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 { ޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތި ؛ޤަްއރިރުރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މު}

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިސައައް ޖުޑިޝަރީ  ބައްދަލު  32ގެ  ޓީ ލާމްޢަލައިކުމް.  މި  ވެނީރެލަފާކު ށް  ންނަމެއަޅުގަނޑުށުނީ.  ފެވުން  ވަނަ   

މަޖިލީހުންރައްޔިތު ދައުރުގެ  މި  ސެޝަންތަކުގެ  މި  ބައްދަލުވުގެ  ފަހު  ށް  އަޅުގަނޑަ ކަމަށް  ގާތްށް  ވަރަ  މަށްވުންގެ 

އެހެނަނީފެން  މި  ންމިހާތަނު ކޮމިޓީވީމާން.  މި  މިށްއަ،  ހުށަހެ  ހު  ،ވާއިފަޅިވަގުތުގައި  ބަވާއިފަހެޅިށަ އަލަށް    އް އެ 

ހުރި ސިކުން ފޮނުއްވާފަތައްމު ފަރާތްޢާ   ތައް ގިނައީމައްސަލަ އެ  ނޑަޑި ކަޓީތަކެއް. އޭގެ ސުންގައި  އެޅުން ނޫނިއްޔާ 

ރިން  ކު  ން ވާނީ މީގެމެއަޅުގަނޑު  ތައްލައި ހުރި މައްސަ ގަ ރީއް ނިންމައިލުން. އޭގެ ކު ގޮތުން ގޮތްތަކެ ޅޭގު  ސަލަތަކާއްމަ

ކަނޑައަޅަޑިސުންގަ އެ  އި  މައް  އޮކްޓޯބަރުއީ  ނިމިފަ.  ދެން  މަހަށް  ލަސްކޮށްފަ.  ގިނަ  އެނޫން    ވަރަށްސަލަތައް 

ނެވި   ދެންމެން މިއަޅުގަނޑުފަ. މިއަދު  އްކޮށް ނިންމާއެ  މާއްވުލެ ރުގެ އެއްބާބަރުން ންން މެމިޓީއް ވަނީ ކޮކެސަލަތަމައް

ކަންކަން    ވާކޮށްފައިހަގަގެ ފާސިޓީތަކު އްވާފައި އޮތް  މުން ފޮނުންއާ  ،ސިޓީތަކުން  ން މިލަގޮތަށް މި މައްސަލަތައް ބަލާ

ންބަރުގައި  ނަ  ވަނަ  8ނީ. އެގޮތުން ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގައި އޮތް ލިސްޓުގައިވާ  ލާއި ލުމުގެ ޙަރަކާތެއް ހިންގަބަލައި

އެގޮތުނީއެވަ ހުށައަދި  ޅިފައި  ހެހުށަ ން    ފެސަލަތަމައް  ޅިފައިވާ ހެއަލަށް  ހިސާށޭ އް  ފާހަގަކޮށް  8ބު.    މި    ފައިވާ ގައި 

މައްސަލަތަކަށް    އާދެ! ؛ކީސަލައަމައް ކު މި  ހިމެނިވަޑަ  އަޅުގަނޑުރިން  ދިއުމުގެ  ކޮމިޓީގައި  ގަންނަވާ  އިމިވަގުތު 

ދަންޅުންފުނަބަރުންގެ  މެން ހެންވޭރު  ނަވައިލަތައް  ދާހުޅަ ން.  ލަމެން  ރި ޒަތްތެއްއި  ގެ އިރާނގު  ޙަސަން    ޠީފް ބަރު 

ދެންޑައިވަނިހިމެ ކޮމިޓީމިވަ  މެގެން  ދާއިރާގެ އިއް ނުކުރޫމުން  ގުތު  ފޮނަދޫ  މެންބަރު މޫސާ ތެތްޒަމެވަޑައިގެންފި.    ރި 

އިއްހިންނަވަރު    ސިރާޖް، މެންބަރު ތެތްޒަދާއިރާގެ  އުތުރު    ރި  ހެންވޭރު  މަޙުމޫދު،  އިއްޖީހާން  ރި  ތެތްޒަދާއިރާގެ 

މުޢިއްއިބްރާހީ  ބަރުންމެ މާފަންނުޒުމް  އަޅުގަނޑު  ފަ އިމް  މެންބަރުދާއިރާގެ    ތުރު އު  ،  ކުތިޔާޒް  މި  ރިހުމީ.  ން 

އެއީ    8ރާތްކޮށްލި  އިޝާ މައްސަލަ  ފާހަގަކުރާ  މި  ނަންބަރުގައި  ޙުކުމެ   3ވަނަ  ދުވަހުގެ  އް  އަހަރު 

ނާގެ ޙުކުމަށް  ން އޭމުވުކަށް ރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާ މީހަހިތުގެ އޮޕަޒް  ޖިމްރީދާއޫދު  / ވިލާންދާ ގ.ބިއުޓީގެމުންޛުކުރަތަންފީ

މެންބަރު  ތު ފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެރި  ދެ! އަޅުގަނޑު ފުރުޞައާ  ޓީ.ސިވާފައިވާ  އްނުފޮ  އްދަވައިދެއްވުން އެދި ލުއިގޮތެއް ހަ

ޙުސައިނަ އިޝާރާތްކުވަންއަރު  ޞަތު ފުރު  ށް ޢަލީ  ޖީހާން  ދެން  އެއަށްފަހު  މެންބަރު ތެތްޒައިއް  ތީވެއްވާފައިވާރަ .    ރި 

 .  އެއަށްފަހު ޖީހާނަށް

 

 : ކެވުންޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ 

ބޮޑަ ޝުކުރިއްޔާ.  ށްވަރަށް  މިޑައަޅުގަނ  ހީވަނީ  ގުޅޭ  ށް  ކަމާ  އެފަރާތަ  މައްސަލައިގައި  ސިޓީ  މި  ގޮތަކީ  އް ށް 

ފޯވަރޑް އޭ  ކުރުންއަޅުގަނޑުމެން  އޭނަ ނުވަތަ  ފަރާތަށް    ލު ކީނަގެ ވަނޫންނަމަ  ކަމާ ގުޅޭ    އެ މެދުވެރިކޮށް އެންގުން 



  

އަޅުގަނޑުމެން    .ފޮނުވާށޭ  ޓީސި ތަފްނަމަވެސް،  ގޮތަލަކަށްގޮސް  ޞީމީގެ  ވަގުތު  އަޅުގަނޑުކަށް  އެއްވެސް  މެންގެ 

 ރެވޭ.  ލެއް ނުކުބޫ ޤަށް އަޅުގަނޑައެއް ކަމަކަށް ލަ މައްސަ ޖެހޭނެ އިލަންވައްދު

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަރިޔާ

 .  ޖީހާން މަޙުމޫދުރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަ !ދެއާ

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދުނަވަހިން

އިއްޒަތް މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  މެންވެސް    އަޅުގަނޑުތެރި  ހުށަހެބައިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިން  ޢަލީ  މަށް  ޅުހެ ހުށަޅިރު 

މިރަތާއީދުކު އެއީ  ފިކަމެންނަނޑުގައަޅުމައްސަލައިގައި    ން.  ވަކި  އެށް  އިޚްޔަވަޅުތަކެއް  މި  ތިސާސްޅުމުގެ  އެއް 

ކަމަކަކޮމިޓީއަކަ އޮތް  ނުކުރަޤައް  އަޅުގަނޑެށް  ށް  އެހެންނަމަވެސް،ބޫލެއް  ހު  ން.  ޖަލުގައި  މާފުށި  މީހެއް    ރި މިއީ 

ގެށްކަމަ މިނިވަންކަން  ދައުލަށް އްލޭގޮތަވާތީ  މީ  ހުރި  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  މި    ށްމެންނަޅުގަނޑުއަ  ހަކަށްވެފައި ތުގެ 

ރިޕޯޓުޑިއޮ  ލުޖަ   ނުށަހެޅުހުޖިލީހަށް  މަ ފާހަގަކޮށްފައިވާޓް  އު  ހެންގައި  ޝަޝަކުވާ  ހުށަހެކުފުލުމާއި،  ،  އި ޅުމާވާ 

ތިބޭ  ޖަލުގައި  ފޮނުވުމަ ޣައިދީމުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީ  ވަރަށްން  ދަތި  ށް  ވެސް  ން  ރިޕޯޓު  އެ  ކެއް ހުރިކަމަށްތަސާފު 

ނަށް   ތަންތަށް ޣައިދީން ފޮނުވާ ސިޓީ ތަކުރާރުކޮ  ރިޕޯޓުތަކުގައިސް ކޮމިޝަނުގެޓްއިން ރަހިއުމަ  ދިއަފާހަގަކޮށްފައިވާތީ 

ސިޓީ ވާކަން  ދުނުރައް ކަރުދާހައަދި  ފޮނުވަން  އުނދަގޫކާ  ގަލަމަ  ކާއިއެއް  ވެސް  ފާހަގަކޮށްފައިވާތީވެ  ހޯދަން  ވާކަން 

މީހެއް  ހުރި  ސިޓީއަޅުގަނޑުކަމުގައިވާތީ    ބަންދުގައި  މި  މުއައްސަސާއަދޭދުކޮށްއްރަ  މެން  ސަމާލުކަމަށް ންޖެހޭ    ، ށް 

 ހުށަހަޅަން.  އަޅުގަނޑުށް  މަސާއަށް ފޮނުވުސައްއަދޭންޖެހޭ މުސްގެނެ

 

 ކެވުން: ސަތުން ވާހަކަދެއްރިޔާ

 ރާޖް މިވަގުތު.  ބަރު މޫސާ ސި ރު. އިއްޒަތްތެރި މެންޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ރިއްއާދެ! ޝުކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާޖް ސި މޫސާ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކަންތައް ހަމަ    އްވި މެންބަރު ޖީހާން އެ ފާހަގަކުރެތެރިވެސް އިއްޒަތް  އަޅުގަނޑު.  ޒަތްތެރި މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ އިއް

އެއީ  .  ދަނީ  މި   ޖަވާބުދެމުންއަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އަންނަ އެއްޗެހި    ފާހަގަކުރަން. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި ކޮމިޓީން މި

ވެއްޖެމެންނާއަޅުގަނޑު ވެއްޖެއްޔާ   ކަމެއްހޭނުބެ  ކަމާ ކަމެއް  ކަމަށްނުގު  އްޔާ ނުގުޅޭ  މާފުށި  މަވެސް. އެހެންނަޅޭ   ،

އެތާ  ށްއަޅުގަނޑަޖަލުގައި   ލިބިފައިވެސް  ހުނގައި  މަ  ބަޢުރި  ސިޓީގަ ލާއިރުލޫމާތަށް  މި  ފޮނުވައެއް  އި  ،  ން އެއްޗެއް 

ންނަ  ކޮށް އޮވަރަށް ދަތި ށް ހެން ވަރަރި ކުފާހަގަޖީހާން އެ    ހަމަ އީ ސް އެގަލަން ލިބުން ވެ އި ދާހާސިޓީއެއް ލިޔަން ކަރު



  

ނައިން ޖަލުން  ގި  ހަމަ ވަރަށްވެސް  ކަމުގެ ޝަކުވާ  ނުދާ  ށްޔަސް އެ ދާންޖެހޭ ހިސާބައެއް ލިރު ސިޓީކަމެއް. ގިނަފަހަ

ކުދިދިމާވެފައި  މެންނާއަޅުގަނޑު ހުރި  މަ  ވެސް  ފަރާތުން  އެބަހުރި.ންގެ  ލިބިފައި  މި  އެއް  މި  ޢުލޫމާތު  ހަމަ  ގޮތަކީ 

މި ފަރާއެ  ން  މެއަޅުގަނޑުގޮތަށް  ންއި  ސިޓީ  ވަކި  ގޮތުން  ގުޅޭ  މިއާއި  ނަކަށްމެންއަޅުގަނޑު   މީގައިކަށްތްތަކަމާ ބެހޭ 

ނުކައަޅުގަނޑަ  އް ޗެއެއް އެ ށް  ދަންނަވާކަށް.  މުހިންނަމަހެފެނޭ  އެއީ  ފޯވަރޑްކޮށްލުން  މި  ކަމަށް  މުކަމެންވެސް،  އް 

 ދުކުރަން.  އްވުމަށް ތާއީޅު ހުށަހެހަމަ ޖީހާން އެ ހުށަހެޅުއްވި އަޅުގަނޑު، ވީމާހެން. އެ ނޭށް ވެސް ފެއަޅުގަނޑަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ފާތްއިއްޒަ.  ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ މެންޑޭގަކު ހަތެރި  މި  ޓުގެ  ރެއްވި ފަދައިން 

މައްނު  ތެރެއަށް ބަލައި   ންދެ  ލައެއް.ސަފެތޭ  ސިޓީއަށް  ހުރި މި  ޙާލަތު  ޞިއްޙީ  ފާހަގަކުރޭ  އެބަ  ން  ގޮތުލާއިރުގައި 

ލުޔެދައަ  ،ކުމަށްޙު ދެން  ބަށް  ހޯދައިދޭން.  ބަލައިލަންއަޅުގަނޑުއް  އެއްކަމެއްގެ  ޖެމެން    އަޅުގަނޑު ގައި  ގޮތު ހޭ 

މިގޮތަ އޭނަ ފޮނުވާފައި    ނޭނގެ މިއީ  ށްކަންނަމެއަޅުގަނޑުމިހެން އައިމަ އަސްލު ވެރިފައި  ށް  ދެކޭގޮތުގައި ސިޓީއެއް 

  އް އި ސިޓީއެ އްގައްމުގޮތެޢާއެއް ކަމެއް ވެސް.  ތް ސިޓީ ފައި އޮކިހިނެއް އައިސް  ޔާއް ވެސް ނޫނި  އެއް ކަމެއް ޓީ ތް ސިއޮ

މީހެއްގެ  މި މައްސަލައިގައި  ދައަފަދައިން  ލުއިކުރުމުގެ  ވަރަސް އެ  ޕްރޮސެސް  އެ  ބު  ހިނގާނީ  ފުޅާ ހިނގަންޏާ     

.  ހެޅީލަތު ހުރި ގޮތް ވެސް އެނގޭނެ. އޭނަތޯ ހުށަޙާ  ޙީޞިއް  .އުންތަކެއް ވެސް ލިބޭނެކިކަހަލަ ލިޔެކިވަދާއިރާއެއްގައި  

އޮންނާނީ.    ގެ ހުށަހަޅަން ނކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭޓަކާއި އެމެފޯފޯމެއް އެ  މެއް އޮތިއްޔާ އެ  ޅަން އޮންނަ ފޯހުށަހައެ  

މިންވަރުން  އެހެންވީމާ މި  ބައެ މެންނަކަށެއަޅުގަނޑު،  އެހެން އްއް  ދެންސާއެއްގައައްސަމު   ކަމާ  ގެ  ވެސް  ނެވުމުގެ  އި 

ވެސް  މައްނިނޫ  ފުރުޞަތު  ލިބިފައިވޭށް  ލޫމާތަޢުޔާ  ކޮމިޓީއަށް  ސިޓީއެއް  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާޓަކައި  އިގެން  މިކަމާ   ،. 

ބޭފު ތި  ޕް ށްނަންޅުކުރިއަށް  އޮންނަ  އޭނަޔަސެރޮ  ތެރެއިން  ދެއްވައިށް ސްގެ  އެއްބާރުލުން  ގޮ      ށް ތަ ހިންގޭނެ 

އްސަސާގައި ދެންނެވުން  އަމު  މާ ބެހޭއެގޮތަށް ބަޔާންކޮށް މިކަ  މެން ދެކޭކަމުގެ ވާހަކައެއްއަޅުގަނޑުއްވުމަށް  ދެ ވެތެރިހީއެ

ޢޫރުން  ޝުކުރެއްވި  ން ފާޅުރުންބަމެތްތެރި  އާދެ! ދެންމެ އިއްޒަ(  ހުކަށްފަ ޅަގުތުކޮވަ) ؟އްތޯނީ ދެތި ވިދާޅުވަކަންނޭނގެ  

  ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓުޑޭގެ މި ކޮމިޓީގެ މެންމެންއަޅުގަނޑުގެނީ މި މައްސަލައަކީ  ތަކުން މި އެނޅުވި ޚިޔާލުފުކުރެއްޅުފާ

މި  ސަސާއަށް  އްއަ ގެ މުތު ބެހޭ ދައުލަ  ން މި މައްސަލައިގައި ކަމާ މެއަޅުގަނޑު  ،ވެސްނަމަހެންނުވާތީވެ އެ ށްކަމައްސަލައަ

ވި  މި ދެންނެގޮތަށް އެ ޖަވާބު  މި  ،ންވީމާއުމަށް. އެހެނަގެ ސަމާލުކަމަށް ގެ އެއްމުއައްސަސާއި އެ  ޑްކޮށްލަރސިޓީ ފޯވަ

މުގޮތަށް މި ސިޓީގެ  އްއަ މި  ކުރުމަށް.  މަށް  ލަދެއްވުފޮނުވާއަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައި    ކޮޕީއާސަސާއަށް  މަސައްކަތް  އެ 

ބޭފުޅުއެގޮ ހުރިހާ  އެތަށް  އެބަ  ވެސް  އިއްތިފާޤުތަމިގޮ  އިގަންނަވާތީސްވެވަޑަބައްން  އޮތް  ގަ   9.  ޖެސްވެއްފާން  ށް  އި 

ބޮޑު  މައްސަލަ ބުރަ  ޢަމަލު އަކީ  މިހާރު  ގެނެސް  ނިމުމެއް  ޙުކުމްތަކަށް  ޤާންދާމުކުރަޖަލު  ތަރަޙައިގެ   ގެ ނޫނުއަސާސީ   

އެންމެ  އަށްތެރެ ޣައިދީމިފަދަ  ޙުކުމްތަންހައި  ޙައްޤުގައި  މިންޖުކޮގެ  މުރާޖަޢާކޮށްދެއްވައި  އެދި  ދެއްވުމަށްއް  ށް 



  

ސިފޮނު ފޮނުއްވާފައިވާ  މިކޮ  ގަސްޓުގައި އޮ   25މަނިކު  މްއިބްރާހީ /ފިޔަބުރުހ.ދުނބުރި  އެއީ   . ޓީއެއްއްވާފައިވާ  ޅަށް 

 ން.  ލަދެއްވުން އެދެވާއް ނިންމަށް ގޮތެއްވައި މިއަލަވާ ލަންބަރުން ބައްރި މެތެތް ސިޓީ އިއްޒަސިޓީއެއް. މި

 

 : ކެވުންޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ 

ޝުކުރި މީގައި    އަޅުގަނޑު .  މުޤައްރިރު  ޔާ އްއާދެ!  ބަލައިލީ  މި  ކުޑަކުޑަކޮށް  ހުރި  އަޅުގަނޑުހަމަ  ނިންމަން  މެން 

ތެރޭގައި  ކުތަތްއްކަމަސަ ނަންބަރާއި  9ގެ  ނަންބަރާއި،  ވަ  10،  ވަނަ  ނަން  11ނަ  އަދި  ވަނަ  ނަ  ވަ   12ބަރުގައި 

 އެ މީހުން  ންފުޞާނާއިން.  އިމީގަ  ށްއަޅުގަނޑަ  ތައްތަކަކީ އެއް ޓްރެންޑެއް އެބަ ފެނޭމިހުރި ކަން  ވެސްނަންބަރުގައި  

،  މާހުރީ. އެހެންވީތެރެ ކަންތައް ކުރެވިފައި ދޭ ހުންނާމީ  އި އެ ގަ ޤަތުމަށް ޙަޤީކަފުވެރިކޮށް ނޫންޞާބޫލުކުރޭ އިންޤައެބަ 

،  ހެންވީމާއެއި ހުރީ.  ފަސިޓީތައް އައިސްހުންތަކެއްގެ ފަރާތުން  ށް ލެވިފައި ތިބި މީލަ ޖަ  ގޮތްގޮތުން ޙުކުމްކުރެވިކިއެ

މިޤަ  ށްއަޅުގަނޑަ ސިބޫލުކުރެވެނީ  ދިމަދިމާލަޓީފަދަ  އެހެން  ހަމަ  ގޮތައް  ވެސް  ހަމަ   ނެ ހުންނާސްފައި  ށް    ކަމަށް. 

ބޭފާ  އަޅުގަނޑުއެކީގައި  އާއެ މިހަގަކޮށްލަން  ވެސްވަގުނުން  ޙުކުއަދި  މިއީ  ތު  ޙުމުގައި    މީހުން.  ނެތި  ތިބި  ކުމެއް 

  އަހަރު މިހެން   8އަހަރު،    3އަހަރު،    2ތޯ.  އިނގޭ  ބައިވަރު މީހުންތަކެއް  ބި އެތިސް އެބަވެ  ހުންވާނުވާގައި ތިބި މީ

ހަމަ ގިނަ   ތިބި  މީހުންތަކެވަރަށް  ހަމައެބަ  ،ހުރިއެބަ  އް   ވެސް  އާއެ  ތިބި.  ސިޓީތަކުން    މެންނަށް އަޅުގަނޑުއެކީގައި 

އެ އެ    އެބައިނގޭ  އިންގޮ  ކުރާލުބޫޤަމީހުން  ހަމަތަކާއި،  ޞާތާއި  ގާނޫނީ ކުތަސޫލުއުފުގެ  ނުވަތަ  ބޭރުން    ން 

ން ކަށަވަރުކޮށްދޭ  އަސާސީނުނޫވެމުންދާ ޤާރެމަލުކު ޢަމިހާރު    ތުން އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ގޮހުރި އޭރުގައި  އް  ކަންތައްތަ

މި   ޝައްކެއް  ނިމިޙައްޤުތަކާއި  އެކަށީގެންވާ  ތެރޭގައި  މީހެނެވަންކަމުގެ  މިންވަރަށް  ސާބިތުވާ  ތް  މައްޗަށް  އްގެ 

މީމިންވަ މަހެރަށް  ސާބިތުއްޗަށްއްގެ  ގޮ  ނޫން  ވެސް ވެގެން  ހުރިކަމަށް  ޙުކުމްކުރެވިފައި  މީހުންނަށް  މި  ތްގޮތަށް   

ވެސް  ހަމަ ކުން  ތަސިޓީ ޚު ގައިމު  ކިޞާ ލާމި  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑުވެސް  އިލީމަ  ޔަ  އެބަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަމެންނަށް  ށް 

ފުންކޮމެއަޅުގަނޑު ތަންކޮޅެއް  މުށް  ން  އެއްކޮށް  މައްސަމިއާއި  އެއާލަޅި  ވެސް  ޖަލުގެ  ވިސްނަން    ހެން ބަޖެހޭމެދު 

މީހުން ޖަލަށް  ސްބި މީލެވިފައި ތިލަށް  ޖަގައި  ޙުކުމު ކިއެކި  ގުތު އެގެން މިވަ ވެސް ހަދައިއޮޑިޓެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ނަމަ

މި   ގޮތާއި  ތިބި  ވެސް    ހުރިހާ ލެވިފައި  އެބަޖެހޭހެން  އަޅުގަނޑުކަމެއް  އިއްރިވި މެން  އެއީ  ހަދަން.  ރި  ތެ ތްޒައުއެއް 

އެނގިވަށް މުޤައްރިރަ ވެސް  ދިޑަ  ފަދައިން  މިހާހިރާއްޖޭވެއިގަންނަވާނެ  ވެސް  ގައި  މި ކުމްކުރެޙުތަނަށް  އައީކީ  ވެމުން 

ޙުކުމްކުރީ. ސިޔާވެސް  އޭ ކިޔާފައި  ނެއް ނޫން. ހަމަ ހިތަށްއެރީމާ ހަމަ ނަމަވެސްއެހެންނަކުން ސީގޮތުން ހަމަ  ހަމަ 

ކުލަ ވެސް  މީހެއްހެއިދިކޮ  ނުވަތަ ޖެހިފައި    އް އެކިރިޔާ  ހީ ޅު  ހަމަ  އެންމެންނައަށް  މީހާ  ވާ ން  ދެން  ޙުކުމްކުރީ.  ށް 

ޓު ފާހަގަކޮށް   އަޅުގަނޑުއެގޮތަށް   އިއްޔެ  ބޭނުން  ވެސްލަން  ޓެއޮތް  ހަކު  މީ  ވިޓަރގައި  ނޫން  ފާހަގަކޮށްފައި  ރަރިސްޓް 

  ވެސް ހުންނަށް ޙުކުމް ގިނަ މީ ން އިތެރެ ފިއޭ. އޭގެ ށްވާ ވެސް ކޮދަޢުކުމް ވެސް، ޙުމްގެ ރަރިޒަށް ޓެ އެހެން އެންމެންނަ

މިސްވެއެހެންނަމަފި.  ކޮށް ޙަޤީޤަތުގައި  ޓެރަރިޒަ،  ހިންގާ ޤައުމުގައި  ހި  މް  މީހުން  ންޖަރީމާތައް  ދޫވެފަ.  ގާ  މިތިބީ 



  

ވަކިއަޅުގަނޑަ،  މާއެހެންވީ ޖަލުގައި  ފެނޭ  ޖަލު ށް  ޚާއްޞަކޮށް  ބަންދުކުރެވިފައި  ން  ޙުކުމްތަކުގައި  މީހުންނާ ގެ    ތިބި 

ވާ ބަވާނުއަދި  މީހުންނާ  ދުގައި ންގައި  ރައްޔިތުމެޅުގަނޑުއަ ގުޅޭގޮތުން    ތިބި  މަޖިން  ފަރާތުންންގެ  އަދި    ލީހުގެ 

މިކަމާމެން  ޅުގަނޑުއަ ކޮމިޓީ  ނޫނަސް  މީއޭގެ  މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް  އެއް  ގުޅޭ  ހަދައި، އެ  ތެރެ  ދޭ  ހުންނާއޮޑިޓެއް 

ގޮތަކާ ބައަޅުގަނޑުގޮތުން  ގުޅޭ  ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތްކޮސްޙުމެން  އެހެންވީމާށް  ނިންމަން.  ހަމަ  ތަކެއް    ނޑު އަޅުގަ، 

 .  އިލީހަޅަގޮތުން އެކަން ހުށަލެއްގެ ޚިޔާ

 

 : ކެވުންވާހަކަދެއް ތުންރިޔާސަ

މެންބަ ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ  ބޮށް ވަރަ ރައްނަގަންއި ށް. އެނގިވަޑަސައިނަޙުރު ޢަލީ  ރި  މަޖިވާނެ  ލީހަށް  ޔިތުންގެ 

ންގެ ކަންތަކާއި  ހުމީ ވާ  އިވިފަގައި ހައްޔަރުކުރެލުޖަ  ރުންކާޓެއް. ސަރު ރިޕޯލި އޮޑިޓް  ން އެކުލަވާ ރު ސަރުކާފޮނުއްވާފައިވޭ

ހިއުމަން  އެއީ ވޭ.  މެންގެ ކޮމިޓީއެއްގައިއަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ . އޭގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުލަތްތައް ދެނެގަތުމަށްޙާ  ގެލު ޖައަދި 

ކޮމިޓީގަ ކޮމިއިރައިޓްސް  އެ  ކޮމިޓީ.  ކުޑަ  ވެސް  އެކުލަވައިލާ ޓީން  މަސައްކަތްއެއް  މި  ހަމަ  ހާރުތައް    ށް އަނިމުމަކާ 

އޮތީ. މީގެ އެހެންވީމާ  ގޮސްފައި  ވިދާ ރެއިން  ތެ  ،  އި ތި  ޙައްލުތައް  މަ ރާދަކުޅުވާ  ލިބޭނެ  ގަށް  ރެއްވިއްޔާ 

އެންމެންއަޅުގަނޑުމަސައްކަތްކުރުމަކީ   ގޮއަޅުގަނޑުއެދޭކަމެއް.    މެން  ރިމާންޑުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު  ގައި  ތު މެންނަށް 

ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް    ޙުކުމްއި  އެކުގައެއާ  ހުންގެ އަދަދު ވެސް މާގިނައިން ތިބިކަމާއި އަދި ހަމަމީ  ރުކޮށްފައި ތިބޭޔަހައް

ތިބި މީޔަރު ލުގައި ހައްޖައްވިގެން  އިމް  ޙުކު  ނާއިންސާފުވަރަށް   ،  ން. އެހެންވީމާ ނަކަގި  ރަށްންތަކުގެ އަދަދު ވަހުގައި 

އިން  މެން މި އަޅުގަނޑުމިއީ   ބަދަލުތަކުގެ ތެރެޞާގެންނަ  އިންނާ އަދި ސަރުކާރުން ވެސް  ފުގެ މި ނިޒާމަށް ގެންނަ 

ކަމެއް ނަވާވަޑައިގަންނާސްވި ރި. އެއީ  ރެވޭލުކުބޫޤަށް  މެންނަޑުއަޅުގަނގޮތުގައި    ނެ  ހަ  ޓުޕޯއޮޑިޓް  އްދަވައިގެން  ވެސް 

ގޮތްތައް  ޢަމަލުކުރެވޭ  މަގަފެ  އެއަށް  މަސަ ށްންނާނެ  ލުކުރެވޭ.  ބޫޤަމެންނަށް  އަޅުގަނޑުންދާކަން  މުކަތްކުރައްވައް 

ވިދާ ތި  މައް އެހެންވީމަ،  މި  ހަމަ  ގޮތަށް  އޭސަލަތަޅުވި  ވެސް  ވަދެގެން  ށްއަރެތެ   ގެއް  ލިބޭނެ  ޙަސް  ގޮ  އްލު 

އެއީ  ގޮތަކަށްވު އެދޭއަޅުގަނޑުން  ޙައްލެއް    ގޮތަކީ.މެން  އެންހޯޖުމްލަ  އެބަ  މެދަންޖެހިފައިވާކަން  ވެސް  ންނަށް 

މި  އްރެބޫލުފުޅުކުޤަ ދެން  އެދެންމެންއަޅުގަނޑުސިޓީ  ވޭ.  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުހުރިހާ    ،  ވެސް    ވުން. ދެއްވެމެންބަރުން 

ނުކުހަފަ  ންދެ އެ މެއަޅުގަނޑުއެއް  ތާރުގައި  އަންނަންޖެހޭ  ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  ނުކުން  އޮވެދާތާ ހެން  ވެސް  ނެ  އެއް 

ގައި   ގޮތުގެމުކަމެއް ންހިމު   ވެސް އެއީލުންޔާ އެއްކޮށް ކި  ން މެން މި ސިޓީ އަލުއަޅުގަނޑުށް  އަ ޓަކައި ފުރިހަމަށްކަމަ

 ދެކެން. 

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު މަޙުމޫދު ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާންނަވަހިން



  

އިޝުކުރިއް މުޤައްޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެ  ދެންމެ   މެންއަޅުގަނޑުއްރިރު.  ޒަތްތެރި  ޙުސައިންޢަ ރި  ރި  އްޒަތްތެއި،  ލީ 

މެންނަށް  އަޅުގަނޑުލަން.  ހުށަހަޅާ  އަޅުގަނޑުސްކުރި ގޮތަށް  ސްކައެއްކޮށް ޑި  އަދި މުޤައްރިރާ   ޖްމެންބަރު މޫސާ ސިރާ

ހަމައެއަޅުގަނޑު  ކަންއަންގައިލަންޖެހޭނެލިބުނީމަ  އަކަށް  ސިޓީހުރިހާ  ޖުމްލަ  ބޭ  ލި ޖަކެނި މެން.  އެކަނިލު    ތޯ ން 

ލިބުނީމަމެންނައަޅުގަނޑުށް  ލަކޮޖުމް  އްނޫންތޯ.ނޫނެ ސިޓީއެއް  ލިބިށްމެންނައަޅުގަނޑުއެއަށް    ށް  އެއަށް    އި ކަމާޖެއް 

  ޑްކުރި ނީނަމަ އެހެން ތާކަށް ފޯވަރވަ  ކަމުގައިއަޅާ  ޔަވަޅެއްފި  ޅިގެންލަންޖެހޭނެ. އަދި އެއާއި ގުން އަންގާ ކަޔަތްކުރާރިޢާ

ނޫއަޅުގަނޑުޔަސް  ވި  ކަމުގައި މެންޑޭޓް  ފަ ވި  ންކަމަށް މެންގެ  އެ  އެއަށް ޔަސް    ން މެއަޅުގަނޑު  ރާތަކަށް 

ސިޓީ  އެ   ،ލުކޮށްފިކަމާއިމަޢަ އަދި  އަޅުގަނޑު  ށް ތަކަލިބޭ  ޓަކައި  ދެއްކުމަށް  އިޖާބަދޭކަން    އެ   ސައްލީ ތައެ  މެން 

ދިމީ ޓަކައި  ހުންނަށް  އެކްސިޓެއްރިނުމަށް  ރިސިޓެއްލެޖްމަންނޮ ،  އެ  ޓް  ކޮމިޓީން    އީފޮނުވައިލުން  މި    އްމު ޢާހަމަ 

ގޮތުސޫއު ގޮތުން  ލެއްގެ  ކަމެއްގެ  ދެކައި  ގަކުރަންޖެހޭ  ހުށަހަޅަން.  ކުރިން  ންނޑައަޅައިދެއްވުމަށް  އެއަށްފަހު   

ދާރާއަކީ ކްލެމެންސީ  ޖެހޭ އި ފޮނުވަންމެން އެ ސިޓީއަޅުގަނޑުލަން  ހަގަކޮށްފާ ގައި  އި މެން ނިންމި މައްސަލައަޅުގަނޑު

 . ކަންޑުބޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮ ޝުކުވަރަށް  އިއްޒަޑަށް  މުޤައްރިރުތްރިއްޔާ  މެތެތްޒަ އިއް،  ތެރި  އާދެ!  ރުންބަރި  މިވާ    ވަނަ  9.  ނަންބަރުގައި 

ފޮނު ނަވީން  ދެންއްވާއިބްރާހީމް  ސިޓީގައި  އެ  އެހެފައިވާ  ހަމަ  ފާމެ  ޚި ން  އެގޮތަށް  އެއްގޮ  ޔާލުފުޅާޅުކުރެއްވި  ތަށް 

ށް  ގޮތައެ ފާޤުން  ތިވާތީވެ އިއްކުރައްވާ ކަމަށްޅުބޫލުފުޤަރުން ވެސް  ރި މެންބަޢަމަލުކުރެއްވުމަށް އެހެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެ

މި    10ފާސްވެއްޖެ.   މިއޮތީ  ހުށަހެޅުއްވިގައި  އިބްރާހީ  ސިޓީ  ޝާހީން  ފިރިމީހާ  ވީ  މްދީދީފަރާތުގެ  ޝަރީޢަތް  ގެ 

އަ ގެއެންމެ  ކުރިއަށް  ނިންމަވައިދެންގޮވަހަކަށް  ނިމެންދެން  ސް  ޝަރީޢަތް  ނުވަތަ  ބަންދުން    ލުޖައްވުމަށް 

އޮތް އެދިނުމަށް  ދޫކޮށް ފޮނުއްވާފައިވާ ވެދެއް ކަމެހީތެރިވެވެން  އަޙްމަދު  އްވުން އެދި    ޓް ލޮ   /ސިޓީއެއް. އެއީ ޝާލިޔާ 

ވެސް  ލަސަފައިވާ މައްސަލައެއް. މި މައް  ލިބިށްކޮމިޓީއަލަށް  އަވެސް    ހުޅުމާލެ. އެއީ  11256 މެން  އަޅުގަނޑުއިގައި 

  އިވާ މީހާގެ ރުގަކާ ނުލައި ހައްޔަ ކުމައި ޙުމިވަގުތުގަ   އިލުގަޖަ  ވަނީ އެއްވާފައި ފޮނުސިޓީކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުން. މި  

އެހެންވީމާއަނބިމީހާ އަޅު.  ސިޓީ  މި  ޖަވާބެއްދޭގަނޑު،  ޖަލަ ކީންޖެހެނީމެން  ގޮތަށް.  ކަށް    ސިޓީ  ކުރި  ނުވަތަ 

  . ވޭޖަވާބުދެވިފައިށް  ކަކަޓީތަބާވަތުގެ ސި   މި ގައި ކުރީ  އިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މީގެއެހެންނަމަވެސް، އަނބިމީހާއަށް ދޭ 

ސް ރަނގަޓޭންޑައެ  ދިނީމަ  ޖަވާބެއް  އެއީ    ޅުވާނެކަމަށްޑަށް  ފެންނަނީ.  ބާވަމި  އަޅުގަނޑަށް  ބަލާ  ތުގެ  ކޮމިޓީން 

އެނޫ  ސަލައެއް މައް މިނޭ.  މައްސަލަބާވަތު  ހެންނަމަވެސް،  ހޯ  ތަކަކަށްގެ  ޙައްލު  މަދުމުޖުމްލަ  ތްތަކެއް  ސައްކަގަ 

ކޮމިޝަނުންޖުޑީ ފަ  ޝަލް ސަރވިސް  މައްސަލައާ  ތައްމައްސަލަ  ވޭޓަވާފައިއްވެސް  އަޅު  ލަސްވާ  މި އަދި  ގަނޑުމެން 

ންނާއި ނުނިމިވާ މީހުންގެ  މީހު  ތިބޭ ގައި  ޔަރުގުޅޭ ޙުކުމެއް ނެތި ޖަލުގައި ހައް ޖެއޭ މިކަމާއި ވެއްފަމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި



  

މީލަތަމައްސަ ކަންކަން.  ހުންކުގައިވާ  ހޯދުމުގެ  ޙައްލު  ޖުމްލަ  މައެއަށް  މަސައްކަތް  ގެންދާނެ  ޖިލީހުގެ  ކުރަމުން  ން 

މީގެޢި  ކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވާއިދީފަޖަވާބެއްގައި  ކުރީ  ބާރާތަކުން  ފޯވީމާނީ.  އެ  ދެވޭނެ  މެޓަށް،  ޖަވާބު  މި   

އަޅުގަނޑު ކުރީމަ  މެންގޮތަކަށް  ހުންނާނެރަނގަޅަ  ކަންތައް  އެހެންވީމާކަ  ށް  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ހުރިހާ  މަށް   ،

އްޖެ. ދެން  ނިމިވެސް     މައްސަލައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތިފާޤުން   އިއްކުރައްވާތީވެބޫލުފުޅުރުންވެސް މިގޮތަށް ޤަމެންބަ

މައް މުޖު  11  ކީ އަސަލައޮތް  އެނބުރި  މައްސަލަ.  އޮތް  ގޮސް ގައި  ދިރިއު  ތަމަޢަށް    ޅުމުގެ އު  މެއްޅުއަނބުރުވެރި 

ގޮބޭލި  ފުރުޞަތު ހައްދަވަނޭ  އަތެއް  އެފަ އިދެއްވުމަށާއި  އެއްދި  މަދަ  ކުރެވެމުންދާސައްކަތެވެސް  އެކަމެއް  އް  ނަމަ 

ނު  ހުށަހެޅު   ކޮމިޓީއަށް   މި   އަލަށް  އެއް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާބެދިގެ  ބެރެމ.  / ން  އަޙްމަދު ފިރުޝާޙިއްޞާކޮށްދެއްވުން އެދި  

ލޭ  އަކީ ހުޅުމާން. އާދެ! މި ސިޓީ ލަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާ  ދެން މި ސިޓީއަށްއެއް މިވެސް.  ޓީސި

ހައްޔަރުކުގައިޖަލު ބޭނުންކުރުމުގެ    ދިގު  ވަރަށް    ވުނުރެ ރުކުހައްޔަ   އިއެއްގަމައްސަލަރެވިފައިވާ މީހެއް މަސްތުވާތަކެތި 

މި  މުއްދަތެއްގައި ގޮތްގޮތުން  ޙުކުމެއް  39ންނަނީ  ހުއެކި  މިވަނީ.  މިހާ  އަހަރުގެ  ބަޔާންކޮށްފައި  މި  އޮތްކަމަށް  ރު 

ހުރުމުމި   އިގައްއްގެ މައްސަލައެބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެ ތި  ، މަސްތުވާތަކެއެހެންވީމާ   ގެ ގޮތަށް މިހާދުވަސްވަންދެން ހުންނަ 

އަޅުކަންބޮޑުވު ކޮމިޓީގަ ނގަން  ސި  އިޑުމެންގެ  މި  ދެއްވާއިއެބައޮތް.  ޖަވާބެއް  ވެސް  އި  ކުރީގަ  އިގަ ރުޓީއަށް 

އަޅުގަނޑުމެން    ކަމަށް  ޖެހޭނެ ންބެއްދޭވި ފަރާތަށް ޖަވާޓީ ފޮނުލުން މި ސިދެމުންދިޔަ އުސޫޖަވާދުއަޅުގަނޑުމެން މިއަށް  

ލެވިފައިވާ ގޮތްތަކާއި ޙުކުމްތަކަކާއި    ހުން ޖަލަށްގެ ރިފޯމް މީޖަލު   މެންއަޅުގަނޑުގައި  ވާބުޖަ  މި ސިޓީގެ  .ނީރަޤަބޫލުކު

ބަލަމުންދާގޮމިހެން މައްސަލަތައް  މައްސަލަތަކުގެ  ހުރި  ފާހަސް  އައިސް ގަކުކަން  ސަމާލުކަމަށް  މަޖިލީހުގެ    ރަންވާނެ 

  ންނޭނގެ  ކަމެން ޖަވާބެއްދިނުންގެން އަޅުގަނޑުދެވިމުންދާކަމުގެ އަދި އެފަދަ އުއްމީދެއް  ކުރައް  އެކަމުގެ މަސައްކަތްތަ 

ހުރަނގަޅުވާމި   އާދެ!  އެ  ނީ.  ފިރުޝާން  އަޙްމަދު  ޖަލުން  ސިވާފައިވާއްފޮނުޅުމާލޭ  އަޅުގަނޑުވެ  އަށްޓީ  ން  މެސް 

ދެމުންޅުއި އަކުރީގަ  މީގެ އެއީ    .ށް ޖަވާބެއް ދޭންއޭނައަ އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި    .ޔަ ސްޓޭންޑަޑު ޖަވާބުދިގަނޑުމެން 

މައްސަލަ އެގޮތަށްލެމެންކުއަޅުގަނޑުމެން  ވެސް    މި  މެންބަރުން  ހުށަހެޅުމަށް  ބޯޑަށް  ތާއީދުކުރައްވާތީވެ  ސީ   

މައްސަ  ،މާވީއެހެންން  ފާޤުއިއްތި އޮތް  ދެން  ނިމިއްޖެ.  މާފު  ،ލައަކީމިކަން  ހަށީ  އާދެ!  ކޮށްފައިވާ  ރުއްޔަ ޖަލުން 

ދީ  ވެސް ޖަވާބު  އިދީއަށް ޣަ  އެ ހަމަ  މަށް  ބުދިނުމެން ޖަވާވެސް އަޅުގަނޑު  އަކަށް  ސިޓީމް ނަވީން ފޮނުވާފައިވާ އިބްރާހީ

  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން   ށްވެސް އޭގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައައި  ޖަވާބުދިނުމުގައެ ސިޓީއަށް    އަދި

 ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން  ލުގެ އޮޑިޓު އި ހިމަނާ ބައެއް ޖަވާބުގަ މި ދޭ ޖަ އްގައި އަޅުގަނޑުމެންތެގޮޢާއްމު  އެއީ ވާލައި  އަލިއަޅު

އިއްވައިގެންނާއި  ލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހުން ޙުކުމެއް ސައްކަތްކުރަމުންދާކަމާއި ޖަގެ މަޖިލީހުން އެ މަތުންރައްޔި

ނު ހައްޔަރުގައިވާ ޙުކުމެއް  މީސްމީހުންގެ  އިއްވި  ޙަޖުމް  ތަކެއްއްސަލަމަ  ފުހޯ  އްލު ލަ  ވަރަށް  މަސައްކަތެއް    ޅާ ދުމުގެ 

މަޖިލީހަދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ  މަސައްކަތްކުރަ  އެ  އަދި  ހުށަހެޅިގެން  ކަމުށް  މަޢުލޫމުންދާ  އެ  ވެ  މާތެއް ގެ  ސް 

ޖަވާބުގަ ހިމަނާލުން  އިއާދެ  .އިސިޓީގައި  ޖަބްރާހީމް!  މާފުށީ  އެއީ  ނަވީން  ދެންސިޓީއެ  ނުވިފޮލުން    މެ  އް 



  

ގޮތެއް  ންމެއަޅުގަނޑު  އިމައްސަލައިގަ   އެ   ދީ ޖަވާބު  ންނެވިމިދެއަޅުގަނޑުމެން     ކަމަށް   ނުނިންމު  ގޮތަށް މިނަށް 

އަޅުގަނޑުމެންކަނ އެއީ  ޒާ  ގެޑައަޅަން.  ބަލާ  ކޮމިޓީން  ކޮމިމި  އަޅުގަނޑުމެން  މެންޑޭޓުގަތުގެ  މެނޭ  ނުހި  އި ޓީ 

މައްސަލަ   މި  އެހެންނަމަވެސް،  ގެންބަންން  މީހުޖަލުގައި  މައްސަލައެއް.  މައްސަލަދުކޮށްގެން    ތަކުގައި ގުޅޭ 

މަޖިލީހުން އެބަ ފިޔަވަޅު ރިޕޯޓާ ގުޅިޅަމުންތަކެއް އައަޅުގަނޑުމެން  އޮޑިޓު  ވެސް    ވާހަކަ އެ    .ގެންދާކަން އެއީ ޖަލު 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން.   ނުން. އާދެ! ދިއް ޖަވާބެ  އިލާފަބަޔާންކޮށް

 

 ވުން:މޫދު ވާހަކަދެއްކެ މަޙްން ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާ

ވެ މި ސިޓީތަކުގައި  ކުރަމުންގެންދާތީ  ރ ކޮމިޓީންއެންޑު ޖެންޑަރައިޓްސް  ހިއުމަން     މަސައްކަތްގެޖަލު އޮޑިޓު ރިޕޯޓު

ބަ ފާހަގަކުރާ  ރިމި  އޮޑިޓު  ޖަލު  މިހާރު  ނުކުތާތަކަކީ  ނިއެއް  ހުރި  މައްސަލަތަކަޕޯޓުގައި  ބަކަޒާމީ  މިގޮތަށް    އިލާފަ ށް 

މީހުއިންޑިވިޖުއަ އެ  ކުމަލުއްޙަތަން  ލްސް  ދަތިތަކާ  މި ޙުކުމްތަޑެތި  ބޮމި  ތަކާއި  ދަގޫނއު  ވީރިމަތިކުރަމުންދާ    ކާއި 

ރިފްލެޓުވެފަ އޮޑިޓު  އިވާހަކަތަކެއް  އޭނެ  އިރިޕޯޓުގަ   ޖަލު  އެއީ  ހުރީތް.  ތިބޭ    އި ގަޖަލުމައްސަލަތަކާއި    ނިޒާމީ  ގައި 

ޤައްރިރު އަރިހުން   އިއްޒަތްތެރި މުއަޅުގަނޑު  ،އެހެންވީމާ  ގޮތެއްގައި.  މައިގަނޑު  ޓުކުރާ ގޮތުގެ ވާހަކަމީހުންނަށް ޓްރީ

މި އެދެނީ  އަން  މި  މިގޮތަށް  ޑެލިބްރޭޓުކުރަމުގަނޑުމެންނަށްއަޅު  ޖަލަށް،ނަ  ހުރިހާ  މި މިކަމާ  ދާއިރު    އިގަ  ކޮމިޓީން 

ޖެންހުރި ސިޓީތަ  އިބިފަލިމި  މިހާރު މިވަގުތު   .  ދާނެތޯ ލިބި  ޑަރ ކޮމިޓީއަށްކުގެ ކޮޕީއެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް 

އަ ޖުމްލަޅުގަނޑުއޭރަށް  ސިސްޓެގޮތެ  މެން  ޙައްލަކަ  ށް،ޙައްލަކަ  ކުމިއްގައި  މިމީހުން    ށްނިޒާމީ  މި  ވިސްނާއިރު 

 .  އިކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގަ މަކަށް ހުރިހާ ސިޓުއޭޝަނަފާހަގަކުރާ ހުރިހާ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަ ފާ އާދެ!  ތި  މެންބަރު  ވަރަށް  ތްތެރި  އެއީ  ދެނޑު  ގައަޅު  ކަމަށް  ފުޅެއް ވާހަކަ  ރަނގަޅުހަގަކުރެއްވީ  ކެން. 

ފާ ތި  މެންބަރު  ވާހަހަގަކުއިއްޒަތްތެރި  އޮޑިތަކަފުޅުކަރެއްވި  އެ ކީ  ރިޕޯޓުގައި  ސިސްޓެޓު  މައްސަލަތަކުގެ  ހެރަ  މެޓިކު 

ތުން  ލްގެ ފަރާއަޖުއިޑިވި  އި އެއީ ޖަލުގައުމަންޓުސްތަކެއް މި ލިބެނީ.  ކިވާހަކަ ދައްކާއިރު އެއަށް އިތުރަށް ސަޕޯޓިވް ޑޮ

މަޢުލޫމާތު   ލިލިބޭ  އެހެންވީމާމީ  ކުރާ މަލުޙައްތަ  އިޖަލުގަ  ބެނީމި  ފަރާތުން.  ކޮޕީހުންގެ  ސިޓީތަކުގެ  މި    އުމަން ހި  ، 

ކޮމި ހު  ތާއީދު،  ރުމަށްޞާކުއްޙި  ޓީއާރައިޓްސް  ތި  ތާއީ  ށަހެޅިދެންމެ  ލިބިފަ  ދު ހުށަހެޅުމަށް  ކޮމިޓީގެ    .ވަނީއިވެސް 

އެކަމަހާ ރިހު މެންބަރުން  އެހެންވީމާ  އިއްތިފާޤުވޭ.  އެބަ  މިށް  ކޮ،  ކޮމިއުހި  ތައްޕީ  ރައިޓްސް    ޓީއާ މަން 

  ކަ ވާހަ    މައްސަލަތަކުގެމެޓިކު ޓެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ސިސް! ދެޙިއްޞާކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އާދެ

ހިއުމަން އޮޑިޓުއެ  ރައިޓްސް  ރިޕޯޓު  ފާހަގަކުރައް  ވާހަކަތައް  ޓިކު  މެސިސްޓެމި    .ށްކަމަ  ވާފައިވާގައި 

އޭގައި  އި ގަމާއެކުވުވާފައިރައްފާހަގަކު ރިޕޯޓުގަވެސް  ހަނދާންވާގޮތުގައި    އި ،  މިމީހުންނަށް  ކޮށްފައި ފާހަގައަޅުގަނޑު  ވޭ 



  

ލިބެންޖެލު އެ ރިޕޯޓުން  މިހާރު  މާ،އެހެންވީ  .ނެކަމާއި މިހޭއިތައް  ތިވެ  ވެސް  މި ޙާލަތުގައި  ފާހަގަވޭ    ހުން ބި މީސް 

 ދެކެނީ. ށް ކަމަ  އެއީސް ވާންޖެހޭނީވެ ޝަންތަކަށްންޑޭމަކޮރެ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖެހޭނެގެންދާންލުއިގޮތްތައް ވެ

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙްމޫގެ މެންބަރު ޖީހާން މަރާއިހިންނަވަރު ދާ 

މުއިއްޒަތްތެ ހަ  ޤައްރި  ރިޕޯޓު  ރިރު  ލިބެޖެއޮޑިޓު  ލުއިތަކެއް  ވީނަމަވެހަ ފާކަމަށް    ންޖެހޭނެނެރަލީ  ސް  ގަކޮށްފައި 

ބައިވަރު  އެއީ އެބަ ވަރަށް    ގަނޑުމެން މި ކުރަނީ.އިލް މަސައްކަތެއް މި ކޮމިޓީން އަޅުޓެޑީމިހާރު  ތުން  ހި  އަޅުގަނޑު

ލިބި   ،ޕޮލިސީ ޕޮ   އިޙްތިޞާސްގެގެންވާ  މަޖިލީހަށް  ސަތެރެއިން  އަޖަސްޝަލިސީ  މި    މި  ޅުގަނޑުމެންން  ހުށަހަޅަން 

މިނިސް  ދުކުރަނީސްގަ ޖުމްލަ ޓްރީއަށް.  ހޯމް  ސަރުކާރަށްދެން  އެހެންވެސް  ކޮށް  ސަޖަސްޝަ  ، ވީމާ.    ސް ންޕޮލިސީ 

ކަންބޮޑުގޮތެއްގައި އެބަ  ޝަންތައް މި ސިޓީތަކުން ވަރަށް ފާޅު ހިތުން މިއީ ވަކިވަކި ސިޓުއޭފަރުމާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑު

އެހެންވީމާފަކޮށްސި ޙާލަތްތައް.  މި  މި ދޭ  އެއްކަމަކަށް  މި  ކެ  ލުއި ލަކަށް  ސާ،  މީހުން  އި  ޓެގަރައިޒުކުރުމުގަ ލިބެންޖެހޭ 

ކު ނެތް.  ޓަ ޓު ރިޕޯއޮޑި  އްއްސެ ކަހަލ ސިޓީ. މި އެއްޗެމިއަކަށް އެބަ ވޭ  އެހީކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑުޓުލިސްޓު ޝޯނުވަތަ  

އަޅު ކޮމިއުނިޓީ  މެންނަގަނޑުމިސާލަކަށް  ސާފުކޮށް  މީހުން  ޕްރޮގްރާމަކަށް   ގސިންސެންޓެންށް    ބަލް އެލިޖި  އެލިޖިބަލް 

މިކަހަލަ ސާލަމި ތިބޭ ޙާ   ކަށް  ރީހެއެމީހު  ލަތްތަކުގައި  އަދިވެސް  އެލިޖިބަލްކުރުމަށް  ޕްރޮން    އި ގްރާމެއްގަބިލިޓޭޝަން 

މީހުގޭޖުކުރައެން ޕްރޮ ކޮންމެ  ން  ންޖެހޭ  އޭނަގްރީހެބިލިޓޭޝަން  ބަދަލުކުރުމާއެކު  މިއަށް ރާމަކަށް  ކަން  ންވަނި 

މިއާ  ދިނުމަށް.ހޯދައި ޕްރޮގްރާޓޭޝަބިލިރިހެ  ،އެކުހަމަ  ލާމަރު ން  ކަމެއްޖެހޭޒުވެގެންދާންކަމަކީ  ކަނެ  ހެލްތު    މަށް 

ސެންޓަރުތަކުގައިސްމިނި ހެލްތު  ރީޖަނަލް  ސެލްތައްފިކޭޝަސި ކްޓޮޑި  ޓްރީން  މިކަހަލަ  އިމުކޮށްދިގާ  ން  އަދި  ނުމާއި 

މުޖުމީހުން   އިމީހުއެ  މަދިޔައީ  ތަމަޢަށްއަނބުރާ  ދިރިއުޅުން  ގޮތްތަންގެ  ރާވާފަގްރާމުތަކެއްޕްރޮ ކަށް  ޔާދަކުރެވޭނެ    އި  

ވަކިވަކި  މި    އެބަ މިމީހުން  ،  ންނަނީ. އެހެންވީމާލެއް ލިބެން މި އަ ޖުމްލަ ޙައްމެންނަށްގަނޑުޅުޒުކުރީމަ ދެއްތޯ އަލީރި

ން އެބަ ބުނެދޭ  . އާއިލާތަކުގޮތް  އާއިލާ ރޫޅިފައިވާ.  ވާގޮތްވެސް    ތަކަށްއިލާއާ  ހުންގެގަ އެބަ ފާހަގަކުރޭ އެމީސިޓީތަކު

ތްކުރަންޖެހޭ ޖުމްލަ  ނޑުމެން ރިޢާޔަށް އަޅުގަ، މިކަންކަމަވީމާއެހެން  .ގޮތް  ވާ ވެފައިތިދަ  ން އުޅެން ދިރިއުޅުހުންނަށްއެމީ

ވަރަށް  ،އެހެންވީމާ  .ދާއިރުޙައްލަކަށް ހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ސިޓީތަކުގެ  މު  މި  ރިޕޯޓަކު    މިވަރަކަށް.  މުންހިވެސް  އޮޑިޓު 

   ކްޓުވެފައެއް ނެތް.  އަސްލު ރިފްލެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސަތުންޔާރި

ވަ ތްތެޒައްއި މެންބަރު  ރަނރި  ވާހަކަފުޅުރަށް  ފާ  ގަޅު  ރި  އްވީ.ކުރެޅުތި  ރައިޓްސް ތި  ހިއުމަން  ތައްޔާރުވެގެން    ޕޯޓު 

އަސްލު    .ގެންދާނެ ކަމެއްމަކަމެއް ލިބިހުރުމަކީ ވަރަށް ފުރިހަ  އި ރެވިފަތިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކު  ކޮމިޓީން ނިމިގެންދާއިރު 

މިއޮތް    އިއިގަ ވަނަ  12ން މިއޮތް މައްސަލައަކީ  ދެ  ކުރެވެނީ.ށް ޤަބޫލުޅުގަނޑަދާކަމަށް އައްލު ލިބިގެންޙައުޅޭ  މި  ހޯދަން



  

ކޯޓު  މައްސަލަ. ކްރިމިނަލް  ކުރެއްވި  އެއީ  ޖަ   25ޞާފު  އިން ނާ ން  ޖަޢާކޮށް  މުރާއް  ޙުކުމެލުގެ  އަހަރުގެ 

ދެއްވާ  ން  މަތިކިފަހަރުމުން އެ އޮފީހުން އެހެޅުހަށް ހުށަ އޮފީޓަރ ޖެނެރަލް ކިއުފްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ޕްރޮސެއިސްތިޢުނާ

  ، ދެކުލައަރާގެ   / ބްދުއްލަޠީފް  ޢައެއީ  ފައިވާ ސިޓީއެއް.  އި ފޮނުއްވާރައްވަ  ގޮތް ޙިއްޞާކު ޖަވާބާއި ޢަމަލުކުރައްވާތަފާތު  

ފޮނުވާފަހިސ. އަތަދޫ.  ހަމަ  ސިޓީއެއް  އެހެންވީމާއްއިވާ  ޖަލުން.  ސިޓީއާސޭރި  މި  ގޮ  މެދު،  ން  ންބަރު މެ  ތެއް ވެސް 

އެދެން.  އިދެއްވުނިންމަވަ ދާއިރާ ގުރައިން  ރިގެ  ދޫ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އަޅުގަނޑުމެން  އިއްޒަތްތެރި    ކޮމިޓީއާ ޡާ 

ފާހަގަކޮށްލާ  އާދެ!  ގެންފި.ވަޑައި ބައިވެރި ހުއްލަޠީފް  ޖަލުން ޢަބްދުރިށްސޭ މި އަ  ތޯއިނގޭ  ންނައަޅުގަނޑު  ށަހެޅުއްވި  މި 

ޕްމި   މިއީ  އެޑްރެސްކު ޖެނެރަލަ  އުޓަރ ކިރޮސެ ސިޓީ.  ފޮނުވާފައިވާށް  އަޅު  ރައްވައި  މިއޮތީ    ނަށްގަނޑުމެންސިޓީއެއް. 

އޭގެ ރައީ  ކޮޕީކޮށްފަ.  ވެސް،އައްޔާހޫރި ސުލްޖުމްތެރޭގައި  ފަނޑިޔާ  ށް  މަޖިލީހު   ،ސްވެ  ރަށްއުއްތަމަ    ގެ ރައްޔިތުންގެ 

ވެސް    މެންނަށްޕީއެއް އަޅުގަނޑު. އޭގެ ކޮކޮޕީ  މިތަންތަނަށް  ކޯޓަށް  ހައި  ،މިޝަންރވިސް ކޮސަ  ލްވި ސި،  ރައީސަށް

ދަންއަޅުގަނޑު  ދެންމެ  .ނީމިވަ  އިލިބިފަ މި  އަށްސި  ލިވާނަމެން  ޖަލުން ޢަބްޓީ އެއީ    ، ދޫހިތަސ.  /  ދުއްލަޠީފްސޭރި 

ގެ  އެއް. އޭޑްރެސްކުރައްވައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ށް އެޓަރ ޖެނެރަލައުޓީއަކީ ޕްރޮސެކި އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިގެދެކުލައަރާ 

ކޮމިޓީއަމެގަނޑުއަޅު  ޕީކޮ ފޮނުވާފަ.އޮ  މިށް  ން  އަޅުގަނޑުހެންވީމާއެ  ތީ  ސިޓީއަށް  މި  ނެތް.  ،  ޖަވާބެއް  ދޭނެ  މެން 

ކޮމީ  ،އެހެންނަމަވެސް ދެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  ހިނެވިފަދައިންޕީ  ކޮމިޓީ  ރައިޓްސް  ބަލަމުންދާ  އުމަން  އެ  ން 

  ވެސް   އެއް ޕީގެ ކޮމި ސިޓީ  ގެ ގޮތުން ލޫމާތެއް ދިނުމުމަޢު  ރު އިތު  ގެ މައްސަލައަށް ޖަލުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު  ، ރިޕޯޓް  އޮޑިޓު

ސިޓީ  ޙިއްޞާކުރުމަށް، ޙިއްޞާކު   މި  އެ އްވުވެސް  ޢަމަލުކޮށްގޮމަށް  އިދާރީމޭޒުން.  ތަށް  އެދެން  ވަނަ    13ދެއްވުމަށް 

ފާހަގަ  މިއޮތް  ޙައްޤުތަކާ ސާނީ ންއި  އާއި   ޤާނޫނުއަސާސީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ލަމައްސަ ރާ  ކުނަންބަރުގައި    ޚިލާފަށް    

މުއައްސަސާއިދައު ކަންތަލަތުގެ  ބައްން  ކުރައްވާފައިވާގޮތް  މުޙައްމަދު  ތައް  ސިޓީ  ފޮނުވާފައިވާ  އެދި  އްލަވައިދެއްވުން 

/ ފެ ވިފައިވާ  ކުރެ ޗް. އެއާއެކު އެޓޭ ނޫން  ދިގު ސިޓީއެއްވަރަށް    .އެއްސިޓީ   ވާފައިފޮނުވާ  މަރަދޫސ.  ،ހިވިލާމިސްބާޙް 

ގިޑޮ މިކިއުމަންޓްސްތައް  އާދެ!  މައްސަލައިނައީ.  ރިޢާޔަތްކޮށްދެއް މެންބަރުށް  ކުޑަކޮ  އިގަ   ގޮތެއް ންނަށް    ވައި 

ގު  ދިވަރަށް  ޙުކުމެއްނެތި  ކަމެއް. އެއްކަމަކީ    އެބަވޭ ދެތިން  ފާހަގަކޮށްފައި  ސިޓީގައި  އެދެން. މި  މަށްދެއްވުލަނިންމަވާ

މިހާރު  ހައްޔަރުގަ   އިޖަލުގަ ވެސް    މުއްދަތަކަށް  އަނެއްކަމަކީ  އިމިވަނީ  ތައޭނައަށް ހުން  ފުލު .  އެ  ބޮޑެތި     ޙްޤީޤުގައި 

ޓުން އަނެއް  މި އެއް ކޯސް އެބަހުރި. މައްސަލަ ނުނިވެ  އް ތަ ލިޔުންކްޓަރުގެޑޮ  އިފައިވާކަން. އެކަމުގަ އަނިޔާތަކެއް ކޮށް

ގެނެސް ރަށުން  ކަންތައް.  ބަދަލުކުރަމުންދާ  ގެނެސް  ،ކޯޓަށް  މި   ،މާލެ  ކޯޓަށް  އަނެއް  ކޯޓުން  އެއް    ހެން އަނެއްކާ 

 ވަނީ. އި ބަޔާންކޮށްފަތަކެއް  ޝަކުވާގެހަކަތަކެއް މުންދާ ވާ ލުކުރަބަދަ

 

 ން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާ



  

މައްސަލައިގަ ހިޑަށް  އަޅުގަނ  އި އަނިޔާގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ރައި  އުމަންފެންނަނީ  މައްސަލަ  ކޮމިޝަނަށް  ޓްސް 

އަނިންށަހަޅަހު މައްސަލަތައް  .  ބަޔާގެ  ހިއުގާނޫނީގޮތުން  ރައިމަންލަންޖެހޭނީ  ކޮ  މީމިޓްސް  ދެން    އި ގަޝަނުން. 

ބުރަ  އަށް އެ  ނަކާ އޭ، އިތުރަށް އަނެއްއް. އެހެންވީމާފައިވާ ކަމެށަހަޅާޝަނުން ހުހަގަކޮށްފައެއް ނެތް ކޮމިފާ  އިސިޓީގަ

  ން ރައިޓްސް ބައި ބެލުމަށް ޓަކައި ހިއުމަ  ގެ ޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލައިގެ އަނިޔާށް ފެންނަނީ އަނުޖައްސާ އަޅުގަނޑަ

ބަލާކޮމިޝަނަށް   ދެން  މައްސަ   އިފަފޯވާޑުކުރަން.  ކުރިއަށްއެ  ބޭފުޅުން  އެ  ންޏާމު  ވަ  ގެންދާކަމަށް  ލަ 

ލިބޭނެއަ ޖަވާބު  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް، އެބައި އަޅުގަނޑަށް    މިއީ.  ކަމަށް   ތާ 

ރިޕޯޓާ  މެޑިކަލް  ހުފެންނަނީ  މި  އެއްކޮށް  ފޯމަ  ޅިފައިވާ ށަހެ  ރައިއަޅުގަނޑުމެން  ކުރަން  ވާޑުއްސަލަ  ޓްސް  ހިއުމަން 

ކޯން އަ އެއް ކޯޓުޝަނަށް. ދެންކޮމި ބަދަލުނެއް  ށް ޖަވާބުދިނުމާއި  އެގޮތަ  ޅަކަށްފަހު( )ވަގުތުކޮ  ... މައްސަލަރާ ކުޓަށް 

ވާނުވާގަ    ރަމުންދާ ދާއިރާއެއް ތްކުސައްކަވެސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މަ  ން މިހާދުވަހު ބެހެއްޓު  އިބަންދުގަ   އިދެން ހަމަ 

 ވާބުދިނުން. މަށް ޖަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  / މަދު މިސްބާޙު  މައްސަލަ މިއީ މުޙައްރެވުނު  މެން މަޝްވަރާކު ތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

ފޮނުވާފައި ސިޓީމަރަދޫސ.   އި އެ ސިޓީގަ  ގައިތު ރި މީހެއް ގޮހު  އިގަ ތި ހައްޔަރުމެއްނެޙުކު  އި ޖަލުގައެއީ    .ފޭދޫ އިން 

އަޅުގަނޑުފާހަގަކޮށްފައި މެދުގައި  ސިޓީގެ  އެ  ކޮމިޓީވަނީ.  މެމެން  ފާންބަގެ  އެ  ޚިޔާލުފުޅަޅުކުރެ ރަކު  އޭގަ އްވި    އި ކީ 

އަނިޔާކުރިއަނި ފުލުހުން  ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޔާ،  ކޮމިކަމަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީގެ    ޝަނަށް 

ޑޮއްފޮނުފަރާތުން   މެޑިތަކާއެކުގަޓްސްއުމަންކިވުން  ޑޮކިއުމަންޓްކަ އި. އެއީ  ޙުކުމެއް  އޮތް.އެބަ އް  ސްތަކެލް  ނެތި    ދެން 

އެ މައްސަލައާ   އިހައްޔަރުގަ   އި ޖަލުގަ ކުރީ  ހުންނާތީ  އެ އަޅުގަނޑު  އި ގަގުޅިގެން  އެ ބާ  މެން  މައްސަލަތަކުގައި    ވަތުގެ 

ރައްޔިތުންދެމު ޖަވާބުދިނުން.  މަޖިލީހުންދާ  ޖަ ގެ  އޮލުގެން  ރިޕޯ  ގުޅިގެންޑިޓު  ޙައްލު  ޓާ  މުގެ  ދުހޯ  މިކަމަށް 

  ގުޅިގެން   މައްސަލައާ މި މައްސަލަ ބަދަލުވަމުންދާ    ން އަނެއް ކޯޓަށްންދާކަން. ދެން އެއް ކޯޓުމުކުރަ  އް ތަކެމަސައްކަތް

ޖުމްލަ ވެސް އަޅުގަނޑު މި ގެންނަ  ރައްމަސައްކަ  ގެއްވުމު ރެއެކަންކަން ޙައްލުކު   ޙައްލުން  މެން ހަމަ  ޔިތުންގެ  ތްތަކެއް 

އަޅުގަނޑުމެން  ންގެންދާނެކަމުގެ ކުރަމު  ސައްކަތްމަހުން  ލީޖިމަ މިގޮވާހަކައެއް  ފާހަގަކޮށްލުން.  ޖަވާބުގައި  ތަށް   

ހުށަހެޅުދެން،  މިވަނީ.    އިހުށަހެޅިފަ މިދެންނެވި  މެންބަރުންއާދެ!  ހުރިހާ  ތާއީ  މަށް  ކަމަށް    އްވާ ދުކުރަވެސް 

ފެންނަނީ. އެހެއަޅުގަނ ނިތިފާޤު، އިއްންވީމާޑަށް  އެއީ ހަމަ ޢާއްމު    . އެންމެފަހު މައްސަލަ  މިއޮތީ   މިހާރު   އްޖެ. މިން 

ޞަސިޓީ  ފޮނުވާފައިވާ  ކުމެންބަރަ އަޙްމަދު  ލިބެންޖެތުގާނޫނީގޮ  .ލަށްފުވައްމުޏ.  /  ޢަލީ   ޙްބާއެއް.  ޕެ ހޭން  ރޯލްގެ   

ކުލެމެންސީގެ ފުރުޞަތާ ނުލިބި  ތުފުރުޞަފަދަ  ފުރުޞަތު  އި  އަވަސް    އަށްމައްސަލަ   ދާ ންސްވަމުލަތައް 

ޞަފޮނުވާފައެދި    ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އަޙްމަދު  ސިޓީއެއް.  ސިޓީއާބާއިވާ  ފޮނުވި  ޢަލީ  އަޅުގަނޑު  ގުޅޭގޮތުން    ޙް 



  

ނި ގޮތެއް  އައްސޭކޮމިޓީން  ސިޓީއަކީ  މި  އާދެ!  އެދެން.  ފޮނުވާފައިވާ ންމަވާލަދެއްވުން  ޖަލުން  ސިޓީއެއް  ރި   

ދިވެހިރާއްޖޭށިމަފުއްހި ކ.  .ހައްޔަރުގައިވާ އައްސޭރި ،  ޖަލުންގެ  ޞަ،    މި  އަޙްމަދު  ފާހަގަކުރަނީ  ޓީގަސިބާޙް.  މި  އި 

ޙައްޤުސީކްލެމެން ޕެރޯގެ  މި  ޙައްޤުތަކާއި  ނުލިބޭލްގެ  ކަ  ތީވެތައް  އެކަންންއެކަމުގެ  ފާޅުކޮށް  ޙައްޤު  ބޮޑުވުން  ކަން 

ންމުންތަކެއް  ނި  އި މައްސަލަތަކެއްގަ  ތުގެ ބާވަ   މި މެން ހަމަރީގައި އަޅުގަނޑުމި ސިޓީގެ ކު.  ވަރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިކަށަ

އަޅުގަނޑު   ކުލެމެންސީ  .ނިންމައިފި ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  ފޯވާބޯޑަށާއި  މައްސަލަ  މިބާވަތުގެ  އެހެންވީމާމެން  ،  ޑުކޮށްލުން. 

ކޮށްއެ އެގޮތަށް  މި އަ  އިފަ ކަން  ފަރާތަ  ދި  ފޮނުވި  ކުރީގައި    ށްސިޓީ  ހަ އަޅުގަނޑުމެން  ޖަވާބު  ދެމުންދާ  މަ  މި 

ކޮމިޓީވާބުޖަ  ޑަޑުޓޭންސް އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުންދިނުމަށް  ފާސްވީ  ގެ ގެ  ނިޝާން    / އޮމަދޫ  ތ..  އިއްތިފާޤުން 

އަޙްމަދު ލިބުނު ސިޓީ  ސިޓީޓީ. މި  އިވާ ސި ފޮނުވާފަމުޙައްމަދު    ، ބަރސުންގަޑިއަކީ އޮކްޓޯ  ޓީގެ ސި  އެއް. މިއަލަށް 

ރިއެ  7އޮކްޓޯބަރު  .  7  ބަރު! އޮކްޓޯއާދެ ޑެ  7  ބަރު ކްޓޯއޮ  .އި ގަފަހުސްއަށްސައީ  އަޅުގަނޑުއެއީ  މެން ޑްލައިންކަމަށް 

މެންބަ ހުރިހާ  ކަނޑައަޅަނީ  މި  ރުހިވަޑައިގެންފަމިއަށް   ސްވެ  ރުން ކޮމިޓީން  މިއާއިވާތީ   އަޅުގަނޑުމެން  އެކުވެ.  ގައި 

ކޮމިމިއަދު ހު ގެ  ނިމުނީ.  ބައްދަލުވުން  މި  މެންބަރުންނަށްހާ ރިޓީގެ  ޝުކުރު    ބޮޑަށް  ވަރަށް  ން.  ނަވަންދަ  ވެސް 

 ކުމް.ޢަލައިލާމްވައްސަ
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