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 { ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީދާިއރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

  

    ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާޢަލައި  އައްސަލާމް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ފުރަތަމަ ޖަލް  ގެ އްދައުރެ  ކުމް. ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ  ސާއަށް ހުރިހާ 

ހެންވޭރު  ؛ އަޅުގަނޑުމެން މި ވަގުތުގައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ.  ންމަރުޙަބާ ދަންނަވަ

އިއްޒަތުއު ދާއިރާގެ  އިއްޒަރު  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ޙަސަ ރި ތެތްތްތެރި  މެންބަރު  ން   

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު    ، ވިލިނގިލީންސައި ޙު  ޢަލީ ދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ، ކެންރީރުޛަ

އަޅުގަނޑުޙުސައި އަދި  އުތުރު   ،ން  އިމްތިޔާޒް ރާ އިދާ  މާފަންނު  މެންބަރު  އަ  ގެ  މިއަދުގެ  ފަހުމީ.  ޅުގަނޑުމެންގެ 

ހިމެނޭ މި  ޖެނެރަލާސި ޕްރޮ  ،ސަލައަކީއްމަ  އެޖެންޑާގައި  ބައްދަލުކުރެ  ކިއުޓަރ  ކޮމިޓީން  ދަންއްވުމި    ނަވާފައިވާ މަށް 

އެޖެންޑާގައި މި މީޓިންގ   ހިމެނޭ  ހެން ކަންކަމުގެ ތެރޭގައިއޮތީ. ދެން އެހެނި  ފުރަތަމަ  އަށް  މި ކޮމިޓީ  ދުމިއަ  ،އެބަ 

މައްސަލައެއް މަޖިލީހު  ،ލިބުނު  ތަޅުމުންރައްޔިތުންގެ  ޓްރަ މައްސަލައެއް  ވިވެފޮނުއް  ގެ  އެޕީލް  ޓެކްސް  އިބިއުނަލްގެ  . 

ދާއިރާ ގާނޫނީ  މަޤާމަށްހުސްވެފައިވާ  މެންބަރުގެ  ޓަކައި  ގެ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  ބޭފުޅަކު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   

  ކުރުމާ   ންޓީދެން ކުރަން ހުރި ކަންކަން ކޮމި  ،އެއީ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމާއި  .ލައްސަ ކުގެ މަފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަ

ރައީސް ފޮނުއް ޖެހެނީ. ދެން ހަމަ އެއާއެކުގައި ރައްމެދުގައި މި މަސައްކަތްކޮށްލަން މަޖިލީހުގެ  ވާފައިވާ އޮތް  ޔިތުންގެ 

ކިއުޓަރ  ޕްރޮސި  ،އް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމައިޢުތިރާޟެހިމެނޭ. ތިބޭފުޅުންގެ  އެބަ    އިތުރު ސިޓީއެއްގެ މައްސަލަ ވެސް

ބަ  ޖެނެރަލާ އެހެނިހެންކުރަލުދައްއަޅުގަނޑުމެން  ފެށުމުގެ ކުރިއަށް  ލެއްވީމަ  އިނިންމަ  އި ކަންކަމަށް އެޑްރެސްކޮށްލަ  ން 

ނިމު އެހެންވީމާއެބައި  އެ ނީ.  އެ،  އަޅުގަނޑުމެން  އިގޮތަށް  ތިބޭފުޅުން  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  މަސައްކަތް  އް  ޢުތިރާޟެ  

ވަނީނަމަ އެ  ،ނެތްކަމަށް  ގެންދާނަންއަޅުގަނޑު  ރަންމެއެއިނގޭތޯ.    ގޮތަށް  އެޕީލް  އާ ؟ދެއްތޯ  ނގަޅު  ޓެކްސް  ދެ! 

ހުސްވެފައިވާ  ޓްރަ މެންބަރު   ނީގާނޫއިބިއުނަލްގެ  ޢަދާއިރާގެ  ބޭފުޅަކު  މަޤާމަށް  ޕްރޮސެސް  ގެ  އްޔަންކުރުމުގެ 

ކުރާ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީހިންގެވުމުގައި  ކަނޑައެޅު  ،   ކަނޑައަސުންގަޑި  ސުންގަޑި  ދެން  ޅާއިރުގައި  ން. 

  ންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އާ  ނެ ދުވަހާއި އަދި  ބާއްވާއުމީގެ އިންޓަރވިލެވޭނެ  އި ނިންމަ  ނަށް ހަމަ މިހާރުންމެޑުއަޅުގަނ

މެން އެގޮތަށް  ނޑުއި އަޅުގައެކުގަ  އެ އޮތީ ސުންގަޑި ވެސް ކަނޑައެޅިފަ. އެހެންވުމާ  މާގޮތް ނިންމީމުއްދަތު ދެވޭނެ  

ބައިވެ ންނަކުރިއަށްގެންދާ ކޮމިޓީގައި  އަލަށް  އިވެރި.  މެންބަރުންވަޑައިގެންނެވި  ހު ؛ނަކީއްޒަތްތެރި  ޅަނގު  ހެންވޭރު 

އަދި ވެލިދޫ    ރާޖްސާ ސި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫޙަސަން ލަޠީފް،    ބަރު އްޒަތްތެރި މެންދާއިރާގެ އި

އިއް މެދާއިރާގެ  ޢަބްދުޒަތްތެރި  މުޙައްމަދު  މިއަ.  ޝަފީޤްهللا ންބަރު  އަޅުގަނޑުމެން  މި ދެ  ދުއާދެ!  ންމެ 

ވާހަ ޖެނެރަލާ ޕްރޮސި  ،ކައަކީދަންނަވަމުންދިޔަ  އަޅުގަނބައްދަލުކުރު  ކިއުޓަރ  ކުރީގައި  ން  ކޮމިޓީން  ޑުމެން 

ފައްޓަން  ހިމެނޭ  އި  ގަ ކަންތަކު އެހެނިހެން  . އެހެންނަމަވެސް،ނީހަމަޖައްސާފައި އޮތް ގޮތަށް މިއަދު ކުރިއަށްދަ ބައިން 
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މި    ނެތީމާ  ރާޟެއްބޭފުޅުންގެ އިޢުތ   އެ އޮތްތޯ ބަލައިލާފައި  އިޢުތިރާޟެއް  ގެ ންމެންބަރު  ގެޓީދެންމެ ކޮމިޅުގަނޑު  އަ

ޓްރައިބިއުނަލަންދަގެ އެޕީލް  ޓެކްސް  އެއީ  ޢައްޔަންކުރެނީ.  މެންބަރަކު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ށް  ޓަކައި  އްވުމަށް 

މައްސަފޮނުއް ނަންފުޅުތަކުގެ  އެހެންވުމާވާފައިވާ  ނިންމުން.  އަޅުގަ  ލަ  މި ކުރިން  މެނޑުއެކުގައި  އެ  ދި  އަށް  ޔައީ 

އަޅުގަނޑުކަންތައް ޢައްޔަންކުރަން.  ފުރަތަމަ  ކަމަކީމެން  ޖެހޭ  މި  އެޕީލް    ،  މެންބަރަޓް ޓެކްސް  ކު  ރައިބިއުނަލަށް 

  އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި އެ   ،ޑިއެއް ކަނޑައެޅުމާއިހޯދުމަށް ސުންގަންމުންގެ ޚިޔާލު  އާ  ، ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި

އެގޮތުން  އުވިރންޓައި  ނާބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުން.  ދުވަސް  މަހުގެ   ؛14ކުރާ  ދުވަސް   14މި  ޝަކުވާ    ވަނަ  އެއީ 

 ؛ އެއީ ޝަކުވާ ވަނަ ދުވަސް  1 ؟ތޯ ތިބޭފުޅުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީއްން ކިހިނެ ސުންގަޑި ކަމަށް ނިންމު  ހުށަހެޅުމުގެ

މެންބަރުން އެއްބަސްވެންމުންގެ ޝަކުވާއަށްއާ . ދެން ރުހިވަޑައިގަންނަވާގަންނަވާ، މެންބަރުން  އިޑަވަ. އާދެ! އެގޮތަށް 

ޕެނަ އިދާރީ  ނެގުއެއާއެކުގައި  އަޅުގަނޑުލް  އެމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެން  އެގޮތުން  ނިންމަންޖެހޭ.  ނިންމުމެއް  ބަ 

ގޮތުގައި ހިމެނު ހުދާ، ފަރުހަތު ޙަބީބްޕެނަލްގެ  އަސްފާ، މަރިޔަމް  އިދާ  3. މި  މަށް އާމިނަތު  ގެ  ނަލް ޕެ  ރީ ބޭފުޅުން 

ރަނގަޅުމެންބަރުގޮތުގައި   އެންމެ  އެ  ންނަށް  ދެން  ފާސްވީ.  ،  16ވުމަށް  ކުރެއްއުރވިއިންޓަ  ޅުންނާފުބޭ  ކަމަށް 

މަހުގެ    ،ޓިޔުސްޑޭ، އަންގާރަ ދުވަސް ވަނަ ދުވަސް.   16؟ ބޭފުޅުންނަށްއެންމެ ރަނގަޅުތޯ ތި  ވަނަ ދުވަސް  16މި 

ދުވަސް    16އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ޓްރަޓެކް  އީއެވަނަ  އެޕީލް  އެޕީލް  ހުށަހަޅުއްވާ  ނަލަށް  އުބި އިސް  ޓެކްސް 

ނަންފުޅުތައްހުށަހަޅުއްވާފަށް  ބިޔުނަލައިޓްރަ ދުވަ އު އިންޓަރވި  ނާބޭފުޅުން  އެ  ،އިވާ  ގޮތުގައި    ހުގެ ކުރުމުގެ 

މަޖިލީހުގެ    ،ތީއޮ  ންހެން ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި ދެ، އެބައި ނިމުނީ. ދެން އެހެނިވީމާއުން. އެހެންމެން ގެންދިއަޅުގަނޑު

، އެ  އެހެންވީމާއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް.  ނުން ފޮށީ ޖަލުފުމާ  ،ފީޠުލު هللا  ޢަބްދުވާ ސިޓީފުޅެއް. އެއީ ފައި ރައީސް ފޮނުއްވާ

ފަހަރަކު، އެހެން އެހެން  މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .  ކައި އިހަށް ބާއްވާލަންމަށް ޓަ ވަގުތެއްގައި ކޮށްލުސިޓީގެ 

ދިރާ  އަޅުގަނޑު އޮތީ އެޖެން  ފައި ތިބޭފުޅުންނާލާށްކޮސާއެ  ފުރަތަމަ  ހިއްސާކުރާނަން. އާދެ! ދެން  .  އޮތް ކަންތައްޑާ 

ޕްރޮސި ޖެނެރަލާއުކި އެއީ  ސާފު  ޓަރ  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަމާ  ބައްދަލުކޮށް  ހުރި  ކުރަން 

އެގޮ  ގުޅޭ ދެންނެވުމަށް  ދެންނެވި  މިއަދު  އައްސަލާމް އިވަނަންދައަށް  ޅާބޭފު  ތުން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ލުމަށް. 

  ޒާ ޓަރ އާމިނަތު ޝީއުކިޕްރޮސި  އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް އަދި ޕަބްލިކުނެރަލް  ޓަރ ޖެއުކިރޮސި . ޕްކުމްޢަލައި

މަޝީ ؟ދެއްތޯ ކޮމިޓީއަށް  އެއަޝިޑީރުޙަބާ. ޖުޒާއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު    ރ ޓައުކި ޕްރޮސި  ޖެންޑާކޮށްރީ ކޮމިޓީގައި 

ދަންރަޖެނެ މިއިނަވަލަށް  މައްސަލައަކީ  ލާފައި  މައްސަލައެއް    ،ވަޑައިގަންނަވާނެގި އެނ ؛ވާ  ބަލަމުންދާ  ކޮމިޓީން  މި 

އެތެރެކުރި މައްސަލައެއްކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި  149  ،އެއީ ފަޅުރަށެއްގައި ފޮރުވާފައި ހުޅުވާރުލު    ގދ.  ، ރާއްޖެ    ކިޔާ 

ކޯޓަކަށް  ޞް ތިޞާޚްއަދި އި  ،ކޯޓުން ބޭރުކޮށްހަމަނުވާތީ މައްސަލަ  ރި ފު  . އޭގެ ތަޙުޤީޤުބެހެއްޓި މައްސަލައެއް  ނެތް 

އުފުލިފައިވާ  އިގެސަލަމައް ކޯޓަށް އެ  އެ  އަލީގައި ކޯޓުން މައްސަލަ ބޭރުކޮށް އަދި  އެ ވާހަކަތަކުގެ   ؛ކަމަށް  ދައުވާ 
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  ދިޔަ އިޅައްދަތު ފަހަނަމު ވާ މްކޮށްފައިޒިލާ  ވާކުރުމަށް ގާނޫނުޢުކުރިއިރު އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ދަވާ ޢުދަ އިމައްސަލައިގަ 

މި    ،ހިމެނޭ މީހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާތީގައި  އިއެކުގައި މި މައްސަލަ  އާއިވާތީ ހެޅިފަ ކޯޓަކަށް ހުށަފަހުން ދެވަނަ

އައި އެކަން  ސަމާލުކަމަށް  އަޅުގަނޑުކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީސް  މައްސަލައެއްމެން  ބަލަމުންދާ  ބޮޑު    ، ން  ވަރަށް 

 ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ  ޑުމެން މިއަޅުގަނ  ، ކަށް ވާތީވެވޭ މައްސަލައަ އެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެމައްސަލަކެތީގެ  ތަވާތުސްމަ

އަޅުގަނޑުމެން ދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  ނިންމައިގެން  އި ތި  އިކޮމިޓީގަ  ގެބެލުމަށް  މެންބަރުން،  ހުރިހާ  އްޒަތްތެރި  އްބެވި 

ބޭފުޅުން ދަންނަވާ    އެ  ރެއްވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކު  ނުންފުޅުވާބޭ  ން ޓަރ އަރިހުން ސާފުކުރައުކިމެންބަރުން ޕްރޮސި

ދަންނަވަމުންގެންދަވާނެ.ސުވާލުތަ ޕްރޮސި   އް  ކުރީގައި  މައްސަލައުކި އޭގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގައި  އިޓަރ ޖެނެރަލް 

އޮފީހުން    ޓަރ ޖެނެރަލްއުކި ސިރޮމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަދި މިހާރު ޕްދެއްވުށްލައިސާފުކޮދިޔަ ގޮތް  އިކަން ހިނގަ

ގައި ދެން  އިއެ މައްސަލަ ،އާއިމަސައްކަތްޕުޅަކީ ކޮބައިތޯމުން ގެންދަވާ  ގުޅިގެން ދެން އިތުރަށް ކުރައްވަ އާ މި މައްސަލަ

ކުރައްވަން   އަޅުގަނޑުމެގަސްތުކަންތައް  ކޮބައިތޯ  ގޮތަކީ  ބޭނުންވަފުޅުކުރައްވާ  ސާފުކޮށްލަން  ފުރަތަމަ  އޭގެ  ން  ނީ. 

 ން. ލާނައި  ހުޅުވަރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެ ލިބުމަށްފަހުގައި  އްފެބްރީ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެޙުސައިން ޝަމީމް ޓަރ ޖެނެރަލް އުކިރޮސިޕް

އިއްޒަތްތެރި   މެންބަރުން.ޝުކުރިއްޔާ  ހުރިހާ  އަދި  ކުރިން    އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު  ގެންދިއުމުގެ  ފަށައިގެން 

ކުޑަލަށްކޮފުސާ ބޭނުންވާ  ކަމެއްން  އެބަ ކުޑަ  ކަމެއް  ހުޅުވައޮތް.  ، އިދާރީ  ހަމަ  އަޑުއެހުމެއްތޯ  އިމިއީ  ގެންދާ  ލައިގެން 

ޒާތުން ވަމީގައި    ނުވަތަ ނޫންތޯ. ޚަހުރި ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އޭގެ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް ވާތީވެ ރަށް  .  އްސާސް 

އެ ހުޅުވައްގޮތަކީ  ދެން  ގެގެންއިލަ އިއެއްބައި  ތި ؛އިބަނެއްއަ  ،ންގޮއްސަ  ތިބޭފުޅުން ދެން  ކަނޑައަޅުއްވާނީ.  ބޭފުޅުން 

   ށް އޮތީ. މިކަން ސާފުކޮށްލާފައި ކުރިއަށްގެންދަންވެގެން.  ގޮތަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިއަށްދާ  ންމަވާނި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެ  ޝުކުރިއްޔާއާދެ!   ކޮމިޓީޕީ.ޖީ.  އުސޫލަކީއާދާ    އްކަތްމަސަ  ގެ ން  ހުރިހާ  އި ވަހުޅު  ،ންމު  ލެވިގެން 

އްގެ  ސިއްރުކުރާ ކޮމިޓީއެ  އިފަހުގައި އޭގަ   ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކަށްއަށްދާނީ. ޚާއްސަ ކަމަކާ ގުޅިގެން  ބައްދަލުވުމެއް ކުރި

ނި ވެސް  ޕްރޮސި ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވީތީއުކިންމިގެންދަނީ.  ކަމެއް  ތިގޮތަށް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޓީ ޅުއަ  ،ވެޓަރ  ގެ  ގަނޑު 

ވިދާޅު  މަޝްވަރާއެއް   މެންބަރުންނާ ތި  ހުޅުވަކޮށްލުމަށްފަހުގައި  އެއްބައި  ގޮތަށް  ގެންދިޔަ  ލެވެއިވި  ނަމަވެސް  ން 

ފާހަގަކުރެވޭ  ސިއްރު  އަނެއްބައި   ކަމަށް  ސިއްރު މައްސަލައިމަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބައިތައް  ގޮތުގައި    ގެ 
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އެހެންނަ ކޮމިސްވެ މަގެންދެވިދާނެ.  އަޅުގަނޑު  ހުރި ،  ޚިޔާލު  މެންބަރުން  އާދެ  ޓީ  ބަލައިލަންވެގެން.  !  ގޮތެއް 

    ! ކުރިއަށްގެންދަވާ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެޙުސައިން ޝަމީމް ޓަރ ޖެނެރަލް އުރޮސެކިޕް

ބައި މައްސަލައިގެ  ބޮޑަމި  ސިއްރުކުރުމަށްވުރެ  މިކަމުގައިތައް  އިނގޭތޯ.  އިޝޫ  މި  މުޅި    ގެ ކެތީވާތަމަސްތު،  ށް 

ކަންބޮޑުވުމެއް  މައްސަލަ އަޅުގަނޑުގެ  ކޮމިތަކުގައި  ކަމެއް  ބޭނުންވާތީވެ  އާޓީއޮތް  ބައި    ،ހިއްސާކޮށްލަން  އެކަމުގެ 

އެދެނީ  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައިގެ  ދެން  އިނގޭތޯ.    ސިއްރުކޮށްލަން  އޯމާމަޢުލޫމުޅި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޕަންކޮށް  ތު 

 ތް. ނެ ދައްކާކަށް ވެސް މައްސަލައެއް 

 

  ކެވުން: ހަކަދެއްވާ  ންތުރިޔާސަ

ރަނގަޅު އެންމެ  ގޮތް  ފުރަތައެ  އަޅުގަނޑު  މެން.  ކޮމިޓީގެ  ހުރިމަ  ޚިޔާލު  ބަލައިލާ  ބަރުން  ން.  ނަގޮތެއް 

ހަޅަކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  މައްސަލަ މެންބަރުންނަށް  ދެއާމަ  ކުރިއަށްވަޑައިގަތުމަށް.  ން  އިގެން 

ޖެއުކިޕްރޮސި ފާނެރަޓަރ  ތި  ކަންކަމާގަހަ ލް  ވަޑައިގެންނެވުނީމާ  ކުރެއްވި  އިޝާރާތެއް އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބަށް    ނަށް 

 ! ހިސާބަށް ގެންދެވިދާނެ. ކުރިއަށްވަޑައިގަންނަވާ  ދެން އަޅުގަނޑު ސިއްރުކުރާ މާކޮށްލީ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެޙުސައިން ޝަމީމް ރަލް ޓަރ ޖެނެއުކިރޮސިޕް

ފޮރުވާފައި ހު  ގދ.  ކީ މި މައްސަލައަ  . އާދެ!ޔާރިއްޝުކު އާދެ!   ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ    ޅުވާރުލު ކިޔާ ފަޅުރަށެއްގައި 

ހޯ ؛މައްސަލަ ފުލުހުން  އޮންނަނީމަސްތުވާތަކެތި  ހިނގާފައި  ހާދިސާ  މި  ދެން  މައްސަލައެއް.  ލް  އެޕްރީ  29  ،ދި 

  25އޮންނަނީ  ހެޅިފައި  ށަހުގައްދޫ ކޯޓަށް    ،ނަނީ އޮންހުށަހެޅިފައި މި  ކޯޓަށް މައްސަލަ   އި ގައި. މި މައްސަލައިގ2019ަ

 ގައި.  2019ގަސްޓް އޮ

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަތުރިޔާ

   ...ކުޑަޅުގަނޑު ކުޑައަ

 

 ށްފަހު( )ވަގުތުކޮޅަކަ
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  އްކެވުން: ވާހަކަދެމް ޙުސައިން ޝަމީޓަރ ޖެނެރަލް އުކިރޮސިޕް

ގައްދޫ ކޯއިއާދެ! މި މައްސަލަ އި. އަޅުގަނޑު މި  ގ2019ަޓް  ސްގައޮ  25ފައި އޮންނަނީ  ހެޅިޓަށް މައްސަލަ ހުށަގައި 

އެއް. އޭގެ  ވުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައި އޮތް ހާދިސާ ވާލުހަ  މާމަޤާގަނޑު  . އަޅުއިގ2019ަބަރު  ންސެޑި  8ވާލުވީ  ހަ  މަޤާމާ

 ގަނޑު މަޤާމާ އަޅު   އޮފީހުން ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ހުރީ.ޖީޕީއަދި    ތުންގޮ  ހޭބެ   ވާކުރުމާޢުކުރިން ދަ

 ؛ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔެކިޔުމުން އޮތް ގޮތް ކަމައިގައި ހާދިސާ ހިނގާފައިކުރިން. ދެން މި މައްސަލަ  ގެމު ލުވުވާހަ

އަސްލު ހާދިސާ ހިނގާފައި އޮތް    ،ކީ. އަނެއް ކަމަ ގޮތްހުރި ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން    ،. އެއް ކަމަކީއޮތްބަ ދެ ކަމެއް އެ

އަ  .ގޮތް ދެބައި  އެއްގޮތްއެއްބަދު  މި  ލިޔެކިޔުވެސް    ވެނުފަހަރު  ގޮހިނގައިދާނެ.  ހުރި  ފެންނަން  ކަމަށް  މުން  ތެއް 

  ގޮތް   ދިޔައިސް، މި ހާދިސާ ހިނގަ ކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެތުނޑަދެން މިއީ ތުނޑުން ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވަނީ

އަޅުގަނޑުމެ ގޮތްންކަމަށް  އޮތް  ފެންނަން  ރާއްޖެނަށް  އެތެރެކުވާތަކެމަސްތު  އަށް .  ލިބިގެން  ޢުމަރާކަމުގެ  ތި  ލޫމާތު 

ގދ ހަރަކާތްތެރިވަ.ފުލުހުން  ލޯގައި  ދަނީ  މި  ދަނިކޮއި ންޗެއްގަމުން  ފެނު.  މި  ފަޅުތެރޭގައި    ނިލަންދޫ  ގއ.  ،ނީށް 

ސޯސަން  "ލޯންޗަށް ކިޔަނީ  މި  ކަމަށްވޭ.    ބި މީހުން ތި  3ލޯންޗުގައި    ، ލޯންޗެއް އޮތް ކަމަށް. އެ ކަންދޯންޏެއް އޮތް

މި  ."2  ފްލައި ލޯންޗުލޯންޗަ  ހުންފުލު   ގެންނިފެލޯންޗު    ދެން  އަރައި  ތިބި  ށް  ވޭ.  ކަމަށް  ސުވާލުކުރި  ނާމީހުންގައި 

.  ހަލާވުކޮށްފީމޭ  ބަޔަކާ  ސްތުވާތަކެތިނަނީ ތިމަންނަމެން މިވެނި ތަނަކާ ދިމާލުން މަކުރުމަށްފަހު އެ މީހުން މި ބުސުވާލު

ދޭންލު އެއްބާރު ށް  ޑަބޮ  ށް ރަވަހުންނަށް  ފުލުބީ  ތިމިންނަމެން  މަތި މީހުންނަކީ   ހެންވީމާއެ  .ށޭން  ހިމެނޭ    މިކަމުގައި 

ގައްދޫގައި ގެއެއްގައި    ،ގޮސްގައްދޫއަށް.    ލުހުން މި ދިޔައީ ގދ.ބުނުމާއެކު ފު  . އެހެންގެއެއްގެ މިވެނި ބައެކޭ  މިވެނި

މި    ންހުއެ މީ   ކުރީމާރި. ސުވާލު ލުކުސުވާ  ނާށްހާއިރު އެ މީހުންއެހާކަ  11:30ރޭގަނޑު ގާތްގަނޑަކަށް    ތިބި ދެ މީހަކު

ރާއްޖޭ  ،ބުނަނީ މަސްތުވާތަކެތި  ފޮތިމަންނަމެން  ބޮރުގައި  ވަރަށް  ފުލުހުންނަށް  ތިމަންނަމެން  ހުންނާނޭ.  ށް  ޑަވާފައި 

އެބަ ބޭނުންވެ ވެސް  ދައްކަންށޭ، ތިމައެހެންވީމާ  އޭ.އެއްބާރުލުންދޭން  ދަނީ  މި  ތަން    ންނަމެން  ހުރި  މަސްތުވާތަކެތި 

ތަނަށް. ގޮސް ފުރަތަމަ ބެލި    މި ދިޔައީ މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމަށް ބުނާ  ހުން މީ  އެ އެއްކޮށް    ފުލުހުންނާ  ދެން  ވެސް.

ނަނީ  ހުން މި ބު އެ މީކުޑަކޮށް ވާހަކަދައްކާލީމަ  އްކާވެސް ފުލުހުން އެ މީހުންނާނެތަނަކުން ނުއެއް ފެނުނު. ދެން އަ

އެއްބާރު ހަމަ  ތިބީތިމަންނަމެން  މި  އެލުންދޭންށޭ  ހައެއް.  ދެން  ކަމަށް    ގަޑިއިރު  ކަހެންވީމާ،  ވާހަކަދެއްކި  ވަންދެން 

ވަންދެން ވާހަކަދައްކާލީމަ ދެން    ގެން ހައެއްކަ ގަޑިއިރު ތަނުން ނުފެނި   ން ފެންނަން އޮތީ. ފުރަތަމަ ދިޔަ ނުލައިޓައިމް

ވަނީ. ދެން ދެވަނައަށް ދިޔަ ފޯނުން ވެސް ފެނުނު ކަމަ   ދެން މި ހުރިހާ ކަމެއް ނު.  ތަނުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނު  ށް 

ކޯޓުއިގަނހި ނެދިޔައިރުގައި  ވެސް  ހަފައެއް  ގިއަމުރެއް  ނެތް.ނެތް.  ވެސް    ފާސްކުރުމުގެ އި  ލަބަ   އްޔަރުކޮށްފައެއް 

އެ މީހުން އަމިއްލައަށް    ،ދަށުގައި  މުގެހުންގެ ބެލުގަޑިއިރު ފުލު  25އަމުރެއް ވެސް ހޯދިފައެއް ނެތް. ގާތްގަނޑަކަށް  

  އީ ޖިނާ  ؛. ދެން ގާނޫނުފަސް މީހަކު ގެންގުޅެފައިވޭހަތަރުދަށުގައި  ގެމުލުބެ   ހުންގެގޮތަށް ފުލު   ވޭ ނުދެބޭނުން ތަނަކަށް
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ބުނަނީ  ތުގެ އައިޖުރާ މި  ބެލުމުގެ  ،ގާނޫނު  ބެހެއްޓޭނީ  ފުލުހުންގެ  މީހަކު    . ހައްޔަރުނުކޮށް   ގަޑިއިރޭ   4ދަށުގައި 

ވެސުވާލުކޮ ފުލުކު  ބަޔަ  ގަޑިއިރު   25ގަޑިއިރޭ.    4ބެހެއްޓެނީ    ސްށްލަން  ގެންގުޅޭ  ބެލުމުގެން ހުއެބަ  .  އިދަށުގަ   ގެ 

  ، ގެން އައި ދުވަހުޖެހި  ،ފެނިގެން އެ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު  ފެނުނު.  ހިޗެ ދެން އެތަނުން އެއް  .، އެއީ ފުރަތަމައެހެންވީމާ

ދުވަ ފެނުނު  މީހުން  ނުވަތަ  ފެނުނު  ތަކެތި  މި  ގދ.ފުރަތަމަ  ރޭގަނޑު  ދުވަހުގެ  އައި  ޖެހިގެން  ނޫން    ތިނަދޫ   ސް 

ނަގަކޯޓު އަމުރެއް  މީހުންގެއި ން  އެ  ބަންދުކުރިން  ފެ    ލިޔެކިޔުމުން  އޮތީ.  ކަމަށް  މި  އެހެންވީމާންނަން  އެގޮތަށް   ،

ބަންދުގަ ތިބީ  މީހުން  މި  ދެން  އޮތީ.  ހިނގާފައި  ފުރަތަމަ  ތިބީ  އި.ހާދިސާ  ބުނާ އައިޖުރާ   އީ ޖިނާ  މާބަންދުގައި    ތު 

ވަކި  ގޮ ލިބެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަމުއްދަތުން  ފޮޢުތެއް  ކޯޓަށް  އެ  ވަނުވާ  ކަމަށް  ން.  ދުވަހެއް  ހަމަވާ  މުއްދަތު 

އެއީ  2019ޖޫން    28ނީ  އޮންނަ ދިމާވާތީވެހުކުރު.  ދިމާވަނީ.  މި  ދުވަހަކާ  މައްސަލަ  ގައި 2019ޖޫން    27  ،  އެ   

ހުށަހަޅަންޖެ ޕީ.ކޯޓަށް  ލިބިފަހޭ.  މައްސަލަ  އޮފީހަށް  އޮތްޖީ  ދައް  އި  ލިޔެކިޔުންތަކުން  މައްސަލައިގެ    ،ކަނީކަމަށް 

ން  ގައި ލިބުނީމާ ޖެހިގެ  2019ޖޫން    26އެހެންވީމާ،  ގައި.    2019ޖޫން    26ލިބުނު ކަމަށް މި ދައްކަނީ    އްތަލިޔުން

އޮތީ ހުށަހަޅާފައި  ކޯޓަށް  މައްސަލަ  ދުވަހު  ދުވަހަކީ  .އައި  އޮތް  ޖެހިގެން  ދެވަނައަށް  އެ    ،އެއީ  ދުވަހެއް.  ބަންދު 

ދުވަ  އެ  ބަންދުވާތީ  ހުށަހަޅައިފިއްހުގެ  ދުވަސް  އެއްއް މު  ޔާ ފަހުން  ހަމަވާތީވެ،  މިވަރު   ދަތު  ތެރޭގައި  ބޮޑު  ދުވަސް   

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުންތަކުން މި ދައްކަނީ.    އްމައްސަލައެއް އެ ދުވަސް ތެރޭގައި 

ގެންނެވި ކަމަށްވޭ   ކަން   ކަންށްރަގައި. ގެނައިމާ އިތު   2019ން  ޖޫ  20ދެން އޭގެކުރިން މަޝްވަރާކުރަން މައްސަލަ 

ސާފުކު ކަންކަން  އެ  ހުރީމާ  ކަސާފުކުރަން  ބުނި  ސާފުކުރަން  ދެންނެވިފައިވޭ.  ތެރެއިން  ރުމަށް  ންތައްތަކުގެ 

ޖޫން   26ދެން ސާފުނުވެ ހުރި ކަންތައް ސާފުނުވެ ހުރީ. މައްސަލަ ލިބުނީ   ، އެއްކޮށް ސާފުކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކާ 

އްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމަށް  އްސަލަ ހުށަހެޅީ. ދެން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މަށް މަޓަކޯޖޫންގައި ކްރިމިނަލް    27.  ގައި  2019

ނިމެންދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ތިބީ ޝަރީޢަތް  މީހުން  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  އޮތީ. މި  ފެންނަން  ލިޔެކިޔުންތަކުން 

. އެހެންވީމާ، ކްރިމިނަލް  އެއްލަސަމައް    ހިނގާޞްޞާތިޚް އި  ޓުގެބަންދުކޮށްފަ. ދެން އަދި މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯ

އެއްކޮށް ކްރިމިނަލް    ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހަމަ ހުށަހެޅުމާކަށް ހުރަހެއް ވެސް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،  ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަ

  އި މި މައްސަލައިގަ  ، ކީމަކަ އް ކަމެއް. އެ ނުގަންނަން ހުށަހެޅުއްވީ ދެ ނުގަތް. މައްސަލަ ބަލައިކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައެއް

އެ މީހުންގެ ދިފާޢީ ވަކީލުން    ،ދެން އެކަން ދިމާވެފައި އޮތް ގޮތަކީ  ނޭ ދެ މީހެއްގެ ބަޔާން ނެގިފައި ނެތް ކަމަށް.މެހި

އިންކާރުކުރެއްވީ އަންނަން  ސޮއިކުރަން  ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ  .ނާދެވުނީނުވަތަ    ،ބަޔާނުގައި  ނާދެވުނީ.    އެއީ  ހުރެ 

ނީ. އެހެންވީމާ،  ށް މި ވަނުވި ކަމަ  ގޮތެއް   ށް އާދެވޭކަށްވެސް އެ ބޭފުޅުންނަތަގޮވައިގެން ވެސް އެއްނަންދަ  ދެން ހަމަ

ހެން  އްދެން މި ކަމަކީ ބާ ކައުންސިލުން ބަލާނެ މައްސަލައެއް އިނގޭތޯ. އަނެ  ؛މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ

ސިންއާ ވަކީލުޓުމު  އެއީކީ  ވެއްޖެއްޔާ  ގޮތެއް  ޅުއުން  އޭޝަނުގައި  ބަޔާނުގައި  ންނޫއްވަންވާނެ  މި  ދެން   .
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ކޯޓަށްސޮއިކުރެވިފައި ހުނެތީމަ  މައްސަލަ  އޯޑި  ހުށަހެޅީ  މި  ރެކޯޑިންއޯށަހެޅިއިރުގައި  އޮންނާނީ    އާ   ދެން  އެއްކޮށް. 

ރެކޯޑިންގ.  އޯއޯޑި ރެކޯޑިންއޯ އޯޑި  އެހެންވީމާ،   ވި  އާ  މި  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ހުށަހެޅީ.  މައްސަލަ  ވަނީ  ޅުދާއެއްކޮށް 

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ބަޔާނެއް ނެތޭ.    ، ފަރާތުން. ތަޙުޤީޤު ކުރިއޭނުވެ  އްސަލަ ފުރިހަމައެއް މަ މަތީއޮ  ރެކޯޑިންގ   އޯއޯޑި

ވިދާޅުވެ އަދި   އޮފީހުން    ޞް ޞާއިޚްތިއެހެން  ދެން ޕީ.ޖީ  ބޭރުކޮށްލީ. ކޮށްލީމާ  މައްސަލަ  ވިދާޅުވެ  ނުހިނގާ ކަމަށް 

ކަމަކީ ނިޖިސްޓްރާގެ ރެ  ، ކުރެއްވި  އަލުން މުން  ހުށަހެޅުއްވީމާ ނުދި ބަލައި  ން  ހުށަހެޅުއްވީ.  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ،  މަށް 

ނެތް  އިގަނެވެން  ނިންމެވުން ރަނގަޅު ކަމަށް. މައްސަލަ ބަލަ  ގެ ނިންމެވީ ރެޖިސްޓްރާފަނޑިޔާރުން ވެސް ބައްލަވާފައި  

ހިއްސާކުރެއްވީ   މަޢުލޫމާތު  އެ  ނިންމަވާފައި  ގޮތަށް  މި  މީގައި  އެއީއިލަޖު   31ކަމަށް.  މުން  ންނި  ގެ ރެޖިސްޓްރާ  . 

ހުށަހެޅީ ގައިޖުލަ   2  ،މުރާޖާކޮށްދިނުމަށް އެދި  ގައި. ރެޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން ބަލާފައި ގޮތެއް ނިންމެވީ    2019.  އި 

އެ ސިޓީ  2019ޖުލައި    31 ލިބުނީ    ،ގައި. ނިންމާފައި  ބެހޭ ސިޓީ  އެ    2019އޮގަސްޓު    1އެ ކަމާ  ގައި. ދެން 

ބުރާސްފަ ދެވަދުތި  ދުވަހަކީ  އޭގެފަހުހެއް.  ޕްރޮސެސްކުރެވުނީ  ޅުގަނޑު އަ  ންން  ލިޔުން  އެ  އޮގަސްޓު    4މެންނަށް 

ދެއެ ގައި.  2019 އޮންނާނީ  އެއް  ހިސާބުން  ބަލައި  ،ގޮތަކީ  ގޮތެއް.  ނިންމުން  ހުށަހެޅި  ރެޖިސްޓްރާގެ  އެދި  ދިނުމަށް 

އެއީ    ލްކުރުން.ޕީއެށް މައްސަލަ  އި ކޯޓަހަ   ގެންނުޖެހިދޭތެރޭ ހިތްހަމަ  ، އެ ނިންމުމާނިންމުން ފަނޑިޔާރުން ނިންމެވީމާ

ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކީ.  ންއާ  ނުވަތަ  ގޮތަކީ.  ނެމުކޮށް ހިނގާންދެން އާ މުކޮށް ހިނގަންވާނެ ގޮތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 

  ލަ އްސަ އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި އޮތީ ގައްދޫ ކޯޓަށް އަލުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ. ދެން ގައްދޫ ކޯޓުން މަ

ވެސްބަލައިގަ ކުރިއަށްވޭ  ނެފައި  ބަލައިގަނެ  މައްސަލަ  ގައް  ދެން  ވޭ.  ވެސް  ގެންގޮސްފައި.  ކޯޓުން  ދޫ 

މައްސަލައަކީ ހުށަހެޅޭނެ ވެސް މައްސަލައެއް ނޫނޭ. އެ ގޮތަށް    ، މިކުރިއަށްގެންދަވާފައި ނިންމަވަމުން މި ވިދާޅުވަނީ

ނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް  ރަ  ންވުންމެ ނޫން. އެ ނިއް ހެ  ގޯމި ނިންމަވަނީ. ދެން އެ ނިންމެވުން އޭގެ ޒާތުގައި 

އޮތްހެއެ  .ގަބޫލުކުރެވޭ ހިނގާފައި  ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅުމުގައި  ކޯޓަށް  މައްސަލަ  އެއީ  ގައްދޫ    ންވީމާ،  ދެން  ގޮތަކީ. 

ފޮނުވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ދެން  ނިންމެވިއިރުގައި  މައްސަލަ  ސިޓީގައި  އޮ  އިފަކޯޓުން  ތް 

ކަމަށްވެފައިހަމަރިފު  ޤުތަޙުޤީ މައްސަލައެއް  ރަ  ؛ނުވާ  ވާއެއީ  ފުރިހަމަވެފަ.  ހަކަ ނގަޅު  އޮތީ  ތަޙުޤީޤު  ނޫން.  އެއް 

ފުރިހަމަ އޮތްތަޙުޤީޤުގެ  އެއީ    ،ބަޔަކީ  ނުވެ  ދެން  ކަންތައް.  ސޮއިނުކުރެވުނު  ބަޔާނުގައި  ހާޒިރުނުވެގެން  ވަކީލުން 

ގަބޫލު ދެން  ބަވެރެ ކުއަޅުގަނޑަށް  ވަރަށް  ބައެއް   ދުނަސީބުނީ  ދެން  ގަސް  ކަމެކޭ.  ކަތުފަހަރު  އެ  ވެސް  ހަލަ  ގައި 

ހި މައްސަލައިގައި  ކަންތައް  މި  ދެން  ހުރޭ.  ވެސް  ދަންނަވަނީކީ.   އެކޭ ހިނގި  ގަސްތުގައިނގާފައި  މި  ނޫން 

 އެހެންނަމަވެސް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކުޑަކުޑަ ފެއްޓެ ؟ ތޯންމެދުކަނޑާލަ ؛އަޅުގަނޑު  ޕީ.ޖީ  ވާހަކަ  ،ރު ވިދާޅުވިއިވިދެންމެ  ވާ  މީހަކު  .  ބަޔާން ނުނެގި ދެ 

 ؟ ކޮށް އޮތީތޯ ބަޔާނުގައިނޫނީ ސޮއިނު؟ ބަޔާން ނުނެގި ވަނީތޯ

 

 ޙުސައިން ޝަމީމު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ންނަށް ފެންނަން  މެނޑުއޮތް ތާރީޚުތައް ވެސް އަޅުގަ  .ތީއޮ   އިފަޔާން އޮތީ ނެގިފަ. ބަޔާން ނެގިނީ. ބަ ވަސޮއިނުކުރެވި 

ވަނީ. ދެން  އެއްގޮތަށް ބަޔާން ނެގިފައި   އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ގަވާއިދާ   ދީފައިޙުޤީޤުކުރުމަށް  . ހަމަ ތައެބަހުރި

މާ ވަކީލުން  ދިޔައިމާ  ހިސާބަށް  ސޮއިކުރާ  ނުހިނގާ ބޮ  ބަޔާނުގައި  އެކަން  ބިޒީވެގެން  އޮޑަށް  ވަނީ.    ކަމަށް  ތް 

ތަޙުޤީޤު ތަޙުފު  އެހެންވީމާ،  ވެފަ.  އޮތީ  ފުރިހަރިހަމަ  މައްސަލަ    ޞްޞާއިޚްތި  ،މަވެފައިޤީޤު  ކޯޓަކަށް  ނެތް 

އޮތީ   ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލަ  ނިންމާފައި  ތަޙުޤީޤު  ނުވޭ.  ވެސް  ކޯޓަ  ޞްޞާއިޚްތިހުށަހެޅިފައެއް  އެއީ  ކައޮތް  ށް. 

ވެސް ހިނގާ.    ޞްޞާއިޚްތިކޯޓުގެ    ދޫވަތުގެ މައްސަލަތަކަށް. ދެން ގައްބާ   މިގާ  ހިނ  ޞްޞާއިޚްތި  ގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ހިނގާ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިހާރުވެސް ބައިވަރު މައްސަލަތައް  ވެސް    ޞްޞާއިޚްތި  ޓު ރިމިނަލް ކޯންނަމަވެސް، ކްއެހެ

ގެންދަވާ.    ،ބައްލަވާއެބަ   އެބަ  ހުރިކުރިއަށް  ހިނގާފައި  ގޮތަށް  މި  ދެން  .ހަމަ  އަތޮޅުތަކުގައި  އެ  ނެވީމި  ހެން 

ހު  ކުރިއަށްގެންދަވާމަ  ރިހިނގާފައި  ހިނގާން  އެކަ  .އްސަލަތައް    ޞް ޞާ އިޚްތިކަމެއް. އެހެންވީމާ،    ހަމަ އަބަދުވެސް 

 . ކަމަށް  ވާދަތު ފާއިތުވެފައި މުއް  ވާ އޮތީއެއް ނޫން. ދެން ގާނޫނުން ލާޒިމުކޮށްފައި  ން ހުށަހެޅިފައި ނެތް ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅު

މުއްދަތުޓަކޯ  ލްކްރިމިނަ ފޮނުވިއިރުގައި  ހުށަ  އް ތެފާއި  ށް  ކޯޓަށް  ގައްދޫ  އެކަމަކު  މުއްދަތު  ނުވޭ.  ހެޅިއިރުގައި 

ނުގަތީމަ،  އި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލައިފާއިތުވެފަ

ކޯޓުދިމާވެފަ ކްރިމިނަލް  ދެން  ކަމެއް.  އޮތް  ގޮތެ   އިނުގަތީމާލަބަން  އި  އަޅުގަނޑަށް  ކަ  އްހައްދަވަންޖެހޭނެ  މަށް 

  އެޕީލްކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، ހައި ކޯޓަށް އެޕީލްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މި އޮތީ ގައްދޫ ކޯޓަށް   ކޯޓަށްހައި    ،ފެންނަނީ

ޕީ  ންލުއަ މައްސަލައިގައި  މި  އެއީ  ދެން  ކަންހުށަހެޅިފަ.  އޮތް  ކުރައްވާފައި  އޮފީހުން  ތެރެއިން  ތައްތަ.ޖީ  ކުގެ 

އަ ވެސް  އެނންނެއަޅުގަނޑަށް  އަދި  އޭގެ ސަބަބެއް  އޮތް ކީއްވެގެންކަމެއް.     ނެތްގިފައިހެން    ކަމެއްތޯ.    ހިނގާފައި 

ދެންނެވީ  ދިޔައޭރު ކަންތައްތައް ހިނގަމުން  ދެން މި ކަންކަން ލިޔެވިފައެއް ނުހުރޭ. މި  ކޯޑުކުރެވިފައެއް  ރެ  ، ގޮތުން 

ނިން ޕީ.ޖީގެ  ރެކޯޑުކުރެވިއްމެމެވުނުހުރޭ.  އޭގެޒާތުގައި  ވެސް  ގެން އެފަ  މައްސަލަ  ނުހުރޭ. ދެން  ބޭފުޅުން  ގުޅުއް  އްވާ 

ދަޢުވާ  ،ވިދާޅުވަނީ ފުރަތަމަ ނިންމެވީ  ބޭފުޅުން  އެ  މަޞްލަޙަތު  ންއެހެންނަމަވެސް، މީގެ އާ  އްވަންށޭ.ނުކުރައެއީ  މު 

އަދި   އޮއައިޖުރާ ބޮޑުކަމުންނާއި  ހިނގާފައި  ގޮތަކަށް  ކޮންމެ  ކަމަށް  ،ސްތަތު  ނިންމެވީ  އޭރުގެ    .ދަޢުވާކުރައްވަން 

ނިންމަ ޖެނެރަލް  މައްސަލައެޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ދެން  ވައިގެން  ވިދާޅުވަނީ.  ބޭފުޅުން  މި  ކަމަށް  އް 

ހުށަހަޅުއް ކޯޓަށް  ގައްދޫ  އެޕީލްނުކޮށް  ކަންތަކުގައި  އޮތް  ވެސްއެޕީލްކުރަން  ނިންމެވީ  އޭރުގެ    ،ވަން  ހަމަ 
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ނިންމެވުމެޓަ އުސިކިޕްރޮ ޖެނެރަލްގެ  ދަންނަވާހެން    ކަމަށް އް  ރ  މި  އޭރު  ދެން  ނުހުރޭ.  ވިލިޔެވަނީ.  ފައެއް 

މަޖިލީހުގެ    ،ޑިއުޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސްއެހެންނަމަވެސް، މިހާރު     ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކާ   241ރައްޔިތުންގެ 

އަޅު އެއީގުޅިގެން  ބަދަލެއް  ގެނައި  ނުދަންނަވާނެ   އްކަމެ  އެއްވެސް   ،ގަނޑުމެން  އޮފީހަކުންނެއް  ޔެކިޔުމުން  ލި  ޕީ.ޖީ 

ފު ގޮތަކަށް.  ނުދައްކާނެވެސް    ލަފައެއްށް  ލުހަކަނޫން  ވެސް  ވާހަކައެއް  އޮންނަ  ،ނުދޭނެ.  ސޮއިކޮށްފައި    ،ލިޔެފައި 

ނޫން ގޮތަކަށް. އަދި އަމުދުން އަޅުގަނޑު ގޮ ލިޔުމަކުން  އެކަން އޮންނަ  އި  ފަޔެ ލި ވެސް އަތުން   ތެއް ނިންމައިފިއްޔާ 

އް  އެ ވާނުވާ ނޭނގިއެއް މިހާރަކު ނު   .އް ހިނގާނެއެނު  ، އެއީ މިހާރަކު މި ގޮތަކަށްމާވީސޮއިކޮށްފައި އޮންނާނީ. އެހެން

މި    ،ދައްކާ  ރެކޯޑުތަކުން  ގެގުޅިގެން އަޅުގަނޑު  ހަވާލުވުމާ  މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު މި މަޤާމާހިނގާނެ. ދެން  

ބޭފުޅު ގެންގުޅުއްވާ  ދެ   ގަނޑާޅުއަ  ންމައްސަލަ  ބައްދަލުކުރެއް   ގެ އްފަހަރެ   ބައްދަލުކުރެއްވި  ފުރަތަމަ    24ވީ  މަތީން. 

އަޅުގަނޑު  2019ޑިސެންބަރު   ތާ ތެރޭގައި. ދެން އޭގެފަހުން ބައްދަލުކުރީ  ހަވާލުވިތާ ދެތިން ހަފު  މަޤާމާ  ގައި. އެއީ 

ދުވަހު  ގައި.  2020  ސެޕްޓެންބަރު  15 ދެ  ވާހަކަ  މި  މައްވެސް  މި  ވެސް  މިހާ  ،ރިއަށްގެންދާނީތޯކު  ލަ ސަދެކެވުނީ 

އޮތް ތަކަގޮ  ތުތަފާ ހިނގާފައި  ނިންމުމަކަށްވީ  .ތޯކުރިއަށްގެންދާނީ  ގައިކަމެއް  ށް  އަޅުގަނޑުގެ  ޝަރީޢަތަށް    ،ދެން 

ނިންމާނީ ގޮތެއް  ޝަރީޢަތުން  ވީމާ،  މައްސަލައެއް  އޮތް  ކޮންމެވެސް    ނިންމީމާ  އޭ.ހުށަހެޅިފައި  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅާ ނިމެން .  އޭނީފިޔަވަޅެއް  ޝަރީޢަތުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ގޮތް  ދާ  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވޭ  ރުއްވުތަޞަވެސް 

ބޭފުޅުންނާ. އެ ދުވަހު    15އޭރުވެސް. ދެން   އަޅުގަނޑު ބައްދަލުކުރިން މި މައްސަލަ ގެންގުޅުއްވާ  ސެޕްޓެންބަރުގައި 

ނިންމީ ފުލުހުންނާ  ،އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ބެހޭ  ވާހަ  މިކަމާ  އިސްވެރިއް ދަކަވެސް  އެންމެ  ފުލުހުންގެ    ނާ ން ކަން. 

ދަނީ    އި ވާހަކަދައްކާފަ ދިމި  ސަމާލުމާލަކަށްކޮން  ބޭފުޅުންގެ  އެ  މީޓިންކަން  އެ  ދެން  ގެންނަން.  އަށް  ކަމަށް 

ބޭއްވިފައެއް   ވޭ.ރިކުއެސްޓުކުރެވިފައި  ގޮތަކަށް  އެ  މީޓިންގ  އެ  މައްސަލައާ  އެހެންނަމަވެސް  މި  ގުޅޭ    ނުވޭ 

މިގޮތަކުންނެއް ފު މަ  .  ވާހަކަދައްކާކަށް  ބައްދަ  ންނާހުލުއްސަލައިގައި  އެކަމަކުލުވެވިފައެއް  އެއްކޮށް  އެ  ނެތް.   

ނީ. އެހެންވީމާ، އެ  ވައެ ކަމުގެ މައްޗަށް މުޢާމަލާތް ވެސް ކުރެވިފައި   އި،ބައްދަލުވުން ބާއްވަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަ

މިހާރު ދެން  ކަމަކީ.  މި  ކަމެއް  އޮތް  ހިނގާފައި  ގަ ގޮތަށް  ނިންމެވުދޫއް  އޮތް  ނިންމާފައި  ކޯޓުން  އަޅުގަނޑު    ން 

ނިންމެއޭގެޒާތުގަ  ބެލިއިރުގައި އެ  އެޕީލްކުރަން  އި  ކޯޓުގައި  ހައި  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމެވުން  އެ  ރަނގަޅު.  ވުން 

މި    .ނގޭނޭ  ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް   އެއްދިޔައިމާ ގޮސް ދައްކާނެ ވާހަކަބަލައިފިއްޔާ ހައި ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހިފައިގެން

ވާހަކައެއް ދެއްކޭނެ  ވާހަކައެސްވެ  ދެންނެވީ  ދައްކާނެ  ނެތް.  ވެސް    ހައް  ބައިވަރު  ނެތް.  ތަކުރާރުކޮށް  ކޯޓުން  އި 

މައްސަލަތަކުގައި   ދިމާވާ  މިހެން  އެބަހުރި  ކަނޑައަޅުއްވަ  މަލުކުރާނެޢަމައްސަލަތަކުގައި  އެހެންވީމާ،  އިގޮތް  ދެއްވާފަ. 

ސަބަ  އެނޫން ދާންޖެހޭ  ނުވެ  އް ބެގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑަކަށް  މަސް  މި  އަނެލައިގައިސައްވިސްނޭ  ދެން  އެއީ  ންހެން  . 

ހިނގަ އްސަލައިގަ މަ ހިނގަ   ،ގޮތަށް  ދިޔައިއި  އޮތް    ދިޔަ އިހާދިސާ  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ބަލާއިރުގައި  ގޮތަށް 
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ހަމަ   އަޅުގަނޑު  ދެން  އެއްމީވާހަކައަކީ.  ފާހަގަކުރެވުނު  ސައިޑުން  މައްސަ  ،ކަމެއް  ގެ  އަޅުގަނޑު  ގަ އިލަމި  އި 

ތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކާ ހަރަ  އި މި މައްސަލައިގެ ސީނުގައި ގަރުދިރާސާކުރަމުންދިޔައި 

ންނަނީ  އޮމި ހާދިސާ ހިނގާފައި   ؛ބޭފުޅެއްގެ މައްސަލަ  5ބޭފުޅެއް. އޭގެތެރެއިން    9އެއްކޮށް    ތަޙުޤީޤުކުރި މީހުންނާ

ޖުލައި މަހުގެ    ންފަހުނގާފައި އޮންނަނީ. މީގެދިސާ ހިހާ  މިޕްރީލުގައި  އެ  2019،  މީގެފަހުން  .އިގަރޭތެ   ޕްރީލް މަސްއެ

ވަރަކަށް    ކިޔާ ގެއެއްގައި. ކޮންމެވެސް  ގޭއުޖާލާ   ، ފުލުހުން ހިމެނޭ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި އޮވޭ  5ތެރޭގައި ހަމަ މި  

ފުލުހުން    5މި    މަޔާ ލިބުނު މައްސަލައެއް ހިމެނޭ. ހަނިއަ ށް  ވަރަކަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކަށް ކޮންމެވެސް  ،ލިބިދަޢުވާ  

ގުޅޭ ވާހަކައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި     ހިމެނޭ. ދެން އެއީކީ ކޮންމެހެން މި މައްސަލައާ އްޝާމިލުވާ މައްސަލައެ 

ފާހަގަކުރެވުނު   އަޅުގަނޑަށް  ދިރާސާކުރަމުންދިޔައިރު  ކޮމިޓީގެ  ކަމެއް  މައްސަލަ  ވެސް    ންކައެ ށް  ކަމަސަމާލު ވީމާ، 

 . ލީ. ޝުކުރިއްޔާއިދަންނަވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވާށްވަރަ މެންބަރުންނަށް ސުވާލު  ކޮމިޓީގެ  ޕީ.ޖީ. އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  ލަ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ން 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.ރީރަށް ޛަ  ންކޮށްލައްވާފައި އޮތީ. ޙަސަރީރު އިޝާރާތްޛަ ފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

 

 : ކަދެއްކެވުންހަވާ ރީރުޛަ ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ

އިނގޭތޯ މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ވެސް.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅުންނަށް  އަތޮޅު   ދެ  ހުވަދޫ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ޕީ.ޖީ  ދެންމެ 

  ން ތުގެ ބާވަދެން މި މައްސަލައި   ގަޅަށޭ.ނރަ  ތީ ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމާފައި އޮ  ދެކުނުބުރީ

ވަރަށް އުނދަގުލޭ މި  ބާވަތުން    ތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލަމީގެކުރިން ހައި ކޯޓުން މި ކަހަލަ

ހުށަހަޅަން ހައި ކޯޓަށް    މެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  ޕްރޮސެސްއެކޭ.ވެސް. ވަރަށް އުނދަގޫ    މައްސަލަ އަނެއްކާ 

މިއީ  އި ވިސްނަބަޖެހޭ  އެ މަ  49  ގްރާމު.  ހާސް  49ލައްކަ    އެއް ލައްވަން    149ފުކުރައްވާ!  މާ ؛ތިސްތުވާތަކެކިލޯގެ 

އަގުހުރި މަސްތުވާތަކެތި. މިފަދަ ޑޮލަރެއްގެ  އެތައް މިލިއަން    މިއީ.  ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި. ވަރަށް ބައިވަރު އިނގޭތޯ

އިނގޭ އީޒީކޮށް  މިހާ  ދެން  އީމި ؛ތޯމައްސަލައެއްގައި  ހަމަ    ،ބުނާނަމައަނެންހެން    އަސްލު  އޮތީ  އެއްކަލަ  މި 

އޮތީ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ    ނިމިފައި މި  މި މައްސަލަ ގޮތަށް    ކަންތައް ކުރާ ކަހަލަ    އެ ކުޅޭއިރު  ކައްކާތްބަކުޑަކުދިން  

ތުގައި މި  ވިފައިވާ މުއްދަދެ  ތަށްއެއްގޮ  ތްތަކާ އައިޖުރާ  ،ގައްދޫ ކޯޓުން އެބަ ބުނޭ އެއީ   ؛ތައްތުއަމި އިޖުރާ  ،ސުވާލަކީ

މި ހިނދަށް މި ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން    ،ނުވާތީސަލައެއް ކަމުގައި  ހެޅިފައިވާ މައްށަ ހުކޯޓަށް  

ކަނޑައަޅަ މުއްދަތަށް    އިކަމުގައި  ވިދާޅުވާ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  އެއީ  ބާޠިލުކުރީމޭ.  މައްސަލަ  ކޯޓަށް  އެ  މި  މައްސަލަ 
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ފުރަތަ  .ންޅުނޭހުށަ ސުވާލަކީއަޅުގަނޑުގެ  މިހާރު  އިބަކޮ  ،މަ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ވިސްނަވާކުރަން މަލުޢަތޯ  ؟ ގޮތަކީ    

ހަމަ  މައްސަލައެއް    ގައިމު މިއީކީ  ދޫކޮށްލެވެންޖެހޭނެ  މިއީ  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  ޒަމީރު  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑުގެ  ވެސް 

 ކިލޯ.   149ނޫން. މިއީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަމީމް ން އިސަޙުޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

އަ ދެންމެ  ނޑުގަޅުއާދެ!  ދެންނެވީ  މި  އެޕީލްމެން  އަޅުގަނޑު  ކޯޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ހައި  ބަލާއިރުގައި  ކުރަން 

ވާހަކައެއް ކޮން  ދެއްތޯ ؟ހެއްޔޭ  ދައްކާނީ  ކިޔާނީ  ދެން   ؟ކީކޭހޭ  ޕްރޮފެޝަންއަޅުގަނޑުމެން  ވަކީލުންގެ  ގައި  ގާނޫނީ 

ވާ އި ގައިރުކުރާމަސައްކަތް ރަނގަޅު    ،ގޮތަކީ    ދައްހަވާ ކޮންމެވެސް  ވެސް  ދެއްތޯކައެއް  މީހަކަށް    .ކަންޖެހޭނެ  މީހަކު 

ކިޔަން އެއްޗެކޭ ވެސް  ކިޔައިގެނެއް ނޫން. ކޮންމެވެސް  ގޮސް އެއްޗެކޭ  ވެސް ހަމަ  ގާނޫނީ އޮއްޓަރެއް    ޖެހޭނެ.ވަނީ 

ބެހޭ ގޮތުން    މާތި ފާޅުކުރެއްވި ކަންބޮޑުވު؛ ވުންޑުބޮކަންޅުވާ ތި  ހުރި ވާހަކައެއް ވެސް ދައްކަންޖެހޭނެ. ދެން ތި ވިދާ

އޮތީ  ދަންނަވަން    އަޅުގަނޑު ވާހަކަ  އެހެންވީމާ،  އޮތް  އިނގޭތޯ.  އޮތީ  ދެއްކެން  ވާހަކަ  އެ  ބައިގައި  ސިއްރުކުރާ 

  ގެ ޑުނގައަޅު  ،މަކީއެހިސާބަށް ދިޔައިމާ އެ ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑު ޖަވާބެއް އަރުވާނަން. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވު

އިނގޭތޯ ތެދެއް  މަޞްލަޙަތުގައިޖުމު  ،ކޮންސަރނަކީ  ރާ  ،ތަމަޢުގެ  މަމުޅި  ކޯޓަށް  އްޖޭގެ  ހައި  ޞްލަޙަތުގައި 

ގާނޫނީ ވަކީލެއް ގޮތަށް  އަނެންހެން   .މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ؟އެޕީލްކުރަން. އެކަމަކު ކީކޭހޭ ކިޔާނީ ދެއްތޯ

ކީ އެއްޗެކޭ  ހައި  ދާނެ.ގޮސް  ކޯއެކަމަކު  ގޮސްފަ  ،ޓު  ކޯޓަށް  އެ  އިސުޕްރީމް  ދާ  ހިޗެއް މިއީ  ނޫން.   ކިޔަން  ތަނެއް 

ވާހަކަ  ހަމަނު އަނެންހެން ޖެހޭ  އެއްޗެކޭ    ނުވަތަ  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ހުރި  އޮއްޓަރެއް  ކޮންމެވެސް  ގޮތުން  ގާނޫނީ 

ވާހަކައެއް  ވާހަކައަކަށް  ކަހަލަ  މީހަކު    ،ވާ  އަމުދުން  ކަހައަދި  ވާހަކައައަޑުއަހާނެ  ވާންޖެހޭނެ.  ވެ  ކަށްލަ  ސް 

ތް  މިކަން އޮ މި ދަންނަވާހެން  ދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން.  ކުރިއަށްކަމުގައި  ގަނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫ މިޅުއަ  ،އެހެންނޫނިއްޔާ

ބައިގައި    އަނެއް އަރުވާނަން  ޖަވާބު ފުރަތަމަ ބައިގައި ތި ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑު    ،ތި ވިދާޅުވީ  އި އޭގަ  ން.ގޮތު

 ޔާ.  އް ރިކުޝުނގޭތޯ. އި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ރީރުޛަ ސަން ޙަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

ސުވާލެއް   ގަނޑުއަޅު ބޭނުންވަނީ  ގެދެވަނަ  ކޮށްލަން  ކް  ،ގޮތުގައި  ކޯޓަށްވިދާޅުވެއްޖެ  މައްސަލަ   ރިމިނަލް    މި 

ބަޔާނު މީހެއްގެ  ދެ  މައްސަލަ    ގައިހުށަހަޅައިގެން  މި  ކޯޓުން  ކަމުގައި    އެ  .ށްކަމަބޭރުކުރި  ސޮއިނުކުރެވިގެން 

ވަކީލެ  ވަނީޝާމިލު ސުވާލަކީކޭދެ  އަޅުގަނޑުގެ  ބޭފުޅުން  ،.  މީގެކުރިން   ގެޕީ.ޖީ  ،ތި  ފަރާތުން  ވެސް    ވަކީލުންގެ 

ދީބާޖާ  މިސާލަކަށް    ،އެބަހުރި އިނގޭތޯ މިފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގާފަ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަންކޮޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލާނަން
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މިލިއަން  ތައް ސަތޭކަ  ށް ހުށަނާޅައިގެން އެޓަކޯ  މުއްދަތުގައި އެ މައްސަލަ   ތް ން އޮރަކުފުއުނާއިސްތި ؛މައްސަލަ ވެސް

ދައުލަތުން   އެބަޖެހޭ  ޤައުމުގައިދައްކަން  ރުފިޔާ  މި  އަބަދުވެސް  މިއީ  ކަންތައް    އިނގޭތޯ.  އިނގޭތޯ.  ވަމުންދާ 

މަސައްކަތް ކުރަނީ    އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައް  މި  ތި    ،ކުރަންލުބޫ ގައަޅުގަނޑުއްލުކުރަން.  ޙަމި    ވިދާޅުވި މަނިކުފާނު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއީކީ  އަދި އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް ނޫން.    އެކަނި ކަމެއް  ގެޕީ.ޖީ  ، މަނިކުފާނުމިއީކީ    ،އިންދަފަ

ކަމެއް ނޫން. ވަކީލުން   ، ދެވަނަ ސުވާލަކީއަޅުގަނޑުގެކަމެއް.    ބޮޑު  އެއަށްވުރެ މާ  ދޫކޮށްލެވޭނެވަރުގެ    ފަރުވާކުޑަވި 

ސޮއި    ދެ މި   ؛ސޮއި  ،ތޯނގޭއި މިހާ   ދުމުގައި ހޯނު ބޭފުޅުންގެ  ވަކީލުން  ދެ  ޕީ.ޖީގައި  ޒިންމާވާ  ހަމަ  ރުވެސް 

 ؟ ކުރައްވާތޯއްކަތްމަސަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ދެ  އެއް   ޝުކުރިއްޔާ.  އިނގޭތޯ.  މައްސަ   ،ކަމަކީ  ކަމެއް  ސިވިލް  މައްސަލައަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލައެއްދީބާޖާ   .

އެހެންވީމާ، މަ  ނގާހި  ޞްޞާއިޚްތި ނޫން. ދެން  އެއްޗެއް  އްސަލައެއް  އެކަމުގައި  ދެންނެވޭކަށް    އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ކަމަކަށް ދެވަނަ  ދެން  ކުޑަކޮށް    ،ނެތް.  ވާހަކަ  ދެންނެވި  ކުރިން  ކިޔައިނުދެވުނީ  އަޅުގަނޑު  ސާފުކޮށް  އަޅުގަނޑަށް 

ދަޢުވާ މީލިބޭކަންނޭނގެ.  ވަކީހާ  ވާހަކަގެ  ދަ  ލުގެ  ދައްކަނީ.  މީހާވާޢުމި  ލިބޭ  ޕްރައިވެ  އެއީ  ވަކީލު  ކޮށް  ޓު ގެ 

ބޭފުޅާ އެ  ބޭފުޅެއް.  މަޢުލޫމާތު    އަށްމަސައްކަތްކުރައްވާ  ފުލުހުން  ކަމަށް  ވަޑައިނުގެންނެވުނު  ސޮއިކުރައްވަން  އޭގައި 

އަޅުގަނޑު  ދެއްވީ. ދެން  އޮތީ.  ވެސް  ހިނގާފައި  ކަސަލައިގައްމަ  މި  ،ނަމަހީ  އެހެން  ބާ  ދެ  އި  އެ  އުންސިލުން 

ހުށަހަޅާނަންލުންގެ މައްސަލަ ބަލާފައި ގޮތެއް ކަކީވަ އަޅުގަނޑުނަމަ  އެހެންނަމަނޑައަޅަން  އެ  ވެ. ދެން  މިހާރު  ސް، 

މައްސަލައާ   ދީބާޖާ  ސުވާލަކީ،  އަނެއް  ދެން  ހިނގައްޖެ.  ޕީ.ޖީ    ތި   ގުޅިގެންމަޙައްލު  ސުވާލަކީ،  ކުރިމަތިކުރެއްވި 

ވައޮފީހު ކަމަކީލަކުގެ  ކިހި  ފަރުވާކުޑަވެގެން  ހަދާނީއްނެކާ  މިހާރު  އަޅުގަނ؟ ތޯ    މިހާރު  ؛ފާއިތު  މުއްދަތު ޑުމެން 

  ، އްޔާ ތަ ނުކުރެވުނީ. އެހެންވެއްޖެވަކި ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެ ދުވަހަކަށް ނުކުރީ ނުވަ  ކަށްމިސާލަ

އެ ބޭފުޅެއްގެ ސުލޫ އޮޓޮމެޓިކުން  އަޅުލައެކީ މައްސަ އެއީ  މިހާރު ކަނއް ކަމަށް    މި   ޅައިގެން ކުރިއަށްއަޑަގަނޑުމެން 

އުޓަރ  ޕްރޮސިކި   ،ކުރެއްވި ގާނޫނެއްސް ން ފާހުފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ  ،އެޅީނޑުމެން މި ކަނޑައަޅުގަ  އެކަން.  ދަނީ

ގާނޫނަށް   އިޞްލާޙުވަ  3ޖެނެރަލްގެ  އެބަނަ  ގާނޫނުގައި  ގެނައުމުގެ  ކަވަރު އޮ  ވާހަކަ  އެ  މާ،  ވީއެހެން  .ވާފަކުރައް ތް 

ޑަކަމުން ކަމެއް ނައްޓައިގެން  ކުހެންވީމާ، ބޭފުޅެއްގެ ފަރުވާ. އެދެވޭންގެއެބައި އެބަ ކުރިއަށް  ނަށްންމެއަޅުގަނޑު  ހާރުމި

ސުލޫ  ބޭފުޅެއްގެ  އެ  އެއީ  އޮތިއްޔާ  އެގޮވަޅުޔަ ފި  ވެގެން  މައްސަލައަކަށްކީ  ގޮއްސަ  މިހާރު  އެކަން  ށް  ތައެޅޭނެ. 

 ވެސް.  ނީ ންދަމުކުރެވެޛުފީތަން
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 ރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޛަޙަސަން  ރުބަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެން

ދަޢުޖެވިދާޅުވެއް މައްސަލައިގައި  އެއީ  ވަކީލު  ފަރާތުގެ  ލިބޭ  ވާހަކަވާ  މި  ންގެ  އެހެންނަމަވެސް،    ކުމުގައި ހު. 

މުއްދަތު ފާހަގަކުރެވޭ  ހަމަ  ކޯ  1ހަމަވާން    އަޅުގަނޑަށް  ކްރިމިނަލް  ވެސް  ހުށަ   ށްޓަދުވަސް އޮއްވާ  ހެޅީ. ހަމަގައިމު 

މި  މި މައްސަލައިގައި ޕީ.ޖީގެ ފަރާތުން    . އެހެންވީމާ،ގެ އް ކަންނޭނހޭ ކަމެޑަށް ހީވަނީ ޕީ.ޖީ ބަލަންޖެނގަމިއީ އަޅު

ޢައްޔަންކޮށްފައި   ވަކީތިމައްސަލަ  ކީއް ބި  ބޭވެލުން  އެ  ހުށަހެޅީ  ންޅުފުގެންތޯ  މައްސަލަ  މި  ލަހުން  އެންމެ    ،މިހާ 

އޮ ވަދު ދޭތެރޭ  އެ؟ އްވާހެއް  ކަވެއެއް  ބޭފުޅުންނާ  އެބައޮތްތޯފި  ލަހަ ސް  އެކަހަލަ  ޅުބޭފު  ތިކޮބައިތޯ  ؟ ޔަވަޅެއް  ން 

ތެރޭގައި،  ލަމައްސަ މައްސަލަތަކު ހަކައަކީ،  ވާތަކުގެ  ބުނީ  މިކަހަލަ  މި  ތެރޭގައި  ވަކީގެ  އަޅަމުންދާ  ލުޕީ.ޖީގެ  ންނަށް 

 ؟ ފިޔަވަޅުތަކަކީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މްޝަމީ ޙުސައިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ވީ  އަޅުގަނޑު ދެންނެ ؛ފުކޮށްލަންދޭންވެގެންންނެވި ވާހަކަ ސާވެސް އަޅުގަނޑު ދެއަނެއްކާ  ،ންނެވީދެ  ޑުއާދެ! އަޅުގަނ

އޮފީހުން  ހުށަހަޅަން    ޕީ.ޖީ  މައްސަލަމި    ފުލުސް  ކޯޓަށް  މައްސަލަ  ގެންނެވީ  އްވައޭ.  އޮ  ދުވަހަށްވެފައި  1އޮފީހަށް 

އަޅުއެހެ ލިބުނީ  މެންނޑުގަންވީމާ،  ވަކީލުންނަށް  ތައްޔާ  ރޭ އިގަޑި   24ގެ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅަން.    ށް ކޯޓަ  ރުކޮށްފައި މި 

ވަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  މައްސަލަކީލުއެހެންވީމާ،  ބޮ  އަކަށްންގެ  ނިންމަޑަވުރެ  އެއްކޮށް  ތަޙުޤީޤު    ލެވިގެން އިނުށް 

ޙައްލެ  .ދިޔައީ ވަނީ  މިހާރު  ބޭފުޅުން  ތި  ވެސް  މިކަމަށް  ގެދެން    3  ށްނަނޫގާ  ތުގެއަ އިޖުރާއީ. ޖިނާދެއްވާފަނެސްއް 

  10ފީހުން   އޮފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވީމާ ޕީ.ޖީ،  ނުގައި އެބައޮތްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައި ގާނޫ

ދަނީ. އަށްކުރި  ރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މިހާރު ކު  ދަޢުވާދުވަސް ލިބޭނޭ  10ދުވަސް ތެރޭގައި، 

މިހާރު ވާ  ،އެއީ  ފު ؛ތަކީގޮ  ކުރީގައި  މުއްދަތާއި  ލިބޭ  މިޕީ.ޖީއަށް  މުއްދަތާ  ލިބޭ  .  އްވެފައެ އޮންނަނީ    ލުހުންނަށް 

އެހެންވީ  ދުވަސް  30،  މާއެހެންވީ އެއްކޮށް.  ދެބައި  ގުނަނީ  ކިތަން  މާ،މި  ގެންނެވިޔަސް    މެފުލުހުން  ލަހުން 

ދަ ޖެހޭނީ  މުއްއޮންއެ   ؛ވާކުރަންޢުއަޅުގަނޑުމެން  ދަޢުވާކުރަން.  ދަނަ  ތަހާމިތުގައި  ލިބޭކު ޤީޤުޙުރު    މުއްދަތު   ރަން 

މި  ރަދަޢުވާކު   ،ންކިވަ ވަކިން  މުއްދަތު  ލިބޭ  ދިރާސާކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައަޅުއްވަ ން  .  ދެއްވާފައިއޮތީ 

ން ވަގުތުކޮޅެއް. ދެން  ކުރަރާސާބޭ ދިނަށް ލިންނުވޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ  އެ މައްސަލަ ދިމައެއް  މާ، މިހާރަކުވީއެހެން

އެވްރެޖަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަ ލިބޭނެ ކަމަށް.  ނުވަ  ،އްވާނެ ކަމަށްދުވަސް ދެ   10ކުރައްވާފައި އޮތީ  ސްފާ  ންމަޖިލީހު

 ތަނުގައި ވެސް.   އެވަރަށް މެއިންޓެއިންކުރެވޭތޯ ކުރިއަށް އޮތް  ،ދުވަހުގައި 6ވަސް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީ ދު 6

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ތުންރިޔާސަ
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ވަގުތުދެއާ މި  ފުރުޞަތުޅުއަ  !  މޫސާ  މެތެރި  އިއްޒަތް  ނަންއަރުވާގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި    .ށްރާޖަސި ންބަރު  އެއަށްފަހު 

 ޙުސައިން.  ޢަލީ  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އަދި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް 

މުޤަ އިއްޒަތްތެރި  ވެސްރު.  އްރިޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ޕީ.ޖީ.  ދެން މަ  މިމަރުޙަބާ  ބަލައިލިން.  ކުޑަކޮށް   އްސަލަ 

  ވި އް . އޭގެތެރޭގައި އެއް ކަމަކަށް ފާހަގަކުރެއެބަހުރި  ސް ސާފުކޮށްލަންވެއެއް ކަންކަން  އަޅުގަނޑު ވެސް ކަންބޮޑުވާ ބަ 

ބަޔާނުގައި ސޮއިނުކޮށްގެން   ގުޅިގެން  އަރާ އިޖު  . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީދިމާވި މައްސަލަވަކީލު  ތުގެ ގަވާއިދުގައި އެކަމާ 

އޮކޮ ވާހަކައެއް  ވަރެއްގެ  އެއަށް ހެންންނާނެ ންމެވެސް  ޢަމައެއްވެ  .  ވަރަކަށް  އެބައޮތްތޯލުސް    ވަކީލު ؟ ކޮށްފައި 

އިޖުރާންއެއްބާރުލު ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ގަވާއިދުގައިއަނުދޭނަމަ  ބަޔާންކޮށްފައި    ތުގެ 

 ؟ ތޯވޭއޭގެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައި ން. ނާހެއޮން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ން ޝަމީމްޙުސައިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

އޮވޭ. ދެން އެކަން  ތު އަޖުރާ އިއީޖިނާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  ޔާއް ފިބާރުލުން ނުދީއްއެ  ންލުއާދެ! ވަކީ  ގަވާއިދުގައި  ގެ 

ފުލު ކަމެއްތަންފީޛުކުރުމަކީ  ކުރައްވާ  އަހުން  ލިޔުންތަކަޅުގަ.  މައްސަލައިގެ  މި  ނެތް  އެނގިފައެއް  ކުންނެއް  ނޑަށް 

 ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް  އްފެންނާކަށެ  ނެތް.  ނގޭކަށެއް ކަމެއް އެ  ކަމެއް ތަންފީޛުވެފައި އޮތް އެކަހަލަ  

ނުނޭނުކުރެވިގެންސޮއި  ބަޔާނެއްގައި   ،މަޢުލޫމާތަކީ ބަޔާން  އެ  އެބަ ލިބި    ދެން  ތައޮތީ.  ފުންފީއި  ހުން  ލު ޛުކުރުމަކީ 

ހު ލިބިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް.  އެޅިފައި  ކުރައްވާ  ފިޔަވަޅެއް  އެކަމަށް  ލިޔުންތަކަކުންނެއް  ކަމެއް  އޮރި  ތް 

ހީވަނީ  އްފެންނާކަށެ އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ދޭތެރޭ   ،ނެތް.  ވަކީލުންނާ  ފުލުހުން  ފުލުހުން    އެޅުމަކީފިޔަވަޅު  އަނެއްހެން 

އެހާ   ނޫޕުޅުހިތްކުރާވެސް  ކަމެއް  ނޫން.ވާ  ކަމެއް  ކުރާހިތްވާ  އެހާ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ން.  ރެ  އަށްވު އެއީ 

ޚާ އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ބަލަނީ.  ގެންދެވޭތޯ  ހާލަޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް  ގަވާއިދުގައި  ތެ އްޞަ  އެ  އޮތީ.  ދިމާވެފައި  އް 

   .ކަމަށް  ކަމެއް ހޭޖެފުލުހުން ތަންފީޛުކުރައްވަންއެއީ ބުނަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް  ނަދޫފޮ

އެ  ށްއަޅުގަނޑަޝުކުރިއްޔާ. ދެން   ސާފުވެއްޖެ  ހިނގަކަ އެހެންވީމާ    މި ހަމަ    އަދި ދިޔަ ގޮތް. ދެން އަޅުގަނޑު  އިން 

މިހާރު    ، ރޭންކުބަޔާ  ގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ތުގެ ގާނޫނުއަ އިޖުރާ އީ . ޖިނާވި ފާހައް ކިޔާލިއިރުގައި ކަންބޮޑުވާ އެހެން ކަމެ

ދޭންޖެހޭކަމާ އިންޒާރު  ގާނޫނީ  ހައްޔަރުކޮށްފައި  ރީއްޗަށް    އި،މީހުން  ވަރަށް  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ  ކަންކަން  މި 
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އަޅުގަނޑަށް   އެބަހުރި.  ކަމެއްލިކިޔާލިޔެފައި  ފާހަގަވި  ވެސް    ،އިރުގައި  އިންޒާރު  ގާނޫނީ  މީހުންނަށް  ބަންދުކުރި 

ގައި އެކަން  ކިހިނެއްކަން ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާ   ،ޕީ.ޖީ އަރިހުން  ވޭންލަން ބޭނުފުކޮށް ސާހަމަ  ނެތްކަން. އަޅުގަނޑުދީފައި

އެ؟ ގައިގެންދިޔައީނހި ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ނޫންކަންދެން  ދައުރުގައެއް  ޕީ.ޖީގެ  ޕީ.ޖީ  ، ނގޭ  ގައި  ދައުރު  ގެމިހާރުގެ 

ހިނގަ މިކަން  ޕްރޮސިކިއެހެންނަމަވެ  ދިޔައީ.އިނޫންކަން  ޑިއުޓީ  އެކަވެން  އުޝަސް،  ވެސް  އޭރުގައި  އޮވޭ.    މަށް ސް 

ވެސް. އެންޢަމަލުކުރަމު އޭރުގައި  ތަކާ ޚިލާފުވި  އަމާލެއް އިޖުރާހުމި ދައްކަނީ ވަރަށް ބޮޑު އި  ؛ޑުބޮ  ހެންވީމާ މިހާ ދޭ 

ސާފު  ހަމަވާހަކަ.   ވަރަށް  އިޖުރާ  ،ވަރަށް  ވަރަށް ސާފު  ޚިލާފު އަހަމަ  ވާހަކަތަކާ  ހިނގައިގެ . މިވަވި  ކަމެއް  ން  ރުގެ 

 ؟ ނެތީތޯއިފައެނގި އިލަ ޔާރުގައި ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރީގައި ކުރިއިދިޔަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ލިބިފައި   މަޢުލޫމާތު  އެއޮއަޅުގަނޑަށް  އޮތީނތީ  އެނގިފައި  ވެސް  މިކަން  އިނގޭތޯ.  ކަމަށް  އޮތް  އި  މީގަ   .ގިފައި 

މަ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް  އި ހަމީގަ  ،ތަކީވޭ މި މައްސަލައިގައި. އެއް ގޮކަށް ހައްޔަރުކުރެވިފައިގޮތަ  ދެ   އި ކުރުމުގަރު ޔަހައް

ކުރި ހައް ހައްޔަރުކުރި ކުރުމެއް.  ވަރެއް. އެއީ ޖެހިގެން އައި ދުޔަރަނގަޅަށް  ދަށުން  އަމުރެއްގެ  ކޯޓުގެ  ތިނަދޫ  ހުގެ 

ހައްކުރެވިތަމަ  ފުރަ އޮތް  އެއީފައި  ގާ  ، ޔަރަކީ  ބައެއް  އެއް  ނޫނާ އެހާ  ދަންނަ  ގާނޫނު  ނުވަތަ  ގޮތަކަށް  ނޫން  ގޮތް 

އެއްގޮއުސޫލު މާ  އޮ ތަކާ  ކުރެވިފައި  ގޮތަކަށް  ނޫން  ހައްޔަރެއް.ތް  ހައްޔަރު  ތް  ތި  އެ  ދެންމެ  ވާހަކަ  ގެ 

.  ނެތް   އެއްޔައިދެވިފަތަކެއް ކިއް ޙައްޤުގައެރުދެވިފައެއް ނެތް. އެ ހައްޔަ އިޝާރާތްކުރެއްވީ. އެ ހައްޔަރުގައެއް އިންޒާރު

އިރު ފަހުން.  ވަރަކަށް ގަޑިބާރަތާ ގާތްގަނޑަކަށް  ދިޔައިދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ ވެސް އެކަން ހިނގަ

ޕީ.ޖީ   ވެސް  ލިއޮފުރަތަމަ  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  މައްސަލައާ  މި  ވަކީލަކަށް  ފުލުހުން  ،ނީބުފީހުގެ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  ގެ  ތި 

މި ކަންކަން    .ތައް ފާއިތުވެފަވީ ފަހުން. އޭރު އޮތީ މި މުއްދަތު  ހައެއްކަ ގަޑިއިރުތާ  އުޅޭ  ގެ ދަށަށް ގެނެސްގެންމުލުބެ

އޭރަކުފާއިތުވެފަ އޮތީ  ރަނގަޅުކުރެވޭ  .  ކަންކަން  އެ  ނޫން  ވެސް  ގޮތަކަށް  ދެން  ކީކަހަލަ  ޑިއުޓީ  އަދި  .  ހަމަ 

ބެހޭޕްރޮސިކިއުޝަނާ ޕްރޮސިކިއުޝަން  ؛ގޮތުން    ފުރަތަމަ  ޑިއުޓީ  މައްސަލަ  ފުރަތަމަ  މޭ  2  ،ނެވީގެން  ގައި 

ނުހު ވެސް  ބަޔާންތަކެއް  ދެން  އޭރު  ދެން  ވާހަކަދެކެވުނީ.  އޮންނާނީ.  ގޮތް  ހިނގި  ހާދިސާ  ހަމައެކަނި    20ންނާނެ. 

ން  . އެއީ އިޞްލާޙުކުރެވެ ގުނުންއެ  ކުރަން ންގައި އިޞްލާޙުޖޫ  24ޖޫންގައި ލިޔުންތަކާ އެއްކޮށް ޑިއުޓީއަށް ގެންނެވީ.  

ކަމަކީތްރާއިޝާ  މިއިޞްލާޙުކުރެވެން ނެތް ކަންތައްތައް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ  ން  . ދެހުރި ކަންތައްތައް   ، ކުރި 

ނުބުނާ އެހެން  އަޅުގަނޑު  ކަންތައްތައް.  ވިދާޅުވި  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ދެންމެ  މިހާރު  އުޅުނީ.  ންވެގެން 

 ކުރިއްޔާ.  . ޝުކަންކަމެއް  އީ ކޮންވީ އެފާހަގަކުރެއްތި ރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް 

 ކަންކަން  ރި އަޅުގަނޑަށް އެހާ ސާފުކޮށް ލިޔެފައި ހު  ވީމާ   ބޮޑު މައްސަލައެއްހާއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަދިވެސް ހަމަ މި

ހުރީމަ  ގޯސް ކޮށްފައި  ދަންކޮށް  ހަމަ  ވާކިލޯ   149ނަން.  ލާއި ވަނަފާހަގަވާތީ  ދައްކަނީ.  އަޅު  ހަކަ ގެ  މި  ގަނޑުމެން 

ވަ ކަންގޭގެއަށް  ނުނަގާ  އަމުރު  ވެސް  މި  އިރުގައި  އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަކޮށްފި.  ވެސް  ޕީ.ޖީ  ދެން    ން ކު ހުމަށް 

ފާހަގަ  ކިޔާއިރުގައި އެކަން  ކީއްވެވޭވެސް  ފާހަގަވާ  ގެ.  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  މިންތޯ،  ބޮޑެ  ،އީކަމެއް    ތި ޚާއްޞަކޮށް 

އިމަ ބޮޑުއަހަމަ    ،ތޯނގޭއްސަލަތަކުގައި  އަޅުގަ  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ،ންޏާވަދަދު  ބޮޑުވަންޏާ  ހަމަ  ބަރުދަން  ނޑަށް 

ޚިލާފުއަމިހާ ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަ އިޖުރާ   .ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަވާ ކަމެއް ހީވަނީ  ؟ ންވުތްތަކާ  ދެން އަޅުގަނޑަށް 

ސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  މަވެވީނަ  ގެންދަންކަމުގައި  ން ގެސިއްރުކޮށް ،  ވުންބައްދަލުއޮތް    ންދެޕީ.ޖީ  

ށް ހޯދިދާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަވެސް ގޮތެއް ޕްރޮސިދަބު ލިބޭނެ ކޮންމެއަމިއަށް  

އަމުރެއް އަމުރެ މު ފާސްކުރުއި  ބަލަ  ،މީގައި  ވެސްގެ  ނެތްނަގާފައެ  އް  އެހެންއް  ދެން  މީގަ.  އަދި  އި  ނަމަވެސް، 

ކަމެއްނޑަށް  ޅުގައަ ފާހަގަހު ފީއޮޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    ،ޕީ.ޖީގެ  ކަމެއް  އެބަވޭން  ކޯޓަށް    .  ކްރިމިނަލް  ފުރަތަމަ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ރިވިއުކޮށްފައި ހުށަހަޅައިގެން   އޮތީ  މި  ޖަވާބު  މަޖިލީހުން  ލިބިފައި  ޖެނެރަލަ  ފަނޑިޔާރުންގެ    1ށް 

ކަމަށް  ފެންނަނީއޮގަސްޓުގައި  މި  މީގައި  ހަމައޮގަ  25.    ގޮތެއަސްޓާ  އެއްވެސް  މީގައި  ކަނޑައެޅިފައިށް  އޮތް    އް 

އަޅު ދެން    ގަނޑަކަށްތަނެއް  ފާހަގަކުރީޕީނުފެނޭ.  ތި  ވެސް  މީހަކު  މުންއާ  ،.ޖީ  ދަންނަ  ކުރާ  އެކަން  އުސޫލުން   

ރ ޖެނެރަލް  އުޓަ ސިކި ޕްރޮތޯއިރުގައި ކޮބަ ވަސް ދިޔައި ދު  25ނާފުކަން ކުރާނީ. ދެން މި  ޢުތިށް އިސްހައިކޯޓަ  ،ކުރާނަމަ

 ؟ ށް ކޮބައިތޯ ކުރި މަސައްކަތަކީއަހަމައޮގަސްޓާ   25އޮގަސްޓުން  1 ؟މަސައްކަތަކީ އޮފީހުގައި ކުރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަމީމްނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

 ތް.  ނެމުން ފެންނާކަށް ޔުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔެކި

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

 ނިމުނީ އިނގޭތޯ.  ހެންވީމަ އެހުރި ސުވާލުތައް  ކުރަން އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑު މި ވަގުތު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  ތްތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަޒަ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްދެއާ
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 ކަދެއްކެވުން:ވާހަފް މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

އިންކުއަރީ.    1  ،ސުވާލު  1މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑު އޮތީ    ! ޙަބާއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޕީ.ޖީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރު

މި ބިނާވެފައި  އަސްލު  މައްސަލަ  ތު   މުޅި  ނަގާފައިހުއޮތީ  ބަޔާން  ފަރާތެއްގެ  ދެ  ބަޔާނުގައި    ،މަތުކުރެވޭ  ދެ  އެ  އެ 

  ، އްޔާވި  ރުން މިންވަ  ށްގެން. އެއީ އޭގެ އަސްލު. ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮންނަ ނުކޮސޮއި  ފަރާތުގެ ދެ ވަކީލުން

  ދެން އަދި އެ ވަކީލަކާ ދޭތެރޭ   ތް ވެސް ސޮއިނުކުރީމާމަތުކުރެވޭ ފަރާ ހުތު   ވަތަރީމާ ނުކު ސޮއިނުކީލު އްގައި ވަބަޔާނެ

ކަމެއް. އެހެން  އަދި  އެއީ  ދެން  ފިޔަވަޅުއެޅުން  އެއެހެންނަމަވެސް،  ދޭތެރޭބަޔާ    އެއީ    ނަކާ  ގޮތް  ޢަމަލުކުރާ 

ޢަމަލުކުރަ ރާއްޖޭގައި  ގޮތެއްޒަމާނުއްސުރެ  އަންނަ  ދެންކުތަޙުޤީޤުތަ  މުން  ތެރެއިން  ޤުތަޙުޤީ  ގައި.  މީހުންގެ  ދެ  ކުރި 

ބަޔާނުމީހަކު   މީހުން  ދެ  އެ  ކިޔާފަގަސޮއިކުރަނީ  ސޮއިނުކުރީއޭ  ޞައްޙައި  އެއީ  އެހިސާބުން  ބަޔާނެއް.  ކަމުގައި     

 އޭގެ ފަހަތުން  އެ ހުރިހާ ކަމެއް  ،އިޝަރީޢަތް ހިނގަ  ،ދަޢުވާކުރެވި   ،ކިއުޝަނަށް ފޮނުވިޕްރޮސި  ،ނިންމާފައި  ޤީޤުތަޙު

އުފެދޭ  މާ، އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު ވީއަލަކަށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫން. އެހެން ށް ހިނގަމުންދޭ. މިއީ ޗަހަމަ ރީއް

އެ  ފުލު ބަޔާނުގައިހުންނަށް  ފަ މަތުކުހުތު އި  ޤުގަ ތަޙުޤީ  ،ދެ  ދެ  ސޮއިރެވޭ  އަދި  ވަކީލުން  އެ  ރާތުގެ  ދެން  ނުކުރީމާ 

ހާ ޖެހެންދެން ފުލުސް އޮފީސް ތެރޭގައި އެ  ވައްދަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުމުވާކުރާ  ޢުދަ  ،ވެފައިގޮތަށް އޮ  ލަ އޮތްމައްސަ

ބާއްވާފައި އޮފީހަށް  ، މައްސަލަ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޕް   ، ފޮނުވާފައި  ދެން  ނުވަކިއުރޮސިދެން  ތަ  ޝަނުން 

އޮފީހުން   ޖެނެރަލްގެ  ދޭތެރޭދެން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ވަގުތެއް  އަޅުގަނޑު ؛މަލުކުރާނެޢަ   އެއާ  ގަބޫލުކުރަން  ވެސް   

މު އެ  ނުލިއްދަތުޙަޤީޤަތުގައި  ދެން  ފެށިގެންނެއް  ކަމަކަށް   1  .ބޭނެން  ކުރެވޭވަރު  ތެރޭގައި  ނުވެދާނެ.    ދުވަސް 

ފުލުއެހެންނަމަ އެގޮތަށް  އޮވެސް،  ހިންގީމާ  ން ފީހުސް  ވިސްނުންފުޅުގައި  ،ތަޙުޤީޤު  ޖެނެރަލްގެ     ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

މި ތަޚި އެއީ އަޅުގަނޑުގެ   ؟ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ  އް އޮތްލެމާހުޤު ހިންގުމުގައި ފުލުހުންގެ އި ޙުޤީޔާލުފުޅުގައި 

އަދި    ، ވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފިރުން ންބަބަކީ، ވަރަށް ގިނަ މެއެއީ އެހެން މި ދަންނަވާ ސަބަ  .ނިސުވާލަކީ ހަމައެކަ

ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މިއީ   149 ،ވެސް އެނގެން އެބައޮތް ންތަކުން ޔުނަސް ވެސް ލިޔެކިނޫއެހެން

ތަޙުޤީ ކަމެއް.  އަސާސީ  ނައްޓާވަރަށް  އަނެއްހެން  އަތްޕުޅުން  ބޭފުޅުންގެ  ތިއްބެވި  ކަ ލައިޤުކުރައްވަން  ލަ  ހަގެންދާ 

ދުވަ ގެ  މެއްކަ ކޮންމެ  ގަވާއިދުން  މި  ދަންނަވަނީކީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ނޫން  އޮފީހުވާހަކައެއް  ބޭފުޅުން  އެ  ގައި  ހަކު 

ދިޔައިމަ  އިމިވަރުގެ ކަމެއް ހިނގަ  ވަނީ. އެހެންވީމާ، ނަކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކުރާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ދަން

މައްސަލަ   މި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލައް ލެމާހުތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި އި ފުލުހުން  ކަމަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ  އޮތް  ؟ ށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.ޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ. އެއީ އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 
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ޖަވާބަކީ ކުރު  ދެއާ   ،އަޅުގަނޑުގެ  ގަބޫލުކުރެވެއޭ.  އަޅުގަނޑަށް  އެކަން  ޖަ އެކޭ  ތަފްސީލު  އޭގެ  ގަނޑު  އަޅު  ވާބުން 

 އި އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  ގައޮތް ބައި އަރުވާނަން ދެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންރިޔާސަތު

 ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  ޒަރި މެންބަރު. އިއްތެތްޒަޝުކުރިއްޔާ އިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އް  ވަރަށް ކަނުލައިގެން އަޑުއަހަން. ދެން އަޅުގަނޑެއް ބޭނުމެ  އިނީ ހަމަ  ޑު މިގަނޝުކުރިއްޔާ. އަޅު  ޑަށްވަރަށް ބޮ

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު ދެ ކަމެއް    އެކަމަކު ޔުއްވާކަށް.  ނޫން ކޮންމެހެން ޕީ.ޖީ ލައްވާ ކޮންމެހެން މި ވާހަކަތައް ކި

މު ސުވާލުކޮށްލާނަން.  އަޅުގަނޑު  މައްފާހަގަކޮށްފައި  ބެލީސަޅި  ފެންނަނީއަޅު  މާލައަށް  އި ފު  ގަނޑަށް  މާލު  ހުލުހުންގެ 

ނޫ ކުލައިގެ ގަލަމެއް   ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރަން ދާއިރުގައި  ފެނޭ. އެއީ ރަށް ސާފުކޮށް އެބަމާލު ވަ ހުގެ އިން އިނގޭތޯ. ފުލުހު

ބުނީމާ ދާށޭ  އެބަނު އެކަން    ،ހިފައިގެން  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ދިއުން  އަކޮށް  ދެން  ފެފެނޭ.  ންނަނީ  ޅުގަނޑަށް 

ޖެނެރަލް  ކިސިޕްރޮ ޕްރޮސިކިއުޓަރުއުޓަރ  ފަރާޢުދަ  ން އޮފީހުގެ  ތިބި  އެއީ  ތްތަވާކުރަން  ފެނޭ.  އެބަ  އިޙުމާލު  ކުގެ 

އިސްތިޢުނާފު ނިންމީމާ  ގޯސްކޮށް  ހަމަ  ކަނޑައެޅިގެން  ނިންމީމާ  ގޮތަކަށް  ވަކި  ކޯޓުން  ނުކުރުން.  ކްރިމިނަލް 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ޖުޑީ  ،ނީފެންނަ  ގަނޑަށްއަޅު ން  ދެމާލު އެބައޮތް.  ހުއި އެހެންވީމާ، ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ  

ހަމަ  ،  އެބަ ފެނޭ މިއިން. އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިހާ ބޮޑު ކަމެއްގައި ހަމަ ގްރޮސް އިނގޭތޯމާލު އަޅުގަނޑަށް  ހުއި

ހަމަ  ފެނޭ  ދިމާއަށް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިންމީމާ  ގޯސްކޮށް  މަޖިލީހައަ  ،ނުބައިކޮށް    އްސަ ގެނެ ށް  ޅުގަނޑުމެން 

ހަމަ ބަ މައްވެސް  އެބަ ދައެއް  ކަމެއްގައި މީހެއްގެ ންވީކާ. އެހެއްސަލަތައް ކަންތައްތަކުގައި ވާހަކަ  ދެ    މާ، މިވަރުގެ 

ބޭރުކޮށްލީމާމީހެ މައްސަލަ  ކިޔާފައި  ނެތިގެންނޭ  ސޮއި  ޖޭ.އެސް.ސީ  ،އްގެ  މައްސަލަ  އޮތްމި  ނުބަލާ  އެއީ  ން  އޮތުން 

އި ޖޭ.އެސް ވެސް  ފާހަގަކޮށްފައި  .ވޭއޮއެބަމާލު  ހު.ސީގެ  ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރެވުނު  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އެހެންވީމާ،   

ވާހަކައެއް ދައްކާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލުކޮށްލާނަން.  ކިހިނަކުންތޯ  ؛އަޅުގަނޑު  ގްރައުންޑެއްގައި    ކޮން 

ކީއްއެހެ؟ ކުރާނީއިސްތިޢުނާފު ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  ކޮންންވީމާ،  މިރަޕުޔޫ ންޓަލް  ނެޓިވެގެންތޯއޭ  ސާލު  ގެ 

ތް ކަމަށް  އަރާއިޖު ތަކީ  އަވާތީ އިޖުރާ  މިހާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް  ،ވާތީ  މައްސަލައަކަށް  ބާވަތުގެ ބޮޑު  ނަންގަވައިގެން މި

ޖަސްޓިސް    ،ބަލައިގެން ޕްރޮސީޖަރަލް އީރާޖުއިނުވަތަ  ސަބްސްޓެންޝަލް  ކިޔާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވަތަ  ގޮތުން     

މު ބަހިންމުކަޖަސްޓިސްއަށްވުރެ  އިސްތިޢުނާފުމަށް  ކީއްވެގެންތޯއޭއްލަވައިގެން  މި    މިހެން؟ ނުކުރެއްވެވީ  ދަންނަވަން 

ޔޫރަޕު  ،ޖެހުނީ ކޮންޓިނެންޓަލް  ފެނޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ކޮންސެޕްޓް    ގެއަޅުގަނޑުމެން 
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އޮ އެމެރި  ތް ނެގިފައި  ނިޒާމު  ރިޔާސީ  އެއީ  ޖިތަން.  ބުނަނީ  މި  މައްކާގައި  ގޮތަކަސަނާޢީ  ވަކި  އެ  ށް ލައެއްގައި   

ޏާ  ކުރަން ނާފުޢު. އިސްތިވޭނެރެ ވެސް ނުކު  ށް ދެން އެ މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފުއަނީއޭ. ދެވަނަމުމައްސަލަ ނިންމީމާ ނި

ދެވަނައަދެވަނައެއީ  ވެސް   އެހެންވީމާ،  ބެލުމޭ.  މައްސަލަ  އެ  ދަ  ށް  ބެ ށޭކަމަ  ވާކުރުން ޢުފަހަރަށް  އެއީ  ވޭލެ  ނީ. 

އެސްޔޫ.އެ މި  ކަން  ގައި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތް.  ނޫނެކޭ    ،ލިޔުނީހިނގާ 

ދެވަނަކުރެވޭނޭއިސްތިޢުނާފު ދަޢުފަހަ     އެހެންވީމާ،ރަށް  ނޫނޭ.  ފެނޭ    ވާކުރުމެއް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޢަމަލުކޮންޓިނެންޓަލް ޔޫރަޕު އެ  ގޮތް ކޮންކު ގައި  އެބަ ކުރޭ. ހަމަ    ރިފްލެކްޓް ގައި  ސީ ސާނުއަމެވެސް ވަރަކަށް ޤާނޫރާ 

ފެ އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ސު  ، ނޭއެއާއެކީގައި  ޖަ  ޕްރީމްހައިކޯޓާއި  ގިނަ  ވަރަށް  ފެންނާނެކޯޓުގެ   ، ޖްމަންޓުތަކުން 

މައްސަލަތަކުގައި    ސަލަތަކުގައި ވެސް އަދި މަދަނީޢީ މައްއިނގޭތޯ. ޖިނާ  ތަން   ހުންނަ ފައި  ތަޙުވީލުކޮށްމައްސަލަތައް  

މުޅި މައްސަލަ  ؛ ޅި ކަންތައްތަކަށްމު، މައްސަލައިގެ  ތައްތައް ފެންނާނެ. އެހެންވީމާންފައި ހުރި ކަކުރެވިލުވީ ތަޙު  ސްވެ

ފެނޭ އެހެން އޭންގަލެއް ވެސް.  ރިޢާޔަތްކުރާއި  އެބަ  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ދުނިޔޭގެ އެހެން  އެއީ 

ޢަމަލުކުރާކުގަކްސްތަޑިޖޫރިސް ވެސް  އެގޮ  އި  ފުލުހު  ،އީތެއް  ހެކިދޭކަނޑައެޅިގެން  ނުވަތަ  މީހުންގެ  ން  ތިބޭ  ން 

ވާނަމަމައްސަލައެ ކަމަށް  އިންކާރުކޮށްފި  ހެކިދޭން  މައްސަލަތަކުގައި  ބޮޑެތި  މީހުންނަކީ    ،އްގައި  އެ  އެ  ވެސް 

ލަ ހުށަހެޅުން.  ން މައްސަޙުޤީޤުކޮށްފައި އަލުލާފައި އަލުން އެ މައްސަލަ ތަގައި ބައިވެރިވާ މީހުން ކަމަށް ބަ އިމައްސަލަ

އޮޕްޝަންސްތައްއެހެންވީމާ މި  އޮޕް ތަހުލީލުކުރުމު ؛،  މައް  ،ޝަނާއިގެ  ގޮއަލުން  ބެލުމުގެ  ސަލައެއްގެ  ތުގައި 

އެއާއެކީގައި  އޮޕްޝަނާ ހަމަ  އަދި  އިޖުރާޔޫރަޕުންޓަލް  ނެޓިކޮންއި  އަދުލުއީގައި  ދެކޭ  ވެރިކަމާ  ގޮތް    ދޭތެރޭ 
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  އްކެވުން: ވާހަކަދެޙުސައިން ޝަމީމް ޓަރ ޖެނެރަލް އުކިރޮސެޕް

ބައެއް  އަޅުގަނ.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! ވާހަކައިގެ  ދެންނެވި  ފުރަތަމަ  އެއްކަޑު  އަދި  ސާފުކޮށްލަ  ންތައް  ދީފައި  ފަހަރު 

ކުރެ   ،ރިއަށްދެވޭތޯކު ސުތި  ޖަވާބުއްވި  ބަލާނަން.  ވާލަށް  މައްދެވޭތޯ  ކޯޓުން  ބަލައިނުގަކްރިމިނަލް  ދެން  ތީ  ސަލަ 

އް ނެތޭ.  ޞެތިޞާއިޚް  ،ދައްކަވާ ކަމަކީ  ،ބޭފުޅުން މި ދައްކަވާ ބަހަނާއަކީ  ނެތިގެންނެއް ނޫން. އެ   ހަމައެކަނި ސޮއި 

،  ންވީމާވާ. އެހެބަ ބައްލަ ތައް އެމައްސަލަ  ހުރި ބައިވަރު އެހެން ތަށް ހިނގާފައި   މިގޮޞް ތިޞާއެހެންނަމަވެސް، އިޚް

އަނެއް ހަމައެއް އެވެސް  އެޕީލްކުރި  ނުޖެހޭ.  ހެން  ނުކުތާ  އެ  ހައިކޯޓުގައި  ރަނގަޅު    ، ނަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އޮތް.   އޭރު  ފުރުޞަތު  ނެރެވުމުގެ  އެޕީލްނަތީޖާއެއް  މިހާރު  ކޮން  ކީކޭތޯ  ،ނުކުރަންދެން  ނުވަތަ  ންޓަލް  ނެޓިކިޔާނީ 

ސިސްޓައަޔޫރަޕި ދާނީން  ތަފުއަ  .މަކަށްތޯ  ވަރަށް  ތި ސީލުކޮޅުގަނޑުމެން  ބަ ށް  ވިދާޅުވި  މިދާކަށް  ސްހު  ދުވަހު  ދާދީ 

ކޯޓުން   ޕްރީމް ގައި ކޮށްފިން. ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެއަކުން ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނު. ސުކޯޓު ޕްރީމް ހައިކޯޓު، ސު
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މީހުންގެ އަސާގޮތުގައި ހުން  ބޮޑު  ން ފާޅުކަ ށްޓެންޝަލް ސާފުކޮބްސްސަ  ،އެބަ އޮތް ނިންމަވާފައި   ސީ ޙައްޤުތަކާ ނަ 

އިޖުރާ ޒާތްތަ އަގުޅޭ  އޭގެ  އެއީ  މުޤައްއް  އެ ތުގައި  އެހެންވެ  ކަމަށް.  އެއްޗެއް  ނުކުޅެވޭނޭޔަދަސް  ހުންނަ  ކާ  ދެން   .

ނިޔަތުގައިއައިޖުރާ ރަނގަޅު  ފެއިތުގައި ތްތަކުގައި  ގުޑް  އެކްސެޕް  ،  ބޭނުންކުރެވޭނެ  އޮންނަ  ކަމަށް.  ޝަން 

ފާޅުކަންސްއެހެންނަމަވެ ޙައްޤުތަކާ  ،  އަސާސީ  ހުންނަ  ގޮތުގައި  ޙައްޤުތަކާ   ،ގުޅޭ  ބޮޑު  އަސާސީ  ގުޅޭ    އެންމެ 

ގޮތުންނާއެ  އޮތް  ގާނޫނުއަސާސީ  ރާއްޖޭގެ  ކަމަށް  ބޫލުނުގަ  ކުކަންކަމުގައި  އޮތީކުރެވޭނެ  ފަހުން  އެންމެ  ،  ވިދާޅުވެފައި 

ކޯޓުގައި ކޮށްފިން.    ޕްރީމް ސުވަރަށް ދިގުކޮށް  ނޑުމެން  ޅުގަ ސް އަހުތި ބަ.  އިންމެވި ނިންމެވުމުގަކޯޓުން ނި  ޕްރީމްސު

އަޅުގަނޑުމެންނަކޮށް ކާމިޔާބެއްގެން  އެކަން  އެ    ކަށް  ބިނާކޮށް  އެހެންވެގެން    .މައްސަލައަކުނުވި  މައްޗަށް  އެކަމުގެ 

 ރިއްޔާ. ކު ޝުއީ. ދިޔަގެންނު ންމެހެން ކުރިއަށްއެކަމާ ވިސްނަން ކޮ  ޔާއިން ވި ޒާއެ  ،ތާއަޅުގަނޑުމެން އެ ނުކު

 

  ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން 

އިއްއާދެ!   ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސި  އަދިމެންބަރު  ޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅެއްވެސް.  ކިއުޓަރ   ؟އިތުރު 

  ން އިލަވާލެއް ދަންނަވަގެ ސުލެއް ނެތުމާއެކު އަޅުގަނޑު ސުވާ އާދެ! އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ޕީ.ޖީބޭނުން ދެންމެ  .  ޖިނާ  ،ކުރެއްވިފާހަގަ  މައްސަލަ  ކް އީ މި  ކޯޓު،  ދެ  ރިމިނަލް  ބޭރުކޮށްލުމުގައި  ކަމެއް    ކޯޓުން 

ޖުރިސް އެއީ  އޮތީ.  ބައްލަވާފައި  ދެން މައްސަލަ  ގެ ކްޝަންޑިމައިގަނޑު  މައްސަލަ.    އާއި  ނެތް  ސޮއި  ބަޔާނުގައި 

ކަޑިޖުރިސް އޮތް  އެބަ  ތަކުރާރުކްޝަން  ޕީ.ޖީ  އެބަ މަށް  ވިދާކޮށް  އެ  ބަލާއިރުގަހެންނަމަވެސް،  ޅުވޭ.  އި  ނިންމުމަށް 

އޮވޭފާހަގަކުރައްވާފަ އެބަ  މެޖިސް  ،އި  ފާހަގަކުރައްވާޓްރޭމިދެންނެވީ  އެބަ  ކޯޓުން  ހައްޔަރު  ،ޓް  ހުންނަ  އެއީ  ގައި 

ވެފައިހާދި ކަމަށް  ސަރަޙައްދުގައި  އެ  ހިނގީ  މައްސަލަ  ،ސާ  މީ  އާ އަދި  ހައްޔަރުގައިގުޅޭ  ތިބީ ވެ  ހުން  އެ    ސް 

ޖަލަ މާލޭގެ  ވާތީވެ  ކަމަށް  ގެނެސަރަޙައްދުގައި  ނުވާތީވެކަށް  ޖުރިސް  ،އްސަ  މައްސަލަތަކުގައި  ކްޝަން  ޑިއެފަދަ 

ކްރިމި ހުންނަ  ކަހަލަ  މާލޭގައި  ނުލިބޭ  ކޯޓަށް  އެނަލް  އެހެންވީމާބަމޭރުމަކުން  ވާހަކަ.  ހިނގާފައި  ،  ހުރި  މިގޮތަށް 

ކަންކަމު އެބަހުންނަ  ބަލާތޯޓުތަކުކޯލޭގެ  މާ  ތޯ ބެލެވޭ  ގައި  އެބަ  ހުރީ  ހައްޔަރު ؟ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް   ،ން  ވެސް  ގައި 

ތުގެ ގާނޫނުން ކޮން ގޮތަކުންތޯ އެ  އަ އިޖުރާ އީ . ޖިނާއިހާދިސާ ހިނގީ ވެސް އެހެން އަތޮޅެއްގަ   ، ތޮޅެއްގައިން އައެހެ

  ؟ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޖުރިސްޓިކްޝަން ލިބެނީ މާލޭގެ 

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެމީމް ޝައިން ޙުސަޓަރ ޖެނެރަލް އުކިރޮސިޕް

ދަށުން    !ދެއާ އި ލިބޭ.  ޞް ތިޞާޚްއިމި  ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ  ފުޅާ    ޞް ތިޞާ ޚްމާލޭގައި ހުންނަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 

އި  ބެލުމުގެ  މައްސަލައެއް  ހުރިހާ  މިދެންނެވީ  ޖުރިސްޞްތިޞާޚްއޮވޭ.  އޮވޭ.  ޓެކްޓޯރިއަލް  ،  ކްޝަންޑި 
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އަތޮޅުޝަކްޑިޖުރިސް ދަށުން  ވެސް ތަކަށް  ންގެ  މައްސަލަތައް  ބެލުލޭ މާ  ބެލޭ  ކޯޓަށް  ކްރިމިނަލް  ފުޅާ  ގެ  މުގެ 

ކޯޓުތަކު ޑިޖުރިސް އޮވޭ.ކްޝަން  ދީފައި  ގާނޫނުން  ދެން  މާއެހެންވީ  ގެ  ދޭ.  ވެސް  ބަލަމުން  އެގޮތަށް   ،

މައްސަލައަޅުގަނޑުމެންނަށް   ބަހަ އިމި  ބަންދުގައި  މީހުން  ތިބި  ބަންދުގައި  ވެސް   އްޓަންގައި  މާލެ    ފަސޭހައީ 

އައިރަޙައްދުގަސަ މަނެއްހެން .  މި  ހުށަހެޅު  ކޯޓަށް  ބޮޑުކަމުން  ލިބުމާއި ވަކީލުންގެ    ،މާއިއްސަލައިގެ    ، ޚިދުމަތް 

. ބަންދު މީހުން އެކަނި  އިގައި ހިމެނޭ ހެކިން ވެސް ތިބީ މާލޭގައިމައްސަލަ  . އެއިކަންކަން ވެސް ފަސޭހައީ މާލޭގައެ

ންކަމަށް ބަލާފައި މާލޭ  ކަ، އެ  ންވީމާއޮތް. އެހެ  ގެ ފުރުޞަތު ވެސް ގެނައުމު   ން ވެސް މާލެ އެ މީހުއަތޮޅުގައި ތިބީ.  

ޚިލާފު ކަމެއް ވެސް ނޫން. ހަމަ    ޔާ، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ އާދަހެޅީ. ދެން މިއީ މާލޭ ކޯޓަށްށް ހުށަކޯޓަ

ވެސް  ތިވެފައެއް  ކުރިމަގޮތަށް  ވާލެއް އެމިކަހަލަ ސުނޫނިއްޔާ  ގައި  އި ރާ ވެސް ކަމެއް. ދެން މި މައްސަލަންމުކޮށް ކުއާ

 ޅުގަނޑު ފަހު ބައިގައި އަރުވާނަން. ސީލުތައް އަދެން މީގެ އިތުރު ތަފު ނެތް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  149  ،ސްވެ  ވުމަކީހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑު ؛ތުގައި ފާހަގަކޮށްލަންއަނެއް ނުކުތާއެއްގެ ގޮއާދެ!  

ވިޔަސް  އެނޫން ގޮތަކުން    ،ސްގޮތުން ވިޔަ   އީން އިޖުރާ ދެން ކޯޓު  ،ފައިވެ  ގެ މައްސަލައަކަށް ތުވާތަކެތީގެ މަސްކިލޯ

އެ އެވިޑެންސަ  ދެން  މައްސަލައިގެ  އަސްލު  ނިމުނީ.  ރިޢާޔަތްކޮހިސާބުން  އެ   އެއްށްފަ ކަށް  ނެތް.  ހިސާބަކަށް    ވެސް 

އި އެހެންނަމަވެސް،  ނުދޭ.  މައްސަލަތައީޖުރާވެސް  ޖުކެއް   މައްސަލަތަކާޑިރިސް  ދެން    ކިލޯ  149  އިންހަމަ  ކްޝަން 

ހެދޭ؟ ތޯވަޅުލެވުނީ ނެތީތޯދެން  ހަމަ  ގޮތެއް  އިތުރު  ސުވާލަކީ؟ ނެ  ދެވަނަ  އުފެދޭ  މި  މިދެންނެވީ  އަސްލު    ،މިހެން 

ޖަޕަ ކުރިމަތިޓީޑަބަލް  ފަދަކުރިން  އެހެންނަމަވެސް،  ވަނީ.  ގެ މައްސަލަ މި  ހެއްމަ  ، އިންދެންނެވި    ކިތަކަކާ ސަލައިގެ 

ނޫންހަމައަކަށް   މިސާލަ  ދިޔައީއެއް  ޖައިނގޭތޯ.  ޑަބަލް  މަޓީޕަކަށް  ވެސް  ޤަހުރިހާ    ގައިއި އްސަލަގެ  އުމުތަކެއްގެ 

ފުޅާއެބަ އެންމެ  ދީފަ.  އިސްތިސްނާތަކެއް  ލޯ    އޮތް  ކޮމަން  އޮންނަ  މިކަން  ހަމަ  ޤަގޮތެއްގައި  ވެސް  އުމުތަކުގައި 

އިސްތިސްއެބަ ހުރިހާ    ،ރޭސިވިލާތުގައިއިނގި،   ވެސްތަކެއް އެމެރިކާގައި ނާއޮވޭ  ތަކެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް.  އުމުޤައެހެން 

ފަހުން ސާލަކަށް  މި މައްސަލައެއްގައި  ބޮޑު  ޕަމީހަކު މިކަހަލަ  އިނގޭތޯ އިޢުތިރާފުވީ  އެ ކަމެއް    ،ބްލިކުގައި  ތިމަންނަ 

ވީޑި ނޫނިއްޔާ  ވައޯކޮށްފީމޭ.  އޮތީ  އެވިޑެންސް  ސާފު   ލިބިފަ.ހެ  ރަށް  ހަރުދަނާ  .އެޑީޔާ  ނޫނިއް  ކި  ފަދަ  ން.އޭ 

އެކަން ސާ އެހެންނަމަވީބިތުހެކިތަކަކުން  އެ .  މައްސަލަވެސް،  ރީއި  އަލުން  އިތުރު  އުޕްރޮސެކި ގައި  ނޫނިއްޔާ  ޝަނެއް 

ނެތީތޯތަހުޤީޤެ ވެސް  ފުރުޞަތު  ހިންގޭނެ  ނެތީތޯއު ރީޕްރޮސެކި ؟އް  ވެސް  ގޮތް  ހިންގޭނެ    ޓްރައިލަކަށް ރީ؟ ޝަނެއް 

ގޮތް  ދެވޭނެ ނި ؟ނެތީތޯ  މިކަންހަމަ  ކަންބޮޑު؟ މުނީތޯ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  ގޮތުއެއީ  ސުވާލެއްގެ  ގައި  ވުމެއް، 

 .އިލީންނަވަދަ
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  އްކެވުން:ވާހަކަދެޙުސައިން ޝަމީމް  ޓަރ ޖެނެރަލް އއުރޮސެކިޕް

ހައިކޯޓަ އަދިވެސް ދެން  ވަގުތު، މުއް  މި  އެޕީލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް.   ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަތު  ދެންނެވީ 

އޮއެ އެހެންނަމަވެސްބަ  ތި  ވޭ.  ދެންމެ  ހެއްކާ  މި   ،ވިދާޅުވީ،  ހެއްކާ   މައްސަލައިގެ  ނުދާކަމަށް.  ހަމައަށް    ހަމައަށް 

ހެކި    ،މި މައްސަލައިގެ ހެކި ހޯދާފައި ހުރީ  ،ދެން ވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ. މިދެންނެވީ  ،ދިޔަނަމަ

ހު  އިޖުގާނޫނު    ރީ ހޯދާފައި  ބޭނުންކޮށްގެން ތެއް އަރާ ނުދަންނަ  ފުލުހު  ،  ބެލުމީހުން  ގެންގުޅެންގެ  ދަށުގައި    ގެން. މުގެ 

ގައި ވެސް  ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނިންމުމުއިން ވެސް ފާހަގަވޭ. ދެން  ޣާބަ އެނގޭ ދައުވާގެ ސީދެން އެކަން އެ

ގެ އޮއެބަ އެ  ވާހަކަ ލިޔުއްވާފަ. އެއީ  އެ  ނެރެ ގެ  ، ގައްދޫއަށްތް  ބަޔަކު  ގެންއަކުން  މީހުންނާ  ގެން  ދިޔަ ގަޑީގައި އެ 

ވަރަށް  ، އެހެންވީމާކަމަށް ވެސް އެބަ އޮވޭ. ކިޔައިދިން    މާން ސުވާލުކުރީމަށް ވެސް އެބަ އޮވޭ. އެ މީހުކަ  ވާލުކުރިސު

އިޖުރާ ގޮތުގައި  ހުރީ އަފާޅުކަންބޮޑު  ހޯދިފައި  ވެސް  ހެކި  ބޭރުން  ހޯދުމު  ތުން  ހެކި  އިޖުނުވަތަ  ވެސް އަރާ ގެ    ތު 

ށް އަޅުގަނޑު  ކަސީލުތަތަފު  ދެން އޭގެ  ގާނޫނު ނުދަންނަ ކަމެއްގެ ތެރެއިންނޭ.މިދަންނަވާހެން މުޅި    ،އި ހުރީފަހިންގި

 .  އިނގޭތޯ  އޮތް ބައިގައި ދާނަންއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޯޓުން   ގޮތުގައްދޫ  މައްސަލައެއްގެ  ބޮޑު  އި  މި  ގައިއެންމެ  އިޝޫ ގެޞްތިޞާޚްއޮތީ  އައެ  ކަމަށް  ޅުގަނޑަށް  އް 

، ފުރަތަމަ  ގައި ގޮއްސަ ވަނީ. އެހެންވީމާއިސަލަ އިޓް އެ މީހުން އެ މައް. އެކަމަކު އެއަށްވުރެ ބިޔޯންޑް  ނީފާހަގަކުރެވެ

ކަޞްޞާތިޚްއި ކަމަށް  ނެތް  ވަނީނަމަނޑައަ  ކަމަށް  ޖެހޭނެ   ،ޅާ  ވެސް  ދާން  ހިސާބުތަކަށް  ހުރި  ށް  ކަކަމަ  ދެން 

ނުދެ އެއަޅުގަނޑެއް  ހެކިތަކާ އެކުގައި އެ މައްސަލަ   ވުމާ ހެންކެން.  ހިސާބަށް    ކޮށް އެ ރިޢާޔަތް  ހަމައަށް   އިގެ އަސްލު 

ގާފައި އޮތް  ޤު ކަންތައްތަކުގައި ޕްރޮސެސް ހިންމެ. ދެން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ތަޙުޤީ  ދާކަށް ނުވެސް ޖެހޭނެ ވެސް 

ކިޔުންތަކުން   ކީހިމެނޭ މީހުން އަޅުގަނޑު   އިގަ އިއްސަލަވެސް، އަދިވެސް އެ މަ މަގޮތް ގޯސް ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންނަ

އެއްވެސް   ކޭ ތިމަންނަ ނުކުރާ ކުށެ ؛ނުކުރޭ ކަށް އިންކާރެއް އްވެސް ކަމަކަށް އެ މީހުން އަސްލަ އެ ، ކުރެވޭނުއަދި ފާހަގަ

   މި ންނާނޭ ނޯޔުމެއް އްވެސް ލިއެ ، ވަނީފައިވެސް ފާހަގަކޮށް  . ހައްތަހާ ކުރެވިފަކަމަށް އަދި ނެތް ފާހަގަ ކޯޓެއްގައި ބުނި 

ހޯން ވަގެއަށް   އަމުރެއް  ކޯޓުން  އެއީ  ކަމެއިރުގައި  ތިމަންދައިގެން  ގެއަ  ނައް  ވަނީއެ  އެށް  ފާހަގަކުރާ    އީ .  ލޯޔަރު 

މައްސަލަކަމެއް.   މީހަކު  އިންކާރުކޮށްފައިވާއެއްވެސް  އަސްލަށް  ފާހަގަ   އިގެ  އަދި  އަޅުގަނޑަކަށް    ވެސް   އެއްކަމެއް 

 ކުރެވޭ.  ނު
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  އްކެވުން: ވާހަކަދެސައިން ޝަމީމް ޙުރަލް ޓަރ ޖެނެއުކިރޮސިޕް

  އީ އިޖުރާ   . އިންކާރުކޮށްފައި ދެން އިނގޭތޯ  އްކޮށް އެ  ވާ ހުށަހެޅުމާޢުލަށް އިންކާރުކުރޭ ދައަސް  ؛ބަރުއިއްޒަތްތެރި މެން

އެހެންވީމާ ކުރިމަތިކުރަނީ.  މި  އިންކާރުކުކަންކަން  ފުރަތަމަ  ހެކި  ،  ދެން  ގޮތާހޯދާރޭ.  ހުރި  މި  ގޮތުން    ބެހޭ  ފައި 

  ށޭ އްދާގައި މި ކިޔައިދެނީ ދެއްތޯ. ވަކި ގޮތަކަވަނަ މާ   51ސާސީގެ  ޤާނޫނުއަހޯދަންޖެހޭ ގޮތް    ހެކިއުފައްދަނީ.  ވާލުސު

ހޯދަންވާނީ. އެހެންވީމާ މެޖިސްޓްރޭޓް  ހެކި  އެއަށް ކަންނޭނގެ ގައްދޫ  ތި ވި،  ހަވާލާދެއްވަނީ.  އެ  ދާޅުވާހެން  ކޯޓުން 

މެ ކޯގައްދޫ  ނިޓު ޖިސްޓްރޭޓް  އިމުގަންމުގެ  ކަމަށް  ގޮ  ގުޅޭ  ޞާ ޞާތިޚްއި  ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ  މައްސަލަ  ތުން 

މައްސަލަކަނ ފުންކޮށް  އެއަށްވުރެ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  މަޑައަޅުއްވާފައި  ވަރަކަށް  ޢަޟޫއުއިގެ  ކޮންމެވެސް  ށް 

ދެ ވޭ.  ތަފުގޮއްސަ  އެ  އެން  ދެއްވާފައިބަ ސީލުތައް  އޭގައި  މިދެ  ހުރި  މަ ސަލައިއްމަ  ،ދެންނެވީއްތޯ.    ޢުގައި ޟޫއުގެ 

ކުރިއަށްގެން މިދިޔަޔައިތުރަށް  ނަތީޖާއަކީ  އަންނަ  ދޭހަވާސް  މާނައެއް  މިކަހަލަ  އެބަ  އޭ.  ވެސް  ބައެއް  ގޮތަށް  ހުރި 

ލިޔުއްވާފަ.   ހީވަނީ  ވާހަކަތައް  އަޅުގަނޑަށް  އޮ  އަޅުގަނޑުމެންދެން  ބައިގައި ދެން  އު  ތް  މި    ވާހަކަ   ޅޭ ދަންނަވަން 

 އިނގޭތޯ.   ތަކަށް ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެހެންގިނަ ސުވާލު ރަށް ންގެ ވަދެންނެވީމަ ތިބޭފުޅު

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ  އި މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާފައި ދެން އެ ބަޔަށް ދާނީ.  އެކުގަ  އަޅުގަނޑު ފަހު ސުވާލާ 

ސުވާ ގޮތުގައިފަހު  މި  ،  ލެއްގެ  ހަމަ  އިމައްސަލަދެން  ތަންއަލުގައި  ގާނޫ  ފުރުޞަތެއް  ފެށުމުގެ  ނުން  ޙުޤީޤެއް 

ޕްރޮސެ؟ ނީތޯނުދެ އަލުން  ނުދެނީތޯއަދި  ފުރުޞަތެއް  ހިންގުމުގެ  ފުރުޞަތެއް  ؟ ކިއުޝަނެއް  އެކަހަލަ  ދެން 

ހުރިހާ  އަ؟ ނުލިބެނީތޯ ހުރި  އެބަ  ފުރުޞަތު  މި  ހަމަތަކުން  ފެންނަ  ހުރިހާ ޤަޅުގަނޑަށް    އުމުތަކެއްގައި 

ތަޙުޤީފައި ޕްރޮސެކިއުޝަނަށް ވެސް  ދީއި އްގަކްޝަންތަކެޑިޖުރިސް ބޮޑެތި    ،ޤަށް ވެސް. މިވަރުގެ ހެކިތައް އަދި  މިހާ 

ކްރައިމްއަސީރި އެބަ   ތަކާސް  ދެވިފައި  ޕްރޮސި ގުޅިގެން  މިސްކޮންޑަކްޓްތަކާއި  ޕޮލިސް  އެއީ  އަދި  އަލް  ކިއުޓޯރި ހުރި. 

ހުރި. އެހެންވީމަ،   ދީފައި އެބަސް އެ ފުރުޞަތު ނަމަވެ ނީ އްތަކެއް ކަމަށް ވަދިމާވި ކަންތަހުރެގެން  ތަކާޓްމިސްކޮންޑަކް

 ؟އިފުރުޞަތު ނުލިބެނީތޯ މި ރާއްޖޭގައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ 

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެޙުސައިން ޝަމީމް ޓަރ ޖެނެރަލް އުކިރޮސިޕް

ރާއްޖޭ މި  އޮތްމިހާތަނަށް    ގައިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ނޫންއުސޫލެ  އިސްތިޤުރާރުވެފައި  އަޅުގައެއީ  ،އް  ނޑުމެން   

އެކްސްޕްލޯރ މަކޮށްލަންއިތުރަށް  މަތިއް  ޢެޟޫއުޖެހޭނެ  އަޅުގަނކީޢަޟޫއު   ކަމެއްގައި  .  ސިމިލަރ  އެކަހަލަ  ޑުމެން 

ނުވި. ދެން    ހައި ކާމިޔާބެއްލައިގެ އެ . އެ މައްސައިކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލައެއްގަ  ޕްރީމްމަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފިން ސު
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މައްސަ ނަމައެހެން މި  މަލައިގެ ވެސް،  މައު  މައްސަލައިގެ  އެ  ތަފާތު  ތަންކޮޅެއް  އިތުރަށް  ޢާޟޫއުޟޫޢު   .

   ދާއިރާއަކީ.  ތި ކޮށްލަންޖެހޭ ދާއިރާއެއް ރ ޕްލޯއެކްސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .އެއަށްފަހު ؛ސިރާޖް މެންބަރު މޫސާ އިއްޒަތްތެރި .ޝުކުރިއްޔާ

 

  : އްކެވުންވާހަކަދެ  މޫސާ ސިރާޖް  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ބޭނުންވާތީވެ.  ޝުކުރިއްޔާ ސާފުކޮށްލަން  ކަމެއް  އެއް  ހަމަ  ޕްރޮސިއަޅުގަނޑު  ދެންމެ  ޖެނެރަލް  .  ކިއުޓަރ 

ވަނީނަމަވައިފިފާހަގަކުރައް ކަމަށް  ޖަވާބުދޭ  ކުރުކޮށް  އޮތް    ،،  އިހުމާލު  ދެން  ގަށް  ކަމަފުލުހުންގެ  ކަމަށް.  ބޫލުކުރާ 

ޖި އަދުލުއީނާޤާނޫނުއަސާސީން  ޚާއްކަންކަގެ  ނިޒާމު  ގެ  އަދި  ގުޅޭތަޙުޤީޤާކޮށް  ޞަމުގައި  ވެސް      ކަންކަމަކީ 

ގޮ  ކިއުޓަރޕްރޮސި ހިންގޭ  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ކަންކަޖެނެރަލްގެ  ހުރި  ބައްޓަންކޮށްފައި  ޙުޤީޤުކުރުމުގެ އަމުރު  ން. ތަތަށް 

  ، ވެސް އިވޭ އަޑެއް  އަބަދު ން އަޅުގަނޑުމެންނަށްޓަރ ޖެނެރަލަށް ދީފައި އެބަ އޮވޭ. ދެކިއު ޕްރޮސިނެރުމުގެ ބާރު ވެސް 

ހަ ފަރާތްތަކުން  ބައިވެރިވާ  މައްސަލަތަކުގައި  ކަންކަމާއިބޮޑެތި  ވެސް  އެއްޗެ   ކަންކަމާ   މި  ، މަ ރިޝްވަތުނެގުމުގެ  ހި 

ހިތަށްއަރަނީހިނ އަޅުގަނޑު  ދެން  ސާފުކޮ  ، ގާކަން.  އެހައި  އޮތީމާމީގެ  ހިނގާފައި  އެކަން  މި  މިހާތަ  ،ށް  ނަށް 

ބައިވެރިއިގަ ލައްސަމަ ފައި  ނެރެރާވި  އަމުރެއް  އެއްވެސް  ހިންގުމަށް  ތަޙުޤީޤެއް  މައްޗަށް  ކަމެއް  މިކަ  ،ތްތަކުގެ  ހަލަ 

  ؟ފައިވޭތޯހިނގާ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެޙުސައިން ޝަމީމް ޓަރ ޖެނެރަލް އުކިރޮސިޕް

 ނެތް.   އަދި އެކަހަލަ ކަމެއް

 

  ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 ން.   ޙުސައިޢުދުރު ސަންބަމެ ތެރިއިއްޒަތް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ލިނގިލީ ވި

މަޢުލޫމާތު  އާދެ! ފަރާތުން  އިންޓެލިޖެންސްގެ  ޕޮލިސް  ފާހަގަވަނީ  މީގައި  މޯލްޑިވްސް  އަޅުގަނޑަށް  ލިބިގެން  ތަކެއް 

ސީޕޮލިސް   މަސްތުވާތަކެތީގެ  ހަރަނެ ސަރވިސްއިން  ކު ތަން  މުންދާކާތްތެރިވައްގައި  ދެން  ލިބޭ  އްލިއަކަ.  ށް 
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އެތަނަށް ދިޔަކަން މި އެނގެނީ.    މާލިމަންދޫއަށް ދިޔައިވި   ވާތަކެތި ފޮނުވަންދިޔަ ލޯންޗު ގއ.ތުމަސްމަޢުލޫމާތެއްގައި  

ވެސް އަދި އޮޕަރޭޝަންސުވާލަކީ ކުރިން  މި  ކަމަ  ނުވާ ނަގާފައި،  ފައިތެރޭގައި ވެސް ނުލިބި  ، މި އޮޕަރޭޝަންގެ  ށް 

އަމުރަކަށް  ކުރިތޯ ކޯޓުޓެންޑުކަށް ފުލުހުން އެދެއްގެ ކޯޓަރިތޯ ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްއްކަތްކު ނަގަން މަސައަމުރު  ޓުބުނާ ކޯ

 ؟ ދި މިކަމަށްއެ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެޙުސައިން ޝަމީމް ޓަރ ޖެނެރަލް އުކިރޮސިޕް

ންނަށް މި ގަނޑުމެލިބިފައެއް ނެތް. އަޅުއް  ޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތެއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނދެ! ޝުކުރިއާ

ފުރަތަމަ  އެންމެ  މަޢުލޫމާތު  ލިބުނީ    ހާދިސާގެ  ހެނދުނު  ވަނަ    2019ލް  ރީ ޕްއެ  29ވެސް    8:30ދުވަހުގެ 

ގެ ކުރީ  އޭ ؛އެޕްރީލް  28ނީ  ގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ގެންގުޅެގެން މީހުން ފުލުހުން . މި ހާދިސާ ހިނގައި އިރުގަ އެހާކަށްހާއި 

އިރުއޮ ފެށިގެންއްސުދުވަހުގެ  އެހެންނީއްސުރެ  ހެވީމާ.  ދުވަހު  އަނެއް  ފުރަތަ  ޖެހި  8ނދުނު  ،    ސް ވެ   މަފަހުން 

އަމުރެއް   ދެން އެކަމަކު އެކަހަލަ ންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ. އޭރު އޮތީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހިނގާފަ. އަޅުގަނޑުމެ

 .  ތަކީ އެއީއަސްލު. ޙަޤީޤަނެތް  މަސައްކަތްކުރެވިފައެއް، އްވި ކަމަކަށްހޯދަން މަސައްކަތްކުރެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީ 

މި ޕްރޮޑަކްޓް    ، ތިނުން ވެސް މަސްތުވާތަކެގީޔަކަމަކީ ހަމަ  އް. މިސުވާލެ   ގުޅިގެން ދެން ހަމަ އުފެދޭ   ދެން ހަމަ އެއާ 

އެބަ ހިނފެނިފައި  ކަން  ހުރިކައޮތް.  ޔަގާފައި  އެބަ  އިންވޭގީން  ދައުލަތުގެ  ފާހަގަ  އިމި  ހުމާލުން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ން 

ވިޔަސްސި ޕްރޮ  ބަބުން. މިސާލަކަށް އަދިތް މެނޭޖުމަންޓުގެ ސައޭރުގައި އޮ  ވޭއެބަ އަދި    ،ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގައި 

މުޅި    ވެސް.ތުން   އިންޓެލިޖެންސްގެ ފަރާއަދި   ،ކަމުގައި ވިޔަސް  ޝަންގައި ތިއްބެވި ފުލުހުންސްޓިގޭމިކަމުގައި އިންވެ

އަތޮޅުގައި މިކަން    ދޫވަކުރެވިގެން ހު އޮތް. މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކީގައި މީގައި ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް އެބަލަތް އެދައު

އޮތް ކަމަކަށް  މީގައި ދެން ހިނގާފައި  ،   އަތޮޅެއް. އެހެންވީމާ، މިއީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާހިނގާފައި

މިންވަ އިހުދައުލަތުގެ   އޮތް މާލު މިހާ  ރިވިރަށް  މައްސަލަ  މި  ފަހަރަށް  ފާހަގަކުރެވޭތީ ދެވަނަ    ، އް ކުރެވޭނެ ގޮތެއުކަން 

މައްސަނޫންނަމަ   އިންވެސްޓިގޭޓުކުރި  ދަޢުވާ  އިތުރަށް  އިގައިލަމި  މައްސަލައިގައި  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުކުރެވޭ 

  ދިޔުމަކީ ހަމަ ޔަގީނުން އެޅިގެންފިޔަވަޅު  މާލުވި ފަރާތްތަކަށްއިހު  އިންޓެލިޖެންސްގެ ފަރާތުން މީގައިފުލުހުންނާއި އަދި  

ތަކު ކޭސްތައް  މިފަދަ  ރައްޔިތުން  ޓަކައި  ވެސް  ފިޔަވަޅަރާރުނުވުމަށް  ގަބޫލުކުރަން.    ކަށްއެޅޭނެ  އަޅުގަނޑު  ކަމުގައި 

މީގަ  އިހުމާލު  އިއެހެންވީމާ،  ބޮޑަށް  ފެށުމުގައި  ،ވަރަށް  ފާހަގަވޭ  އެބަ  އިހުމާލުވެފައި  ފެށުމު  . އަޅުގަނޑަށް  ގައި 

ގިނަ  ؛ފެށުނީއްސުރެ  ،އޮތުމުން ސަރަޙައްދުގައި  ދިމާވާ   އެ  ދަތިކޯޓު  ، ކަމެއް  ފަހަރަށް  ލިބުމުގެ  ކަން.  އަމުރު 
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ލިބުމުގެ ދަތިކަމަކީ މީގެކުރީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައި އޮތް    އަމުރު މަސްތުވާތަކެތީގައި އޮޕަރޭޝަންސްތަކަށް ކޯޓު

އަ އެހެންވީމާ،  މިކަމެއް.  ސުވާލު  އެ  ކުރީޅުގަނޑު  ހުށަހަޅާފައިކޯޓު  ،  އެދި  ފުލުހުން  ނަގަން  ވާކަން  އަމުރެއް 

އެދިފައި.  ނުވާތީކަށަވަރު ފާހަގަވެފައެއް މިހާރު  ސީނެ   އޮތް ކަމަކަށް  އްގައި  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މަސްތުވާތަކެތީގެ 

ސަރވިސް  އިންޓެލިޖެންސާ ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ސަރަޙައްއެކީގައި  އެ  ހަރަކާތްތެރިއިން    ، ކަމަށް  ވަމުންދާދުގައި 

މި އެނގޭ.  އެބަ  ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަން  ލިބިފައި  ވަރުގަދަ  މަޢުލޫމާތު  އަމުރަކާ ހާ  ކޯޓު  ހިންގިއިރު    އޮޕަރޭޝަނެއް 

ހަމަ ގަސްއޮތްހަމައަށް ނުދެވި   އިހުމާލުވެފައިތު އޮތުމަކީ މިއީ  މި މައްސަލައިގައި  ހަމަ    ވާކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ގައި 

އެބައިންމި ފެންނަން  އެ  އޯޕަންއޮތް.  ކޭސް  މި  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ދަޢުވާ  މިކަން  މި    ނުކުރެވެންޏާހެންވީމާ، 

ފިޔަވަޅު  ންވެސްޓިގޭޓަރުނާއި ގޮތްތަކެއްދޭތެރޭގައި  ކަމެއްތޯ  ފިޔަވަޅު ؛އެޅޭނެ  ކުރެވޭނެ  މިހާރު  ޕީ.ޖީއަށް  އެއީ  އެޅުން 

 ؟ގާނޫނީ ގޮތުން

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ން ޝަމީމްޙުސައިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ފިޔަވަޅު  ފުލުހުންނާ ކުރެވޭނެ ދޭތެރޭ  . އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ކަމެއް ނޫން  އެޅުމަކީ އަޅުގަނޑަށް 

އެއީ ނޫން  އިދާރީ    .ކަމެއް  އޮންނަ  އެކަން  އިންތިޒާމުގެއެހެންނަމަވެސް، ފުލުހުންގެ އެ  ކުރަންޖެހޭނެ    ކަންތެރެއިން 

   ގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ.ކަމަށް އަޅު

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ފަ އަދި  ޕީ.ޖީ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  އާޓަމުއްވަރަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ބައެއް  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  ޕީ.ޖީ  މުކޮށް  ންން 

ބޭނުންފުޅުއިހުޅުވަ ހިއްސާކޮށްލަން  ގޮތަށް  ނޫން  ވިދާޅުވެފައިވާތީ  ވާލެވިގެން  ޓީގެ  ކޮމި  މެންއަޅުގަނޑު  ،ކަމަށް 

 ރީރަށް އަރުވަން.  ޛަ ފަހު ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ޙަސަން  ! އެންމެއާދެ ؛މެންބަރުން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ރީރުޛަ ޙަސަން  މެންބަރު ރާގެ ދާއި  މަތިވެރި

މި މައްސަލަ މުޤައްރިރު.  ބޭފުޅުން  އަށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މިތާ ހުރިހާ  ދެންމެ  ދެއްކެވި ވާހަކައިން    އަޅުގަނޑުމެން 

އެބަޕީ.ޖީގެ ވާހަކައިން    އަނެއްކާ ވެސް ފުރަތަ  ، އެނގޭވެސް  ފުލުހުންފެށުމުގައި  މި މައްސަލައިގައި  ޅުން   ބޭފުގެ މަ 

ވެސްޢަ ގާނޫނާ   ،މަލުކުރެއްވީ  ވެސް  ހޯދުމުގައި  ތަޙުޤީޤު  ހެކި  މައްސަލަ  އެބަވޭ    ގައި ޚިލާފަށް.  ބޭފުޅުން  އެ  ވެސް 

އި  އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގަ  އިރުގައިދިޔަ  ޙުޤީޤުކުރަމުންކޮށްފަ. އަދި ޕީ.ޖީ މި ތަ  ކަމެއް    އެތައްޚިލާފު   ގާނޫނާ

ބޮޑު   ތަޙުޤީޤުމިފަދަ  ޕީ.ޖީމައްސަލައެއް  އޭގެތެރެއަށް   ންކުރަމުންދާއިރުގައި  މައްސަލަ    ވެސް  އެ  ދަނީ  ވަދެގެން 
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ބެލޭނެ.   މިކޮންމެގޮތެއްރަނގަޅަށްތޯ  ނިމިގެންދާއިރު    ވިޔަސް  މައްސަލަތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ތަޙުޤީޤު  ކަހަލަ  ދަނީ  މި 

މައްސަލަތައް  ތްތައް ފުރިހަމަނުވެގެއައިޖުރާޙަލާގެ  މަރު ބޮޑު ބައެއް މި އަދާކުރަނީ  އެމީގެ  ނިމެނީ.  މި  ން ގިނަ  ންމެ 

ފުލުހެއް    5އަދި މީގެތެރެއިން   ؛ފުލުހެއް ފަހުން  ވާޝާމިލުމީގެތެރެއިން މި މައްސަލައިގައި    ،ފުލުހުން. ވިދާޅުވެއްޖެ

މި މައް  ހަމަ  އުސަލައެއްގައި  ކަހަލަ  ކަމަވެސް  ހަށް.  ޅުނު  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންއެހެންވީމާ،  ސުވާލުކޮށްލަން  މި    ،މަ 

ތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި  އައިޖުރާ  ގެ އް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުން ޕީ.ޖީގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކަންތައްތަ

ފަށް  ޚިލާ  ތުތަކާއަނުވަތަ އިޖުރާނޫނާއި  ރާރުކޮށް މިހެން މި ގާރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މި ކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި ތަކު

ކަން. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ތި ބޭފުޅުންނަށް ނޭޅޭނެ ؛ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅެއް  ފުލުހުންނާމި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ  

  ތި   ލަ އެންގުމެއް ނުވަތަ އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ވުޒާރާއަށް އެއްވެސް ކަހަ

 ؟ އް ކުރެވިފައިވޭތޯއިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމެޅުންގެ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ބޭފު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ފާހަގަވެގެން މިހިނގާކަން އެނގިގެން އަ  ކެއްމި ގޮތަށް ކަންތައްތަ  ،އާދެ! ފުރަތަމަ މިކަން    ، ހާރުޅުގަނޑުމެން ވާނެ 

އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ    ންނަ ފުލުހުންހު  ތަކުގައިހަރެއްހާ ދުވަސް މި ވަނީ ވަކި ޕޯޓަލެއް ހަދައިގެން ތަޙުޤީޤުއަ

އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިންޓަރނަލީ  ނިޒާމެއް  ރިޕޯޓުކުރާ  ރެގިޔުލަރކޮށް  ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރެވޭ  އެ  ބަކަމަށް  އޮތް. 

ތެ ކަންނިޒާމުގެ  ފާހަގަވާ  ފިޔަވަޅުތައްތަކުރެއިން  ތެރެއިން  މަޢުލޫމާ ގެ  ކަންތައްތަކުގެ  ފެންނަ  ކަމަށް  ތު  އަޅަންޖެހޭ 

ޕްރޮފެ ފުލުހުންގެ  ބަލަން  މައްސަލަ  އެ  އޮތިއްޔާ  މައްސަލައެއް  ބަލަންޖެހޭ  އަދި  ސްޓޭންޑަޑް  ޝަނަލް  ފުލުހުންނަށް 

އަންގަން. އެ އެބަ  ބަރާބަރަށް ކޮމާންޑަށް  ހަމަ  އަޅުގަނ  ކަންވެސް  ތައްޔާރުވެގެނެއް  ޑު މިއަދުހިނގާ. ދެން   މި އައީ 

އެހެންނަމަހީ ކި  ،ނޫން.  ފުލުހުންގެ  ކޮމާންޑަށް ކިތައް  ސްޓޭންޑަޑް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތޯ  ތައް 

ނިންމެވީ ކިހިނެއްތޯ ވެސް އަޅުގަނޑު  ،ހުށަހެޅީ އެބަހުރި.    އް ތަމަޢުލޫމާތު  އެ މެންނަށް  އެ ކަންތައްތަކުގައި ފުލުހުން 

އައެހެން އެއީވީމާ،  ކަމެއް  ބަލާ  ގަވާއިދުން    ،ޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  މިހާރު  ރެކޯޑުކުރަމުންދާ  ރެގިޔުލަރކޮށް  ފާހަގަކޮށް 

ކޮން މައްސަލައެއް    ،ކޮންގޮތަކަށްތޯ  ،ކޮން އިންވެސްޓިގޭޓަރެއް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވަސްކޮޅަކުން އެނގޭނެ  .ކަމެއް

މިބަލާނީ އެ  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑުމެ.  އަދިންނަށް  ންވަރަށް  ދުވަސްކޮޅަކުން.  ލިބޭނެ  އެ  ފަށައިގަތީ    މަޢުލޫމާތު 

އެއް އެނގޭމަޢުލޫމާތު  އެބަ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ޕޮލިސް    ،ކުރަން.  ރަށެއްގައި  މިވެނި 

ވައްތަރެއްގެ  މިވެނި  ފުލުހުންނަށް  ތިއްބަވާ  އެނގިވަޑައިމަލުޢަތު  އައިޖުރާ   ސްޓޭޝަނުގައި  ކަން.  ގަންނަވާނު ކުރަން 

އަޅުގަނޑު ހިންގަންޖެހޭ.އެހެންވީމާ،  ތަމްރީނު  މައްސަލައެއްގައި  އަތޮ  މިވެނި   މެން  ކަހަލަ  މިވެނި  ބޭފުޅުން  ޅެއްގެ 

ޑާޓާ ކަލެކް އިތުރަށް  އަދި އިތުރަށް  ގޮތަކަށް ހައްދަވާކަން. އެ މިންވަރަށް އެނގޭ މިހާރު. ދެން  ވަރަކަށް  ޓުވޭމިވެނި 
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 ވަރަށް  އަޅަން އެނގޭނީ. އެކަމަކު އެ މަސައްކަތް އެބަ ހިނގާ. ދެން އަދި ފިޔަވަޅުއްޗަށް  ގަނޑުމެންނަށް އޭގެ މަ އަޅު

މި ދުވަސް  ބަލަނީ    އަހަރެއްހާ  މި  އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި  ދުވަސް  އަހަރެއްހާ  ދޮޅު  ކުރިއަށްއޮތް  ވަކިވަކި  ހަމަ  ވީ. 

 ވޭނެ ކަމަށް.  ށްގެންދެވަރަށް މިކަން ކުރިއަލެވޭ އިންނަށް ބަލަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެ  ފުލުހުން އުޅޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިޔުމަށް ޓަކައި  އެކުގައި ކުރިއަށް  ރިއްޔާ. ދެން ކޮމިޓީގެ ބާކީ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު 

ޅުގަނޑު  ވީމާ، އަކުރެވެން އޮތީ. އެހެންސްކޮށްގެން ސިއްރުގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ވޯޓަކުން ފާ  ގަވާއިދު ބުނާ 

އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން    އާދެ! ފާސްވެއްޖެ. އެހެންވުމާ؟ މި ހުށަހަޅާލަނީ ސިއްރުކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯމިހާރު  

 ދެން ކޮމިޓީގެ ބާކީބައި ދާނީ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައި. 

 

 ( ކުރިއަށްގެންދެވުން ގޮތުގައި)ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގެ
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