެންމެ 

މެސެޖެއް ޕާސްކޮށްލާނެ މީހަކު ވެސް ހުންނަނީކީ ނޫން. އެހެން ތިބޭ ބައިވަރު މީހުން އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، އަވަސްކުރުން  

ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މީހެ ޙައްލު ހޯދައިދޭނީ މުޅި ޖުމްލަކޮށް  ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް އެކަން ފާހަގަ  .މުންމީގެ ވަރަށް މުހި

އަބަދު ސަރުކާރުތައް  ކުރީގެ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިސާލަކަށް  ޙައްލު  ބަދަލުވާއިރުގައި    އެންމެންނަށް    11ވެސް 

 މީގައި ތިބ އެންމެންނަށް  މެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުޅުވާލާޢާއްމް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޢަފްއްޢާނަންބަރުގައި އޮންނާނެ ޢަފް

މި އެޕްލައިކުރަން ފުރުޞަތު ދީފައި އަވަހަށް މިކަން ކުރަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު  

އެހެންވީމާ، ކަންތައްތައް ލަސްވާ ވާހަކަ ވަކިން    .ވެސް ހަމަ ބައިވެރިވެގެން ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ގެނައި ސަރުކާރެއް

ވޯޓު ލީއިރު ވެސް ތިބީ އެ  ޚާއްޞަކޮށް ޖަލުގައި ތިބި މީހުން ވެސް ހަމަ ކަންތައްތައް ލަސްނުވެ އެ މީހުން މިސާލަކަށް  

ލަތުގައި ވާނުވާގައި ތިބީމަ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙާ   އެހަމަ  އަހަރުވާން ދާއިރު ވެސް އަދިވެސް    އްއެ ޙާލަތުގައި.  



  

ރާ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދޭން ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ އެ މީހުން  ވަރަށް އުނދަގޫވޭ އެ މީހުން ކު 

ތިބޭކަށް ކުރަން  ތަޙައްމަލްތައް  އެ  ލިބުމުގައި  އަނިޔާއެއް  އެހެން  މީހުންނަށް  ތިބި  ޖަލުގައި  ނުޙައްޤުން    . މިގޮތަށް 

ޓެންޑްކުރަން މިހެން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައިގެނެއް  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަކިވަކިން ކޭސްތަކަށް މިހެން އެ

ނޫންހެން މިކަން ކުރަންވީކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީކީ މުޅި ޖަލުގެ އޮޑިޓެއް މީގެ ބައިވަރު މީހުން ތިއްބޭ  

އި ކެތްނުވެގެން އެއްކަލަ ބުނޭޙްއިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް އެއްކަލަ އެ މީހާގެ  ހެން އެ އެއްކަލަ  ސާސްތަކާއި ޝުޢޫރުތަކަށް 

އޮތް   ވާނުވާގައި  އޭނައަށް  ދެން  ވެއްޓުނީމަ  ބެރި  ބޮލަށް  އޮއްވާ  މަތީގައި  ކުނާ  ބުނާހެން  މިއޮންނަ  އެ  އެއްކަލަ 

ލަތުގައި އެބތިބި ބައިވަރު މީހުން އެބަތިއްބޭ. އެހެންވީމާ،  ޙާ ޑެސްޕަރޭޝަންގައި ލިޔާ ސިޓީތައް މިހުންނަނީ. އެކަމަކު މި 

އެ ދެން    .ވެސް އަވަސްކޮށް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ދެން ކޮންދިމާއަކުން ކަމެއް  ގަނޑުމެން މުޅި ވީހާކިހިނެއްތޯ ވާނީ އަޅު

އެންމެ އަވަހަށް މި ޖަލުގެ އޮޑިޓެއް ހަދާފައި މިގޮތަށް ތިބި މީހުން އައިޑެންޓިފައިކޮށްފައި    .އަޅުގަނޑުމެން ނުވިސްނަންވީ

ޢަފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  މެއް އެހެންނޫނިއްޔާ އެންމެ ފަސޭހައިޢާއްހަމަ  މީހުން ގެއަށް  އެ  ޖަލުން ނެރެލާ  ން މި 

ތަންކޮޅަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ ޖަލަށްލީމަ މިވާގޮތް.  

އެންމެ   އެއްޗެއް  24ހަމަ  ހުރިހާ  އަސްލުވާގޮތާއި  ޖެހުނީމަ  އޮވެލަން  އެތާ  އިނގޭ. އެހެންވީމާ، ކަމެއް  ގަޑިއިރު   އެބަ 

ޖަލުގައި   މުޅި  ބަދަލުގައި ހަމަ  ވަކިވަކިން ކުރުމުގެ  ޕީސްމީލްކޮށް  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަސްލު ކަމެއް ކުރަންޏާ 

ކަނޑައަޅާފައި   މުއްދަތު  މި  ހަމަ  ޕުޝްކޮށްފައި  އަވަހަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގާތުގައި،އޮޑިޓަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ބަޔަކު 

ބަޔަކާ  ނު ވަރުގެ  ކަމަށް ވަންޏާމު ކުރެވޭ  ހީވަނީޙަ ކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއްހެން  ކުރަންޖެހޭ  ވެސް  އެ    .ވާލުކޮށްގެން 

ވެސް އަޅުގަނޑު ފެށުނީއްސުރެން ހަމަ ދައްކާ ވާހަކައެއް އެ   ނުޙައްޤުން އެ ޖަލުގައި ތިބޭ ތިބުން އަޅުގަނޑު ހަމަ އަބަދު

ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެ ވަރަށް ދެރަވަރުގެ ކަމެކޭ އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެކޭ.  ޙުކުމެއް ނުކޮށް މީހަކު ޖަލުގައި އެ

އަހަރުގެ ޖަލުގައި    5ކުމް ނުކުރޭ އޭނަ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް.  ޙު އަހަރު ފަހުން    6އެ ބައެއްފަހަރަށް ފަސް އަހަރު ފަހުން  

ވެސް ނޫނިއްޔާ ދާންވީ. އެހެންވީމާ،    ލެއް ލިބޭނެ ގޮތެއްހުރީމަ އޭނައަކަށް ބަދަލެއް ދޭނެ މީހަކު ނުހުރޭ އިނގޭތޯ. ބަދަ

މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް އަދި ބަދަލު ލިބުނަސް ރާއްޖޭގައި މި ނުޙައްޤުން މި އަނިޔާކޮށް ނުވަތަ  

ވެސް ނުހުރޭ.    އްލަތެޞީވަ  ފަދަމީހުންގެ އެކަށް ބަދަލެއް ދެވޭ ތަނެއް ނުވެސް ފެނޭ. އަނެއްކާ އެ  ނަބަންދުކުރެވޭ މީހުން

ވެސް ނުހުރޭ. އެހެންވީމާ، ކަމެއް ކުރަންޏާ އަޅުގަނޑަށް    ވެސް ހިތްވަރެއް  އްލަތެ ޞީއެ ބަދަލު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވަ

ލަތުގައި  ޙާ މި  ވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް މި ޖަލުގެ ހަމަ ފުލް އޮޑިޓެއް ހަދާފައި  ހީވަނީ އަވަސްކޮށްލާފައި އަވަސްކޮށްފައި

 މެއް ދިނުންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ޓޯޓަލް ޙައްލަކަށް ފެންނަނީ.  ޢާއްތިބި މީހުންނަށް ހަމަ ޢަފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

އެއަށްފަހުގައި    ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ދެންމެ އެދިވަޑައިގެންނެވިތޯ. އާދެ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާނަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ކަމަށް   މި  ދެން  އިނގޭތޯ.  ދައްކަނީ  މި  ވާހަކަހެން  ކަމެއްގެ  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ވަނަ ބައްދަލުވުން    35ހުގެ އަޅުގަނޑުމެން އައިފަހުން އެއް ދައުރު ނިމިގެން މިދިޔައީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މަޖިލީ 

ދެން މީގައި އުސޫލެއް ކަނޑަނާޅާ މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކާލާފައި ނިންމާލައިފިން   .މިއީ މި ކޮމިޓީގެ

ންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ މާދަމާ އަނެއް ސިޓީގައި ވެސް ހަމަ މި ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަ

އުސޫލެއް ކަނޑައަޅަން އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ސިޓީތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ. ދެން އެއީ މިއަދުން މިއަށް ވެސް ނިންމަންޏާ  

އަޅުގަނޑު ދެން    ރަނގަޅު ކަމެއް ނިންމަން. ދެން އެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު މި ސިޓީއަށް ވެސް ގޮތެއް ނިންމަން

ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަކަށް ނޫން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިހެން އެކަން ވާން. ދެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ބައެއް 

ކަންކަން ދަންނަވާލަންތޯ އެ އުސޫލުގައި ހިމަނަން އިނގޭތޯ. އެއް ކަމަކަށް މި ސިޓީއަށް ވެސް ދެން މި ސާމްޕަލް މި  

ން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަންނޭނގެ މިއޮތީ ލިބިފައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭތޯ. މިކަމާ  އަނެއްހެން ޓެސްޓްކޮށްލަ

ދެން މަޖިލީހުގެ އެ އޮންނަ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ތެރެއިން  .ގުޅޭގޮތުން އެ އިދާރާއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީއެއް ފޮނުވަން އިނގޭތޯ  

  .ޓުން ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ. ދެން ފޮނުވަން ސިޓީއެއް އެ އިދާރާއަކަށްފޮނުވަނީ. ކޮމިޓީއަކުން ނޫން ކަންނޭނގެ ސެކްރެޓޭރިއޭ

އެ ސިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ބްރީފެއް ލިޔެފައި އިނގޭތޯ މިހާރު މީނަ މިވެނި މީހަކު ގެއަށް މިވެނި މީހަކު އެބައޮތޭ  

މި މިހެން    އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހެން  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުގެ  މި  ފޮނުވާފަކި މިހެން  ކޮމިޓީއަށް  ސިޓީއެއް  އޮތް    . ޔާފައި 

މިއާއެކީގައި މި ސިޓީ ފޮނުވީމޭ ކިޔާފައި ފޮނުވާ ސިޓީއެއް މިކަމުގައި ދެން އެ ސިޓީގައި ހަމަ މި ސްޓޭންޑަޑް ސެޓްކުރެވޭތޯ  

އިން  ބޭފުޅުން އިތުރުކުރައްވަނީ އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ، އެ ޢަބްދުލްޣަނީ ޙުސަ  އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ. ދެން މިއަށް ތި

އިދާރާއި ތިޔަ  މިކަން  ގޮތަށް  އޮތް  އެދިވަޑައިގެންފައި  އިނގޭތޯންއެ  ކުރެއްވިދާނެތޯ  އިދާރާއިން    .  އެ  މިކަމުގައި  އަދި 

ވެސް    ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީއަށް އަންގާލަދޭށޭ. އެ އިދާރާއަކަށް ވެސް ވަގުތެއް 7ވަނީ ކިހިނެއްތޯ  ނަފެނިވަޑައިގަން

އެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ސިޓީ ފޮނުވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް    ސް އެ ސިޓީ ފޮނުވާފައި ހަމަ ދީފައި. ދެން އަނެއްކާ ވެ

ކައިރީގައި މީނަ  ބުނަން  ހަމަ    ފެންނަނީ  ދައްކަނީ. އޭނައަށް  މި  ވާހަކަ  މީހެއްގެ  އޮންނަ  ޖަލުގައި  އިނގޭތޯ. މި  ވެސް 

ވެސް    ކަމެއް މިތަނަށް ލިބުނު ކަމެއް  ވެސް ކިހިނެއްވެސް ނޭނގޭނެ އޭނައަކަށް އަދި  މިތަނަށް ސިޓީއެއް ލާފައި މިއަދު

އެހެންވީނެނޭނގޭ މިގޮތަށް  .  ފޮނުވާއިރު  އިދާރާއަށް  ސިޓީ  އެ  ހަމަ  ދޭން  ޖަވާބު  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އޭނައަށް  މާ، 

ބަލާނީ   އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އިނގޭތޯ.  ބުނެފައޭ  އިދާރާގައި  އެ  މިހާރު  ވާނީ   ދުވަސް  7ދުވަސް.    7އަޅުގަނޑުމެން 

އިދާރާއަ ދެން  ހަމަވާންވާއިރަށް   ބަލަނީ  މި  ކަމަށް  އަނެއްކާ ށްލިބޭނެ  ނުލިބިއްޖިއްޔާ  ފޮނުވާނީ    .  ސިޓީއެއް  ވެސް 



  

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން   ރިމައިންޑަރއެއް ފޮނުވާނީ. ދެން އެ ސިޓީ ލިބުނީމަ އެ ސިޓީގައި އެ އޮންނަ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ އަނެއްކާ

ގައި ހުރި މީހެއް ނޫނީ ވެއްޖިއްޔާ މި ކަމަށް އެދޭ މީހަކަށް. އަޅުގަނޑު ވާހަކައަކީ  ކޮމިއުނިކޭޓްކުރާނީ އެ މީހާއާ. އެ ޖަލު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސިޓީގައި ހުރި ކަންތައްތައް ބަލަން އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދެން މިތަނަށް  

ނާނޭ މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ވެސް  ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ތިމަންނަ މިހާރު އޮން

އެތަނަކު ވެސް މި ވާއެއް ނުވާއެއް ނޭނގެ. އެހެން ބުނެ އެ ބަދުނާމު އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު ވެސް އަޅާނެ    .ފޮނުވާފައޭ

އައިސްފަ އިންތިޚާބުވެގެން  މިތިބީ  ވެސް  އެންމެން  ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެ  .ކަމެއް  މައްޗަންގޮޅި  މީހެއް  މި  ވެސް 

ގޮތެއް ވިޔަސް އެހެން ވެސް    ކޮންމެ  .ވެސް  މީނައަކީ ވެސް. މީނައަކީ ހަމަ ނޭނގެ ކާކުގެ ދާއިރާއެއްގެ މީހެއް ކަމެއް

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ، މިކަހަލަ އުސޫލެއް   ؛އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި މައްޗަންގޮޅި  . ވާނެ އެކަން އިނގޭތޯ

އެއްގޮ އެއާ  ޙުސައިން  ސެޓްކޮށްފައި  ޢަލީ  ދެން  ކުރަން.  އެކަންތައް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަށް  ވިދާޅުވިހެން    ތިތަކަށް 

ޖިއްޔާ ދެން އޮތީ ސެޓްވެފައި މި ހަމަ ކިޔާލާފައި  އްމިކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވި  ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވިއްޖިއްޔާ

 އޭގެ  ނެ ނަގާފައި އިނގޭޖިސްޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ މީތި ފޮނުވީ މިވެނި ތަނެއްކަން. އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް މީގެ 

ދަން އަޅުގަނޑަށް  ބްރީފަކާއެކީގައި އެ ސިޓީ ތައްޔާރުކުރަން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގެން

މު މި. އެއީ މި ލިސްޓް ބަލައިލިއިރު  އެބައޮތް ވަރަށް ބައިވަރު އަދި މިކަހަލަ ސިޓީތައްޤަފެނޭ  ވަރަށް    .އްރިރު މީގައި 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  މި  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގައި  އާދެ!   

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި    މޫސާ ސިރާޖު. އަދި ހިންނަވަރުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

މަ ޖީހާން  ފާހަގަކުރެއްވި  ޙްމެންބަރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ދަންނަވާލީ.  ޓަކައި  ރިކޯޑަށް  އަޅުގަނޑު  މޫދު 

ކުރީގައި  ކުގައި  ވާހަކަފުޅުތަ ކަނޑައަޅައަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލެއް  މެދުގައި  ފޮނުވާ  އާންކަމެއް    ނިމިފައިވާ   އިމިއާ  މުން 

ގޮތެއްގައި    ވެސް އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފަ. ޚާއްޞަ   ސިޓީތަކަށް ދޭ ޖަވާބު އެއާ މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިންނާނީ މިހާރު

 ނުވަންނަ  އަށްކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެ   ، ދެންމައްސަލަތަކުގެ ކަންކަން އަޅުގަނޑަށް ނުބެލިޝަރީޢަތްތަކުގައި ހިނގަމުންދާ  

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  ޙުވެސް ބަ  މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް އޭރުގައި  ހިނގައިގެން ދިޔައީ  ސް 

ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ    ކަންނަށް ފޮނުވާ މިކަންކަމާ ގުޅޭ އެހެން ތަންތައެ  އި އަނެއްކާ އެ ސިޓީގެ ތެރެއިން ކިޔަ

  ފޮނުވާ   ތައް ގެއްލި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސްލު މަސައްކަތް ގެއްލޭނެ ކަމަކަށްވާތީވެ މިހެން ސިޓީ ފޮނުވަފޮނުވާ ތުހަމަ ވަގު

މީހުން ތިބޭނޭ  އޭ   އަބަދު  މެންމާ، އަޅުގަނޑުއެހެންވީ  .އެހެން  ކުރަންޖެހެނީ  މަސައްކަތޭ  އެ    ހިނގި ވެސް    ރުގައިވެސް 

މިދެންނެވި ގޮތަށް ޖަވާބު އަޅުގަނޑުމެން މެންޑޭޓުގެ  އެއީ.  ސަކީ  ޙުބަ އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި ނިންމާފައި އޮތީ ވެސް 



  

ނުހިމެނޭ ކަމެއް ގޮތުން އެ މިންވަރަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވީތީވެ ޖަވާބެއް ދޭންޖެހޭތީވެ  ހަމަ  ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ވެއްޖިއްޔާ  

މިންވަ ނިންމާލަންއެ  އެ  އޭރުގައި    .ރުކޮށްލާފައި  އުސޫލަކީ ހަމަ  އަނެއް  ނިމުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއާއެކުގައި  ދެން 

ގައި  ގެ ތެރޭ ނިންމާފައި އޮންނާނެ އުސޫލަކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް އެ މީހާއަށް ޖަވާބެއް ދިނެއް ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މެންޑޭޓު

ދިނެއް ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މުޅި މައްސަލަ އެއްކޮށް ދޫކޮށްނުލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ށްވާތީ ޖަވާބެއް  ކަނުހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަ

ތެރެއިން   ދައުލަތުގެ  ހިމެނޭ  ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލައެއް އޭގެ ތެރޭގައި  އިޞްލާޙެގެންނަންޖެހޭ  ކޮމިޓީއަށް  އްގެ  ބަދަލެއް 

ފާހަގަކުރެ މަ  ވިއްޖެއްޔާމައްސަލައެއް  އުސޫލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އެކަމާ  އެއީ  އުޅުމަށް.  ގޮތުގައި  އްސަލައެއް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު ތި ނިންމާފައި އޮތް އުސޫލު މިތަނުގައި ހިނގަމުންދޭ. ހަމަ އެގޮތައް ޢަމަލުކުރެވެމުން މިދަނީ.  

ސްޓޭންޑަޑެއް ވެސް.  މަލުތައް ކޮށްފަ. އިންނާނެ  ޢަމިހާތަނަށް ބައިވަރު ބައެއްގެ ސިޓީތައް ލިބި ހަމަ މިދެންނެވި ގޮތަށް  

މިދޭ ފާހަގަކުރެވޭ    ސްޓޭންޑާޑް ސިޓީއެއް ވެސް އިންނާނެ  ހަމަ. ދެން ބައެއްފަހަރު މި ނިންމެނީ މިގޮތަށް  ޖަވާބުތަކުގެ 

ކަމެއްގަ  އި ސިޓީއެއްގަ ފާހަގަކުރެވޭ  އެކަމާ  އިމިހެން  މިކަން    އަޅުގަނޑުމެން  ލިޔާނީތޯ  ވެސް  މުއައްސަސާއަށް  ބެހޭ 

އެ މިންގަނޑު އެބައޮތް ހަމަ    ،ވެސް ހުންނާނެ ބައެއް ސިޓީ ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލު  ށް ބަލައިދިނުމަށް. އެގޮތަ

ނިންމާފަ  އި ކުރީގަ ކޮމިޓީގައި  މެންބަރު    އޮތީ  އި ހަމަ  އިއްޒަތްތެރި  ވަނީނަމަ.  ކަމަށް  ހުރެއްޖެ  ހަނދުމަފުޅުކޮށް  ވެސް. 

 ވަރަށްގިނަ ވަގުތު އެބަ ހޭދަވޭހެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސިޓީއަކާއިވެގެން  އިން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއްޙިސާން ޙުސަ

ގެ. މިއަދު އެކަމަކު އަޅުގަނޑު  ނނިންމާލެވިދާނެ ކަންނޭ  އިކޮންމެސް އެއް ޑިސިޝަނެއް މިހާރު ނަގާލަ   އި ވަރަށް ރާސްލާފަ

ކޮމިޓީއަކާ    ގެ ސަބް އަޅުގަނޑުމެން  އި ސިޓީއާ ހަމައަށް ނިންމާލާފަ  ހުރިހާ ސިޓީތައް ހުރިއިރު މި   ދެން ގަސްދުކުރަނީ މި 

ވަގުތު  ދާންވެގެން އޭގެ  އެއަށްފަހު ޢަލީ ޙުސަ   ހަމައަށް  މެންބަރު ޙިސާން  އިއްޒަތްތެރި    ! އިނަށް. އާދެވެސް ގޮއްސި. 

 އިން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢަލީ ޙުސަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އޭރުން  އެ    ލަޠީފް  ޙަސަން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

އެ އޭރިޔާ އެ ވިދާޅުވާ    އިއިން އެ ދެއްކެވި ވާހަކައިގަޙުސަ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން

ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ  ކަންތަކަށް ސިޓީ    ވެސް  އިންސްޓިޓިއުޝަނަށް  ބެހޭ  އެކަމާ  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

މިއީ ކިހިނެއްވެފައި އޮތް މައްސަލައެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އަންގާލަދެއްވުން އެދިލީމަ، އަޅުގަނޑުމެން    އިފޮނުވާފަ

ހަމަޖެހޭނެތާ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާކަން  ތްހިވެސް  އޮންނަ މީހާއަށް ބުނީމަ އޭނާ  އިފޮނުވި ވާހަކަ އަނެއްކާ ޖަލުގަ

އޮތް ކޯއްޗެއްކަން. ދެން  އި  އެނގޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބު ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެތާ ކިހިނެއްވެފަ

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ  އެ ހުށަހެޅުއްވި    ޙަސަން ލަޠީފްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް. އެހެންވީމާ، އެއަށް ހަމަ ތާއީދު ދެންމެ  

މިސާލަކަށް    ކަލީވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު. މިއީ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިބާވަތުގެ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކެޓަގަރި



  

ކޭސް ބައި ކޭސް ކަންނޭނގެ    އިތިބި މީހުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކާ ގުޅިގެން. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގަ  އި ބަންދުގަ  އި ޖަލުގަ

އަނެއްހެން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަނެއްހެން ދުރާލާ ކުރިޔަކުން ނޭނގޭނެ ހުންނަ ހުރިހާ ސިޓީ   .ނޑުމެން ދާންޖެހޭނީއަޅުގަ

އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާ،    އިނޭނގޭނެ. އޭގައި ކޮންމެހެން ކޭސް ބައި ކޭސް ހަމަ އެ ބަލާފަ  އެހެން

 އަޅުގަނޑު.  އެގޮތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން. !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

މައްސަލައިގެ ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ އެއްކަލަ ސީދާ ސްޕެސިފިކުކޮށް މި  

އެ  ސާފުކޮށްފަ  ޙިސާން  ކަންތައްތައް  ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައިގައި  މި  ނޫނިއްޔަކާ    އި ވިދާޅުވިހެން 

ކަށް ނުވެސް އޮންނާނެ ކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑު ދެން އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާ  ދެން ދެންނެވޭ  އި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީގަތުގަ

އޮންނަ    އި އޮތް އުސޫލު ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ އެއީ ޝަރީޢަތުގަ  އިކަނޑައަޅާފަ  އި އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ކުރީގަ ވާހަކަ 

ޝަރީޢަތުގަމަޖިލީ މަޢާފުކުރައްވާ.  މައްސަލައަކަށް    އިހެއް.  އޮންނަ  މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  މައްސަލައަކަށް،  އޮންނަ 

މައްސަލައަކާ    މަލުކުރާނެ ޢައަޅުގަނޑުމެން   އޮންނަ  މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  މިއީކީ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ގޮތެއް. 

މިދައްކަނީކީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  އުސޫލެއްގެ  މިހާރު  ނޫން  ތިބި    އި ކުމްކޮށްފަޙުޝަރީޢަތުން    ގުޅޭގޮތަކުންނެއް 

މިތަނަށް އަންނަ އެހެން މައްސަލަތައް. މިހާރު ޝަރީޢަތުގައި   މީހުންނަށް އަދިވެސް ހުރެދާނެ އެހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް 

މައްސަލަތަކުގަ  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  މައްސަލަތަކެއްތާ  ސްޕެސިފިކް  ވަރަށް  އެއީ  މައްސަލައެއް  ކުރީގައި    އިއޮންނަ 

މިހެންނޭ ކިޔާފަ  އިނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާފައަޅުގަ މިތަނަކުންނެއް އެހެންނޭ    އި އޮންނާނެ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ނުބަލަމޭ 

އޮންނަ އެއްޗެހި ދެއްތޯ. ދެން މިއިން ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް މި އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލަނީއެއްނޫން އިނގޭތޯ. 

ކޮށްލަންޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއް.    ޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް މުއައްސަސާއަކާ ސުވާލެއްމީގައި އޮވެދާނެ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން އަ

އިތުރުން   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާކަށް  އާއި އަޅުގަނޑުމެންނާ އެ    ނޫން. އެމީހާ   ވެސް   ވެސް އެކަންނުކުރާކަށް   ނޫން. އޭގެ 

ވަނީ. އޮވެދާނެ މިހާރު ފުލުހުން އަނިޔާކުރަނީ  މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އުސޫލެއްގެ ވާހަކަ މިދަންނަ

އެމީހުން    އި މިތަނުން މިވެނި މީހަކު ތަޅަނީއޭ މިވެނިކަމެއް ކުރަނީއޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ފުލުހުންނާ

މި އުސޫލަށް    އިލާފަވެސް އެއްކަލަ އެބައިބައި ދޫކޮށް   ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. އެއްގޮތަކަށް  ހާޒިރުކޮށްގެން ވެއްޖެއްޔާ އެކަން

ނޫން. އެހެނެއްނޫން މިދަންނަވަނީކީ. އެހެންވީމާ، މި އުސޫލުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅީ ޙަޤީޤަތުގައި    ސްޓްރިކްވާކަށް 



  

މައްސަލަތަކުގަ ރާސްލާފަޢަ  އި މިކަހަލަ  ފަސޭހަވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮވެއްޖެއްޔާ  ގޮތެއް  މިހިރަ    އި މަލުކުރާނެ 

 ންދަން. އެހެންވެގެން އަސްލު.  މައްސަލަތައް ގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް ހަމަ   ތަންކޮޅެއް ގިނަދުވަސްވީ މިދެމެދުގައި. ތި ވިދާޅުވާ ކަން  އިއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް ވެދާނެ ފަހަރުގަ   !އާދެ

ބަންދުގަ  އިމިތަނުގަ ޖަލުގެ  ހަމައެކަނި  ނިންމާފައިވޭ.  މިދެންނެ  އި، އަޅުގަނޑުމެން  ހިނގާ  ޙު ވީ  ޖަލޭ  ކޯޓުގައި  ކުމެއް 

މަލުކުރާނޭ  ޢަލާ ހަމަ ކޮންމެ ސިޓީއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން    މުންންނޫން. ހަމަ ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް އާ  މަރުޙަލާގައިވާ ކަންތަކެއް 

މިހާރު   އެބަހުރި  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  އަދި  އުސޫލެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ޢަގޮތުގެ  މުއައްސަސާތަކަށް  ބައެއް  މަލުކޮށް 

ކޮށްފަ ހައްދަވާން    އި ކޮމިޔުނިކޭޓު  ޑްރާފްޓެއް  ނުއެއްނެތް.  ގޮތަކަށެއް  ރިޓްން  މިތަނުގައި  ހުންނާނެ  ގިނައިން  ވަރަށް 

ނު  ނުބައި  އަތަށް  ނރައުޅުއްވިއިރުގައި  އަޅުގަނޑު  އެއްދުވަހަކު  ކަމަށް.  ކަރެކްޓްކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އިނީމާ  ގަޅުކޮށް 

ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު އެ  ގޮތަށް  ރިޓްން  ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އިދާރީ    އަޅުގަނޑު ގެނެސްގެން އުޅުނިން 

ށް ގެންދާނަން. އޭރުން މާބޮޑަށް ސާފުވާނެ  އަތައް ކުރިބޭފުޅުންނަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަކު އޭތި ލިޔެލުމުގެ ކަން

  ހުރި ނިންމުންތަކެއް ހުންނާނެ މިހާރު އި  މިދެންނެވި ނިންމުމުގެ އަލީގައި ޢަމަލުކޮށްފަ  އި ދެއްތޯ. ދެނަ އަޅުގަނޑުމެން އޭގަ

ކޮށްފަ  ކޮމިޔުނިކޭޓު  އަޅުގަނޑުމެން  މުއައްސަސާތަކަށް  ބައެއް  އިނގޭތޯ.  ބައެއް   އިވެސް  .  އިމައްސަލަތަކުގަ  ހުންނާނެ 

ހުންނާނީ.   އިޖަވާބުދީފަ  ހަމަ މި ކޮމިޓީއާ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން ނުހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީވެ އެ   އި އަނެއްބައި މައްސަލަތަކުގަ

އާ އޭރުއްސުރެ  ންއެކަމަކު  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ޖަވާބެއްދިނުން  ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް  މުން 

ހެން އިނގޭތޯ. ދެން މިއަދު ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  އްވަގުތު އަނެ  ދޭ އެ   އެ ޖަވާބުދެމުން  އި ންމާފަފަށައިގެން ނި

ސިޓީގައި    ބާއްވާނަން. އެއީ ރެކޯޑަށް ޓަކައި. އޭރުން ބޮޑަށް ސާފުވާނެ. ދެން މި   އިވެސް ލިޔެލާފަ  ޢަމަލުކޮށް ލިޔުމެއް

ހީވަ އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހިމެނޭތީވެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހެން  ނުކުތާ  މިދެންނެވި  ގޮތަކަށްވާނީ  ރަނގަޅު  އެންމެ  ނީ 

އެކަން   ގުނާތީވެ  ހުކުމެއް  އައި  ފަހުން  މެދުގައި  މީނައާ  ގުނައިގެން  ބައެއް  ފުރުޞަތުގެ  ދެވަނަ  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި 

މީނާއަށް ވަޤީޔަ އަޅުގަނޑުމެން ލިޔެ އަދި  މުއައްސަސާއަށް  ޖަވާބެއް އަޅުގަނޑުމެން  ންކުރުމަށް ސާފުކޮށްލުމަށް އެ  ގުތީ 

މިގޮތަށް   މެދުގައި  މިސިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތިއްޔާ  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުންގެ  އެހެންނޫންތޯ.  ދިނުމަށް  ކޮމިޓީން 

ކުމްތަކުގެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރެވި  ޙުޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމަން. އެ މުއައްސަސާއަށް ލިޔެ އޭނަގެ މައްޗަށް އިއްވުނު  

  އި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ސާފުކޮށް ދެން އެއަށްފަހުގަ އި  ތާ މެދުގައި ކަންވެގެންދިޔަގޮތް ސާފުކުރެވި މިހާރު ވެފަޞަވަނަ ފުރުދެ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބެއްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ ޖަވާބެއްދޭން. އޭގެ ކުރީގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން    އޭނައަށް އަނެއްކާ 

މިވެ މިހާރު  ވަނީއަޅުގަނޑުމެން  މުއައްސަސާއަކާއި  ޖަވާބެއް    ކަމާ   ،ނި  ލިޔެވިފައޭ. އެކަހަލަ  މުއައްސަސާއަށްވަނީ  ބެހޭ 



  

ނިކޭޓްކުރައްވާފައި އެބަވޭ އިއްޒަތްތެރި  އުސިޓީ އެގޮތަށް ނިމިއްޖެ. ދެން އަޅުގަނޑާ ކޮމި   އާދެ! މި؟ އެހެންނޫންތޯ. އެއީތޯ

 ޓަކައި ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް. ށް މެންބަރު ޒަރީރު ވާހަކަފުޅެއް. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ރެކޯޑަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން. އެހެންވީމާ،    އިއަޅުގަނޑު ޝައުޤުވެރިކަން އެބަހުރި އިންތިޤާލީ އިންޞާފު ސަބް ކޮމިޓީގަ

 އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެން އެ ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑު ވެސް އިންކްލޫޑްކޮށްދެއްވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު ޑްރާފްޓުކުރުމުގެ ސަބް ކޮމިޓީ. ސަބް ކޮމިޓީގައި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މެން  އާދެ، އެއީ 

އެއީ   އޮންނާނެ  ނުވެސް  އިޢުތިރާޟެއް  އަދި  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  އެއްވެސް  މެންބަރުންގެ  އެހެން 

ސަބް   އަޅުގަނޑުމެން  އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް  ގޮތަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭ  ބޭފުޅަކަށް  ކޮންމެ  ބޭނުންފުޅުވާ 

އާދެ ލިބި   ! ކޮމިޓީއަށް،  މިހާރު  އެހެންވީމާ،    ތާއީދު  އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި.  އެއަށް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ 

މި  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  އިންތިޤާލީ    އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ޒަރީރު،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލީ 

އެއީ   .ން ފޮނުއްވާފައިވާ މެމޯއެއް އެބައޮތްމިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން އިދާރާއި ! މަސައްކަތުގެ. އާދެ ބިލުގެ  އިންޞާފުގެ

ކޯޑު ބިލުގެ ކަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެބަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް ރައްޔިތުންގެ    ސިވިލް

އެކަ ކަމަށްވާތީވެ  މުހިންމު  އެކްޓެއްގެ  ޕްރޮސީޖަރ  ސިވިލް  އެއީ  ރައީސަށް.  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ން  މަޖިލީހަށް. 

އެ ސިވިލް ޕްރޮސީޖަރ    އިކޮށްދެއްވުމަށް. ދެން އެހެންވީމާ، އިދާރާއިން މެމޯ ފޮނުއްވާފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ކޮމިޓީގަ 

މިއެކްޓު އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް.  ބިލުގެ  ކޮމިޓީއަށް    ގެ  ސަބް  މަސައްކަތްކުރާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. !ފޯވަޑުކޮށްލާނަން. އާދެ
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