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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޖުޑީޝިއަރީ  ކޮމިޓީގައި    21އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ވަގުތުގައި  މި  ކޮމިޓީގެ  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ދާއިރާގެ   ވިލިނގިލި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ  އޮންލައިންކޮށް  މެންބަރުންނަކީ،  ތިއްބެވި  މި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

ކޮމިޓީގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެހެން މެންބަރުންނަކީ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ    އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. ދެން 

ދާއިރާގެ   ވެލިދޫ  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  ޙުސައިން،  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްهللا އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  އަދި  ސިރާޖުގެ  ޝަފީޤް  މޫސާ  މެންބަރު  ތެރި 

އިތުރުން އަޅުގަނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާގައި މި އޮތީ  

ކަނޑައެޅިގެން    ވަޒީފާއާ ދުވަހެއްގައި  ކުރީ  ބައްދަލުކުރުމަށް  ބައްދަލުކުރުމުގެ،  މެންބަރުންނާ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ބެހޭ 

ބައްދަލުވުމަކީ  އަޅު މި  ބައްދަލުކުރަނީ.  މި  ބޭފުޅުންނާ  އެ  މިއަދު  ދަންނަވާލައިގެން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ގަނޑުމެން 

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތްތަކާ މެދުގައި ވަރަށް ގިނަ    އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ވަޒީފާއާ

ސަމާލު މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ބޭފުޅުންނާ  ޝަކުވާތައް  އެ  ނިންމެވުމެއް  މެންބަރުންގެ  އައިއްސަވުމާއެކުގައި  ކަމަށް 

އިތުރަށް ސާފުކުރުން ދިމާވެގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އާއި މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދާ   ބައްދަލުކުރައްވައިގެން މި ކަންކަން 

ބޮޑު އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަބަބުތަކާ.  ލަސްވާ  މި  ނޫނީ  ގޮތާއި  ހިނގާ  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ގޮތާއި،  އެއް   

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް ގިނަދުވަސްވާއިރުގައި ވެސް ނުނިމިވާތީވެ އެ ކަންބޮޑުވުން    ފާހަގަކުރެވުނީ ވަޒީފާއާ

ލަސްވާ   ނުނިމި  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތައް  ވަކިކުރެވޭ   ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތަކަކުން  އާންމު  ގިނަ  ވަރަށް 

ކަން ކޮމިޓީއަށް  ލަސްވުމުގެ  ބޭފުޅުން  އެ  މިހާރު  ނުކޮށް  ލަސްތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވުމާއެކުގައި  ބޮޑުވުންތައް. 

ވަޒީފާއާ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަންނަވާލަން.  ޓްރައިބިއުނަލްގެ    ވަޑައިގަންނަވަން  ބެހޭ 

ދަންނަވާލަ  މަރުޙަބާ  ކޮމިޓިއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  ދަންނަވާލި  މެންބަރުންނަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ން. 

ސަބަބަކީ، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ކުރީ ދުވަހެއްގެ ނިންމުމަކުން ނިންމަވާފައިވާނެ ތި ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް. އެއީ  

ހު ދަންނަވަން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  އަންނަ  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންގެ  ސުވާލުތައް  ކޮމިޓީގެ  ރި 

ގޮތުގައި   ކަމެއްގެ  އެއް  މައިގަނޑު  އެންމެ  ފާހަގަކުރެވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  އެއީ  ބޭނުމުގައި.  ދަންނަވާލުމުގެ 

ލަސްވާތީ، ނިންމުން ލަސްވާތީ    ވަޒީފާއާ ހިނގުން  ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން 

ބޮޑުވުމެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އެބަވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ގިނަ  އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަން

 ވަގުތު ނުނަގާ ތި ބޭފުޅުންގެ ތަޢާރަފަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެގޮތަށް. 
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 އިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒުހަهللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް.    ޒުހައިރު، ވަޒީފާއާهللا ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު އާމިނަތު ޢަބްދު

ވާނީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް   އަދި ދިނުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުންނަށް  އެހެން  އަޅުގަނޑު  އޭގެ އިތުރުން  ދެން 

ގޮތަށް   އެއްކޮށް  ހިމެނޭ  އިޒުނައާ  ހަމަ  މުޤައްރިރުގެ  ހުށަހަޅާލާފަ.  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ޕަވަރޕޮއިންޓް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެއްކަލަ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ހުށަހަޅާލާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދިނުމުން  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އައި  ސްޕީޑަށް  މިހާރު  ގޮތާއި،  ކުރިއަށްދާ  ގެނެވުނު   މައްސަލަތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަދަލުތަކާއި،  ހުރި  އްސަ 

 އިޞްލާޙުތައް ހަމަ. ޓެން ޓު ފިފްޓީން މިނިޓްސް ނަގާނެ.  

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރެއް.  އަޅުގަނޑުގެ ނަމަކީ މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް. އަޅުގަނޑު މިއީ ވަޒީ

 

 މިފްރާޒް ނިޒާރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

ވަޒީފާއާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަކީ  ޢަބްދު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މިފްރާޒް  هللا ބެހޭ 

 ނިޒާރު. 

 

  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރިޝްފާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ބެހޭ ވަޒީފާއާ

 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރެއް.   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަކީ މަރްޔަމް ރިޝްފާ. ވަޒީފާއާ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ފާޠިމަތު މަހީރާ  ވަޒީފާއާ

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ފާޠިމަތު މަހީރާ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު. 

 

 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ލީލާ އިބްރާހީމްމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޒީފާއާ

 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު.   ރާހީމް މަނިކު، ވަޒީފާއާޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަކީ ލީލާ އިބް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރުޞަތު   ތަޢާރަފްވެވަޑައިގަތުމަށް  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

 އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 އަޅުގަނޑު މޫސާ ސިރާޖު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޢަލީ ޙުސައިން. ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. 

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ފީޤް. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު.ޝަهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު. ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު    އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާ އެބަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އޮންލައިންކޮށް ވިލިނގިލި

 ޙުސައިން ވެސް. އާދެ! ޕްރެޒެންޓޭޝަންއައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގެންނެވުން އެދެން. 

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

މުޤައްރިރު އަދި   އިއްޒަތްތެރި  ފަރާތުން  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑުގެ  މެންބަރުން. އަޅުގަނޑާއި  އިއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ދަންނަވާލަން  ޝުކުރު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ  މި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

މަސައްކަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބައްލަވައި  ކައިރިން  ވަރަށް  މަސައްކަތްތައް  ގޮންޖެހުންތަކާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދިމާވާ  ތަށް 

ޓަކައި   ދިނުމަށް  އަޕްޑޭޓްސް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ގެންދާ  މި  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ދެން 



 2021  ޕްރީލްއޭ  05                       ވަނަ ބައްދަލުވުން     21ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

4 

 

އެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންނެވުމުން  އެދި  ފުރުޞަތަކަށް  ހުށަހެޅުމުގެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ހުށަހަޅާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ދެއް ވަރަށް  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ތިބީ  މި  ގޮތުގައި  މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަގުތު  މި  ވީތީވެ. 

މެންބަރުންގެ،   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފުލް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ހަމަ  ވެސް  ހިމެނިފައި    7ފަހަކާޖެހެންދެން  މެންބަރުންނެއް 

ފުލް   ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ  ވާހަކަ  ނެތް. ނަމަވެސް، މި  ލިބިފައިވާ  އެއްކޮށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބެންޗް 

އިތުރު   ހަމަ  އެއްކޮށް  އަޅުގަނޑާ  ދަނީ  މި  މަސައްކަތްކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،    6ދަންނަވާލަން. 

އިނގޭތޯ.މެންބަރުންނާ   އެންވީމާއެހެ އެއްކޮށް  ހު  ،  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ދެން  ދަންނަވާލަން.  ށަހެޅުނު  ވާހަކަ 

މި  ފާހަގަކޮށްފައި  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާއިރުގައި  ފެށިގެން    2009އޮތީ    މައްސަލަތަކަށް  އަހަރުން  ވަނަ 

  2020ފާހަގަވެގެންދިޔައީ މި އައީ. އައިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިގެން މި 

އަހަރާއި،   މައްސަލަތައް އިތުރުވެގެންދިޔަކަން. ދެން އެންމެ  ވަނަ އަހަ   2019ވަނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފެށިގެން  ރުން 

ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު އަދަދު. ދެން    ގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި އެފުރަތަމަ ބާ

ބާ  2 އެ ވަނަ  ފާހަގަކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކު  ގައި  މިގޮތަށް  ވަނީ  އަދަދު.  މީހުންގެ  ހުށަހެޅި  ގައި 

ގްރޫޕްކޮށް   ބައެއްފަހަރު  ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށްލަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެހެންކަމަށްވާނަމަ ހުށަހެޅިގެންދޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ،  ވެސް  ހުށަހެޅިގެންދާ  ގްރޫޕްކޮށް 

އަޅުގަނޑުމެން  އަޅު ބަލާއިރުގައި  އަދަދަށް  މީހުންގެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ހަމަ  މަދުވިޔަސް  އަދި  އަދަދު  ގަނޑުމެންގެ 

ފަރަ  އޭގެ  ނިންމުމުގައި  ބަލާއިރު  ގުމައްސަލަތައް  މިގޮތަށް  ހުރޭ.  އައިއްސަ  ބަލާއިރުގައި    2020ތަކެއް  އަހަރަށް  ވަނަ 

ރަޖިސްޓްރީ  270 އަޅުގަނޑުމެން  އޮކޮށްކޭސް  ވިޔަސް  ފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    613ތްކަމުގައި  މައްސަލަ  މީހުންގެ 

މި އެ    ހުށަހެޅިފައި  ގްރޫޕްކޮށް  613ވަނީ.  ބަލާއިރު  ރިޑަންޑެންސީގެ    ހުށަހެޅިފައި   މީހުންނަށް  ބޮޑަށް  ހުރީ 

ގޮތުން އިދާރީ  ފުރަތަމަ  މެންބަރުން  އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތު  ރިޑަންޑެންސީގެ  ބަލާއިރުގައި  ބަލާއިރުގައި    މައްސަލަތައް. 

އެ ޑޮކި  ވެސް  މިސްމެންޓްއުބޭފުޅުންގެ  ހަމަކުރުމާ  ވަޒީފާއާތައްތަކުކަން  ތައް  ހަމަ  އެއްބަސްވުމާ  ގައި    މި   ބެހޭ 

  މިސާލަކަށް، ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ތަފާތުތަކެއް ހުރޭ. ދެން އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޑަންޑެންސީގެ ހާލަތަށް  

ހާލަތްތަކުގައި   ރިޑަންޑެންސީގެ  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  ގްރޫޕްކޮށް    ދޫކޮށްލެވިފައިހަމަ  މައްސަލަތަކަށް  ހުރިއިރުގައި 

ހެދިފަ.  ތަކެއް  ސްންޓްމައެގްރީ  ސަވަރިންގ ހުރޭ    އެއްކޮށް  ފުންނާ  ބައެއް މުވައްޒަހުންނަނީ. އެކަމަކު   ދޫކޮށްލެވިފައި މި

މުވައްޒަ ނެބައެއް  އެހެން ފުންނާއެކު  ހުރޭ.  ބަލާ    ކަމަށް   ހެދި  މައްސަލަ  ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު  މައްސަލަ  ވަންޏާ 

ބެލުމު ހަމަ  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ވަކި  މައްސަލައަކީ  ކޮންމެ  ހަމަ  މިމެންބަރަށް  ބަލަން  ޖެހެނީ.    ގެ، 

ޖުއަލް  ވިގޮތުން ވަކިވަކިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޑިމުގެ  އެ ބުރަ ހަމަ އޮތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލު  މުއްޔާއެހެންވެއްޖެ



 2021  ޕްރީލްއޭ  05                       ވަނަ ބައްދަލުވުން     21ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

5 

 

އެހެންވީސްކޭސަ އެހެރީ.  ނޯޓްކޮށްލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން    މާ،ތައް  އަހަރުގެ    2018މިހާރު  ވަނަ 

މައްސަލަ    40ވަގުތު    ތައް މިސްދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޭސަ  އަށް  2019ވަނީ ނިމިފަ. އެކަމަކު    މިތައް  ސްކޭސަ

ނުނިމި ކުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  ޕްރެޒެންޓޭޝަންއަހުރިކަން  އޮތް  ސްލައިޑްތަކުގައި    ސްށް 

ރީޒަންސްތަކާ  އޭގެ  އަލިއަ  އެ   އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ދެން  ކަންކަމަށް  އަހަރުގައި    2020ޅުވާލާނަން.  ވަނަ 

ހާލަތާ  ކޮވިޑް  ދެން  ގިނަވެގެންދިޔައީ  މައްސަލަތައް  އެހެންވީމާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގުޅިގެން.  އަޅުގަނޑު ވެސް  ބޮޑަށް    ، 

ބޮޑަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަލާއިރު  އެގޮތަށް  މިހިރީ.  ކެޓަގަރައިޒްކޮށްފައި  އޭތި  ވެސް  ވައިސްކޮށް  ސެކްޓަރ 

ދެން  ފަތުރުވެ ފާހަގަކުރެވޭ.  ގިނަކަން  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަށުން  ސިނާޢަތުގެ  ރިކަމުގެ 

މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި    76ފަރާތަކުން އެއީ ދެން    81ފުންނަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް  ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަ

ސަރުކާރުގެ   ދެން  މުވައްޒައިންނަނީ.  ކުންފުނިތަކާއި،  އިދާރާތަކުގެ  ބޮޑަށް  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  އަދަދަށް  ފުންގެ 

ކުރި ދެން  ފާހަގަކުރެވޭ.  ގިނަކަން  މައްސަލަތައް  މިއީ އަކުންފުނިތަކުގެ  ދެން  އާދެ!  ދާއިރުގައި،  އަޅުގަނޑުމެން    ށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަ  2019.  2019  އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރުގައި  މައްސަލަތަކަށް  އަހަރު ގެ  ހުށަހެޅުނު    ށް  ތެރޭގައި 

ބަލާއިރު   އޮތީ.    298މައްސަލަތަކަށް  ހުށަހެޅިފައި  މި  ދެން    258މައްސަލަ  ނިމިފަ.  ވަނީ  މައްސަލަ    40މައްސަލަ 

އައިއިރު ފެށިގެން  މިއަހަރު  މިގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމައަށް  އަޅުގަނޑު    އަޅުގަނޑުމެންނާ  މީގައި  ދެން  އޮތީ. 

މައްސަލައިގައި    40ވަނަ އަހަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައިވަރު ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި    2019ންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު

ވަނަ އަހަރަކީ ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ    2020ވަނަ އަހަރަށް ދިޔައިރުގައި    2020އަޅުގަނޑުމެން ކޮންޓިނިއުކުރާއިރުގައި  

ވެސް   އިދާރާތަކެއް  ހުރިހާ  އަހަރަކަށްމަސައްކަތްކުރުމަށް  ހަމަ  ހަމަ  ނަމަވެސް  ދަތި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،  ވެގެންދިޔަ. 

ދާއިރު ފުރަތަމަ ސެކްޓަރ ތެރޭގައި    ވަނަ އަހަރަށް  2020ނިމިގެން    2019ވެސް ފޯކަސްއަކަށްވެފައި އިންނަނީ    އަބަދު

ނަމަވެސް ނިންމުން.  މައްސަލަތައް  އަހަރުގެ  ކުރީ  ދެން  ދިޔައިރުގަ   2020  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަހަރަށް  އި  ވަނަ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ފެސިލިޓީއެއް ނެތް. ދެން ކޮވިޑް ލޮކްޑައުންއަށް ދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެތް އޮންލައިންކޮށް  

މާ ކަހަލަ  އެއްވެސް  ބެލޭނެ  މައްސަލަ  އެހެންވީމާޙަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެތް.  އެ އުލެއް  އެ  ންޓްސްތަކާއެކު  ކިއުޕްމަ، 

އަޅުގަނޑުމެންނަ ވެސް  ކުރި ފަށައިގެން  ނުގެންދެވުނު  އަށް  ހިމެނެނީ    40ށް  ބޮޑަށް  ތެރޭގައި  މައްސަލައިގެ 

ހެކި  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެކިންގެ    ބަޔާން ނެގުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހިމެނިފައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މިކޮޅަކަށް   ، ހެކިންގެ ހެކި ހުރި މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ ޓަކައި  ޒިރުކުރެވޭކަށެއް ނެތް.  ހާމާލެއަށް    ބަޔާން ނެގުމަށް 

ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް  އެކޮޅުގެ  ގާއިމު،  އަދި  އޭރު  ވަސީލަތްތަކެއް  ގުޅުވައިދޭނެ  ނެތް.  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ކުރެވިފައެއް 

ގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައި ގާނޫނު އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަދި އޭގެ    2019  ބަރު ން، ސެޕްޓެއެހެންވީމާ
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އަޅުގަނޑުމެން  1 ފަހުން  ހަމަޖެހިފައެ  ނަށް،މަސް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ރަސްމީކޮށް  ނަމަވެސް  އްއަދިވެސް  ،  ނެތް. 

ތެރޭގައި   މިއަހަރު  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު،  އަޅުގަނޑުމެން  ދައްކައިގެން  ވާހަކަތަކެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރެ މި  ކޮންޓިނިއު  ހިއަރިންގތައް  އޭގެ  މިހާރު    40އެ  ،  ނީ. އެހެންވީމާވު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ 

މި ގޮއްސަ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ކޭސްތަކެއް  ހުރިހާ  ހަމަ  ޚުލާސާއަށް  ބަލާލިއިރުގައި  ގާތްގަނޑަކަށް    އަޅުގަނޑު    9އޮތީ. 

ކުރި  މިހާރު  މިއަމައްސަލައެއް  އެހެންވީމާ  ށް  ނިމޭއިރު ދަނީ.  މަސް  އަންނަ  އަމާޒަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގައި  ، 

މައްސަލަ    270ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު    2020ރވެގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން އޭގެ އިތުރުން  ކްލިއަ  2019އަޅުގަނޑުމެންގެ  

ވަނަ އަހަރަށް    2021ށް އެބަދޭ. ދެން  އަމައްސަލަ ކުރި  181ވަނީ ނިމިފަ. ދެން  މި  މައްސަލަ    89ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  

މައްސަލަ    62މައްސަލަ ނިމިފައި އަދި    18އިރު  ތްކޭސް ހުށަހެޅިފައި އޮ  80  މަހުގެ ނިޔަލަށްޗުބަލާއިރު މިހާރަށް މާރި 

ކުރިގއޮންގޮއިން ހޭދަވީ  އަކޮށް  ނިންމުމަށް  މައްސަލައެއް  އެވްރެޖްކޮށް  ބަލާލަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެބަދޭ.  ށް 

އެންމެ ބަލާއިރުގައި  ތަފާސްހިސާބުތަކަށް  މުއްދަތެއް    މުއްދަތުގެ  ހޭދަވެގެންދިޔައީ  ގިނަ  ވަނަ    2019އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސްޓެއި  އަހަރުގަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި ސްސްޓިކްޓިކަމަށް  އޭގެ    އިން  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާއިރުގައި  އެގޮތަށް  ދައްކަނީ. 

ލަ   ޖުމު ބިލިޓީއަށް ބެލިއިރުލައިވަނަ އަހަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ އެވެ   2018  ރީޒަންސްތަކަށް ބަލާއިރުގައި 

ވޯރކްކުރަ  2 ރިޓެއްވަމެންބަރުން  މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ގެންދިޔައީ.  ހަމަ  މުން  ފުދޭވަރަކަށް  އިންކުރުން 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާހިސާބަށް އައިއިރުގައި. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ފުލް ބެންޗް އޮތްކަމުގައި    2018ދަތި  

ވަނަ އަހަރުގައި    2018،  އްވެސް ވަރަކަށް ހަމަ ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާވިޔަސް ހަމަ ކުރިން ހަމަ އެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ    2019،  ށް ގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާއަކުރިއެއްކޮށް    މެންބަރުންނާ   2 މެންބަރުން    3ވަނަ އަހަރުގައި 

ބަލަންޖެހުނު  ޢަ އަޅުގަނޑުމެން  އައިއިރު  އަހަ  2018އްޔަންވެގެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަނަ  މައްސަލަތައް. ދެން  ހުރި  ރު 

މިންއާ މެދުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  އައޮންނަ އިޖުރާ   މުކޮށް  މެންބަރުންގެ  ތިބި  އެއިރެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަކީ 

ބަހާ މި އެއްވަރަކަށް  ގައި އެ  މެންބަރެއް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނަމަވެސް ވަކިވާ ހާލަތެއްއެ  ލެވެނީ. ދެން    ހަމަ 

ކޭސަ ޕެންޑިންގ  ހުރި  ބަހާލެވެނީ.  ށް  ކޮއްއެ  ތަކާ ސްމެންބަރެއްގެ  މި  އެއްވަރަކަށް  ހަމަ  މެންބަރުންނަށް  އެހެން 

ނެގިގެންދޭ  ،އެހެންކަމަށްވާނަމަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު    ވަގުތުތަކެއް  އަލުން  މައްސަލަ  އެ  އަނެއްކާ  އެ 

ދިއޭކޮންޓިނިއު އަހަރުގައި    2019ށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަކަ ސަބަބު، އެމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާއުޝަންއަށް  ވަނަ 

  2020އަޅުގަނޑުމެންގެ އެވްރެޖްކޮށް ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު އިތުރުވެފައި ވެސް އެބަހުރި. ދެން  

ނަ އަހަރުގައި ކުރެވުނު  ވަ  2020ދިޔައީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން    ދުވަސް ހޭދަވެގެން މި   138ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރުގައި  

ކުރި އަޅުގަނޑު  ވެސް  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  އަމަސައްކަތްތަކާއެކު  ދެން  އިނގޭތޯ.  އަލިއަޅުވާލާފައި  އެއަށް  ހުންނާނެ  ށް 
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އާ ވާހަކަތަކަކީ  ހަމަ  މުގޮތެއްގައި  ންއަޅުގަނޑުމެން  ދައްކަމުންދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މީޓިންގތަކެއްގައި  ހުރިހާ 

ހުރި    ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވޭ. ޓްރައިބިއުނަލް އޭގެ ޒާތުގައި ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައި  ށް ވަރަށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

ބަލާއިރު ހިފައިގެން    ވެސް  ޤައުމުތަކަށް  މައްސަލަތައް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ވެސް  މީހާ  އާދައިގެ  އެންމެ  ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ 

،  އްލެއް ލިބެންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް. ނަމަވެސްޙަކަންކަމާ ގުޅިގެން ވަރަށް އަވަހަށް    ގޮއްސަ ވަކާލާތުކުރުމަށްފަހުގައި އެ 

އަޅުގަނޑު ޕްރެކްޓިކަލީ  ފެނިގެންދާ  މިހާރު  ބަލާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމަށް  މެން  ޓްރައިބިއުނަލް  ވާނަމަ 

ކުރިއަރާފައި ޤައުމުތަކުގައި    ދުނިޔޭގެ  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  އަދި  ހުރި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރާއްޖޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެހެންކަމަށްވާނަމަ ޖެހެމުންދަނީ.  ސިފަ  ކޯޓެއްގެ  ހަމަ  މިހާރު  ވިޔަސް    އަޅުގަނޑުމެންގެ ،  ބަލާލިކަމުގައި 

ހާލަތާ  2018އެކްސްޕެކްޓޭޝަން ކުރީގައި   ވަރަށް   ގެ ކުރިން އޮތް  ތަފާތުތަކެއް އެބަހުރި  ބަލާއިރު    ބަލާ   މިހާރު .  ގިނަ 

ންމާ ނިންމުމަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް. ދެން އޭގެތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް  ނިމަސް ތެރޭގައި    6ކަމަށް ވަންޏާ  

ވަރަށް ދަތިކަމަކަށްވި. އެއީ ވަރަށް  ފުމުވައްޒަ  ދެން  މި ފާހަގަވެގެންދިޔައީ ރިޓެއިންކުރަން ވެސް  ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މުވައްޒަ ހަމައެއާއެކު އޮފީސްގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ދެން  މަދު  ފުންނަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. ދެން 

މެންބަރުން ތިބޭ ހާލަތެއްގައި ވެސް    7މް.  ހިއަރިންގ ރޫ  2ހިއަރިންގ ރޫމް މަދުވުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ހުންނަނީ  

ހާލަތް ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހާލަތްތަކުގައި  ޝެޑިއުލްކުރަންޖެހޭ  ފުރުޞަތު  ތަކުހަމަ  އެ  ވެސް  ގައި 

ށްދާތީވެ.  އަހިއަރިންގ ރޫމްސްތައް އެއީ ވަކި ތާވަލެއްގެ ތެރެއިން ކުރިއެއީ  ދޭ.  އެއްނު  އްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިވެގެނެ

ގެ ސަބަބުން  ތައް. ދެން ކޮވިޑުސްގެ ފަހުން ވެސް ހަމަ ތާވަލުކުރަމުން އެބަ ދަން ހިއަރިންގ  2 އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު

ތިބި    އާއި  މާލެ ބޭރުގައި  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ޚަމާލެއިން  ކުރި  ށްޒިރުކޮހާސްމުން  ގެންދިއައަޑުއެހުންތައް  މަށް  އުށް 

ހަމައެއާ  ދިޔަ.  ވެސް  އަޅުގަނޑު    ބަރުންބަދަލުވުންމެން  އެއްކޮށް  ދަތިވެގެން  ފާހަގަކުރިދެން  ވެސް  ދެން  ންކުރިން   .

މިހާރު  ޚަޓްރައިބިއުނަލްގެ   ހިމެނޭ.  މީގެތެރޭގައި  އިތުރުވުން  ތަމްސީލުވުން  ވަކީލުންގެ  މިހާރު  ފަރާތުން  ސްމުންގެ 

ފަރާތުން އައިސް ހަމަ    މަ އެ ށް ބަލާއިރުގައި ވަކީލުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ހައަގެ ކުރި   2018ކުރީގައިވާ، ބަލާކަމުގައިވާނަމަ  

އަމުރާއި ވަގުތީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށްވާނަމަ  ވާ  މިހާރު  ކޭސްއެއް.  ނުދޭ  ކޮމްޕްލެކްސްވެގެން  މިހާ  އިޖުރާޢީ  ،  ވަރަށް 

ވަކީލުން   އިތުރުވެގެންދޭ. އެއީ  ވެސް  މިންވަރު  އެދޭ  ކެންސަލްކުރުމަށް  އެބަދޭ. އަޑުއެހުން  އިތުރުވެގެން  ވެސް  ނުކުތާ 

ކުރިއަރާފައިޒިރުވާ  ހާ ދުނިޔޭގެ  ހަމަ  ބަލާއިރުގައި  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންއަށް  ލީގަލް  ޤައުމުތަކުގަ   ހާލަތްތަކުގައި  އި  ހުރި 

މިއީހަމަ  ވެސް   މައްސަލައެއް  އެއް  ދި   ދިމާވާ  ކޮމްޕްލެކްސްވެގެންދާ  އައުމާ    ންއުކޭސްތައް  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން  ލީގަލް 

އެ  ،  އެހެންކަމަށްވާނަމަގުޅިގެން.   ކޯޓުތަކުގައި  މަރުޙަލާގެ  މަތީ  އެބަޖެހޭ  ކެންސަލްކުރުމަށް  އަޑުއެހުންތަކެއް  ގިނަ 

ހަމައެއާ  މި   ށް ކޮއްއެ   ޝެޑިއުލްތައް ފުށުއަރާ އެރުމާއި ދެން  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އަމުރާއި، އިޖުރާޢީ ނުކުތާ    ވަގުތީ 
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ބާ  އަޑުއެހުންތައް  އެއަށް  ހަމަ  ވަކިން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އި އްވަޖެހެނީ  ގުޅިގެން  ވެސް    ދެ   ހަމަ   އެއާ  ފަރާތަށް 

ލިޔުމުން   ދެން  ދިނުމަށްފަހުގައި.  ނުކުތާހަމަ  ފުރުޞަތު  މިތައް  އިޖުރާޢީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ    ވެސް  ޖެހެނީ 

އެ އަޅުގަނޑުމެން    ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި  އެކަން  ދޭން.  ލިޔުމުން  ސު  2018ކަންކަން  އަހަރު  ޓުން  ކޯ  މްޕްރީވަނަ 

ނެރުނު މެމޯއާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ލިޔުމުން ދިނުމަށް ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ވެސް  

މިހަމަ   ދެމުން  އެ  ކުރި  ލިޔުމުން  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އަދަނީ.  ދެން  އާދެ!  މި  ހަމަ  ށް، 

އަޅުގަނޑުންޓްކޮންސެ އަހަރު  މިދިޔަ  މި  ސްތަކާއެކު  ހުށަހަޅާލިން  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  ބަޖެޓް  މެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ންޓްކޮންސެ އެ  2ސްތައް. ދެން  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  ކޮމިޓީން    މިލިއަން  ދެއްވި. ދެން އެ  ފަރާތުން 

ދެއްވުމަ ވަރަށް  ށްދެއްވި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެޕްރިޝިއޭޓްކުރަން.  މައެބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސައްކަތްތައް  އާއެކު 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  3ވެސް  ތެރޭގައި ހަމަ  އޭގަ   މަސް  އެ  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން    ދެއްވާފައިއި  ހުރި އެލޮކޭޝަންތަކުން 

ހިއަރިންގ ރޫމް އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި    2މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިއަރިންގ  ރޫމްސް،    .ކޮށްފަ

އެރޭ  އިއެތަނުގަ ސްޓާފުން  ބަދަލުކޮށް  ންޖްމަތިބި  އަޅުގަނޑުމެން  އެ ހަމަ  ންޓްސްތައް  މިހާރު  ވާނީ    މަސައްކަތްކޮށްފަ. 

ކުރި މަސައްކަތް  ރޫމްގެ  ހިއަރިންގ  އެ  ހަމަ  ހުސްކޮށް  ގެންދިއައެތަން  ކުރި އުށް  މަސައްކަތްތައް  އެ  ޓަކައި  ށް  އަމަށް 

ރު ކޮށްފަ. އެއީ ކޭސް  ހާވާނީ މި  ނޑުމެންރ ވެސް އަޅުގަންޓް ސޮފްޓްވެއަ ކޭސް މެނޭޖްމަ  ހަމައެއާއެކުމިހާރު ގޮއްސަ.  

މި  ގެރންޓް ސޮފްޓްވެއަމެނޭޖްމަ ހިއަރިންގ ޝެޑިއުލްކުރުމާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް. ހަމައެއާއެކު    ތެރެއިން  ހުރިހާ 

ވެރި  ތަނުގެ  ޕްރޮގްރެސް  ވަކި  ޔާކޭސް  ނިމިގެން  ޚުލާސާ  މާނައަކީ  އޭގެ  މިންވަރަށް.  ބެލޭ  ވެސް    މުއްދަތެއް އަށް 

ވެސް މެންބަރަށް  ލިބޭގޮތަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޮޓިފިކޭޝަން  އެ  މަސައްކަތްކުރާ    ދާއިރުގައި  ހަމައެއާއެކު 

ސޮފްޓްވެއަސްޓާފުންނަށް ހެދިގެން އެ  ގޮތަށް  ލިބޭ  އެއަށް   ވެސް  ބިލްޑްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ރ އަޅުގަނޑުމެން 

މި ޢަ ފަށާފައި  ކު  މަލުކުރަން  މިއަރި ވަނީ.  އަޅުގަނޑު  ދެން  ބަލާއިރު  ތަފު  ށް  މުވައްޒަދަނީ  މަދުވުމާއި،  ސީލަށް  ފުން 

ޓަމުވައްޒަ އަޅުގަނޑުމެން  ފުންގެ  ބަލާއިރުގައި  ވިޔަސް،    20ރންއޯވަރއަށް  އޮތްކަމުގައި  މަޤާމެއް    20މަޤާމު 

އަސްލު  ވަނީ    13  އަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް   2020ލިބޭ. އެހެންވީމާ،    ނުއެއް   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މި  މުވައްޒަފުން 

ދި ދާ  ސްޓާފުން  ތިބޭ  ޓްރެއިންކޮށްފައި  ވަކިވެފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ޓްރައިބިއުނަލްއިން  ން  އުއަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެމްޕްލޯ ވިޔަސް  ކޮންމެގޮތެއް  އެއީ  ކޮންސަރންއެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ދާއިރާއަކީ  އެއީ  އިމަންޓް 

މުވައްޒަފުން  ޙަޤީޤަތުގައި އެ  ޓްރެއިންކުރުމަށްފަހުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށް  ނަމަވެސް،  ދާއިރާއެއް.  މަދު  ވަރަށް   

ދޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެ    ވަރަށް ބޮޑު ވަގުތުތަކެއް ވެސް    އަށްރީޓެއިންނުކުރެވޭ ނުކުރުމަށް ބަލާއިރު ހަޔަރިންގ ޕްރޮސެސް

މީ މައްސަލަތަކަށް،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  ލަސްވެގެންދެއޭ.  ސަބަބުން  މައްސަލަތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޕޮއިންޓަކީ  ގެ 



 2021  ޕްރީލްއޭ  05                       ވަނަ ބައްދަލުވުން     21ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

9 

 

ހޯދާފަ.   ޙައްލުތަކެއް  ވާނީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 

  10ލިކަމުގައި ވިޔަސް  ވަނަ އަހަރަށް ބެ  2020އަލިއަޅުވާލަނީ  އިނުން  އެގޮތުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ

ލީގަލް   ދެ  އިތުރުން  ރެޖިސްޓްރަރގެ  އެއީ  މަސައްކަތްކުރަން.  ސެކްޝަންގައި  ލީގަލް  ތިބެނީ  މި  މުވައްޒަފުން 

. ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރުންނަކީ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ މައްސަލަތަކަށް  7އޮފިސަރުން. ދެން ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރުން  

މަހު  ، ރެކޯޑުކުރުމާއި،  ވަނުމާއި ލިޔުމާއިޟައެ  ބަޔާންތައް  ކޭސަސްތަކާ   ،ރު  އެ  މަޢުލޫމާތެއް    ހަމައެއާއެކު  ގުޅިގެން 

މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނީ ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރުން.    ހޯދަން އައިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދެއްކުމާ

ދިރާސާކޮށް، ހަމައެކަނި އެއް ތަނަކުން ނިންމުމަށް ޓަކައި ލީގަލް ދެ  ދެން އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން ނިންމާ ނިންމުން  

ކުރިއަށް   މައްސަލަތައް  ތާވަލުކޮށްގެން  މެންބަރުން  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ތިއްބަވަނީ.  މި  ބޭފުޅުން 

މަހު މައްސަލަތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ވެސް  ޟަ ގެންދާއިރުގައި  ހާލަތު  ނުނިމޭ  ބަޔާންތައް  އެހެން  ރު  އާދޭ.  އެބަ 

ދި ލަސްވެގެންދާ  މައްސަލަތައް  ޕޮއިންޓަކީ  އޭގެ އެންޑް  ވާނަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އުކަމަށް  ވަނަ    2021ން. އެހެންވީމާ، 

މިހާރު އޮފިސަރުން    އަހަރުގައި  ޓްރައިބިއުނަލް  ބަޖެޓުން  ދެ  7ވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލީގަލް އޮފިސަރުން އަދި  . ދެން 

އަޅުގަ އޮފިސަރުން  ހޯދާފައިވާނީ. އެހެންވީމާ،  ލީގަލް  މަސައްކަތްކުރައްވާނެ.   4ނޑުމެން  ވަގުތު  މި  އޮފިސަރުން  ލީގަލް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ހުންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލީގަލްގައި  ވެސް  ކަންތައްތަކަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ހަމައެއާއެކު 

ލީގަލް  ތައް  ކަންތައް  މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކުރިން ކުރަމުންދިޔައީ  ވެސް 

އެ މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ސްޓާފުންނާ   ބައި   އޮފިސަރުން.  ދެ  އެޑްމިން  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ލުޔެއް  އަޅުގަނޑުމެން    ވެސް 

މިހާރު   އިތުރުން  ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާނީ. އޭ  14ހަމައެއާއެކު ރެޖިސްޓްރަރގެ  ލީގަލް  ގެ  މުވައްޒަފުން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބަލާލިއިރުގައި އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަކަށް  

ކުރިއަށް ލިބިގެންދިޔަ.  އިފެކްޓެއް  ޕޮޒިޓިވް  ބޮޑު  އަޅުގަނޑުމެންގެ    ވަރަށް  މިހާރު  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދާއިރުގައި 

ގެނެސްމެންބަރުންނަށް މި ކަންކަން ސަލާ ބަދަލުތަކެއް    އަޅުގަނޑުމެން   މުކަމަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮނިގަނޑަށް 

މެންބަރެއްގެ   ކޮންމެ  ސެކްޝަނެއް،  ކޮންމެ  މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި  ކޯޓެއްގައި  ޙަޤީޤަތުގައި  ކޯޓެއްގެ  ވާނީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރުކުރުވާލެވިފައި    ވާނީ ސެކްޝަނެއްގައި ލީގަލް އޮފިސަރެއް އަދި އެޑްމިން އޮފިސަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން

މި އޮނިގަނޑު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެގެން ހުރި ސްޓާފުން  

ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަ    ހަމަ  ނެގުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ގޮތަށް ފަ އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ހިވާ  ގޮތުން  ރުކުލުވާލުމުގެ  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  އައު    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާނީ 

މުވައްޒަފުންގެ   އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  ފާސްކުރެވިފަ.  ވެސް  ސަބަބުންއޮނިގަނޑެއް  ގޮންޖެހުންތައް    މަދުވުމުގެ 
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ސެކްޝަނަށް ލީގަލް  ވާނީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންނެވިޙައްލުކުރުމަށް  މި  މުވައްޒަފުން    4އިތުރު  ހެން   އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެންޢަ ވެސް  ފުރުޞަތު  އިންޓަރންޝިޕްގެ  ދެން  މިހާރު    ވާނެ  އްޔަނުކޮށް،  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން  ދީފަ. 

މެދުވެރިކޮށްގެން   އިންޓަރންއެއް  ނެތުމާއެކު  ސެކްޝަނެއްގައި  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސްޓާފުން  އެޑްމިން 

މަހުއަޅު ގޮތުން  އިދާރީ  ހުރި  ސެކްޝަނެއްގައި  ކޮންމެ  މި  ޟަގަނޑުމެން  ޓައިޕްކުރުމާ  ބަޔާންތައް  ކުރަންޖެހޭ  ރު 

ހަމައެއާ  ގެންދަނީ.  މި  މިހާރު  ކުރަމުން  އިންޓަރނަލް    މަސައްކަތްތައް  ގޮތުން  އިތުރުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުން  އެއްކޮށް 

ލަވާލެވިފައި މި ވަނީ. އޭގެ މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޓްރައިބިއުނަލް  ގެ އުސޫލެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެކުރެކްރޫޓްމަންޓު

ޑަކީ އެޑްމިން ސްޓާފުންކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މި  ރއޮފިސަރުންގެ ސްޓޭންޑަ

އެހެންވީމާ، ކުދިން.  ތިބި  ހަދާފައި  ލޯ  އިން  ބެޗްލަރސް  ލެވެލް  އޮފިސަރސް  ލީގަލް  މައްޗަށް    ވަނީ  ކުދިންނަށް  އެ 

އެ    ތަކެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ރިޓެއިންކުރުމަށް ދަތިވާތީރދެވޭނެ މަރުޙަލާތަކެއް ޕްރޮމޯޝަން ކްރައިޓީރިއަ

  ން ފުރުޞަތު ވެސް ފަހިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ އެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ އިތުރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަސީލަތް އެގޮތުން  ވެސް.  އެރޭންޖްމަންޓް  އޮފީސްގެ  އިތުރުކޮށް،  އަހަރާ   2019ތައް  ހަމައަށް    ވަނަ 

ސިސްޓަމު ކޮމްޕިއުޓަރ  ޕީ.ސީތައް،  ކުރީގެ  އެންމެ  ހުރީ  ވެސް  އޭގެތެރެއިން  އައިއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ތައް. 

ޕީ.ސީއަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އަނެއްކާ    ހަމަ  ނުންރު ބަޔާންތަކާ އެއްކޮށް ޓައިޕްކޮށް ނިމޭތަޟަވަރަށް މަހު

އެ   ލަސްވުންތައް.  އަންނަ  ކޭސަސްތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޕޮއިންޓަކީ  އެންޑް  ކަންތައްތަކުގެ  އެ  ފަށައިގެން  އަލުން 

 އިޞްލާޙުކުރެވިފަ. ދެން  އެ ކަންކަން   އި ވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަ  ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު 

ހުރި   ކޮށްފައި  މަސައްކަތްތައް  އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މަދުވީމަ  ރޫމް  ހިޔަރިންގ  ފާހަގަކުރިން  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު 

ވަސީލަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން    ވާހަކަ. ދެން ހަމައެއާ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާނެ  އެއްކޮށް އޮންލައިން އަޑުއެހުން 

އިތުރުކޮށްފަ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އޮންލައިން ހިޔަރިންގސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރުގައި ކޮވިޑާ    ވާނީ  މިހާރު

ވީނަމަވެސް ހަމަޖައްސާފައި  އިންތިޒާމު  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރު    ގުޅިގެން  ވެސް  ބޭފުޅެއް  ހުންނަވާ  މާލޭގައި  މިހާރު 

ހާޒިރުވާން ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ގުޅިގެން  ފަހިކޮށްފައި    ސަބަބަކާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ވެސް  ހާލަތެއްގައި  ދަތިވާ 

ބައިވެރިވެ  ހިޔަރިންގސްތަކުގައި  އޮންލައިން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ހުރެގެން  ފުރުޞަތު. ގޭގައި  އެ    އޮންނާނީ 

އޮތް އޮތުމަށް ޙައްލެއް މީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، މައްސަލަތައް މަޑުޖެހިފައި  

ކޮވިޑްގެ   ދެން  އިނީ.  ޑިސްކަސްކުރެވިފައި  ބައި  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ގެނެވިފައިވާނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސަބަބުން 

މާލެ ކުރިއަށް  އާއި    ސަބަބުން  އަޑުއެހުންތައް  ހާޒިރުކޮށް،  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ޚަސްމުން  ތިބި  ބޭރުގައި  މާލެއިން 

ދައުގެންދި ގާނޫނަށް    ތިވުމާމަށް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ކަންކަމަށް    6ގުޅިގެން  މި  ވެސް  ގުޅިގެން  އިޞްލާޙާ  ވަނަ 
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މުގެ އިންތިޒާމު  އުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ. އެގޮތުން އޮންލައިންކޮށް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދި

ކޯޓުތައް   މެޖިސްޓްރޭޓް  ނެގުމާއިހަމަޖެއްސިފައިވޭ.  ހެކިބަސް  އިންތިޒާމު    ،މެދުވެރިކޮށް  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަޖެއްސިފައިވޭ. އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އޮންލައިންކޮށް ހެކިބަސް  

ނުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު  އްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގާނޫޞިނެގުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވޭ. އާންމު  

މިސާލަކަށް ފުރުޞަތު.  އެ  ކޮންޑިޝަނަށް  ،  ފަހިވޭ  ހުރި  އެ  ފަރާތުގެ  އެ  ފަރާތް،  ހުންނަ  ދޯނީގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ސްޕޮޓް ދަ  އޮން  ތަނުގައި  އެ  ވެސް  ބަލާފައި  ސަރައުންޑިންގއަށް  ހެކޮށް  ބަލާފައި،  އެ  ކިބަސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެސް  ބަލައިގަތު ސަބަބުން  ކަންކަމުގެ  އޮތީމަ، އެ  ލިބިދީފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  އިޚްތިޔާރު  މުގެ 

ފަހިވެގެންދިޔަކަން އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އޮތް އޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

އްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ  ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އާންމު ޞި 

އެކުލަވަ އެއިއުސޫލެއް  އެ  ގައި   2020ލް  ޕްރީ ލާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަށާފަ.  ޢަމަލުކުރަން  ކުރިން  ޕްރީ ވާނެ  ލްގެ 

ހިޔަރިންގސްތައް. ނަމަވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ހުރީ  ބަޔާން  އަޅު  ،އޮންލައިން  ގަނޑުމެން ދިޔައީ 

  ވެން ހުރި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުން. ދެން އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ދެބަދަލުކުރާ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ގެން

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށާފަ. އޭގެ މާނައަކީ ދެމަސް    2020ވާނެ އޮންލައިން އަޑުއެހުންތައް  

އަޅުގަނޑުމެންދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ވަސީލަތްތަކާއެކު      ހުރިހާ  އެ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި  އާއި  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  ވާނީ 

އަޅުގަނޑުމެން އޮންލައިން ހިޔަރިންގސް ގާއިމުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައޭ. ހަމައެއާއެކު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް  

އޯޑިއޯ  6ގެނެވުނު   ދަށުން  އިޞްލާޙުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ވަނަ  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ    އަދި 

ގެންދި ކުރިއަށް  ގަވާއިދާއިއުއަޑުއެހުންތައް  ބެހޭ  ދަށުން    ،މާ  ގާނޫނުގެ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ  އާންމު 

ޢަމަލުކުރަން އެއަށް  އެކުލަވާލާ  އުސޫލު  ބެހޭ  ގެންދިއުމާ  ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް  ފަށާފައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވާނީ.     

ބަލާއިރުގައި   އަދަދަށް  ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތަކުގެ  ނިޔަލަށް    2021އެހެންވީމާ، އޮންލައިންކޮށް  މާރިޗުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ބޭއްވިފަ. ޓްރައިބިއުނަލް  އަޑުއެހުން  351 ބަލާއިރު  އަވާނީ  އަދަދަށް  އަޑުއެހުންތަކުގެ  ބޭއްވުނު  ހާޒިރުކޮށްގެން    748ށް 

ވެސް    ވާނީ   އަޑުއެހުން ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ބަދަލުވުމުގެ  މެންބަރުން  މި  ދެން  ބޭއްވިފަ.  އަޅުގަނޑުމެން 

ބޭނުންވީ   ދައްކާލަން  އަޅުގަނޑުމެން  ސްޓެޓިސްޓިކަލީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން  ވަނަ    2018ފާހަގަކޮށްލާފައިވާނެ. 

ހަޔަ  މެންބަރު  އެއް  ތިއްބެވީ.  މެންބަރުން  ދެ  ބޭފުޅުން،  ދެ  ޖުމުއަހަރުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  އެ  ރވީ.  ލަ 

ނިމުނުއިރު   އިތުރުން    4އަހަރު  އޭގެ  ތިއްބެވީ. ދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ    2019މެންބަރުން  އައިރުގައި  އަހަރު    6ވަނަ 

ދެން   އަހަރު    2020މެންބަރުން.  ވޯ  7ވަނަ  ކެޕޭސިޓީގައި  ފުލް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއީ  މި  ރމެންބަރުން.  ކްކުރެވޭނީ 
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ބޮޑަށް  އަ ވަރަށް  ތެރެއިން  ބަދަލުވުމުގެ  ބަދަލުވާ  އެގޮތަށް  ވާހަކައަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  ހަރުއޭ. 

ދެން    .ން ކުރިމަތިވެއޭ. އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީއުއަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަތަކަށް ލަސްވެގެންދާ ދި 

ވަކީލު ފަރާތުން  ޚަސްމުންގެ  ވަޒީފާ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން  އިތުރުވުން.  އަދަދު  ތަމްސީލުކުރާ  ން 

ބަލާލާއިރުގައި   އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތްތަކަށް  ހަމައެއާއެކު    68އަދާކުރާ  ވަކީލުން.  ރެޕްރެޒެންޓްކުރަނީ  މި  ޕަސެންޓް 

ކުރޭ ވަކީލުން. ދެން މީގައި  ޕަސެންޓް އެބަ ރެޕްރެޒެންޓް  75ވެސް    ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ބަލާއިރު

 ޙަޤީޤަތުގައި މިއަށްވުރެ  ދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ސިމިލަރ، ސޭމް ހަމަ އެމްޕްލޯއީސް ތިއްބަވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދަ

ބަލާއިރު   ވައިސްކޮށް  ޕަސެންޓޭޖް  މަތިވެގެންދާނެ. ނަމަވެސް،  އަންނަނީ.    75ވެސް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޕަސެންޓް 

އެއްފަދައިން  އެހެންވީމާ ކޯޓުތަކެކޭ  އަދި  ލަސްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ސަބަބުން  މީގެ  ހަމަ  ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ކޮމްޕްލެކްސްވެގެންދާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ނިންމާފައި  

ވަނަ އަހަރު    2020އަދި    40ވަނަ އަހަރު    2019  ،17ރު   އަހަ ވަނަ  2018ތް ނިންމުމަށް ބަލާއިރުގައި  އަހުރި އިޖުރާ 

  ، 19ވަނަ އަހަރު    2016ށް ދާގޮތަށް.  ކަމި ދަނީ ހަމަ އިންކްރީޒަހަމަ  . ދެން ވަގުތީ އަމުރަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް  54

އަހަރު    2017 އަހަރު    2020.  37،  2019  ، 29  ، 2018  ، 24ވަނަ  އަމުރެއް    53ވަނަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތީ 

އަމުރަކީ ވަގުތީ  ކޮންމެ  ހަމަ  މި  ގިނަ    ،ނެރެފައިވާނެ.  ވަރަށް  އޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ނިންމުމަކީ  އިޖުރާޢީ 

އެއްފަދައިން   ނިންމުންތަކެކޭ  ހަމަ  ނިންމުންތަކެއް.  ނިންމަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށްފަހުގައި  ދިރާސާތަކެއް 

އަޅުގަ ވެސް  ނިންމުމަށް  ފާހަގަކޮށްލަން.  އިޖުރާޢަތް  ހޭދަކުރަންޖެހޭކަން  ވަގުތުތައް  އެ  މިހާރު  ދެން  ނޑުމެން 

ގައި ތާވަލުކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކަށް ބަލާއިރު ދެން    2021މާރިޗު    31ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2020އަޅުގަނޑުމެން  

އަދި  ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުންވަނީ  އަލިއަޅުވާލަން  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު  މުވައްޒަފުންނާއެކު  މީގައި  މަދު  މި   

ބަލާއިރު   އަދަދަށް  ތާވަލުކުރެވުނު  އަޑުއެހުން  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް މަސައްކަތްކޮށް  ފަސްދޮޅަސް  ހަސަތޭކަ    އެއްހާސް 

ފައްސަތޭކަ  މައްސަލައޭ. އެހެންވީމާ،  އެއްހާސް ނުވަދިހަ ނުވަ  މައްސަލަ އިންނައިރުގައި އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައި މި ވަނީ  

ނުވަ  ފަސްދޮޅަ މިއީ ސް  އެހެންވީމާ،  ޖެހޭ.  އެބަ  ކެންސަލްކުރަން  އަދި  ހަމަ  ވެސް    އަޑުއެހުން  މިއީ  ވަގުތު.  ވަރަށް 

މަސައްކަތްކުރިކަމުގައި   ކިތަންމެ  މިހާރު    ވިޔަސްއަޅުގަނޑުމެން  އިޝޫ  އިންޓަރނެޓް  އެބައާދޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހަމަ   ހިޔަރިންގސްތަކުގައި.  އަނެއްކާ  ނިމިގެންދާއެއްކޮށް  އޮންލައިން  ކްލިއަރނުވެގެން  އަޑުއެހުން  އަދި  އިރުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންކަމަށްވާނަމަ  އެބައާދޭ.  ވެސް  ހާލަތްތައް  ދައްކާމި  ތަކުރާރުކުރަންޖެހޭ  މި  ޗާޓުން  ދެނީ  ލަޕައި 

އަދަދު   އަކީ  65%އަޅުގަނޑުމެން   ހުރި  ކެންސަލްކުރަންޖެހިފައި  އެދިގެން  ވަކީލުން  ނުވަތަ  ޚަސްމުން  އެއީ.    އެއީ 

މެޓަރވާ ރީޒަންސްތައް   މައްސަލަތައް ލަސްވެގެންދާއިރުގައި މިއީ އަސްލު ވަރަށް ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 
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ބޭނުންވި.   އަލިއަޅުވާލަން  ކެންސަލްކުރަން    ގެ  36%ހަމައެއާއެކު    ދެންއަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  އިދާރީ  ތެރޭގައި 

ތެރޭގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލާއިރުގައި  ޖެހެނީ  މި  ކެންސަލްކުރަން  ގޮތުން  އިދާރީ  ދެންނެވި  މި 

ހާލަތްތައް  ދަތިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އަޑުއެހުންތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތުން  އިދާރީ  ހުންނަ  މި    ތެރޭގައި 

ކަންތައްތަކާ  މިކަހަލަ  ކުރުންތަ  އިންޓަރނެޓާ  ކެންސަލްކުރަންޖެހޭ  އަޑުއެހުންތައް  ޕައި  ގުޅިގެން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އް 

ވެސް އެ  ޗާޓުން   މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަވަސްކުރުމުގެ  ހިންގުން  ދެން  ވަރަށް    ހަމަ   ދައްކާލަދެނީ. 

ވާނީ. އެގޮތުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ    ބައިވަރު ކަންތައްތައް ރޭވި، އަޅުގަނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަޅުގަނޑުމެން

ގެންދަނީ  ޓްރައިބިއު ކުރިއަށް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރީގައި  އެކުލަވާލީ.  އަލުން  ގަވާއިދު  ނަލްގައި 

ނޯވޭ. އެގޮތުން ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން    ރެޖިސްޓްރަރގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް.  ހަމައެކަނި

އަހަރުގެ   2019 އަޅުގަނޑުންނޮވެ  ވަނަ  މަހުގައި  ނުބެލޭނެ  ބަރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިންމީ  ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން  މެން 

މަރުޙަލާ  ،  ނަމަވެސް.  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއް އެޕީލްގެ  އޭތި  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ދޮޅު  މަރުޙަލާގައި  އެޕީލްކުރާ  އޭތި 

އެހެންވީމާ، ނިންމާފަ.  ބަލަން  މައްސަލަ  އެ  އޮތީ  ލަސްވެގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އައިއިރުގައި  އެ    ނިމިގެން  މިހާރު 

އާންމު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަކިން  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  އެބަދޭ  ލިބިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙައްލު  ވެސް  މައްސަލައަށް 

ވަކި   ނުކުތާ  އިޖުރާޢީ  ހަމައެއާއެކު  ހަދާފަ.  ވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ގޮތެއް  އެޕީލްކުރެވޭނެ  ހަމަ  މަޖިލީހަށް 

އަ ފުރަތަމަ  ތެރޭގައި  ލާޒިމުކޮށްފައި  މުއްދަތެއްގެ  މިހާރު  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ނެގޭ  ތެރޭގައި  ޑުއެހުމުގެ 

ގިނަ   ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކާ  މި  އެހެންވީމާ،  ތެރޭގައި.  ގަވާއިދުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އާދެ!   ލިބިގެންދާނެ.  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެންނެވިހެން  އަވަސްތަކެއް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ދެން 

މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވަ ގާނޫނުގެ  ކޭސް  ވަނަ އިޞްލާޙުގައި    6ލޮޕްކުރީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ 

ޓްރައިބިއުނަލް ފަދައިން  މައްސަލަތަކުގެއަބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ހުށަހެޅޭ  އަޅުގަނޑުމެން   ށް  ދަފްތަރެއް  މަރުކަޒީ 

ހަމައެއާ އުންދިގާއިމުވެގެ ތާވަލުކުރުމާ  ން.  އަޑުއެހުން  ވެސް    އެއާ   އެއްކޮށް  ހިނދެއްގައި  ކޮންމެ  ތަފާސްހިސާބު  ގުޅޭ 

އަވަހަށް   ކެޓަގަރައިޒްކޮށް  މައްސަލަތައް  ދެން  ނިންމުން.  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ފަސޭހަވެގެންދާނެ  ގޮތަށް  ނެގޭނެ 

މައްސަލަތައް ބާވަތުގެ  އިސްކަންދޭންޖެހޭ  ގެންދި ދެނެނިންމުމުގައި  ކުރިއަށް  އަވަސްމިނެއްގައި  ން.  އުގަނެ، އެކަށީގެންވާ 

އެގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ދިރާސާއަށް ބަލާއިރުގައި ކުރިއަރާފައި ހުރި ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް  

  ދުވަސް ތެރޭގައި މި ނިންމަނީ މައްސަލަތަކުގައި މުސާރަ   28  ޔަ ގެންދި  ގެ ގޮތުގައި ހަމަ ކުރިއަށް ރެކުޓް   މިހާރު ފާސްޓް

ފާސްޓް ޢި  އާއި މައްސަލަތަކުގައި  ގުޅޭ  އެދިގެން  ޓްރެކްގައި    އިލާފަ  ރެކަށްޓް  ނާޔަތްތަކާ  ސްޓެންޑަރޑް  ނޯމަލް  ހަމަ 

ގެންދި ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް  ޑިސްމިސަލް  އަންފެއަރ  ފުރައްސާއުއަޅުގަނޑުމެންގެ  ޖިންސީ  ދެން  ކަހަލަ  މަށާ.  ރަ 
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މައްސަލަތައް ހަމަ އޯޕެން ޓްރެކްގައި ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަ ކުރިއަރާފައި ހުރި ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ،  

ސޮފްޓްވެއަރގެ   މެނޭޖްމަންޓް  ކޭސް  ވިސްނައިގެން  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  އޮޕްޓްކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެ 

  އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން   ވާނީ ރާވާފަ. ދެން ހަމައެއާ   ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑުމެންތެރެއިން އެ ކަންކަން ވެސް 

އީ ޚާއްޞަ  ގުޅިގެން  -ވާނީ  ކޮވިޑާ  މި  ފާހަގަވެގެންދިޔައީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ކަނޑައަޅާފަ.  ވެސް  މެއިލްތަކެއް 

އީ ގިނަފަހަރުގައި  -ހަމަ  ވަރަށް  ކުރާއިރުގައި  މެދުވެރިކޮށް  ކުރިއަށްދާއިރުގައި  މެއިލް  އަޑުއެހުންތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނުވަތަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ވެސް އެ ލިޔެކިޔުންތައް ނުލިބި. އެހެންވެއްޖެ    ށް ވެސް އެބަ ހުރޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ

އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން  ވާނަމަ  ފުރުޞަތު   ކަމަށް  ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު  ވެސް  އަޑުއެހުންތައް  އެ    އި ގަދީގެން  އަލުން 

އަޅުގަނޑުމެންއަ އައުމާއެކު  ހާލަތަށް  ތަކުރާރުކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެ    ޑުއެހުންތައް  ވެސް  ގުޅިގެން  އެއާ  ވާނީ 

އެ ކަންކަން ވެސް އެންމެ  އި  މެއިލްތަކެއް ވެސް ކަނޑައަޅަ-ސެކްޝަނަކަށާއި އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހަމަ އެ ވަކި އީ

ހުރިހާ  ފެށިގެން  ކަންތައްތަކުން  އަޅުގަނޑުމެންމައިނަރ  ވެސް  ކަމަކަށް  ޚަސްމުންނަށް      ދެން  ފިޔަވަޅުއަޅާފަ.  ވާނީ 

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ޕޯޓަލްއެއް  ބެލޭނެ  އޮންލައިންކޮށް  އަޕްޑޭޓް  އެއީ    މައްސަލައިގެ  ގާއިމުކޮށްފަ.  ވާނީ 

އަޕްޑޭޓް މައްސަލަތަކުގެ  ހު  ،މިސާލަކަށް.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މައްސަލައެއް  ހިނދެއްގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް  ށަހަޅާފައި 

އޮތީ ހިސާބެއްގައިތޯ  ކޮން  ހަމަ  އަޕްޑޭޓް  މައްސަލައެއްގެ  އެ  ފޯނުން  އެނގޭ  ،  އަޅުގަނޑުގެ  ދުވަހެއްވެއްޖެކަން  ކިހާ 

އަޅުގަނޑުމެން މިންވަރަށް  ބަލާލެވޭ  ފޯނުން  މަޖިލީހުގެ    މިންވަރަށް،  އާންމު  ދެން  ގާއިމުކުރެވިފަ.  ޕޯޓަލް  އެ  ވާނީ 

ފޮނުވާފައިވޭ. ހަމައެއާ ގަވާއިދު ޑްރާފް މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް    އްކޮށްއެ  ޓްކޮށް، ގެޒެޓްކޮށްފައި  އޮންލައިން އަޑުއެހުން 

  6ލައިވްކުރުން. އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މި ލައިވްކުރެވުނީ. އެއީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދު  

އާންމުންނަ ހަމަ  ތެރެއިން  އިޞްލާޙުގެ  ގެންދަން  ވަނަ  ކުރިއަށް  އަޑުއެހުންތައް  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  ހުޅުވިގެންދާ  ށް 

އިއްޔެ  ގޮތުން  ތަންފީޛުކުރުމުގެ  އެ  ދެން    އިނުމާއެކު  ލައިވްކުރެވިފަ.  އަޑުއެހުން  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާނީ 

އިނގޭމާ އޯކޭ  އަޅުގަނޑަށް  ނިމުނަސް  ހަމައިން  ސްލައިޑާ  މި  ހަމައެކަނި  މި  ފުކުރައްވާތި.  ހަމައެކަނި  އަޅުގަނޑު  ތޯ. 

ގެނައި އިޞްލާޙުތަކުގެ ނަތީޖާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީގަ ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކަށް    އި ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެން މި 

ނިމެނީ   މި  ތެރޭގައި  އަހަރެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 195،  123ބަލާއިރުގައި  ތެރޭގައި  ތިންމަސް  މި  ނަމަވެސް،   .

އެބައޮތޭ  މިހާރު    78  ނިންމިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާނައަކީ  އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   50ކޭސް.  ކޭސް 

ޕެންޑިން  50ރެޖިސްޓްރީވާއިރުގައި   ސްޕީޑުގކޭސް  އެ  އެބަދޭ.  ނިމިގެން  މި  އިން  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގައޭ 

ދެވަނަ ފަހަތުން    28އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް،  ގައި  ށް އިން ސްލައިޑުޔަމަސައްކަތްކުރަނީ. އެންމެ 

ނޮވެ ދިޔައީ  އެ  މިހާރު  އެއީ  ފެނިގެންދާނެ.  ސްލައިޑުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ    2020ބަރު  ންވަނަ  ފެށިގެން  އިން 
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 ފެންނަން. އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ސްޕީޑުން  ނދީ ނިންމުންތައް ގޮއްސަ ހުރި ސްޕީޑް އޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދާކަ ވަންޏާ  ތެރޭގައި    އަޅުގަނޑުމެންނަށްހަމަ  ވެސް    2020،  2019މަށް  މިއަހަރު  އަޅުގަނޑުމެން 

 އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  އަޅުގަނޑުމެން ދާންޖެހޭ އެޗީވްމަންޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރީޗްވެގެންދާނެއޭ. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް ސުވާލެއް އޮތިއްޔާ އެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަތީ. މަށްބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ހުރިހާ   ބަދަލުތަކާ  ގެނެވުނު  ތި  އަޑުއަހަން.  ތި  ފުދޭވަރަކަށް  ހަމަ  އިނީ  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ޕަބްލިކް އިޒް ނޮޓް ހެޕީ އިނގޭތޯ. މައްސަލަ  ދަ  އެއްޗެއް އަޑުއަހާފަ. ދެން އެކަމަކު މީގައި އެންޑް އޮފް ދަ މެޓަރ  

މީހުންގެ ޝަކު  އަޅުގަނޑު ނުބުނާނަން ސްޕެސިފިކް ވަކި  ލައިގެން އުޅޭ  ނިންމުންތަކުގައި  އިންތިހާއަށް ބޮޑު. މި  ވާ 

ނޯ އެކްސެޕްޓެޑް  ދުނިޔޭގެ  ބުނޭ.  އެބަ  ކަމަށް  ހުރި  އިންކޮންސިސްޓެންސީ  ވާހަކައެއް.  ޚިލާފަށް  މްކަމެއްގެ  ސްތަކާ 

އި ހެޕީ  ނޮޓް  އާ  ޕީޕަލް  އެހެންވީމާ،  ބުނޭ.  އެބަ  ވާހަކަ  ނިންމާ  ކީއްވެގެންތޯ  ކަންތައްތައް  އެހެންވީމާ،  ނގޭތޯ. 

ބޫލުކުރައްވަނީ މީގައި އަސްލު މީހުންގެތެރޭ ނުވަތަ މިތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ޝަކުވާ އެހާ  ގަ

ކުރެވެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮންމެހެން  ޕަރފެކްޓްކޮށް،  ދަންނަވަނީ  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ނޫން.    އެކޭބޮޑޭ. 

ސާފުކުރުން.  އަޅުކު  އެކަމަ ވަންޏާ  ކަމަށް  އަންނަ  ކިބައިން  ރައްޔިތުންގެ  ޝަކުވާ  އެ  އެއީ  ޒިންމާއެއް  ގަނޑުމެންގެ 

އަޅުގަ  އެއް އޭންގަލްކަމަކަށް  އެއް  ފާހަގަކޮށްލާނީ  އިނގޭތޯ.  އަނޑު  ލަސްވުން  ހަމަ  މައްސަލަތައް  ބުނަނީ  މި  ކުން 

ވެސް   ބޭފުޅުން  ތި  ޚާއްޞަކޮށް  ދުގަވަކިން  ދިމާވެފައިބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ  ދަތި    ނިޔެއަށް  ސަބަބުން  ހާލަތުގެ  މިވާ 

ހުށަހަޅާތާ  ޙާ މައްސަލައެއް  ބޭނުންވާނެ.  ވެސް  ނިންމަން  މައްސަލަ  އަވަހަށް  އުޅޭއިރުގައި  މީހުން  ލުގައި 

ވާކަށެއް ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުމެއް ނުވާނެ މީހުންނެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ވެސް  ފަސްމަސް  ،ހަތަރު

އެ  އެއަށްވުރެ  އެ  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ހުންނާނެއޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ކްސްޕެކްޓޭޝަން  ކަންނޭނގެ  ގިނަދުވަސް 

ކަމަކީ ލަސްވުން. އަނެއް އިޝޫއަކަށް އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި އޮތް   އެއް  ، ދަނީ. އެހެންވީމާ  މި   ވެގެންމާބޮޑަށް    ހީވަނީ 

އެކްޝަންސް   ކްލާސް  މިސާލަކަށްކަމަކީ  ހުންނައިރުގައި  ހުށަހަޅާއިރުގައި    10  ،ހުށަހަޅާފައި  މައްސަލަ  މީހުން 

އެ ވެސް،  ހުށަހެޅީމަ  ވާހަކަ  ބާޠިލުކުރާ  މައްސަލަ  މުޅި  ވިތްޑްރޯކުރީމާ  ނުވަތަ  ހާޒިރު  މައްސަލައަށް  އެކަކު  ތަނުން 
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ހަމަ އަޑުއިވޭ ވާ އައި އެމް    ،ހަކަ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުއެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ވެސް އެބައުޅޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް 

ޓެލިންގ ހަމަ  މިއީ.    ޖަސްޓް  ވާހަކަ  ވާހަކަތަކުގެ  އަޑުއިވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރައްޔިތުންގެ    އެހެންވީމާ،ޔޫ. 

 ؟ޖަވާބަކީން އޮތް ކޮބައިތޯ މިކަމުގައި ތި ބޭފުޅުން ދެއްވަ އެހެންވީމާ،ގުޅޭގޮތުން.   ކަންބޮޑުވުން އެބަހުއްޓޭ މިކަމާ

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ޒީފާއާވަ

ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި   ވެސް ހަމަ މުޅި  ދެން  މެންބަރ ޢަލީ ޙުސައިން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް މި ވަނީ  އި  2018އަލިއަޅުވާލި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް މި ހިމެނެނީ  

ގަނޑުމެންގެ އިމޭޖް އިންނާނީ މިހާރު ޕަބްލިކް ތެރޭގައި ހަމަ ކުރީގައި  ވަރަށް ބޮޑަށް ސްލޯވެފަ. އެހެންވެއްޖެއްޔާމު އަޅު

އަޅުގަނޑުމެން    އެހެންވީމާ،ފެނޭ.    ން އެބަކަގެ ކުރިން ކަމުގައިވާނަމަ ވަރަށް އަވަހަށް މައްސަލަ ނިމިގެންދާ  2018

ކޮމްޕްޖުމު މައްސަލަތަކުގެ  މިހިރަ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކޮށްލީ  އެ  ލަގޮތެއްގައި  ހައިއޭ.  ވެސް  ލެކްސިޓީ 

މީގައި   ދެން  ކަމެއް.  އެނގިގެންދާނެ  ސްޓާފުންނަށް  އަދި  މެންބަރުންނާއި  މި  އުޅޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރެކްޓިކަލީ 

ޓްރެކަށް   ނޯމަލް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލާއިރު  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ހުރި  އަޅާފައި  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން 

ފު  ދިއުމުގެ  އެބައޮތޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންނެވިހެން    އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،ރުޞަތު  މި  މައްސަލަ    50ދެންމެ 

ކަމަށް ޕެންޑިންގއިން    ވަންނަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ    50ވަންޏާމު  އެބަދޭ.  ނިމިގެން  މައްސަލަ 

  އެހެންވީމާ، ން ގޮއްސި.  މަސް ތެރޭގައި ވެސް މަތިވެގެ  3އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ސްޕީޑެއް އެބަ މިފަހަރު މި  

އެ ތެރޭގައި  ސްޓާފުންގެ  ނުވަތަ  މެންބަރުން  ހަމައެކަނި  ހުރީކީއެއް.  ހު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޫނޭ  މައްސަލަތަކެއް  ރި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީގޮތުންނާ ހަމަ ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ދެންމެ ހުށަހަޅާލި ސަބަބުތަކަށް  

ލަޢާރި އޭގެ  ޔަތްކޮށް  ދިއުން  ދާ  މެންބަރސް  ނޫނީ  އެވެއިލަބިލިޓީ  މި  މެންބަރސްގެ  ދެން  ހުރީ.  ގޮއްސަ  ސްވެގެން 

މަސް ތެރޭގައި ނިންމާ    6  އެހެންވީމާ،ސަބަބުން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދޭ.  

ހުރިހާ   ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ނޫނޭ  އައިޑިއަލްއެއް  ޑިސްމިސަލް  ނިންމުން  އަންފެއަރ  މައްސަލަތަކަކަށް. 

އިޝޫސްތަކާ ކަކޭސަސްތަކަ ލީގަލް  ލީގަލީ،  މިހާރުގެ  އެއީ  ނޫނޭ.  އައިޑިއަލްއެއް  ތެރެއިން    ށް  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ  މި 

ކުރިއަރާފައި ނުވަތަ  ބޭރުގައި  ޤައުމުތަކުގައި ވެސް    ރާއްޖެއިން  ނިންމޭ. ނަމަވެސް  6ހުރި  ނުއެއް  ތެރޭގައި  ،  މަސް 

މި ދެންނެވިހެން ފާސްޓް އަޅުގަނ ކަމަށްޓް  ޑުމެން ދެންމެ  މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ    ރީ އިޝޫސްވަންޏާމު ސެލަ  ރެކަށްދާ 

މަސް ތެރޭގައި ވެސް. އެކަމަކު މިހާރު ވާގޮތަކީ މިކްސްއެއް    2މަސް ނުވަތަ    3ތެރެއިން އެ ކަންކަން ނިންމިދާނެއޭ  

  ,ލާންވީ  ޓްރެކަށް   އުނދަގުލޭ ކޮން ކޭސަސްތަކެއްތޯ ފާސްޓްވީމަ މެންބަރސްއަށް ވެސް އައިޑެންޓިފައިކުރަން  ތެރެއިން
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މެންބަރސްއަށް   ދާންވީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އޭތީގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅީމަ އޯޕަން ޓްރެކަށް   ޑަށް ނޫނީރސްޓޭންޑަ

ވަރަށް   ތި ޕަބްލިކް އިމޭޖް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މިއަހަރު ނިމިގެންދާއިރު  ވެސް ފަސޭހަވެގެން 

ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި ހުރިހާ    އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،ބޮޑަށް ބަދަލުވެގެންދާނެހެން.  

މަސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހަމަ ބާރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ    3  މިދިޔައީ.   ގެން މިމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި

 ގެންދިޔައީ އިނގޭތޯ. އާދެ.  ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެން މި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް މި

 

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސަބަބެއް އެބައޮތް. އެއީ މައްސަލަ ލަސްވީމަ އޭގެ ޒިންމާ ނަގަން މި ޖެހެނީ    އަވަސްކުރަންޖެހެނީ އަދި މިހާރު މާބޮޑު

އިނގޭތޯ.   ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  އަވަސް  އެހެންވީމާ،މައްސަލަ  މިކަން  އެބަ  ބޮޑަށް  އެބަވަރަށް  ޖެހޭ.  ކުރަން 

ނިން އޮތީ  އެ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ނުދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ފަހުން  ވަރަށް  މިހާރު.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާފައި 

މައްސަލަ ލަސްވީމަ އަޅުގަނޑަށް އެ ޖަޖްމަންޓް ކިޔާލީމަ މިހާރު ހީވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގައޭ މި މައްސަލަ.  

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިމޭއިރުގައި    9ން، ހައި ކޯޓުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން  އިޓްރައިބިއުނަލް  ،މިސާލަކަށް

މި   ލިބެނީ    އެހެންވީމާ،އެޅެނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބޮލުގައި.  ލަސްވުމުގެ ޒިންމާ  އެ ހުރިހާ ގެއްލުމެއް މި 

ފަރާތަށް.   ހުށަހަޅާ  އެ  ޓްރައިބިއުނަލް  އެހެންވީމާ،މައްސަލަ  މި  ބޭނުން  އެ އެއްކަލަ އަޅުގަނޑުމެން  މި އުފެދުމުގެ  އް 

އާޚި ލަސްވެއްޖެއްޔާމު. އެއީ  މައްސަލަ  އެބަ  ކެނޑޭ  ލިބެނީ މައްސަލަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ހުރިހާ ގެއްލުމެއް މި  ރުގައި މި 

ލަސްވީމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ބައެއް ކޭސްތަކުގައި ވަޒީފާ އެއްވެސް ކަމެއް    އެހެންވީމާ،ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް.  

ފެންނަން.   އޮތީ  އެ  ތަން  އެ  ދާކަން.  ވެސް  ދިމާއަށް  ޖަސްޓިސްއާ  އޮފް  މިސްކަރޭޖް  ހަމަ    މާ، އެހެންވީނުވާކަން. 

އެކަމަކު  މީގެ    އަޅުގަނޑު ނައިސްދާނެ.  ޝަކުވާ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އިނގޭތޯ.  އޮންނަނީ  މި  ކަންބޮޑުވުން 

މަސް ވެސް ހަމަ ލަސް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ޕްރެކްޓިކަލީ އެ ހުރިހާ.    4އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ހަމަ  

އެ އިމްޕެކްޓަށް ބަލާއިރުގައި މީގެ އެބައާދޭ މިއީ ހައި އިޓްރައިބިއުނަލް  ،. މިސާލަކަށްއެކަމަކު  ނަގާފައި  އަހަރެއް    ން 

ޖެނެރަލީ   އަހަރެއް  3ކޯޓުގައި  އަދި  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ނަގާފައި  އޮތީ    ،އަހަރު  އެ  ލަސްވެފައި  ނެގީމަ  އަހަރެއް  ދެ 

ނޫނީ އަޅުގަނޑަކަށް ހާލަތެއްގައި  ވަޒީފާއެއް. ވަކި ޚާއްސަ  ނުލިބޭނެ  މީހަކަށް  އެ  ދެން އެހި   އިނގޭތޯ. ދެން    އްނުވޭ 

ޕްރެސީ ނިންމާނެހެންނެއް.  ކޯޓުން  ދަނީ.  ސުޕްރީމް  އެ  ހެދެމުން  ވެސް  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  ދަނީ  އެ  މިހާރު  ޑެންޓްސް 

ހާޓް އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑު ހިތުން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ    ޓު   އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ވަރަށް ހަމަ ހާޓް

ގޮތެއް  އިނގޭތޯ. އެއްވެސް   ދާ  ފެންނަ  އެ  ނޫން. މުޅި ސިސްޓަމް  އޮވެގެންނެއް  ކަމެއް  ޒާތީ  އަނެއްހެން  ބޭފުޅަކަށް 

މިސާލަކަށް  ކަމެއް  އެއް  މީތި  އަދިވެސް  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވެގެން  ސިފަވަނީ.  މި    ، އަޅުގަނޑަށް 
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ސް މިއަށްވުރެ އަވަސްވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން މިސާލަކަށް ކަމެއް ކޮށްގެން، ކޮށްދީގެން އަދިވެ

  ؟އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން އަސްލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖަވާބު ވިދާޅުވާއިރު  ސުވާލު  ދެންނެވި  އެ  ދެންމެ  މެންބަރު  ޖަވާބެއް    ، އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ސުވާލެއްގައި  ކުރީގެ 

 ވާ ގޮތް.  ވިތްޑްރޯކޮށްފިއްޔާ ދެން  ހަކުނެއް ހުށަހެޅީމާ މީކްޝަ އެސް . ކްލާއަޅުގަނޑު ވެސް އަޑުއަހާލަން ބޭނުންވޭ

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

  މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ކްލާސް އަދި އިއްޒަތްތެރި    ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު  ،ކްޝަނެއްސް އެމިއީ ކްލާ

މީހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި އެއް ފަރާތަކުން ވަރަށް ގިނައިން މިހާރު   10 ،ކްޝަނެއް ހުށަހެޅިގެން މިސާލަކަށްއެ

ތަކުން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އޮޕޮޗިއުނިޓީ ދޭން  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެންދޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިސޯޓު

މިހާރުއަ ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކަމަކު  ވިތްޑްރޯކުރީމަ.  ކުރިއަށްދާނެ  ންނަނީ  ހަމަ  ޔަޤީންކަމާއެކު    ވެސް  ހަމަ 

އަޅުގަނޑުމެން އެއީ    .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެނގޭ ހަމަ އެކަހަލަ މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައެއް ނޫޅޭނެ

އެއީކީ    އެހެންވީމާ،ކުރަމުން އެބަދޭ.  ސްތަކެއްގެ ތެރެއިން އެބަ ވިތްޑްރޯ ވެސް ހަމަ އޮންގޮއިންގ ބައިވަރު ކޭސަ  މިހާރު

 ލަން އިނގޭތޯ.ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

 

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނަންބަރާ  މައްސަލައިގެ  ގެންނަންވީ  މިހާރު  މި ؟ އެކީތޯ  ނުދަންނަވަން  ވާހަކަ  ކޭސްއެއްގެ  ސްޕެސިފިކް    އަޅުގަނޑު 

ގައި  ނާފުޢުގައި އަނެއްކާ އިސްތިމިހާރު އެ ގްރައުންޑު.  ފޮނުވާފަ  ވާފައި ސިޓީ މަންނި  ، ންނިންމަވައިގެ  އުޅެނީ. އެހެން 

އުޅެނީނޫ ދައްކަނީ؟ ންތޯ  މި  އަޅުގަނޑު  މަޢުލޫމާތުތޯ  ދޮގު  ނުނިންމަވާތޯ؟ މިއީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނޫނީ  ؟ އެއީ 

ކަމެއް އެގޮތަށް    ސްޕެސިފިކްވާނެ  އެކަމާ  އެއްކޮޅަކުން  އެ  ފޮނުވައިގެން  ސިޓީ  ބޭފުޅުން  ތި  ގުޅިގެން  އެކަމާ  ނެތޭ. 

އެ ފަރާތުން ވާހަކައަކީ އެ   ފަރާތުން ބަލާ ކަމަށް  ކަމަށް. ދެން އެ  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް  އެއީ  ބާޠިލުކޮށްފައި އޮތީމަ 

 ؟ސް މައްސަލައެއްޕްރޮޓެސްޓްކޮށްގެން ނޫޅޭތޯ އެއްވެ

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ
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ދެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ނެތް  އެނގިފައެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި    އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮށްލުމަށްފަހު ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ޗެކުދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްވި  

ދަންނަވަން    އިދޭނެހިއްސާކޮށްލަ  މަޢުލޫމާތެއް  ވާހަކަ  އެކަހަލަ  އެދެން  މާފަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ. 

އެނގި އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  މި  ތެރެއިން    ފައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތުގެ  ހުރި 

ވަގުތު   މި  އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފާހަގަވެފައި  ކަމެއް  އެކަހަލަ  އިތުރަށް  އެދެން  މާފަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ. 

ޖުމު އަޅުގަނޑުމެން  އޮތިއްޔާ. އެއީ  ޚިލާފުވެފައި  އެއާ  ދެންނެވުމުން  ޢަމަލުކުރާ  ދެންނެވި  އަޅުގަނޑުމެން  ލަގޮތެއްގައި 

ދެންނެވީ.  ޖެނެ މި  އަޅުގަނޑު  ތެރެއިން  އުސޫލުގެ  އެއީ    އެހެންވީމާ،ރަލް  ނޫން.  ކަމެއް  ހިނގައިގެންވާނެ  އެއީ 

އެތި ބާޠިލުވެގެން ހިނގައިދާނެ   މުޅި  މައްސަލައެއް  ނަގާ  އެކަކު  ތެރެއިން  މައްސަލައެއްގެ  މި  ވިޔަސް  ކޮންމެގޮތެއް 

އަޅުގަނޑު ބަލާލުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު ޖަވާބުދާރީވާނަން    ،އެހެންވީމާނުކުރަން. ދެން    ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް 

  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަދި މެންބަރ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ގަބޫލުކުރެވިގެން މި   އިނގޭތޯ.

ޖުމު  ހުރި  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށްދަނީ  މައްސަލަތަކަށް  ހުރި  މިހާރު  ލަގޮތެއްގައި   

އެޅިއްޖެ އޭކޭޓަރކުރެވިއްޖެ ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ    އެހެންވީމާ،  އޭ..  އޮތީ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނިންމުމާ،  ސްޕީޑްއަޕްކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް  ބަދަލުވެގެންދާނީ    ދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިމޭޖް  ޕަބްލިކްގެ 

ގަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެ މި  ހަމަ މި    ގެންއަޅުގަނޑުމެން  ގެންގޮސް އަޅުގަނޑުމެން  މި ސްޕީޑުގައި  މަސައްކަތްތައް 

  އެހެންވީމާ، ހައެއްކަ މަސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ އާންމުންނަށް ފެނިގެންދާނެހެން އޭގެ ބަދަލު އިނގޭތޯ.  

ކަ ހުރި  ވަގުތު  މި  އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  އިތުރަކަށް  ބަލާލާފައި  ންތައްތަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހެނީ  މި  ހޯދަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންނޭނގެ  ކުރިއެރުމެއް  އަޅާ  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން. އެއީ އަޅުގަނޑު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

މުޅި   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ނަމަވެސް  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  އަނެއްހެން  ބޭނުން  އަދި  އަޅުގަނޑު 

ކީއްކުރަންތޯ  ޔަވިވިއު އަސްލު  އެއީ  ބޭނުން.  ސާފުކޮށްލަން  އިނގޭތޯ  ގޮތް  ދެކޭ  މީގައި  ބޭފުޅުން  ތި  އަނެއްހެން  ސް 

ޓްރައިބިއުނަލް ހަދައެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޓްރައިބިއުނަލް   އި އް  ވަކި  ބަލާ  މައްސަލަތައް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އް  އެ ހަމައެކަނި 

ކީއްވެގެން  ޖެހެނީ  މި  ކުރަން  އަސްލު  މިކަން  ބޭފުޅުން    ކަންހަދައިގެން  ތި  ނޫނީ  ނަޒަރުގައި  ބޭފުޅުންގެ  ތި 

 ބޭނުން ހަމަ ބަލާލަން އަސްލު. ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑު
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 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް   ދެން  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރ.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މައްސައެޓްރައިބިއުނަލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އަންނަނީ  މި  އުފެދިގެން  ވަރަށް  އް  ފަރާތުގެ  ދެ    ސީ ސާއް ޚަލަތަކަކީ 

އުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް. އޭގައި  ޙަމައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ ބޮޑަށް ވަޒީފާގެ މާ  މައްސަލަތަކެއް. މި

ރިލޭޝަންޝިޕް ދެމެދުގައި  އެ  އައުމާ  ޙައްލެއް  އަވަސް  އަވަހަށް  އަވީހާވެސް  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ބުރޫނާރާ  ޙައްލު  ށް 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެން އެމްޕްލޯއިމަންޓް    މކަންކަން ކުރުން. ނަމަވެސް  ހޯދުމަށްފަހުގައި އެ

ޙަޤީޤަތުގައި އޭގައި ވަށައިގެން ހިމެނޭ ވަރަށް  އެޓްރައިބިއުނަލް  ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުގައި  އްގެ ތެރޭގައި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި    ،އުނިވާކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް  ބައިވަރު ފެކްޓަރސްތައް

ކަހަލަ ގޮތަށް     އޭކާސްއެލް.އާރު.އޭ. އެލް.އާރު.އޭއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޔޭގައި ކުރިއަރާފައި ހުރި ޤައުމުތަކަށް ބަލާނަމަ

އިނގޭ ތަނެއް  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  ނޫނީ  މާނައެކްޓްކުރަންޖެހޭ  ޓްރައިބިއުނަލްޔަތޯ. އޭގެ  އަންނާކަށް ނުޖެހެ އަކީ  އޭ  ށް 

މައްސަލަތައް   އަންނަންޖެހޭ  ޙައްލުކުރެވިގެން  ތެރެއިން  އެލް.އާރު.އޭގެ  އޭގެ  މައްސަލަތަކެއް.  ފުރަތަމައިނުން  އެންމެ 

އާރު.އޭއަށް ހުށަހެޅިތޯ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނައިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެލް.

އެބަހުރި ޓިކްކޮށްފައި  މާނަ  އިންނައިރުގައި  އޭގެ  ހުންނަނީ.  ޓިކްނުކުރެވި  ގިނަފަހަރު  އެޅިފައެއް  ޔަ ނޫނީ  ފިޔަވަޅު  ކީ 

ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ހިތާމައާއެކު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހަމައަށް    ނެތޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނާ 

އެން ޙައްލުކުރެވޭއަންނައިރުގައި  ވެސް  މައްސަލަތައް  އާދައިގެ  ޙައްލުކުރެވޭ    .މެ  ކޮންސިލިއޭޝަނުން  އަޅުގަނޑުމެން 

ޙައްލުނުކުރެވި ހުންނަނީ.   ވެސް  ހިތް އޮތީކީ އަޅުގަނޑު    އެހެންވީމާ،މައްސަލަތައް  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި 

މިއެމްޕްލޯއިމަ ނޫނޭ.  ޒިންމާއެއް  އެކަނި  ޓްރައިބިއުނަލް  ބަދަލުކުރަން.    ންޓް  އެގޮތަށް  އެބަޖެހޭ  ސިސްޓަމް 

އެބަ   ފުރުޞަތުތަކެއް  ފަހިކުރަންޖެހޭ  ކުރަން  ކަންކަން  ތެރެއިން  ބާރުތަކުގެ  އެލް.އާރު.އޭގެ  ވެސް  އެލް.އާރު.އޭއަށް 

ހަމަ   އެބަހުއްޓޭ  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލާއިރުގައި  ޖަސްޓިސްއަށް  ޓު  އެކްސެސް  ހަމައެއާއެކު  ދޭންޖެހޭ. 

އް  އެ ޅުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރގެ ތެރޭގައި. ހަމައެކަނި ޓްރައިބިއުނަލްރަނގަ

އެ   ތެރެއިން  ކަންތައްތަކެއްގެ  ބައިވަރު  ކުރަންޖެހޭ  ވެސް  އެލް.އާރު.އޭއަށް  ހަމަ  އިތުރުން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ނޫނޭ. 

ކުރިއަ  ދުނިޔޭގެ  ހަމައެކަނި  އައުމަކީ    ރާފައިބޭފުޅުންނަށް  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  ޤައުމުތަކަށް  ހުރި 

ގުޅުމަށް   ފަރާތުގެ  ދެ  ފެށިގެން  ހިސާބުން  އަންނަ  އައުމުން  އަންނަ  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ނޫން.  ޙައްލެއް  އޭގައި 

ނަމަވެސް އާދޭ.  އަދާ  ،ހީނަރުކަން  ދައުރު  މީޑިއޭޓަރއެއްގެ  ދަންނަވަނީ  މި  އެލް.އާރު.އޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްގެން 
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އެ ކުރީމަ   ތެރެއިން  އަވަސްވާނެ  ކަންކަން  ޙައްލުވެގެންދާލެއް  މައްސަލަތައް  އަންނަ  ދެ    އެހެންވީމާ،  އޭ.އެ  މި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙައްލު  މި  އެކްޓިވޭޓްވެގެންނޭ  ތަން  ދެ  ޓްރައިބިއުނަލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޕްލަސް  އެލް.އާރު.އޭ 

ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން އެކަންޏެއް ނުއެއް ގެނެވޭނީ. އަދި އެމްޕްލޯއި މި އަޅާ    މަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް އަޅުގަނޑުމެން 

ޞަދު ވަރަށް ކްލިއަރ. ވަރަށް އަވަހަށް ސްޕީޑީކޮށް ކަންތައްތައް  ޞަދަށް ބަލާއިރުގައި ހަމަ މަޤުދެން މި މަޤު  އޭ.ވާނެ

ދެން   ކުރަނީ.  މި  މިކަން  ބޭރުން  ނިޒާމުގެ  ކޯޓު  މިހާރު  ނިމުމަށްޓަކައި  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން  އޭގެ 

ޓްރައިބިއުނަލް މިއިއަޅުގަނޑުމެން  އެޕީލް  މައްސަލަތައް  ނިންމާ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް    ން  ހަމަ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް.  ކުރަނީ 

ކުރި،    ނަމަވެސްކޯޓަށް.    މައްސަލަތައް ވެސް ކޯޓު ސިސްޓަމް ތެރެއަށް ރާއްޖޭގައި މި ވަދެގެން މި ދަނީ. އެއީ ހައި 

ޓްރައިބިއުނަލް އެޕީލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ވާނަމަ  ބަލާކަމުގައި  ޤައުމުތަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ    އެއް އެހެން  އެ  އިނދޭ. 

މިކްސްއެއް   ތެރެއިން ނިންމާ މައްސަލަތައް އަވަސްވާނެ. އެހެން ކޯޓުގެ އެހެން ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތަކަކާ 

ނަމަވެސް ގާއިމުކުރެވިފަ.  އަ  ،ނުވާނެ.  އެކަންޏޭ  ޓްރައިބިއުނަލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އިންނަނީ  މި  ޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިސްތި ކީކޭތޯ  ޓްރައިބިއުނަލް  އެޕީލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ނޫނޭ.  އެކްޓިވްއެއް  މަރުޢުއެލް.އާރު.އޭ  މި  ޙަނާފު  ވެސް  ލާ 

އް ވަށައިގެން ޖެހުނީމަހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  އެ ހުރިހާ ކަމެ  އެހެންވީމާ،ންނަނީ މިކްސްވެފައޭ ކޯޓު ސިސްޓަމާ.  އި

ޝުކުރިއްޔާ   އައިސްގެންދާނީ.  ބަދަލު  ފުރިހަމަ  އަންނަންޖެހޭ  ސެކްޓަރއަށް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މޫސާ ސިރާޖު.

 

  ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަ

ސާފުނުވާތީވެ އެހާ  އެއްކޮށް  އެއްޗެއް  ފާހަގަވި  ޕްރެޒެންޓޭޝަނުން  މި  އަޅުގަނޑަށް  އަޑުއެހުން    351  .ޝުކުރިއްޔާ. 

ހަމައަށް.    މާރިޗުއާ   21އަޑުއެހުން ހާޒިރުކޮށްގެން ބޭއްވުނު ކަމަށް. އެއީ    748އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު ކަމަށް އަދި  

  ؟ގެ  2021 މިއީ  މާރިޗަށްތޯ 21މިއީ ކޮން ދުވަހަކުން ފަށައިގެން 

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ
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ގެ މާރިޗާ ހަމައަށް    2021ވަނަ އަހަރުން ހަމަ ފެށުނީއްސުރެ ގޮސް    2020ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެއީ  

 އިނގޭތޯ. 

 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ކުން ފެށިގެންތޯއޮންލައިންކޮށް އަޑުއެހުންތައް ބާއްވަން ފެށީ ކިހާހިސާބަ

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުބެހޭ ވަޒީފާއާ

ޖޫންމަހުން   ފެށީ  ބާއްވަން  ހިޔަރިންގސްތައް  އޮންލައިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރ.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އިނގޭތޯ. ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން  2020ފެށިގެން. 

 

  ގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާ

ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ދެން  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

ދެން  މައްސަލަ.  ލަސްވުމުގެ  ހަމަ  މައްސަލައަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  މައްސަލަތައް،  ހަމަ  މިއީ  ކަންބޮޑުވުމެއް    އަންނަ 

ށް އޮންނަ އިތުބާރު ހަމަ ކުޑަކަން ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް  އައިބިއުނަލް ޓްރަ

ކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލް  އަދި  ކޯޓުތަކަށާއި ލިބޭ  އިންސާފު  ހަމަ  އެއީ  ގާއިމުކުރުމަކީ.  އިތުބާރު  އޮންނަ  މި  ތަކަށް 

ދޭތެރޭގައި    ވެސް ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ މަސައްކަތާ  މަޖެހިގެން އަދި ގައިމުރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ މިންވަރަށް އެކަން ހަ

އޮންލައިންކޮށް   މި  ދެން  ފާހަގަކުރެވޭ.  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ނެތްކަން  ރައްޔިތުންގެ  އިމްޕްރެޝަންއެއް  އެ 

ކިހިނެއްތޯ  ؟ އިތުރަށް ފަސޭހައިން އެބަ ގެންދެވޭތޯހިންގަން ފެށީމަ މިހާރު ކިހާވަރަކަށް މީގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް  

އެއީ މީގެ ކުރިން ރަށްރަށުގެ  ،  ކޯޓުތަކުން މިހާރު އެ ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުންތައް؟ އެ އިންތިޒާމުތައް މި ރޭވިފައި އޮތީ

ވެސް   ކޯޓުތަކުގައި  ނޯންނަމި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ހަމަޖެހިފައެއް  ވެސް  އިންތިޒާމުތައް  އަޅުގަނޑަށް  މަޢުލޫމާތު    ކަމަށް 

އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ގާނޫނަށް ވެސް އެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިއްޖެ. މިހާރު އޭގެފަހުން ކޮބައިތޯ  ،  ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް

 ؟ކޯޓުތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ބަރާބަރަށް ލިބޭތޯ؟ މި އައި ބަދަލުތަކަކީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ދަންނަވާލާ އަދި  އިނގޭތޯއަޅުގަނޑު  ދެއްކުމުގެ    އެހެން   ނަން  ވާހަކަފުޅު  ހަމަ  އެބައޮތް  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ 

 ނގިވަޑައިގަންނަވާނީ.އިޚްތިޔާރު ލިބިވަޑައިގެންފަ. އެކަމަކު ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ 

 

 ން: ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުهللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

ލިބެންޖެހޭ   ކޯޓުތަކުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންބަރ.  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ލިބޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން އަދި ކިރިޔާ   އެއްބާރުލުން މިހާރު އެބަ 

މެޖިސްޓްރޭ ކަންނޭނގެ.މައަހަކޯޓާ    ޓްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންނެވީ    2019  ށް  މި  އަޅުގަނޑު    ވިޓްނަސް ވަނަ 

ހުރީ.   މަޑުޖެހިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  އެބަ   އެހެންވީމާ، ހިޔަރިންގސްތައް  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން    މިހާރު 

ލަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި  އައި ބަދަ   އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޕީޑަށް އެ  އެހެންވީމާ،ގެންދަމޭ.  

އަޅުގަނޑުމެން  ހަމައެކަނި  ނޫން.  އެކަންޏެއް  ކޯޓުތަކުގައި  ރަށްރަށުގައި  ހަމައެކަނި  ހިޔަރިންގސްތައް  އޮންލައިން 

ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން މިހާރު    6ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު  

ކައުންސި އެބަރަށްރަށުގެ  މައްސަލަތައް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  މެދުވެރިކޮށް  އިނގޭތޯ.    ލު  ހުށަހެޅިގެންދޭ 

ހިޔަރިންގސް    އެހެންވީމާ، އޮންލައިން  މި  ލިބިގެންދޭ  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޖަސްޓިސް  އެކްސެސް ޓު  މާނައަކީ  އޭގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ތެރެއިން  6ހުޅުވާލެވުނު  މި  ޕްލަސް  ބަދަލުތަކުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙުގެ  ލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   

އިނގޭތޯ.   ގުޅިގެން  ހަމަ    އެހެންވީމާ،އިޞްލާޙާ  ނެތް.  ދައްޗެއް  އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ.

 

  : ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން

މަދުއިރުގައި އެ  މަދު ކަމަށް. ދެން  ކަމެއް ސްޓާފުން  ފާހަގަވި  ން  އިދެން އަޅުގަނޑު ޕްރެޒެންޓޭޝަނުން އަދި ވަރަށް 

ކޮބައިތޯ    އެއް އިނގޭތޯ.  ފެނުނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބޮޑުކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  ރޭޓު  ވަކިވާ  ސްޓާފުން  ފެނުނު  ބާއެއްގައި 

މުވައްޒަފަކު    11ވަނަ އަހަރުގައި    19މުވައްޒަފަކު ވަކިވި ކަމަށް.    7ވަނަ އަހަރުގައި    2018ނދީ  އެކަމުގެ މިހާރު އޭ

މިއީ ކީއްވެގެންތޯ މި    އާދެ!   ނޫނީ ވަކިވި ކަމަށް  ،މުވައްޒަފަކު ވަކިވި ކަމަށް  13ވަނަ އަހަރުގައި    20ވަކިވި ކަމަށް.  

މަތިކޮށް މި އުޅެނީ ކޮން ކަމެއް، ކޮ ؟ އަދަދުތައް އެހާ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ؟ ން މައްސަލައެއްތޯއެއީ  އެކަން  އަޅުގަނޑަށް 

 އަސްލު ފާހަގަވާ މިންވަރަށް އެ ބާތަކުން ފެންނަން ހުރީމަ.
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ކުރިން   އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލިން  ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް  ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި  ހަމަ  ވެސް 

އިނގޭތޯ.   އިޝޫ  ނުކުރާ  ރިޓެއިން  ސްޓާފުން  މިހާވަރަށް  ކަމަކަށްވިއޭ  އެލަރމިންގ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ފާހަގަކުރަނީ  އެހެންވީމާ، މި  ބޭފުޅުން  އެ  ވާހަކަދައްކާއިރުގައި  މުވައްޒަފުންނާ  ޓްރައިބިއުނަލް    އަޅުގަނޑުމެން 

މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭތޯ  ބޮޑަށްއޮފިސަރުން  ހަމަ    ފަހަރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  ފާހަގަކުރެވެނީ 

މަހު  އެހެންވީމާ،ބަދަލުވަމުންދާތަން.   ތިމަންނަމެން  ފާހަގަކުރަނީ  މި  އޮފިސަރުން  ރުކުރުމާއި،  ޟަޓްރައިބިއުނަލް 

ވަނުމާއި،   ބަޚަހިޔަރިންގސްތަކަށް  ދެއްކުމާ ސްމުންނާ  ވާހަކަތައް  އެ  ތެރޭގައި  މި    ދަލުކޮށް  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ 

ރޭ   އެ  ނުވަތަ    8ޙަޤީޤަތުގައި  މައްސަލަތައް    9ޖަހާއިރު  ހަމަ  ވިޔަސް  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަކަމުގައި  ޖަހާއިރު 

ނުނި މަސައްކަތްތައް  އިނގޭތޯ.  ކަމަށް  ވޯރވަ އޯ  އެހެންވީމާ،.  މެއޭނުނިންމޭ  އެގޮތަށް  ބަލާއިރު  ކްކުރ ލޯޑްކޮށް  ރަން 

ދިރިއުޅުން.   އަމިއްލަ  އެބަހުރޭ  ވެސް  މުވައްޒަފެއްގެ  ނުވަތަ  ވެސް  ސްޓާފެއްގެ  އަހަރެއް   އެހެންވީމާ،ކޮންމެ    ދެ 

އޭގެ އިތުރުން ކުރިއަށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް    ތެރޭގައި ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ސްޓާފުން ހަމަ ބަދަލުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން

ސަ ނުވަތަ  ޕްރޮމޯޝަން  މައްސަލައަކަށް  ނުވަތަ  ބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  ނެތުން  ނެތް  މިތާނގައި  ޕްލޭނެއް  ކްސެޝަން 

ވާނީ އިންޓަރނަލް އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ކޮންމެ    އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  އެހެންވީމާ،އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފާހަގަވެގެން. 

ހުރި  އެ  ނިޒާމު  މުވައްޒަފެއް  ދެވޭނެ  މައްޗަށް  ހަމަ  ކަނޑައަޅާރޭންކުން  ކުރެވިފަތަކެއް  ކަންކަން  އެ  މިހާރު    .  

ކުރިއަށް  ތެރެއިން ހަމަ ސްޓާފުންތައް އެބަހުރި އެގޮތަށް  މަޤާމުހުރި    އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަތީ  ތަކަށް ވެސް  އެއަށްވުރެ 

ހަމަ އެ ނިޒާމު ގެނެސްފަ.  އަޅުގަނޑުމެން  ގަބޫލުކުރަނީ    އެހެންވީމާ،ގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން މި 

   .ޓަކައި ހުރި އިޝޫސްތައް ން އެންގޭޖުވުމަށްމުވައްޒަފު

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީހުންނޭ   އެހެންވީމާމީގައި   ވަކިވެފައި ތިބި  ވަޒީފާއިން  އެދިގެން  އަމިއްލައަށް  ވިދާޅުވީ  ތި  މުވައްޒަފުން    މި ހިމެނޭ 

ހަމަ އެދިގެން ވަކިވާ  ؟ ނޫނީ ވަކިކުރެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ދެއްތޯ މިއީ، މި ބާތަކުގައި މި ފެންނަނީ

މި މީގައި  މުޅިން  މި  މީހުންތޯ  ފެންނަންއިއިނީ  މީހުންނާ  ނޫ؟ ން  ވަކިކުރެވުނު  މިގޮތަށް  މައްސަލައެއް  މީގެ  ނީ 

  ގެންޏާ ވެސް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. އެއީ އަޅުގަނޑު ނއެ ނަންބަރސް އެ؟ އެކީގައިތޯ މީގައި މި ހިމެނެނީ

 ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅައިގަންނަ ނަންބަރުތަކެއް މީގައި ހުރީ.  
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 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا  އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ  ވަޒީފާއާ

މީގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އިސްތިމީނއާދެ!  ހަމަ  އަދި  ޢުދީ  ދެން  ފާދިނުމާ 

ނޭނގެ ދަންނަވާކަށް  ނަންބަރސް  އަޅުގަނޑަށް  ވަގުތަކު  މި  އިނގޭތޯ.  ގުޅިގެން  ވަކިކުރުމާ  އެކަމަކު    .ވަޒީފާއިން 

އިން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިތާ މަސައްކަތްކުރަން ފެށިފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   2019އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ  

ގައިމު ވަކިކޮށްފައެއް. އާދެ!    5ވެސް    ގަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުހުންނާނެ  ގިނައަކުންނެއް  މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ 

 !އާދެ

 

 ރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

  މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަ. އޭގެތެރެއިން ނިންމުނު   270ދީ  ނގައި މީ   2020  ދެން އަޅުގަނޑަށް މި މައްސަލަތައް، މިހާރު

މުޅި މައްސަލަތައް އެއްކޮށް ނިންމާ  މި  ކަމަށް އެބައިނދޭ.    މައްސަލަ ނުނިމޭ   181  .މައްސަލަ  89ކަމަށް މި އިނީ  

  . ތިއްބެވި  މިހާރު ދެން މެންބަރުން ވެސް ހަމައަށް އެބަ؟ ވޭނީ ގާތްގަނޑަކަށް ކިހާ ދުވަހެއް ވާނެތޯބެކްލޮގް ސާފުކުރެ

މި    އެހެންވީމާ، މިހާރު  އިތުރަށް،  އަދި  މިކަމަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ދުވަހެއް  އަދި    181ކިހާ  އިތުރަށް  މައްސަލައިގެ 

  އެހެންވީމާ، އްސަލައަށްވުރެ ގިނައިން އެބައުޅޭ.  މަ  220މައްސަލަ ލީމަ ގާތްގަނޑަކަށް    40ވަނަ އަހަރުގައި    2019

އަދި   އެ  2021އެއީ  ނުލައި  މައްސަލަތައް  ނުލާ  62  ގެ  ހުރިހާ    އެހެންވީމާ،.  މައްސަލަ  މި  ގާތްގަނޑަކަށް 

 ؟ މައްސަލައެއް ނިންމާ ޓްރެކަށް މި އެޅުވެން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެތޯ އަދި

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުބެހޭ  ވަޒީފާއާ

  40ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ހަމަ މި މަޝްވަރާތައް ކުރެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  

ނޑު މި ދެންނެވި ރީޒަންސްތަކާ ހެދި  ވަނަ އަހަރުގެ، ދެން އަޅުގަ  2019މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން  

މަޑުޖެހިފައި ހަމަ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑު  ބަލައި  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ދެން  ހުރީ. 

މައްސަލައެއް މި އޮތީ ހަމައެކަނި    8ގާތްގަނޑަކަށް  މިހިރީ.  ލީގަލް ސެކްޝަނުން ބަލާއިރުގައި ހަމަ ޚުލާސާ ނިމިފައި  

ނުގޮސްޚުލާސާއަ މެދުވެރިވެ .  ށް  އޭގައި  ސަބަބުތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ކިތަންމެ އޭއޭގެ މާނައަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  . ދެން 

ހަމައަށް   ޚުލާސާއާ  ހަމަ  މައްސަލަތަކުގައި  ކަހަލަ  ބައެއް  ހުރޭ.  ހަމަ  މަސައްކަތްކުރިޔަސް  މައްސަލަތައް  ނުދާ 

ނި  އެހެންވީމާ، އެޕްރީލް  އޮތީ  ނިންމާފައި  މި  މި    މޭހިސާބަށްއަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    2019ދާއިރުގައި 

ކުރެވޭނެއޭ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޕުޓެއް ލައިގެން ނިންމޭ މައްސަލަތައް. ދެން    ކްލިއަރއަޕް

ރެސް އެބަވޭ  ވަނަ އަހަރުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮގް  2020އިތުރުން    އޭގެ
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ބޮޑަށް   މިވަރަށް  ރިޑަންޑަންސީއާ  ހުންނަނީ  ބޮޑަށް  އޭގައި  ދެން  މައްސަލަތައް.  ހުރި  ގުޅިގެން    އޭގައި  ކަންކަމާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ ސިމިލަރ ކޭސަސްތަކެއް މި ހުންނަނީ. ނަމަވެސް. ހަމަ  އިނގޭތޯ

ގުޅިގެން އެ ވޭރިއޭޝަންސްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ވަގުތަކު އެޑްރެސްއެއް  އޭގައި ޖަވާބުދާރީވުމާ މި ކަންކަމާ  

ހަތަރު މަހެއް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ނުކުރެވޭނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ މިއަހަރުގެ އަދި ދެ ތިން

ވޯ  ކެޕޭސިޓީގައި  ފުލް  ހަމަ  އެންމެ  ޚުލާސާ ރވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެ    ކްކޮށްގެން  ހަމައަށްދާ  ޚުލާސާއާ  ނިމިފައި، 

ނޫ ހަފްތާ  ދެ  އެއީ  ނީމައްސަލައެއް  އިނގޭތޯ.  ނިންމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  ހަފްތާ   ،އެހެންވީމާދެން  .  ތިން 

ކަމެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، އާދެ!    ކިހާ މުއްދަތެއް  ނެ ވަގުތު ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ  އަޅުގަނޑަކަށް މި

ޓާގެޓައަޅުގަ މެންބަރު.  ނޑުމެންގެ  އިނގޭތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  އޮންލައިން،  ދެންނެވި  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ކީ 

ހަމައަށް   ޚުލާސާއާ  އެއްކަލަ  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ހަމަ  މައްސަލަތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޓާގެޓަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އޮންލަ  ފާހަގަކުރަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ނިޒާމެއް،  ގުޅިގެން  ގެންދެވޭނެ  ކަންތައްތަކާ  މި  ހިއަރިންގއާ  އިން 

ޚުލާސާއަށް ދިއުމަށްފަހުގައި ޓޫ ވީކްސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުން    އެހެންވީމާ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިވެއޭ.  

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެއީ ހަމަ ވަރަށް އަވަސް  ވެސް    އެހެންވީމާ،އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ.    އިއްވުން

ދިއުމުގެ ނޮވްމެބަރއަށް  ޓާގެޓަކީ މިއަހަރުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުރި    ވެދާނެއޭ. އެކަމަކު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރިން 

ގެ    2020ސް  ޕްލަ  2019ދަނީ    މައްސަލަތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބެކްލޮގް ކްލިއަރކުރުން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި

މަރުޙަލާގައި.   ކްލިއަރކުރުމުގެ  ނޭނގެ  އެހެންވީމާ،ބެކްލޮގް  ދަންނަވާކަށް  ތާރީޚެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަކި  އެކަމަކު   .

ދަންނަވާ މި  އިއްވުން    އަމާޒަކީ  ނިންމުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތެރޭގައި  ހަފްތާ  ދެ  ނިންމުމަށްފަހު  ޚުލާސާ  ގޮތަށް 

 އިނގޭތޯ. 

 

 ބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ޖިނާޚިއަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ   ވަރަކަށް ކޯޓުތަކުގައި  އަ އިޖުރާޢީ ޔާލެއް  ތުގެ ގާނޫނާ އެކީގައި މިހާރު ކޮންމެވެސް 

ޝެޑިއުލެއްގައި  މިވެނި  ދުވަހަކު  މިވެނި  މިހާރު  އެބަދޭ.  ތާވަލެއް  މައްސަލަތަކުގެ  ހިނގާއިރުގައި  މައްސަލަ    ހަމަ 

ކުރާނީ.  އޭ.ނެއޮންނާ މިކަމޭ  ދުވަހަކު  މިވެނި  ނަގާނީ  ހެކިބަހޭ  ދުވަހަކު  މަސައްކަތް    މިހާރު   މިވެނި  އެ 

ކުރެވިދާނެތޯ އިންތިޒާމު؟ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  އެ  ކުރެވެންޏާ  ދުވަހެއްގެތެރޭ  ހަމަޖެއްސިދާނެތޯކިހާ  އެއީ ކޮންމެ  ؟ ތައް 

ވަހުގައި ދެން އޮންނަ ހިއަރިންގ އޮންނާނެ ދުވަހަކާއި، އެ  ވެސް ފުރަތަމަ ހިއަރިންގ އޮންނަ ދު  މައްސަލައެއް އައިމަ

 ؟ ކުރެވިދާނެކަމެއްތޯ އެއީ އެއީ ؟ތައް ރާވަން ކިހާ ދުވަހެއް އަނެއްހެން ނަގާފާނެތޯ ރާވަންޏާއިންތިޒާމު



 2021  ޕްރީލްއޭ  05                       ވަނަ ބައްދަލުވުން     21ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

27 

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރިޝްފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޒީފާވަ

އިނގޭތޯ.   ދިޔައިން  ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  މި  ޝުކުރިއްޔާ 

ފުރަތަމަ   ހަމަ  އެގޮތަށް  ހަމަ  ދިޔައީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހާޒިރުކުރިއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މަޖިލީހަށް 

އިބްތިދާޢީ ޑޭޓުއަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  އަޑުއެހުމުގައި  ދެ  ކުރިން  މުންތަކެއް  ވާގޮތަކީ  ދެން  ވެސް    އިނގޭތޯ. 

ދެންނެވި ރައީސާ  އިންވޯލްވްވީމަ    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޭސްތަކުގައި  މި  މާބޮޑަށް  އެއްކަލަ، ލޯޔަރުން  މިތަނަށް  ފަދައިން 

އެއްކަލަ  ވެސް. ހަދާފައި     ހަދަނީ އަބަދު މީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަނަކަށް ޓްރައިބިއުނަލް   ވާގޮތަކީ ޓްރައިބިއުނަލް އެ

  އައިސްފައި   .ންނަނީވެސް ކެންސަލް ކެންސަލް މި ލޯޔަރސް މި އަ  އެހެން ކޯޓުތައް މާ އިސްކޮށްފައި އަބަދު   ކޯޓުތަކާ

މިހާރު.  ދެންހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން   އުސޫލުން  އިނގޭތޯ.    އާންމު  އަޑުއެހުމުގައި ދެން  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް 

ތާވަލްކުރަމުން   10ވަހުން  ދު  10 ހަމަ  މެންބަރުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހަކު  ދުވަހުން  އެކަމަކު  ވެސް    ދަން. 

ޑޭޓުކައަޅުގަނޑުމެންނަ ދޭ  އެ  ނިންމިދާނެށް  ޑޭޓަށް  އެ  ކޭސްއެއްގައި  މަދު  ހަމަ. ވަރަށް  . ތަކަކަށެއް އަދިއެއް ނެތް 

ދުވަސް    10  ، ދުވަސް  7ޝަނުން ވެސް ހަމަ އެދޭނެ  އާންމު އުސޫލުން ހަމަ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިހަމަ  އެހެންނޫނީ  

މަ ހަމަ ކޮންމެ  މަހުއެގޮތަށް  ދިނުމަށްފަހު ހުޟަރު، އަޅުގަނޑުމެން  ދޭ  މި  އެދޭނެ އިނގޭތޯ ގައި  ޟަރުކޮށްފައި    ވެސް 

 ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދިޔައީ. ކުރިން އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން . ވަރަށް އުނދަގޫ އެހެންވީމާ،. ހަމަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި  މިހާރު  އަރަނީ  މި    ހިތަށް ދެން  އަޅުގަނޑު   މިހާރު  ނަމަވެސް،  އުސޫލަކުން  ހަރުކަށި  ތަންކޮޅެއް  އެގޮތަށްވީމަ 

މިކަން ނިންމާލުން އެހާ،  ކަމެއް ނުދެނީއޭ.  ސްށް އިއަޓްރައިބިއުނަލް  ދެން  ވިދާޅުވީ ހީވަނީ އެހިސާބުން  އަޅުގަނޑަށް 

ގަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް ގައިމު ހުށަހަޅާ    ވެސް  އެއީކީ. ވަކީލުން އިސްކަން ނުދެނީ ނޫނީ މައްސަލަ  ކަމެއް ނޫން 

ނުކުރެވޭ. އެ    ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް   މީހުން އިސްކަން ނުދެނީއޭ، އެއީކީ މައްސަލަ ލަސްވާންޖެހޭ ސަބަބެއް

 ؟ކަމެއްތޯ އެކަމުގައި ކުރެވޭނީ ކޮން ؟ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮބައިތޯ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅަކީ

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

މެންބަރު.   ނުކުރެވޭނެ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ކަމަކީ އަސްލު  ދެންނެވި  ދެންނެވި، ދެންމެ  ތި    އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކިޔާފައި އިނގޭތޯ.    ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެއްބަސް  ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާދަމާ ވެސް ފެށިދާނެ
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މެންބަރ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން    ދެންމެ  ފާހަގަކުރެއްވީ  އެ  ވެސް  ހުރި ރިޝްފާ  ކުރިޔަސް  ކަންކަން    އެ 

އެހެން ،  ނަމަވެސް.  ދަތިތަކެކޭ މިހާރު   އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނޭ.  ދޫކޮށްލަނީކީއެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ    ކިޔާފައި  ވެސް 

އެޖެންޑާއެ ރިފޯމް  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަލާއިރުގައި  ޕްރޮގްރެސްއަށް  ކިއިދާނެކޭސަސްތަކުގެ  ވެސް    . ކޭ 

ހުރިހާ  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ    އަޅުގަނޑުމެންގެ  އުނދަގޫވޭ  ވަރަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތަކަށް، 

އަންނާތީ.   އަބަދު  ޝަކުވާ  މި  އޮތުމޭ  އޮންނަ  ގެއްލިފައި  އިތުބާރު  އޮންނަ  މެދުގައި    އެހެންވީމާ، ޓްރައިބިއުނަލްއާ 

ހަމަ   މަސައްކަތްކުރަނީ  މި  ޢައަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމޭ.  އައު  ކަންކަން  އެ  މި    އެހެންވީމާ،ޒުމަކާއެކު  އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި   ދެން މިހާރު  ،ތަކެއް ދިނުމަށްފަހުގައިދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޑޭޓު

ދުވަހު    އެ  ށްދެއްވާފައި އެ ފުރުޞަތަ  .ހަމަ ވަކި ފުރުޞަތުތަކެއް ދެއްވާނީވާ  ޕްރެކްޓިސްކުރައްހަމަ  މެންބަރސްތައް  

ލާނެ    ވެސް  ކަމަށް ހަދާފައި ހަމަ ނިންމާ  ކަމަށްވާނަމަ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު  ތުރަށް ބަޔާންތައް ހުށަނޭޅިއްޖެދެން އި

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރު ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދިޔަ   އެހެންވީމާ،އިނގޭތޯ.   ސް އޭތި  ޔައަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ 

ކުރީގައި  ނުވަނީ  ފެންނަން ހުރި    ވިއު  ގަބޫލުކުރެވެނީ    އެހެންވީމާ،ހުރީމަ.    ޕެންޑިންގސްތައް  އަޅުގަނޑަށް 

މަސައްކަތްކުރަމުން ސްޕީޑުގައި  މި  ހިސާބުގައި    އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެދުތެރޭ  މިއަހަރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮސް 

އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރީއަޅުގަނޑުމެންގެ އައުޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ    އެހެންވީމާ، .  ޕުޓް ފެނިގެންދާނެއޭ. އެއީ 

 ތި ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން އިނގޭތޯ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ވަކީލަކަށްވީމަ އަދި، ވެދާނެ    ޑަށް އަސްލު ސާފުނުވި ބޮ  ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެހާ  ދެން އަޅުގަނޑު 

ވާހަކައެއް  ކޮމްޕްލެކްސްވާ  މައްސަލަ  އައި  ވަކީލުން  މި  އަސްލު  .  ދެއްކީމަ  ކަމެއް  އެއެއް  އަޅުގަނޑަށް 

އެއީ  ރއަންޑަ ނުވޭ.  ވަކީލުން  ހަމަ  ޤާނޫނުއަސާސީން  މި  ސްޓޭންޑެއް  ވެސް  އެންމެންނަށް  ހުރިހާ  ޙައްޤެއް  ލިބޭ 

ވެސް ހަމަ ޖެނުއިންކޮށް މި ބުނަނީ އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އަސްލު     އަސްލުއްޔަންކުރުމުގެ. ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ ޢަ

  ތި މާނަކުރަނީ ކިހިނެއްވާ  . އެއީ ކަމެއް ނުވި މި ކޮމްޕްލެކްސްވާ ވާހަކަ ކިހިނެއް އަސްލު ވާކަމެއް  ސްޓޭންޑެއްރއަންޑަ

  ؟ކަމަށްތޯ ތި ފާހަގަކުރަނީކޮމްޕްލެކްސްވާ  ކޮމްޕްލެކްސް އެއީ ކިހިނެއް   މި؟ ށްތޯކަމަ ކަމެއް

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ
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ހަމަ   އެއީ  އެއީކީ.  އިނގޭތޯ  ނޫން  ވާހަކައެއް  ދައްކާ  އެކަނި  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ހަދާ ރިސަރޗް މި  ކޮމްޕްއަޅުގަނޑުމެން  ކޭސަސްތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ހަމަ މިހާރު  ސްވެގެން  ލެކްތަކަށް ބަލާއިރުގައި 

ސަބަބުތަކަށް މި  ފާހަގަކުރެވިގެންދޭ    .ޓަކައި  ދަނީ  ހަމަ  ހިމެނޭ. އޭގެތެރޭގައި  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންސް  ލީގަލް  ބަލާއިރު 

ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން ދެންސް  ލީގަލް  މި  އަޅުގަނޑު  ފެށިގެން  ހިސާބުން  އަމުރުއަންނަ  ވަގުތީ  ވަގުތީ    .ނެވި  ކުރީގައި 

ނުވަތަ    .އަމުރު ލޯޔަރުންނަކަށް  އިނގޭތޯ  ނޫން  ބަހަކަށް  ކުޑައިމީސް  ކޮންމެހެން  ނުދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ދެން 

އިނގޭތޯ ރިޕްރެޒެންޓޭޝަންސް  ނޫން  ވަކީލުންނެއް  ހަމައެކަނި  މި    .ވަކީލުންނަކަށް.  އަޅުގަނޑު  މާނައަކީ  އޭގެ 

ބަ  ހަމަ  ތިންދަންނަވަނީ  ހަމަ  އިނގޭތޯ،  ސީޣާ ސާފުނުވެގެން  އަޑުއެހުމަކަށް،އެއްފަހަރު  އަދި    ހަތަރު  ދާއިރު ސީޣާ 

މި ދޭ. އަޅުގަނޑު  ހުންނާނެ ލޫޕްހޯލްސްތައް އިނގޭތޯ. ހަމަ    ސާފުނުވާ ހިސާބަށް ވެސް  ދަންނަވަނީ އެއްކަލަ ލީގަލީ 

އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން ކޮންމެހެން ލޯޔަރުންނާ    އެހެންވީމާ،އާދެއޭ.  ތައް  ހިފާ ފަހަރުވެސް  އެ ލޫޕް ހޯލްސްތަކުގައި  

ބޭފުޅުންނާ ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ  ނޫނީ  އިނގޭތޯ.    ހެދި  ވާހަކައެއް  ފެއިލްވާ  ނިޒާމް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މުޅިއަކުން  ހެދި 

ތަފު އޭގެ  އިޖުރާއަތެއްގައި  ކޮންމެ  ހުންނަ  އެއްކަލަ  އެވެސް  ދަންނަވަނީ  މި  މި    ލުސީ އަޅުގަނޑު  ކަންކަމާ  ހޯދުމާ 

އެކަން މި ފާހަގަކުރީ. ފަހަރެއްގައި   ޕްރެކްޓިކަލީ ފާހަގަވާތީ  ދަތިތަކެއް ހުންނަކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގުޅިގެން ހަމަ 

މި ދަންނަވަނީކީ ކޮންމެހެން  މެން  އަޅުގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ ނުބައި އިމްޕްރެޝަންއެއް ލިބިދާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު

ހުރިހާ  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ކަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުވަތަ  ވަކީލުން  ލަސްވަނީކީ  އެކަމެއްގައި  ނުވަތަ  އިލްޒާމް  މެއްގެ 

ހުރި ކަންތައްތަކެކޭ   ނޫނޭ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ދުނިޔޭގެ ހަމަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި 

ކޮމްޕްލެކްސްވަނީ    އޭ.  ފެށިގެން ކޭސް ކޮމްޕްލެކްސްވެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ލީގަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންސް އަންނަ ހިސާބުން

ޒާތުގައި ކުރީގައި   މައްސަލަ ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރޭގައި އެއްކަލަ ލީގަލީ އެ ހުންނަ    މަހެއް  6އޭގެ  ތެރޭ ނިމޭ 

ލީގަލް ރޗެލެންޖަ ހުންނަ  އޭގައި  އެބަޖެހެއޭ  މެންބަރުން  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހަރެއްގައި  ކޮންމެ  ކުރާ  ހަމަ    ސްތައް 

ހުރިހާ  މި  ޖަވާބުދާރީވުމާ  އެއަށް  ބަލާ  އެހެންވެއްޖެ  އިމްޕްލިކޭޝަންސްތަކަށް  ގެންނަން.  ދެ  ކަމެއް  ކުރީގައި  އްޔާ 

ފަސް އަޑުއެހުމަށް ދެމިގެންދާނެއޭ. އެއީ ޕްރެކްޓިކަލީ  ،ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދަނީ ހަތަރު  އަޑުއެހުމުން ނިންމޭ

ތެރެއިން    މެން މި ފާހަގަކުރީ. އަނެއްހެން ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމުގެއޭތި ހިނގާ ގޮތޭ. އެކަން އަޅުގަނޑު

ވެސް   އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ނުވަތަ  ބެކްހަމަ  ލޯޔަރުންނަށް  ކޮންމެހެން  ގްލީގަލް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވަތަ  ރައުންޑް 

ކުޑައިމީސް އިނގޭތޯ  ނޫން  ބޮލަކަށް  ލޯޔަރުންގެ  އަޅު  .ގޮތަކަށް  އޭތި  ސިސްޓަމްގެ  އެކަމަކު  ދެންނެވީ  މި  ގަނޑު 

 އިޝޫ އިނގޭތޯ.  އޭ  ތެރޭގައި އެބައުޅެ
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު މި ފާހަގަކުރީ   އަޅުގަނޑު  ގައި   2020؟ ، އިތުރު ބޭފުޅަކު ސުވާލެއް އެބައޮތްތޯ އަނެއްކާގައި  2020ދެން 

ފެނޭ. ދެން އަޅުގަނޑަށް މި އަހަރު މިހާހިސާބަށް    ގެން މަތިވެފައި ހުރިކަން އެބަރޭޓް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ކޮވިޑާ ގުޅި

އެބަ   80އައިއިރުގައި   އަހަރަށްވުރެ    އެހެންވީމާ، ފެނޭ.    މައްސަލަ  މިދިޔަ  ބަލާއިރުގައި  ދާގޮތާ  ރޭޓް  މި  މިހާރު 

 އަދިވެސް އަޅުގަނޑަކަށް އަސްލު  ކަމަށް ވަނީނަމަ ދެން މި ހުރި މައްސަލަތައް   ދެން މަދުވާ ؟ މަދުކޮށްތޯ މި އަންނަނީ

އެބަ  ޑޭޓެއް  ނިމޭނެ  ދިޔައިމަ  ބަޔާނަށް  ޚުލާސާ  މައްސަލައެއް  މިހާރު  ސާފެއްނުވި  އެހާ  ،  ދެއްވާ  ސާފުކޮށެއް 

ޖުމްލަކޮށް    .ދެއްވާ  ދެއްވާ، މުއްދަތު އެބަ  ގާތްގަނޑަކަށް އެސްޓިމޭޓެޑް މުއްދަތެއް، ޓޫ ވީކްސް އެބަ މުޅި މައްސަލަ 

ހުރި މި ކަންތައްތައް ނިމުނީ. ގާތްގަނޑަކަށް ތި    ރަނގަޅަށް ޓްރެކަށް އެޅިގެން ހިނގަންފެށީމަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި މި 

މަސްދުވަސް ކިތައް  އަމާޒަކީ  އަމާޒަކީ  ބޭފުޅުންގެ  ނިންމުންތޯ  މައްސަލައެއް  މައްސަލަ  ؟ ތެރޭގައި  ބައިވަރު  މިހާރު 

ކުޑަކޮށް އެހެންނަމަވެސްހުރީމަ  އުނދަގޫވޭ.  ކިހާ  ،  ގޯލްއަކީ  ކޮބައިތޯ  އެޅުނީމަ  ހަމައަކަށް  ތެރޭގައި    މި  ދުވަހެއް 

ނިންމުންތޯ މައްސަލައެއް  މަޝްވަރާކުރެވިފައިހެން  ؟ ހުށަހެޅޭ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެ 

 އޮންނަންވާނީ.

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا  އާމިނަތު ޢަބްދުބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ  ވަޒީފާއާ

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ދެން  މަޝްވަރާކުރެވި  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ކަންނޭނގެ ނެތީ  ފާހަގަކުރެވިފައި  ސްޕެސިފިކަލީ  ސީދާ  އެކަން  ދަންނަވަނީ    . އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުކުރީގަ ފާސްޓް   މެން އި  ޓްރެކް ދެންނެވި  ވެސް    ތެރެއިން  ވޭޖަ   ދުވަސް   28ގެ  ގުޅިގެން  ރތެރޭގައި  ސްއާ 

  ސިކްސް ޓު ފޯ މަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ. ދެން ތެރޭގައި ނިން ދުވަސް  28އްޔާ ވެއްޖެ  ނުވަތަ އެކަހަލަ އިޝޫއެއް 

ތާރީސްއަމަންތް ނިންމާ  ޑިސްމިސަލްއެއް  އަންފެއަރ  ނޯމަލް  ދެންނެވީ  ކީ  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން    ސިކްސް ޓު  ފޯ  ޚޭ. 

ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެކްލޮގެއް ވެސް އޮތީމައޭ. އެކަމަކު ނޯމަލް ޓްރެކަށް    އެއްކަލަ ޕްރެކްޓިކަލްނުވެ މިސްގެ  މަންތް

ފޯ    ޓްރެކަށް އެޅުނީމައެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ ބެކްލޮގް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމޭ. ނިންމާފައި ނޯމަލް  

 ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައްސަލަތައް ނިންމޭނެއޭ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ.  ސް މަންތް ސިކްސްޓު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގެންދަވާ.   ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝަފީޤް  هللا ބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަ

މި ދަންނަވާލަން  ގުޅުން  އަޅުގަނޑު  ސުވާލާ  ކުރެއްވި  ސިރާޖު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސުވާލެއް. އެއީ    އުޅެނީ  ހުރި 

މައްސަލަ ތި    283މި    އެހެންވީމާ،މައްސަލަ.    283ލަ މި އުޅެނީ  މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ޖުމު  ރަ ބެކްލޮގްގައި މިހި

އެބަ    .ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ އަންދާޒާއެއް ގެންގުޅުއްވާނެ ކަންނޭނގެ؟ ބޭފުޅުންނަށް ބަލާ ނިންމޭނީ ކިހާ މުއްދަތެއްގައިތޯ

ތިމަންނަމެން   ނިމުނީމަ  ބެކްލޮގް  މައްސަލައެއް ވެސް ނިންމާ ސް  މަންތް  ސިކްސް ޓު  ފޯ  ވިދާޅުވޭ    ތެރޭގައި ކޮންމެ 

މި  ޓާގެޓަކަށޭ  ޓާގެޓަށް    އެހެންވީމާ، މަސައްކަތްކުރަނީ.    ކަހަލަ  ވިދާޅުވާ  ތި  ވެސް  ކޮންމެގޮތެއްގައި  މިހާރު 

ވަނަ އަހަރުގެ    2019މައްސަލަ، އޭގެތެރޭގައި އެބައުޅޭ    283  އެހެންވީމާ،ފަތާ.  ވާނިންމަ  283ވަޑައިގެންނެވޭނީ މި  

  އެހެންވީމާ، .  މައްސަލަ  181  .ސަލަވަނަ އަހަރު އެހެރީ ވަރަށް ބައިވަރު މައް  2020މައްސަލައެއް ވެސް. އަދި    40

 ؟ނިންމަން ކިހާ މުއްދަތެއް ނަގާނެތޯމައްސަލަ  283މި 

 

 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޒީފާއާ

ކުރިން ދިނުމުގެ  ޖަވާބު  ތިއަށް  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތް  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުން  ވެސް  ތެރި 

ކަމަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މިހާރު އެންމެ މައިގަނޑު އިޝޫއަކަށް މި    ފާހަގަކުރެއްވި

ދެއްތޯ ލަސްވުން  ލަސްވާ  މައްސަލަ  ވަޒީފާ؟ ވަނީ  ބެހޭމިހާރު  އެންމެ  އާ  އި  ގާނޫނަށް  ގެނެވުނު    ޙާ ލާ ޞް ފަހުން 

އަޑު އެބަވޭ  ގާނޫނުގައި  ގެންދަންޖެހޭނެއޭ.  ގުޅިގެން  ކުރިއަށް  ގޮތުގައި  ވިޔަސް    ކޮންމެގޮތެއް   އެހެންވީމާ،އެހުމުގެ 

ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަޔާން ބަދަލުކޮށްގެން ވެސް އަޑުއެހުމުގެ ގޮތުގައި ކޮންސިޑަރކޮށްގެން އެކަން އެބަ ކުރެވޭ.  

މައްސަލައިގަ  ،ނަމަވެސް ގެންދަންޖެހޭތީ  ކުރިއަށް  ގޮތުގައި  އަޑުއެހުމުގެ  ޚަމިހާރު  ނުވަތަ  އި  ހާޒިރުވެ  ސްމުން 

ގެންދާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް އެވްރެޖްކޮށް މައްސަލައެއްގައި އެބަ ހޭދަވޭ ހަމަ    އޮންލައިންކޮށް ވެސް ހިއަރިންގ ކުރިއަށް 

  އެ ވަންނަ ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ އެ އި  އަކީ މައްސަލައިގަ އޭގެ މާނަ  އެހެންވީމާ،މިނިޓްސް އާންމުގޮތެއްގައި.    45

ހަމަ   ކޯޓުތަކާ  ދެން  ޖެހެނީ.  މި  ކުރަން  ވެސް  މަހުޟަރު  ހަމަ  ނިކުމެ  އިނދެފައި  ރޫމްގައި  ހިއަރިންގ  ގަޑީގައި 

ނިންމުމެއް  ތަކެއް ގެންދެވިގެން  ގރައީސް ވެސް ކޮމްޕެއަރ އާންމުގޮތެއްގައި އެ ކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ގޮތަށް ހަމަ ހިއަރިން

ޕްލަސް    އެހެންވީމާ،މި އިއްވަނީ.   ވެސް އާންމުގޮތެއްގައި ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގައި ލީގަލްއެއް  ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގައި 

ނެތް.   ނުވެސް  އަދި  މިހާތަނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަހުރޭ.  އޮފިސަރ  އެޑްމިން  އޮފިސަރ،  ކޯޓު  އޮފިސަރ، 

ނޫން  އެއްވެސް  އެގޮތަކަށެއް  އޮފިސަރއެއް.  ކޮ  .ވަރަކަށް  އެންމެ  ހުންނަނީ  މި  ސެކްޝަނެއްގައި    އެހެންވީމާ، ންމެ 
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  އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ކުއްޖާއަށް އެބަ ބުރަވެގެންދޭ މަހުޟަރުކުރުމާ ޕްލަސް ހިއަރިންގއަށް ވަންނަ ވަނުމާ.  

މިސާލަކަށް މިހާރު  ލަސްވެގެންދޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ގޮތު  ،މައްސަލަ  އަވަސްކުރުމުގެ  ކިޔާފައި  މައްސަލަ  ންނޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަހުޟަރު ނުކުރެވި ކިހިނެއްތޯ މައްސަލަ ނިންމާނީ. އެ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ބިނާކޮށް އެނަލައިޒްކޮށް  

އެ    ކަމެއް  ހުރިހާ  ގިނަދުވަސް  ވަރަށް  ހޭދަވޭ  އެބަ  ގާތްގަނޑަކަށް  ނިންމަންޖެހެނީ.  މި  މައްސަލަ  މެންބަރ  ކޮށްފަ 

ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް   އެހެންވީމާ،މަހުޟަރުކުރެވިގެން މައްސަލަ ނިންމަން ވެސް.  ންޓްސްތައް  ހުރިހާ ޑޮކިއުމަ

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ލިބިފަ.   ދެންނެވި ނަމަވެސް ހަމަ އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އިތުރު ސްޓާފުން މިހާރު 

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ  ވަޒީފާއާ

އަދި   ސުވާލަށް  ކުރެއްވި  މެންބަރ  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އޮތްކަމުގައި  އިތުރުކޮށްލުމަށް އަދި  ބަލްކެއް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ޓަކައި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަ  ވިޔަސް  މަ  ދަނީ 

އިނގޭތޯ ބުރަވެގެންދާނީ  އިތުރަށް  ލޯޑު  މި   .އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގެ    2021ހަމަ    ދަނީ 

ނިންމު  ތެރޭގައި  މަންތްސް  ސިކްސް  ވެސް  މެނޭޖްމަށްމައްސަލަތައް  ކޭސް  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު    މަންޓް . 

އޮފިސަރ  ސޮފްޓްވެއަ ޓްރައިބިއުނަލް  އަދި  މެންބަރއަށާއި  މަންތްސް  ތެރެއިން  ސިކްސް  އެނގިގެންދާނެއޭ  ރއަށް 

އޭތި   އަޅުގަނޑުމެން  މަންނިވާންވާއިރަށް  މިހާރު  އެކަމަކު  ނިޒާމުތަކެއް.  އެ  ނެތޭ  ކުރީގައެއް  އެކަމަކު  ންޖެހޭނެކަން. 

ކުރިއަށް  ބެކްލޮގްސްތައް  ހުރި  ކުރީގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބުރަވާނީ.    އެއާއެއްކޮށް  އޭތީގައި  މެންބަރަށޭ  ދާއިރުގައި 

ނޫނޭ.   ބާއްވަނީކީ  އަންޓަޗްކޮށް  އެ  ހަމައެކަނި  އަންދާޒާކުރަނީ    އެހެންވީމާ،އަޅުގަނޑުމެން  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

  ލޯޑް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ ނޫނީ އޮކްޓޯބަރ ހިސާބަށް ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޭސް

ކް  ބޮޑަށް  ވަކި  ވެގެންދާނެއޭ އިނގޭރ ލިއަބެކްލޮގް ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޒާތުގައި  ތޯ. ދެން ކޭސަސްތަކަކީ އޭގެ 

އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  ދަތިވާނެ.  ދަންނަވަން  ނިންމޭނެއޭ  އެއްފަހަރާ  މައްސަލައެއް  ހުރިހާ  ތެރޭ  ތާރީޚެއްގެ 

ވެ މައްސަލައެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ނިންމެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދާއިރަށް  އެހާހިސާބަށް  ކުރަނީ  މި  ހަމަ  މަސައްކަތް  ސް 

އިނގޭތޯ. ދެން   މި    2021ނިންމުމޭ  މަންތްސް ތެރޭގައި މިއަހަރު  ފޯ ޓު ސިކްސް  ގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ   ނިންމުން.  ހަރަޖިސްޓްރީވެގެން  މައްސަލަތައް  ހުރި  އެއާއެއްކޮށް  އެހެންވީމާ،  ވާލުކުރެވިފައި 

 އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.ވެސް   ންލައިންކޮށް ދާނެއޭ އެ ދެބައިއި

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު
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އެބައޮތް   ކަރުދާހެއްގައި  ލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ގޮންޖެހުން  ކުރިމަތިވާ  ޓްރިބިއުނަލްއަށް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ 

ތަ  ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ޓްރިބިއުނަލްއިން  ފަރާތުން  ޛުންފީފާހަގަކޮށްފައި  ޚަސްމުންގެ  މައްސަލައިގެ  ކުރުމުގައި 

ވަޒީފާއާ ފާހަގަކުރަން  އަޅުގަނޑު  އަދި  ދެން  ނުލިބުން.  އެއްބާރުލުން  ނިންމުންތައް    ލިބެންޖެހޭ  ޓްރިބިއުނަލްގެ  ބެހޭ 

 މަސައްކަތެއް  ކަންތައް ޙައްލުކުރެއްވުމަށް އެއްވެސް   ނުވުން. މި ކަންތައް މިގޮތަށް ދިމާވާތީ ތި ބޭފުޅުން މި  ޛުތަންފީ

 ؟ތޯންކުރެވި

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ހުށަހަޅާފައި އޮތް  

  6ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި    ތެރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެއްވީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޒީފާއާކަރުދާހެއްހެން އިއްޒަތް

ކުރުމަށް  ޛުއިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްނެގުމެއްގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުންތައް ތަންފީ  ވަނަ

ކޯޓުތަކާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ދެން  ކުރަންޖެހޭ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ކޯޓުތަކުން    އެބަ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި 

ކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި.  ޛުތަންފީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ހަމަ ފޯމެއް އިނގޭތޯ

އަޅުގަނޑުމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަންފީން  މިހާރު  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  މައްސަލަ ޛުނިންމާ  ވާ    އެއްނުވާ  ނުވަތަ 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އަމިއްލަ   އެކަންގުސްނެއިމައްސަލައެއް  މަތިން އެބަ ބަލަންޖެހޭ    އެހެންވީމާ، ވޭތޯ.  ޛު ތަންފީމުގެ 

އެކަމުގައި އެ ޚާއް ކޯޓަޞަ އަޅުގަނޑުމެން  އިން  އެ  ކާ ކުރެވިފައި  މިހާރު   ވާހަކަދައްކައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން    ކަންކަން 

މި  ތަންފީ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެންދަމުން.  ކުރިއަށް  ރޭޓާ ޛުދަނީ  ދާނީ    އެ   ވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން 

އިނގޭތޯ.    ކުރަމުން ކޯޓުތަކާ ސާއްހި މިހާރު  އެހެންވީމާ،އެއްކޮށް  ކުރިއަށް އެބަދޭ. ދެން އޭގެ    އެ މަސައްކަތް  ވެސް 

ސާފުނުވެ އަޅުގަނޑަށް  ކަންތައް  އިން  ދެން  އަޅުގަނޑަށް  އިނގޭތޯދިޔައި  އިތުރުން  ތަކުރާރުކޮށްލަދެއްވުމަށް    މަ 

 ދަންނަވަން. 

 

 ކަދެއްކެވުން: ޝަފީޤް ވާހަهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ނުވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ.  ޛުޚަސްމުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމާ ނިންމުންތައް ތަންފީ

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ
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އިއްޒަތްތެރި   ނުލިބުންޝުކުރިއްޔާ  އެއްބާރުލުން  ފަރާތުން  ޚަސްމުންގެ  ދަންނަވަނީ    މެންބަރު.  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން 

ވެސް އޮވޭ. އޭގެތެރޭގައި    ދާއިރުގައި ދެން އޭގައި މެންބަރަށް އޮންނަ އިޚްތިޔާރީ ބާރެއް   ދެން މައްސަލަތައް ކުރިއަށް

 ނިންމާ ހިސާބަކީ. ދެން އިތުރު ފުރުޞަތެއް  ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅައި އެއީއޭ އަޅުގަނޑުމެންޑް  ވަކި ހިސާބަކުން އެން

ލިބިގެންދޭ.   އެބަ  މެންބަރަށް  ވެސް  އިޚްތިޔާރު  މިހާރު    އެ  އެހެންވީމާ،ނުދިނުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން 

މި  އެކަމަކު    ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން  ދަންނަވަނީ  ދަނީ.  މި  ކުރިއަށްދާއިރު  ޖުމުއަޅުގަނޑު  އަޑުއެހުންތަކެއް  ލަގޮތެއްގައި 

ނޫން އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަތައް    ޓިކަލީ ހުންނަ ގޮންޖެހުންތަކަކީ އެއޭ. އެކަމަކު އޭގެ މާނައެއްޕްރެ

ގޮތުގައި.   ރީޒަންއެއް  އޮންނަންޖެހޭ  މިހާރު   އެ  އެހެންވީމާ،ހުއްޓިފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށް    ކަންކަން  ހަމަ  ވެސް 

 ދަނީ އިނގޭތޯ.  މުން މިޢަމަލީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޢަލީ ޙުސައިން.   އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ ކޮމެންޓަކީ ދެންމެ އަޅުގަނޑު އެ ޓްރިބިއުނަލް އުފެދުނީ  ދެން  ކޮމެންޓަކާ ދެން ހަމަ ސުވާލެއް.    އޮތީ އަޅުގަނޑުގެ  

އެ   އެއްޗެއް  ހިތަށްއަރާ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ހީކުރީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ޖަވާބުގައި  ސުވާލުގެ  ކުރި  ކީއްވެގެންތޯ 

އަޅުގަނޑު ކޮމެންޓުކޮށްލާނަމޭ. އެއީ އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ރީ  މަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެ އެސްޕެކްޓުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނައި

ބޫލުކުރައްވާކަށް ނުވެސް ޖެހޭ. އެއީ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް  އަދި ގަބޫލުކުރާ ގޮތް. ދެން ކޮންމެހެން ތި ބޭފުޅުން  ގަ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އަސްލު  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ނުޖެހޭ  ވެސް  ހަދަނީ  ޓްރިބިއުނަލްއެއް   ބަލާކަށް  މި   

ޕަވަރ އެ ޕޮޒިޝަން ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ތަފާތުވީމަ. އެއީ    ންގ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ބާގެއިނި އާ އީއެމްޕްލޯ ، އެމްޕޯލަޔަރާއި

މާސްޓަރ  ސްލޭވަރ  އަސްލު  ބުނަނީ  މި  ބުނަންޏާ  ޑްރެމެޓިކްކޮށްފައި  އޯވަރ  ތަންކޮޅެއް  ބުނަންޏާ  އާ  އެއްގޮތަކުން 

ރިލޭޝަންޝިޕެ އޮންނަ  އެމްޕްލޯޔަދޭތެރޭގައި  އޮންނަނީ  މި  ދޭތެރޭގައި.    ،އާއިރކޭ    އެހެންވީމާ، އެމްޕްލޯއީއާ 

ސްޓޭންޑަރ އެމްޕްލޯޔަ އެއްކަލަ  ބާރުގަދަވީމާ  ޕޮޒިޝަން  ނިކުންނަ    ޑްރގެ  އެ  ސޮއިކޮށްގެން  ކޮންޓްރެކްޓުގައި 

އަންފެއާ ސޮސައިޓީގައި  ގިނަފަހަރަށް  ޚާއްރނަތީޖާތަކަކީ  ވަކި  ބެލެވޭތީ  ޓްރިބިއުނަލްޞަކަމަށް  އެ    ހަދައިގެން  އެއް 

ޓްރިބިއުނަލްއެ ގޮތަކަށް އަސްލު ބައްޓަންކޮށް  މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވޭނެ  ތި    އެހެންވީމާ،އޮންނަނީ.    އް ފަސޭހައިން 

  . ވާނެ. ވާން ންވާކަ  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކުން ވެސް އެނގިގެން ހިނގައްޖެ މީގައި ލޯޔަރުން އިންވޯލްވީމަ ކޮމްޕްލެކްސް
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މައްސަލަތައް    ވެސް ޓްރިބިއުނަލްގެ  އޮތްގޮތުން  ހަމަޖެހިފައި  ނިޒާމު  އެ  އެބައެނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖެހޭނެ. 

ކުރެވެނީ ހައި  މި  ޕޮއިންޓް  ކޯޓަށްކަން. ހައި   އިސްތިޢުނާފް  ލޯކަން އެންމެ  ކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފްކުރަނީ  ނަށް  ންއޮފް 

ޕޮއިންޓް  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އެބައެނގޭ.  ލޯ  ވެސް  ބަޔަކު  އޮފް  ހައި   ނަގާނެ  ގޮސްގެންތާ  ދާނެތާ.  އެ    ވެސް  ކޯޓަށް 

ސު  ވެސް  ނިމެނީ  ގޮސް  އޭގެފަހުން  އަދި  ދާނީ.  މި  މައްސަލަ  ޔަޤީން  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ހިސާބަށް.  ކޯޓާ  ޕްރީމް 

ބާވަތުންނާއި ލީގަލް    ، މައްސަލަތަކުގެ  އޮތްގޮތުން  އުފެދިފައި  ނިޒާމު  އަދި  އަތުވެރެޒާތުންނާއި    އްޖެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

އެކަމަކު  ވާނެ.  ކަމެއްވެސް  ހުރިހާ  އެ  ވާނެ.  ލަސްވެސް  ވާނެ.  ވެސް  ކޮމްޕްލެކްސް  މައްސަލަތައް  ވަންޏާ    ކަމަށް 

ސުވާލަކީ ނަޒަރުގައި    މި،  އަޅުގަނޑުގެ  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ގޮތަށް  މި  ދާގޮތުން  ޓްރިބިއުނަލްއެއް  ރަނގަޅުވާނީ  އެންމެ 

މީތި ގޮތަށް  ޓްރިބިއުނަލްއެއް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އެމްޕްލޯއިބަލް  ނޫނިއްޔާ  ކޯޓުގެ    އޮތުންތޯ  ސިވިލް  ނޫނިއްޔާ  ކޯޓެއް 

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އަހާލާ ހިތްވާ ސުވާލެއްވީމަ އަހާލީ.  ؟ މިތަން އޮތުންތޯ ގޮތުގައި ސެކްޝަނެއް

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

މަރުޙަބާ  އާދެ!   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ކޮމެންޓަށް  ކުރެއްވި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެ ވާހަކަ ދެން  އޭ  ކިޔަން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރޭގައި އެ  ވާހަކަދެއްކިފައި ނެތީ. އެކަމަކު  އިންގަލް ދެއްކުމުގެ  ން 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޙައްޤުގައި   ޙަޤީޤަތުގައި  އެމްޕްލޯއީގެ  ވެސް  ބަލާއިރުގައި  ނިންމުންތަކަށް    ޓްރިބިއުނަލްގެ 

ސްޕެކްޓިވްއިން  ރދަނީ. އެއީ އެމްޕްލޯއީގެ ޕަ  ކަންތައްތަކެއް ބެލިގެންދާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެން މި

ދެ  ދެން  މި އޮން  ވެސް  ޓަކައި  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ވެސް  ޙައްޤުތައް  އެމްޕްލޯޔަފަރާތުގެ  ބާގެއިނިރ ނަނީ. ދެން    ންގ ގެ 

ޑަޒަންޓް ދެޓް  އެ  ޖުމު  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެން  މެޓަރ    ޕަވަރ  އަސްލު  ނިންމުންތައް  ޓްރިބިއުނަލްސް  ލަގޮތެއްގައި 

ސު ޙަޤީޤަތުގައި  ދަންނަވާހެން  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހައިނިމިގެންދާއިރުގައި.  ނޫނީ  ލެވެލްއަށް  ކޯޓު  ކޯޓު    ޕްރީމް 

ޕޮ ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން  ލެވެލްއަށް  ވަކީލުން  ނުވަތަ  ލޯޔަރުން  ހަމަ  ތެދެއްމެ  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  މި  ލޯ  އޮފް  އިންޓު 

ޕޮއިންޓް   އައުމާ ހަމަ  ލޯގަ  ގުޅިގެން  މުހިއި  އޮފް  ވަރަށް  ވަކާލާތުކުރާއިރުގައި  ނުވަތަ  މުވާނެ  ންވާހަކަދައްކާއިރުގައި 

ލެވެލްގައި ޓްރިބިއުނަލް  ނޫނީ  ލެވެލް  ކޯޓު  ދަށު  ޕޮއިންޓް  އެންމެ  އެ  އެކަމަކު   ވެސް  ވާހަކަދެއްކުން.  ލޯގައި    އޮފް 

މި އެމްޕްލޯއިމަންޓް   އަޅުގަނޑު  އު  ދަންނަވަނީ  ޒާތުގައި  އޭގެ  މި  ޓްރައިބިއުނަލްއެއް  ބަލާއިރުގައި  ރީޒަންއަށް  ފެދުނު 

ށޭ ބިނާވެފަ. އެކަމަކު  ޒަންތަކައުފެދުނު ރީއެ  ތަމަޢުތަކުގައި ވެސް  އޮންނަނީ އޭގެ ކުރީގައި ހަމަ ކުރިއަރާފައި ހުރި މުޖު

ގޮތަކީ ރަނގަޅު  އެންމެ  އޭގެ  ނޫންތޯއޭ  ލުމެއް  ކަންތައްތަކެއް  ނެތް  ނިޒާމުގައި  އަޅުގަނޑުގެ    .އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެއީއޭ.  ރޕަ ވަރަށް    އެމްޕްލޯއިމަންޓްއެއީ  ސްޕެކްޓިވްއަކީ  ވެސް  ޤައުމުތަކެއްގައި  ހުރިހާ  ޓްރިބިއުނަލްއަކީ 
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ސިވިލް ކޯޓެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އޭގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި    އެހެންވީމާ، ތަނެއް އިނގޭތޯ.  ކުރާކޮށް ވޯރކްއިންޑިޕެންޑެންޓް

މީގެ އެބަހުރި  ވޯރކްއައުޓް   ވެސް  އެކަން  ހަމަ  ތަންތަނުގައި  ބޭރު  ހަމަ  ސީދާ    ކުރިން  ހަމަ  ނުކޮށްގެން 

އެމްޕްލޯއިމަންޓްއިންޑިޕެންޑެންޓް އެބަހުއްޓޭ  މި    އެހެންވީމާ،ޓްރިބިއުނަލްތައް.    ކޮށްފައި  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓަކައި  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ނިޒާމު  އިންވެގެން  ޓްރިބިއުނަލްގެ    ޓްރިބިއުނަލްއާ 

.  މު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ތަނެކޭ ންއެޕީލް ޓްރިބިއުނަލްއަކީ ވަރަށް މުހި  އެޕީލްސްތައް ދިއުމަށް ޓަކައި އެމްޕްލޯއިމަންޓް

އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އެހެންވީމާ، މަރުޙަލާގައި  އެޕީލް  އުނިވެގެންދަނީ  ނިޒާމުތަކަށް  އެޕީލް    އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޚާއް ޓްރިބިއުނަލްއާއި ޞަޓްރިބިއުނަލްއަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މާނައަކީ  އޭގެ  ނެތުމޭ.    ، ކޮށް 

އެޕީލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެ  ނިޒާމު  އެ  މީގެ  ނެތުމޭ.    ޓްރިބިއުނަލްއާ  ނެތް  ނިޒާމުގައި  އެ    އެހެންވީމާ، ލެވެލް 

ހުރި  ގައަޅުގަނޑެއް   އެނގިފައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ދާއިރާގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ޕަރސަނަލީ  ނުކުރަމޭ  ބޫލެއް 

އެމްޕްލޯއިމަންޓްތަމަޢުލޫމާތު ބަލާފައި  މިކްސްޑް  ކަށް  އިންނަންވާނީކީއެއް  ފެއިލް    ޓްރިބިއުނަލް  އެއީ  ނޫނޭ.  ގޮތަކަށް 

ނިޒާމެއް    ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ފެއިލްޑްހުރި  ޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ ކުރިއަރާފައި  އަ

ގޮތަށް އޮވެފައި  އޮތްޓްރައިބިއުނަލް އޭގެ ޒާތުގައި މިހާރު    ބޫލުކުރަނީ އެމްޕްލޯއިމަންޓްގައަޅުގަނޑު    އެހެންވީމާ،އެއީ.  

އެ ހުރި  މައްޗަށް  އިތުރުން    އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޭގެ  ދެން  އުފެދިގެންދިއުމޭ.  ޓްރިބިއުނަލްއެއް  އެޕީލް  ލެވެލްގައި 

ޓްރިބިއުނަލްގައި ކޮންމެހެން ލީގަލް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް އިޒް ނޮޓް ނެސެސަރީއޭ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި    އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

މި  ބަލަނީ ޙަޤީޤަތުގައި.    ރ ކްޓް މެޓައޮފް ލޯއެއް ނޫނޭ. އޭގެ ސަބްޖެ  އޮފް ޕޮއިންޓް  ހިމެނޭ ކަމަށް ވާނަމަ. ބިކޯޒް

މަރުޙަލާގައި   ކޮންސިވިއޭޝަން  ތަންތަނުގައި.  ރއަވަ   3އެބަ  ބޭރު  ނިންމާލައޭ  އެބަ  ކޭސަސްތައް  ތެރޭގައި  ސް 

ޕަ ލީގަލް  ކަންތައްތަކުން  ރކޮންމެހެން  މި  ބަލާފައި  ޖޭ.ޑީ  ބަލާފައި،  ކޮންޓްރެކްޓް  ނުޖެހޭ.  ބަލާކަށް  ސްޕެކްޓިވްއެއް 

އޮތް  ނިންމައިލެވޭނެ ނިޒާމުގައި  އޮތް  އޭގައި  ބަދަލުގައި  ކޮންޕްލެކްސްވުމުގެ  މިހާރު  އެކަމަކު  ކަންތައްތަކޭ.   

ކަންނޭނގެ ކޭޓަރކުރަންވީ.    އޭ ލޫޕްހޯލްސްތައް  މި   އެހެންވީމާ،އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުގެ    އަޅުގަނޑު  ދަންނަވަނީ 

ހަމަ   ގަޕޮއިންޓަކީ  އަޅުގަނޑަ  ބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު  އޮތީ،  ވެސް  ނޮލެޖުހިތް  ހުރި  އެނގިފައި  ހަމަށް  އަލީގައި    ގެ 

ނިޒާމު   އެ  ބޭނުންވަނީ  އަދިވެސް  ރާއްޖޭގައި  ހަމަ  އެމްޕްލޯއިމަންޓްގާމިތަނުގައި  ޓްރައިބިއުނަލް    އިމުކުރުމޭ  އެޕީލް 

އެކްޓިވްކުރުމޭ.   އެލް.އާރު.އޭ  ދަންނަވާ   އެހެންވީމާ، ޕްލަސް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރިހަމަވީމައޭ  އެއްކޮށް  ނިޒާމު    މި 

 ންނަށް ލިބިގެންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  ބޭނުން އާންމު ޓްރިބިއުނަލްއެއްގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މެންބަރެ ދަންނަވައް އެހެން  އަޅުގަނޑުވެސް  ވަނީނަމަ  ނެތްކަމުގައި  ސުވާލެއް  މެންބަރުން   އިގެ  ހުރިހާ  އެހެން  ލަން. 

ފާހަގަކުރެ އެހެންވެގެން    އްވިވެސް  އެހެންނޫންތޯ.  އަވަސްކުރުން  ހަމަ  ބޭނުމަކީ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މި  ފަދައިން 

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ހަމަ  ލިބޭތީވެ،  އަދަދަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ލިބެނީ  ޝަކުވާތައް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަ ވަރަށް ބައިވަރު ބައެއްގެ  ދިޔައި  ވެގެން މައްސަލަތައް ހިނގުން ލަސްވާތީ، ލަސް އެހާމެ ބޮޑަށް ލަސް  އިލީ.ދަންނަވަ

ކަންތައްތަކެއް ގިނަ  ގެއްލުންތަކެއް    ،ވަރަށް  އެ  ހިފެހެއްޓި  ލިބޭތީޢާޙައްޤުތަކެއް  ކަންބޮޑުވުމާ   ވެ އިލާތަކަކަށް    އެ 

މެންބަރުން އެހެން  ހަމަ  ބައްދަލުކުރީ.  ބޭފުޅުންނާ  ތި  ފާހަގަކުރެ  ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ އްވި  ވެސް    ފަދައިން 

ފަރާތްތަކުން    ކޯޑުންރެ ގިނަ  ވަރަށް  ދައްކާ  އެބަ  ބަލާއިރުސާއްހިވެސް  މަޢުލޫމާތަށް  ހުންނަ  ވަރަށް    ކޮށްފައި 

ފަހު އަޑުއެހުން ނިންމާލާފަހުން ތި    އެންމެ،  އަހަރުތައް ނަގާފައި އެބަހުރި. މިސާލަކަށް.  ގިނަދުވަސް ނަގާފައި އެބަހުރި

ޖަޖް ދޭތެރޭގައިބޭފުޅުންގެ  ނެރުމާ  ފާހަގަކުރެވޭ.  މަންޓެއް  އެބަ  ނަގާކަން  މުއްދަތު  ގިނަ  އާދަޔާޚިލާފަށް  ވެސް   

ފަހު އަޑުއެހުން ނިންމާލާފައި އެހެންނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ    އެންމެ  އިގަ  2019ބަރު  ންއެބަހުރި ޑިސެ  ،މިސާލަކަށް

ޖަޖް އޮކްޓޫނިންމުމެއް  އޮންނަނީ  މި  ނެރެފައި  ނެ  2020ބަރު  މަންޓެއް  ގިނަދުވަސް  މިހާ  ހަމަ  ގައި.  ދެން  ގީމަ، 

ގައި ތި ބޭފުޅުންގެ    2021ރީ  ވަގައި ފަހު އަޑުއެހުން ނިންމާލާފައި ފެބްރު  2019ބަރު  އޮކްޓޫ  ،އެއާއެކުގައި މިސާލަކަށް

ގައި ފަހު   2021ރީ ވަހިސާބުގައި ނިންމާފައި ފެބްރު  ބަރުންވެސް ސެޕްޓެ ގައި އަނެއްކާ  2019ޙުކުމެއް. ހަމައެހެންމެ 

ނެތް    މިހެން   .އަޑުއެހުން ވެސް  ބޭނުމެއް  ދެންނެވުމުގެ  މިހެން  ދެން  ގިނައިން،  ވަރަށް  ދެން  ލަސްވަނީ.  ވެސް 

މާކަންނޭނގެ ދަތިތަކާއިކުރެގިނަދުވަސް ނަގާކަން ފާހަގަ  . ހަމަ  ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިވި  މި ކޮވިޑުގެ    ،ވޭ. ދެން ތި 

ޗެލަންޖަ އެބައޮތް. އެ  ސްތަކާރމި  ކަމެއްވެސް  ހުރިހާ  މި    މާކަންކަ  މި  ފާހަގަކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގުޅިގެން 

  ކޮމެންޑޭޝަނެއް ހަދާފައި އޮންލައިންކޮށް މި މަސައްކަތް އެބަ ކުރިއަށް ގެންދަވަންޖެހޭ ކޮމިޓީން ވާނެ މީގެ ކުރީގައި ރެ

އެކުގައި    ޓުތަކަށާކޮމެންޑޭޝަނެއް، އެއީ ކޯކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގެ ހަމަ ރެ

ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ވެސް ނުހިނގާ ވެސް އައިސްގެން. އެ ރެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވާހަކަ  ކަމަށް އެ    ކޮމެންޑޭޝަންތައް 

އޮންލައިންކޮށް ގެންދަންވީ. އެހެން ހުއްޓާ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ތި   އުސޫލުތަކެއް ވެސް ކަނޑަނޭޅުނޭ

ޓްރައިބިއު އެނގޭ  ބޭފުޅުން  މަސައްކަތްކުރެއްވިކަން  އެ  ނައިޓަކުން  އޯވަރ  ދެން  ފަހަރެއްގައި  ދެންނެވި  ނަލްއަށް 

މި  ވެދިޔަ.  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  މިކަހަލަ  އިނގޭތޯ.  ކަނޑައެޅުމަށް  ތި    އުސޫލެއް  ލަސްވުންތަކެއް،  ދެންނެވީ 

ކޮންމެވެސް   ދެން  ހިންގަންޖެހޭ،  އޮންލައިންކޮށް  ކަނޑައެޅުން،  މާ އުސޫލުތަކެއް  އުސޫލުތަކެއް  ވެސް    ކަނޑައެޅުން 

ކަންބޮޑުވުމެއް   އެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ދެން  އޮތް.  ފާހަގަކުރެވިފައި  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެގިކަން  ގިނަދުވަސް 

މައްސަލައެއް ތި ބޭފުޅުންނަށް ލޮޖްކުރުމަށްފަހުގައި ދެން    ،ގޮތުގައި އެބަ ފާހަގަކުރޭ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އިނގޭތޯ
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އެކްނޮލެޖްވާގޮ އިނގޭތޯ.  ނޭނގެނީ  އީ  ތެއް  ނުކުރެވެނީ  ކުރީމަ-ވެސް  އެކްނޮލެޖް  މެއިލް  ނުކުރަނީ    ވެސް  ވެސް 

ކިހިނެއްތޯ އެކަމާ މެދުގައި    ، ނުލިބޭތޯ ވެސް އެ ފަރާތަކަށް ނާންގާ މައްސަލަ. ކީކޭތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ،  ލިބުނުތޯ

 ؟ވިދާޅުވަން އޮތީ

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުބެހޭ  ވަޒީފާއާ

ޖުމު ހަމަ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  މި  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ލަގޮތެއްގައި 

ބޫލުކުރަމޭ. އެކަމަކު  ގަވެސް    އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރި ލަސްތައް  އެއްކަލަ  ދެއްކެނީ ހަމަ އެއް ވާހަކައެއް.  

މި ތި  އަޅުގަނޑު  އެ  ނޫނީ  ހަމަވެފައި  އަހަރު  އެއް  އެބަހުރި  ނިންމުމަށްފަހުގައި  ޚުލާސާ  ދެންނެވި    ދެންނެވީ 

ތާރީޚުތަކުގައި ހަމަ ނިމިފައި ހުރި މައްސަލަތައް އެބަހުރި. އޭގެތެރޭގައި ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެއްކަލަ  

  މެންބަރަކަށް ދާއިރު އެ ރިޕޯޓް  އު ލަތްތަކުގައި ދެން އެއްކަލަ އަހާމެންބަރެއް ގެންގުޅެފައި އެ މެންބަރު ވަޑައިގަންނަވާ 

އެއަށް.   މެޓަރކުރެއޭ  ފެކްޓަރސްތަކެއް  އެބައާދެއޭ،  އިޝޫސްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  ދިރާސާކުރުމާ 

މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ ދެންނެ  އެކަމަކު  މިހާރުގެ    ވީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރީ  މި  އަޅުގަނޑު  ވެސް 

ކުރިން ވެސް ޓްރިބިއުނަލްގައި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ    އަމާޒަކީ ޚުލާސާ ނިމޭތާ ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ނިންމުމޭ. އެއީ މީގެ

އެއީ   ވިޔަސް.    2018އުސޫލެއް  ބެލިކަމުގައި  ކުރިއަށް  އަޅުގަނ  އެހެންވީމާ،ގެ  އުސޫލު  ޑުމެން އެ 

އެޓްއެޑަޕް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަންކަމަ  ކުރުމަށްފަހުގައި  އިތުރުން  އޭގެ  ކުރިއަށްދާނީއޭ. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އިގެން 

ގުޅިގެން   ރިކޮމެންޑޭޝަނާ  މިކޮޅުގެ  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ 

އަޅުގަނޑަށް ޕަރސަނަލީ އެނގިފައެއް ނެތް. ދެން  އަނެއްހެން އޯވަރނައިޓުކޮށް އަ ޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ނިންމިކަމެއް 

ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކަން    އްޖެ ވެއަޅުގަނޑު ބަލައިލާނަން އެކަން. ދެން އެހެން

އީ  އިޞްލާޙުކުރާނެ ވާހަކަ  އޭގެ އިތުރުން  ދަންނަވާލަން. ދެން  އެކްނޮލެޖްމެއި -ވެސް  ނުކުރާ ސަބަބު. އަޅުގަނޑު    ލް 

އީ  ދެންމެ ފާހަގަކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  އިންފޯ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް -ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެދުވެރިކޮށް    މެއިލް 

ޗެކު އެ  އަންނައިރުގައި  އަންނަނީ.  މި  އިންފޯއަށް  ހުރުމާޓްރިބިއުނަލްގެ  ހުންނަ  އިޝޫސްތަކަށް    ނުކުރެވި  މި 

ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ސެކްޝަނަކަށް ކޮންމެ މެންބަރަކީ އެއީ ސެކްޝަނެއް ކަމަށް ބަލާފައި އެ  ރކޭޓަ

ދާގޮތަށް  މެއިލްތައް  މެންބަރެއްގެ  އެ  ހަދަނީ.  ސެކްޝަނަކަށް  މި  އޭތި    އެހެންވީމާ،  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު 

ވެސް ވަކި އީ ނިޒާމު ތެރެއިން    އެހެންވީމާ،މެއިލްއެއް.  -އެކުލަވާލާފަ. ދެން ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް  އަޅުގަނޑުމެން މި 
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ނުކުރެވި    ލެޖް ނޮކްއައުމަށްފަހުގައި އެއެ  ންނާނެއޭ  އެއްވެސް ކޭސްއެއް ނީއެއްކަލަ  އަންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ  

 ދެންނެވީ އިނގޭތޯ.    ނޫނީ އެ އިޝޫސްތަކަށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނެއޭ އަޅުގަނޑު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިޕޯޓް ވެސް  ނިންމުމަށްފަހުގައި  ނިންމުން  މާއެކުލަވާ  ދެން  ވެސް  ހަމަ    ނުލެވި  ގިނަދުވަސް ނަގާކަމުގެ ޝަކުވާތައް 

ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ އެހާ    ވެސް އެބަ ނަގާ  މަސްހަތަރު  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ. ތިން

 އެކްސެޕްޓަބަލް ކަމެއް ނޫންހެން.  

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

.  އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެ އަޅުގަނޑަށް، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް މިސްކުރެވުނީ ކަންނޭނގެ ޝުކުރިއްޔާ  

ރިޕޯޓް ޚުލާސާ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ބަދަލެއް  އެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނެރުން،  ހަމަ  މިހާރު 

ތިން ރިޕޯ  މިހާރު  ޚުލާސާ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  ނެރޭތާ.    ޓްމަހެއްގެ  މީތި    އެހެންވީމާ،މިހާރު  އަޅުގަނޑު 

ރިޕޯޓް ޖަޖް  ފާހަގަކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަސްލު  އިންނަނީ ނިމިފައޭ.    މަންޓު ނެރޭއިރުގައި ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   މި  ނަމަވެސް،  މި  އެއްކަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ރިޕޯޓޭ  ގްރީން  އެ  ރިޕޯޓު.  ގްރީން  އޮންނަނީ 

ޗެދަ އެ  ލީގަލްއިން  އެއްކަލަ  މިހާ  ކުންނަވަނީ  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ތިބޭ  ކުދިން  ދެ  ލީގަލް  ކުރަން، 

ހިސާބަށް. މިއަހަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ދެ ކުދިން މި ލިބުނީ. އެ ކުދިންގެ މުޅިން ޕްރޫފް ރީޑްކުރުމަށް މި  

އެއްކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  މުއްދަތޭ.  ހައިނަގާ  ލެވެލްގައި    ލަ  އިސްތިޢުނާފްކުރަން    10ކޯޓު  ތެރޭގައި  ޑޭސް 

ރިޕޯޓް އެ  އާދޭ  އިޝޫސްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހައި   އަންނައިރު  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ    ނުލިބިގެން 

ދޭތެރޭ ދިއުމާ  އިޝޫސްތަކެއް.  ގަ ކޯޓަށް  އިންނަ  ރިޕޯޓް   އެހެންވީމާ،އި  ޚުލާސާ  އެ ދު  އެ   އަޅުގަނޑުމެންގެ    ވަހުން 

މިހާރު އެކަމަށް    ޚަސްމުންނަށް ވެސް ދިނުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓް   ށް، ދުވަހަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެ ފަރާތަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފުން މަދުވާ މަދުވުމަކީ ދެން    އެހެންވީމާ،ދެންނެވީ. ދެން    އްލު ލިބިގެންދާނެއޭ އަޅުގަނޑު މިޙަ

ފިކޭޝަންއެއް ގޮތަށް ނުދެއްކޭނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރި ހިއުމަން ރިސޯސްއިން  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޖަސްޓި

ދުވަހު ދޫކުރުމަށްފަހުގައި ދެން ހަމަ ވީ އެންމެ    އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މެކްސިމަމްއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް ގްރީން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  މިހާރު    އެހެންވީމާ،ކުރުން.  ސްރިލީ  އަވަސް  އިޝޫއަށް  އެ 

 ނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޑްރެސްކުރެވިފައިވަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެނޭޖް،  ކިހިނެއްތޯ އެކުލެވިފަ  މަންޓްކޭސް  ކިހިނެއްތޯ  އޮންނަނީ  ކޭސް  އެކިއެކި  ؟ ސިސްޓަމް  މެންބަރުންނަށް 

  ؟ނިޒާމު ކިހިނެއްތޯ އޮންނަނީސައިންކުރުމުގެ ކަންތައްތައް، އެ 

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

މެނޭޖް އިނީގާއަޅުގަނޑުމެންގެ  ރ  ސޮފްޓްވެއަ   މަންޓްކޭސް  އޭގެ  ލް ބައިގައި  އަޝިއިމުކުރެވި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ސްތަކަށް ބަލާއިރުގައި  ރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަރުޙަލާގައި މި ކޭސަސްތައް އެސައިންކުރުމުގެ. އޭގައި އެ ފީޗައުޅެނީ    މި

ޕްލަސް   މެންބަރ  އިނގޭތޯ،  މެންބަރ  ސެކްޝަނެއްގެ  އެ  ގުޅިގެން  ވަނުމާ  ކޭސްއެއް  އެ  ސެކްޝަނަކަށް  ކޮންމެ 

ނޫނީ ޕްރެޒިޑެންޓަށް ވެސް ފެންނާނެއޭ    ޑެންޓްޙަވާލުވެ ވައިސް ޕްރެޒި  ދެން އެތާ ހިންގުމާ   ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

ޕްރޮ  ދަންނަވަނީ ގްރެއެ  މި  އަޅުގަނޑު  ނޫނޭ  މައްސަލައެއް  މެންބަރުންގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  މިހާރު  ދެން  ދާގޮތާ.    ސް 

  އެހެންވީމާ، އަޕްޑޭޓްނުވާ މައްސަލަ ވެސް އެބަ ދިމާވޭ.    އެއްކަލަ އެންމެ ސްޓާފެއް ހުންނައިރުގައި ޕްރޮގްރެސް ޝީޓް 

އެމި ހިޔަރިން  ހާރު  ދުވަހެއްގެ  އެ  އޮޓޯއިން  ލިބިގެންދާނެ  ޙައްލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ގކަންކަމަށް  އެއްކޮށް  ނިމުމާ 

ހިޔަރިން އެދުވަހުގެ  އެނގޭނެ  ސިސްޓަމުގވެސް  އެ  އޮތްކަން  ޕްރޮގްރެސް  އެއް  އެ  އެހެންވެއްޖެއްޔާމު  ތެރެއިން.  ގެ 

އަޅުގަ  ޝީޓް އިންނަ އިނުމަށް ވެސް    ނޑުމެންނަށް ނޮޓިފިކޭޝަންއެއް ލިބިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އަޕްޑޭޓްނުކޮށް 

އެންމެ ދުވަހެއްގެ  މިވެނި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއޭ  މެންބަރަށް  ޙައްލުވެގެންދާއިރު  އަޑުއެހުން    ކަންކަން  ފަހުގެ 

އަވަސްކުރުން. ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ދެން  މެން  އިންނައިރުގައި  ޕަބަދެން  ވެސް  އޭރަށް  ހަމަ    އި ގަރސަނަލީ 

އަޅުގަނޑު    އޭމެންބަރަށް އޮންނާނެ  ންއެންމެ ދެރަވެގެ.  ނެ މެންބަރަށް ވެސް އެ ކަންކަން ކުރެއްވޭނެ އެކްސެސް އޮންނާ

ވެސް   އެކަމަކު މެންބަރަށް އަމިއްލައަށް ޝެޑިއުލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު.  ދެންނެވީ އަނެއްހެން ކުރަން ލާޒިމެއް ނޫނޭ މި

ލިބިގެންދާނެ.  އިއެ ދެން  ން  ނޮއެހެންވީމާ،  ލިބިގެންދާނެޕްލަސް  ހަމަ  ފޯ  އޭ  ޓިފިކޭޝަން  ނޫނީ  މަންތްސް  ސިކްސް 

ތިއްބެވި   ހަވާލުވެ  ހިންގުމާ  ޕްލަސް  ހަމަ  ދެން  ސްޓާފަކަށް  އެ  ނޫނީ  މެންބަރަކަށް  އެ  މަންތްސްވާއިރަށް 

 އިސްވެރިންނަށް ވެސް އިނގޭތޯ.  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތްހަމަ ވެގެންދިޔަ  ކަންތައްތައް  ކުރީގެ  ދެން  ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން     .

ތިއްބެވިއިރުގައި  20ގައި    2020  ،ސާލަކަށްމި އެއީ.    ސްޓާފުން،  ބޭފުޅުން    13ތިއްބެވިއިރު    ސްޓާފުން   20ދެއްތޯ 
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ވަކިވުމާއި  އޮ  ވަކިކުރުމާ   ނޫނީ   ބޭފުޅަކު  ހިނގާފައި  ބޮޑަށް  މިހެން  ވަރަށް  ވަޒީފާއަކީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ތީމަ 

އެއްފަހަރާ   ބޭފުޅުން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  މިހާ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ތެރޭގައި    1ބޭނުންޖެހިފައިވާ  އަހަރެއްގެ 

ކުރުމަށް  އެ ކަންކަން ޙައްލު  ،ގޮތާއި  މިކަމަށް ދެން ޙައްލު ދެން ސަމާލުކަން ދެއްވާނެ  .ވަކިވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް

 ؟ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތެރެއިން އަޅުއްވާނެ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު އެ އެޅުއްވިއްޖެތޯ އެ ކަންކަމަށް އެޑްރެސްކުރާނެ ގޮތެއް

ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން އެ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއްހެން އަޅުގަނޑަށް    20  ،މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  20މެންބަރުންނަކީ    13

 ހީވަނީ. ވެސް 

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

މު އިއްޒަތްތެރި  ކުރިންޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ހަމަ ވަރަށް    އްރިރު. އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރިހެން  ވެސް 

އިޝޫއަކަށްވިރއެލަ އޭގަ  އޭ.މިންގ  ލޯއި  ދެން  ކޭސް  ލޯޑް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދޭންޖެހޭ  ސްޓާފަކަށް  އެ  ނޫނީ  ޑް 

ވެސް   މިހާރު  އެހެންވީމާ، . ސްޓާފުން މި އިތުރުކުރަނީއަޅުގަނޑުމެން މަދުކުރުން އެއީ އެއް ކަމެއް. މިހާރު އެހެންވީމާ 

އަޅުގަނޑު  ހަމަ    ، ސްޓާފެއް އެބަހުރި އިނގޭތޯ  އް ޕްލަސް އެދެން  ކުރެވޭ.    އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސްޓާފުން އިތުރު އެބަ

އަހަރު ވަންދެން. ދެން    10ތިއްބޭ    އަހަރުވެފައި މިތަން ފެށުނީއްސުރެ ހުރި ސްޓާފުން އެބަ   10ހަގަކޮށްލަން ހަމަ  ފާ

ސްޓާފުން   މި  ،މޯޓިވޭޓްވުމާއިޑީއެ  ކުރަން  ކަންކަން  މި  އެންގޭޖްކުރުމާ  ޙަޤީޤަތުގައި    އެ  އަސްލު  ޖެހެނީ 

މެނޭޖްމަ އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ންޓުން.  މިހާރު  ފެސިލިޓީސް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އިންޓަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  ރެކްރޫޓްމަރލިބިގެންދިއުމާ  ވަރަށް  ނަލް  ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  މި  ޕޮލިސީއާ  ންޓް 

އަސްލު ސްޕީޑް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރެވޭ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު    ނި ހަމައެކަ   އެންގޭޖްވެގެން 

ދަނީކީ ހަމައެކަނި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތެއް ނޫނޭ. ހަމައެކަނި ސްޓާފުން ވެސް    ރެއިޒްވެގެން އެ  ރެއިޒްވެގެން އެ ބާ

ލެވެ މަސައްކަތްކުރެއްވުމާއެ  އިންޓަ  ލްގައި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  ންރޕްލަސް  އަޅުގަނޑުމެން  ސްއިން 

އެސިސްޓްކޮށް ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ހަމަ  ސެކްޝަނަޔޫސްކުރަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެ ސްޓާފަކަށް  އިންނާނެ  ކަށް  ދޭން 

ވެސް  ރއިންޓަ އެޑްމިން  .ހަމަޖައްސާފަންއެއް  ދެ  ލީގަލް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އެޑްމިން  ،  ޕްލަސް  އަޅުގަނޑުމެން 

ދޭ. އެހެންވީމާ،  ދިއުމާއެކު އެ ސްޓާފުންނަށް ލުއިވެގެން  ވެސް ލުއިވެގެން  ރު ބަޔާންތައްޟަސްޓާފުން ލިބުމާއެކު މަހު

ޕްރެޝަރގައި ވަރަށް  ވާގޮތަކީ  ވޯ   ،ކުރީގައި  ޕްރެޝަރގައި  ރީޓެރކްއަންޑަރ  އެ ސްޓާފުން  ންކުރަން  އިކުރާއިރުގައި 

މި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްކުރިޔަސް  ކިތަންމެ  ހަމަ  ޙައަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތެއްގައި  ނުދެވޭ  އްލުތައް 

ނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  ކެނޑިގެންދާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެން
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ންވުމާ މިތަނުގައި ހަމަ މި  އިޑް ފޯ މިތަނުގައި ހަމަ ރީޓެރނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސްޓާފުން ވަރަށް ހެޕީއޭ ލުކިންގ ފޯވަ

ޝަ ހަމަ  ކިޔަވަން  އަޅުގަނޑުމެއުދާއިރާއިން  އެހެންވީމާ،  ފާޅުކުރޭ.  ވެސް  ނިޒާމު  ޤުވެރިކަން  އެ  ންނަށް 

އަޅުގަނޑު   ހަމަ  މި  ގާއިމުކުރެވިގެން  ކުރިއަށްވުރެ  ރަނގަޅުވެގެންދާނެ މިހާރު  ގަބޫލުކުރަނީ  ބޮޑުތަން  އޭ  ވަރަށް 

 އެންގޭޖްކުރުމަށް. އިނގޭތޯ  ސްޓާފުންގެ މެދުގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ވަޒީފާއިން    ،މައްސަލަތަކުގައި މިސާލަކަށްބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ބައެއް  އާ  އާދެ! ވަޒީފާ

ޕްރޮސެސްތައް  ތައް، ހެޅީމަ ހަމަ ވަޒީފާ ދިނުމަށް ވެސް އެބަ ނިންމަވާ ދެން އެ ކޯޓު މަރުޙަލާށަވަކިކުރެވުނު ފަރާތް ހު

ސު ގޮސް  އަޅުގަނޑުމެދަމުން  ފަހަކަށްއައިސް  އެބަދޭ. ދެން  ވެސް  ކޯޓާ ހަމައަށް  އިވޭ   ޕްރީމް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ންނަށް 

އަޅުގަނޑު އިޝޫ  މައްސަލަ  މި  ބޮޑަށް  އެންމެ  ނޫން  ބޭފުޅުންނަކާ  ތި  ރައްދުކުރަނީ.    މި  ދެން  މި  ސުވާލު 

އެބަ  ވަޒީފާގެ    އެހެންނަމަވެސް،  މީހަކަށް  އެ  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ފާހަގަކުރައްވާފައި  ސައިޓްކޮށްފައި  ކަމެއް  ދެ  ދިމާވޭ 

ކުރެވޭކަށް ނެތޭ  ންސްޓޭޓްރީއިނީ. އެހެންނަމަވެސް، ވަޒީފާ އަލުން  ޚިލާފަށޭ ވަކިކުރެވު  ފުރުޞަތު ނުގަވާއިދުން ގާނޫނާ 

ކަމަކީ މާ ދިގު މުއްދަތެއް އެ ދެމަދަށް ގޮސް  ،މިސާލަކަށް.  އެއް ކަމަކީ މިކަމަށް  .  ޓްރަސްޓް ގެއްލިފައިވާތީ. ދެވަނަ 

އެއްވެސް ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  ޓަކައި  ހޯއްދެވުމަށް  އެކި  ކަހަ  ޙައްލެއް  ގޮތުން  އެއްގޮތްކުރުމުގެ  އެ  ބަދަލެއް  ލަ 

އެއްވެސް   ވަޒީފާ  ފަރާތަކަށް  މިވެނި  އުފުލާތީވެ  ޝަކުވާ  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ކަމަށް  ދާ  އެކިގޮތަށް  ބޭބޭފުޅުންނާމެދު 

ލިބިއްޖެ ވަޒީފާއެއް  ނޫނީ  ކަމަކަށް  ގެއްލުނު  މި  ތިމަންނާ  ،އެހެންނަމަވެސް  އޭ.ޓްރަސްޓެއް  ކަމެކޭ  އެއް  ކުރީ.    ހަމަ 

ބަދަލެއްގެ   ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  މިކަމަށް  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ބަލާފައި  ކަމަށް  ގެއްލިއްޖެ  ޓްރަސްޓް  އެކަމަކު 

އެކަން އެގޮތަށް ފާހަގަކުރެއްވޭ ކަމަށް ވަނީނަމަ ފިއުޗަރގައި  ؟ ރެކޮމަންޑޭޝަން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެއްވޭތޯ

ވެސް ކޮންސިސްޓެންސީ ގެންގުޅުމުގެ ބޭނުމުގައި އެ ގެނެވޭ    ޓަކައި އެއްގޮތްކުރުމަށް ވީހާމި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް  

ފާހަގަކުރެވިފައިވޭތޯ  ،ބަދަލެއް ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކަމެއް  އެކަހަލަ  އެކަހަލަ  ؟ އިޞްލާޙެއް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އެހެން 

 ؟ކުރައްވަންތޯ ސަރުކާރަށްތުހުށަހަޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވަން ގަސް

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

މު އިއްޒަތްތެރި  ތެރޭގައިޤަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ    އްރިރު.  ވެސް 

ޓްރައިއާންއަޅުގަނޑުމެން   މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  ދެކެވޭ ވާހަކައެއް  ހަމަ  ވެސް  މުކޮށް މި  އާންބިއުނަލް  މުކޮށް 
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ބަލަން  ޓްންޑެޕްރެސީ އިސްތަކަށް  ލެވެ ސު  ، ކޯޓު  ހައިނގޭތޯ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  މިހާރު  ޕްރީމް ކޯޓު  ލްގައި ބަލާއިރު 

ތެރޭގައި  ފާ އަހަރެއް  ދެ  މިސާލަކަށްއެ  އިތުވި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނެތުމާއެކު  އެ    ،ކޮންސިސްޓެންސީ  އަޅުގަނޑުމެން 

ހިސްޑެންޕްރެސީ އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ޕްއަ ގާއިމުކުރުމަށް  އިންނަ  އެ  ވަންނައިރުގައި  ޑެންސާ  ރެސީރިންގ ރޫމްއަށް 

ޕްރެސީ ތަފާތު  ނިކުންނައިރު ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮވެދާނެއޭ  އައިއްސަ  ހަމަ  ޑެންސެއް  އެކަހަލަ  ގައި  އެބަހުރި 

ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ގާނޫނީ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  ދިމާވެފައި އިނގޭތޯ.  އިންސިޑެންސް 

ނިންމާ   އެ  ބޮޑަށް  ކަންނޭނގެ ނިޒާމަށްވުރެ  މެދުގައި  ކޯޓެއްގެ  އެ  ސިމިލަރ  ޕްރެސީ  އެ   ނިންމުން  ސޭމް  ޑެންސް 

ނުވަތަ  ޕްރެސީ މެންބަރުން  ނިންމަވާ  އެއީ  ކަނޑައެޅިގެންދާނީ.  ނިޒާމެއް  ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ  ޑެންސްތަކެއް 

ލެވެ ޤާޟީންގެ  ނުވަތަ  މީގެފަނޑިޔާރުން  ކުރެވެމުންދާނީ.  އެކަން  ކަންނޭނގެ  ވަރަށް    ހަމަކުރިން    ލްގައި 

ސިމިލަރ އިޝޫއެއްގައި ހަމަ އިނގޭނެ ހަމަ އެ ކަންކަން ނިމިގެންދާނީ މި    ހަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެންދިޔަ  

ވަރަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އެގޮތަށް    .އިންކަންބީދަ ޖަޖްމަކްލިއަރކޮށް  އޮވެގެން  ނިމިގެންދިޔަ    ތައްންޓުކްލެރިޓީ 

ޓްރަ  އެއްވޭ.މަރުޙަލާ އެންޑްސްޓްދެން  ދިގު  ކޮން    ދެން  ފާހަގަވެގެންދިޔައީ  އަޅުގަނޑަށް  އިޝޫގައި  ފިޑެންސްގެ 

،  ކޮންފިޑެންސް ދާ ހާލަތެއް އާދޭ. ނަމަވެސް   އެންޑްޓްއިތުވެގެންދާ ދިއުން ވެސް އޭގެ ޒާތުގައި ޓްރަސް މުއްދަތެއް ފާ

ޓްރަސް  އެންޑްޙަޤީޤަތުގައި  ބޮޑު  ޓް  ފާޅުކަން  ވަރަށް  ޖެހެނީ  މި  އަންނަން  އިޝޫ  ހިނގާ  ކޮންފިޑެންސް  ގޮތެއްގައި 

ގާނޫނުގެ  އާ  ވަޒީފާ،  މިސާލަކަށް.  ކުށެއްގައި ނަމަވެސް  23ބެހޭ  ދަށުން.  މާއްދާގެ  ހާލަތެއްގައި  ،  ވަނަ  އެނޫން 

ނުކުރެވޭނެ ހާލަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ   އެންޑްޓްރަސްޓް ދެން .  ކޮންފިޑެންސަށް ބަލާފައި ރީއިންސްޓޭންޓް 

އޮވެދާނެއިންޑިވިޑުހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން   އޮޕީނިއަންއެއް  ވަކި  މެންބަރެއްގެ  ގަބޫލެއް    .އަލް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު 

.  ށް ބަލާފައި ރީއިންސްޓޭންޓް ނުކުރެވިދާނެ ހާލަތެއްއަރސަނަލީ ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އެ ރީޒަންއަޅުގަނޑު ޕަ  ،ނުކުރަން

ންޓަކަށް ދިއުން އެންމެ ފަހިވެގެންދާ  ޓޭޓްމައެތަނުގައި ހުރި އޮނިގަނޑާ މި ކަންކަމަށް ބަލާފައި ރީއިންސް،  ނަމަވެސް

،  ޓްރައިބިއުނަލްއިން މިސާލަކަށް،  ލު. މިސާލަކަށްދާ ޙާޅާ އަހާލަތެއް ނައުން އެކަށީގެންވޭ އެއީ ދިގު މުއްދަތެއް ފަހަނަ

ވޯ  ޓުރއައިޑިއަލީ  ފޯ  މަންތްސް   ކްކުރާއިރު  މަރުޙަލާއެއް    އަށްސިކްސް  ހުރިހާ  އަދި  މަރުޙަލާ  އެޕީލް  ނިންމުނަސް 

ފައިވް   އަންނައިރު  އެބަހުރިޔިއަރނިމިގެން  ވެފައި  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  .  ސް  ދުވަސްވީމަ  އެހާ  ކޭސަސްތަކުގައި  އެ 

ގަނޑަކަށް  ރެއިޒްވެގެންދަނީ. ދެން އަޅުއޭ އެ  ގަބޫލުކުރެވެނީ އެ މުޢާލާތް ކެނޑިގެންދާ ހާލަތުގައި އެ އިޝޫ ކަންނޭނގެ

ދެން އެހެން މެންބަރސްގެ ވިއު އެގޮތަށް ތަފާތުވުން ވެސް އެކަށީގެންވޭ. އެކަމަކު  .  އަޅުގަނޑުގެ ވިއު އެއީ.  ނޭނގެ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް   ވެސް  މުކޮށް  އާންއިޝޫގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ    ޑެންސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޕްރެސީ

އެއީ އިޝޫއެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ސެ.  ހަމަ  ލީގަލް  އެ  ކްއަޅުގަނޑުމެންގެ  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  ދާނެ  ހަމަ  ވެސް  ޝަނުން 
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ވަރަށް  ޓްޑެންނިންމާ ޕްރެސީ ހަމަ  ސްތައް ހަމަ ނަގަމުން. އެކަމަކު މިހާރު އެއްކަލަ ވޭރިއޭޝަންސްތައް ހަމަ  ބޮޑަށް 

ނޭނގެ ޙަޤީޤަތުގައި އޭގެ އެންމެ    އެއްކަހަލަ ކޭސަސްތަކެއްގެ ތަފާތު ހަމަ ނިންމުންތަކެއް ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

ޕްރެސީ އެކުލަވާލީ.  ކޮން  އަސްލު  ކަމެއް  މިހާރު އެކަމަކު  ޑެންސެއް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި    ވެސް  ދަނީ 

ޕްރެސީ ދިޔަ  ހަމަ  ޕްރެސީޓްޑެންއަޅުގަނޑުމެން  އެ  އެހެންވީމާ،  ބަލަމުން.  ތަފާތުވުމަކީ  ސްތަކަށް  އެ  ޑެންސަކީ 

ކޯޓެއް  ހީވަނީ  ކަންނޭނގެއަޅުގަނޑަށް  ކަމެއް  ނިމިގެންދާ  ތެރެއިން  ނޫން  .  ގެ  ޙައްލެއް  ގާނޫނީ  އަސްލު  އެއަކަށް 

އް  އެހުށަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ގާނޫނުގެ ތެރެއިންނެއް  އްއެއަކު ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާކަށެ އޭގައި އިންނާނީ.  ކަންނޭނގެ  

 ގަބޫލުކުރަނީ.   ނޭޅޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ބައެއްފަހަރު ބެލޭހެން ހީވާ ކަހަލަ  އެބަ  ޓްރަސްޓް ގެއްލުނު ކަމަށް    ، ނުކުތާއަކީ މިސާލަކަށްލިއަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށް

ހީވަނީއެބަ   ގެއްލޭ  ،  މިސާލަކަށް.  ދިމާވޭހެން  ވަކާލާތުކުރުއެ  ވަޒީފާ  ހޯދުމަށް  ޙައްޤު  މުޒާހަރާއެއް    މެއް،މީހާގެ 

ކަމަކީ އެ މީހަކަށް    ންވެސް ޓްރަސްޓް ގެއްލުނުކަން އެބަ ބެލޭ. އެކަމަކު އެއިމަ އެ ހަޅުތާލެއް ކުރީ  މެއް،ކުރު ކޮންމެ 

ކުރަނީ ވެސް. އެކަމަކު    ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ވަޒީފާ ނުޙައްގުން ގެއްލުނީތީވެ ފުރަތަމަ ޝަކުވާ އެ ނުރުހުން ފާޅު މި 

ދިޔައިމަ   އެއީ  އެހިސާބަށް  ގެއްލުނު ވެސް  ބެލެވިފައި  ޓްރަސްޓް  ކަމަށް  އެބަ  އެބަ    އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  އޮތް 

މިސާލަކަށް މިއަށް  ގާނޫނު،  ފާހަގަކުރެވޭތީވެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ގެއްލިއްޖެ  ޓްރަސްޓް  ކުރުމަށް  ގެ  އެއްގޮތް 

އެއްވެ ބޭފުޅުންގެ  ތި  ޓަކައި  ކަނޑައެޅުމަށް  ގާނޫނެއްގައި  ކިހިނެއްވީމަތޯ  ކިހިނެއް  ބަލާނީ  ސް  ކުރިމަތީގައި 

ސް  އަނެއް އިޝޫއަކަށް މި ދިމާވަނީ ކޯޓު މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ޖަސްޓިދެން  ލީ.  އި ދަންނަވަ  ސަޖެސްޝަނެއް އޮތްތޯ މި

އެ މުއްދަތު އޭނަގެ އި މީހާއަށް  ލަސްވެގެން އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ތެރެއިން  އެ  ހުސިސްޓަމްގެ  މާލަކުންނެއް ނޫން 

. އެހެންވީމާ،  އޭހައެއްކަ އަހަރު ވެއްޖެއި،  މި މައްސަލައިގަ   އޭސް ވެއްޖެމުއްދަތުތައް އެ ނަގަނީކީ. ދެން މާ ގިނަދުވަ

ދެވޭކަށެދެން   އަނބުރާ  ވަޒީފާ  ނެތޭ  އެ    އްމިހާރު  މީހާ.  އެ  ވިކްޓިމައިޒްވަނީ  އިތުރަށް  ކަންތައްތައްވެ  މިކަހަލަ 

އަނެއްކާ އިތުރަށް އޭނަ މި  ފުގެ ތެރެއިން ގޮސް  ސާއިން ބޭ ވަނީ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން އޭނައަށް ވީ  ކުށްވެރިއަކަށް މި

ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް  .ކުށްވެރިވަނީ ނެތްތޯ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  މިކަމަށް  ތި   ؟އެހެންވީމާ، 

މިހާރު  ޓްރައިބިއުނަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންވީމަ ތަޖުރިބާތަކެއް  އެ  ބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި  އާ  ބޭފުޅުންނަކީ ވަޒީފާ

ފާހަގަކު އެބައޮތްތޯ  ބަދަލެއް  ކަހަލަ  ގެންނަންޖެހޭ  ގާނޫނަށް  ފާހަގަކުރެއްވީ  ދެން؟ ރައްވަންހުންނާނެ.  ތި  .  ދެންމެ 
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ދަންނަވާލި    ދެން އަޅުގަނޑު މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އާދެ!  އެހެންވީމާ،  

   ގައި.ކަމަށް ވެސް އިތުރު ކޮމެންޓެއް އޮތް ކަމަށް ވަނީނަމަ އެއާވެސް އެކު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަކޮށްލަން ކަމެއް  ރިލޭޓަޑް  ހަމަ  މުހިންމުކަން    ވެގެން އަޅުގަނޑު  އެކަމުގެ  ޙަޤީޤަތުގައި  އިނގޭތޯ. 

ބޭނުންވީ.  ފާ ފާހަގަކޮށްލަން  މި  އަސްލު  އޭގެ  އެއީ  ހަގަކޮށްލަންވެގެން  ވަޒީފާއަކީ  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު 

އާމްދަނީއެއް އަ އިޓްސް    ންކުރުމެއް ނޫން އައިރޒާތުގައި ހަމަ ވަޒީފާއެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެއީކީ ހަމައެކަނި  ތިންކް 

، އިޙުތިރާމާ  ރެސްޕެކްޓާއި، އްދަސްކަމާއިޤައެ މީހެއްގެ މު  ،ޑިގްނިޓީއާއިއޯލްސޯ ރިލޭޓެޑް ޓު އެ ހިއުމަން އެ މީހެއްގެ 

ނޫން   ޖޮބެއް  ހަމައެކަނި  ވަޒީފާއަކީ  އެހެންވީމާ،  އެއްޗަކަށް.  ހުރިހާ  ޙަޤީޤަތުގައި  އެއީކީ  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ. 

ޖޮބެ  މީހާއަށް  އެ  ހަމަ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ހުރުމަކީ  އަޅު  އްވަޒީފާގައި  އެއަށްވުރެނ ލިބުނުކަމަށްވުރެ  ހީވަނީ    ގަނޑަށް 

ވަޒީފާ ނެތިއްޔާ. އަނެއްކާ    ބޮޑުހެން ޙަޤީޤަތުގައި އެކަން. އޭނަގެ ޢާއިލާ ކުރިމަތީގައި އޭނަ ދެރަ ނިކަމެތި މީހަކަށްވޭ 

ދައުލަތުގެ ކުރިމަތީގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، އެ    ،އެހެން މީހުން ކުރިމަތީގައި  ،މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި

އެއަށްވުރެވަ އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ.  ޖޮބެއް  ހަމައެކަނި  ޒާތުގައި  އޭގެ  ކަމަކަށް ޤަމުނޫނީ  މުހިންމު    ޒީފާއަކީ  ވާ  އްދަސް 

އެހެންވީމައޭއެބައާދެތައް  ހާލަތު ހީވަނީ  .  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ހެން  ކުރައްވަނީ.  އެ  ޗެއަރ  އެ  އެގޮތަށް  ސުވާލު 

 އެ ރީޓްރޭޓްކޮށްލާނަމޭ. ހަމަ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ 

 

 ޒުހައިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދު ވަޒީފާއާ

މު ހަޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  ފާހަގަވެގެންދިޔަ  އްރިރު. ދެންމެ  ވެސް  މަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތެރެއިން ޓްރައިބިއުނަލް  ދެން  ނިންމުންތަކުގައި  ހާލަތްތައް  ބައެއް  ނިމިގެންދާ  ހަމަ  އެއީ    ވެސް  އެބައާދޭ.  ވެސް 

  ސްޓްރައިކަކަށް   ،އެކަމަކު އޭގެ ބައިވަރު ފެކްޓަރސްތަކެއް ކޭސަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެބަ ކަނޑައެޅިގެންދޭ. މިސާލަކަށް

ދިއުން މައެއީ    ދާ  ޙައްޤުން  މީހާގެ  އެ  ކޮންމެހެން  މީހާ  އަސްލު  އިޓްސެލްފް  ނޫނޭ. ޙުއޭގެ  ރީޒަނެއް  ރޫމްވާންޖެހޭ 

ބުނާ ބުނުން   މީހާ އެ  ، އެގައި މިސާލަކަށްރއެޓް ދަ ހީޓް އޮފް އެންގަ މިސާލަކަށް، މިހާރު ހަމަ އެބަހުރޭ  ،ނަމަވެސް

ވަގުތު އެ މީހާ ދައްކާ ވާހަކައަކަށް ބިނާކޮށް އެ   އެބަ ބަލާ ކޮންމެހެން އެ  އެގޮތަކަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ވެސްއެއީ އޭތި 

ލަގޮތެއްގައި މުޅި  މީހާ ރީއިންސްޓޭޓް ނުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އެބަ ކަނޑައެޅިގެންދޭ. އެކަމަކު ޖުމު 

ބަލާ  ސްޓްރައިކްކޭސްއަށް  އެބައާދެއޭ  ހާލަތްތަކުގައި  ބައެއް  މިސާލަކަށް  ދާ   ށްއަލާއިރުގައި  އިތުރަށް    ، ދިއުމުގެ 
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ހާލަތްތައް ކޮންފްރަންޓޭޝަންސްދާ  މި  ސީދާގޮތެއްގައި  ޒާތުގައި   ސްޓްރައިކް،  މިސާލަކަށް.  އެމްޕްލޯޔަރއާ ހަމަ    އޭގެ 

ކޭސް އެހެންވީމާ،  އާދޭ.  ހާލަތްތައް  ދާ  ވެސް  ޚިލާފަށް  ގޮތާ  ޑީލްކުރާ  އެ  އޭގަ   ޕްރޮފެޝަނަލީ  ކޭސް  ހުރޭ  އި  ބައި 

އޭ ވޭރިއޭޝަންސްތަކެއް. އެ،  ތަފާތުތަކެއް ޒާތުގައި ސްޓްރައިކްކަމަކު  އެ މީހާގެ   އަށް ގެ  ހޯދައިގެން    ގޮސްގެން  ޙައްޤު 

ޓްރަބިއުނަލްގައި   މައްސަލަތަކެ  މިވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރިއަށްގެންދާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ގައި  އްވަގުތު 

ސްޓްވެސް   ރޫމެއްގައި  މީޓިންގ  ފާހަގަވެގެންދޭ  ގުޅިގެންއަޅުގަނޑަށް  ގުޅިގެން  ،ރައިކާ  ވާހަކައަކާ  ދައްކާ  ،  އެ 

ގުޅިގެން ޕީނަލައިޒްވާންޖެހޭ    ސްޓްރައިކްކުރުމާ  ކޮންމެހެން  އޭނައަކަށް  ނުހުރެއޭ  ވިސްނުމެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް 

އެއީ ކަމަކަށް  ގެންކީ ރީޒަނެއް  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ގާނޫނީ  މި  ދެން  އެބަހުރި.  ކަންތައްތަކެއް  އެކަހަލަ  ނަންޖެހޭ  އެއް. 

ކުރިން  އެއީކީ    އިޞްލާޙުތައް އަޅުގަނޑު  ދިއުމަކީ  މި މުއްދަތު ދާ  އެއްކަލަ  ސްމުން ކުރާނެ  ޚަވެސް ފާހަގަކުރިހެން 

އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރަނީ  އި  އިޝޫސްތަކެއް އޭގައި. އޭގަ   އޭ ވެސް އެބައުޅެއި  ނިޒާމުގައެ  އޭގެ  .  ވެސް ނޫނޭ  ކަމެއް

  އްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު މި ތަކެއިޝޫސްތައް އެޑްރެސްކުރެވޭނެ ވަކި ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ  ންޓުއެއްކަލަ ހަމަ އެމްޕްލޯއިމަ

އަނެއްކާ ދަންނަވާހެން އެޕީލް މަރުޙަލާ އަދި ސު ވަންނަ ވަނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެމްޕްލޯއިމަ  ޕްރީމް ކޯޓަށް  ންޓް  ވެސް 

ބެލުމުގެ މަޤުޞަދާއެއްގެ  މައްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލް ތެރެއިން  ތެރެއިން  ކޯޓު ނިޒާމުގެ  .  ފުށުއަރާ ކަމެކޭ  ނިޒާމުގެ 

އެ  އަސްލު  ބޭރުންނޭ ޙަޤީޤަތެއް  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ހިނދެއްގައި  ވަދެއްޖެ  ކޯޓަށް  ބަލަންޖެހޭނީ.  މައްސަލަތައް  އީ  މި 

ހުރިހާ  ވިޔަސް އެ ޓައިމްއާ މި    . އެ ކޮންމެގޮތެއް އޭވެސް އެ މައްސަލަތަކައް އަވަހެއް ނުވާނެ  ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި 

ދަންނަވަނީ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެންނަ އެއްޗަކީ    އެއްޗެއް ދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި 

އެމްޕްލޯއިމަ ލެކްވަނީ  މިތާނގައި  ހަމައެކަނި  ފެންނަނީ  ކަމަކަށް  ހުންނަ  ންޓުފެންނަ  އެ  ވައިސްކޮށް  ހައިރާކީ  އެ  ގެ 

ކޯޓުތަރސްޓޭޖަ މަރުޙަލާ  މަތީ  އެ  ސްތައް  އޯވަރޯލްކޮށް  އަޅުގަނޑަށް  ގާއިމުވެގެން  ނިޒާމު  އެ  ނެތުމޭ.  ނެތް  ކުގައި 

ރީޒަންއަކީ. އެހެންނޫނީ    އޭ އެ އެ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އެ  ތަންތަނުގައި ފެނުމަށް ބަލާއިރުގައި ބޭރު  ފެންނަ  

 އިނގޭތޯ. އޭ އޭގައިލާތް ކެނޑިގެންދާނެއަހަރުވެގެން ނިމިގެންދާއިރު ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް މުޢާ 5މައްސަލަތައް ހަމަ 

 

 ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަޒީފާއާ

މު އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލަންވެގެންޤަޝުކުރިއްޔާ  ކަމެއް  އެންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު  އްރިރު.  ދެންމެ   .

ރސަނަލީ ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު ޕަ ؟ އޭޙައްލަކީ ކޮބައިތޯ  ،އަށް ގެނެވިދާނެ މިސާލަކަށްގާނޫނީ ގޮތުން އެ  ވިދާޅުވެއްޖެ

މި  ،މިސާލަކަށް ދިޔައިމަ  ލިޔެވިގެން  މިސާލަކަށް  ގާނޫނެއްގައި  އެބަދޭ.  ރިޖިޑްވެގެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެ    ،ވާގޮތަކީ 

ބައްލަވާފްލެކްސި ގާނޫނުތަކަށް  މިހާރު  އެބަދޭ.  ދޫވެގެން  އިރުއިރުކޮޅާ  ލެއްވި ބިލިޓީ  ވަރަށް  އިނގޭނެ  ވިޔަސް  ކަމުގައި 
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ޓްރަސްޓް އެންޑް ކޮންފިޑެންސް ގެއްލޭ ހާލަތަކީ މިއީ ކިޔާފައި  ،  އާދޭ. އެހެންވީމާ މިސާލަކަށްއެބައިޞްލާޙުތައް    ހަމަ

،  ދިމާވޭ މިސާލަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮއްވާ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެބަ  .  ބަޔާންކުރަނީ މިސާލަކަށް )ހ( އިން )ޅ( އަށް

ނުވާނެ ހިންގައިގެން  މާރާމާރީ  ބަލަމާ.  ހިންގުން  މި  އޭ މާރާމާރީ  އެކަމަކު    މިސާލަކަށް  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ. 

އެއް    މިސާލަކަށް،   ކަމަށް ބަލާފައި ވަކިކުރަނީ. އެކަމަކު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި   މާނައަކީ އެހިސާބުން މާރާމާރީ ހިންގި 

އަނެއް  އެ މުވައްޒަފަކު  ހާލަތެއްގައި  ހިފައިގެންދާ  ވަޅިއެއް  ދިމާލަށް  މުވައްޒަފަކާ  މިސާލަކަށް    މީހާ    ، މީހާ  އަމިއްލަ 

އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ    . ވެސް މާރާމާރީއެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  ދިފާޢުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޢަމަލަކީ އެއީ 

އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ބޭނުންވާ ޖަސްޓިސް    ކަންކަން ސީދާ ގާނޫނުގައި ލިޔެވިގެން އެ ރިޖިޑްނެސް

 ވެސް އަދި ގާއިމުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

، އިތުރު މެންބަރެއްގެ ސުވާލެއް ނެތުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން

އަވަސްއަ މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ހަމަ  ވީހާވެސް  ބޭނުމަކީ    ޙައްޤުތައް މީހުންގެ    ވެޅުގަނޑުމެންގެ 

ސް  ވެ  ކަށަވަރުވެގެންދާނެ ގޮތެއްވުން. މި މަޤުޞަދުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި

 ބައްޓަންކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. މިހާހިސާބުން  ތި ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅު އެގޮތަށް 

ބައްދަލުވުން   ބޭފުޅުންނަށް. ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ 

 ވެސް މިހާހިސާބުން ނިމުނީ.

_______________ 




