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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައްދައަޅުގަނޑު  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ކޮމިޓީގެ  ޖުޑިޝަރީ  އެއީ  ލުމެންގެ  ފެށުނީ.    12ވުން  މި  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

،  މޫސާ ސިރާޖް  މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ރާގެ ދާއިބެވީ، ފޮނަދޫ  ށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން މި ތިއްއަމިއަދު މިވަގުތު ކޮމިޓީ

އުހެންވޭރު އިއްޒަތު  ދާއިރާގެ  މެންބަތްރު  މުޢި  ރުތެރި  އިއްޒަމަތިވެރި  އްޒު،  އިބްރާހީމް  މެތްދާއިރާގެ    ރު ންބަތެރި 

އިއްޒަކަނޑިތީމު  ޒަރީރު،  ޙަސަން   މެންބަތްދާއިރާގެ  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  هللا ޢަބްދު  ރު ތެރި  ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  ޝަހީމް 

މެންބަތްއިއްޒަ ޙުސައިންޙިސާ  ރުތެރި  މާފައަދި  ން  އުތު  ދާއިރާންނު  މެރު  އަޅުގަނޑުންބަ ގެ  ފަޙުމީ.   ރު  އިމްތިޔާޒް 

އެޖެންޑާގައި އަޅުގަނޑުދު  އަމި ފުރަމެންގެ  މިއޮތީ ތަ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ    ވަޒީފާއާ  މަ  ބެހޭ 

އްވާފައިވާ  ހަޅުއުނަލްގެ މެންބަރަކު ހުށަބި އަށް އެ ޓްރައިން ކޮމިޓީގުޅޭގޮތު  މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމާ

މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމަ ދިރާ މައްސަލައެއް. އެ  އެހެނިސާއި އެ  .  އެއް ވެސް ހިމަނާފައިވޭބަ  ން ހެކުރުން. ދެން 

ހަޅުއްވަން އޮތިއްޔާ  ކު ހުށަ ރައެހެނިހެން ކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަ    ފުރަތަމަދުގެ އެޖެންޑާއަދެން މި

އެކަމަފުރަތަމަމެން  އަޅުގަނޑ އެ  މެދުގަ  ޓެންޑްވުމާއިށް  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  އިޢުމެދުގައި  ތިރާޟެއް  އި 

އެ ނީވަ  ށްކަމަތްނެ ކުރުމަށްފަހުގައި  ކަވިއްޔާ  ފުރަތަމަން  އޮއިފަހުން  އައިޓަމަށް  ގައި  މެންބަރަކު  ތް  އެއްވެސް  ދިއުން 

ވަނީނަމަރާކަކުނު  އިޢުތިރާޟް ވެއަޅުގަނޑު  މަށް  އެގޮތަށް  ގެންދެވިދާމެންނަށް  ކުރިއަށް  މެންބަރަސް  ކުގެ  ނެ. 

އެހެން އި ފެންނަނީ.  ނެތްކަމަށް  އެހެނިހެންމާވީޢުތިރާޟެއް  ކަންތައްތަކަކީ ކަމުކަން  ،  ހުރި  ތަންކޮޅެގައި  އަވަސް  އް   

ނި ތެރޭގައި  ކަމަކަށްންފުރުޞަތެއްގެ  އެކަމަށްވާމާލެވޭނެ  ފުރަތަމަ ޓެއެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތީ  އެހެނިހެން ންޑް    ވެލާނަން. 

މެ އިއްޒަތްތެރި  ތެރޭގައި  އެކަމެ  ކު ންބަރަކަންކަމުގެ  އޮތިއްޔާ  ކަމެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  އިހަށް  ފާހަގަކުރައްވަން  އް 

 ރުވަން.  އަޞަތު ށް ފުރަތަމަ ފުރުނަސައިސާން ޙުފާހަގަކޮށްލައްވާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙި

 

 ން: ހަކަދެއްކެވުވާ ސައިން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙު 

ރ ޖެނެރަލް  ތް ޕްރޮސެކިއުޓަ އޮހާރު ނިންމާފައި އެބަމެން މިއަޅުގަނޑުށަހަޅަން  ހުއަޅުގަނޑުއަރ. ދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޗެއާ

ހާޒިރުކުމިކޮ ތާރީޅަށް  އެހެންވީމާޚެ ރަން  އޭއް.  ލިޔުމުން  ،  ބޭފުޅާއަށް  އެ  ކުރިން  ފުކުރަން  ސާމެން  އަޅުގަނޑުގެ 

ސާފުބޭނުންވާ،   އަރިހުން  ބޭފުޅާ  ބޭނުއެ  ކަންކުރަން  ދަންނަވާއްތަންވާ  ކަރޓެސީއެއްލަތައް  ޖެހޭނެތީ    ން  ގޮތަށް 

ކަޝަން  ސްޑި  ށްއަންތ  އެ ގެށްށް ފ ކަސްކޮއަކަޔާއޭރި    ކޮންތައްތަކެއްތ  ކަން  ކޮންދަންނަވާނީ  ޑުމެން  އަޅުގަނއެގޮތުން  

އެގޮތުން  ހިންގާލަން.   ހިމަނަން  އަޅުގަނޑުދެން  އޭގައި  ހަމަ  ފައަޅުގަނޑު  ބޭޅަށަހަހު  ޑުއަޅުގަނރާތުން  ގެ  ނުން  ން 

އޮފީ ނައިބުގެ  ބަންޑާރަ  ބަދަލުވީމަ  ސަރުކާރު  މި  ޤާނޫނުއަސާސީމިހާރު  ބަޔާން  ހުން  އައު    ތަށްގޮރާ  ކު އެ 

އެބަސްއެގައިޑްލައިންރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓް  ޤާއިންޓްރޮޑިއުސްކު  ތް އޮއް  އަދި  ބަޔާންކުރާ    އެ   ނޫނުއަސާސީގައި ރައްވާފައި 



  

ޕްރޮސެކިއުޓަ އެ  ރަ ޖެނެ  ރ ގޮތަށް  އެހެންވީމާއްވަވާފަފޮނުލް  އެކަމަނާ  .  ގައިމި  ،  ންސްއަށް  ލައިޑްޕްރޮސެކިއުޓްރަލް 

އެއްގޮތަށްތ  އޮފީހުގެ މައްސަލަތައް ނިންމުމާއި    އާއޭގައި އެ ހުރި ގައިޑްލައިންސްއާއި    ކަށްތ ޢަމަލުކުރައްވަނީ ކިހާވަރަ

ސިޔާސަތުތަރިވިއުކުރު ކަންބޮ ؟ވަނީއް ގެންގުޅުއެ  އް  މުގެ  ޚާއްޞަ  އެދެން  ސިބައޮތްޑުވުމެއް  އެއީ  އެކިއެކި  .  ޔާސީ 

ސަރު މިދިޔަ  ޚާއްޞަކޮށް  ވެމައްސަލަތަކުގައި  މިދިޔަ  އެމް.މުރިކަކާރުގެ  ތެރޭގައި  އޭރު  .ޕީޑީގެ  އަދި  ކުރި  ން 

  ކި އެ  ލާފައި ތިބި މީހުންނާއި ތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ދަޢުވާ އުފު ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާ ފަރާ

އުފުސިޔާސީ ދަޢުވާ  ޓަކައި  ސަބަބުތަކަށް  ރިވި  މައްސަލަތައް  މީސްމީހުންގެ  ހުރި  އެކަމަނާ ލާފައި  އެ  އުކުރުމުގައި   

ގައިޕްރޮސެ އެހެންވީމާށްންނަމެއަޅުގަނޑުކުރާކަން  ނުއެއްގޮތަށް    އާސްޑްލައިންކިއުޓްރަލް  ފާހަގަވޭ.  އެބަ  އެ     ،

 ދެން.  މެން އެބަ އެއަޅުގަނޑުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޢު ލުކޮށް މަގޮތުން ހަމަ ސުވާ ގުޅޭ ތަކާތާނުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރާޖަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  ބަރު މޫސާ ސިޒަތްތެރި މެންގުތު އިއްވަ މި ބަރު. ދެންތެރި މެންތްޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖް  ރާގެ މެންބަރުދާއިފޮނަދޫ 

ބައެއް ސުވާލުތައް ހަމަ ސާފުކުރަން    ވެސް ހަމަ ޕީ.ޖީއާ   ޑު އަޅުގަނމުޤައްރިރު  ރި މުޤައްރިރު.  ޒަތްތެ އިއްޔާ ރިއްޝުކު

ކަން އޭގެބޭނުންވާ  އެބަހުރި.  ޓެރަވަ  ރޭގައި ތެ   ތައްތައް  ކަމެއް  ކަންބޮޑުވާ  މާނަކުރަށް  ގާނޫނު  ރުމުގައި  ރިޒަމް 

މާނަކުރެމެންނައަޅުގަނޑު ގޮތާއި  ވޭށް  ގިނައިޚިލާ  ވަރަށް  ވަރަށްފަށް  އެބަހުރި  ރައްޔިތު  ން  މައްޗަށް  ގިނަ  ންގެ 

އުފުލިފަގެ  ޒަމްޓެރަރި ގޮތްގާދިހިނ   އެ. އެކަން  ދަޢުވާތަކެއް  ބޭނުންވޭ.  ވެސް    ގައިމު ހަމައަޅުގަނޑު  ޔަ  ސާފުކުރަން 

ކަމަކަ ހުގެ  މަޖިލީންގެ  ހިނގާދިޔަ. އެއީ ރައްޔިތުއް މިދިޔަ ވެރިކަމުގައި  ކަންބޮޑުވާ ކަމެ   ވަރަށްއަޅުގަނޑުށް  ދެވަނަ 

އި މަސައްކަތްކުރިއިރުގައި  ބަންދުކުރުމަށް  އިލްހާމްގެ  މެންބަރު  ސަބަބުން  ލްހާމްއިއްޒަތްތެރި  އިލްހާމްނުފެނުމުގެ  ގެ   

އެކަންތަކުގައި   ރަހީނުކޮށްފައިވޭ.  ފުލުހުން  އެއް.ޖީޕީއަނބިކަނބަލުން  މަންޒަރެއް  ވެން  ކުރި  ކަމެއް  ސް 

ދުލުގެ ނިޒާމުގައި   ޖިނާޢީ ޢައީ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް އެ ޖީގެ  .ގައި ޕީސާސީނޫނުއަޤާ  .މެންނަކަށް ނުފެނޭއަޅުގަނޑު

ކަން  ، އެމެނޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާތެރޭގައި ހި  .ޖީގެ ޒިންމާއެއީ ޕީތ  ބެލުމަކީ  ގަނީ ރަނގަޅަށްމި ހިނގާ ކަންކަން ހިނ

ބޭނުންވޭ.ސާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު އޭގެ  ދެން  ފުކުރަން  ފާހަގަވާރަ ވަޑަށްއަޅުގަނން  އިތުރު  އަދި  ކ ޓު  ށް  ތަކުގައި  ކަމެއް 

ޚާ ސްޓޭއްދައުލަތުން  ޕީ.ޖީގެ  ކަންތައްންޞަކޮށް  ބަދަލުވުމުގެ  އެބަތަޑް    1ހަގަކުރެވޭ. އޭގެ އެއް މިސާލަކީ،  ފާ  ކެއް 

ގައި  ވަހުވި އެއް ދު ގަފާހަ   ލައެއްގައި ވެސް ހަމަ ދިޔަ މައްސައަޅުގަނޑުއި ކ ޓު އަމުރު ނެރުމުގެ ކުރިން  ގަ ފެބްރުއަރީ

ފާހަގަކުރާ ވަކީލުން ސްފައި  ގޮ ފ ރުވާނެކަމަށް  އެ ހަމަ ޖެހި  ހެއްކަށް ނުފޫޒު  ދުވަހު އައިސްފައި  އްވެސް  ގެން އަންނަ 

ފާހަގަކުރޭ މިހާރު އެ ޙާލަތު  މާބަބެއް ދިސަ   އަޅުގަނޑު ން.  ބަދަލެއް ނައު  ތަށްޙާލަ  އިތުރު  ،ކަންތްނެނުވެ ހަމަ އެބަ 



  

   ޕީ.ޖީގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުހަމަ ސާފުކުރަން    ކީއްވެގެންތ   ން އެވަނީކައެ  ންޑް ބަދަލުވާ ކަންތަކުގައި ސްޓޭހަމަ އެ  

އެއީ  ދެން    ބޭނުންވޭ.  ގޮތަކަށް.  ހަމަ  ން ސާޙިޖުމްލަ  ކަންތަކަށް  ފާހަގަކުރި  އެ  ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑު  އެ     

ގަ ކުރު  ޕްރޮސެކިއުޓް  ވެއަޅުގަނޑަން  ނގާކަނުހިކަންތައްތައް  ގޮތަށް  އެއް  ނާއިއިޑްލަމުގެ  ފާހަ ށް  .  ގަކުރެވޭސް 

  އެދެން. އަޅުގަނޑުކީއްވެގެންތ  ސާފުކުރަން  ނގަނީ އެ ހިތައް ، އެކަންއެހެންވީމާ

 

  ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ތު އަރުވަން.  ރި މެންބަރު ޝަހީމަށް ފުރުޞައާދެ! އިއްޒަތްތެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެން

މުޤައްރިޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް   އަޅުގަނޑު ވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއް  ސިރާޖް އެ  މޫސާ  އަޅުގަނޑުރު. އާދެ!  ތެރި 

ރިހާ މައްސަލަތަކެއްގެ  ފައި ހުރި ހު ޕީ.ޖީގައި ހުއްޓި  ޖީއަށް މިހާރު. ހަމަ ޕީއަޅުގަނޑުއެކުގައި  އާ އެ  ހަމަ އީދުކުރަން.  ތާ

 އިނގޭތ . ޝުކުރިއްޔާ.    ންހަގަކޮށްލަޅުގަނޑު ހަމަ ފާއަވެސް   ންމަ އެދުހަމަށް ކަ  މެން ބޭނުންވާއަޅުގަނޑުލު ޞީތަފް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަ   !ދެއާ އިއްޒަތްތެރި  މިޝުކުރިއްޔާ  މިކަ  ރު.  ފު  މާވަގުތުގައި  އަދި    އެދިވަޑައިގަންނަވާ   ށް ރުޞަތަކަގުޅިގެން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް.   ވެސް  ބޭފުޅަކު ފެންނާކަށެއް ނެތް. އަނެއްކާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖް  ރާގެ މެންބަރުދާއިފޮނަދޫ 

 ނުންވާތީވެ.  ދުކޮށްލަން ބޭހުށަހަޅާލި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީ  އެމް ނޑު ހަމަ ޝަހީއަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޞަތު  ރުތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ. ފުފުރުޞަ  ބަރު ޒަރީރު މެންދެ! އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާ

 އަރުވަން.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަ

އަސްލު   މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ  ކަންބޮޑުވުންތަކެ ރަށް  ވަހަމަ  ގެ    އެބަހުރި   އްބޮޑު 

ޚާއްޞަކޮށް ގިނަ  ވިޔަފާރި  ވަރަށް  މުލައެއްކަ  ވެރިންކުރީގެ  ވިޔަފާރީގެ  ޗެކު ޢާމަލާތް   ޗެކުތައް  ކޮށްފައި  އެ  ދީފައި   



  

،  ލޭވޭ. އެހެންވީމާ ވާކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ޑިޢުހުށަހަޅައިގެން އެ ދަ  ށްޖީއަ.ންސްވާ މައްސަލަ ޕީބައު

 .  ލަންޒްކޮށްއިސް ހަމަ ރެ ވެން އެ މައްސަލަ   ބޭނުއަޅުގަނޑު

 

  ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާރި

މަ މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ނިއްކް އި ޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި   ވާލައްވާފައި  މިވަގުތު  ސަޢުދު    އަދި  މެންބަރު 

  ން.ފުރުޞަތު އަރުވައެ ންނަވާ. އިގައެދިވަޑަ ފުރުޞަތަކަށް

 

 ން:ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވު  ސަޢުދުބަރު ލި ދާއިރާގެ މެންލިނގިވި

 ؟ މެން ކުރާނެ ސުވާލުތަކެއްތ  މި ކަނޑައަޅަނީއަޅުގަނޑު  .ޖީއާޔާ. ޕީޝުކުރިއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖެރޮޕްމެން  ޅުގަނޑުއަ އެބައޮތް    ނެރަލާ ސެކިއުޓަރ  ހަނދާންއަޅުގަނޑުބައްދަލުކުރުން  އެއީ    ގޮތުގައި މިހާރު    16ވާ 

ފައި އޮތް ތާވަލެއް އޮތީމަ  ތުރާލާމެން އައަޅުގަނޑުއްމު އުސޫލަކުން  ޢާވަނަ ދުވަހުގައި އިނގޭތ . ދެން އެއީ ކޮމިޓީގެ  

މުއައްސަސާތަކަ ތެރެއަށް  ށްއެކިއެކި  މެންޑޭޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  . އެބައޮތް  ބައްދަލުކުރުން  މުއައްސަސާތަކާ  ފ ލްވާ  މި 

ޖެނެރަލާއެގޮތު ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ގޮތުގައި    ން  ދުވަހެއްގެ  އޮތީމަ    16މެން  އަޅުގަނޑުބައްދަލުކުރާ  ދުވަސް  ވަނަ 

ނޫނީ އަޅުގަނޑުދަންނަވާއިރުގައި  ވަން  ގަންނައިވަޑަ  ބައްދަލުވުމަށް  އޭރިޔާތަކެއް  ބޭނުންވާނެ  ވެސް ސާފުކުރަން    މެން 

ޖެނެރަލަރޮސެ ޕްކަންކަމެއް   ތައްޔާރުވެވަކިއުޓަރ  އޮތުން  އެނގިވަޑައިގެންފައި  ފަޑަށް  ތީ  ހަފުޅުވާނެސޭ އިގަންނަވަން 

ދެއްވުޖަ އެހެންވާބު  ކޮމިއަޅުގަނޑުވެ  މަށް.  މި  މިވަގުތު ޓީއަށް  މެން  ފާހަގަކޮށްލީ  ކަންކަމެއް    ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ވާހަކަތައް އެ  ދަންނަވަން  އޭ އެކަމަނާއަށް  ވަޑައިގަންނަރު.  ތައްޔާރުވާން  ވާން  ކަމައިރު  ލިބޭނެ  ށް.  ފުރުޞަތު 

 ބަރު ސަޢުދު.  ތެރި މެންތްއިއްޒަ

 

 ން:ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވު  ސަޢުދުބަރު ލި ދާއިރާގެ މެންލިނގިވި

ވަރަށް ސީރިޔަސް އާދެ! ޝު މައްސަލައެއް  ކުރިއްޔާ.  މަޖިލީހުވީކަށްކަމަ  ގުޅޭ  އަޅުގަނޑާ  ދެން  ގެ  ޑުއަޅުގަނގައި  މަ 

 ހަމަ  އަޅުގަނޑުކަށް  މެ ފުރަތަމަ ކަމަންއެކަމެއް.    ގައި ހިނގަމުންދިޔަ ކަމަކަށް އެހެންނަމަވެސް، ކ ޓު ތެރޭލަ އަމިއް

އ ކޭ.  ބޭނު  އެބަ  ސުވާލުކޮށްލަން  އާނާމައެކަ ފޮނުވާލިޔަސް  ޑޮކިއުމަންޓުން  ހަމަ  ކޭސްގައި  މެން  12ންވޭ  ބަރުންގެ 

، އެ  ދެން އެހެންވީމާރެވޭ.  ނެތްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކު   ދާކުރެވިފައިތު އަލިއްޔަލްގެ މަސްއޫކިއުޓަރ ޖެނެރަ ޕްރޮސެ

ސިންޓޭސް މެންބަރު  ދެން  މެޑް.  ފާހަގަކުރެއްވި  އެކަން  ވެސް  އިލްހާންރާޖު  ދޭތެރޭ މާބަރު  އޭރުއި  ކަންތައް    ގައި 



  

ނު  ލު އުފު އްގެ މައްޗަށް ޅެއެހެން ބޭފުއަދި ވިލިނގިލީގެ  އަޅުގަނޑާނަ ކަމަކަށް  ވަދެ އެއާއެކީގައި  ހަމަ   .ވެގެންދިޔަ ގޮތް

ދަޢުވާއެ ޓެރަރިޒަމްގެ އޭގައި  ޑޮކިލުކުރިވާ ޙަ  އް.  އެއްވެސް  ގަ މަންޓުއު  އިއުމަންޓެއް  ކިޑޮއި  ލިޔުމެއް  ން   ސިއްރު 

ފީހުން ވަޑައިގެންނެވި  އް. އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮކިއުމަންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައެކަމަކަށް ނެތް ޑޮ

ގެކިޕްރޮސެ ލިޔުމެއް  ސިއްރު  އޭތިންގުޅުއްއުޓަރ  ދެން  އެ  އެއްޗެއް  ސިއްރު  ހަމަ  ނުވޭ.  ފެ  ވި.  ގޮތެއް  ންނަ 

ލި ވީމާއެހެން ސިއްރު  އެ  ޖެޕްރޮސެޔުން  ،  ސިއްރުކުރެވޭނެ  ރަލަނެ ކިއުޓަރ  ހައިސއްޔަތެއް  އެއްށް    އަޅުގަނޑު ވެސް 

އެއްވެސް  ބޫޤަ ނުކުރަން  ކަމަކަށް.ލެއް  އޮންނާނެ  ޝަރީ  ގާނޫނަކުން  ފޮނުވި  އަހަމަ  އަޅުގަނޑާތަށް  ޢައެއީ  ށް 

ސިޑޮ ބަޔާޑޮކިއުމައްރު  ކިއުމަންޓުގައި  ނެފަންކޮށްންޓެއް  ހިނދެއި  ސިއް އެހެންވީމާ  .ގައެއްއްތް  ކަންތައްތަކެއް  ރު،   

ކަންތައްފަސްގޮކުރަމުން   ހުރި  އެއި  ކަނޑައަޅާފައިހެންވީމާތަކެއް.  ގޮތުގައި  ސިއްރު  މިކަހަލަ  ހުރިހާ    ހުރި  ، 

ދެން އެއީ    ސްތައް ބެލުންގެ ސިއްރު ޑޮކިއުމަންޓްވަނަ އަހަރުގައި އެ ހުރިހާ ކޭސްތަކެއް  2018،2017ތަކެއް  ސްކޭ

 އަޅުގަނޑު ،  ވީމާން އެހެމު.  ންހިދިރާސާކޮށްލުން ވަރަށް މު  ދެން   ގާނޫނީގޮތުންދާނެ ކަމެއްތ ންނަށް ކުރެވިމެއަޅުގަނޑު

ގެ ތެރެއަށް  މުފުޅުންނަށް ގާނޫނީ ބާރު ނެތް ކަންކަ ސިއްރު އެ ބޭއެ  ތ ވެގެންކިހިނެއް   ބޭނުން މި މައްސަލައިގައި އެއީ

ކަ ސިއްރުކުރަންއެފަދަ  އެއީކަން  ދެން  މަ އަޅުގަނ  ނީ.  ލިޢުލޫމާޑަށް  ވެއްޖިއްބިތު  އޮތްގޮތުގައި  ފަނޑިޔާރު ފައި    ޔާ 

މު  ންށް ވަރަށް މުހިޑަގަނއަޅު، އެއީ  ހެންވީމާއެޘްމާންގެ ލެޓަރއެއް އެ ބޭފުޅުން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅުއްވީ.  ޖާޢު އުސު

އެ މައްސަލައަކީކީ މަ  ސުލޫރެއްގެޔާން ކުރުމަށް އެ ފަނޑިކު އެފަދަ ކަންކަރަޑިޔާނފަ އެ    އެހެންވެގެން.  އްސަލައެއް 

 ން.ތ  ބެލުވޭކިއުމަންޓް ލިބޭނެ ގޮތެއްޑޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެއްއި ދެންންޒަތްތެރި  ވިލިނގިލީ ބަރު  މައްސަލައެއް  ވަކި  ހިނމެ  ނޫނިއްގައި  ކަމެއްގެ  ނިސްބަތްވާ  ގި  ރަށަށް  އެ  ޔާ 

ޓެ  މައްސަލައެއް  އެ  މާރަރިޒަމީހެއްގެ  ސީދާ  އެ  ކަމެއް.  މައްސަލައެއް  ވަނީކަމަ  ލަމައްސަ  ގުޅޭ  ނަމަ  ށް 

ޑީޓެއިއަޅުގަނޑު މައްސަލައިގެ  އެ  ބޭ މެންނަށް  ވެސް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޓީސި  އެ  ންވާނެނުލްސް  ފާހަގަކުރަން  ގައި 

ބެހޭގޮތުން    މާއްރުކުރުސް ސި ޓްޖެނެރަލް މިގޮތަށް މައްސަލަތަކުގައި ޑޮކިއުމަންއިން    ޔާ ނޫނިއް  .ނުވަންފޮ  ށް ނެރަލަޖެ

ވަނީނަމަ މި  އެހެންކަމަށް  ؟ކުރަނީތ ރތ  ނޫނިއްޔާ ވަކި ޕަރޓިކިއުލަރ ކޭސްއަކަށް ރިފަ ނީ.ޖީއަށް ދަންނަވަސުވާލެއް ޕީ

ޖެހޭނެ ދަންނަވަން އޭގައި ރައްދުވާ މީހާގެ  މެންނަށް އެނގެންގަނޑުއަޅުލޫމާތު  ޢު ދެންނެވިހެން އެ ކޭސްއެއްގެ ސީދާ މަ

ރު  ރީ ތްތެރި މެންބަރު ޒަ ޒަންމެ އިއް ފާހަގަކޮށްލަން ދެއަޅުގަނޑުގޮތުގައި  ގެ  އް ކަމެއްވެސް. ދެން އަނެނަމަމާތު  ލޫޢުމަ

ހުށަހެޅުހުށަހެޅުއް ބައުވި  ޗެކު  ތާއީދެއްއްވުމެއް  އަދި  ކަންތަކަށް. އެއަށް  ނުވާ  ންސްވުމުގެ  އެކަންލިބިފައި  ވެސް    ތީ 

ތާއީދު އަދި  ހުގައި  ފަޢުދުގެ މައްސަލަތަކަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްސަރު  ބަމެން  ރިކޮށްލަން. ދެން އަދި އިއްޒަތްތެފާހަގަ



  

މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް  އެކަން  ނެތީމަ  ދެއްވާފައި  އަދި  ބޭފުޅަކު  ރި  އްޒަތްތެ އި   !އާދެ  އެއްވެސް 

  ހަކަފުޅު.އަށް ގެންދަވާ ވާވެސް ކުރި ރު ސަޢުދު އަނެއްކާންބަމެ

 

 ން:ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވު  ސަޢުދުބަރު ރާގެ މެންލި ދާއި ލިނގިވި

ހުށަހެޅުމަށް   ޒަރީރުގެ  ތާ އަޅުގަނޑުއާދެ!  ބައުޗެ  .އީދުކުރަން  މަ  މައްސަލައިގައި  ސްންކު    ސާފުކޮށްލަން   ޢުލޫމާތުއެ 

ބުނެ  ށް ކަމަށް  އުޘްމާން އަވަހާރަކޮށްލުމަޢު  ޖާސު  ޔާރުލައަކީ ފަނޑިސައްމަންނެވި   މި ދެޅުގަނޑުއަމު.  ންމުހިވަރަށް  

ފިކްކޮށް  ސިޕެ، ސްވާގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާޒަމްގެ ދަޢުލި ޓެރަރިރިއެއްގެ މައްޗަށް އުފުގެ އެކުވެ އަޅުގަނޑުށް  ޑައަޅުގަނ

ބަޔާ ވާހަކަ  މަ  !އާދެ  ...ޑޮކިއުމަންޓް  އެ  ،އިފަންކޮށްއެ  ރިފަރެފ ރު  މާތުޢުލޫއެ  އެ    އަޅުގަނޑު ންސް  ކޮށްދޭނަން. 

ކީ. ވަކި  ވާ ބާރެއް އެ ބާރަނުގެންބިލިށް  ލަ، އޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަމާލަދޭނަން. އެހެންވީވާނުފޮ

ނުއެއް   އެއްޗެއް  މައްއަޅުގަނޑުއިގައި  މައްސަލަ  ވޭނެޅެގެންގުސިއްރު  އުގެ  ދަޢުވާ  ސިއްރު ލިއިރު  ފު ޗަށް    އެ 

ކަނޑަ  ކިއުމަންޓެއްގެޑޮ އެގޮތުގައި  ހިނދަކު.  އަދިކ ،  ހެންވީމާ ނާޅާހާ  ސިއްރުޓުން  އެއީ  ވެސް    އަމުރެއް  ކުރަން 

 ހެންވެގެން. އެ  ނެތްކޮށްފައެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތު އަރުވާނަން.  ބަރު ޙިސާނަށް ފުރުޞައިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ން: ހަކަދެއްކެވުވާ ން ސައިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙު 

އިނގޭތ .  ޝުކުރި އުޅުއަޅުގަނޑުއްޔާ  ދަންނަވާލަން  ހުށަހެސަ  އަޅުގަނޑުނީ    އިތުޅުޢުދު  ބޭރުމަށް  ނުންވޭ  ކޮށްލަން 

ޖެ އުސޫލެނެރަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އޮފީހުން  ގޮތުން  ލްގެ  ސިއްރުކުރުމާހެއްގެ  އެ    އި ކި  ސިއްރުކުރުމުގައި  ލިޔެކިއުން 

ލަކާއި  ސޫ އުއެ  އުސޫލެއް އޮންނަނަމަ    ވަތަގަވާއިދެއް ނުއެ  ލީ  ންޓަރނަ ދި އިތަކާއި އަޑުނޅުއްވާ މިންގަގެންގުބޭފުޅުން  

 .  ން އެދޭ ވާހަކަމެއަޅުގަނޑުކޮށްދޭން ޞާއްޙި މެންނާއަޅުގަނޑުޢުލޫމާތުތައް ވެސް  އެ މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސާ ސިރާޖް.  ރި މެންބަރު މޫޒަތްތެއްއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖް  ރާގެ މެންބަރުދާއިފޮނަދޫ 



  

ފާ  ވެސް ހައަޅުގަނޑުމުޤައްރިރު.  ! ޝުކުރިއްޔާ  ދެއާ ޙިމަ  އުޅުނީ  ފާހަގަކުރަން  ކަންތައް. އެސާން އެ  އީ  ހަގަކުރި 

ވީހާޤާ އެއީ  ރޫޙަކީ  ބޮޑަށް    ނޫނުއަސާސީގެ  ފ ރުކޮށްދީ ހުޅުވާލެވިވެސް  ހެކި  ޝަގެން  ކުރުރީޢަގެން  ން.  ތްތައް 

ހައަޅުގަނޑު ފާމެންނަށް  ވޭތުމަ  މުއްދަތުގައިވެހަގަވީ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެ  ދިޔަ  މިހާރު  މަޤާމުގައި  ނެރަޚާއްޞަކޮށް  ލްގެ 

ހުންނެވި   ހުންނެވި  ކައެ  ބައެގަ މުއްދަތުމަނާ  ލިޔުންތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ބައެއް  އި  އެބަހުރި  މައްސަލަތަކުގައި  އް 

ހަމައެ ސީބޭފުޅުންނަށް  ލިދަޢުވާގެ    ،ޣާކަނި  އެއި  ބިފަސީޣާ  ވެސްކައްޗެއް  އިތުރު  ހަމަ    ނުލިބި  އެއީ  އެބަދޭ.  ހަމަ 

ކަންބޮޑު ކަމެއް.ވަރަށް  އުސޫލެ  ވާ  ގެންގުޅޭ  އެ  ބޭނުއަޅުގަނޑު  އް ދެން  ސާފުކުރަން  ހަމަ   އަޅުގަނޑު . ދެން  ންމެން 

މެންބަރު  ހަ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކު ސަޢުދު އެ ހުށަހެމަ  ބޭނުންވާނެމެންނައަޅުގަނޑުރަން އޭގައި އެ ލިޔުންތައް  ޅި  .  ށް 

އޭގެ  އިތުރުދެން  އަދި    ވެސް  އެހެނިއަޅުގަނޑު ން  ހުށަހަޅަން  ހަމަ  ކުރީފަހަރުގައި ހެން    ވެސް    ގެންނައިރުގައި 

އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ސީދާ   ވެސް  އްތަ  ސީދާ ސުވާލު ކަމެއް އެއީ ކަމާ ގުޅުންހުރި މެންނަށް ދިމާވިއަޅުގަނޑު

ހުރަސްއެޅިލުނެތީމަ ސުވާ އެހެނިހެން  ގުޅު ހަމަ އެދެން  އަޅުގަނޑު،  ވީމާންއެހެ ދެން    .ތަން  ގެންދިޔަ ކުރުމަށް  ންހުރި 

ވެސް ބަޔާންކޮށްކަންކަން  ސިޓީގައި  ޝުކުރިއްޔާ  އެދެން.  ހަމަ  އިތުރުން  ކަށްފަހު(  ކޮޅަ)ވަގުތު  .ލުމަށް  އޭގެ  އަދި 

ހަނއަޅުގަނޑު ހަމަ  ކުރީނިގެންދިފެމެންނަށް  އަޅުގަނޑު.  އަންނާތީވެ  މައްސަލައެއް  އްއެދެންމެ  ށް  ދާނަ  ހ މް  ޔަ  ގެ 

ކ ޓު މައްސަލައެއް  ހިނގަމުމިނިސްޓަރުގެ  މަގައި  އެހެންންދިޔަ  އެއްވެސް  ކުނަމަވެސް،  ންޒަރު.  ހަމަ  އްލިއަކަށް 

މައްސަލަ   އެ  ނެތި  އެންގުމެއް  ގެންގޮ އަސަބަބެއް  ހ ކު  ސްފައިވީ.ނބުރާ  މިނިސްޓަރު ރީގެ    މި   ޑުޅުގަނއަ  މް 

ޢު މައްސަލައަ  މަރުނިސްބަތްކުރަނީ  މައްސަލައަދި  ށް.  ނަޞީރުގެ  ގެންގޮސްފައި  ބައެއް  އަނބުރާ  ފެނޭ  އެބަ  ތައް 

ން އެ ކުރާ އުސޫލެއް އަދި  ، އެކައެހެންވީމާއް.  ޅާ މައްސަލަތަހުށަނާގޮސްފައި  އަނބުރާ ގެން   ށްކައްސަލަތަ ށަހަޅާ މަހު

ދެންނެވި ގޮތަށް ސް މި  މިހ މްރީގެ  ޕެސިފިކްކޮށް ކުޚާއްޞަކޮށް  ންތ  އެގޮތަށް  އްވެގެނިސްޓަރުގެ މައްސަލައިގައި ކީ 

    ކަމެއް.މަ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާމެން ހައަޅުގަނޑުއި އެއޮތީ ފަކޮށްލުޢަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

 ގަނޑު ތާއީދުކުރަން.ޝުކުރިއްޔާ. މޫސާ ސިރާޖުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ޝުކުރިއްޔާ.   ބޮޑަށް  ބަޔަކަށް ވަރަށް  އޮތް  އެޖެންޑާގައި  ދެންމެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދައްކާލެވުނުއިރުގައި    ވާހަކަ 

ޕްރޮސެ އެއީ  އޮތް.  އެބަ  ހުށަހެޅުންތަކެއް  މެންބަރުންގެ  ޖެނަރަލާ އިއްޒަތްތެރި  ދުވަ  ކިއުޓަރ    ، ހުގައިބައްދަލުކުރާ 

ޕްރޮސެ ދުވަހުގައި  އެވާ  ތާވަލުގައި  ޖެނަރަލަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރާނެ  ކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީގައި  މި 

މެންބަރު  ސުވާލުތައް   އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  މައުޟޫޢޫގެ،  އެ  އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ  ޒަނޫނިއްޔާ  ފުރުޞަތަކަށް  ރީރު 

 އަރުވަން.އިހަށް  ފުރުޞަތު އެ އަޅުގަނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ތިވެރިމަ

ހުރި   ދިމާވެފައި  މި  މިހާރު  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ވޭތުވެދިޔަ    ތަކަށްއުޝޫޝުކުރިއްޔާ. އަދި  ދުވަހުގައި    5މި  އަހަރު 

ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ވެސް  ދެން  ދުމުޚްތާރުކޮށް  ޙުވަރަށް     ން އެ ވެސް. ދެ. ޕީ.ޖީ  ދިޔައީގެންއެ  ހަމަ ރާއްޖޭގެ 

ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ  މިއޮތް  ވެސް    މަށް ޓަކައި ދެން މިހާރު ހަމަގައިމުއްލުކުރުޙަބޭފުޅުންނަށް މި ހުރި މައްސަލަތައް  

ކަންތައްތަކަކީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ  ބޭފުޅުންގެ މިހާރު ކުރަމުންދާ  އެ  ކޮބައިތ   އެއްބާރުލުންދޭނެ. އެހެންވީމާ،

ތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި އެ  މިކަންޕްލޭނާއި  މިހާރުގެ  ބޭފުޅުންގެ    އެ   ،މީހުންގެ  އަކީ އެ ، ވާހަކަބޭފުޅުން  ދެން އެ

ސުވާލު އެ  ކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލުކޮށްލަން.  ވެސް  ގޮތުން  ބެހޭ  ކަންތައްތަކާ  ވެސް  ކުރާއިރު  ދާ  އެބައިތައް 

 ކޮށްލީ.ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ރެއިޒް އެ  ބޭނުން. އެހެންވީމާ، ހިމަނަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްކަމަކީ އާދެ!   ނިންމުނު  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޫޕްރޮސެ ދުވަހު  ގެންނަ  ޖެނަރަލް  ދަންނިއްޔާ  ކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހުގައި ނަވާލާއެކަމަނާއަށް  ސިޓީއަކުން     

އެކަމަނާއާވާއިރުގައި ކޮމިޓީދަންނަ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވަކިވަކި ސުވާލުތަކެއް  ކުރިމަތިކު  ގައި  އޭރިއާތައް  ސުވާލު  ރުވާނެ 

ހުރި  ވެސް   ފާހަގަކޮށްލާފައި  އެބަ  އޭރިއާތަކެއް  ސުވާލުކުރެވޭނެ  އެހެން  ޖެނަރަލް  އިން  ދެން  ކަނޑައެޅިފަ. 

އަދި ތާއީދު ލިބިފައި   އި ޅުންތަކާތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެއެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޒަތްދަންނަވާލަން. 

ވެސް   ހުރި އެއް  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ޕްރޮސެ  އެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި  ކިއުޓަރަލް ގައިޑްލައިންސް  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

މައްސަލަތަކުގައި    އަދި ؟ ވަރަކަށްތ ކުރަނީ ކިހާ މިންދާފައިވާ ގައިޑްލައިންސް ފޮލ ހައީ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު  އެ

ސި ކަމެއްގެ  އެ  އަނެއް  ދެން  ހުށަހެޅުން.  އެއް  އޮތް  މިކަން ސާފުކުރުމަށް  މިންވަރަކަށްތ   ކިހާ  ގެންގުޅެނީ  ޔާސަތު 

އެޕްލައި   ކަންކަން  ވެސް  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް  މީހުންގެ  ނިކުތް  ޕްރޮޓެސްޓްތަކަށް  މުޒާހަރާތަކާއި  ގޮތުގައި 

ރިވި ނަކުންކިހި  ނީ ވަކުރެވިފައި މައްސަލަތައް  އެ  މިކަހަލަ  ތ .  ކިހާ  އުކޮށް  ކުރީ  ނޫނިއްޔާ  ހިންގަވާފައިވޭތ .  މިކަން 

ހަމަ ދެން  އެންޓި  މިންވަރަކަށްތ  ސާފުކުރުން.  ލ ޓެރަ -އެއާއެކު  އެ ރިޒަމް  ނައިބުގެ    ގާނޫނު  ވ  ބަންޑާރަ  ދައުލަތުގެ 



  

ކު  ގޮތުން  ބެހޭ  ގޮތްތަކާ  ކުރަމުންދިޔަ  އެޕްލައި  ވެސްރާތުން  ސުވާލުތަކަށް  އެ    ރެވޭ  ލިބިފައި  ތާއީދު  އޮތް  އެބަ 

ދެންހުށަހެޅުމަށް އަޙްމަދުގެ    ހަމަ  .  އިލްހާމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކުރީގެ  އެއާއެކުގައި 

އަޙްމަގުޅިގެން އި   ކާ ކައޭރުގެ ސަރުކާރު ހިނގަމުންދިޔައިރުގައި ހައްޔަރުގެ ކަންތަ  ،ސަރުކާރުމައްސަލައެއް   ދު  ލްހާމް 

ހިޞާ އަނބިކަނބަލުން ހިފަހައްޓާ  އުޅުނުކަމުގެ ވާހަކަތައް އޭރުގައި ވެސް  ނުފެނުމުން އިލްހާމް އަޙްމަދުގެ  ރުކޮށްގެން 

ވީއި  އެގޮތަށް  މައްސަލައިގައި  އެ  އޮތީ.  ޕްރޮސެދެކެވިފައި  ކޮބައިތ ރުގައި  ގުޅޭ    އެކަމާ ؟ ކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ދައުރު 

ކުރެއްވުމު ކަމެއްގެ  ސުވާލުތައް  އަނެއް  ދެން  ކަމެއްގެ  ގޮތުގައި ގައި.  އަނެއް  މިވަނީ  ގޮ،  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ތުގައި 

ޖެނަރަލްގެ ނިންމުންތައް އެކި   ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އެކި   ސްޓޭންޑްތައް  ބަދަލުތައް  ގޮތްގޮތަށް ކުއްލި    ފަހަރު  ކުއްލިއަށް 

ކީއްވެގެންތ  ސުވާލުކުރެއްވު؟ މިގެންނަނީ  ބެހޭ  އޮވެސް    މަށްއެކަމާ  ކަމެއްގެ  އެހެންވީމާ،  ތް.  އެބަ  އަނެއް  ދެން 

އޮތް   އެބަ  މައްސަލަތައް  ގޮތުގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  އޮފީހަށް  ޖެނަރަލްގެ  ހުރިހާ  ދެން  ޖުމްލަކޮށް  އެއީ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

މައްސަ އެ  ކިހިނެއްތ މައްސަލަތަކެއް،  ވަނީ  މިހާރުވެފައި  ކަންތަ؟ ލަތަކަށް  އެކަހަލަ  މިންވަރާއި  އްތައް  ލަސްވެފައިވާ 

މިހާ ވިދާޅުވަނީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  މައްސަލަތަކެއް.  ހުރިހާ  ކ ޓަކާ ސާފު،  ހުރި  ނުނިމި  މިވަގުތުގައި    ރު 

ވިޔަސް ފޮނުވައިގެން  ޖެނަރަ  ހަމައަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ހުރި  ފޮނުވިފައިނުނިމި  އޮފީހަށް  ހުރި    ލް  ހުށަހެޅިފައި 

މައްސަލަތަ އެ  އަދަދުތަކާއި  އާމައްސަލަތަކުގެ  ގޮތަކަށް.  ލިބޭނެ  ކޮމިޓީއަށް  ލިޔުމުން  ތަފްޞީލުތަކެއް  ދެން  ކުގެ  ދެ! 

ތްތަކާ  މަލުކުރަމުންދާ ގޮޢައޮތީ ޗެކް ބައުންސްވުމުގެ، ޗެކް ބައުންސްވާ މައްސަލަތަކުގައި    އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި

ސުވާލުކުރެއްވު މަޖިލީހުގެ  މަށްބެހޭ  ރައްޔިތުންގެ  ދެން  ކު  12.  މީގެ  އެމެންބަރުން  މެދުގައި    ރީގައި  ބޭފުޅުންނާ 

މައްސަލައާ ޢަ ގޮތްތަކެއްގެ  ސުވާލު  މަލުކުރެވުނު  ހަމަގުޅޭ  އަދި  ކުރެއްވުމާއި  ރައްޔިތުންގެ    ތަކެއް  އެއާއެކުގައި 

ސަޢުދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދަމަޖިލީހުގެ  ކުރެވުނު  ޙުސައިނާމެދު  ކޮންމެވެސް  ޢު  ޓެރެރިޒަމްގެ  އެއީ  ވާއެއް، 

އުޅުއްވުމާއި މިކަންކަމާ    އްސަލައާވާއެއް. އެ މަޢުދަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އުޅުއްވި  ލިޔުން ސިއްރުކޮށްގެން  ގުޅޭ 

އި ދެމެދުގައި ހިނގާފައި  އާ  2018އިން    2017އެއާއެކުގައި އަދި    ތަލެއް ދެންނެވުމާއި ދެން އަދި ހަމަބެހޭ ސުވާލު

ދެ ސުވާލުކުރުން  ވެސް  މެދުގައި  މައްސަލަތަކާ  ބާވަތުގެ  އެ  ލިބިފަހުރި  ތާއީދު  ހަމަ  ވެސް  އެއަށް  އެ  އްތ .   .

  2017އިން ވަކި ޑޭޓެއް މި ކަނޑައެޅިފައި މިވަނީ ދެއްތ .    2017މެދުގައި ސުވާލު، ސިއްރުކޮށްގެން    މައްސަލަތަކާ

  2017އިން ފެށިގެން    2014  އާދެ!  .ންއި  2014އެކަނިތ  މި ސިއްރު،    ކަށް ލަތަގައި ހިނގި މައްސަ   2018ން  އި

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެމެދެއި  އާ  2018އަށް،   އެ  ހުރި މައްސަލަތަކުގައި ސިއްރު  ދުގައި  ރަލް އޮފީހުގައި ހުށަހެޅިފައި 

ކުރެވުނު، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް  އޭގެ ތަފްޞީލުތަކާ ދެއްތ . ސިއްރު  ،ކަންހިންގި  ތައް ކަންތައް  ކުރެވުނު، ކޮށްގެން 

ސިއްރު ކަމެއްކުރެވުނު.  އެދިވަޑައިގެން  އަނެއް  ދެން  އިންނަނީއާދެ!  މި  ގޮތުގައި  ގައިޑްލައިން،    ގެ 

ކަންކަމުގައި  ޕްރޮސެކިއުޓް ގައިޑްލައިންސްގެ  ގައިޑްލައިންސްގެ  ކުރުމުގެ  އެ  އާދެ!  ބެހޭ...  ސިއްރުކުރުމާ  ކަންކަން 

ކަންކަން   ސިއްރުކުރުމުގެ  މި  މައްސަލަތަކާ  ޢަދަށުންތ   އޮފީހުން  ޖެނަރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކަންކަން  މި    ގުޅޭމަލީ 



  

އެކުރައް ގާތްގަނޑަކަށް  ވަނީ.  ސުވާލެދެން  ހެންވީމާ،  ކުރެވޭނެތާ.އްއެއްބާވަތުގެ  ސިއްރު   ވީމަ  އެ  ކުރުމުގައި  އާދެ! 

؟ އެއް ހަމައަކީ ކޮބައިތ  ؟ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ގެންގުޅުއްވާ ގައިޑްލައިނެއް ނޫނިއްޔާ އުސޫލަކީ ކޮބައިތ 

އަނެއް  ގޮތުގައި    ދެން  ސިއްރުކުރުމަ  ދެ!އާ  އި،ކުރީގަކަމެއްގެ  އޮފީހުން  ޕްރޮސެ  ށް ޝަރީޢަތް  ޖެނަރަލް  ކިއުޓަރ 

ރިކުއެސްޓްރިކުއެސްޓް ކ ޓަށް  އުސޫލު،  ކު ކުރާ،  ގެންގުޅުއްވާ  ސިއްރުކޮށްގެން  ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް  އަދި  އުސޫލާއި  ރާ 

 ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ކޮބައިތ  ދެނެގަތުން. ދެން އަނެއް   އި މިންގަނޑަކީކިއުޓަރ އޮފީހުގައި އެ ގެންގުޅޭ އުސޫލާޕްރޮސެ

ނަޞީރު އުފުލުނު  ގެ  ޢުމަރު  އެ ދަޢުމައްޗަށް  މައްޗަށް  ނަޞީރުގެ  ޢުމަރު  ބޮޑު    ވާއެއް.  ވަރަށް  ދަޢުވާ، ޝަރީޢަތް 

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން  ކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންނަވާފައިވާތީވެ  ސެބައެއް ހިނގަމުންދިޔަ ފަހުން ޕްރޮ

ންމެފަހުގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި އަދި  ކެއް ދެންނެވުމަށް. އެއީ ދެން އަދި އިތުރު، އެދަންނަވަން ހުރި ސުވާލުތަ

އޮތީ    ތާއީދު ދިލިބިފައި  ލަސްވަމުން  މައްސަލަތައް  ހިނގަމުންދާއިރުގައި  މައްސަލަތައް  އެ އުއެއީ  އްވެސް  މުގައި 

މިކަންކަން   ނުފޫޒުންތ   ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  ނޫނީ  ސަރުކާރެއްގެ  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  މިގޮތަށް  މިންވަރަކަށް 

ގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވެސް އެވަނީ. އާދެ!  ކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހު ހިނގަމުންދަނީ. މައްސަލަތައް ޕްރޮސެ

މިހާތަނަށް   ދެން  ކޮމިޓީގައި  އެއީ  ކޮމިޓީގެ  ޕްރޮމި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި  ޖެނަރަލް  ސެކިއުޓަރ 

މިހާރު ތާއީދު ލިބިފައި ހުރި    .ކިއުޓަރ ޖެނަރަލަށް ދަންނަވަންސެމެންބަރުން މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ޕްރޮ

އަނެއްކާ   އިތުރުން  އޭގެ  ފާހަގަކޮށްލީ.  މި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  އިކަންކަން  ސިރާޖު،  މެންބަރު  މޫސާ  އްޒަތްތެރި 

ފުރުޞަތު   އެ  އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ  މެންބަރުއެބަ  ފުރުޞަތަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  އެއަށްފަހުގައި  ޖީހާނަށް    އަރުވަން. 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އަ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ގޮތުގައި  ޝުކުރިއްޔާ  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  އެއްކަމެއް  ދި 

މަޖިލީހުގައި   ނިމިދިޔަ  މަޖިލީހުގެ  ފާހަގަކުރެވޭތީވެ.  ފެނިގެންދިޔަ  ދަޢުވާ    މެންބަރަކާ   12އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދޭތެރޭ 

އުސޫލު ހުރި  ހެދިފައި  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  މުއްދަތުގައި  ހުރި  ބަންދުގައި  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ތަކުގައި  އުފުލި 

 އެބަ ހުރި. އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން  ގޮތަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި ހާޒިރުނުކޮށް މަޖިލިސް ހިންގާފައި   ރާބަޔާންކު

ޕްރޮސެކުފާހަގަ ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގޮތަށް  ޢަދުލުރި  ޖިނާޢީ  ޒިންމާއެއް  ޖެނަރަލްގެ  ނިޒާމު ކިއުޓަރ    ގެ 

ހިނގާ ކަންކަން ބަލަ ހަމަ  މޮނިޓަރ  އިހިނގާއިރުގައި އެ  މަތިކޮށްފައި އޮކުރުމަކީ  ޒިންމާއެއް.  ޤާނޫނުއަސާސީން  ންނަ 

ބަންދުގައި    ،އެހެންނަމަވެސް މީހުން  ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ  ހިންގުމުގައި  މަޖިލިސް  ދިޔައީ  ފެނިގެން  އަޅުގަނޑަށް 

ހާޒި މަންޒަރުބަހައްޓައިގެން  ކުރަމުންދިޔަ  ކަމެއް  އެއްވެސް  ވެސް  މައްސަލައިގައި  އަދި  ނުކުރާ  ނުފެނުނު.  ރެއް 

އިއްޒަތް މި މަޖިލީހުގެ  ނުޙައްޤުން    12ރި  ތެޚާއްޞަކޮށް  ވަރަށް  ދަބުތަކެއް ލިބެމުން ދިޔައިރު ވެސް  ޢަމެންބަރަކަށް 



  

ރޫޢަކަންކަމުގައި  އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މި  ވަނީ  ހުރި  ޙާމަލުކޮށްފައި  ހެދިފައި  އަދި  ޚިލާފަށްކަން    އުސޫލުތަކާއި 

ގޮތެއް ސާފުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް    އިން  މަލުކޮށްފައިޢަމެންބަރުންގެ ކަންތަކުގައި    12 މި  ފާހަގަކުރެވޭތީ، ޚާއްޞަކޮށް

ގެންދިޔައިރުގައި އެކަމުގައި ހަނު    ންތައް އަދި މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުކޮށް އެކަދެން  ފެންނަ ގޮތުގައި މުހިންމު ކަމެއް.  

 ކަމެއް. ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާއެ ހަމަ ހުރީ ކީއްވެގެންތ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ންބަރު ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްވީ މި މަޖިލީހަށް ކޮން ބޭފުޅަކު ހާޒިރުކުރަންއިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ޖަލްސާތަ  މަޖިލީހުގެ  ވެއްޖިއްޔާ  ގޮތުން  ބުނާ  ގަވާއިދު  މެންބަރުން  ހާޒިރުކުރަންމަޖިލީހުގެ  ތަޅުމަށް  އޮވޭ.  ކަށާއި   

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މެންބަރުން ބަންދުގައި ހުންނައިރު ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން، ޙުކުމެއް    ،އެހެންނަމަވެސް

ނުކުރޭ.   ހާޒިރެއް  މަޖިލީހަކަށް  މި  ވެސް  ކުރިން  އެކުރުމުގެ  ވެސް  މުއައްސަސާއަކުން  ކޮންމެ  މުއައްސަސާ  ދެން  އް 

އަޅުވަމުންދަނީ  އަނެއް ބޮލުގައި  މުއައްސަސާ  މުއައްސަސާއެއްގެ    އެ  ނުހިނގަނީ  ކަމަށް. އެކަން  ހުރެ   ސަބަބާ 

ކަންކަމުގެ ޒިންމާ    މި ހިނގާ    ޒިންމާއަކީ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ގެ ހުރިހާ ކަންތައް ބެލުމުމި    ،އެހެންނަމަވެސް

އެއީ ސާފުކުރަން  ؟ ރީންކަމުގައި ކީއްވެގެންތ  ހަނުހު ކަމާ، އެނަގަންޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް. އެހެންވީ

 ބޭނުންވާ ކަމަކީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ކޮށްފައި  އާދެ!  ވަކިވަކިން  ސުވާލެއް  ކޮންމެ 

އޭރި  އެ  ދެންނެވުމަށްވުރެ  އެހެން  މި  ސިޓީއެއްގައި  ގާތްގަނޑަކަށް  ރަ އާއެއް  މަޖިލީހުގެ  ފާހަގަކުރެވުނީ.  އްޔިތުންގެ 

ހުއްޓުވާފައި ތިއްބެވި  އޭރުގައި    އެއްކަލަ  މެންބަރުންގެ މައްސަލަ އެބަ    12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގަތުން 

ފެނޭ ކަމަށް  ކުރެވިދާނެ  ސުވާލުތަކެއް  ހުރިހާ  ތި  ދެން  ތެރެއިން  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  މިވަގުތުގައި  އާދޭ.  ދެން   .

މަޙްމޫދުފު ޖީހާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެތރި  އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ  ކޮމިޓީއާރުޞަތަށް  ދެންމެ  މަޙްމޫދު  ޖީހާން  އެ    . 

 އަރުވާނަން.  ގުޅިވަޑައިގަތީ މަޖިލިސް ފްލ ގެ ޑިބޭޓަށްފަހު. އެއަށްފަހު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ންނަވަރުހި



  

ޖެނަރަލާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ބޭނުންވާ  ސުވާލު  ޝުކުރިއްޔާ  ސާފުކޮށްލަން  ހިނދު  ކުރެވޭ 

ކުރެވޭ  މާންޑްގައި ބަންދުދެކަމެއް ދެ ދާއިރާއަކުން އެބަ އޮތް އިނގޭތ . އެއްކަމަކީ ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން، ރި

ދުވަސްތަކެއް ގިނަ  ބައެއް  ވަންދެންމީހުން  މީހުން    3އަހަރު،    4  އަހަރު،  7  ފަހަރަށް،  ގިނަވެފައިވާ  އަހަރަށްވުރެ 

ގާނޫނު ތަންދޭ ގޮތުން  ޕ ޓުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންވާން އެބަ އޮތް.  ތިބިކަން ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރި  އެބަ  ބަންދުގައި

ފު ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވާ ކަމުގައި  ޞާއެބަ އޮވޭ ރިމާންޑްގައި ތިބޭ މީހުން އިން  ނަރަލްގެ ދައުރެއްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެ

އެހެންވީމާ،  ވަނީ ބާރު.  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  ބާރު،  އެޅުއްވުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ގުޅިގެން  އެއާއި  ގޮތުން،  ބެހޭ  އެއާ  ނަމަ 

ބޭނުންވޭ   ސުވާލުކޮށްލަން  ގޮސްފަ  7އަޅުގަނޑު  ވާނުވާ  އަހަރުވެގެން  މީހުން  މީހުން  އިވާ  ގިނަ  އެހާ  ޖަހާފައި 

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ޖަލުތައްބަންދުގައި  ގޮތަށް  ފަދަ ތަންތާނގައި އެ މެންގެ  އްވެސް ސްޓޭންޑަޑަކަށް ނުފެތޭ 

ޚިލާފަށް އެހެން ބަންދުވެ، އެހާ ގިނަ    މިންގަނޑުތަކާ  ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ

ތި މީހުންދުވަހު  ހަލާކުވެގެން ބި  ދިރިއުޅުން  ޖެނަރަލް    ދާއިރު  އެހެން   ގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ގޮތުން  ބެހޭ  އެކަމާ 

ކޮބައިތ  ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ނުވާކެއްފިޔަވަޅުތަ ؟އަޅުއްވާފައިވާ  އަޅުއްވާފައި  ޓު  ނަމަ    ތެރެއިން  އެކްސެސް  ޖަސްޓިސްގެ 

ޑިލޭޤަމެން  އަޅުގަނޑު ޖަސްޓިސް  ކުރަނީ  މި  ޑި  ބޫލު  އަޅުގަނޑުމެން  ޖަސްޓިސް  ކަމަށް  އެ  ބޫލުޤަނައިޑް  ކުރަނީ. 

ބަޔަ  އިސް  ޕްރިންސިޕް އަދަދެއްގެ  ގިނަ  މިހެން  ނިމި،  ކުނުކުރައްވާ  މަރުޙަލާ  ތަޙުޤީޤު  ބެލުމުގެ    މައްސަލަތައް 

ކީ  ގައި މިހެން ތިބުމުގެ ސަބަބަދުންހާ ގިނަ ދުވަހު ބަމިނެތް.  ވެސް    މަރުޙަލާގައި   ޙުޤީޤުމަރުޙަލާ، ބައެއް މީހުން ތަ

އަޅުގަނޑު  ؟ ގެންތ ނީ ކީއްވެނުވަނީތ  ނުވަތަ ފިޔަވަޅު ނޭޅެގައި  މިކަމު  ދައުރުކަމަނާގެ  ދެން  ؟ ކޮބައިތ  މި ސުވާލު 

ރުމުގެ ގާނޫނެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަނިޔާ މަނާކު   ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ  ބޭނުންވޭ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް  ންލަކޮށް

މިއައީ   އަހަރު  2013ވުޖޫދަށް  ތަންފީޛު  6.  ވަނަ  ގާނޫނު  ލިބިގެންދިޔަ  ދުވަސް  ފަށަން. އެހެންވީމާ،  މަސް  ކުރަން 

ފެށަ  2014 މިއަދާ އި އިން  ފެށިތާ    2019ހަމައަށް    ގެން  ތަންފީޛުކުރަން  ގާނޫނު  އަހަރަށް    6އަހަރާއި    5ވަނަ 

ޖުގެވެމަސް މަހަށް.  ޖުލައި  މި  ނިންދާނެ  މަހުގެ  ބޭނުންޔަ ލައި  ސުވާލުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  މި  ލަށް.  މިހާތަނަށް  ވަނީ 

އުޓަރ  ކިކިއުޓް ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރެވިފައި، އަނިޔާގެ ކުށެއްގައި ޕްރޮސެގާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް މީހަކު ޕްރޮސެ

ކުރައްވާފައި އެބަ  ބެހޭ އޮޑިޓް ރިޕ ޓުގައި ފާހަގަތަކާ  ލުއަނެއްކާ ވެސް ޖަ ؟ ފޮނުވާފައި ނުވަނީ ކީއްވެގެންތ ލަށްޖެނަރަ

ފަހު ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކުރުމަށްޤީޤުޙުބޭފުޅުން ތަ  އި އެބަ އޮތް އެ ފަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރައްވާހިއުމަ  ،އޮތް

ކުރުމަށް، ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ސަލައެއް،  ކަށް އެއްވެސް މައް އަދި މިހާތަނަކުއިވާކަން. އެކަމަނުވާފަފޮ  ޖެނަރަލް ދަޢުވާ 

ފަތެއް  ޤާއަނިޔާކުރުމުގެ ސަ  އި  ދިވެހިރާއްޖޭގައިނގޭއެކު އެބައި ތުކަމާސާބި  ނގޭ އި  މެންނަށް އެބަ ގަނޑުއަޅުދިވެހިރާއްޖެ  

ހިނގަނީ ޙާމިފަދަ  އެބައޮތްކަން.   މި  ކުރިމަތީގަދިސާތައް  ލ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާއި  އަޅުގަނޑު  .   ،

ދަށުން އަނިޔާކުރާ ފަރާތްތަކަނިޔާ މަނާކު އަތ  ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން ކީއްވެގެން ގާނޫނުގެ  ރ  ކިއުޓަޕްރޮސެ   ށް ރުމުގެ 



  

މިހާތަނަށް ފަސް އަހަރުވެގެން ދިޔައިރު ދައެއް   މެމައްސަލަތައް ހުށަހެޅި  ށްޖެނެރަލަ ފަރާތަކަށް  ވާ އުފުލާފައި  ޢުވެސް 

 އްރިރު.  ޤަނުވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

 

 ން: ވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 ށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ.  އްޒަޢި ރު މު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަމެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  ޒުމުޢިއް ބްރާހީމްއި މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

އިއްޒަތްތެ  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު  މަޝުކުރިއްޔާ.  ޖީހާން  މެންބަރު  ހުޙްރި  ހުމޫދު  ތާށަހެޅުއްވި  އީދުކުރަން.  ށަހެޅުމަށް 

އާއަޅުގަނޑު ސުވާލަކީ  ޕީ.ގެ  މައްސަލަޖީންމުކޮށް  އެބަން  ބަލަމުންދާއިރު  މައްސަލަތައް  ތައް  ފުދޭވަރަކަށް  އާދޭ 

މީގަލަސްވުން ދެން  ޕީ.ޖީ  އި.  މައްސަލަ  އާންމުކޮށް  އޮވޭތ ކ ޓަން  މުއްދަތެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ފޮނުވުމުގައި  އެ    ށް 

ދެއިފޮނުވުމުގަ ސަބަބުސްވުމުގެ ލަ  ން.  ދިމާވާޙަން    އާންމުކޮށް  އަހަންނަށް މައްސަލަތަކެ  ޤީޤަތުގައި  ގޮތުގައި  ،  އްގެ 

މަ ދެއްވާ  މި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އާންމުކޮށް  ފާހަގަވަނީ  ފަހުން  ޢާމާ  ،މައްސަލަ  އިފްތަކުގަ ޢާއަޅުގަނޑަށް  ދޭ  ފް 

  ، އަސްލު  ޙުކުމަށް ދާންޖެހޭ. އެހެންވީމާއެބަ  ނަ ސްގެން އޭކ ޓަށް ގޮ  އި މައްސަލައެއްގަ   ޑަ ކުހަމަ އެކަހަލަ    އި ތަނެއްގަ

ގޮސް ހަމަ ރަނގަޅު    އިބޭފުޅަކަށް ނުކުރެވޭ. އެ ބޭފުޅަކަށް ވަޒީފާގަ   ފްގެ އަސްލު މައިގަނޑު ބޭނުން އެ ޢާމާ  އެ ލިބޭ 

އަނެއްކާ  ދިރިއުޅު ފައްޓާތަނުން  މައްސަލައެއްގައެކަހަލަ  މެއް  އިންސާނީ    އިކުޑަ  އޭނަގެ  ބޮޑު  ވަރަށް  ގޮސް  ކ ޓަށް 

 ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްލަން.   ތީ އެކަމާރެވޭއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކު  ކަމަށް ގެންދާ އްލިގެ  ތަކެއްޤުއްޙަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި   ގާނޫނުގަޢާއިޖުރަޢީ  ޖިނާ  .މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ  ދަ  އިތުގެ  ހުންޢުހުރޭ  އުފުލަން  މުއްދަތުތަކެއް  ވާ  ނަ 

އެހެންވީމާ  ވެސް އަޅުގަނކަނޑައެޅިފަ.  އެ  އިތުރަށް  ،  ބަލާލީމަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލޫމާޢުމަޑުމެން  ތުތައް 

މެން  ލިބިގެންދާނެ އެހެންވީމާކޮމިޓީގެ  މިހާރު  ދެން  މުޢިއްޒުބަރުންނަށް.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް  ،  އެ  ގެ 

ތާއީދުކުރައްވާފަ މެންބަރަކު  މެންބަ  ތަނެއް  އޮތް   އިއަދި  އިއްޒަތްތެރި  ސަނުފެނޭ.  އެބަޢުރު  ފުރުޞަތަކަށް  ދު   

 .  އެދިވަޑައިގަންނަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ތާއީދުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ  އަށް  ޒު އެ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްދެ! އިއްޒައާ  .ޝުކުރިއްޔާ

ފާހަގަކޮށް  މަރުތަ  ބޭނުން ލަން  އިތުރަށް  ބަންދުކު ފަކޮށްންދުބަ  އި ގަލާ ޙަޙުޤީޤު  ޕްރޮސެއިވާ  ޖެނެރަލް  ރުންތައް  ކިއުޓާރ 



  

ދިވެހި މިވަގުތު  މިހާތަނަށް  ޖަލުތަކުގަރާ އެދިގެން  މީހުންގެ  ތަޙުޤީ  އި އްޖޭގެ  ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ޑީޓެއިލްސް  ޤަށް 

ބޭނުންވޭ. އެއީ ސަބަބަ ކުދިއަޅުގަނޑުމެން އެބަ  ބަންދުކޮށްފަ  އި ކުދި ކުށްތަކުގަކަށްވަނީ މިހާރު  ގޮޅިތަކަށް    އި ހަމަ  އެ 

ރ  ޓާ ކިއުއާއި ޕްރޮސެ  މ ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ތި ރަމްޒުކޮށްދެނީ  ދެން އަޅުގަނޑަށް މީ  ،ންބައިތިއްބައިގެ  އިލާފަ

ފަރާތާތަޙުޤީޤު  ،ޖެނެރަލާ ފަރާތާޢުދަ  އިކުރާ  އުފުލާ  ޖެހުމުގަ   ވާ  މުއްދަތު  އެ  އެއް    އި ރޭގަތެ   ކ ޓު  އިގުޅިގެން  ހަމަ 

ގޮތުގަ ބޮޑީއެއް އެއްވެވިކްޓިމްސް   އިގެ  ހަމަ  ފުރުއަށް  ގެންދާތަންސް  ބަންދަށް  ހަމަ  ނުލިބި  އެއީ  ހަމައެކަނި.    ޞަތެއް 

ތަޙުޤީ ބަންދު   24  އިލާގަޙަމަރު  ޤީއަދި  ފަހުން  ޖެހުމުގެ  ގަޑިއިރު  ނަތީ  .މުއްދަތު  މީގެ  މިވަނީ    ޖާއަކަށްދެން 

އަޅުގަނޑުމެން ތިބިއިރު  ބަންދުގައި  ޖަލުގެ  ދޫނިދޫގައަޅުގަނޑުމެން  ފީލްވަނީ  ބެޑެ  އިނަށް  ފިލްކޮށްފަކޮންމެ    އި އް 

މަޖުބޫރު އެއީ  ޙަޤީ  .އިގެ ގޮތުގަކަމެއް   ހުރުމަކީ  ހަމަ  ދިރާސާކުރިއިރު  އަޅުގަނޑު  ކަން އެއީ    ވެސް އެ   އިޤަތުގަ ދެން 

ޕޮލިސް ސަ ތެރޭގަރ މ ލްޑިވްސް  ގޮ   އި ވިސް  ކަލްޗަރަލް  ހިނގާ ހަމަ  މި    ތަކަށް  މީގެން  އަސްލު  އޭގެ  ދެން  ކަމެއް. 

އެތަނުގަދިމާވާ   ފައި  އިމައްސަލައަކީ  އެތަ  ސާކޮއްތު  ދެން  ހިނ   އިނުގައާއި  ކަމިހެން  ހުރިހާ  މީގެ    އިމެއްގަގާ  ދެން 

އެ ވެސް  ކޮރަޕްޝަން  އެހެންވީމާތެރެއަށް  ވަދޭ.  ޕްރޮސެބަ  ބަލަން  މިހާރު  ބޭނުންވީ  އެދިގެން  ،  ޖެނެރަލް  ކިއުޓާރ 

 މިހާރު.  ކަމެއް  ންމުހިމުއެއީ ވަރަށް   .ބި މީހުންތިއި ފަށްޤަށް ބަންދުކޮހުޤީތަހުޤީޤު، ތަ

 

 އްކެވުން:  ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

އަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ  ޟާރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިއި އިއްޒަތްތެ ބަރު ޖީހާނާމެއް އިއްޒަތްތެރި މެންއަޅުގަނޑު ދެކަ

މެންބަރު މުޢިއްޒު ފާހަ  .ކުޑަ ދެކަމެއްކުރިން ފާހަގަކޮށްލަން ކުޑަ ކަމަކީ އިއްޒަތްތެރި  އް. އެއީ  ކަންތަ  ރެއްވިކުގަ އެއް 

ތެރޭގަ  ކިހާ،  ރުހައްޔަ  އި ގަތަކުމައްސަލަ އުފުލޭތ  ޢު ދަ  އިދުވަހެއްގެ  ލިޔުމުގަ  ވާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ    އި އާއި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ސުވާލު    އްއެހެން ނުލިޔުނެ  އިށް ފޮނުވާ ސިޓީގަ ޓާރަކިއުރޮސެޕް   ހެންކޮންމެހެން އެހެނި ކަމަކު 

މިއްލައަށް އަޅުގަނޑުމެން ނޭނގޭ ގޮތަށް  އަ  ގެ ވާހަކަނޫނުގައި ހުރި އެއްޗެއްއީ ގާއެ .  އޭބޫލުކުރަނީ ދަންނަވާލެވިދާނެޤަ

އެހެންނަމަވެސް  އި ސިޓީއެއްގަ  އި، ލިޔުމުގަ ނެތް.  ބޮޑުކޮށް  މާ  ބޭނުމެއް  ބައިމައްސަ  ،ލިޔުމުގެ  ލަސްވާ    އި ގަ ލަތައް 

  ނެ ދާ ނަށް ދެންނެވިޅުގަނޑުމެން އައް ތަވާލުގެ ސު ތެރެއިން ތި ހުރިހާ ވާހަކައެއް  މުޢިއްޒު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ވާހަކައިގެ 

ތް  ބާރާޢިކޮންމެހެން އެ    އި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޓީގަ  ނީނަމަވަށް  ކަމަ  ތީ އެގޮތް އެންމެ ރަނގަޅުބޫލުކުރެވޭޤަކަމަށް  

މަހަމަ  އެގޮތަށް ނުލިޔުނަސް   ލިބިފައެއަށް  ތަކާއި  ހުށަހެޅުންބައޮތް  އެސިލުވާނެ ގޮތަށް  ޙާދު  ޞަޤުއެ  ވެސް  . ތާއީދު 

ދެން އަނެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ލިބިފަ.  ސް  އަދި އެއަށް ތާއީދު ވެ  އި ފަސް އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ވެޢިއްޒު ދި މުއަ

އޮތް. އެއަށް  ބަސުވާލު އެ  އެން  ދު އެ ފާހަގަކުރެއްވި އެއްކަމަކީ ވެސް ހަމަ މި ރިމާންޑު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިޢުސަ

ލިބިފަ  ތާއީދު ކުރެއްވޭނެ   އި ވެސް  މާގިނަ  ކަލަވާ ސު  ހަމަ  ދިގުކުރުމުށްވާތީ  ބަސުވާލުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ދަލުގަގެ  އި 

ވެސް    ރިހާ ސުވާލެއް ބެހޭ މައްސަލަތައް ސާފުކުރުމަށް އެކަހަލަ ސުވާލެއް ހިމަނާލީމަ ދެން އޭގެ ތެރެއިން ހު   ރިމާންޑާ



  

ވަ ރަނގަޅުކަމަށް  އެންމެ  އެގޮތް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެގޮތަށް.  ދެޖީ  ..ނީނަމަ.ކުރެވޭނެ    އި އެއަށްފަހުގަ ން  ހާން، 

 ފުރުޞަތު ދެން.   އަށް އަޅުގަނޑުރި މެންބަރު ރިޟާ އިއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ރުހިންނަވަ

  ން ދެ   .ވެގެންކޮށްލަންޞާއްޙިއް  ލޫމާތެޢުގުޅިގެން މަ  އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާ

ގުޅިގެން ހިއުމަން    ކުރެއްވި ގޮތަށް އެއީ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕ ޓާހަގަ ރު ފާރި އްޤަތެއް ނިންމިދާނެ މުގޮ  އިން އޭގަމިޓީކޮ

ކޮމިޓީ ކުރައްވަމުންރައިޓްސް  ދިރާސާގަން  ސިޓީ  އި ގެންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖަލުތަކުގައި ލިޔެފަ  މިހާރު  ތިބި    އިވާނީ 

ބަންދުކޮށްތަޙުޤީ  ،ދޫނިދޫ  ރިހާހު  .މީހުންގެ ފުލް ލިސްޓަކަށް ތިބިޤަށް    ، ދިންކުޑަކު  ، ބި މީހުންތި  އި ރިމާންޑުގަ  ،ފައި 

އެހެންވީމާ މީހުން.  ދާ  ތަންފީޛުކުރަމުން  ޙުކުމް  އެދެން  މަ،  ބައްލަވާލަން  ޢު  ކޮމިޓީ  މި  އަޅުގަނޑު  ލޫމާތު 

   .އްޞާކޮށްލެވިދާނެޙިޅިއްޔާ ބޭނުންފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަޒަތްއްއި އެންމެ  އެގޮތް  ވަ  އެހެން ؟ ނގަޅުތ ތެރި،  އަޅުގަނކަމަށް  އެގޮތަށް  ގެނީނަމަ  ކުރިއަށް   . ންދާނީޑުމެން 

 ބަރު ރިޟާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

ން.  ދުކުރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީފުޅަރި މެންބަރު ސަޢުދުގެ ވާހަކަތެތްޒައަޅުގަނޑު ވެސް މި އަސްލު އިއް  .އްޔާޝުކުރި

ހާ މަޢުލޫމާތުތައް  މިހާރު ހުރިޖީހާން އެ ވިދާޅުވީ    ންބަރުދެން އިއްޒަތްތެރި މެ   އެރީ މިހާރުދެން މީގަ އަޅުގަނޑު ހިތަށް

ކުރައްވާނެޙި ކޮމިޓީ  ކަމަށް  އްޞާ  ލިބޭ.  އެ  އައެހެންވީމާ އަށް  ތެރެއިން  އޭގެ  އެއްޗެއް  ނޑުޅުގަ،  ހުރިހާ  މެންނަށް 

އަޅުގަނޑު    އިވެސް އަލީގަ   ތަޖުރިބާގެ ޑަށް ދެން އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ  އަސްލު އަޅުގަނ  އިން މީގައެނގިގެން ދާނެ. ދެ

ނީ  ދިހަ ދުވަސް ނޫޓުގައި  ކ ފުރަތަމަ މީހަކު މުއްދަތަށް ގެންގޮސް    އި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަސްލުގަ  .ލާނަންއިދަންނަވަ

ކުރެވޭ  ތުކުށްވެރިންގެ ނުވަތަ އެ ތުހުމަ  ދެން އަންނަ ފަހަރު ބައެއް ފަހަރު މި އެ މީހުން އެ  އި ޖަހާފަފަނަރަ ދުވަސް

ލޭން ބުނާނަޖުގުއެމީހުންގެ  ވާނުވާގަ ން  ދެއްތ .ބައި  އިމަ  އަސްލުގައެހެންވީމާ  ތިއްބާ  އެއީ    އި ލަތުގަ ޙާ  އެ   އި، 

އޮންނަހެނެއް. ދައުރެއް  ޕީ.ޖީގެ  ހިޔެއްނުވޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަކަށް  އައެއީ  ޕޮލިހުން  އެދުމައިއެކަނި  ޕޮލިހުގެ  ކަށް  ސް 

އަނެކަތިއެ އެ  އެ  ގޮތަށް  މިސާލަކަށް  އަންނަނީ  މި  ދައުރު  ޕީ.ޖީގެ  ޕޮލިހުން    ،ންރުކުރަ ހައްޔަ މީހުން  ކުރަނީ. ދެން 

މުރު ގ ސްވެގެން  އެ އަ  އިލާގަޙަ ކ ޓަށް ދާ މަރު  ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހެއް މި ކ ޓުން ދޫކޮށްލަނީ. ދޫކޮށްލީމަ ހައި

ހައި  އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް، ހައްޔަރު  އަލުން ހައްޔަރަށް   ، އަޅުގަނޑުގެ ށްއަޅުގަނޑަ  އި ލާގަޙަ ދާ މަރުށް  ކ ޓަ  ޓަކައި 



  

އެހެންނަމަވެސްހުރީ  އިފަފެނި  އިގަތަޖުރިބާ އޮންނަކަން.  ދައުރު  ޕީ.ޖީގެ  މަ  ،  އެ  އަނެއް  ދެންނެވީ  އް  ލޫމާތުތަޢު މި 

ދިޔަ  އެނގޭ  ޅުގަނޑަށްއަ  އިމަސާފުވެގެން  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެކަން  އެހެންވީމާނެހީވަނީ  ބޮޑަށް  ހެން.  އަޅުގަނޑަށް   ،

މަރުޤަ ފުރަތަމަ  ވާނު  އި ގަލާޙަ ބޫލުކުރެވެނީ  ޖަހައިގެން  މުއްދަތު  ހުރިހާ  ބުމާއި ތިއްބޭ  އި ވާގަމި  ހިނގަނީ    މި  ކަމެއް 

ޕޮލިހުންއަނެ  އި އަސްލުގަ އެއް  ޕީ.ޖީގެ  ތެރެއަށް  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސްއެއް  ދުމަށް.  ދެންނެ  ،ނުވަދޭ.  ވި  މި 

ހައި ދެއްތ   އެބަ  ވެސް  ފަރާތުން  އެޕީލްކު  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އެ  ކ ޓަށް  ވަޕީ.ޖީ  އިލަތުގަޙާރޭ.  އެހެންވީމާން  ،  ންނާނެ. 

  ވަރަށް ތާއީދުކުރަން ބަލާލަން. ޑު ވެސްއަޅުގަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޕީހީމް ރިމެންބަރު އިބްރާއިއްޒަތްތެރި،   ހަމަ  ވިދާޅުވާގޮތަށް  އެ  ވާހަކަފުޅަކީ    ހައްޔަރާ   ، އްލެޟާ އެ ފާހަގަކުރެއްވި 

  އި ކަމެއް އޭގެ ތެރޭގަ   ކުޑަ އެއް. ދެންޕީ.ޖީ އެޕީލް ކަންތައް ކުރަނީ  އިބެހޭ އެޕީލް މައްސަލައެއް ކ ޓަކަށް ލާއިރެއްގަ 

ފާހަގަ އެކޮށްލެވޭ އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއް  ބަޔާން ޤާބައޮތް.    ހިނގަމުންދާ    ކުރޭ  އެބަ   ނޫނުއަސާސީގައި  ތަޙުޤީޤު  ނޫންތ  

  ވެ އެހާ ގިނަ ދުވަހު ވާތީއިމަތިކޮށްފަ  އިވާފައް ވެސް ޕީ.ޖީއަށް އަޅުމާއި، މިހިރަ ކަންކަމުގެ ދައުރެ ގޮތުގެ ކަންކަން ބެލު

މައަ ކ ޓަކަދި  ނުކުރިއެއްކަމަތީ  އެޕީލް  ތަޙުށް  ބަންދުކޮށް  ޤީޤަށް ކު  މަރުފައިޓަކައި  ތަޙުޤީޤުގެ  ތެރޭގަލާގެ ޙަވާތީވެ    އި  

ދަ ދެން  ޕީ.ޖީގެ  މިންވަރަކާބަންދުކޮށްފައިވާތީވެ  އޮތް  އޮތިއްޔާ  ސުވާބެހޭގޮ  އުރެއް  ދެން  ވެސް  ލެއް  ތުން  ކުރަންޏާ 

އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކުރެއްވީމެންބައިއްޒަތްތެރި    ،ކޮށްލެވޭ.  އެ  އާންމު  ރު  ހިނގާއުސޫ   އެކަން  ކަން  ގޮތް  ލުން 

ވެސް  އަޅުގަ އިއްޒަތް  އިފަ ރެވިހަގަކުފާ    މިނޑަށް  މެންބަރުއޮތީ.  ޙުސައިން   ،ތެރި  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ    ކެންދޫ 

ދުގެ އެޖެންޑާގެ  ޑުމެން މިއަގަނޅުއް ނޫން. އަސެޙުސް، ބަޙުބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބަ  ކޮމިޓީއާ

ތެރޭގަ ބައިތަކުގެ  ޕޮ އަ  އިއެހެނިހެން  ކޮށްލެވުނީ  މި  ޑިސްކަސް  މި  ޖެނެރަލް  ރޮސެޅުގަނޑުމެން  ކިއުޓާރ 

ބައްދަލުކޮއަ ކޮމިޓީއަށް  ދުވަސްޅުގަނޑުމެންގެ  ވަޑައިގަންނަވާ  ތާވަލެ  ،ށްލަން  އެކިއެކި    އެބައޮތް  އިއްގަމީގެ 

ވަނަ ދުވަސް. ވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި    16އެއީ    ،ތާރީޚަށް ވަޑައިގަންނަ  ލުގައިވާވަ ތާބައްދަލުކުރަން. އެ  ފުޅުންނާބޭބޭ

ކު އޭގެ  ސުވާލުތަކެއެކަމަ  ރިން އަޅުގަނޑުމެން  ޒާތުގެ  ރައްދުކުރާނެ  ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  އެ  ނާއަށް  އް 

ކަނއޭރި ދަންނަވަ   އި ޑައަޅާފަޔާއަށް  ތައްޔާރުއިސިޓީއަކުން  ވެސް  އެކަމަނާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޑައިގެން  ވެވަލާއިރު 

އެކަމަށް ޑިސްކަސްކުރި ވަރަށް ގިނަ    .ދެކިގެންށް  ކަމަ  އްޞާކުރަން ފަސޭހަފުޅުވާނެ ޙި މާތު  ރޭޓް މަޢުލޫއުރަނގަޅު އެކި 

ކަނ އޭރިޔާތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ބޭބޭފުޅުން  ލިބި    އެއަށް ތާއީދު  އިޑައަޅުއްވާފަ އަދަދެއްގެ ސުވާލުތަކަކަށް ވަރަށް ގިނަ 

އަ  އިފަނިމިއެގޮތަށް   އެއާއޮތީ.  ހަމަ  މެންބަޅުގަނޑުމެން  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ނިމުނީ  މި  މިހާރު  ންގެ  ރުއެކުގައި 

ޕްރޮސެ  ލުފުޅާޚިޔާ އެ ސުވާލުތަކުގެ    އެއް ސުވާލުތަކާއި ބަލާނެއިމެން ފޮނުވަށް އަޅުގަނޑުކިއުޓާރ ޖެނެރަލައެއްގޮތަށް 

 ގަންނަވާ އެބަ.   ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިބަރު ސަޢުދުމެންދެން އިއްޒަތްތެރި އޭރިޔާތައް މި ކަނޑައެޅުނީ. 



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެން

ސުވާލު އެއް  ޑީޓެއި  .އަދި  އޭގެ  ހަމަ  މެންބަރުންއަޅުގަނޑު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެއީ  ބޭނުންވޭ.  ތަކެއް  ލް 

އިދާ  މަޖިލީސް  މަރައްޔިތުންގެ  އައޫ ސްރާގެ  ވަންނަ  ށްދާކުރުމަ ލިއްޔަތު  އަ ންޓަކައި  މަޖިލީސް    ،އުމުން  ވަނަތީވެ 

ދަ މައްޗަށް  ކޭސް   ވާ ޢުމެންބަރުންގެ  އިއުފުލި  މައްޗަށް މެންބަ  12ހަމަ    ،ންނާނެއެއް  އުފުލާފަ   ރެއްގެ    އި ކޭސް 

ކ ޓުގަ ހިންގި  އެހެންވީމާއިޝަރީޢަތް  ހިނ.  އެކަން  ތަފުއިގަ،  ގޮތުގެ  ވެސްޞީ ދިޔަ  ކުރެ ޢުދަ  ،ލު  ދިޔަ  ވިވާ  ގެން 

ވެސްގޮ ޔަޤީނުން  ހަމަ  ބަލާއިރު  މައްޗަށް  ރައްތްތަކުގެ  މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީސް  އިޔިތު،  މަޖިލީސް  ދާރާއަށް  ންގެ 

އެއީ    ލަތެއްޙާވޭނެ  ނުވަދެ ނުރައްކާވާ  ޤަދެން  ސަލާމަތަށް  ނެތިއްޙާ އުމީ  އޮވެގެން  ލަތެއް  ކަމަށް    ނުވާނެ ޔާމުން 

އެޤަމެން  އަޅުގަނޑު ޕްރޮސެ ދެން  މައްސަލަ  އެ    ،ހެންނަމަވެސްބޫލުކުރަނީ.  ފަހުން  ޖެނެރަލް  ކިއުޓާއަނބުރާ  ރ 

ރ ޖެނެރަލްގެ މައްޗަށް  ކިއުޓާޒެއް ޕްރޮސެ ސަލައިގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ސިޔާސީ ނުފޫއް، އެ މަ. އެހެންވީމާގެންދިޔައީ

 ލަން.އައިތ  ބަލާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތުގައި  އަނެއް ފާހަކަމެއްގެ  އަޅުގަނޑު  މާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަގަކޮށްލަން  ޖުޑީޝަލް  ދެއްތ   މާދަމާ   ؛ށްދަމާ 

ބައްދަލުކޮށްލާ ދުވަހެއް އެބައޮތް. އެއީ އެއްކަލަގެން    ށް މި ކޮމިޓީއާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަޑީޝަލް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު

ތެރޭގަތާވަލު ބޭފުޅުންނާ  އި ގެ  ދުވަހެއް   އެ  ލިޔެބައްދަލުކުރާ  ގޮތުގައި  ބައްދަލުއޮ  އިފަ ގެ  ބޭފުޅުންނަތީމަ    ށް ކުރަން. އެ 

ޒާއިފި. އެ އިންޓްރޮޑަކްޓައް މިހާރު ފޮނުވައަޅުގަނޑުމެން ސިޓީއެ އެ ދާއިރާއާ ގތުގެ މީޓިންރީ  ނަމަވެސް  ބެހޭ    އެއް 

  ގޮތަށް   ގެ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭކަމެއް  ހެރަ ހުރިހާ ހުރި މައްސަލަތަކާއި އެ   އިއްޞާކުރުމާއި، ދިމާވެފަޙިލޫމާތުތައް  ޢުމަ

ދަންނަވާއަޅުގަނޑުމެން މި  ސިޓީއަކުން  ސުވާ  ވަކި  ޚާއްޞަ  ދެން  ތައްލީ.  ބޭފުޅުން    ތި  އިޔާރުކުރައްވާފަލުތަކެއް 

ވަނީކަ  ކުރައްވާ  ތި މަށް  ދެން  އަމިއްލަ  ނަމަ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ތި ބޭފުޅުން  ވިސްނާވަޑައިގެން    ފުޅަށް  ކަމަށް 

  ގެ ނވާނެ ކަންނޭފުޅުޑައިގަތީމަ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަދަލުވުމަށް ވައްމިޓީ ބައިގެން ކޮމާދަމާ އެ ދުވަސްކަމަށް ވިސްނާވަޑަ

ޖުޑީ  .ވެވަޑައިގެންތައްޔާރީތަކެއް    އިސިކުނޑީގަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއެއީ  އުސޫލު   ޝަލް  ބޭފުޅުންގެ  އެ    ބެހޭ 

ކިޔާލައްވާ  ކަންކަމުގަގަވާއިދުތައް  އެކަހަލަ  ވިސްނާވަޑައިއި  ދެން  ވަ.  ބޭފުޅުންނާ ގައި ޑަގެން  އެ  ތަންކޮޅެއް   ތީމަ 

ހަމައެކަނި ރިޔާސަތުން    ،ސަމާލުކަމަށް  ން ، އެކަނެ. އެހެންވީމާބަލީ ތިބެވޭއަޅުގަނޑުމެން ކޮންފޮޓަ  އިގަ ރާއިރުބައްދަލުކު

ބޭފުޅުންނާ  ތި ޖޭ.ޑީ.އޭގެ  އެބައޮތްކަން  މާދަމާ  ގެނެސްލީ.  ސަމާލުކަމަށް  އަސްލު  ދެން    ބައްދަލުކުރުން.  ބޭފުޅުންގެ 

ނޫން   މަސައްކަތެއް  މަސައްކަތް މަފުރަތަދެވަނަ  މެންބަރަކު  ޓްރައިބިއުނަލް ބެހޭ    ވަޒީފާއާ އެއީ    . އީއެ    ގެ 

  . މާދަމާ ސުންގަޑިއަކީ ؟ގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުތ މީ  ،ގެ ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން  އެއް. އްސަލައިވާ މަފަޅުއްވާހުށަހަ



  

އްސަލައެއް.  އިވާ މައަޅާފަސުންގަޑި ކަނޑަ  އިރީގަކު  . އަޅުގަނޑުމެންއީ މައްސަލައެއް މިމާދަމާ މީގެ ސުންގަޑި ހަމަވާ

މިންވަރަށް ކޮ މިވަގުތުގައި ކޮށްލެވޭ  ދިރާސާއެއް  ނިންމީ  އި ށްލާފަމީތި  ގޮތެއް  ވަޒީފާ  މަ،މިއަށް  ދެންނެވި  ބެހޭ    އާ މި 

ބަޓްރައިބިއުނަލްގެ އޭގެ  މައްސަލައެއް  ފޮނުއްވާފައިވާ  މެންބަރަކު  ނޫން  މުވައްޒަފެއް  މުވައްޒަފެއް،  އިވަރު   

އަޅުމި  . އެކު  ތަކާ ންއުލިޔެކި އެ ގަނޑުމެންވަގުތު  ނަންގަވައިގެން  ވަގުތުކޮޅެއް  ދިރާސާކޮށްލުމަށް  ކޮށްލުނަށް  މަށް  ކަން 

  ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ޓު ތެރޭގައި ކުޑަކޮށް ބަލާލަން ފުރުޞަތު ނަންގަވާ ހުކަށް މިނިވަރަ  10ދެއްތ .  އުޅެމާ  

   ޙްމޫދަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.ތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މައިއްޒަވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )

 

 ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޙުސައިން ޢަލީ ރު މެންބަ ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އެހެންވީމާ މިހާއަޅުގަނޑު  ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑުމެން،  ޓްރައިބިއުނަލާ  ޒީފާއާވަ  ރު  ފައިވާ  ށަހަޅާހުގުޅޭގޮތުން    ބެހޭ 

ކަރުދާ  ކަރުދާހާ ހާޒިރުކުރުމަށްހުށަހަޅާސް  ގުޅޭގޮތުން މި  ފަރާތް  އެކަމާފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ   ފަހު    ގުޅޭގޮތުން 

ފަހު   އިދައްކާފަ އޭގެ  ތާރީޚެއްގަ އަދި  ޓްރައިބި އެމްޕްލޮ  އިގެ  ބޭފުޅުންނާއިމަންޓު  ހުރިހާ  އެ    އި އެކީގަ  އުނަލްގެ 

މެގަނޅުއަ އެކަމާއި  މަޝް ޑުމެން  އެއަށްފަހު  އި ވަރާކޮށްފަދު  އެކު ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވަތަ  އި ލަވަ  ރިޕ ޓެއް  ލާ 

 ން.  އް އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވަމަންޑޭޝަނެކޮރެ

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޙުސައިންލީ ޢަ ތްތެރި މެންބަރުއިއްޒައްޔާ  ޝުކުރި އާދެ! 

 

 :ވުން ދެއްކެ ވާހަކަ މަޙްމޫދު ޖީހާންރާގެ މެންބަރު ރު ދާއިހިންނަވަ

އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  ސިއްރު   .ތާއީދުކުރަން  އިއްޒަތްތެރި      ދެން 

ބޭފުޅުންނާހިފެ އެ  ހުށަހަޅާލަނީ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ކޮމިޓީ  ހެއްޓުމުގެ  މި  ނިންމާފައިވާ  އެއްކޮށް  ބައްދަލުކުރަން  ން 

ންމެހެން  ވަކިން ކޮ  ،ލުތައްއެ ސުވާ  ށްއެ ދުވަހަ  މަނަނީމުގައި ވަ ކަ  ސުވާލުތަކެއް އަންނަގުޅިގެން    މިކަމާ  އިގަތާރީޚު

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެހާޒިރުނު   ، ރުން ސުވާލުކު  އެއްގޮތަށް ގެންދިއުން   އެކަމަކު އެ ޝެޑިއުލާ ކިޔާކަން.  ންނޭކުރަން 

 އްޔާ. ސުވާލުކުރުން. ޝުކުރި ޓްރައިބިއުނަލާ އެ އެންޕްލޮއިމަންޓު 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

ޙުސައިންއިއްޒަތްތެރި  އާދެ!   ޢަލީ  ކުމެންބަރު  އެ  ތާއީދު  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  އިއްޒަތްތެގެ  މެންރެއްވީ  ޖީރި  ހާން  ބަރު 

އެއާމަޙް އަދި  ޝެޑިއުލްގަ މޫދު.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާހަގަކުރައްވާ  އެބަ  ގެންނަ   މި   އޮތްގޮތަށް  އިއެކު    ޓްރައިބިއުނަލް 

ބޭދު ދުވަހުގަ  ފުޅުންނާވަހު، ޓްރައިބިއުނަލް  ވާހަކަ    އިބައްދަލުކުރާ  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންމެހެނެއް 

މި  އި ގަދަންނަވާއިރު މައްސަލައަކާ އެއީ  ހުށަހެޅުނު  ސުވާލުކުރަނީ  ތަނަށް  ގެނެސް  އެހެން    ނޫންކަން   ގުޅިގެން 

  ކުރެއްވި   ތި  ހެޅުމަށް ތާއީދު އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަ،  ކޮންމެހެނެއް ނުދަންނަވަން. ދެން އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑުމެން  އިއްތިފާޢަން  ގޮތަށް  ނިންމީ.  ތި  ބަލަނީޤުމަލުކުރާގޮތަށް  މި  ނިމުނުކަމަށް  އެއްވެސް    ން 

އި ނެތީމައާޢުމެންބަރެއްގެ  ކޮމިއެހެންވީމާ   އި.ގައެކު  ތިރާޟެއް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  މެންބަރުން  ،  ޓީ، 

އޮތީ  18ހާޒިރުކުރުމަށް   ދުވަސް  ކުރީގަ ވަނަ  އޭގެ  ގޮތުން    އިމާ  އިދާރީ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހެއް  ކޮންމެވެސް 

  . ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޔަން ތި މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެ އްޔާ ހުރިހާ ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިވައަޅާނީ. ކަނޑަ

 މުނީ.ޓީ ނިއްޔާ. ކޮމިޝުކުރި

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




