 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  12ވަނަ ބައްދަލުވުން

 8ޖުލައި 2019

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން :ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ުހގެ ގެ (ކޮމިޓީކުރ ކޮޓަރި )2

ފެށުނު ގަޑި14:00 :

އމްތިޔާޒް ފަހުމީ}
އރާގެ މެންބަރު ި
އތުރު ދާ ި
އރިރު؛ މާފަންނު ު
އންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަ ް
އ ި
{ރިޔާސަތުގަ ި

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އައްސަލާމްޢަލައިކުމް .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން އެއީ  12ވަނަ ބައްދަލުވުން މި ފެށުނީ.
މިއަދު މިވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން މި ތިއްބެވީ ،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް،
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ،މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޙަސަން ޒަރީރު ،ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ،ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒް ފަޙުމީ.
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި

ފުރަތަމަ

ކަމެއްގެ

ގޮތުގައި

މިއޮތީ

ވަޒީފާއާ

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް އެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
މައްސަލައެއް .އެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމައި އެ ދިރާސާކުރުން .ދެން އެހެނިހެން ބައެއް ވެސް ހިމަނާފައިވޭ.
ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ފުރަތަމަ އެހެނިހެން ކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވަން އޮތިއްޔާ
އަޅުގަނޑމެން ފުރަތަމަ އެކަމަށް އެޓެންޑްވުމާއި މެދުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މެދުގައި އިޢުތިރާޟެއް
ނެތްކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އެކަން ކުރުމަށްފަހުގައި ފަހުން ފުރަތަމައިގައި އޮތް އައިޓަމަށް ދިއުން އެއްވެސް މެންބަރަކު
އިޢުތިރާޟް ނުކުރާކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގޮތަށް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ .މެންބަރަކުގެ
އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ފެންނަނީ .އެހެންވީމާ ،އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ތަންކޮޅެއް އަވަސް
ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެޓެންޑް ފުރަތަމަވެލާނަން .އެހެނިހެން
ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއް އޮތިއްޔާ އެކަމެއް އިހަށް
ފާހަގަކޮށްލައްވާ .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިނަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން.

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޗެއަރ .އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ނިންމާފައި އެބައޮތް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
މިކޮޅަށް ހާޒިރުކުރަން ތާރީޚެއް .އެހެންވީމާ ،އޭގެ ކުރިން އެ ބޭފުޅާއަށް ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަން
ބޭނުންވާ ،އެ ބޭފުޅާ އަރިހުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ދަންނަވާލަން ކަރޓެސީއެއް ގޮތަށް ޖެހޭނެތީ
އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތ ކޮން އޭރިޔާއަކަށް ފކަސްކޮށްގެންތ އެއަށް ޑިސްކަޝަން
ހިންގާލަން .ދެން އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ އޭގައި ހިމަނަން އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުން
މިހާރު މި ސަރުކާރު ބަދަލުވީމަ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ އެ ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް އައު
ޕްރޮސެކިއުޓްރަލް ގައިޑްލައިންސްއެއް އެބައޮތް އިންޓްރޮޑިއުސްކުރައްވާފައި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ ބަޔާންކުރާ

ގޮތަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ ފޮނުއްވަވާފަ .އެހެންވީމާ ،އެކަމަނާ މި ޕްރޮސެކިއުޓްރަލް ގައިޑްލައިންސްއަށް
ޢަމަލުކުރައްވަނީ ކިހާވަރަކަށްތ އާއި އޭގައި އެ ހުރި ގައިޑްލައިންސްއާ އެއްގޮތަށްތ އޮފީހުގެ މައްސަލަތައް ނިންމުމާއި
ރިވިއުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެ ގެންގުޅުއްވަނީ؟ ދެން ޚާއްޞަ ކަންބޮޑުވުމެއް އެބައޮތް .އެއީ ސިޔާސީ އެކިއެކި
މައްސަލަތަކުގައި ޚާއްޞަކޮށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ މިދިޔަ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރި އަދި އޭރު
ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ދަޢުވާ އުފުލާފައި ތިބި މީހުންނާއި އެކި
ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ދަޢުވާ އުފުލާފައި ހުރި މީސްމީހުންގެ މައްސަލަތައް ރިވިއުކުރުމުގައި އެކަމަނާ އެ
ޕްރޮސެކިއުޓްރަލް ގައިޑްލައިންސްއާ އެއްގޮތަށް ނުކުރާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަވޭ .އެހެންވީމާ ،އެ
ނުކުތާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަ ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އެދެން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ދެން މިވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ޕީ.ޖީއާ ބައެއް ސުވާލުތައް ހަމަ ސާފުކުރަން
ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އެބަހުރި .އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު މާނަކުރުމުގައި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާނަކުރެވޭ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ވަރަށް ގިނައިން އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް
ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާތަކެއް އުފުލިފަ .އެކަން އެ ހިނގާދިޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ސާފުކުރަން ބޭނުންވޭ.
ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް މިދިޔަ ވެރިކަމުގައި ހިނގާދިޔަ .އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމްގެ ބަންދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރިއިރުގައި އިލްހާމް ނުފެނުމުގެ ސަބަބުން އިލްހާމްގެ
އަނބިކަނބަލުން

ފުލުހުން

ރަހީނުކޮށްފައިވޭ.

އެކަންތަކުގައި

ޕީ.ޖީން

އެއްވެސް

ކަމެއް

ކުރި

މަންޒަރެއް

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ .ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޕީ.ޖީގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް އެއީ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި
މި ހިނގާ ކަންކަން ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްތ ބެލުމަކީ އެއީ ޕީ.ޖީގެ ޒިންމާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް .އެހެންވީމާ ،އެކަން
އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކުރަން ބޭނުންވޭ .ދެން އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފާހަގަވާ ކަމެއް ކޓުތަކުގައި
ދައުލަތުން ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.ޖީގެ ސްޓޭންޑް ބަދަލުވުމުގެ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ .އޭގެ އެއް މިސާލަކީ1 ،
ފެބްރުއަރީގައި ކޓު އަމުރު ނެރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ފާހަގަވި އެއް ދުވަހުގައި
ގޮސްފައި ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފރުވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރާ ވަކީލުން ހަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު އައިސްފައި އެއްވެސް
ސަބަބެއް ދިމާނުވެ ހަމަ އެބަ ފާހަގަކުރޭ މިހާރު އެ ޙާލަތު ނެތްކަން ،އިތުރު ޙާލަތަށް ބަދަލެއް ނައުން .އަޅުގަނޑު

ހަމަ އެ ސްޓޭންޑް ބަދަލުވާ ކަންތަކުގައި އެކަން އެވަނީ ކީއްވެގެންތ ހަމަ ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑު ޕީ.ޖީގެ ކިބައިން
ބޭނުންވޭ .އެއީ ޖުމްލަ ގޮތަކަށް .ދެން ޙިސާން އެ ފާހަގަކުރި ކަންތަކަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އެ
ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުހިނގާކަން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ.
އެހެންވީމާ ،އެކަންތައް އެ ހިނގަނީ ކީއްވެގެންތ ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑު އެދެން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އާދެ! އަޅުގަނޑު މޫސާ ސިރާޖް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު
ތާއީދުކުރަން .ހަމަ އެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ޕީ.ޖީއަށް މިހާރު ޕީ.ޖީގައި ހުއްޓިފައި ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގެ
ތަފްޞީލު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހަމަ އެދުން ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތ .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މި ވަގުތުގައި މިކަމާ ގުޅިގެން އަދި ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ
ބޭފުޅަކު ފެންނާކަށެއް ނެތް .އަނެއްކާ ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް.

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝަހީމް އެ ހުށަހަޅާލި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ .ފުރުޞަތު
އަރުވަން.

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަސްލު އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި
ވަރަށް ގިނަ ޚާއްޞަކޮށް ކުރީގެ ވިޔަފާރިވެރިން އެއްކަލަ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކޮށްފައި ޗެކު ދީފައި އެ ޗެކުތައް

ބައުންސްވާ މައްސަލަ ޕީ.ޖީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ޑިލޭވޭ .އެހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑު ބޭނުން އެ މައްސަލަ ވެސް ހަމަ ރެއިޒްކޮށްލަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .މައިކް ނިއްވާލައްވާފައި އަދި މިވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު
ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ .އެ ފުރުޞަތު އަރުވަން.

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ .ޕީ.ޖީއާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ސުވާލުތަކެއްތ މި ކަނޑައަޅަނީ؟

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރުން އެބައޮތް އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި މިހާރު އެއީ 16
ވަނަ ދުވަހުގައި އިނގޭތ .ދެން އެއީ ކޮމިޓީގެ ޢާއްމު އުސޫލަކުން އަޅުގަނޑުމެން އަތުރާލާފައި އޮތް ތާވަލެއް އޮތީމަ
އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށް މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއަށް ފލްވާ މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުން އެބައޮތް.
އެގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  16ވަނަ ދުވަސް އޮތީމަ
ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ދަންނަވާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނެ އޭރިޔާތަކެއް ނޫނީ
ކަންކަމެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި އޮތުން ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަން ފަސޭހަފުޅުވާނެތީ
ޖަވާބު ދެއްވުމަށް .އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަމެއް ފާހަގަކޮށްލީ މިވަގުތު
އެކަމަނާއަށް ދަންނަވަން އެ ވާހަކަތައް .އޭރުން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ތައްޔާރުވާން ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ކަމަށް.
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު.

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ .ވަރަށް ސީރިޔަސް މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑާ ގުޅޭ ކަމަކަށްވީމަ ދެން މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުގެ
އަމިއްލަ ކަމަކަށް އެހެންނަމަވެސް ،ކޓު ތެރޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ ކަމެއް .އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ
އެކަމަނާއާ ސުވާލުކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ ހަމަ ޑޮކިއުމަންޓުން ފޮނުވާލިޔަސް އކޭ 12 .މެންބަރުންގެ ކޭސްގައި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވިފައި ނެތްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ .ދެން އެހެންވީމާ ،އެ
ސްޓޭންޑް .ދެން މެންބަރު ސިރާޖު ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރެއްވި މެންބަރު އިލްހާމާއި ދޭތެރޭގައި އޭރު ކަންތައް

ވެގެންދިޔަ ގޮތް .ހަމަ އެއާއެކީގައި ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑާ އަދި ވިލިނގިލީގެ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުނު
ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާއެއް .އޭގައި ޙަވާލުކުރި ޑޮކިއުމަންޓުގައި އެއްވެސް ޑޮކިއުމަންޓެއް ސިއްރު ލިޔުމެއް އިން
ކަމަކަށް ނެތް ޑޮކިއުމަންޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް .އެހެންނަމަވެސް ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަޑައިގެންނެވި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ސިއްރު ލިޔުމެއް ގެންގުޅުއްވި .ހަމަ ސިއްރު އެއްޗެއް އެ ދެން އޭތި ފެންނަ ގޮތެއް ނުވޭ.
އެހެންވީމާ ،އެ ސިއްރު ލިޔުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ސިއްރުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހައިސއްޔަތެއް އަޅުގަނޑު
ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެއްވެސް ގާނޫނަކުން އޮންނާނެ ކަމަކަށް .އެއީ ޝަރީޢަތަށް އަޅުގަނޑާ ހަމައަށް ފޮނުވި
ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސިއްރު ޑޮކިއުމަންޓެއް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ހިނދެއްގައެއް .އެހެންވީމާ ،ސިއްރު ކަންތައްތަކެއް
ކުރަމުން ގޮސްފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް .އެހެންވީމާ ،މިކަހަލަ ސިއްރު ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ހުރިހާ
ކޭސްތަކެއް  2018،2017ވަނަ އަހަރުގައި އެ ހުރިހާ ކޭސްތަކެއްގެ ސިއްރު ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ބެލުން ދެން އެއީ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތ ގާނޫނީގޮތުން ދެން ދިރާސާކޮށްލުން ވަރަށް މުހިންމު .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
ބޭނުން މި މައްސަލައިގައި އެއީ ކިހިނެއްވެގެންތ އެ ސިއްރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ގާނޫނީ ބާރު ނެތް ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް
އެފަދަ ކަންކަން ސިއްރުކުރަނީ .ދެން އެއީ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ ފަނޑިޔާރު
ސުޖާޢު އުޘްމާންގެ ލެޓަރއެއް އެ ބޭފުޅުން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅުއްވީ .އެހެންވީމާ ،އެއީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު
ފަނޑިޔާރަކު އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އެ މައްސަލައަކީ .އެހެންވެގެން އެ
ޑޮކިއުމަންޓް ލިބޭނެ ގޮތެއްވޭތ ބެލުން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވަކި މައްސަލައެއް ވިލިނގިލީގައި ހިނގި ކަމެއްގެ ނޫނިއްޔާ އެ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ
މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމެއް .އެ ސީދާ އެ މައްސަލަ ކަމަށް ވަނީނަމަ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މައްސަލައިގެ ޑީޓެއިލްސް ވެސް ބޭނުންވާނެ އެ ސިޓީގައި ފާހަގަކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަން .ނޫނިއްޔާ އިން ޖެނެރަލް މިގޮތަށް މައްސަލަތަކުގައި ޑޮކިއުމަންޓްސް ސިއްރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން
ސުވާލެއް ޕީ.ޖީއަށް ދަންނަވަނީތ ނޫނިއްޔާ ވަކި ޕަރޓިކިއުލަރ ކޭސްއަކަށް ރިފަރކުރަނީތ؟ އެހެންކަމަށް ވަނީނަމަ މި
ދެންނެވިހެން އެ ކޭސްއެއްގެ ސީދާ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ ދަންނަވަން އޭގައި ރައްދުވާ މީހާގެ
މަޢުލޫމާތު ނަމަވެސް .ދެން އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު
ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމެއް ޗެކު ބައުންސްވުމުގެ ކަންތަކަށް .އެއަށް އަދި ތާއީދެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެކަން ވެސް
ފާހަގަކޮށްލަން .ދެން އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުގެ މައްސަލަތަކަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްފަހުގައި ތާއީދު އަދި

އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އަދި ދެއްވާފައި ނެތީމަ އެކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އާދެ! އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރު ސަޢުދު އަނެއްކާ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅު.

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޒަރީރުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން .ޗެކު ބައުންސް މައްސަލައިގައި އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން
ވަރަށް މުހިންމު .އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި މައްސަލައަކީ ފަނޑިޔާރު ސުޖާޢު އުޘްމާން އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ކަމަށް ބުނެ
އަޅުގަނޑަށް އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާގެ ވާހަކަ .އެހެންވީމާ ،ސްޕެސިފިކްކޮށް
އެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ،އެ ޑޮކިއުމަންޓް ...އާދެ! އެ މަޢުލޫމާތު ފރުކޮށްދޭނަން .އެ ރިފަރެންސް އަޅުގަނޑު
ފޮނުވާލަދޭނަން .އެހެންވީމާ ،އޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް އެ ބާރަކީ .ވަކި
ސިއްރު އެއްޗެއް ނުއެއް ގެންގުޅެވޭނެ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިއިރު އެ ސިއްރު
ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު .އެހެންވީމާ ،ކޓުން އަދި އެއީ ސިއްރުކުރަން އަމުރެއް ވެސް
ކޮށްފައެއް ނެތް އެހެންވެގެން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ އަޅުގަނޑު ސަޢުދު ހުށަހެޅުމަށް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހެކި ސިއްރުކުރުމާއި ލިޔެކިއުން ސިއްރުކުރުމުގައި އެ
ބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވާ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި އިންޓަރނަލީ އެ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް އޮންނަނަމަ އެ އުސޫލަކާއި
އެ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ޙިއްޞާކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ވާހަކަ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް.

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކުރަން އުޅުނީ ޙިސާން އެ ފާހަގަކުރި ކަންތައް .އެއީ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙަކީ އެއީ ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ހުޅުވާލެވިގެން ހެކި ފރުކޮށްދީގެން ޝަރީޢަތްތައް ކުރުން.
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާހަގަވީ ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި
އެ ހުންނެވި ކަމަނާ ހުންނެވި މުއްދަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ލިޔުންތައް ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އެބަހުރި ބައެއް
ބޭފުޅުންނަށް ހަމައެކަނި ސީޣާ ،ދަޢުވާގެ ސީޣާ ލިބިފައި އިތުރު އެކައްޗެއް ނުލިބި ވެސް ހަމަ އެބަދޭ .އެއީ ހަމަ
ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް .ދެން އެ ގެންގުޅޭ އުސޫލެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސާފުކުރަން ބޭނުން .ދެން އަޅުގަނޑު
ހަމަ މެންބަރު ސަޢުދު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން އޭގައި އެ ލިޔުންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާނެ.
ދެން އޭގެ އިތުރުން ވެސް އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން އެހެނިހެން ގެންނައިރުގައި ކުރީފަހަރުގައި ވެސް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި ކަމެއް އެއީ ކަމާ ގުޅުންހުރި ސީދާ ސުވާލުތައް ވެސް ސީދާ އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ނެތީމަ ސުވާލުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިގެންދިޔަ ތަން .ދެން އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން
ކަންކަން ވެސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްލުމަށް ހަމަ އެދެން .ޝުކުރިއްޔާ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަދި އޭގެ އިތުރުން
އަޅުގަނޑު ހަމަ ހަނދާނަށް ދެންމެ އެއް މައްސަލައެއް އަންނާތީވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ކުރީގެ ހމް
މިނިސްޓަރުގެ މައްސަލައެއް ކޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މަންޒަރު .އެހެންނަމަވެސް ،ކުއްލިއަކަށް ހަމަ އެއްވެސް
ސަބަބެއް އެންގުމެއް ނެތި އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވީ .ކުރީގެ ހމް މިނިސްޓަރު އަޅުގަނޑު މި
ނިސްބަތްކުރަނީ ޢުމަރު ނަޞީރުގެ މައްސަލައަށް .އަދި ބައެއް މައްސަލަތައް އެބަ ފެނޭ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ހުށަނާޅާ މައްސަލަތައް .އެހެންވީމާ ،އެކަން އެ ކުރާ އުސޫލެއް އަދި
ޚާއްޞަކޮށް މި ދެންނެވި ގޮތަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް ކުރީގެ ހމް މިނިސްޓަރުގެ މައްސަލައިގައި ކީއްވެގެންތ އެގޮތަށް
ޢަމަލުކޮށްފައި އެއޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު.

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ .މޫސާ ސިރާޖުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ އެޖެންޑާގައި އޮތް ބަޔަކަށް ވާހަކަ މި ދައްކާލެވުނުއިރުގައި
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް އެބަ އޮތް .އެއީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލާ ބައްދަލުކުރާ ދުވަހުގައި،
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާވަލުގައި އެވާ ދުވަހުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލަށް މި ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ
ސުވާލުތައް ނޫނިއްޔާ އެ މައުޟޫޢޫގެ ،އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ
އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު އިހަށް އަރުވަން.

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ .އަދި އަޅުގަނޑު އެދެން މިހާރު މި ދިމާވެފައި ހުރި އުޝޫތަކަށް މި ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގައި
ވަރަށް ޙުދުމުޚްތާރުކޮށް ދެން ހަމަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ވެސް އެ ގެންދިޔައީ .ޕީ.ޖީ ވެސް .ދެން އެ
ބޭފުޅުންނަށް މި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ދެން މިހާރު ހަމަގައިމު ވެސް މިއޮތް ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ
އެއްބާރުލުންދޭނެ .އެހެންވީމާ ،ކޮބައިތ އެ ބޭފުޅުންގެ މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ .އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ
ދެން އެ ބޭފުޅުން ،ވާހަކައަކީ އެ މީހުންގެ ،އެ ބޭފުޅުންގެ މިހާރުގެ ޕްލޭނާއި މިކަންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި އެ
ކުރަމުން އެ ދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ސުވާލުކޮށްލަން .އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރާއިރު އެބައިތައް ވެސް
ހިމަނަން ބޭނުން .އެހެންވީމާ ،އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ރެއިޒްކޮށްލީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ ނިންމުނު އެއްކަމަކީ
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ގެންނަ ދުވަހު ނޫނިއްޔާ އެކަމަނާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލާ ދުވަހުގައި ސިޓީއަކުން
ދަންނަވާއިރުގައި ކޮމިޓީގައި އެކަމަނާއާ ކުރިމަތިކުރުވާނެ ސުވާލު އޭރިއާތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވަކިވަކި ސުވާލުތަކެއް
ވެސް އެބަ ހުރި ކަނޑައެޅިފަ .ދެން އިން ޖެނަރަލް އެހެން ސުވާލުކުރެވޭނެ އޭރިއާތަކެއް ފާހަގަކޮށްލާފައި
ދަންނަވާލަން .އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތަކާއި އަދި ތާއީދު ލިބިފައި
ހުރި ހުށަހެޅުންތަކަށް ވެސް އެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރަލް ގައިޑްލައިންސް
އެއީ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހަދާފައިވާ ގައިޑްލައިންސް ފޮލކުރަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތ؟ އަދި މައްސަލަތަކުގައި
އެ ސި ޔާސަތު ގެންގުޅެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތ މިކަން ސާފުކުރުމަށް އޮތް އެއް ހުށަހެޅުން .ދެން އަނެއް ކަމެއްގެ
ގޮތުގައި މުޒާހަރާތަކާއި ޕްރޮޓެސްޓްތަކަށް ނިކުތް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ވެސް ކަންކަން އެޕްލައި
ކުރެވިފައިވަނީ ކިހިނަކުންތ .އެ މައްސަލަތައް ރިވިއުކޮށް މިކަހަލަ މިކަން ހިންގަވާފައިވޭތ .ނޫނިއްޔާ ކުރީ ކި ހާ
މިންވަރަކަށްތ ސާފުކުރުން .ދެން ހަމަ އެއާއެކު އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ލވ އެ ގާނޫނު ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ

ރާތުން އެޕްލައި ކުރަމުންދިޔަ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ވެސް އެބަ އޮތް ތާއީދު ލިބިފައި އެ
ހުށަހެޅުމަށް .ދެން ހަމަ އެއާއެކުގައި ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދުގެ
މައްސަލައެއް ސަރުކާރު ،އޭރުގެ ސަރުކާރު ހިނގަމުންދިޔައިރުގައި ހައްޔަރުގެ ކަންތަކަކާ ގުޅިގެން އިލްހާމް އަޙްމަދު
ނުފެނުމުން އިލްހާމް އަޙްމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން ހިފަހައްޓާ ހިޞާރުކޮށްގެން އުޅުނުކަމުގެ ވާހަކަތައް އޭރުގައި ވެސް
ދެކެވިފައި އޮތީ .އެ މައްސަލައިގައި އެގޮތަށް ވީއިރުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ދައުރު ކޮބައިތ؟ އެކަމާ ގުޅޭ
ސުވާލުތައް ކުރެއްވުމުގައި .ދެން އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ،އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަނީ
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ނިންމުންތައް ،ސްޓޭންޑްތައް އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް ކުއްލި ކުއްލިއަށް ބަދަލުތައް
މިގެންނަނީ ކީއްވެގެންތ؟ އެކަމާ ބެހޭ ސުވާލުކުރެއްވުމަށް ވެސް އެބަ އޮތް .އެހެންވީމާ ،ދެން އަނެއް ކަމެއްގެ
ގޮތުގައި އެބަ އޮތް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް އެއީ ޖުމްލަކޮށް ދެން ހުރިހާ
މައްސަލަތަކެއް ،އެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރުވެފައި ވަނީ ކިހިނެއްތ؟ ލަސްވެފައިވާ މިންވަރާއި އެކަހަލަ ކަންތައްތައް
ސާފު ،ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް .އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވަނީ މިހާރު މިވަގުތުގައި ނުނިމި ހުރި ކޓަކާ
ހަމައަށް ފޮނުވައިގެން ވިޔަސް ނުނިމި ހުރި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވިފައި ހުށަހެޅިފައި ހުރި
މައްސަލަތަކުގެ އަދަދުތަކާއި އެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލުތަކެއް ލިޔުމުން ކޮމިޓީއަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް .އާދެ! ދެން
އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮތީ ޗެކް ބައުންސްވުމުގެ ،ޗެކް ބައުންސްވާ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތްތަކާ
ބެހޭ ސުވާލުކުރެއްވުމަށް .ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  12މެންބަރުން މީގެ ކުރީގައި އެ ބޭފުޅުންނާ މެދުގައި
ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތްތަކެއްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ސުވާލުތަކެއް ކުރެއްވުމާއި އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނާމެދު ކުރެވުނު ދަޢުވާއެއް ،އެއީ ޓެރެރިޒަމްގެ ކޮންމެވެސް
ދަޢުވާއެއް .އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުން ސިއްރުކޮށްގެން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އުޅުއްވި އުޅުއްވުމާއި މިކަންކަމާ
ބެހޭ ސުވާލުތަލެއް ދެންނެވުމާއި ދެން އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި އަދި  2017އިން  2018އާއި ދެމެދުގައި ހިނގާފައި
ހުރި އެ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާ މެދުގައި ވެސް ސުވާލުކުރުން ދެއްތ .އެއަށް ވެސް ހަމަ ތާއީދު ލިބިފަ .އެ
މައްސަލަތަކާ މެދުގައި ސުވާލު ،ސިއްރުކޮށްގެން  2017އިން ވަކި ޑޭޓެއް މި ކަނޑައެޅިފައި މިވަނީ ދެއްތ2017 .
އިން  2018ގައި ހިނގި މައްސަލަތަކަށް އެކަނިތ މި ސިއްރު 2014 ،އިން .އާދެ!  2014އިން ފެށިގެން 2017
އަށް 2018 ،އާއި ދެމެދުގައި އެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތަކުގައި ސިއްރު
ކުރެވުނު ،ކޮށްގެން ކަންތައްތައް ހިންގިކަން ،އޭގެ ތަފްޞީލުތަކާ ދެއްތ .ސިއްރުކުރެވުނު ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަ ލް
އެދިވަޑައިގެން

ސިއްރުކުރެވުނު.

އާދެ!

ދެން

އަނެއް

ކަމެއްގެ

ގޮތުގައި

މި

އިންނަނީ

ގައިޑްލައިން،

ޕްރޮސެކިއުޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންސްގެ ކަންކަމުގައި ކަންކަން ސިއްރުކުރުމާ ބެހޭ ...އާދެ! އެ ގައިޑްލައިންސްގެ
ދަށުންތ މި ސިއްރުކުރުމުގެ ކަންކަން ޢަމަލީ ކަންކަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މި

ކުރައްވަނީ .އެހެންވީމާ ،ގާތްގަނޑަކަށް ދެން އެއްބާވަތުގެ ސުވާލެއްވީމަ ކުރެވޭނެތާ .އާދެ! އެ ސިއްރުކުރުމުގައި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ގެންގުޅުއްވާ ގައިޑްލައިނެއް ނޫނިއްޔާ އުސޫލަކީ ކޮބައިތ؟ އެއް ހަމައަކީ ކޮބައިތ ؟
ދެން އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގައި ،އާދެ! ޝަރީޢަތް ސިއްރުކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން
ރިކުއެސްޓްކުރާ ،ކޓަށް ރިކުއެސްޓްކު ރާ އުސޫލާއި އަދި ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ސިއްރުކޮށްގެން ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލު،
ޕްރޮސެކިއުޓަރ އޮފީހުގައި އެ ގެންގުޅޭ އުސޫލާއި މިންގަނޑަކީ ކޮބައިތ ދެނެގަތުން .ދެން އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ޢުމަރު ނަޞީރުގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާއެއް .ޢުމަރު ނަޞީރުގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ ،ޝަރީޢަތް ވަރަށް ބޮޑު
ބައެއް ހިނގަމުންދިޔަ ފަހުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންނަވާފައިވާތީވެ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން
ދަންނަވަން ހުރި ސުވާލުތަކެއް ދެންނެވުމަށް .އެއީ ދެން އަދި އިތުރު ،އެންމެފަހުގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި އަދި
ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ އެއީ މައްސަލަތައް ހިނގަމުންދާއިރުގައި މައްސަލަތައް ލަސްވަމުން ދިއުމުގައި އެއްވެސް
މިންވަރަކަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސަރުކާރެއްގެ ނޫނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުންތ މިކަންކަން މިގޮތަށް
ހިނގަމުންދަނީ .މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހު ގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވެސް އެވަނީ .އާދެ!
އެއީ ދެން މިހާތަނަށް މި ކޮމިޓީގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުން މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލަށް ދަންނަވަން .މިހާރު ތާއީދު ލިބިފައި ހުރި
ކަންކަން އަޅުގަނޑު ދެންމެ މި ފާހަގަކޮށްލީ .އޭގެ އިތުރުން އަނެއްކާ މޫސާ ސިރާޖު ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ އެ ފުރުޞަތު އެބަ އަރުވަން .އެއަށްފަހުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާނަށް
އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު.

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދި އެއްކަމެއް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ފާހަގަކުރެވޭތީވެ .ނިމިދިޔަ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މަޖިލީހުގެ  12މެންބަރަކާ ދޭތެރޭ ދަޢުވާ
އުފުލި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހެދިފައި ހުރި އުސޫލުތަކުގައި
ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި ހާޒިރުނުކޮށް މަޖިލިސް ހިންގާފައި އެބަ ހުރި .އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން
ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ޒިންމާއެއް ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު
ހިނގާއިރުގައި އެ ހިނގާ ކަންކަން ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަކީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައި އޮންނަ ޒިންމާއެއް.
އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެން ދިޔައީ މަޖިލިސް ހިންގުމުގައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ބަންދުގައި
ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުނުކުރާ މައްސަލައިގައި ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރެއް ނުފެނުނު .އަދި
ޚާއްޞަކޮށް މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި  12މެންބަރަކަށް ވަރަށް ނުޙައްޤުން ޢަދަބުތަކެއް ލިބެމުން ދިޔައިރު ވެސް

އެކަންކަމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައި ވަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙާއި އަދި ހެދިފައި ހުރި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަން
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ޚާއްޞަކޮށް މި  12މެންބަރުންގެ ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކޮށްފައި އިން ގޮތެއް ސާފުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް
ފެންނަ ގޮތުގައި މުހިންމު ކަމެއް .ދެން އަދި މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުކޮށް އެކަންތައް ގެންދިޔައިރުގައި އެކަމުގައި ހަނު
ހުރީ ކީއްވެގެންތ އެ ހަމަ ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ކަމެއް.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރު ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްވީ މި މަޖިލީހަށް ކޮން ބޭފުޅަކު ހާޒިރުކުރަން؟

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށާއި ތަޅުމަށް ހާޒިރުކުރަން އޮވޭ.
އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މެންބަރުން ބަންދުގައި ހުންނައިރު ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ،ޙުކުމެއް
ކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް މި މަޖިލީހަކަށް ހާޒިރެއް ނުކުރޭ .ދެން ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް އެއް މުއައްސަސާ
އަނެއް މުއައްސަސާ ބޮލުގައި އަޅުވަމުންދަނީ އެކަން ނުހިނގަނީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ސަބަބާ ހުރެ ކަމަށް.
އެހެންނަމަވެސް ،މި ހުރިހާ ކަންތައް ބެލުމުގެ ޒިންމާއަކީ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މި ހިނގާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ
ނަގަންޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް .އެހެންވީމާ ،އެކަންކަމުގައި ކީއްވެގެންތ ހަނުހުރީ؟ އެއީ ސާފުކުރަން
ބޭނުންވާ ކަމަކީ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ހީވަނީ ކޮންމެ ސުވާލެއް ވަކިވަކިން ކޮށްފައި
ސިޓީއެއްގައި އެހެން ދެންނެވުމަށްވުރެ އެ އޭރިއާއެއް ގާތްގަނޑަކަށް މި ފާހަގަކުރެވުނީ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ގެ
އެއްކަލަ އޭރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވާފައި ތިއްބެވި  12މެންބަރުންގެ މައްސަލަ އެބަ
އާދޭ .އެހެންވީމާ ،އޭގެ ތެރެއިން ދެން ތި ހުރިހާ ސުވާލުތަކެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެނޭ .ދެން މިވަގުތުގައި
ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ އިއްޒަތްތެތރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު .ޖީހާން މަޙްމޫދު ދެންމެ ކޮމިޓީއާ އެ
ގުޅިވަޑައިގަތީ މަޖިލިސް ފްލގެ ޑިބޭޓަށްފަހު .އެއަށްފަހު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު .އަޅުގަނޑު ވެސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލާ ސުވާލުކުރެވޭ ހިނދު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ
ދެކަމެއް ދެ ދާއިރާއަކުން އެބަ އޮތް އިނގޭތ .އެއްކަމަކީ ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ،ރިމާންޑްގައި ބަންދުކުރެވޭ
މީހުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ،ބައެއް ފަހަރަށް  7އަހަރު 4 ،އަހަރު 3 ،އަހަރަށްވުރެ ގިނަވެފައިވާ މީހުން
ބަންދުގައި އެބަ ތިބިކަން ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޓުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންވާން އެބަ އޮތް .ގާނޫނު ތަންދޭ ގޮތުން
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ދައުރެއް އެބަ އޮވޭ ރިމާންޑްގައި ތިބޭ މީހުން އިންޞާފު ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވާ ކަމުގައި
ވަނީ ނަމަ އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ،އެއާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމުގެ ބާރު ،ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު .އެހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  7އަހަރުވެގެން ގޮސްފައިވާ މީހުން ވާނުވާ ޖަހާފައި އެހާ ގިނަ މީހުން
ބަންދުގައި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލުތައްފަދަ ތަންތާނގައި އެ އްވެސް ސްޓޭންޑަޑަކަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް
ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް އެހެން ބަންދުވެ ،އެހާ ގިނަ
ދުވަހު ތިބި މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެގެން އެހެން ދާއިރު އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް
އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތ؟ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައި ނުވާނަމަ އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސްގެ ތެރެއިން
އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލު މި ކުރަނީ ޖަސްޓިސް ޑިލޭ ޖަސްޓިސް ޑިނައިޑް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ .އެ
ޕްރިންސިޕް އިސް ނުކުރައްވާ މިހެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ ނިމި ،މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ
މަރުޙަލާ ،ބައެއް މީހުން ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ވެސް ނެތް .މިހާ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުގައި މިހެން ތިބުމުގެ ސަބަބަކީ
ކޮބައިތ؟ ދެން ކަމަނާގެ ދައުރު މިކަމުގައި ނުވަނީތ ނުވަތަ ފިޔަވަޅު ނޭޅެނީ ކީއްވެގެންތ؟ މި ސުވާލު އަޅުގަނޑު
ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ .ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަނިޔާ މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނެއް
ވުޖޫދަށް މިއައީ  2013ވަނަ އަހަރު 6 .މަސް ދުވަސް ލިބިގެންދިޔަ ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ފަށަން .އެހެންވީމާ،
 2014އިން ފެށައިގެން މިއަދާ ހަމައަށް  2019ވަނަ އަހަރަށް ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ފެށިތާ  5އަހަރާއި 6
މަސްވެގެންދާނެ މި ޖުލައި މަހަށް .ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް .އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާތަނަށް މި
ގާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް މީހަކު ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރެވިފައި ،އަނިޔާގެ ކުށެއްގައި ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ޖެނަރަލަށް ފޮނުވާފައި ނުވަނީ ކީއްވެގެންތ؟ އަނެއްކާ ވެސް ޖަލުތަކާ ބެހޭ އޮޑިޓް ރިޕޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބަ
އޮތް ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބަ އޮތް އެ ބޭފުޅުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ޖެނަރަލް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ،ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ފޮނުވާފައިވާކަން .އެކަމަކު އަދި މިހާތަނަކަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް،
ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ ސާބިތުކަމާއިއެކު އެބައިނގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަނިޔާކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް
އެބައޮތްކަން .މިފަދަ ޙާދިސާތައް މި ހިނގަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލ ކުރިމަތީގައި .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު
ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން ކީއްވެގެންތ އަނިޔާ މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަނިޔާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ޖެނެރަލަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިމެ އެއް ވެސް ފަރާތަކަށް މިހާތަނަށް ފަސް އަހަރުވެގެން ދިޔައިރު ދަޢުވާ އުފުލާފައި
ނުވަނީ .ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ.

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ .ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.
އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އާންމުކޮށް ޕީ.ޖީން މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާއިރު އެބައާދޭ ފުދޭވަރަކަށް މައްސަލަތައް
ލަސްވުން .ދެން މީގައި އާންމުކޮށް ޕީ.ޖީން މައްސަލަ ކޓަށް ފޮނުވުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ މުއްދަތެއް އޮވޭތ އެ
ފޮނުވުމުގައި .ދެން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި އާންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަހަންނަށް،
އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވަނީ އާންމުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ދެއްވާ މަޢާފްތަކުގައި މައްސަލަ ،މާޢާފް ދޭ ފަހުން
ތަނެއްގައި ހަމަ އެކަހަލަ ކުޑަ މައްސަލައެއްގައި ކޓަށް ގޮސްގެން އޭނަ އެބަ ޙުކުމަށް ދާންޖެހޭ .އެހެންވީމާ ،އަސްލު
އެ ލިބޭ މާޢާފްގެ އަސްލު މައިގަނޑު ބޭނުން އެ ބޭފުޅަކަށް ނުކުރެވޭ .އެ ބޭފުޅަކަށް ވަޒީފާގައި ގޮސް ހަމަ ރަނގަޅު
ދިރިއުޅުމެއް ފައްޓާތަނުން އަނެއްކާ އެކަހަލަ ކުޑަ މައްސަލައެއްގައި ކޓަށް ގޮސް ވަރަށް ބޮޑު އޭނަގެ އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލިގެންދާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްލަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުގެ ގާނޫނުގައި ހުރޭ ދަޢުވާ އުފުލަން ހުންނަ މުއްދަތުތަކެއް
ވެސް ކަނޑައެޅިފަ .އެހެންވީމާ ،އެ އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަލާލީމަ އިތުރަށް މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ލިބިގެންދާނެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް .ދެން މިހާރު އެހެންވީމާ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް
އަދި މެންބަރަކު ތާއީދުކުރައްވާފައި އޮތް ތަނެއް ނުފެނޭ .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު އެބަ ފުރުޞަތަކަށް
އެދިވަޑައިގަންނަވާ.

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ .އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު އެ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ތާއީދުކުރަން .ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ
އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ބަންދުކުރުންތައް ޕްރޮސެކިއުޓާރ ޖެނެރަލް

އެދިގެން މިހާތަނަށް މިވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ޑީޓެއިލްސް
އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ .އެއީ ސަބަބަކަށްވަނީ މިހާރު ކުދިކުދި ކުށްތަކުގައި ހަމަ ބަންދުކޮށްފައި އެ ގޮޅިތަކަށް
ލާފައި ބައިތިއްބައިގެން ،ދެން އަޅުގަނޑަށް މީތި ރަމްޒުކޮށްދެނީ މލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއި ޕްރޮސެކިއުޓާރ
ޖެނެރަލާ ،ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތާ ގުޅިގެން އެ މުއްދަތު ޖެހުމުގައި ކޓު ތެރޭގައި ހަމަ އެއް
ބޮޑީއެއްގެ ގޮތުގައި ވިކްޓިމްސްއަށް ހަމަ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނުލިބި ހަމަ ބަންދަށް ގެންދާތަން ހަމައެކަނި .އެއީ
އަދި ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި  24ގަޑިއިރު ފަހުން ބަންދު މުއްދަތު ޖެހުމުގެ .ދެން މީގެ ނަތީޖާއަކަށް މިވަނީ
އަޅުގަނޑުމެން ޖަލުގެ ބަންދުގައި ތިބިއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފީލްވަނީ ދޫނިދޫގައި ކޮންމެ ބެޑެއް ފިލްކޮށްފައި
ހުރުމަކީ އެއީ މަޖުބޫރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި .ދެން އަޅުގަނޑު ދިރާސާކުރިއިރު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެ ކަން އެއީ
މލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ތެރޭގައި ހަމަ ކަލްޗަރަލް ގޮތަކަށް ހިނގާ ކަމެއް .ދެން އޭގެ އަސްލު މީގެން މި
ދިމާވާ މައްސަލައަކީ އެތަނުގައި ކޮއްތު ފައިސާ އާއި ދެން އެތަނުގައި މިހެން ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ދެން މީގެ
ތެރެއަށް ކޮރަޕްޝަން ވެސް އެބަ ވަދޭ .އެހެންވީމާ ،ބޭނުންވީ މިހާރު ބަލަން ޕްރޮސެކިއުޓާރ ޖެނެރަލް އެދިގެން
ތަހުޤީޤު ،ތަހުޤީޤަށް ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުން .އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް މިހާރު.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ދެކަމެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާނާއި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާއަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ
ކުރިން ފާހަގަކޮށްލަން ކުޑަކުޑަ ދެކަމެއް .އެއް ކަމަކީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައް .އެއީ
މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރު ،ކިހާ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ އުފުލޭތ އާއި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔުމުގައި
ކޮންމެހެން އެހެނިހެން ޕްރޮސެކިއުޓާރަށް ފޮނުވާ ސިޓީގައި އެހެން ނުލިޔުނެއް ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ސުވާލު
ޤަބޫލުކުރަނީ ދަންނަވާލެވިދާނެއޭ .އެއީ ގާނޫނުގައި ހުރި އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ އަމިއްލައަށް އަޅުގަނޑުމެން ނޭނގޭ ގޮތަށް
ލިޔުމުގައި ،ސިޓީއެއްގައި ލިޔުމުގެ ބޭނުމެއް މާ ބޮޑުކޮށް ނެތް .އެހެންނަމަވެސް ،މައްސަލަތައް ލަސްވާ ބައިގައި
މުޢިއްޒު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ވާހަކައިގެ ތެރެއިން ތި ހުރިހާ ވާހަކައެއްގެ ސުވާލުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންނެވިދާނެ
ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެގޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޓީގައި ކޮންމެހެން އެ ޢިބާރާތް
އެގޮތަށް ނުލިޔުނަސް ހަމަ އެ މަޤުޞަދު ޙާސިލުވާނެ ގޮތަށް އެބައޮތް ހުށަހެޅުންތަކާއި އެއަށް ތާއީދު ވެސް ލިބިފަ.
އަދި މުޢިއްޒު ވެސް އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އަދި އެއަށް ތާއީދު ވެސް ލިބިފަ .ދެން އަނެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ސަޢު ދު އެ ފާހަގަކުރެއްވި އެއްކަމަކީ ވެސް ހަމަ މި ރިމާންޑު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެ ސުވާލު އެބައޮތް .އެއަށް
ތާއީދު ވެސް ލިބިފައި ހަމަ ކުރެއްވޭނެ ސުވާލަކަށްވާތީ މާގިނަ ސުވާލުތައް ދިގުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން
ރިމާންޑާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ސާފުކުރުމަށް އެކަހަލަ ސުވާލެއް ހިމަނާލީމަ ދެން އޭގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ސުވާލެއް ވެސް

ކުރެވޭނެ އެގޮތަށް .އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެގޮތް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ވަނީނަމަ ...ޖީހާން ،ދެން އެއަށްފަހުގައި
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދެން.

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްޞާކޮށްލަންވެގެން .ދެން
ކޮމިޓީން އޭގައި ގޮތެއް ނިންމިދާނެ މުޤައްރިރު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް އެއީ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޓާ ގުޅިގެން ހިއުމަން
ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ކުރައްވަމުންގެންދާ ދިރާސާގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ ލިޔެފައިވާނީ ޖަލުތަކުގައި ތިބި
މީހުންގެ ފުލް ލިސްޓަކަށް .ހުރިހާ ދޫނިދޫ ،ތަޙުޤީޤަށް ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ،ރިމާންޑުގައި ތިބި މީހުން ،ކުޑަކުދިން،
ދެން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ދާ މީހުން .އެހެންވީމާ ،އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީ ބައްލަވާލަން
ބޭނުންފުޅިއްޔާ ޙިއްޞާކޮށްލެވިދާނެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި ،އެގޮތް އެންމެ ރަނގަޅުތ؟ އެހެން ކަމަށް ވަނީނަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ.
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން:
ޝުކުރިއްޔާ .އަޅުގަނޑު ވެސް މި އަސްލު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުގެ ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން.
ދެން މީގަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މިހާރު ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން އެ ވިދާޅުވީ މިހާރު ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތައް
ޙިއްޞާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ .އެހެންވީމާ  ،އޭގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް
އެނގިގެން ދާނެ .ދެން މީގައި އަސްލު އަޅުގަނޑަށް ދެން އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ ވެސް އަލީގައި އަޅުގަނޑު
ދަންނަވައިލާނަން .އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަސްލުގައި ފުރަތަމަ މީހަކު މުއްދަތަށް ގެންގޮސް ކޓުގައި ދިހަ ދުވަސް ނޫނީ
ފަނަރަ ދުވަސް ޖަހާފައި ދެން އަންނަ ފަހަރު ބައެއް ފަހަރު މި އެ މީހުން އެ ކުށްވެރިންގެ ނުވަތަ އެ ތުހުމަތުކުރެވޭ
މީހުންގެ ލޭންގުއެޖުން ބުނާނަމަ ވާނުވާގައި ބައިތިއްބާ ދެއްތ .އެހެންވީމާ ،އެއީ އަސްލުގައި އެ ޙާލަތުގައި
އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ ޕީ.ޖީގެ ދައުރެއް އޮންނަހެނެއް .އެއީ ހަމައެކަނި ޕޮލިހުން އައިސް ޕޮލިހުގެ އެދުމަކަށް
އެގޮތަށް އެ އަނެކަތި ކުރަނީ .ދެން ޕީ.ޖީގެ ދައުރު މި އަންނަނީ މިސާލަކަށް އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ،ޕޮލިހުން
ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހެއް މި ކޓުން ދޫކޮށްލަނީ .ދޫކޮށްލީމަ ހައި ކޓަށް ދާ މަރުޙަލާގައި އެ އަމުރު ގސްވެގެން
އަލުން ހައްޔަރަށް ،ހައްޔަރު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ޓަކައި ހައި ކޓަށް ދާ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑަށް ،އަޅުގަނޑުގެ

ތަޖުރިބާގައި ފެނިފައި ހުރީ ޕީ.ޖީގެ ދައުރު އޮންނަކަން .އެހެންނަމަވެސް ،މި ދެންނެވީ އަނެއް އެ މަޢުލޫމާތުތައް
ސާފުވެގެން ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ހުރިހާ އެއްޗެއް އެނގޭނެހެން .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް
ޤަބޫލުކުރެވެނީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މި މުއްދަތު ޖަހައިގެން ވާނުވާގައި ބޭތިއްބުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަނީ
އަސްލުގައި އަނެއް ޕޮލިހުންގެ އެދުމަށް .އޭގެ ތެރެއަށް ޕީ.ޖީއެއް ނުވަދޭ .އެހެންނަމަވެސް ،މި ދެންނެވި
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ވެސް އެބަ ދެއްތ ހައި ކޓަށް އެޕީލްކުރޭ .އެ ޙާލަތުގައި ޕީ.ޖީން ވަންނާނެ .އެހެންވީމާ،
އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރަން ބަލާލަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި ،މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އެ ފާހަގަކުރެއްވި ވާހަކަފުޅަކީ އެ ވިދާޅުވާގޮތަށް ހަމަ އެޕީލެއް ،ހައްޔަރާ
ބެހޭ އެޕީލް މައްސަލައެއް ކޓަކަށް ލާއިރެއްގައި ޕީ.ޖީ އެޕީލް ކަންތައް ކުރަނީ .ދެން ކުޑަ އެއް ކަމެއް އޭގެ ތެރޭގައި
އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެއް އެބައޮތް .ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާން އެބަ ކުރޭ ނޫންތ ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާ
ގޮތުގެ ކަންކަން ބެލުމާއި ،މިހިރަ ކަންކަމުގެ ދައުރެއް ވެސް ޕީ.ޖީއަށް އަޅުވާފައި މަތިކޮށްފައިވާތީވެ އެހާ ގިނަ ދުވަހު
އަދި މަތީ ކޓަކަށް އެޕީލް ނުކުރިއެއްކަމަކު ތަޙުޤީޤަށް ޓަކައި ބަންދުކޮށްފައިވާތީވެ ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި
ބަންދުކޮށްފައިވާތީވެ ޕީ.ޖީގެ ދެން ދައުރެއް އޮތިއްޔާ އޮތް މިންވަރަކާ ބެހޭގޮތުން ދެން ސުވާލެއް ކުރަންޏާ ވެސް
ކޮށްލެވޭ .އެހެންނަމަވެސް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ އާންމު އުސޫލުން އެކަން ހިނގާ ގޮތްކަން
އަޅުގަނޑަށް ވެސް މި

ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތީ .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ކޮމިޓީއާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި .މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސް ،ބަޙުސެއް ނޫން .އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ
އެހެނިހެން

ބައިތަކުގެ

ތެރޭގައި

އަޅުގަނޑުމެން

މި

ޑިސްކަސް

މި

ކޮށްލެވުނީ

ޕޮރޮސެކިއުޓާރ

ޖެނެރަ ލް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ބައްދަލުކޮށްލަން ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަސް ،މީގެ ތާވަލެއްގައި އެބައޮތް އެކިއެކި
ބޭބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރަން .އެ ތާވަލުގައިވާ ތާރީޚަށް ވަޑައިގަންނަ ،އެއީ  16ވަނަ ދުވަސް .ވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި
އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ކުރިން އެކަމަނާއަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ރައްދުކުރާނެ ޒާތުގެ ސުވާލުތަކެއް އެ
އޭރިޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ސިޓީއަކުން ދަންނަވައިލާއިރު އެކަމަނާ ވެސް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ރަނގަޅު އެކިއުރޭޓް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރަން ފަސޭހަފުޅުވާނެ ކަމަށް ދެކިގެން .އެކަމަށް ޑިސްކަސްކުރި ވަރަށް ގިނަ
އަދަދެއްގެ ސުވާލުތަކަކަށް ވަރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ އޭރިޔާތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައި އެއަށް ތާއީދު ލިބި
އެގޮތަށް ނިމިފައި އޮތީ .އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއާއެކުގައި މިހާރު މި ނިމުނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ
ޚިޔާލުފުޅާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮސެކިއުޓާރ ޖެނެރަލަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވައިލާނެ ބައެއް ސުވާލުތަކާއި އެ ސުވާލުތަކުގެ
އޭރިޔާތައް މި ކަނޑައެޅުނީ .ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެބަ.

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަދި އެއް ސުވާލު .އަޅުގަނޑު ހަމަ އޭގެ ޑީޓެއިލް ބޭނުންވޭ .އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ވަންނަން އައުމުން ،ވަނަތީވެ މަޖިލީސް
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލި ކޭސްއެއް އިންނާނެ ،ހަމަ  12މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ކޭސް އުފުލާފައި
ޝަރީޢަތް ހިންގި ކޓުގައި .އެހެންވީމާ ،އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ތަފުޞީލު ވެސް ،ދަޢުވާ ކުރެވިގެން ދިޔަ
ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ،މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިދާރާއަށް
ނުވަދެވޭނެ ޙާލަތެއް ދެން އެއީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ޙާލަތެއް ނެތިއްޔާމުން އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ މައްސަލަ ދެން އަނބުރާ ފަހުން ޕްރޮސެކިއުޓާރ ޖެނެރަލް
ގެންދިޔައީ .އެހެންވީމާ ،އެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ޕްރޮސެކިއުޓާރ ޖެނެރަލްގެ މައްޗަށް
އައިތ ބަލާލަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މާދަމާ ދެއްތ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް؛ މާދަމާ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް މި ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްލާ ދުވަހެއް އެބައޮތް .އެއީ އެއްކަލަގެން
ތާވަލުގެ ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައި އޮތީމަ ބައްދަލުކުރަން .އެ ބޭފުޅުންނަށް
އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީއެއް މިހާރު ފޮނުވައިފި .އެ އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ ޒާތުގެ މީޓިންގއެއް ނަމަވެސް އެ ދާއިރާއާ ބެހޭ
މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްޞާކުރުމާއި ،ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އެހެރަ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް
އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީއަކުން މި ދަންނަވާލީ .ދެން ޚާއްޞަ ވަކި ސުވާލުތަކެއް ތައްޔާރުކުރައްވާފައި ތި ބޭފުޅުން
ކުރައްވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ ދެން ތި ބޭފުޅުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަމިއްލަފުޅަށް ތި ކަމަށް ވިސްނާވަޑައިގެން
މާދަމާ އެ ދުވަސްކަމަށް ވިސްނާވަޑައިގެން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަތީމަ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަފުޅުވާނެ ކަންނޭނގެ
ސިކުނޑީގައި ތައްޔާރީތަކެއް ވެވަޑައިގެން .އެއީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ބެހޭ އެ ބޭފުޅުންގެ އުސޫލު
ގަވާއިދުތައް ކިޔާލައްވާ އެކަހަލަ ކަންކަމުގައި .ދެން ވިސްނާވަޑައިގެން ވަޑައިގަތީމަ ތަންކޮޅެއް އެ ބޭފުޅުންނާ
ބައްދަލުކުރާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންފޮޓަބަލީ ތިބެވޭނެ .އެހެންވީމާ ،އެކަން ސަމާލުކަމަށް ،ހަމައެކަނި ރިޔާސަތުން
ތި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްލީ .މާދަމާ އެބައޮތްކަން ޖޭ.ޑީ.އޭގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން .ދެން އަސްލު
ދެވަނަ މަސައްކަތެއް ނޫން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް އެއީ .އެއީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކު
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައެއް .ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ،މީގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުތ؟ މާދަމާ ސުންގަޑިއަކީ.

މާދަމާ މީގެ ސުންގަޑި ހަމަވާ މައްސަލައެއް މިއީ .އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް.
މީތި ދިރާސާއެއް މިވަގުތުގައި ކޮށްލެވޭ މިންވަރަށް ކޮށްލާފައި މިއަށް ގޮތެއް ނިންމީމަ ،މި ދެންނެވި ވަޒީފާއާ ބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މުވައްޒަފެއް،

މުވައްޒަފެއް

ނޫން

މެންބަރަކު

ފޮނުއްވާފައިވާ

މައްސަލައެއް

އޭގެ

ބައިވަރު

ލިޔެކިއުންތަކާ އެކު .މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރާސާކޮށްލުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ނަންގަވައިގެން އެކަން ކޮށްލުމަށް
އުޅެމާ ދެއްތ 10 .ވަރަކަށް މިނިޓު ތެރޭގައި ކުޑަކޮށް ބަލާލަން ފުރުޞަތު ނަންގަވާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ ،ހުށަހަޅަން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން މި ކަރުދާސް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ
ދައްކާފައި އަދި އޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެމްޕްލޮއިމަންޓު ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ އެކީގައި
އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފައި ދެން އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވައިލާ ރިޕޓެއް ނުވަތަ
ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން .ދެން ސިއްރު
ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަނީ އެ ބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް މި ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ
ތާރީޚުގައި މިކަމާ ގުޅިގެން ސުވާލުތަކެއް އަންނަ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ ދުވަހަށް އެ ސުވާލުތައް ،ވަކިން ކޮންމެހެން
ހާޒިރުނުކުރަން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެންނޭ ކިޔާކަން .އެކަމަކު އެ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ގެންދިއުން ސުވާލުކުރުން،
އެ އެންޕްލޮއިމަންޓު ޓްރައިބިއުނަލާ ސުވާލުކުރުން .ޝުކުރިއްޔާ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު އެ ކުރެއްވީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން
މަޙްމޫދު .އަދި އެއާއެކު އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝެޑިއުލްގައި އޮތްގޮތަށް މި ޓްރައިބިއުނަލް ގެންނަ
ދުވަހު ،ޓްރައިބިއުނަލް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރާ ދުވަހުގައި ކޮންމެހެނެއް އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ވާހަކަ
ދަންނަވާއިރުގައި އެއީ މިތަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގެނެސް ސުވާލުކުރަނީ ނޫންކަން އެހެން
ކޮންމެހެނެއް ނުދަންނަވަން .ދެން އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ތި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ތި ކުރެއްވި
ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާގޮތަށް ތި ނިންމީ .އިއްތިފާޤުން ނިމުނުކަމަށް މި ބަލަނީ އެއްވެސް
މެންބަރެއްގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތީމައާ އެކުގައި .އެހެންވީމާ  ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮމިޓީ ،މެންބަރުން
ހާޒިރުކުރުމަށް  18ވަނަ ދުވަސް އޮތީމާ އޭގެ ކުރީގައި ކޮންމެވެސް ދުވަހެއް އަޅުގަނޑުމެން ދެން އިދާރީ ގޮތުން
ކަނޑައަޅާނީ .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިޔަ ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށް.
ޝުކުރިއްޔާ .ކޮމިޓީ ނިމުނީ.
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