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 { މޫސާ ސިރާޖުމެންބަރު  ދާިއރާގެ   ފޮނަދޫ؛ މުޤަްއރިރުނައިބު ގެ އިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  `.   ހާޒިރު  54ޖުޑިޝަރީ  ކޮމިޓީއަށް  ފެށުނީ.  ބައްދަލުން  ތިއްބެވީ  ވަނަ  ދާއިރާގެ  ވެ  ކެންދޫ 

، ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ، މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއިއްޒަތްތެރި  

ޙުސައިން ތްތެރި  އިއްޒަވިލިނގިލި ދާއިރާގެ   ސަޢުދު  އިބްރާހީމް  އިއްޒަތްތެރި  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ، މެންބަރު  މެންބަރު 

ދާއިރާގެ  އަދި    ރިޟާ ޒަރީރުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މަތިވެރި  މިއޮތީ  ޙަސަން  އެޖެންޑާގައި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން   .

ހުއުޕްރޮސެކި ވަކިކުރުމަށް  ބިޝާމް  އައިޝަތު  މަޤާމުން  ޖެނެރަލުގެ  ގޮތުން  ޓަރ  ބެހޭ  މައްސަލައާ  ށަހަޅާފައިވާ 

ކުރިއަށްގެންދާނެ އެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައެޅުމަށް.  މެންބަރުންގޮތެއް  އިއްޒަތްތެރި  ދެ ވީމާ،  ގޮތަކަށް    ނަށް 

ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީކުރިއަށްގެންދެވޭ.  ހާޒިރުނުކޮށް   ންއަށް  ނިންމިދާނެ.  ވެސް  ވެސް    ހާޒިރުކުރުމަށް 

ލިބޭގޮތަށް   . ވޭކުރިއަށްގެންދެ ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ހާޒިރުކޮށް  ފެންނަގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް    އެހެންނަމަވެސް، 

ވިސްނުން އެކަމުގެ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ކުރާނީ.  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރިގޮތެއް  ގެންގޮސް   

 ށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.  ނަސައި ޙު ޢަލީ މެންބަރުސާފުކޮށްލަން ހުޅުވާލަން. އިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

މުރިއްޝުކު  !އާދެ ޤަބޫލުކުރާޤަޔާ  އަޅުގަނޑު  ކޮންމެ  އްރިރު.  ގަވާއިދުގައި  އަދި  އޮތް  ގޮތުގައި  ކަމުގައި    ގޮތަކަށް 

އެމީހަކާ ކުރާ  ވީނަމަވެސް،  ތުހުމަތެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މަޤާމުން  ށްކަމަ  ދޭތެރޭގައި  ނުވަތަ  ވަޒީފާ  އަދި  ވާނަމަ 

ގުޅިގެން ބަރީޢަވުމަށް ޓަކައި އަދި ޑިފެންސްގައި    މަ އެކަމާމެދު ސަބަބުތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމަށް ވާނަވަކިކުރުމާއި

ޖަވާބުދާރީ އަދި  ޓަކައި  ދެއްކުމަށް  ވާހަކަ  އެހެންދައްކަންޖެހޭ  ދޭންޖެހޭނެ.  ފުރުޞަތު  ޓަކައި  ފުވުމަށް    ރުޞަތު ވީމާ، 

ވެސް ނޫން. އަދި    އެއް ދިނުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހަމަ

އޭގެ   އުސޫލެއް  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެން،  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ހީވަނީ    ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ކުރިން 

އެކުލަވާލެވެން ކޮމިޓީން  ޕްރޮސެކިމައިގަނޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއްގައި  ޖެނެރަލާ އުޑު    ޓަރ 

އުފުލާ ނުވަތަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮބައިކަން.   ދެކޮޅަށް  މި   އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާބަކީ  ބުނާ ސަބަބުތަކަކީ    އަޅުގަނޑުމެން 

ޕްރޮސެކި  ކީއްވެގެންކަން  މައިގައުކޮބައިކަން.  ސަބަބުތައް  ވަކިކުރަންޖެހޭ  ޖެނެރަލް  ގޮޓަރ    ތެއްގައި ނޑު 

މިއަދު ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރޭގައި  ކޮމިޓީގެ  މި  ހަމަ  ވާހަކަދައް  ވެސް  ދެން  ވަރަކަށް  ކާލުމަށްފަހު 

ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ނުވަތަ ސަބަބުތައް    ކަންތައްތަކާ   ދާރީމޭޒުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ އި

އެ ޕްރޮސެސް    އި ޓަރ ޖެނެރަލް ހާޒިރުކޮށްފައުކީގައި ފޮނުވުމަށްފަހު ޕްރޮސެކި އެ  އާ ނޯޓިސް ޓަރ ޖެނެރަލަށްއުޕްރޮސެކި

 .  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އެހެންވީމާ، އެ  މަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.ހިންގަންޖެހޭނެ ކަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު   އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  މަތިވެރިނީ  އަރުވަ  މިތު  ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ 

 ރަށް.  ޒަރީ  ޙަސަން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ން ޙަސަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

މު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. އެއީ    އްރިރު. ޖުމްލަކޮށް ޢަލީ ޙުސައިން އެދެއްކެވި ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑުޤަޝުކުރިއްޔާ  ވެސް 

އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެ  އުސޫލުތައް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހައްޓަންވާނީ  ކަންތައް  ޙާ ން  ސަރުކާރުން  ނިމިދިޔަ  ލެއްގައި 

މަޤާމެއްގައިކުރިގޮތަކަށް   ކޮންމެ  އަދި  ވިޔަސް  ބޭފުޅެއް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫން.  ވިޔަސް  ބޭފުޅަކަށް  ހުރި   

ބޭފުޅަކު އެބަޖެހޭ    ރިއަސް އެ ންކަމެއް ކު އަދި އެހެއެބޭފުޅަކާއި ދޭތެރޭ ކޮންމެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅިއަސް ވަކިކުރިއަސް

އަޅުގަނޑު ދޭން. އެހެންކަމުން  ފުރުޞަތު  ތާއީދުކޮށް  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ވާހަކައަށް  ދެއްކެވި  އެ  ޙުސައިން  ޢަލީ   ވެސް 

ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް    ކަށް ބޭފުޅާއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ތުހުމަތުކުރާ ކަންތަ  ޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ އުއަދި ޕްރޮސެކި

 ކުރިއްޔާ.  ޓަކައި ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ފުރުޞަތު އެގޮތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުދިނުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑު އަދި އިތުރު ފުރުޞަތެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް އެބަ ހުށަހަޅަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިންޙުސަ  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަ ޓަކައި  ހިމެނުމަށް  ހިމަނަން  ތެރޭގައި  ސަބަބުތަކުގެ  ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  ފެނޭ  ޅުގަނޑަށް 

ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް   ޓަރ ޖެނެރަލް ވަކިކުރުމާ އުވެސް ހަމަ ޕްރޮސެކި  ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މީގެ 

މަތީން  ދެފަހަރެއްގެ ހުށަހެޅިފައިތުބާރު    ވާނީ  ވެސް  މައްސަލައެއް  މައްސަލައިގައި  ނެތްކަމުގެ  ދެ  އެ  އެހެންވީމާ،   .

މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑުގައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ،    ،ނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ކޮމިޓީގެށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ވެސް އަޅުގަހު

ދަންނަވާނީ   އަޅުގަނޑު  އަދި  ންތުސިޔާސީގޮމީގައި  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ހުރުމާއި  އުފުލިފައި  ދަޢުވާތަކެއް   

ޕްރޮސެކި މަޤާމުގެއުޤާނޫނުއަސާސީގައި  ކުރައްޓަރ ޖެނެރަލުގެ  ކަންތައްތަކެއް ހައިސިއްޔަތުން  ވަކި  ވަކިން    ،ވަންޖެހޭ 

ރޫ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ޙާ ޚާއްޞަކޮށް  ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  ލިބިފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީން  އެއްގޮތަށް  އި 

ކީ ކޮށްފައި ނުވުމާއި  ޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވާހަކައައުން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ޕްރޮސެކިކަބޭލި

ދަޢުވާތައް އެކަށީގެންނުވާ  ޕްރޮސެކިއަދި  އަދި  އު  ކޮށްފައިވާކަމާއި  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ސިޔާސީ  ހަމަ  ޖެނެރަލް  ޓަރ 



  

އެއް  މިހާ  ދައުލަތުގެ  އޭރުގައި  އެއީ  ގޮނޑި  ވެ  ރު ބާރު  މެންބަރުންތަކެއްގެ  އެތަކެއް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ސް 

މު ބުނެ  ކަމަށް  ދިޔައިރުގެއްލިއްޖެ  ގަނޑުބަނޑުވެގެން  ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތުގެ  ޕްރޮސެކި  ޅި  ޓަރ  އުވެސް 

އެކަމާ މަޖި  ހުންނެވުމާ   އި އަޅާނުލަ  ޖެނެރަލް  މެންބަރުންތަކެއް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެކަމާ ހަލީ އަދި  ވަދެގެން    ށް 

ދަޢުވާކުރުމާ  މައްޗަށް  މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވެރިކަން  ގުޅޭގޮތުން  ދަޢުވާތައް  އެ  ހަމަ  އި 

ގެންދި އަނބުރާ  ވަޑައިގެން  އުބަދަލުވުމަށްފަހުގައި  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑިޝަރީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރިން  ދެން  މާއި 

ވާހަކަފުޅުތަ ހުރި  ބެލިށްކަދައްކުވާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  ފަހު  ދޮގު  އެބަހުރި  މަޢުލޫމާތުތައް  ބައެއް  ބެލުމުން 

ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ތަންތަނަށް    ޖެނެރަލް   ޓަރއުގުޅިގެން ޕްރޮސެކި  އެކަކާ ފެބްރުއަރީ    ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް.  ދެއްވާފަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔާންކުރެއްވުމުގައި  ސަބަބު  އެކަށީގެވަޑައިގެންނެވި  ޙަޤީޤަތާ  ދީފައި    ންނުވާ  މަޢުލޫމާތު  ޚިލާފު 

އެހެންވީމާ،ހުރުމާ ކަންތައްތަކެއް  .  އަޅުގަނޑަށް    މިބާވަތުގެ  ކަންތަކުގެ  އެހެންވީމާ،  މިދެންނެވި  އަޅުގަނޑު  ފެނޭ 

ޕްރޮސެކި  އިތުރުން މީގެކުރިން  ޖެނެރަލާ އުވެސް  ލިޔުންތަކަ  ޓަރ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ށް  ގުޅިގެން 

ލިޔުމަކުންރިޢާޔަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ސަބަބުތައް  އެ  އަޅު  ،ފަހުގައި  ދެން  ތިރިކޮށްފައި  ގަނޑުމެން ލިޔުމަކަށް 

 ން. ޓަރ ޖެނެރަލަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދީ އަދި ނޯޓިސް ފޮނުވައުޕްރޮސެކި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަ މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާގެ  މެންބަރު،    ނޑު  ބަރު  މެންއިއްޒަތްތެރި  ވިލިނގިލި 

 ން.  ނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަސަޢުދު ޙުސައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

އަދެންމެ  ހަމަ    !އާދެ ނުކުތާތަކަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޅުގަނޑު 

އަހަރު    2018ލަން ބޭނުން  އިތުރުން އަދި އެއަށް އިތުރުކޮށް   އެކީގައި އޭގެއަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާފުރިހަމަ

އާދަޔާ ތެރޭގަ ތެރޭގައި  ދަޢުވާތަކުގެ  ސިޔާސީ  ހިނގާދިޔަ  ޕްރޮސެކި  އި  ރިޕޯޓުތަކެއް  އިންޓަލިޖެންސް  ޓަރ  އުޚިލާފު 

 ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބަލާ. ދެން ހަމަ އެއާއިއެކީގައި ޝަރީޢަތްތައް  އެ  ބޭނުންކުރެއްވި ކަމަށް  އިޖެނެރަލް އެ ކޯޓުތަކުގަ

ޓުކުރެވިގެން  އުންތަކާއި އަދި ދަންވަރު ކޯޓުތައް ހުޅުވައިގެން ޕްރޮސެކި އުގެންދަން، އެ ގެންދިޔަ ގެންދިސިއްރުކޮށްގެން  

ކުރުޙު ޕްރޮސެކި ކުމްތައް  ފަރާތުއުވުމުގައި  ޖެނެރަލުގެ  އެއްބާރުލުޓަރ  ހުރި  ދީފައި  އެން  އެގޮތަށް    ންތަކާއި  ކަންކަން 

 ލުކުރުމަށް އިތުރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ށް ވެސް ސުވާހަމަ އެކަމަ  އިމެދުވެރިވާންޖެހުނު ސަބަބުތައް ބަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

މެންބަ އިއްޒަތްތެރި  އިތުރު  މިވަގުތު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގައެއްނުޝުކުރިއްޔާ  ކަމެއް  އަޅުގަނޑު  ރެއް  ކުރޭ. 

އަޅުގަނ ސަބަބުތައް  ބައެއް  އިތުރަށް  ސަބަބުތަކުގެ  އެ  އަދި  ޕްރޮސެކިވެސް  އެބަހުރި.  ފާހަގަވާ  ވެސް  ޓަރ  އުޑަށް 

އެބަވޭ ފާހަގަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަދަލުވާކަން  ސްޓޭންޑު  ބަދަލުވާކަން    .ޖެނެރަލްގެ  ނެތި  ސަބަބެއް  އެއްވެސް 

ދަޢުފާހަގަކުރެވި ސިޔާސީ  އެބަހުރި  ކަމަށް  ފައި  ހުރި  ހެދިފައި  ގޯސްތަކެއް  މާނަކުރުމުގައި  ގާނޫނު  ޓެރަރިޒަމް  ވާތައް 

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ހަ ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރި  މި  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭ.  އެބަ  ޤަބޫލު  އަޅުގަނޑުމެން  މަ  ގޮތުން   

ކޮމިޓީއުޕްރޮސެކި ގޮތަށް  ހާޒިރުކުރާ  ކޮމިޓީއަށް  ޖެނެރަލް  މި ޓަރ  ވިސްނުން  އަޅުގަ  ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުރީ.  ނޑު، 

ފު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ވަކިކުރާއިރުގައި  މަޤާމަކުން  މިންގަނޑަކީ  މީހަކު  އަސާސީ  އެންމެ  އެއީ  ލިބެންޖެހޭނެ.  ރުޞަތު 

ފުރުޞަތު    އެމީހަކާ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  އެއަށް  ސަބަބު  އެޅޭ  ފިޔަވަޅެއް  އެ  އަޅާއިރުގައި  ފިޔަވަޅެއް  ދޭތެރޭގައި 

ދޭންޖެހޭނެ. އިޖުރަޢާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ފުރިހަމަކުރަންއެހެންވީމާ،  އިޖު  ،ތު  އޮންނަ  ގަވާއިދުގައި  ތު  ރަޢާ މަޖިލީސް 

އެ   އެދޭތީވެ  ފުރުޞަތަކަށް  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން.  ފުރިހަމަކުރާނަން 

 ފުރުޞަތު ޢަލީ ޙުސައިނަށް އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންޙުސައި ޢަލީ ބަރު މެން ރާގެ ދާއި ކެންދޫ

އްރިރު ތި ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  ޤަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ މުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ  !އާދެ

ޓްސްތައް  ނުވަތަ ފެކް ތައް ގުޅިގެން ހުރި ޙަޤީޤަތް ޓަރ ޖެނެރަލުގެ ސްޓޭންޑު އެބަ ބަދަލުވޭ އެ މައްސަލައަކާ އުޕްރޮސެކި

ފެކްޓްސްތައް ބަދަ އެ  ނުވަތަ  ޙަޤީޤަތެއް  ހިމެނިފައިވާ  މައްސަލައިގައި  އެ  އިނގޭތޯ.  ހިނގާފައި    ލުނުވަނީސް  އެ 

ބަދަލެއް ނުވޭ. ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް  ވެސް  ބަދަލެއްނުވޭ. ހަމަ ހެކިތަކެއް  ހިނގާފައި އޮތީ    ވާގިޔާތައް ހަމަ  ވެސް 

އެއްޗަކަ ބަދަލުވާ  ޙަޤީޤަތްހަމައެކަނި  ސިޔާސީ  މިއޮތީ  ވެރިކަން  ށް  ނުވަތަ  ބަދަލުވަނީ.  ހަމައެކަނި  ވެރިކަން  އޮތް   .

ރައީސުލްޖު ނުވަތަ  ނުވަތަ  މްހޫރިއްޔާކުރަމުން  ބަދަލުވަނީ.  ހަމައެކަނި  ސަރުކާރު  ނުވަތަ  މީހާ  އައި  ކުރަމުން  ކަން 

ށް ބަދަލުވަނީ.  އްގެ ނަތީޖާ އެހެން ކޮޅަކަސަރުކާރު ބަދަލުވާން އުޅޭކަން އެނގެނީ. އެހެންވީމާ، ނޫނިއްޔާ އިލެކްޝަނެ

ބަދަލުވީމާ ޙަޤީޤަތެއް  ސިޔާސީ  ބަދަލާ  އެހެންވީމާ،  ޕްރޮސެކި  އެ  ހުންނަ  އުއެކީގައި  ކުރައްވާފައި  ޖެނެރަލް  ޓަރ 

ނިންމުންތައް   ނިންމާފައިވާ  ވަކިގޮތަކަށް  ނުވަތަ  ސްޓޭންޑުތައް  ހުންނަ  ނަގާފައި  ދަޢުވާކުރުމަށް  ނުވަތަ  ދަޢުވާތައް 

އަޅުގަނޑުބަ އެއީ  އެކަން  ދަލުވުމަކީ  ކަމަކަށްވާތީ  ގެއްލޭ  ވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި  އިތުބާރު  ހަމަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މެން 

 ދެއްކެވި ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުން.ތި އްރިރު ދެންމެ ޤަމު އި ކޮށްލަފާހަގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

މެންބަރު.   އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއަޝުކުރިއްޔާ  ގުޅިވަޑައިގެންފި.  އި  ށްއަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރަކު   ހެންވޭރު ތުރު 

ކޮމިޓީގައި    ކޮމިޓީއާ  ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މިހާރު  ދެން  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި. 

ޕްރޮސެކިޙުބަ ވާހަކަދެކެވުނީ  ހިއުސްކުރެވި  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ޖެނެރަލް  އިޖުރަޢާޓަރ  ކޮންގަންޖެހޭ  މިޓީން،  ތުތައް 

ހިންގަންޖެހޭ އިޖުރަޢާ ކޮންމެކޮމިޓީން  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތަކީ  ކަމަށް  ތު ތެރޭގައި  ފުރުޞަތެއް  ހެން ދޭންޖެހޭނެ 

ނޯޓިސް    ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާއިރުގައި  ނޯޓިސް  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އެހެންވީމާ،  ސަބަބު  އެޤަބޫލުކުރެވޭ.    ތައް ފޮނުވާ 

ބަޔާންބަޔާން ސަބަބުތަކެއް  ގޮތުން  އޭގެ ކުރުމުގެ  ދަޢުވާތައް   ކުރައްވައިފި.  ސިޔާސީ  ކުރުމާއި    ތެރޭގައި 

ބަޔާ ޕްރޮސެކިޤާނޫނުއަސާސީގައި  ޒިންމާތަކާއުންކުރާ  ޖެނެރަލުގެ  އެކަށީގެންނުވާ    ޓަރ  ކުރުމާއި  ޢަމަލުތައް  ޚިލާފަށް 

ފާހަ ކަމަށް  ހުރި  ކޮށްފައި  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ސިޔާސީ  މެންބަރުއާ  ގަކުރެވޭތީދަޢުވާތައް  މަޖިލީހުގެ  ވަނަ    18ން  އި 

އެ އަދާކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މަޖިލީހުގެ  މެންބަރުން  ދަޢުވާތަކެއް  މަސަ  ކުރި  މަޖިލީހުގެ  ނުޙައްޤުން  ތެރޭގައި  އްކަތް 

ވާކަ ކަމަށް  ންކޮށްފައި  ކޮމިޓީއަށް    .ފާހަގަކުރެވޭ  ޖުޑިޝަރީ  މަޢުލޫމާތަށް އަދި  ހުރި  ދެއްވާފައި    ހާޒިރުކުރެވި 

މަ ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާއި  ކުރިއަށްގެންދާ  ބަލާއިރުގައި  ހުށަހަޅައިގެން  ހެކި  ސިއްރު  ކަމާއި  ހުރި  ދެއްވާފައި  ޢުލޫމާތު 

ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމާއި އެއަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި    ޙާ ން އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫއުގެންދި

ރިޕޯޓު ބޭނުން އިންޓެލިޖެންސް  އާދަޔާ އަދި  ދަންވަރު  ހުޅުވައިގެން ސިޔާސީ  ޚިލާފަށް  ކުރުމާއި  ކޯޓުތައް   ދަންވަރުގައި 

އެކަމަށް ގެންދާއިރުގައި  ފާހަގަކުރެވޭތީ  އުޕްރޮސެކި  ދަޢުވާތައް  ކަމަށް  ދޭ  އެއްބާރުލުން  ފަރާތުން  ޖެނެރަލުގެ  ޓަރ 

ރު  ދެއްކީ. މިހާރު އިތު  މިހާތަނަށް ވާހަކަ މި ފުރުޞަތު ދޭގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި  ރީވާންއެކަންކަމަށް ޖަވާބުދާ

ކޮމިޓީއާ ވެސް   އިބްރާހީމް  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި   ގެ ދާއިރާ އުތުރު  ހެންވޭރު އެއީ    .ގުޅިވަޑައިގެންފި  މެންބަރަކު 

އެބަ  މުޢިއްޒު ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތު،  ވަނީނަމަ  އެދޭކަމުގައި  ފުރުޞަތަށް  މެންބަރަކު  އެ  އަޅުގަނޑު   .

 އަށް.ންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާމެއިއްޒަތްތެރި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ވަން  އަރު

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

މު އިއްޒަތްތެރި  މައްސަލައާޤަޝުކުރިއްޔާ  މި  ދެންމެ    އްރިރު.  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން 

މިތަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދެއްވައިފި.    ވެސް ޕީ.ޖީ  ކުރިން  ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ މީގެ އްރިރު  ޤައިއްޒަތްތެރި މު

އެންމެ އަޅުގަނޑުމެން  ވަދެން  ހަމަ  ދެން  ހުރިގޮތް.  ޢަމަލުތައް  އެ  އޭނަގެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އެބަ  ވެސް  ރަށް  ންނަށް 

މު ހަމަޤަސާފުކޮށް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވީ.  ތި  ވެސް  އޭނަ  އްރިރު  ދެން  އިތުރަށް  ތާއީދެއްނުކުރެވޭ   

މިހާ ހަމަ  ކަމަކަށް.  ދޭންޖެހޭނެ  ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދާރީވާން  ގެނެސްގެން  ބަލާފައި  މިތަނަށް  މައްސަލަތަކަށް  ހުރި  ރު 

ހުރި ލިބިފައި  މިހާތަނަށް  މިހާރަށް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރުން  ހަމަ  އެދެނީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ 

 ން.  އޭނަ ވަކިކުރަ  އިނުލަ ނަ ހާޒިރުކުރުމަކާއޭ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަ މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ހާޒިރުކުރުމެއް  ގަވާއިދުން  ނޑުމެންޝުކުރިއްޔާ  ޖާގަލިބޭ  ކުރިއަށްދާން.    ވެސް  ނެތި 

ރޫ ފިޔަވަޅެއް އޭ ޙު އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެދު  މީހަކާއި  ރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް   ބޮޑަށް މިއިނީ 

އަޅުގަނޑުހާޒި އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނުމުގައި.  ސާފުކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  އަޅާއިރުގައި ރުކުރީ  ފިޔަވަޅެއް    ، މެން 

ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު  މިންގަނޑަކީ  އަސާސީ  އެންމެ  އަޅާއިރުގައި  ފިޔަވަޅެއް  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ    އިދާރީ  ގޮތުގައި 

ލިބެން އިޖުރަޢާފުރުޞަތު  އެ  ފުރިހަމަކުރަވާނެ.  އިޖުރަޢާތަކީ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  ންޖެހޭ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ތެއް 

އެދޭތީވެ    ރުޞަތު ޙަސަން ލަޠީފް މިޓީން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް ފުރަތަމަ ފު އެހެންނަމަވެސް، ކޮ

 ޞަތެއް އަރުވާނަން.  ޙަސަން ލަޠީފަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ނގުހުޅަ ހެންވޭރު 

ކުޑަކޮށް    އްރިރު. އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާއާޤަތެރި މުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް

މީހަކާ  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ފިޔަވަޅެ  ތަފާތު.  ކޮންމެދޭތެރޭ  އެއީ  ވަންޏާ  އަޅާކަމުގައި  ކޮމިޓީން  އް  މި  ހެން 

ޏާ ގާނޫނުން އަދި ގަވާއިދަކުން އެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭ  ންވަ  ކަމަށްއެކަންޏެއް ނޫން. އެއްވެސް ކަމެއްގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅާ

ޖެހޭނީ ފަހިކޮށްދޭން  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތު  އެ  ވަންޏާ  އެ  ކަމަށް  ދިފާޢުގައި  އޭނާގެ  ބުނުމުގެ.  އެމީހަކަށް  އްޗެއް 

އެން ގައިމުއަޅުގަނޑުމެން  ހިފަހައްޓާ އެއް އަސާސަކީ ވެސް ހަމަ  ރައްޔިތުންގެ ޑި  މެބޮޑަށް  މޮކްރެޓިކް  ވެސް ދިވެހި 

އަބަދުވެސް ވަންޏާ  ޕާޓީން  ކަމަށް  ކުރެވޭ  ތުހުމަތެއް  ނުވަތަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ލިބޭ  ދަޢުވާއެއް  އެއީ   ވަކާލާތުކުރާކަމެއް 

އްޤު އޮންނަންވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް  ފާޢުވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ އެ ޙަ އެމީހަކަށް އޭގެއިން ދި

ގޮތަކަށް   އެނޫން  މެޖޯރިޓީދަތި  ޕާޓީގެ  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި  ޚާއްޞަކޮށް  ކޮމިޓީން  އޮންނަ  މި  އެއް 

ހުގެ އައު ގަވާއިދުން  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މަޖިލީ ކޮމިޓީއަކުން އެނޫންގޮތަކަށް އެކަންކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ 

ޓަރ ޖެނެރަލަށް  އުއީ ހަމަ ރަނގަޅުކަމެއް ޕްރޮސެކިވެސް އެކީގައި އަޅުގަނޑު ހިތުން އެ  އާވެސް އެ ފުރުޞަތު ލިބޭތީ

އޭގެ  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  އެކީގައި  ދިނުމާއި  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތު  ފަހުން    އެ 

ޙަޤީޤަތުގައި  އަދި ޕްރޮސެކި  ނިންމުން. އެއީ  ދެވިފައެއްނެތް  ފުރުޞަތެއް  ޓަރ ޖެނެރަލަށް  އުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މައްމި މި  ކޮމިޓީން  ޕްރޮސެކި  ޕްރޮސެކި އުސަލައެއްގައި.  މަޤާމުން  ޖެނެރަލް  ވަކިކުރުމުގެ  އުޓަރ  ޖެނެރަލް  ޓަރ 

ފުރުޞަ އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބުނުމަމައްސަލައިގައި  އެއްޗެއް  ދީފައެއްނުވާނެ  ސީދާ  ތު  އެހެންވީމާ،  ކަށް. 

ޓަރ ޖެނެރަލް މި ކޮމިޓީގައި  އުއެކީގައި ޕްރޮސެކި  މާޓަރ ޖެނެރަލަށް ދިނުއުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތު ޕްރޮސެކި

އަ އޭގެފަހުން  ދިނުމަށްފަހު  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތު  ދެއްކެވުމުގެ  ވާހަކައެއް  ހުރި  ނިންމާ  ދައްކަވަން  ޅުގަނޑުމެން 



  

ނިންމީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ރަނގަޅުވާނެ.  މު  މަ  އެއީ  ވިޤަގޮތުގައި  ތި  ދާޅުވިހެން  އްރިރު 

 ޅުގަނޑުމެން އެ ފުރުޞަތު އެގޮތަށް އަރުވަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވާތީވެ، އެ  ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ފުރުޞަތަށް އެދިފައިންބަރު. އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ ބަރު މެން ރާގެ ދާއި ކެންދޫ

އެ މެންބަރު  މެންބަރު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ  ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ އެއީ  ވިދާޅު  އަޅުގަނޑު  ވި 

ތެ ޙަޤީޤަތުގައި  އިތު ހަމަ  އެބަހުރި  ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  އިނގޭތޯ.  އެއީ  ރުފުޅު  ދުފުޅެއް 

ދައްކާފަހައްދަވާފަ އެބައޮތް  ވާހަކަތައް  ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާއި  އަދި  ސާބިތުވާން.  އެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް    . 

ހެކި ސާބިތުވާ  ހެކި   އެބަހުރި.  ކިތާބީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ގެ 

ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު  އެހެންކަމަކާކުރެއްވިފާހަގަ  އިއްޒަތްތެރި  އެއީ  ގޮތަށް  ހާޒިރުކުރިކުރުމެއް.      ގުޅިގެން 

މިކަމާ ސީދާ  އެހެންވީ  އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ނޫން  ހާޒިރުކުރިކުރުމެއް  ސީދާ  ގުޅިގެން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މާ، 

 ރަނގަޅު ގޮތް  ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ދިނުން އެއީ ހަމަ އެންމެ   އި ގުޅިގެން ހާޒިރުކޮށްފަ  ރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައާ އިތުބާ

ވެސް ޖެހޭގޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ގްރައުންޑްސް ނުވަތަ ސަބަބުތައް އެބަހުރި    ކުރަން އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެކަން

ހަމަ މެއިނގޭތޯ.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ބައިވަރު.    އެބަހުރި  ސަބަބުތައް  ހަމަ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  ންބަރު 

ފުރުޞަތު ހަމަ  ދީފައެހެންނަމަވެސް،  ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އަދި  ދީފައި  ނިންމާގޮތެއް    އި   އަޅުގަނޑުމެން 

 ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އިތުރު ފުރުޞަތެއް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރުވަން.އަޅުގަނޑު އަދި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  ބްރާހީމްއި މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

މިދެންނެވީއަޅުގަނޑު މިގޮތަށް  ހު    ހަމަ  ބިޝާމް  އެ  ޕީ.ޖީ  ފާހަގަކުރެއްވީ  އެ  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ރިހާ 

ކަންނޭ ފާހަގަކުރެއްވި. އޭގެ އަލީގައި  ކޮމިޓީއަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ކަމާއި  ހެއްދެވި  މީގެ  ގެނއިތުރުފުޅު   އަޅުގަނޑުމެން 

ބައްދަލުވުމުގައި  އިއްޔެގެ  ވެސް  ވައްދަ   އެއްފަހަރު ވެސް    ކުރިން   ކުރިން  މައްސަލަ  ނެތްކަމުގެ  އިތުބާރު    ން އޭނަގެ 



  

ފޮނުވަ ކޮމިޓީ  ންތަޅުމަށް  ފާސްކުރީއަޅުގަނޑުމެން  އިއްޔެ    .ން  އަނެއްކާ  ފަހުން  އޭގެ  ދެ  އަނެއްކާ  ފާސްކުރީ.  މި 

އްމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރެވުނީ  އެ ކުރެވެނީ. އެއީ މި ދަންނަވާހެން އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެފަހަރެއްގެ މަތިން އެކަން  

އަދި   ހައްދަވައި  އިތުރުފުޅު  ޤާނޫނުއަސާސީޢަޕީ.ޖީ  ގާނޫނާ  މަލުތައް  ހުރިކަން   އާއި  ކުރައްވާފައި    ޚިލާފަށް 

އަލީގައި ކަންނޭޤަބޫލުކުރެއްވި. އެހެންވީމާ އުޅެނީ  ގެ މިހާރު ނ، އޭގެ   އަސްލު މި މައްސަލަ ވައްދައިގެން.  ވެސް މި 

އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ ދެންނެވި،  މި  އިތުރަކަށް    ހެންހަމަ  އޭނައަކަށް  ހަމަ  ވެސް  ވަޑައިގެންފައި  މާދަމާ  ހަމަ  އަދި 

ގޮތަކަށް   ނޫން  އެ  މި  ވެސް  އަނެއްކާ  ހަމަ  އިތުރަށް  ވާހަކައިގެ  ދެއްކި  ކުރިން  މިސާލަކަށް  ނޫންތޯ  ނުދެއްކޭނެ 

ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް    . އެހެންވީމާ، އަކީދޮގެއް ނޫންތޯ އެ ހެދުނީ. އެއީ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ  ނަމަދައްކަވާ

މެންނަށް  ންމަގާއި، އޭނަގެ މިކަންތައް ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެމަލުތަކާއި އޭނަގެ ބަސްޢަމިހާރު އޭނަގެ  

އޭނަ   މަޤާމަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ އެބަ މިހާރު އެ  ނުވާކަމަށް. އެހެންވީމާވެސް  އެ  ، އޭނަ ގެނެސްއެކަށީގެން  ގެން އަދި 

ދެއް ދޭތީވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދު ތަން  އެކުގައި ނުގެނެސް މި ނިންމި ކަމުގައި  އާކެވިޔަސް އޭނަ ނުގެނެސް 

ކޮމިޓީއަށް މަޤާމުގައި ނުހުރެވޭނެ އަސްލު. މި  އެ  ޙަޤީޤަތަކީ މިހާރު އޭނައަކަށް  މި ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް ހަމަ    ވިޔަސް 

 އޭނަ މިހާރު މަޤާމުން ވަކިކުރަން.  މި ކޮމިޓީ އިއްތިފާޤު ވެސް ވާނީ ހަމަ  100ޔަޤީން %

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައި އެ    ތީވާޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި 

 .އަރުވަން ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އަކުރުން އަކުރަށް ޤަބޫލުކުރަން ގުރައިދޫ    އްރިރު. އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުކުރަން ޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

އިބްރާހީ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޕް ދާއިރާގެ  ވާހަކައަށް.  ދެއްކެވި  އެ  ރިޟާ  ޖެނެރަލާރޮސެމް  ދޭތެރޭގައި    ކިއުޓަރ 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ޕްރޮސެ  ،އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެންގެ އިތުބާރެއް ނެތް.  

ފުރުޞަތު އަރުވަން.   ވާހަކައެއް ދެއްކެވުމުގެ  ބޭނުންފުޅުވާ  އެކަމަނާ  ކޮމިޓީގައި، އެކަމަނާގެ ފަރާތުން  މި  ވަޑައިގެން 

ގަނޑުމެންނަށް ވިސްނައި ދެއްވައިފިއްޔާ އެ  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމަނާ އަޅު  އެއީ

ތެރެއިން  އިމުގެ  ގާނޫނީ  ކުރެއްވީ  ކަންކަން  ކުރެއްވި  ކަމަށް   ކަމަށާއި  ކަމަނާ  އެގޮތަށް  ކުރެއްވީ  ކަމެއް  ހުރިހާ    އެ 

މިވަގުތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ، މިހާރުޔާލު ބަދަލުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސްޚި  ވިސްނައިދެއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ

އިބްރާހީއަ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  އިނގޭ  ވާހަކައަކީ  ޅުގަނޑަށް  ހުރިހާ  ވިދާޅުވި  އެ  ރިޟާ  މް 

ޕްރޮސެ ކަންތައްތައް.  ޤަބޫލުކުރާ  ވެސް  ގާނޫނާއަޅުގަނޑު  ޖެނެރަލް  ކު   ކިއުޓަރ  ލިސްޓު،  ޚިލާފަށް  ހުރި  ރައްވާފައި 



  

އެހެންނަމަ ދިގު.  އިންތިހާއަށް  ލިސްޓު  ވާހަކައަކީ.    ، ވެސްކަންކަމުގެ  ދަންނަވާ  މި  އަޅުގަނޑު  ނޫން  އެއީކީއެއް 

އިޖުރަ ވާހަކަ.  ޕްރޮސެސްއެއްގެ  ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  ގައިމުޢާއަޅުގަނޑު  ހަމަ  ވާހަކަ.  ވެސް    ތްތަކެއްގެ 

ވާހަކަ.    ން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތުގެ ވާހަކަ. އެއީ އެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެކް ޕާޓީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓި

ޕްރޮސެ ބޭނުންވަނީ  އަރުވަން  ފުރުޞަތެއް  އެ  އަޅުގަނޑު  ޖެނެރަލައެގޮތުން  ވަޑައިގެން  ކިއުޓަރ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ށް 

ވިދާޅުވުމަށް.  ޢުދިފާ އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑުގައި  މިވަގުތު  އަދި  މާނައަކީ  ނޫން. އޭގެ  ދެކެނީއެކޭ  ގޮތަކަށް  އެހެން  މެން 

ހަމަ ގައިމު  ދެކެނީ    އަޅުގަނޑު  ގާނޫނާޕްރޮސެވެސް  ވެސް ޚިލާފަށް    ޚިލާފަށް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ   ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ޕްރޮސެ  ،ހުރިކަން. އެހެންނަމަވެސް  ވާފައިއެތައް ބައިވަރު ކަންކަމެއް ކުރައް ކިއުޓަރ  އޭގެ މާނައެއް ނޫން އެއީކީއެއް 

ހަމަ ގައިމު ލަޖެނެރަ އަޅުގަނޑުމެން  ފުރުޞަތު ނުދީ  ވާހަ  ށް  އަޅުގަނޑު މި  ރައްޔިތުންގެ    ކަ ދައްކަނީ ދިވެހި ވެސް 

ހައިސިއްޔަތުންނާ މެންބަރެއްގެ  ޕާޓީގެ  އެކީގައި  ޑިމޮކްރެޓިކް  އެހެންވީމާ  ވެސް  އިންނަ.  މަޖިލީހުގައި  އެއީ  މި   ،

ނޫންކަމަށް އުސޫލެއް  ޤަބޫލުކުރާ  އެއަޅުގަނޑުމެން  އަރުވާ  ހެންވީމާވާތީ  ފުރުޞަތު  އެ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު   ،

އަޅު އެއްވެސް  ވާހަކަ.  ބަހެއްޙާ ގަނޑު  ދެ  ދައްކަވާ  ލެއްގައި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ނުވަން 

  ، އްސަލަތަކުގައި ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަންކަން ކުރައްވާފައި ހުރި ގޮތް މަވާހަކައަކަށް، އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކަށް. ޕްރޮސެ 

މައްސަލަތަކުގައި  ގިނަ  އެހެންނަމަވެސް  އެކަމަކާ   ޚިލާފަށް.  ގާނޫނާ   ވަރަށް  ނުވާނަން.  ދެބަހެއް  އެ    ،އަޅުގަނޑު 

ޕްރޮސެ ފޮ ޕްރޮސެސް   އެ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ޖެނެރަލަލޯކުރުމުގެ  ފުރުޞަތު  ކިއުޓަރ  އެ  ށް 

ޓަރ  ކިއުޕްރޮސެ ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުން އެ ފުރުޞަތު އަރުވަން  އިމު ހަމަ ގަ . އަޅުގަނޑުމެން އަރުވަން ބޭނުން ވާހަކަ

 ށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ޖެނެރަލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އެދިފައިވާތީ    ޝުކުރިއްޔާ  ފުރުޞަތަކަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު އިރާގެ ދާ މަތިވެރި

މުޝުކުރި ކުރުމަކީ  ޤައްޔާ  ގޮތަށް  ކުރި  ކަންތައް  ސަރުކާރުން  ކުރީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އްރިރު. 

ނޫން  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ފަޓާސްނކަންނޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ފެނުނު  އަޅުގަނޑަށް  ހެން  ބަރިއެއްގެ. 

މަތީ  ޖަވާބު ރާއްޖޭގެ  ނުދީ  ވަގުތު  ބައިދާރީވާން  ވެސް  ހަމަ  ކޯޓުތަކުން  ނިންމިތަން.  މައްސަލަތައް  ވަރު 

ކުރިން މިތާނގައި ބައެއް މެންބަރުން ތި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި ފަދައިން ސިޔާސީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ 

  ން ޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ މެންބަރުން މިތަނަށް ވަންނަވާތައް ކުރިތަން ވެސް. ހަމަ އެގޮތުން މި ރައްޢުވަރަށް ގިނަ ދަ



  

ބޭފުޅުންނާއްކަތްމަސަ އެ  ޕްރޮސެ  ކުރީމަ  ވެސް  ދަދެކޮޅަށް  ޖެނެރަލް  މުޒާހަ ވާޢުކިއުޓަރ  ނުކުތީމާ  ކުރެއްވި.  ރާތަކަށް 

ދަ ޓެރަރިޒަމްގެ  އެއްޗަކުން  ބުނެވޭ  ތާވާޢުދުލުން  ރާއްޖޭގެ  މި  ސަރުކާރުގައި  ނިމިދިޔަ  އެބަހުރި.  ރީޚުގައި  ކޮށްފައި 

އަދި  ، ކޮންމެކުރީ އެ ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާވާޢުރިޒަމްގެ ދަދެކޮޅަށް ޓެރަ  އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުންނާ  ފަދަ ބޭފުޅެއް 

ކުރިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ އެ ބޭފުޅާއަށް މި ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި  ވަކި   ންކޮންމެ މަޤާމަކު

ތު  ޖަވާބުދާ ހުކުރާ  ކުރިމައްޗަށް އަ  ވުމަށް ރީމަތުތަކަށް  ފުރުޞަތެއް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބުދާރީވާން  .  ދޭން  އިސް 

، އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރަނީ އަދި ކުރިން އެ ބޭފުޅާ ކޮމިޓީގައި އަސްލު ވާހަކަ ދެއްކީ ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ

މިވަނީ އެ ބޭފުޅާގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެން    މިހާރުކަށް. އެއީ މި ކަމަކަށް ނޫން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން  ޟޫޢަޢުއެހެން މަ

މައްސަލަތަކާ  އާބޭފުޅާއެ   މިހުރި  ބޭފުޅާއާ  ދޭތެރޭގައި  އެ  އެހެން  ބެހޭގޮތުން  ވަންޏާ    ސުވާލުކުރެއްވުމަށް.  ކަމަށް 

ކަންނޭ ސުވާލުކުރީމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެސްގެން  ބޭފުޅާ  އެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ޤަބޫލުކުރަނީ  ގެ  ނ އަޅުގަނޑު 

ވެސް. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ، އަޅުގަނމެންނަށް ސާފުވާނީ  ވެސް އެ ބޭފުޅާ    ޑު ހަމަ  ކޮންމެހެން  ގޮތުގައި 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ވާން.އެބަޖެހޭ މި ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ    . ލަން ބޭނުންވޭޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ކުޑަކަމެއް ފާހަގަކޮށް 

އެއީ ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް    ދުލުވެރިކަމާއި އެކީގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުންޢަގައި ބަޔާންކުރަނީ  ވަނަ މާއްދާ

ޙައްޤެއް  އަޅާއިރު    ލިބިގެންވާ  ފިޔަވަޅެއް  އިދާރީ  ފިޔަވަޅު ދުލުވެރިކަމާއި ޢަ ކަމަށް.  އެއީ  އެޅުމަކީ  ފިޔަވަޅު  އެ    އެކު 

ތުހުމަތަކާއެޅުމުގެ ކުރިން ތުހުމަތުކުރޭ ކޮންކަމެއްކަން މީހަކަށް ސާފުކޮށްދީ އެ  ގުޅޭގޮތުން އެ ފަރާތަކުން ދޭން     އެ 

ގައި ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.  ޢުބޭނުންވާ ޖަވާބެއް ދިފާ

ޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން  ގަކުރެވޭ ކަމެއް މީގެ ކުރީގައި ވަކިން ޚާއްއަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަ

ވަކީލުން ސަސްޕެންޑު ގިނަ  ކުރިން.  ރާއްޖޭގައި އެއްފަހަރާ އެންމެ  ކުރިން. އަހަރުތަކެއް  މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް  ކުރެވުނީ 

ދިޔައިރުގައި   ހިނގައި  އެކަން  އަހަރުގައި  ސަސްޕެން  53މިދިޔަ  ބަޔާނަކުން.  ޑްވަކީލެއް  ނޫސް  އެނގުނީ  ކުރިކަން 

ޖަވާބުދާރީ ބުދާރީޖަވާ ނުލިބުނު. އެ  ފުރުޞަތެއް  ކޮންމެ  ވުމުގެ  ފުރުޞަތެއް  ލިބެންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ފުރުޞަތަކީ  ވުމުގެ 

ދިފާ އެ  ވެސް. އެ ފުރުޞަތު ލިބި  އަޅާނީޢުފަރާތަކަށް  ފިޔަވަޅު  ބިނާކޮށް  ވާހަކައަކަށް  ދައްކާ  އަޅުގަނޑު   .ގައި އެ 

އިބްރާހީ  ވެސް މެންބަރު  ރިޟާ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް    މް  އެ  ޤަބޫލުކުރަން.  ހަމަ  ނުކުތާ  ފާހަގަކުރާ 

އައިއްސަ  ޕްރޮސެ ކޮމިޓީއަށް  މި  ނެތް.  އިތުބާރެއް  މައްޗަކަށް  ޖެނެރަލްގެ  މަޙަ އްޞަކިއުޓަރ  ނޫން  ދޮގު    ،ލޫމާތުޢު 

އަޅުގަނޑުމެންނަޢުމަ ލިޔުމުން  އެބައިން.  ދީފައި  ފުރަތަމަ ލޫމާތު  އެއީ  ސާބިތުވޭ.  އެބަ  ދެކަމެއް  ކަމަކަށް  ށް   

ފާހަގަކުރެއްވީ  ޕްރޮސެ ޖެނެރަލް  އަމުރާ  1ކިއުޓަރ  ސުވާލުކުރެއްވި   ފެބްރުއަރީ  މެންބަރަކު  ކޮމިޓީގެ    ގުޅިގެން 



  

އަމުރާ  1ކީއްވެގެންތޯ   އެ    ފެބްރުއަރީ  ދިޔައީ.  ބޭއްވެމުން  ބައްދަލުވުންތަކެއް  އޮފީހުގެ  ރައީސް  ގުޅިގެން 

ޕްރޮސެބައްދަ ޖެނެލުވުންތަކުގައި  ކަމަނާ  ކިއުޓަރ  އެ  ޖަވާބުގައި  ހައިސިއްޔަތަކުންތޯ.  ކޮން  ބައިވެރިވީ  ރަލް 

ހަމަ އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ  ރައީސް  މަސައްކަތެއް  ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ގުޅުމެއްވާ  އެޖެންސީގެ ކޮންމެ  ޑްރަގް  އެކަނި 

އޮފީހަ ރައީސް  ބޭނުމެއްގައި  ނޫން  އެ  ކަމަށް.  ވަޑައިކުރުމަށް  ކޮމިޓީގެ    ކަމަށް.  ނުގަންނަވާށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ވާނެ އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ރައީސް އޮފީހުގައި ބާއްވާފައިވަނީ  ފަރާތުން ރައީސް އޮފީހުގައި އެދިފައި 

މުއްދަތުކޮން ސާފުކޮށްކޮން  އެދިފައިތަކެއްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށްދިނުމަށް  އެކަމަނާ    ވާނެ.  ޖަވާބުގައި 

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެބައޮތް. ދެވަނަ    ޅުވާ މުއްދަތުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އެ ބައްދަލުވުން ނުހިނގާވިދާ

ގޮތުގައި   ފާހަގަވާ  ރިޕޯޓުން  އަދި  ގެއްލުވާލާފައިވާ  ނޫސްވެރިޔާ  ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ 

ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާންގެ  މަރާލެވިފައި  ސުވާލުކުރެވުނު ކޮމިޓީނާފްޢުމައްސަލައިގައި އިސްތިވާ  ކީއްވެގެންތޯ  ން.  ނުކުރީ 

ޕްރޮސެ ޖަވާބުގައި  އިސްތިއޭގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ޖެނެރަލް  ރަނގަޅު    ކޮށްފައިވާނެނާފުޢުކިއުޓަރ  އެއީ  ކަމަށް. 

ން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސާފުކޮށްފައިވާނެ  ގުޅިގެ  ނޑުމެން އެކަމާލޫމާތެއް ނޫންކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވަނީ. އަޅުގަޢުމަ

ކޮބައިކަމާއި، އިސްތިނާފުޢުއިންތި މުއްދަތަކީ  ވަނީޢުކުރެވިފައިވާ  ކަމުގައި  ހުށަހެޅުނު  އެކަން  ނާފަށް  ހުށަހެޅުނުތޯ  ނަމަ 

އެހެންނަމަވެސް އެދިފައިވާނެ.  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ކޯޓުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ޔަޤީންކުރުމަށް  ކްރިމިނަލް  ޖަވާބު   

ރިޟް  އިސްތިދެއްވާފައިވަނީ  މައްސަލައިގައި  ހުރީމަ  ޢުވާންގެ  އެހެން  ކަންކަން  އެ  ނުވާކަމަށް.  ހުށަހަޅާފައި  ނާފަށް 

ޕްރޮސެ އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ނެތް.  އިތުބާރެއް  މައްޗަކަށް  ޖެނެރަލްގެ  އިއްޒަތްތެރި    ،ކިއުޓަރ  ހަމަ 

ފާހަ އިދާރީ މެންބަރުން  ފަދައިން  ޖަވާބުދާރީގަކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  އަޅާކަމުގައި  ފިޔަވަޅެއް  ފުރުޞަތު    ވާން 

ދިނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކަމެއް. އެ ރޫހަމަ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  ޙަ ން ކޮންމެހެން  ވެސް އެއީ. އަދި ތަހުޒީބު  ކީ 

އެއީ. އެހެންވީމާޢަމިކަން   ވެސް  ފާހަގަކޮށްލަ  ، އެކަންމަލުކުރާ ގޮތަކީ  ން. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ  ހަމަ 

 ފުރުޞަތަށް އެދޭ، އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

މު އިއްޒަތްތެރި  ގަވާއިދުޤަޝުކުރިއްޔާ  މި  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ދެއް  ންއްރިރު.  ވާހަކަ  އެއީ  ތަންދޭ  ތޯ. 

ގަވާއިދުއަޅުގަނޑުމެ މި  ކޮމިޓީއަށް  ދެންނެވީ  މި  ހާޒިރު  ،ން  ތަންދޭ  ގަވާއިދު  ނުކުރުން. މަޖިލީހުގެ  ކުރުމާއި 

ގަވާއިދާއެހެންވީމާ ކުރާކަ  ޚިލާފު  ،  ނޫން ށްކަމެއް  ދަންނަވަނީކީއެއް  އަޅުގަނޑު  ކަމަކީ    އެއް     ދެވަނަ  ކަމަކަށް. 

ހެން ކަންތައްތައް ކުރި ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު  ބަރިއެއްފަޓާސްޖެ ކުރީ ސަރުކާރުން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ވިދާޅުވެއް

ބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  މި  މަތިން  ފަހަރެއްގެ  ދެ  މި  ޕީ.ޖީ މިހާރު  މި  ނިންމައިފި  ން 

ވެސް އެކަން    ފަހަރު  ންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވިތޯ. ނުކުރައްވާ. އެވެސް އެޖެންޑާ  ބިޝާމް މަޤާމުން ވަކިކުރަން. އެއްފަހަރު



  

ފެނިވަޑައިނުގަންވައޭ މިހާރު  ތިމަންނައަށް  ހުށަހަޅުއްވަނީ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ބައި    . ކުރެއްވީ  އަނެއް 

ތާއީދުކުރައްވަނީ ވޯޓު  .މެންބަރަކު  ނޯންނާނެ  އެގޮތަށް  ބައްލަވާ  ވެސް  އެޖެންޑާގައި  އިއްޔެގެ  ބެހޭ    އާޕީ.ޖީ  އެހީ. 

ކަމެއެއްވެސް   އެޖެންޑާކަހަލަ  އެޖެންޑާއްގެ  މި  ކޮމިޓީގެ  އިނގޭތޯ. އިއްޔެގެ މި  ނޯންނާނެ  ވެސް  ކުރައްވާފައެއް  އަކު 

، ހަމަ މި އެއް މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވަނީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ  އެ ވާހަކައެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  ނޯންނާނެ

އެހެންވީމާ މިވައްދަން.  ދެން  މަތިން.  އެގޮތުގެ  ބަ،  ކޮމިޓީއަދު  މި  މިއަދު  ކިހާއިރަކުތޯ    .އްލަވާ  މިއަދު 

ގައިމު ހަމަ  ކީ.  ކޮމިޓީއަށް  މި  ލިބުނީ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެސެޖް  މި  އަޅުގަނޑަށް  ކޮމިޓީ    2:30ވެސް  ގައި 

މިއަދުގެ   ލިބުނީ  މެސެޖް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ  1:33ބައްވާކަން  ފަޓާސްގައި.  އަޅުގަނޑަކަށް  ،  ދެން  އެ  ބަރި 

ކިނޭ ތި  ގައިމު އްހިނެ ނގެ  ހަމަ  ވިދާޅުވަނީކީ.  ތި  މިދިޔަ    ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މަޖިލީހުގައި    18ވެސް  ވަނަ 

ގައިމު ހަމަ  ނޯންނާނެ    އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަކު  އިންނަ  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީއެއް    24ވެސް  ނުލިޔެ  ގަޑިއިރު 

ވެސް މި    އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ގައިމު ގެ ފަހުން    1:30 މި ދެންނެނީ މިއަދު  އީ، މިބާއްވާފައެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

އިރަށްވުރެން ވެސް ކުޑަވެފައި  ، ގާތްގަނޑަކަށް އެއްގަޑިގައި. އެހެންވީމާ 2:30  މެސެޖް ލިބުނީ. މިއަދު މިކަން އޮތްކަން

ފަޓާސްހުރީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ކަ،  މާނައެއްގައެއް  ކޮން  ވިދާޅުވަނީ  ތި  ތިހެން  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  މެއް.  ބަރި 

ރޫއަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާހަކަ.  ކަމެއްގެ  ދޭ  ތަން  ގަވާއިދު  ދެންނެވީ  މި  ވިޔަސް  ޙަނޑު  ގޮތެއް  ކޮންމެ  އެ  ކީ 

އެބަ  ،ބިޝާމް ޤަބޫލުކުރޭ  އެއްމެން  އޭނަ    ،އަޅުގަނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރައްވާ  އެބަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ހަމަ 

އަދި އޭނަ މާދަމާ ވަޑައިގެން ދެން ހަމަ ގައިމު ވެސް    އިފިކަން.ޚިލާފު ކަންތައް ކުރައްވަ  އާއި ގާނޫނާ  ޤާނޫނުއަސާސީ

ކަމުގައި ވާނަމަ އަނެއްކާ ވެސް ދޮގެއް އިތުރުފުޅެއް    ޚިލާފަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވޭނެ. އެހެން  ކުރިން ދެއްކި ވާހަކައާ

އެހެންވީމާ ދެއްތޯ.  ހެއްދެވުނީ  ގޮތެއް އެ  ކޮންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އޭނަގެ    ،  މިވިޔަސް  މި  އިތުބާރު  ނެތް  ހާރު 

ކީ އޭނަ މިހާރު އެ މަޤާމުގައި  ޙަމެންގެ ވެސް ރޫން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ހުރިހާ އެ. އެހެންވީމާކޮމިޓީއަކު އިނގޭތޯ

،  ، ގަވާއިދު ތަންދޭ ހާޒިރުނުކުރުން. އެހެންވީމާ، މަޤާމުން ވަކިވާންޖެހެއޭ. އެހެންވީމާކުފޫ ހަމައެއް ނުވެއޭ. އެހެންވީމާ

ދޭތީ  ގަވާއިދު  އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމޭ   ވެ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާތަން  ، މައްސަލައެއް ނެތް ކޮމިޓީގެ 

އެހެންވީމާ ދެއްތޯ.  ދާނެ  ނިމިގެން  އެ  މެޖޯރިޓީ  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ނިމޭ  އިއްތިފާޤުން  ނޫނީ  ހަމަ  މަތިން  ،  ގޮތެއްގެ 

އެއް އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ދަންނަވަނީ  މި  މީހައަޅުގަނޑު  މަޤާމުގައި  ވެސް  އެ  އޭނަ  ޤަބޫލުނުކުރެވެއޭ  ކަށް 

، އަދި އޭނަ ހާޒިރުކޮށްފައި  ބަހައްޓާކަށް. ގަވާއިދު ތަންދެއޭ އޭނަ ކޮންމެހެން ހާޒިރުނުކޮށް ވެސް ނިންމެން. އެހެންވީމާ

 ޔާ. ކޮންމެ އެއްޗެއް ކީ ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އޭނަ ވަކިކުރަންތާ ނިންމާނީ ދެއްތޯ. ޝުކުރިއް

 

  ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ



  

ކަންތައްތަކާ  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި    ޝުކުރިއްޔާ 

އެކަމަކާ ލިބޭ.  އެބަ  ތަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގަވާއިދުގައި  ދެކޮޅެއް    ގުޅިގެން  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން 

ކަމަށް ގިނަ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން މިއިނދީ    ގޮތެއް  މީގައި ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު  ،ދަން. އެހެންނަމަވެސްނަހަ  ވެސް

ޖަވާބުދާރީ ދިނުން.  ހާޒިރުކޮށް  ފުރުޞަތު  މުވާން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ނުކުތާއެއް  އެއް  ފާހަގަކުރެއްވި  އްރިރުގެ  ޤަދެން 

ގުޅޭ ކަމެއް    ކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރޮސެބޭއް  އި ގަހައިސިއްޔަތުން ޖަވާބުދޭން ބޭނުންވޭ. އެއީ އިއްޔެ 

އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފި.  ނެތްކަން  ކޮމިޓީގައި    ،އެޖެންޑާގައި  މިއޮތީ  އެޖެންޑާގައި  އިއްޔެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މަސައްކަތްތަކާ  ހުރި  ނުނިމި  ކޮމިޓީގައި  އޮންނަނީ  މި  އެކެއްގައި  ދޭ ގުޅޭގޮތުން  އެޖެންޑާ  އޮންނަނީ  .  މި  އްގައި 

އެހެނިހެން. އެހެނިހެން ތެރެއިން އިއްޔެ ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ކަމެއް މި ކަމަކީ. ދެން އެ ދެ ކަންތައް ހަމަ އަޅުގަނޑު  

ޙުސައިނަ ސަޢުދު  އަޅުގަނޑު  އެދޭތީވެ  ފުރުޞަތަކަށް  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވޭ.  ށް  ފާހަގަކޮށްލަން 

 .ފުރުޞަތު އަރުވަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ބަ  .ކުރިއްޔާޝު  !އާދެ ހަމަ  ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމަ އެ ހުރިހާ    ސް ކުރެވިއްޖެޙުމިހާރު މި އިޝޫގައި  ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ދެން އިދާރީ ގޮތުން    އް ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެ  ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްނުން އެއްގޮތް. ހާޒިރުކުރުމާއި ނުކުރުމާ

ހުށަހެޅި   ،، މިކަމުގައި ދެން ގޮތެއް ނިންމުންހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ

ލިބިފައި.... ކޮމިޓީ   ތާއީދު  އަވަހަކަށް  ވެސް  ވީހާ  ގެންދިއުން.  ކުރިއަށް  އޮތްގޮތަށް  ލިބިފައި  ނިންމާލުމަށް    ތާއީދު 

އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ރައްދު  އަޅުގަނޑު ހަމަ  މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކަށް  ދީދީ މިހެން  ހުށަހަޅަނީ. މިގޮތަށް ދޭދޭ 

ކުރަން  ތިބެވިދާނެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. ހިނގާފައި ހުރި ގޯސްތައް ރަނގަޅު

 ޝުކުރިއްޔާ.   .މަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކަ، ކޮމިޓީގެ ވިސްނުން އެއްގޮތްއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަ މި  ހަމަ  މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  ޢުޝުކުރިއްޔާ  ޟޫޢުގައި 

ޕްރޮސެ ޅުވާހަކަ ދެކެވިއްޖެ. ހަމަ ގަވާއިދުގައި މި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު އަ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ގަނޑުމެން 

މިކަމާ  ހާޒިރުކޮށް  ދިފާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ޢުގުޅޭގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލުމަށްފަހު  ވާހަކަތަކެއް  ހުރި  ދައްކަން  ގައި 

  ، ހުށަހެޅުމެއް ލާނަން. އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާއިމިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމަ  މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް 

،  . އެހެންވީމާވެސް ލިބިފަ  ކަމަށް. އަދި އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު  . އެއީ ހާޒިރުކުރާ ގޮތަށް ފެންނަ ބައޮތް ހުށަހެޅިފައެ

އަޣުލަބިއްޔަތުން   ފަރާތްތަކުގެ  ބައިވެރިވި  ކޮމިޓީގައި  އެދެން.  ދެއްވުން  ވޯޓު  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އެގޮތަށް 



  

އަޅުގަ ނިމިފައިވާތީވެ  މި  ނޑުމެއެގޮތަށް  ގަވާއިދުގައި  ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ފޮނުވާނަން  ނޯޓިސް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ން 

ނޯޓިސްއާ ފޮނުވާނަން.  ނޯޓިސް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދީފައި  މުއްދަތު  ބައްދަލުވު  ބުނާ  ދެން  އޮންނާނެ    މެއްއެކީގައި 

އަންގާނަން.   އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނއެހެންވީމާދުވަސް  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  މި ،  ނިންމަޑު  ލާނަން.  އިހިސާބުން 

 ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަޑައިގެން ދެއްވީތީ.   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

__________________ 

 




