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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  ވަގުތު  މި  .ލުވުން މިހާރު މި ފެށުނީވަނަ ބައްދަ  19  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ `.  

ބޭ ދާއި ހިން،  ޅުންނަކީފުތިއްބެވި  އިއްޒަނަވަރު  މަޙްރާގެ  ޖީހާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެ ،  މޫދުތްތެރި  ދާއިރާގެ  ރި  ތުޅާދޫ 

ދާއިރާގެ    ތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، ކަނޑިތީމުއިރާގެ އިއްޒަގު ދާ ވޭރު ހުޅަނހެން  ޙުސައިން، ން  ސާޙިމެންބަރު  

މް  މެންބަރު އިބްރާހީ  ރިހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ  ޙަކީމް،ޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ދުރި މެންބަރު ޢަބްއިއްޒަތްތެ

އިއްޒަ  މުޢިއްޒު، ދާއިރާގެ  ދާމްރާހީ އިބްރު  މެންބަތްތެރި  ގުރައިދޫ  އުތުރު  މާފަންނު  އަދި  ރިޟާ  މެންބަރު    އިރާގެ 

  1ންޑާ  ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި މިއޮތީ އެޖެންޑާދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެއަމި  ޒު ފަހުމީ.އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާ

މިއޮ އިގައި  ކޮމިޓީ  މުއައްސަސާތަކާސްސާތިޚުތީ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ބައްދަލުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސިލްސިލާގެ  އި  ކުރާ 

ޓް ވަޒީފާއާތެރެއިން   ބައްދަލުކުރުން.ލްއާރައިބިއުނަ ބެހޭ  މިއޮތީ  ބަ  އި ނަލްއާބިއުޓްރައިބެހޭ  ވަޒީފާއާ  އި  އްދަލުކުރުން 

އެޖެންޑާގެ   މި  2ގައި.    1މިއަދުގެ  ހުށަހެޅިފައި  މެނެނީހި  ގައި  އަލަށް  މައްސަލަކޮމިޓީއަށް  ޑި  ސުންގަ ތަކުގެ  ވާ 

މައްސަލަކަނޑައެޅުމު އެހެނިގެ  ދެން  މެންބަރަ.  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރައްވަން  ކަމެއް    އި މުގަކަބޭނުންފުޅުވާ  ކުހެން 

  އޮތް ންޑާގެ ފުރަތަމަ މިއެޖެ  ންޑާގައި މެން މިއަދުގެ ފުރަތަމަ އެޖެޑުގަނ. އަޅުއޮތްނިފައި އެބަވެސް ހިމެ  ން އެކަޏާ  ންވަ

ބޭފުޅުންނަށް    ވަނީނަމަ އެ  މަށްބެވި ކަ ތިއްވަޑައިގެންޓްރައިބިއުނަލްގެ ބޭފުޅުން    ވުމުގެ ގޮތުންށް އެޓެންޑްއަމައްސަލަ

އަރުވަން.ޢުދަ އިއްޒަތްތެކޮ  ގައިކުރީ  އޭގެ  ވަތު  ފާހަގަކޮށްލަމިޓީގެ  މެންބަރުން  ބޭނުންފުޅުވާ  ންވައްރި  ކަންކަމަށް   

 .  ޠީފްން ލަގެންދަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަށް އާދެ! ކުރިއަ ން.ފުރުޞަތު އަރުވާނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްއިރާގެ ގު ދާވޭރު ހުޅަނހެން

މުޤައްރިރު. ދެއަޅުގަ  ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަގަކޮށްލަނޑު  އެއް   .ގެންންވެ ކަމެއް  ވަޒީފާއާ  މި  ޓްރައިބިއުކަމަކަށް  ލްގެ  ނަބެހޭ 

އަޅުގަނޑުމެ  ންނާބޭފުޅު ގެމި    ންގެއެކީގައި  ފެނޭ  ބައްދަލުވުން  އަޅުގަނޑަށް  ވަގުތުކަމަށް  އިރަށްވުރެ  ގަޑި  1ންދާނެ 

މިގިނަ ނުވާނެ ގޮތަށް ގެންދަވަން.   އެދެންނެ  އެހެން  އެހެން މަސައްކަތްދި  އަ  އިނިންމާފަ  ވީ އަދި  ވެސް    ކޮމިޓީގެ 

އެކީގައި. އަޅު  ހުރީމައާއި  އޭރުން  ދޮޅުދެން  ބައްގަޑިއިރުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ތެރޭގައި  ނިންމާލެވޭނެ. ގެ    ދަލުވުން 

އަނެއްކާވެސް   މަސައްކަތްއެހެންނޫނީ  އެބަ  އިތުރު  އެކީގައި.  ވެސް  މެންދުރުފަހުގައާއި    އެހެން   ވީމަ،އެހެން ހުރި 

ތަންކޮޅެއް  ސަމަ ކަމަށް ގަޑި ޅުދޮކަންނޭނގެ  ތާށިވެދާނެ  އްކަތްތަކަށް  އިތުރުވާ    1މަ،  އެހެންވީ  ވަންޏާ.  އިރަށްވުރެ 

އެކީގައިއިބިޓްރަ  ގަޑިއިރު އަޅުގަނޑުމެ.  އުނަލްއާއި  އެހެބައިގަޑިއިރު  މަސައްކަންގެ  އެގޮތަށް  ން  އެހެން  ތަކަށް. 

ކަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވަންމެންބަރުންނަށް  އަޅުގަމަށް  ނިންމަ  ރަނގަޅީ  ޑަށްނ ޏާ  ގޮތަކަށް    . ވާލަދެއްވިއްޔާއެކަހަލަ 
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ފައި  އްވާހެޑްގައި މި ފޮނު  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ޕްރިމިއަރ ޗެމްބަރސްގެ ލެޓަރދެވަނަ  

މި   ސިޓީގައި  ޝައޮތް  މައްޚުވަކި  މަ ސަސެއްގެ  ކޯޓުގެ  ބަލަމުންދާ.  ދެން  އުޅޭ އި  ތެރޭގަލާގެ  ރުޙަލައެއް  ކަމެއް.   

އެންމެ  ޅުގަނޑު  އަ މިއީ  ހިތަށްއަރަނީ  ވަގުތުހަމަ  މި  ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންނާއި  ޓްރައިބިއުނަލް  ބާއޭ 

ގުސުވާލުތައް   މިއާއި  ކުރަން  ގޮތަކަށް  މިޅޭގޮތުންމިކަހަލަ  މަރު  އީ.  މިއޮތީލާ ޙަކޯޓު  މައްސަލަ  މި    ވެސް.   ގައި 

  ގަނޑުމެން އަޅުފައި  ކުރިން އެ ސާފުކޮށްލާ  ދެންނެވުމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އްސުވާލެ  އެރިތަށްހި  އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު

  ން ރަނގަޅުވެދާނެތީ.ންނެވުށް ދެބޭފުޅުންނަ އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަރާތުން އެއްޗެއް ދެންމަށް އަޅުގައާދެ! ތިކަ ކުރީނޑުގެ  އް  ޞަތެމަށް ފުރުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީ  ގައި ނެވުމުގެ 

   އަރުވަން.

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  ޙަކީމް ޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ދުމެންބަރު ޢަބްކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ 

  މި ގޮތަށް    ދާޅުވިން ލަޠީފް އެ ވިބަރު ޙަސަދެންމެ މެން  ވެސް  ޑުއަޅުގަނ  މުޤައްރިރު.އްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އި

   ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ދުތާއީށް އަގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ   ވިޅުވަގުތު އެ ވިދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޠީފް  ސަން ލަ ތެރި މެންބަރު ޙަން ދެންމެ އެ އިއްޒަތްގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅު

ވި ގޮތަށް  ދާއެ  މެދުގަޢަޅުވި  އިމަލުކުރެއްވުމާއި  ނެޟެ ތިރާޢުއި  ފެންތްއް  އެހެނަކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ،  ކަމުންންނީ. 

ބައްދައާޓްރައިބިއުނަލް  އެބައި  އެއް  އީއެ   ގަޑި  ލުކުރާއި  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން   ގަޑިއިރުގެ  އެގޮތަށް    ނިންމުމަށް. 

  ގަކުރެއްވި މި ކޮމިޓީއަށް ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަން  ދެ  މި ނިންމީ.  ގެންދާ ގޮތަށްކުރިއަށް

ލޯ ރައްވާކުސްއެޑްރެ ޕްރިމިއަމްއެރފަ    އެއީ  ޗެމްބައް  ފޮނުއްވެރ  ފަދައިއެ  ސިޓީގައި    ވިރސްއިން  އެ  ވިދާޅުވާ  ން 

މަރު މައްސަލައަކަޙަކޯޓުގެ  ހިމެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންވަނީކަމަށް    ވާ ށްލާގައި  ސީދާ    އެ   ނަމަ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި 

ރަނގަޅުކަޓްރައިބިއުނަ ސުވާލުކުރުމަކީ  ސަމާއެހެންވީނުވާނެ.    މަކަށް ލްއާއި  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގެން  ލުވެމާ، 

ސުވާލު  ރިއިއްޒަތްތެ ގުޅިގެން  ކަންކަމާއި  ދެންހުރި  ރަނމެންބަރުން  ކުރެއްވުމަކީ  ގޮތުގައި  ގެ ގަޅުކަމެއްތައް   

   .ވަންންނަށް ދަމަދެއްވު ވަޑައިގެންންނަށް ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބޭފުޅު  ގުތުމިވަމުން ފާހަގަކުރަ

 ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )
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 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

عليكم ބޮޑަށް    ދެއްވީތީވެ ވަރަށް  ފުޅުން ވަޑައިގެންބޭ  ނެވުމަކަށް ތިދެން  ޓީގެޖުޑިޝަރީ ކޮމި  އަޅުގަނޑުމެން  .الّسالم 

އި  ބޭފުޅުންނާ ތަކުގެ ބޭމުއައްސަސާގެ މެންޑޭޓުގެ ދަށަށް އަންނަ  ރީ ކޮމިޓީށް. ޖުޑިޝަމި ކޮމިޓީއަ  ންނަވަޙަބާ ދަންމަރު

ކޮމިޓީ ތެރެއިން ތި ންދާ  މުބައްދަލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  މި ދަ  ދިއުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން    ވަތު އެރުވީ ޢުބޭފުޅުންނަށް 

ތަ އެހެންނަމަވެސްރަފްގެ  ޢާއަޅުގަނޑުމެންގެ  ތެރެއިން  އަޅުގަ  ،ބައްދަލުވުމަކަށް.  ބައްދަލުވުމުގެ  މި  ނޑުމެންގެ 

ޅުން ހަމަ ތެދުބަހުން  ފުބޭ  އްވާ ސުވާލުތަކަށް ތި ކުރަ   ންނާބޭފުޅު  ތި ޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ންގެ ކޮމިޅުގަނޑުމެއަ

ގެންދެ  ޖަވާބު ކަ   މަކީ ވުދެއްވަމުން  އެދޭ  ފުރަތަމަ    މެއް.އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަޅުގަނޑުމެންއެންމެ  އަށް  ގެ 

ތި ވެވަޑައިނިސްބަތް މެންބަރުން  ތަ  ގަންނަވާ  އަރުރަފްކޮޢާބޭފުޅުންނަށް  ހުޅަނހެން  ން.ވާނަށް  ދާވޭރު  އިރާގެ  ގު 

ލަޠީފް،އިއްޒަ ޙަސަން  މެންބަރު  ދާ  ތްތެރި  އިއްޒަތްތެއިރާ ފޮނަދޫ  މެންބަރުގެ  މަޢާފްރި  މޫސާ  ،  މިވަގުތު  ކުރައްވާ 

ނައި  ،ޖުސިރާ ވައެއީ  މިވަގުތު  މުޤައްރިރު  އެހެބު  ނެތް.  އެހެމަޖި،  ވެސްންނަމަޑައިގެން  ކޮމިޓީއެއްލީހުގެ  ގައި  ން 

،  މޫދުތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްރާގެ އިއްޒަނަވަރު ދާއި ން ހި .ވަގުތުގައި އުޅުއްވާނެ ލޯރގައި މި ސް ފް މަޖިލިއްޔާ ނޫނި

ސާން  ޙިބަރު  ރި މެންތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ  މް މުޢިއްޒު،މެންބަރު އިބްރާހީ  ރިހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ

ދާއިރާ  ޙުސައިން، އިއްޒަކަނޑިތީމު  ޢަބްތްތެގެ  މެންބަރު  ޢަބްދުލްهللا ދުރި  ދާއިރާގެ    ޙަކީމް، ޝަހީމް  ގުރައިދޫ 

އިބްރާހީމެންބަތްތެރި  އިއްޒަ ރިޟާމްރު  އިމްތިޔާ  ދެން    ފަހުމީއަޅުގަނޑު  ކޮމި،  ޒު  މުޤައްރިރު.މި  އާދެ!    ޓީގެ 

އިޝާރާތްކޮ ވެސް    ކުރިންށް  ފުޅުންނަބޭ  ތި  އަޅުގަނޑުމެން މި ޅުގަނީ އަލެވުނަވާދަން  ފަދައިން މި   ށްލިމި    ނޑުމެންގެ 

މަށާއި އަދި  ފްވުރަޢާ ންނާއި ތަބޭފުޅު ތި އި ބައްދަލުކުރާ ކުރުމުގެ ތެރެއިން ގައި މުއައްސަސާތަކާގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭކޮމިޓީ

އަ  ހަމައެއާއި ކޮމިޓީއެކުގައި  ކަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭނުންވާ  ކޮމިޓީއާއި    ފުޅުންބޭ  ތި  ންކަމާއިން ސާފުކޮށްލަން  މި  ވެސް 

ބޭނުންކުރައްވަސާއްހި މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ން  ދިނުމުގެ ސާއްހިފުޅުވާ  ފުރުޞަތު  ފުރައެ  ގޮތުން.  ކޮށްލުމަށް  ތަމަ  ންމެ 

ކޮމިޓީއާ ބިއުޓްރައި މިވަގުތުގައި  ފަރާތްޕުޅުން  މާސާއް ހި  އިނަލްގެ  މަޢުލޫމާތެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ނޫން    ދިގު  ކޮށްލަން 

   ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއުއަށް އަރުވަން.  ގެ ލްބިއުނަކޮށްލެއްވުމަށް އެ ފުރުޞަތު ޓްރައިސާއްހި ގޮތަކަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއުބިއުނަޓްރައިބެހޭ އާވަޒީފާ

މުޤައްރިރުޝުކުރި ފުރަތަމަ .  އްޔާ  މުއައްސަސާއާއިމެދު    އެންމެ  ދިނުރަފެޢާތައަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދި  އް  މަށާއި 

އަސަމުއައް ތަޅުސާގެ  ގުޅޭ  މެންބަރުންނާއި  އަރަފާޢާގަނޑުމެން  މުއައްސަސާ އި  މަޢުލޫމާތު  ދި  ބައެއް  ގުޅޭ  އާއި 

ކުރިސާއްހި ކޮމިޓީ  ން ކުރުމުގެ  މި  ފުރަތަމަ  މުއައްސަސާގެ  އައެންމެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ށާއި 

މުމެން ނަމުގައާއި  ފަށްފަށު އްވަބަރުންގެ  ނަމުގައި  ޝުކު ޒަފުންގެ  މި   ދަންނަވަން.  ރުން  ޝުކުރު  ންނަވާ  ދަ  މި 

މުއައްސަސާއަކީ  ،  ކީމައިގަނޑު ސަބަބަ މުއައްސަސާ  10މި  ދުވަސްވެފައިވާ  ގިނަ  ގާނޫނީ ގޮތުން    އެއް.އަހަރަށްވުރެ 
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އެކުލަވާލާފައި ވަޒީފާއާ ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މިހާތަނަށް  ބެހޭ  ޖަ   ވީނަމަވެސް  މުއައްސަސާ    މި   ، މަށާއިކުރުވުވާބުދާރީމި 

ގޮތުން މި މުއައްސަސާ ހާޒިރުކޮށް ވިލަރެސްކުރާނެ  ންކަމާއި ގުޅޭކަ  ގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމަށާއި މިސަސާމުއައް

މަ  ،ންނަމަވެސްއެހެ  ތް.ނެފަރާތެއް   ރައްޔިތުންގެ  މެންޑޭޓުގެ  މި  މެންޑޭޓަޝަޖުޑި  ތެރެއިންޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީގެ    ށް ލް 

ވަދެ އޮތް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލަލު އުފަ  މެންގަނޑުޅުއަ  ކީމައޮތުފައި  އެގަންއިން  ކަމަކަށްވާތީވެ  އަޅުގަނޑު  ނޭ  ނަ  ވާގައި 

  ނަވަން.ދަން ޝުކުރުމި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެދެން. ވަކިވަކިން.  ދެއްވުމަށް ވެވަޑައިގެންރަފްޢާ ބަރުން ތަގެ މެންކޮމިޓީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙްމަދު ޝިފާއުއަލްއުސްތާޛު ލްގެ ރައީސް އަބިއުނަޓްރައިބެހޭ އާވަޒީފާ

އަޅުގަނޑު   ފުރަތަމަ  އެންމެ  މުޤައްރިރު.  އަރަފްވެލާޢާތަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑަކީ  މިނަން.  ޝިފާއު.  ވަގުތު    ޙްމަދު 

ޓްރައިބިއުނަލް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހަވާލުވެ  ފުރިޔާސަތާއި  މަޤާމު  ރައީސްގެ  ގެންދަވާ  ގެ    ވެސް   ފަރާތަކީރުއްވަމުން 

  ޅުގަނޑު.އަ

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޒުހައިރުهللا ނަތު ޢަބްދުމިއާ  އަލްއުސްތާޛާ  ލްގެ ނައިބު ރައީސާރައިބިއުނަޓް ބެހޭ އާވަޒީފާ

 ރައީސް.  ލްގެ ނައިބު  ރައިބިއުނަޒުހައިރު. ޓްهللا ނަތު ޢަބްދު މިއަޅުގަނޑު އާ ރު.ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި 

 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ  މަދުރާ މުޙައްތު މަހީފާޠިމަ އަލްއުސްތާޛާ  ރު ބަންމެލްގެ ރައިބިއުނަޓް ބެހޭ އާވަޒީފާ

 ބަރެއް. ންމެލްގެ ރައިބިއުނަ ޓް ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑު  ރު.މުޤައްރި  އްޔާ ޝުކުރި

 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ  ޒާހިރު މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު  ބަރު ންމެލްގެ ރައިބިއުނަޓް ބެހޭ އާވަޒީފާ

   ރު.މެންބަ ލްގެ ރައިބިއުނަޓް ހިރު.މަދު ޒާމުޙައްއަޅުގަނޑު  ރު.ޤައްރި ޝުކުރިއްޔާ މު

 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ  ނިޒާރު މިފްރާޒް هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު  ބަރު ންމެލްގެ އުނަރައިބިޓް ވަޒީފާއާބެހޭ 

   .އްމެންބަރެލްގެ ރައިބިއުނަޓްނިޒާރު.  މިފްރާޒްهللا ކީ ޢަބްދުއަޅުގަނޑަ ރު.ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި 

 : ވުންވާހަކަދެއްކެ ޝްފާރި  ޔަމްމަރި އަލްއުސްތާޛާ  ބަރު ންމެލްގެ ރައިބިއުނަޓް ބެހޭ ވަޒީފާއާ

 . ޝުކުރިއްޔާ. އިނގޭތޯ އް މެންބަރެ .ފާޝްރިމަރިޔަމް  ދެ!އާ
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 : ވުންވާހަކަދެއްކެ މް އިބްރާހީ ޝަމްޢާ  ޔަމްރިމަ އަލްއުސްތާޛާ  ބަރު ންމެލްގެ ރައިބިއުނަޓް ބެހޭ ފާއާވަޒީ

 .އްމެންބަރެލްގެ ރައިބިއުނަ ޓް މް.ޢާ އިބްރާހީމްމަރިޔަމް ޝަކީ އަޅުގަނޑަ ރު.އްޔާ މުޤައްރި ރިޝުކު

 

 ވުން: ދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

.  މަށްންނަވާލުސުވާލުތައް ދަ ންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރު   ދެން މިއަޅުގަނޑު

ވަނީނަމަ    ނަވާ ކަމަށްވެރިވެވަޑައިގަންޤު ކުރެއްވޭ ސުވާލު ޝައު  ވެސް އެ  މެ މެންބަރަކަށް މިކަމުގެ ތެރެއިން ކޮން  އަދި

ގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ     ހަމަވާބުޖަ މެންބަރަކަށްދެއްވޭ    މި   ގަނޑުމެން އަޅުދެއްވޭނެ ގޮތަކަށް  ވެސް ޖަވާބު  ކޮންމެ 

 ގެންދަވާ.    ށްއާދެ! ކުރިއަ. ފުރުޞަތު

 

 އްކެވުން: ކަދެވާހަ  ގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއުލް ބިއުނަޓްރައިބެހޭ އާވަޒީފާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިން  ދިއުމުގެ  ސުވާލުތަކަށް  މި  މުޤައްރިރު.  އެބައޮތްއެދު  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރުންގެ    މެއް 

ލަމުންދާ  ބަ  ލަތަކެއްސީ މައްސަސާއްޚަޅޭ މި  އަކީ ވަޒީފާއާއި ގުލްރައިބިއުނަ ޓް ބެހޭ  ވަޒީފާއާފަރާތުންނާއި އެއްކޮށް. ދެން  

އި  ކާއްސަލަތަ މައެކު ވަކިވަކި ފަރުދުންގެހުރި ތަނަކަށްވާތީއާ   ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިފައިއަކީސަލަމައްތަނަކަށްވެފައި އެ  

ގުޅިގެންއެކު ބައެއް ސުވާލަމުންދާތީއާނޑުމެން ބަ ގަކަންކަން އަޅު  މި ގެ  ތަކުރާތް ޖަވާބުތަކުގައި އިތުރު ފަ ދޭ   ލުތަކާއި 

ހިމެނިގެންމަޢުލޫމާތު އެކަ  ދިއުމަކީ  ކަމެއްކަވެސް  މީޑިއާ  ގަމަށް  ށީގެންވާ  އަޅުގަ  ފީޑްބޫލުކުރެވޭތީވެ  ނޑުމެން ނެތި 

  ރިއްޔާ.ޝުކު ނަވާލަން.އެދޭ ވާހަކަ ދަންށް  ލޯޒްޑްކޮށް ގެންދިއުމަކް

 

 ވުން: ދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ކޮމިޓީއަޅުގަނ ސުވާ  ގެ ޑުމެންގެ  ދެންނެވުމުގައިމެންބަރުން  އެލު  ރިކަ    އިނގޭތްކުޔަޢާ ންކަމަށް  މި    ތޯރައްވާނެ 

ނުދެންކޮމިޓީ ސު ގައި  ޒާތުގެ  އުސޫލަކީ އަދި  މު  އްމި ކޮމިޓީގެ އާ  އެހެންވީމަ،ނަވާނެ.  ނުދަން  އްޔާވެއްޖެ  ވާލެއް ނެވޭ 

ރައް މަޖި މިހާރު  އާ ޔިތުންގެ  ކޮމިޓީއެއްގެ  ހުރިހާ  ހުޅުއްލީހުގެ  ހަމަ  އުސޫލަކީ  މީޑިމު  ކުރިވިގެން  އައާގެ  ދި  މަތީގައި 

ޚާ މެދުވެރިވެގެން ސިއްރުޙާ  ޞައް ވަރަށް  އަޙާކުރަންޖެހޭ  ލަތެއް  ފިޔަވައި  ހާމަކޮށް  ޅުގަލަތްތައް  ގެންދިއުން  ނޑުމެން 

އަހަކޮމިޓީގަނޑުމެން  އެއީ އަޅު ކަމެއް.މިއްޔަތުކަންންގައި  މެންބަރުން  އްއާ ގެ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ  ދޭ  މު 

ތިސުވާލުވާނެ  ކުރައް ޖަބޭފުޅު  ތަކަކީ  އެ  ވާބުދެއްވުމުގައިން  ތި  ވެސް  ވިސްނާވަޑައިންޅުބޭފު  މިންވަރު  ގެން   

ހީ  ޖަވާބުދެއްވީމަ . ންވީމާ، އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްދުކުރަނީއެހެ  ހެން.ވެގެންދާނެންސްވަނީ ބެލެއަޅުގަނޑަށް 

މިމެން  އަޅުގަނޑު ބައިވެރިވެ  ކޮމިޓީގައި  ދާ  ގެންފިވަޑައި ވަގުތުގައި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެ  ގެއިރާފޮނަދޫ  މޫސާ  ރި 
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ގެ  އިރާ ދާފޮނަދޫ  ސައިން. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙު  ދާއިރާގެކެންދޫ    ،އިޖާސިރާ

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެ މި ކޮމިޓީގެ ޖަމޫސާ ސިރާރި    ށް މި ންނަބަރުކޮމިޓީގެ މެންމެން  ނައިބު މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  ކީ 

ފުރު ހުޅުވާ ވަގުތު  ރައްދުކު  ބޭފުޅުން  ތި   ންލަޞަތު  އެ    ދެންމެ ،  އެހެންނަމަވެސް  ރެއްވުމަށް. ސުވާލުތައް  ވެސް 

ފަދައިމި    އަޅުގަނޑު ވާހަފާހަގަކުރި  ބައެއް  މިން  އެއީ  ބައެއް  ވަގުތުގަ  ކަތައް  ހިނގަމުންދާ  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  އި 

ކަ މައް ހުރަސްއެޅޭނެ  ސުސަލަތަކަށް  އެގޮތަށްވާލުތައްހަލަ  ސީދާ  ނުކުރެއްވުމަ  ތި   ނޫނީ  ވަކި    ށް  ބޭފުޅުންނަށް 

ވިސްނެވުކަން އެ ތައްތަކަކަށް  ސަ  މާއެކުގައި  ރައްދުކުރެއްވުމަށް    ގަނޑު އަޅު  .ގެންދެއްވުންމާލުވެވަޑައިސުވާލުތައް 

 .ށްސަން ލަޠީފަމެންބަރު ޙަ މި ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އިއްޒަތްތެރި  ތަމަ ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުގައިފުރުޞަތު ފުރަ

 

 ދެއްކެވުން:ހަކަވާ  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްއިރާގެ ގު ދާ ހުޅަނރު ވޭހެން

މުޔާރިއްޝުކު މަ  ޤައްރިރު.  ދެންނެވުމުގެ  ސުވާލެއް  އެޞަޤުއަޅުގަނޑު  ނޫން.  އަޅުގަނޑު    ،ހެންނަމަވެސްދުގައެއް 

ޓްރައިބިއުލުގަބޫ ފަރާތުން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ބޭފުޅުންކުރެވެނީ  ބޭ  ނަލްގެ  މަސަފުޅުއެ  ކުރައްވާ  އެ   ތާކައްން    އަދި 

ވިދާޅުވީމަ ދެން އޭގެ  ބޭފުޅުން އެއް  ވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ދެއްވުމަށްފަހު އެ ޅުވިދާޅޭގޮތުން އެއްޗެއް  ކަންކަމާއި ގު ޗެއް 

އަޅުގަފަހަ ކަ ސުވާ  ނޑުމެންގެށް  އިލުކުރާ  އެކަން  މުޤައްރިރު  ގޮތަކަށް  އަޅުގަނކޮށްދެއްވައިފިއް  ންތިޒާމުހަލަ    ޑަށް ޔާ 

 .  ވެސް ންނަށްބޭފުޅު ނެހެން އެ ވަނީ ފަސޭހަފުޅުވާހީ

 

 ވުން: ދެއްކެ ކަރިޔާސަތުން ވާހަ

ގެ ކޮމިޓީގެ  ގަނޑުމެންށް އަޅުކަންކަމަ  އްވިގަކުރެބަރު އެ ފާހައާދެ! އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ އެ އިއްޒަތްތެރި މެން

އިއެ މެންބަރުންގެ  ތާއީދުކުރައް  އްޟެތިރާ ޢުހެން  އެގޮތަށް  ނެތް.  ހީވާތީ ވެސް  ފުރަތަމަ  ރުޞަތު  ފު  އެ ވެ  ވާހެން 

އަރުވާއަނަލްޓްރައިބިއުގަނޑުމެން  އަޅު ބޭނުން  ން.ނަށް  ފުރުޞަތު  ތި  އެ  ހިއްޕަވާއިރު  ވެސް  ވީހާވެސް    ގައިބޭފުޅުން 

  ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަން. ގަނޑުމެން އެދޭކަމެއްގެ ކުރުކޮށް ގެންދެވުމަކީ އަޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާއުތާޛު އަޙްމަދު  ލްގެ ރައީސް އަލްއުސްބިއުނަރައިޓް  ވަޒީފާއާބެހޭ

މުޤައްޝު އަޅުގަނޑު  ހިހާ މި  .ރިރުކުރިއްޔާ  ފު ސާބުން  ޝުކުރު  ތަށްޞަރުދެއްވި  ބޮޑަށް  އެހެނީ    ވަރަށް  ދަންނަވަން. 

އަ  މިފަދަ ޕަބްލިކްކޮށް  މަޢުލޫމާތާއަޅުގަނޑުމެދި  މި  އާކަ  މި  ންގެ  ގެނެސްދެވޭނެއްންކަން  ހަމައަށް  ދަ  ފަ މުންނާއި 

އިންތިޒާގޮތަކަށް ބޮ  ހަމަ ވެސް    އުމަކީދި ންގެމުވެ  ވަރަށް  އެދުމެއްއަޅުގަނޑުމެން  އެދޭ  އެކަމަށް    ޑަށް  އަދި 

މަޢުލޫމާތު  ހަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން އެ  ތައްޔާރުވެގެން  މިއި  ނިޔަތުގަދިނުމުގެ  މަ  ހުރީ.  އައިސްފައި  ބުން  މިހާހިސާ 

މުއައްސަސާއާއި  މި  ތަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަޢުލޫމާމެންބަރު  ސަސާގެ މުއައް،  ރަފާއިޢާބެހޭ  ކޮމިޓީ  ތު  ންގެ  މި 
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އެހެންވީމަދެވި  ވަނީ  ގައިއިރުފެށުނު މި  ފައި.  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މިގޮތުން  ކޮންނަލް ޓްރައިބިއު،    ނެއްތޯ. ތަ  އަކީ 

ނޫނުގައި  ގާ  ހޭބެއާވަޒީފާ  2/ 2008ގާނޫނީގޮތުން    އަކީނަލްޓްރައިބިއު   ބެހޭފާއާއަކީ. ދެން ވަޒީނަލް އުޓްރައިބިހޭ  ބެވަޒީފާއާ

މާއްދާގެ    87 ދަށުން    )ހ(ވަނަ  ޑިސެމްބަ  2008ގެ  އަހަރުގެ  އުފައްދާފައިވާ   29މަހުގެ    ރުވަނަ    ގައި 

އުފައްދާފައި   މި  މުއައްސަސާއެއް. ރަސްމީކޮގެ ނަލްޓްރައިބިއުވީނަމަވެސް    ތާރީޚުގައި  މަސައްކަތް  މަލީކޮށް  ޢަށް   

ދެގަކޮށްލަންވެސް ފާހަ  ކަންއި ގަ  2009  ލްޕްރި އޭ  14ދިޔައީ  ފެށިގެން މައިގަނޑު  ން.  މައަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަކީ  ޞަޤު 

މާވަޒީފާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއިލުއުޙަގެ  ފަރާތާ  ވަޒީފާ،  ގައި  ވަޒީފާއާދެމެދު އު  އަދާކުރާ    ބެހޭ ގާނޫނާ ފެދޭ މައްސަލަތަކާއި 

ގާނޫނު  ވަޒީގަވާއިދެއްގަތަ  ނުވަ  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ވަޒީފާއާއި  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ޓްފާއާބެހޭ  އުނަލްއިން  ރައިބި ބެހޭ 

ކަނޑައަޅާ ވީހާވެސް ފައިވާ  ބެލުމަށް  ނިންމުންލުއި  ށްއަވަހަ  މައްސަލަތައް  މެންބަރުން  ފަސޭހަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ   .

ތަ މިދެ  .ފްވެފައިވާނެރަޢާކުރިން  އަ  ން  ސްޓްރެންވަގުތު  މުވައްޒަފުންގެ  ބަލާކަމުގޅުގަނޑުމެންގެ  ވަނީނަމަ  ގައި  ތަށް 

އަޅުގަނޑުމެންމުވައްޒަފުން  20  ޖުމްލަ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ  ތެރޭގައި  އިދާރީ  މުވައްޒަފު  10.  ގެ  ންނަކީ 

މުންނަފުމުވައްޒަ  10  ފުން.ވައްޒަމު ލީގަލް  މުވައްޒަވައްޒަކީ  ލީގަލް  އަޅުފުފުން.  މިންނޭ  ބަހުގެ  ނެދެން  ގަނޑު  ވި 

އަޅުގަނޑުމެ ގުޅިގެން    ންގެމާނައަކީ  އިކުރަން  މިމައްސަލަތަކާއި  މަޖެހޭ  މިސައްކަތާދާރީ  ގާނޫނީ    އި  ކުރަންޖެހޭ 

ށަހެޅުނު   ހުށްނަލްއަށް މިހާތަނަޓްރައިބިއު  ފުން ކަމަށްވާތީވެ.ޒައް ހަވާލުވެފައިވާ މުވަ ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުކަތްމަސައް

ތަފާސް އަޅުގަނޑު    މައްސަލަތަކުގެ  ކޮނަކޮށްލާސާ އްހި ހިސާބުތަކެއް  ފުރަ  މިޓީއަށް.ން  އެންމެ  ތަމަ  އެގޮތުން 

ދެން އެ    ންމާފައިވޭ.މައްސަލަ ނި  102އޭގެ ތެރެއިން    މައްސަލަ ހުށަހަޅާ   194ވުޖޫދަށް އައި އަހަރު    އުނަލްޓްރައިބި

ވަގުތު    ން މި ޕްރެޒެންޓޭޝަ  ންގެ ސިފައިގައި އެކުލަވާލެވި އެ ޓޭޝަޢުލޫމާތުތައް މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޕްރެޒެންމަ

  .ގަންނަވަނީޑައިފެނިވަ މި ށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަމި 

 

 ތުކޮޅަކަށްފަހު( ވަގު)

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއުއަލްއުސްލްގެ ރައީސް  ބިއުނަރައިޓް  ވަޒީފާއާބެހޭ

މުޤައް  މިޝުކުރިއްޔާ  މި  ރިރު.  ކޮމިޓީއަށް  މި  ޕްރެޒެންޓޭޝަންއަފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވަގުތު  އަޅުގަނޑު  މެން ކީ 

މަޓްރައި ދިނުމުގެ ބިއުނަލްގެ  އަޅުޞަޤުމަ  ޢުލޫމާތު  ޕްރެޒެންޓޭގަނޑުދުގައި  އެކުލަވާލާފައިވާ  ދެން ނެޝަމެން    މި   އް. 

އަޅު ކުރިން  ޓްރައިތު  ލޫމާމަޢުގައިވާ  ސްލައިޑު  މިގަނޑު  މަޢުލޫމާތު  ގޮތާއި ބިއުނަލްދަންނަވާލާފައިވާނީ  އުފެދިފައިވާ     

ޓްރައިބިއުނަ މައަދި  މެންބަޞަޤުލްގެ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  މިހާރު  ދެން  މި ދުތައް.  ކޮމިޓީއަ  ރުންތައް  މި    ށް ވަގުތު 

ހަމަ ކުރިން  ދެން  ނީ.  ފެނިވަޑައިގަންނަވަމި  ލައިޑުން   މަޢުލޫމާތުތައް މި ސްގެތިއްބެވީ. އަދި މެންބަރުން  ޒިރުވެ މި ހާ

ފާ ޖުމް  ހަގަކޮށްލި ވެސް  އިދާރީޒަމުވައް  10،  ފުންމުވައްޒަ  20ލަ  ފަދައިން  ލީގަ ޒަމުވައް  10  ،ފުން  ލް  ފުންނަކީ 
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ތަޢާރަފުހަމަ  ން.  ފުޒަމުވައް އަރުވާފައި  ގައި އަޅުގަނޑުގެ  މިވެސް  ދެން  ތަފާވާނެ.  ޓްރައިބިއުނަލް    ސް އީ  ހިސާބު. 

މިއަދާ ފެށިގެން  އަހަރުން  އައި  ޖު  ވުޖޫދަށް  ދައްކާލީ. މި  ހިސާބު  ތަފާސް  ތަށް އަޅުމްލަކޮހަމައަށް  މި  ފާސް  ގަނޑު 

 ވެސް ފާހަގަކޮށްލި ފަދައިން މި  ލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިންކީ އަޅުގަނޑު މި ބައްދަ ނޑު ސަބަބަކާ މައިގައްދަ  ހިސާބު މި

އަ މި  ގަނޑުމެޅުބައްދަލުވުމަކީ  ތާ   10ންގެ  އަޅުޚު ރީއަހަރުގެ  މިގެމެންގަނޑުގައި  ވިލަރެސްމަސައްކަ    ކޮށް  ތް 

ލުވުން  އްދަ ބަޒިރުވާންޖެހޭ ފުރަތަމަ ހާން  ގަނޑުމެވުމަށް ޓަކައި އަޅުމާތު ދެއް އްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫ މަސަގެމެންގަނޑުއަޅު

އަދި  ފުރަކަމަށްވާތީ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށްވާތީވެ  ކޮމިޓީ  ޖުމްލަކޮ  ތަމަ  ވެސް  ބޭނުންވަނީ  އަހަރުތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ށް 

މަމައްސަލަތަ މިގޮފޯރުކޮށްދޭމާތު  ޢުލޫކުގެ  ހުށަހެޅުން.  މައްސަލަތަތުން  މައްސަލަތަކުގެ  ކާއިނު  ހުށަހެޅުނު  އިން  ތެރެ، 

އަ މައްސަލަތަކާއި  ގެ ބައިތައް  ކުނުވަތަ ނުބެލޭ މައްސަލަތަ  ވި ރެވުނު ސުލްޙަކު ލުޠިރާ ގެންދެވި ނުވަތަ ބާ ބުނނިމުނު 

ގާ ވަކިވަކިން  ޓްކުރެވިފައި.  އިމުމިވަނީ  މިހާތަނަށް  ނިންއިއުނަލްރައިބިދެން  ވަޒީފާން  މައްސަލަތައް.  ބެހޭ  އާމާފައިވާ 

ވަޒީފާ މައްސަލަތަކަކީ  ނިންމާ  ގާއާޓްރައިބިއުނަލްއިން  އަށް ވަ  89ނޫނުގެ  ބެހޭ  )ހ(  ދަށުން  މާއްދާގެ    ނަ 

ންކަން.  ޒިމްވާ ކަރަން ލާމަލުކުޢަގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު އެންމެން  ވަކި  ކުން  ޓަކުރާއިރުގައި އެހެން ކޯ ރިޢާޔަތް

ބަދަލުކުރެވޭނެ  ،  އެހެންނަމަވެސް ނިންމުން  މި ލަތަޙާ އެ  މަތީއިންނަ  ކަށް  އެމަރުޙަ   ނީ  ކޯޓުތަކުގައި    ނިންމުން   ލާ 

ހިސާބުކުރެޢުނާފްތިސްއި މިގޮތުން  ންވޭ  ޓްރައިބިއުނަލްއާޒީފާވަ.  ނިންމުންތަކުގެ  ނަމިހާތަ  ންއިބެހޭ  ނިންމާފައިވާ  ށް 

މައްސަކުރެ އިސްތިޢުނާފް  އިންތެރެ އެވުނު  ބަލާއިރު  މިލަތަކަށް  މަތިން  ލަވަޑައިގަންފެނި  ންމެ  އިނަކީ  ނަވާ 

މައްސަލަތަކުގެ  އިސްތިޢުނާފް ޖުމްލަ  އެގޮތުން  އަކުރެވުނު  ޖުވަ  2009ދަދުތައް.  އަހަރު  މައްސަލަ    29މްލަ  ނަ 

ބާ  މައްސަލައެއް  6އެތަނުން    ރެވުނުއިރުކުއިސްތިޢުނާފް ނިންމުން  އެލުޠިވަނީ  އުފަލާއިއެކު  ،  ހެންނަމަވެސްކޮށްފައި. 

ވަނަ އަހަރަކީ    2010  ވެސް ކޮށްފައި.  ކޯޓުން ތާއީދު ވަނީ މަތީ މަރުޙަލާ    ނިންމުމަކަށް  14 ކަމަކީ  ހޭ ޖެހަގަކުރަންފާ

ވަޒީފާބަލާނަމަގޮތެއްގައި  މްލަޖު ޓްރައިބިއުނަ އާ  ނިންމި  ލްބެހޭ  ތެރެއިއިން  އެންމެމައްސަލަތަކުގެ  މައްސަ ން  ގިނަ  ލަ   

ގްކުފްއިސްތިޢުނާ މި  ވެސް  އަހަރުކަން  ބަލާލި ރާރެވުނު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.  ކަމުގައިފަށް    63  އެގޮތުންވިޔަސް 

  ކުރުމަށް ލްޠިބާ ންގެ ނިންމުން  މައްސަލަ މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެ  6ވުނުއިރު އެތަނުން އެންމެ  ރެކުމައްސަލަ އިސްތިޢުނާފް

މައްސަލަތަކުގެ  މާފައިނިން ނިމުނު  ވަޒީފާމައްސަލަ    25އިން  ތެރެ .  ޓްރައިބެއާނިންމާފައިވަނީ  އިން  ބިއުނަލް ހޭ 

ށް  ލައަ މައްސަ   16  ލަ ހުށަހެޅުނުއިރުމައްސަ   32ގައި    2011އެހެންމެ  ދުކޮށް. އަދި ހަމައީތާވާ ނިންމުމަށް  ފައިނިންމާ

މައްސަލަ   33 އިގަ  2012.  ވާފައިކުރުމަށް ނިންމަލުޠިނުވަތަ ބާ ކޮށްން ބަދަލު ނިންމުއެއް ވަނީމައްސަލަ  9އީދުކޮށް ތާ

އިސްތިޢުނާފްމައް  23ކުރެވުނުއިރު  އިސްތިޢުނާފް މިވަނީ  ތާއީދުކޮ  ސަލަ  އަދި  ނިންމުމަށް  މިވަނީ    10ށް  މައްސަލަ 

ބާނިން މި  ންމާފައިލުކުރަން ނިޠިމުން  ޖުމްލަކޮށް  ކަމުގައި  ނުލި  ންނަވާ ވަކިވަކިން ދަޑު  ގަނއަޅުދެން  ތަކުން  ރާފްގް. 

އެއްގްރާމި  ގަންނަވާ  ފެނިވަޑައި  މިވީނަމަވެސް   އެނގިގެންދާނެ  ވެސް  އިސްތިޢުނާފުކަމަކީ  ފުން  ކުރެވޭ      ވެސް 

ނީ  ފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނޫ ގަނޑުމެންގެ މައްސަލަތައް ނިންމާތަ އަޅުވަވަނީނަމަ ނު   ޖެހޭ ކަމަށް ނުހަމަތްހިމާއިމެދު  ނިންމު
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އުސޫ  ޚިލާފަށް ލަކާގާނޫނީ  ގާނޫނުގައިކަމު  ވާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނުވަތަ  އެތަކާވާނަމަ  ނޫންށްއްގޮތައި    ވާނަމަ ކަމުގައި 

ފު އިސްތިޢުނާފް ފުރުރުޞަކުރުމުގެ  އެ  ލިބި  ތެރޭ ގެ ޞަތުތު  އިސްތިޢުނާފް  ދެން ވާކަން  ކުރެވިފައި ގައި  ފަހު  އެން  .  މެ 

މައްސަލަ ޖުމްލަކޮށް    120އި  ރު ތެރޭގަ އަހަ   މައްސަލަތައް. އެ  ވަނަ އަހަރުގެ  2018ހަގަކުރެވިފައި މިވަނީ  ރަށް ފާފަހަ

ފާހަގަކޮށްނި ބޭނުންންމާފައިވާއިރުގައި  ޖުމްލަވަނީލަން  އިސްތިޢުނާފް  މިވަނީ  ކުރެވިކޮށް  މިއީ  މައްސަލަ  28ފައި  ކަން. 

ގާނޑުމެއަޅުގަ ބަލާކަނީނޫން  ގޮތުން  މައްސަލަ  މަށް  ގިނަ  މިވަނީ  ވަނީނަމަ  ނިންމުންތައް  ނިހާއީ  ތަކުގެ 

ޓްރައިބިއުނަ ކަށްތަނިންމުން ސްލައިލްގެ.  ވެފައި  ފެ މި  މި  އެނިވަޑައިގަންނަޑުން  ޚުލާސާ  ވަނީ  މައްސަލައެއް  ވްރެޖްކޮށް 

ދި  އަޑުއެހުމާ އަހަރުގައި    2018ންޖެހޭ  ފާހަގަކޮށްލަ  ހަމަ ޔުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތުގެ މައްޗަށް. މިގޮތުން  ހަމައަށް  ވަނަ 

ގައި  ޑުއެހުމަށްފަހު އަލާސާވިކަން. އަދި ޚު ލްވުމަށް ހޭދަ ޞިމައަށް ވާ ހައަޑުއެހުމާއި  ސާ  ދުވަސް ޚުލާ  198ކޮށް  ޖްވްރެއެ

ފާސް  ފައިވާކަން. އަދި ހަމަ އެހެން އަހަރުތަކުގެ ތަލްވެޞިމައަށް ވާ ވްރެޖްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމާއި ހަދުވަސް އެ  57

  2018ޔަ  ވޭތުވެދިން.  ށްލަކޮހަގަޞަތުގައި ފާރުފުމި    މިއާއިއެކު މީގައި އެކުލެވިގެންވާކަން ވެސްހަމަ  ހިސާބު ވެސް  

މައްސަ ވަނަ އަހަރު  ބެ   ގެންދި،  އިލުމާލަ  ކުރިޔަށް  އަޔުމުމައްސަލަ  ވަނީ  ޓްރައިބިއުނަލްއިން    އް ލެ އުސޫ  އު ގައި 

 ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު  ކުރާ  މަލު މިޢަކޯޓުގައި    އިން ސިވިލްފަދަ  ނަވާނެފައި. އެނގިވަޑައިގަންކުރެވިފްރަޢާތަ

ފަށާފައިވަނީ  ކުމަލުޢަގަނޑުމެން  އަޅު އޭޕްރި   2018ރަން  އަހަރުގެ  މަވަނަ  ކުރިރޭގައި. އޭޕްރިތެ ހުގެ  ލް  މަހުގެ  ން  ލް 

ބަދަލުކުރުމުގެ   ތަޢާރަބަޔާން  ކުރިފްއުސޫލު  އެ ކުރުމުގެ  މައްސަލައެއް ވްރެން  ދިޔުމަޚުލާ  ޖްކޮށް  ހިސާއަށް  ދިޔަ  ގާނ ށް 

އެވްރެޖްކޮށް  316މުއްދަތަކީ   އަދި  ޚު  ދުވަސް.  ދިޔުމައްސަލައެއް  އިއްވުނިންމުމަށްފަހު  ލާސާއަށް  ދެން  މެދު  މާއި 

މުއްދަތަހި އެ  135ކީ  ނގާދިޔަ  މިގަނޑުއަޅު،  ސްނަމަވެހެންދުވަސް.  ތަޢާރަމެން  އެއްގޮތަށް  ފް  އުސޫލާއި  ކުރި 

  ގިއިރު ނ ދުވަސް ހި  123މައަށް ދިޔުމަށް  އަޑުއެހުމާއި ހަ  ލާސާ ކޮށް މައްސަލައެއް ޚު ވްރެޖްން އެ ފަހުކުރަން ފެށިމަލުޢަ

އަޑުޚުލާ ހަމައަށްސާ  ނިންމުމާއި  މިޞި ވާ  އެހުމަށްފަހު  ހޭދަވެފައި  އެވްރެލްވުމަށް  އަހަރު  ދުވަސް.    29ޖްކޮށް  ވަނީ 

އަޅު  ނުނިމި   ގައި މުނުއިރުނި މައްސަލަތައް  ތަގަހުރި  ހިނޑުމެން  ވޭތު  ސާބު ފާސް  އަހަރުގެ  ދެ  ވެދިޔަ  ނަގާފައިވާނީ 

  2017ހުރެ    ތަކާއި ގޮންޖެހުންލަ  ކަހަ   ތައް އެކި ހުރި މައްސަލަ  މިވަނަ އަހަރު ނުނި  2017ބު. އެގޮތުން  ސާސް ހިތަފާ

ވަނަ   2018އިން ތަކުގެ ތެރެމައްސަލަ މައްސަލަ ވޭ. އެ  79އިން ނުނިމި  ޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެވަނަ އަހަރު ހުށަހެ

ތެހައަ އެހެންނިންމާމައްސަލަ    78ރޭގައި  ރުގެ  އަހަ   2017  ،ކަމުންފައިވޭ.  ނުނިމިވަނަ  އްސަލަތަކުގެ  މަ  ހުރި  ރުގެ 

މި  އަޅު  ތެރެއިން  އަތުގައިގަނޑުވަގުތު  އެންމެ  މެންގެ  އެ މިވަނީ  މައްސަލައެއް.  އަޅު    ވެސް  ގަނޑުމެން މައްސަލަ 

ސަބަބަ މައިގަނޑު  މިވާ  އެއަތުގައި  ނުކުތާއިނެގި  މައްސަލައިގައި    ކީ  ގުޅިއަކާޖުރާޢީ  ން  ޓްރައިބިއުނަލްއި   ގެންއި 

ނިންމުންނިންމި ކޯމަރު  މަތީ    އިސްތިޢުނާފް ޓުތަކުޙަލާ  ހޭދަ ޓަކުރުމަށް  ގެ  ތެރެއިކައި  މުއްދަތުގެ  ދެން  ވި  ން. 

ގަވާއިދުގެ  ޑުމެންގެއަޅުގަނ މާއްދާގަ   5  ކޯޓުތަކުގަވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވޭ  މައްސަލައެއް ނހިއި  އި    ގަމުންދާ 

އެހެންވީޓްރައިބިއުނަ ނުބެލޭނެކަން.  އަސާސްގެ  ލްއިން  އެ  އަޅުމަ،  އެންނޑުމެގަދަށުން  ނުބާއްވާ    ސަލަ މައް   
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ސު  ، އެހެންނަމަވެސްބާއްވާފައިވާނީ.   އެ ކޯޓު    މްޕްރީމިހާރު  ބަލައިނުގަތުމަށް  މައްސަ  މަރުޙަލާއިން  ލަ 

ވެސް  ކަން ފައިވާރުޙަލާ ފެށިމައްސަލަ ބެލުމުގެ މަ އެ ރު  މިހާ މެން ގަނޑުއަޅު  މާއިއެކު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުވާފައިނިންމާ

ދެފާހަ މި  ގަކޮށްލަން.  މިހާތައަ  ނަވަ  2019ން  އަޅުހަރު  ނިންމާފައިވޭ  ގަނޑުނަށް    ވަގުތީ   18.  ލަމައްސަ  65މެން 

އަދި  ނެރެ  މުރުއަ މިއަހަ  25ފައިވޭ.  އެއީ  ނިންމާފައިވޭ.  ނިންމުން  އިޖުރާޢީ  ފެށުނީއްސުރެ  މައްސަލައެއްގެ  ރު 

ކު މަސައްކަތްތައް.    ފައިރެވިމިހާތަނަށް  މިހުރި  ވާހަކަ  ގަނޑު  އަޅު  ގަކުރަންހަފާ   މަރުޙަލާގައި  ގޮންޖެހުންތަކުގެ 

ކުރަންޖެހުނު  މަލުޙަންމެން މިހާތަނަށް ތަގަނޑުތުގައި އަޅުގޮ   ންތަކުގެޖެހުގޮންތަމަ  ރަގޮތުން އެންމެ ފުމި  ރަން.ގަސްދުކު

ޓްރައި  އެއް ނިންމާކަމަކީ  ގާނޫނީނިންމުން  ބިއުނަލްއިން  ކަނޑަނާޅާހާ  ތަކަކީ  ގޮތެއް  ވަކި  ކޯޓަކުން  އެހެން  ގޮތުން   

 ނުވަތަ  ނުކޮށްގެންމަލުޢަނިންމުމާއިމެދު    ށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެ ނިންމުން ކަމަފަހުގެ    މެ ނދަކު އެއީ އެންހި

ނިންމު ތަންފީއެ  ގާނޫޛުން  ދެން  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ޓަކައި  ގޮތުކުރުމަށް  ކު ނީ  އެ ރެވޭން  ނެތް.  ކަމެއް  އިތުރު    ނެ 

ބޭނުފީޛުތަންމައްސަލަ   އެކުރުމުގެ  ނުވަ  ރައްޔިތު  އުޅޭމައްސަލައިގައި    މުގައި  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި    ތަމީހާ 

މިފަ މިވަޑައިގަންނަ  ރާތްތަކުން  މި  ވަން  ތެރެއިން  ކޯޓުގެ  ސިވިލް  ކޯޓަށް.  ސިވިލް  ކޯޓަށް.  މައްސަލަ    ޖެހެނީ 

ދި  އަ  .ވަނީ ހޭދަވެފަ   މަރުޙަލާ ކުރިޔަށްދާއިރުގައި އެތައް މުއްދަތެއްފީޛީއިން ތަންރެކޯޓުގެ ތެ   ވިލްހުށަހަޅައިގެން ސި

އަންގަންނިންންގެ  ޅުގަނޑުމެއަ ނިންމުމަށްފަހު  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މުންތަކުގައި  ކަމަށް  ގައި  ވާނެ 

ނިންމާފައިގަނޑުއަޅު މިހާތަނަށް  މި ފެނިވަޑައިގަންމި    އިންރެތެތަކުގެ  މައްސަލަ  ހުރި  މެންނަށް  ރޮނގުން  ރަތް    ނަވާ 

މައްއަންގާފައި  ންނަނީފެ ނިކަމިހެން.  ތައްސަލަވާ  ބަލާމުން  މަވަނީ  ކަމުގައި ސްބަތުން  މަދު  ވަރަށް  އް  އްސަލައެ ނަމަ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ އަން   ތަންފީޛުކޮށް  އެހެމި   ގާފައިހަމައަށް  އަޅުވަނީ.  މިއީ  ކަންގަނޑުންވީމަ،  ވަރަށް    ޑުވާ ބޮމެން 

މިކަމަކީކަ ގާނޫނީ  މެއް.  އަޅުގަނޑުމެންއްލެޙަ  މައްއް  ކަމެއް.  ބޭނުންވާ  ނިންމުމުގެ    އޮސަލަ  މައްސަލަ    ވެމެބާރު 

  ދެވަނަ ގޮންޖެހުމަކީ ހުން.  ޖެގޮން  ކުރަންޖެހޭ އެއްލުމަޙަންތަ  ހާތަނަށްން މިމެގަނޑުކަމީ އަޅުކުރުމުގެ ބާރު ނެތްޛުންފީތަ

ހަމައެކަނިއާފާވަޒީ ގާނޫނަކީ  އެޕްލަގަނޑުއަޅު  ބެހޭ  ދިވެހިންނަށް  ނޫން.މެން  ގާނޫނެއް  ،  އެހެންނަމަވެސް   އިވާ 

ގޮތަށް   ވާ ލައިގާނޫނު އެޕް ރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެ އަދާކުރާ ހުރިހާ ފަ ން ވަޒީފާ ތެރެއިގެ ޒާމުނިނީ ޖޭގެ ގާނޫދިވެހިރާއް

ތުގައި  ފުރުޞަ  ވެސް މި   ކަންފާ އަދާކުރާވަޒީ  ގިނަ ބިދޭސީން  ރޭގައި ވަރަށްގެ ތެއޭއޮންނަނީ.    ބެހޭ ގާނޫނު މިއާޒީފާވަ

ދާއިރާތަކު  ން ހަގަކޮށްލަފާ ސްނިފެމި  ،  މަވެސްނަގައި.  އެކި  މި ޓިޓެވަޑައިގަންނަވާ  ދޭ  މި  ވައި ދައްކު   ސްޓިކްއިން 

ބި މަދު  ވަރަށް  ޓްރަދޭސީއެމަންޒަރަކީ  ހުށަހަޅާކޭ  މައްސަލަ  އޭގަ އިބިއުނަލްއަށް  މިވަނީ.  ވެސް    އިފައި  ސަބަބުތަކެއް 

ން ފޯމެއް  ގަނޑުމެބަހުން އަޅު  ރޭސިސީން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އިނގި ބިދޭ،  ކީންމެ ބޮޑު ސަބަބަ އެއް ނޫން. އެނެތި

މައްސަލަ ބަފައި ކުރެވިފްޢާރަތަ ވީނަމަވެސް  ގެންދެ އޮތް ކަމުގައި    ނަނީ އޮން  މި  މުގެ ނިޒާމުވުލާ މައްސަލަ ކުރިޔަށް 

ބަހުން. އެ   ދިވެހި  އަމި  މިހެންކަމުން  އެކް ބޭފުޅުންގެ  އެ ސްޕެއްލަ  އެބަބޭ  ންސްގައި  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ    ފުޅުން 

ވަދަލުގައި ބަސް އިނގޭ ފަރާތެއް ބަ  ދިވެހި  ތަ ނުވަ  ކުރަންއްޔަންޢަ  ތަރުޖަމާނަކު ފޮނުވަން.    ގެ ގޮތުގައި ކީލެއް ނުވަތަ 
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ފަރާބައެ  ،އެހެންނަމަވެސް އެކަހަ ތްތަކަ އް  ވަކީ  ލިބިލަޞީ ލަ  ފަރާތްތަތްތަކެއް  ނެތް  އެތީ ވާކަށްފައި  ށް  ކަތަފަރާތް  ވެ 

ޑަށް  ކައަށްވުރެ ބޮދައްކާ ވާހަ  ން މިގަނޑުމެއަޅު.  ވެފަކަމަކަށްދަތިނީ  ވަން މިވައިގަންނަޑަ ހަމައަށް ވައާއިބިއުނަލް ޓްރައި

އަޅުޓިސްޓެ މިކަންގަނޑުމެސްޓިކްއިން  އަޅުމަންވީއެހެ.  ނީކޮށްލަމި    ފާހަގަ   މި   ން  ގޮތުންބޫގަނޑު  ގަ،  ނަމަ  ލުކުރާ 

ވަ ހުރިހާ ޒީރާއްޖޭގައި  އަދާކުރާ  އެކްފަރާތްތަކަ  ފާ  މިތަނަށް  ނެތި  ދަތިކަމެއް  މިޖެހޭނެސެސްވާންށް  ވެސް  . 

ބޭނޑުގައަޅު ގޮތުން  ގާނޫނީ  ތަރު ޙަނުންވާ  މެންނަށް  ދަޖަމާއްލެއް.  މަރުޙަލާތަކުގައި،    ލަތުންއުނު  އެހެން  ފޯރުކޮށްދޭ 

މަރު ޝަރުޢީ  ފޯރު އެހެން  އުސޫ ޙަލާތަކުގައި  ޓްރައިބިއުކޮށްދޭ  މައްސަލަލުން  ފޯރުކޮށްނަލްގެ  ނިޒާމެއް  ތަކުގައި  ދޭނެ 

ރާ ފަރާތްތަކަކީ  ފާ އަދާކުއަދި ހަމައެހެންމެ ވަޒީމެން އެދޭ އެދުމެއް.  ގަނޑު އަޅުފައި އޮތުމަކީވެއް ގާއިމުސޫލެނުވަތަ އު

ގެ އެކި   ރާއްޖޭގިނަ ދުވަސްތަކަކީ މެންގެ  ގަނޑުއަޅުއް ނޫން.  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކެވެ  ހަމައެކަނި މާލޭގައި ގާއިމު

ޓުއަރިޒަކަން ސިނާކޮޅުތަކުގައި  އެކި  ފުޅާވެ  ސިނާޢަތް  މަސައްކަތްޢަތްމްގެ  އެތަކުގެ  ދާއިރާތަކުގައި  ކި  ތެރިން 

އެވަސްވަރެދު މުންދާ  ރިވަތެރަކާތްޙަ އަދި  އެހެންނަމަވެސްއް.  މިދަނީ.  އިތުރުވަމުން  ވަޒީފާއިދާރީ   ،ކަން  ބެހޭ  އާގޮތުން 

މާލޭގަ  އިވެފަގާއިމު  ޓްރައިބިއުނަލް ކަމަށްވާތީމިވަނީ  ރައި  އެހެން  މައާއި  ހުށަހަޅާށްރަށުން  އެ ރާތްތަކާފަ  އްސަލަ    އި 

ތިބެ ރަށްރަށު އުޓްރައިބި  ގައި  ހޯދަން  ޚިދުމަތް  ސްޓެ  ނދަގޫވާތީއުނަލްގެ  ގޮތުންމި  އިން  ސްޓިކް ޓިމި  ނަމަ  ފެންނަ 

އެކްސެސް  ގެ  ންގަނޑުމެ. މިހެންކަމުން އަޅުސްފަގޮށް  ލަ ހުށަހެޅުމުގެ އަދަދު މިވަނީ ދަށަބޭފުޅުން މައްސަތެރޭގެ  ޅުއަތޮ

ން  ރެއިމަގުތަކުގެ ތެ  ވުމުގެ މިއިއެކު ގާއިމުކަމާނަށް ހަމަހަމަންމެހަމައަށް އެން  ފާޞާއިންޓު ޖަސްޓިސް ނުވަތަ ޢަދުލު 

އެންމެންމިކަން   ހަމަހަމަނަވެސް  ގާއިމުށް  އޮތުމަކީކަމާއިއެކު  ވަރަވެފައި  މު  ވެސް ހިންމުށް  ކަމަށް  ދެކެން.    ކަމެއް 

ގޮތުންޙަމިކަމުގެ   އަޅުއްލެއްގެ  މިހާރު ގަނނަމަ  ފަށާފައިވާނެމަސައް  ވެސް ޑުމެން  އަޅުކަތް  މިނޑުގަ  އަހަރުގެ    މެން 

ނިޒާމް ގާއިމުރެންޔޯ ކޮންފަ ވީޑި  ގެ އަޑުއަހާ ކޮޓަރިތައްވާނެ ޓްރައިބިއުނަލްހިމަނާފައި  އިބަޖެޓުގަ ޓަކައި ކުރުމަސް    ށް 

އަ ވީޑިޔޯ  މެގަނޑުޅުއަދި  މި  އަޅުކޮންފަރެން  ނިޒާމް  ހަމަ ޝަ ންސް  ކޮމިޓީގެ ދާއި  ރުޢީގަނޑު  މި  އަދި  ވެސް    ރާ 

ޔޯ  ޑި ޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ވީ ބޭނުންވޭ ޝަރުޢީ ކޯމަ ދަންނަވާލަންނޭތީ ވެސް ހައެކަން ހިމެ  މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ވެސް

ކަމަށް  މަކީ މިއްސިފައި އޮތުމަޖެމެއް ހަދެވޭނެ އިންތިޒާގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ގެންގަނޑުމެންރެންސްކޮށް އަޅުކޮންފަ

ވަރަށް މިހާތަ   އީ އްލެކޭ. އެޙަބޮޑު    ދެވޭނެ  ފަރާތަކުން  ޓްރައިބިއުނަލްކޮންމެ  މި  އަތޮޅުތެރޭ ނަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެ  އަށް 

އަޅުއަޑުއެހުމެ  ޅުންބޭފު ތާވަލުކޮށްފައި  އަންގާ އެ    ންނޑުމެގައް  ނުވަތަ ބޯ  ކަނޑުއެކު  އި ލެއްވުމާބޭފުޅަކަށް    އެ   ޓުން 

އާއި ގުޅިގެން  ޒީފާ ވައަކީނީ. ނަތީޖާޖެހެ  ނަން މިގަންލުން ވަޑައިޙާ   ށް ވަރަށް ދަތިނު ގޮތަކަބޭފުޅަކަށް ވަޑައިގެންނެވު

ގެއްލު ހޯދަން  މަލިބުނު  ޙައްޤު  އެ  މަސަށްވުރެ  ހޭދަކުރުކަތްއް ބުރަ  މި  މާ މަށް  ގެއްލުންތައް  ބޮޑުވެގެންދިޔުން.    ވި 

ކަމެއް ޖެހިހޯދަންލު  އް ޙަވެސް    މިކަމަކީ  ،އެހެންކަމުން އަޅުމުކަފައިވާ  ދެކެން.  ގަގައި  މި  ންގަނޑުމެއަޅުއަދި  ނޑު  ގެ 

މިކަމަށް    އިންރެތެ   މުއައްސަސާ ހޯޙަވެސް  މަސައްކަތްއްލު  ފު ކުރަމުދަން  މި  ވެސް  ވާހަކަ    ރުޞަތުގައި ންދާ 

  މި އޯވަރ މަތިވުން. މިއީ    ރން ތަނުގެ ޓަ   ، ޑަވުމާއިސާރަ ކުފުންގެ މު މުވައްޒަފާހަގަކޮށްލަނީ  ދެން މިލަން.  ހަގަކޮށްފާ
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  7 އަހަރު ތެރޭގައި  ވޭތުވެދިޔަ  .ކޮށްލަނީމި    ގަހަގަނޑު މި ފާއިން އަޅުސްޓިކްޓިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ސްޓެ  ،އަހަރާއި

ސަބަބުތަކާއިހު ވައްޒަމު އެކި  ޓްރައިފުން  އަދަދު  ފާއިން  ޒީވަގެ  ލް ބިއުނަރެ  އެ  މިއަހަރު  އަދި  އަށް    9ވަކިވެފައިވޭ. 

ގެ  އް މޯޝަނެވާ ގޮތުން ޕްރޮފައި ހަމަޖެހިންގެ ވަޒީފާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  ގަނޑުމެއަޅު  ،ސަބަބަކީމައިގަނޑު    އަރާފައިވޭ.

ނޯސޫލެއު ބަލާކަމުގައިއް  މުސާރައަށް  އަދި  މަސައްކަތްވަނީ  ވޭ.  މިބާވަތުގެ  އެހެންނަމަ  ސާތަކާއި  އްސައަ މު  ކުރާ 

ވަރަށްއަޅާބަލާއިރު ދަށްވެފައިވާކަން    ގައި  އަޅުގަކުގަފާހަ  ވެސްބޮޑުތަން  އަދި  އޮނިގަނނޑުމެރެވޭ.  މި ންގެ    ޑާއި 

މިފައިބިނާވެކަންކަން   މުއައްސަނުއި ފެދުއުމުއައްސަސާ    ވަނީ  މި  ދީފައިވާރުގައި    މި ،  ނިގަނޑާއިއޮ  މި  ސާއަށް 

އަމާޒަކީ  ޑުމެންގެ އެއް  ގަނމިއަހަރު ތެރޭގައި އަޅު،  އެހެންކަމުން.  ރެވޭޞަތުގައި ފާހަގަކު މި ފުރު  ކަން ވެސްމުތައްޤާމަ

އޮނިގަނޑާއި،  ފުންގެ  އްޒަމުވަބިއުނަލްގެ  ރުގައި ޓްރައި އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކުރާއިށް ހަމައަ  ބަޖެޓާ އި  އަންނަ އަހަރުގަމި

ފުންގެ އޮނިގަނޑު  ށް ތަނުގެ މުވައްޒަފަދަ ގޮތަކަނެފުން ތަނުގައި ހަރުލާކުރެވި މުވައްޒަޢާއޮނިގަނޑު މުރާޖަމުސާރައިގެ  

ހަމައަ  .ންއުދިވެގެންއްޓަންބަ ޖާންއެހެދި  އަޅުގަމެ  ދަތިކަން.  މިނޑުމެގައިގެ  މަސައްކަ  ން  މިދަނީ  ތްވަގުތު  ކުރަމުން 

މޯ.ޓީ މަ  ތީގައިކުރިމަވްސް  ލްޑިވީ  ބިލްޑިންގގެ  ހުންނަ  ފަން  2ޓީ  ވަނަ    2.  ފިލާގަފަންގި  ވަނަ  3އާއި  ގިފިލާވަނަ 

ޓަރި  އަޑުއަހާ ކޮ  2ފުންނާއި އަދި  ގައި މުވައްޒަލާވަނަ ފަންގިފި  3ވާއިރު   މެންބަރުން ތިއްބަގިފިލާގައި ޖުމްލަކޮށްފަން

ނަމަވެސް މަސައްކަތްގަނޑުމެންއަޅު  ،ހެދިފައިވޭ.  ފުޅާވެގެ  އިތުނޑުމެއަޅުގަ  ތައް  މުންނަށް  ފުން  ވައްޒަރު 

އަހިނބޭނުންވާ މުވައްޒަޅުގަނޑުމެންނަދު  އިތުރު  ގެނެ ފަށް  ތަނުގެ  ޖާގަފަދަ  ވޭނެކުރެ އެކޮމޮޑޭޓް  ސްފައިކު  ވެސް  އެއް 

ކީ ދައުލަތުގެ  ކުއްޔަ ވެސް    ވަނީނަމަ  އިގަ ށް ބަލާކަމުވޭ. އިމާރާތުގެ ކުއްޔަހަގަކުރެފާވެސް  ން  ގައި ހެދިފައި ނެތްކަތެރޭ

ރުން ފެށިގެން  ހަ  ހަމަ މިދިޔަ އަންގަނޑުމެންވީމަ، އަޅުއަދަދެއް ނޫން. އެހެ ވަނީނަމަ ވެސް ކުޑަ  މަށް  ށް ބަލާކަރަދަޚަ

މަސައްކަތް  ގޮތްގޮތުން  އެކި  ހަމަ  ވެސް  ކުވެސް  މިއަހަރު  އަދި  މިދަނީ  ހައުސިންގ  ރަމުން  ވެސް  ލިޔުމުން 

ހުށަރީއަޓްމިނިސް ވެސް  ދަ ގަނޑުމެއަޅު  ހަޅާފައިވާނެށް  ޖާއުންނަށް  އިމާރާތަކުން  އެއްވެސް  ލިބޭނަލަތުގެ  އެ  ގައެއް  މަ 

ނައިމާރާތެ އެކަމުގެ  ފޯރުކޮށްދޭން.  ގޮތުއް  ދަތީޖާއެއްގެ  ބަޖެއުން  އެ ލަތުގެ  ލުއި ޓަށް  އަންނާނެ  މެކަ  އިން  އް 

ގޮންޖެހުމަކީ  އެއް  އޮތް    ށްނޑުމެންނަގައި އަޅުގަކުރާއިރު މުވައްޒަފުން އިތުރު   އެކަން ،  ހެންކަމުންއެއާއިއެކު.  ކަމަކަށްވާތީ

ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން.     ދަތިވުމުގެ ކަންކަންކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ހިންގުމަށް  ޓުޖެބަބޭ  ލި  ށްއަޓްރައިބިއުނަލްދެން  އެއީ.  

ވަނީ.  އިއް ލިބިފަކެންތަހުކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހޭދަ   ބަޖެޓު  ނުއަހަރުގައި ލިބު  ދިޔަމިއަޅުގަނޑުމެން  ން  ތުގޮމި

އެ  މެންބަ   ވަކި   ތެރޭގައި ތަކުގެ  ޖެހުންންގޮ  އަދި  ފައިލްހިސާބަކުން  ބޭނުންކުރާ  މި  ނުކޮ  ތައް ރުން  ބޭނުން  ށް  ވެސް 

އަޅުހުއް ހިސާބަށް  ސްޓޭނޑުގަޓާލާ  ބަޖެޓު މުކުރުބޭނުން  ތައްނަރީޝަމެންގެ  ވެސް    ންވާކަގާފައިނހި  ކަންކަން  ގެ 

ފާހަގަކޮ އަޅު  ގެޙައްލެއް މިކަމުގެ    ،އެހެންކަމުން  ލަން.ށް ހިތާމައާއެކު  މިނިސްފިނޭގަނޑުމެން  ގޮތުން    އި ޓްރީއާ ންސް 

ވާހަކަދައްކަމުން އޮފީހާ  ދަނީ.މި  ވެސް  ވާހަކަ  ރައީސް  މިވެސް    ލަތްތައް ޞީވަ  މެންގެގަނޑުއަޅު  ދަނީދައްކަމުން 

އެގު  އިކުރުމާތުރުއި  ބަޖެޓު  އިކުރުމާ އިތުރު މީގައި  ންގުޅޭގޮތު  އިކަންކަމާކި  ޅޭގޮތުން  ދެން  ފައި  ވިލިޔެ . 



13 

 

މި  އަޅުގަނ  ވިޔަސްއިނެތްކަމުގަ ފާހަގަނޭވާގަޑު  ބިނާވެ  ،ލަންޖެހޭކޮށް އި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މި  ފައި ޓްރައިބިއުނަލް  ވަނީ 

މައްޗަށް މަސަމެންބަރު  .މެންބަރުންގެ  ބިނާންގެ  މައްޗަށް  ރީ  އިދާ  ގުޅިގެން  އި ކަތާމެންބަރުންގެ މަސައް  އިވެފައްކަތުގެ 

ންމެ  އިން އެސަސާތަކުގެ ތެރެދައުލަތުގެ މުއައް،  މަވެސް. އެހެންނަ ވަނީވެސް މި  އްޒަފުން މުވަ  ގާނޫނީ   އިވައްޒަފުންނާމު

މުވަ ލިބޭ    މުސާރަޑަ  ކު ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ވެރިންނަކީ  އަޅުމުއައްސަސާތަކުގެ    ކު އެ ހިތާމައާ   ނޑުގައްޒަފުންކަން 

ދަންނަވާކަމަށްގަކޮށްހަފާ މެންބަރަވަނީ  ލަން. އަދަދުން  މުސާރަނަމަ  ރުފިޔާ.   24ބެނީ  ލި  އިގެ ގޮތުގައި މިކަށް    ހާސް 

ނޑު  އިރުގައި އަޅުގަރައީސްކަމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވާއަދި  ތުން  ރެއްގެ ގޮމެންބަ  ،ގަނޑު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންޅުއަ

ރުފިޔާ.    28ލިބެނީ    މި  އަށްސާރަމު ރައީސާއިނަހާސް  މިފަދަ    26ލިބެނީ    މިއަށް  ބު  ރުފިޔާ.  ހާސް 

އެންމެ  ފަރާތްތަކަށް ދެން   ނަންގަވާރިސްކް އެފަދަ   އިގެންގަ ނަ ތަކެއްރަކާތްތެރިވާ މިފަދަ ޒިންމާޙައި މުއައްސަސާތަކުގަ

މުސާރަ އަޅުގަނޑުތޯއެކަށީގެންވާ  އުފެދޭ.    މި   އޭ  އަ މި  ގުޅޭގޮތުން  މާ  މިކަސުވާލު  ތެރޭގަކުގެހަރުތަވޭތުވެދިޔަ    އި  

މަސައްއެކި ކުރެ އެކި  ފޮނުވާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެކި  ،ވިކަތްތައް  ހުށަހަޅާ    ،ސިޓީ  ހުށަހެޅުންތައް 

ފާހަގަކޮށްލަން ޓްރައިބިއުނަލް  ގަފުރުޞަތުގައި އަޅު  އަދި މި ހަގަކޮށްލަން.  ވެސް ފާ  ން ވާނެކަވިފައިކުރެމަސައްކަތް ނޑު 

މިފެށިގެދުވަހުން    ނުއުފެދު  ޓްރައިބިއުނަލް ންނަށް  ބަރުމެން ވެސް  ހަމައަށް    އި ދާއަން  އިންޝުއަރެންސް  އަލަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިވަނީ.  ހިފަހަމަޖެ ހަމަރެ އިންޝުއަކުރިން  ނެތް  ވެސް  ކިރިޔާ  އަދި    ޖެހިފައެއް.ންސް 

އިންޝުއަރެންސްމެންބަރުންނަ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ، ސަވާއްޖަހަމަރައީސް އޮފީހުން  ވަނީ.  މި  އި ފަވެސް ހަމަޖެހި  ށް 

މިނޭފި އެކަސްޓްނިންސް  އެންގެވުމާއެކު  އިންތިރީއަށް  މިހާ ޒާމުތަމުގެ  ހަމަޖެހެރުއް  ފުރުޞަތުގައި    މި  ވާހަކަ   ންދާމު 

ކަށް  ކުރެއްވީމާ، ސުވާލުތަ  ތައް  ސުވާލުއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށްވި ފުރުފާހަގަކޮށްލަން. ދެއް 

 ރިއްޔާ.  ކު ޝު. ކަ ދަންނަވާލަންތައްޔާރު ވާހަ ކުރަންޓެންޑްއެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޓްރަ ރަނަ އިބިއުއާދެ!  ހިއްސާ  ،އީސްލްގެ  މި  މާތަށްމަޢުލޫ  ވި ވެކުރެއްއެ  ދަންނަވަން.  ޝުކުރު  ވަގުތު  ޓަކައި 

ކޮމި މެންބަރުންޓީއަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ،ންހުޅުވާލަ  ފުރުޞަތުމަށް  ލުދަންނަވާ  ސުވާލު  ގެ    ފުރުޞަތަށް   އަދި 

އެބަންޑައިގެއެދިވަ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެ  ންއިފައި  ޙުސައިންސާޙިރި  އެއަ.  ން  މެންބަރު    ރިއިއްޒަތްތެ،  ށްފަހުދެން 

 ސާން ޙުސައިން.  ޙިފުރަތަމަ ޖީހާން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އައާދެ!  ސުވާލު އަޅު  ،ގަނޑަށްޅު.  ކު ކޮށްގަނޑު  ތި ލުމުގެ  ޕްރެ  ރިން  ދެވަނަ  ޒެންޓޭޝަންބޭފުޅުންގެ  ގެ 

ރީ އިނގޭތޯ.  ދެން ސޮ  ،ނގަޅަށް އެ ސްލައިޑްވަރަށް ރަޑަށް  މޭޒުން އަޅުގަނއެއީ އިދާރީ ؟ދާނެތޯވިލެ ވާށް އަޅުސްލައިޑަ
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 ސުވާލެއް  ތިންޑު  ނގޭތޯ. އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ އިނ  . އާދެ! ހުރިފައި ހުރި އަދަދުނިމި  ފައިހުށަހެޅިމައްސަލަތައް  އަދި  

ސުވާލަކީ  ކޮށްލަން ފުރަތަމަ  ދަ  އި ދެންމެގަ،  ބޭނުން.  ރައީސް އްކަވަމުން ވާހަކަފުޅު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ    ވިދާޅުވެއްޖެ    

އުސޫލުރައިބިއުނަލުޓް އައި  ޢަމަލުކުރަމުން  ބަދަލު  ގެކު އަޑުއެހުންތަ  ން  އުސޫލު  ބަ  ކޮށްބޭއްވުމުގެ  ރުމުގެ  ކުލުދަ ބަޔާން 

  މިގޮތަށް ،  ލަކީއް އަވަސްވެއްޖެކަން. ދެން އަޅުގަނޑުގެ ސުވާ މޭލެ ނި  ސަލަތައްފެށުމުން މައް  ންވައްމަލުކުރަޢަށް  އުސޫލަ

މިގެނަ  މި ބަދަލު  ކޮން  އި  ނިންމެވީ  ކުރައްވާގެންނަން  ދިރާސާތަކެއް  ކޯމިހާ  ؟ތޯއިފަކަހަލަ  ސިވިލް  މި  ޓުރު  ން 

ބަދަލު މުޢަމަލުކުރަ ބަޔާން  ސިކުރުމުންދާ  ގާމަ ހަސްޓަމަކީ  ގެ  ދާނޫނީ ގައިމު  ވަރަށް   އުޅޭ  ބޭފުޅުން  އިރާގައި    ގެ ގިނަ 

ކްރިޓިޒަމްސްތަކެއް   ގިނަ  އަ  އި އަމާޒުވެފަށް  އެއަވަރަށް  ސިސްޓަމެއް.  ހަމައޮތް  ގައި  އިއްސަލަމަ  އްކޮށް އެއި  އެއާ ދި 

  ންނަކަމަށް ޝަކުވާ ޔާރުން ނުފެ ބަލާ ފަނޑިސަލަމައް  ގައި ނޫނީ ލާޙަމަރުމުގެ  ސަލަ ނިންމުސްމުންނަށް މައްޚަހިމެނޭ  

ސިސްޓަމެ  މި    ން ، ޓްރައިބިއުނަލުއް. އެހެންވީމައުފުލޭ  ތިކުރެއްވީ މަލުޢަމިގޮތަށް  ކޮންކަހަލަ ބޭ    ރާސާއެއް  ދި  ފުޅުން 

ޓްރައިބިއު ؟ތޯއިފަކުރައްވާ އެއްވެސް  އެހެން  އޮ ނަލެ ދުނިޔޭގެ  ބަދަލުކޮށްވޭއް  ބަޔާން  މިގޮތަށް  ކަރުދާހުން    ، ގެންތޯ 

ބަދަލުކޮށްލިޔެކިޔުން ނިންމުމަކާ   ވާހަމަ  އިގެން  ތިލުކުރާ ޞި އަށް  ބަބޭ  .    ކުން ތަޓްރައިބިއުނަލް  ތޯންލެއްވިލަވާ އްފުޅުން 

އަށް  ސްޕްރެކްޓިސަވާ އުސޫލުތަކުގެ ބެސްޓްލުކުރައްމަޢަރައިބިއުނަލް ކަހަލަ ތަންތަނުން  ޓް ޓްމެންމްޕްލޯއިޚާއްޞަކޮށް އެ

ފަކުރާ ޝަކުވާ  ،ނުލާ  އާއިސްހިއަރިންގ  ، ރުއިލާބަ ބަހެއްރާތްތަކު  އިވުމަގެ  ނުލަ  ދާސް  ކަރު  ހަމައެކަނިއި  ކާ 

ހެދިފައި  ރަކަށްތޯ  ވަ ކިހާ އެ ދިރާސާ ؟އޭލުވާ ތަންތަން އެބަހުރިތޯ ޞިށް ވާހަމައައި ނިންމުމަކާ ށް ބަދަލުކުރެވިގެން މިގޮތަ

އް  ޙައްޤުތަ   ގެސްމުންޚަ  މެނޭ ގައި ހިއިލަސަ ލުކުރެއްވިއިރު މައްމިގޮތަށް ސިސްޓަމް ބަދަ   އެއްކޮށްއި  އެއާއަދި ހަމަ ؟އޮތީ

ބައްތެރި ރައްކާ ކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅުތަކުރަން  ކޮންކަހަލަ  އަޅުލަވައިގެން  ހުރީއްވާކެއްތޯ  އެއީ   ؟ފައި 

ފުރަތައަޅުގަ ސުވާލުނޑުގެ  މައްޓް ،  ސުވާލަކީ  ދެވަނަ   .މަ  ނިންމުންތަކަސަ ރައިބިއުނަލްގެ    ފުރަތަމަ ކީ  ލަތަކުގެ 

ނިންމާ ނިންމުމެއް  އިން  އް. ޓްރައިބިއުނަލް އޮންނަ ނިންމުންތަކެ  ގާނޫނުންއެ ދަރަޖަ ދެވިފައި    އިކާ ކަކޯޓުތަލާގެ  ޙަރުމަ

ން  ވަންމުންތަކެއް ނިންމަނިދެވިފައި ހުރި  ދަރަޖަ    އެއެހެންވީމާ،    ޖޭގެ ހައިކޯޓަށް.ހިރާއްނީ ދިވެކުރެވެނާފްޢުމި އިސްތި

ތިއްބަވަ މި  ބޭފުޅުން  ގޮތުގަބަ މެން  ޓްރައިބިއުނަލްނީ  ތިއްބަވާ  ޖުޑީރސްގެ  މަރުޙަގެ  ޝަރީ.  ގައި  ލާ ފުރަތަމަ 

އެހެން ފަނޑިޔާރު  ކުރައްވާސައްކަތްމަ އަދި  މަރުންނާއި  މަސައްކަތް ޙަ  ކޯޓުތަކުގައި  ފަނޑިޔާރު ލާތަކުގެ  ން  ކުރައްވާ 

އެބަޢަމަލުކުރައްވަންޖެ  މިންގަނޑުތަކެއް  ސުލޫކީ  މަހޭ  އަދި  ފުޙަލަސްއޮވޭ.  ޢަތު  ހާލަތްތަކުގައި  ރަންޖެހޭ  ކު ލުމަށުއަރާ 

ބަޔާ  ތަކެއް އުސޫލު އެބަވެސް  ހެމެ  ޓްރައިބިއުނަލް އޮވޭ.  ންކޮށްފައި  މިންގަނޑެއް  ސުލޫކީ  މިއަދާ    ދިފައިންބަރުންގެ 

އެބައޮތް ވެސް  މަސްލަބަރުން މެން  ޓްރައިބިއުނަލްކޮށް  އެއް އި  އެއާ ؟ތޯހަމައަށް  ފުށުއެރުޙަގެ  ދިމާވާ    މެއް ތު 

ގަރަންޖެހޭ  ލުކު ޢަމަ  އިހާލަތްތަކުގަ  އަޅު  އިއެއާ  ؟އެބައޮތްތޯ  ހެދިފައިލެއް  ސޫ އުނުވަތަ  އް  ވާއިދެ ވަކި  ނޑު  ގައެއްކޮށް 

ބޭ ހަމަޓްރައިބިއު  ނުންސާފުކޮށްލަން  ކިބައިން    ނަލްގެ  މެންބަރުން  އެވަކިވަ ހުރިހާ  ތިއިން  ބޭފުޅެކިން  އްގެ  އްވެސް 

އޮންނަ ކުންފުންކޮށް  ، ޚާއްޞަ ތެއްޙަހިއްސާއެއް ނުވަތަ މަސްލަ   ވަތަ ލޯ ނު  އް ޕެޝިރޕާޓްނަވަތަ  ޏެއް ނުހިއްސާއެއް 
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އެ އެމްރފަ އަދި  އޮވޭތޯއާއި  އޮންނައް  އެ ގޮތަށް  ހުށަހެޅިއްޖެސަލަ މައް  ށް އަރައިބިއުނަލްޓްން  ތަންތަނު  ނަމަ  ނަމަ  އެއް 

ސުވާލަ  3ދެން   ؟ކިހިނެއްތޯ  ޒްބަރމެމް  ނީ ޢަމަލުކުރައްވަ ތި،  ކީވަނަ  ހުށަހަޅުއްވާފުބޭ  މިހާރު  ތި  އޮތް  ޅުން  ފައި 

ހަމައަށް    އިއާ   2012،  2011،  2010،  2009ތަކުގައި  ފެންނަ މަޢުލޫމާތުމި  ނޑުމެންނަށް  ގަން އަޅުންޓޭޝަނުރެޒެޕް

ހުށަހެ އޮންނައިރު  267ސަލަތައް  މައްނު  ޅުދާއިރު  ބަޔާންކޮށްފައި  އެވާނިންމަ  ކަމަށް  ސަލަ. މައް  143  އޮވޭ ބަފައި 

އައި އަ   އި އާ  2019،  2018  ސްފައި ނަމަވެސް  ބޮހަމައަށް  ވަރަށް  އެބަ ންނައިރު  ފޯލްއެއް  މިފެނޭ  ޑު  ގޮތަށް  . 

ސާފުކޮށްލަން    ނޑުގައަޅު  ންތޯވެގެއްކިހިނެއޮތީ  ބޮޑަށް ދަށްވެފައި ނިސްބަތުން މި   މިހާވި އަދަދުސަލަތައް ނިންމެމައް

 ؟ބޭނުން

 

 : ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

  ލީމަ ތެއް ކޮށް ނެ. އިޝާރާއްވޭވާބު ދެވެސް ޖަ މެ މެންބަރަކަށް   ކޮންރައިބިއުނަލްގެ އްވި ސުވާލުތަކަށް ޓްކުރެ  އެދެ!  އާ

   .ށް ފުރުޞަތުއަސް. ފުރަތަމަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީވާނަންތު އަރުޞަފުރު އަޅުގަނޑު އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދު ޝިފާޢުއަޙްމަ  އަލްއުސްތާޛުރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބެހޭވަޒީފާއާ

ދާއިރާގެ   ، ޔާޝުކުރިއްއާދެ!   ޙުސައިން  ރު މެންބަ  އިއްޒަތްތެރި   ތުޅާދޫ  ސުވާ  އެ  ޙިސާން    3ލުތަކަށް.  ކޮށްލެއްވި 

ވެދިޔަ އަހަރުގެ  ވޭތު  ކޮށްލަނީމި    ފާހަގަމި  ވާލުގެ ގޮތުން  ށްފައި މިވަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ސު  ކޮމްލަކޮށްޖުވާލެއް  ސު

ކޮން ނޑުމެން  ގައަޅު  ނުވަތަ  ތޯކުކާއެކަހަލަ ދިރާސާތަކަޖުރަކުރީ ކޮންހިނޑުމެން  ގަގެ އުސޫލަށް އަޅުކުރުމުބަދަލު  ބަޔާން

ޕްރެކްޓިސްމެން ކޮންއަޅުގަނޑު  ތޯއިގަބެލުމަށްފަހު   ކަންތައްތަކަކަށް ބަލާފަކަކަތަކަހަލަ  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ ؟އި މިވަނީށްތޯ 

ފާމި  އަޅުގަނޑު   ސްލައިޑްސްހަގަކޮފަހުން  ސްލައިށްލި  އަޅުގަނޑު  ތެރެއިން  އަޅުވާތަކުގެ  އެއްކަލަ    ވާނެ ފައިޑެއް 

  އް ވަރަކަށް ދުވަހެ ވެސް  ކޮންމެ  300ގާތްގަނޑަކަށް  މުއްދަތު  .  ވާހަކަގެ  މައަށް ހޭދަވާ މުއްދަތުހައި  ލަ ނިންމުމާމައްސަ

މިހޭދަވެ ވަޑައިގަންނަވަ  އިލާސާއާޚުވަނީ  ފައި  ސަބަބަކަށްހަމައަށް  މައިގަނޑު  އޭގެ  އަ  ން.  ޅުގަނޑުމެން  މިވަނީ 

ފާހަ  ގޮންޖެހުމެއް އެކޮށްފައި ގަކަމަށް  ސަބަބަށް  ވާ  ތެރޭގައިއް  އެއޭގެ  މުވަ   ވާތީވެ.  ދަތިކަން.  އްޒަފުންގެ  ސަބަބަކީ 

ކަން  ހަމަ ދެފަރާތުން ދައް   ވާހަކައް މެޑު އެހުމަ ކޮންމެ އަގެންދިޔައީ ހަކުރިއަށް ންތައް އަޑުއެހުމެން ކުރިން  ޅުގަނޑުއަ

ވާހަކަ ފުރުޞަތުބޭނުންވާ  ވާހަކަ   އެ   ،ދެވިދައްކަން  ލިޔެގެންންތަކެބަޔާ  ކުރެވި،ރުލަ މަހު  ތައްދައްކާ  އެގޮތަށް  އް   .

ކުރިއަމައް  ނޑުމެންގައަޅު ގެންދެވުނު ސަލަ  އެހިށް  އިދާރީ ގޮ  އި ކަމާނދު  ބޮޑު  ގުޅިގެން  ވަރަށް  ންތަކެއް  ޖެހުގޮންތުން 

ފާހަގަކު  ވާކަންޖެހިފައި ލާންކުރިމަތި އެގޮތުރެވޭވެސް  މަހު  ން .  ބަޔާންމައްސަލަތަކުގެ  ގިނަ  ޟަރު  ނުލިޔެވި  ތައް 

އްލަކަށް  ޙަ  އިތުރު  ،ބޮޑުވެ  ސަބަބުން ބުރަ ށް އެކަމުގެ  ންނަޒަފުވެފައި ހުރި މުވައްލުވާއަދި ހަ   އިހޭދަވުމާ  ކެއްދުވަސްތަ

ހުރި  ބޭނުންވެފައި  ބޭސްކޮށްދަނޑިވަޅެއްގައި އެ  ދާން  ދަތިކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޤީޤަތު ޙަ  ތަނުގެ އެ  ކުރި  ޖުރަ ހިގައި 
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މި  އުސޫލު ދެން  އުސޫލަކީ.  ސިފަހު ފަމަށްކުރުހިޖުރަ  ނޑުމެންގައަޅު  އުސޫލަށް  މި  ރަސްމީ  މިއެއްގައިގައި  ތަނަށް  ހާ 

އަޅު  އެއްވެސް  އުސޫލާ  ނޑުމެންގަފަރާތަކުން  ޝަކުވާއެ ގުޅޭ  އި މި  ހުށަހަޅާފަގޮތުން  އެހެންނަ  އިއް  ،  މަވެސް ނެތް. 

މެންބަރުނޑުމެންގައަޅު މަޝްގެ  މިހާރު  މެދުގައި  އަޅުގަނކުރެވި  ވަރާ ންގެ  މަސައްއަދި  ފެށިފައި ޑުމެން  އެއް ކަތް    ވާ 

އެ އުސޫލު  އަހަރުގައި  ޤީޤަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ  ޙަމުންދާ އުސޫލު ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން.  ޢަމަލުކުރަ  ހާރު މިކަމަކީ މި

މައްމައިގަނޑު  ހުނުގެންނަންޖެ ސަބަބަކީ  ގޮސް    ސަލަތައް     އެއް   އި އާދަރަޖަ  ގެ ކޯޓުތަކު  ތައްއްސަލަމަދިގުދެމިގެން 

ދިގުދެމިގެންމައްސަލަށް  ކަލަލެވެ ހީވާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރުބި   މުގެއުދިތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ތީ.    ޖެހޭ  ނިންމުންއެއީ 

،  ގެނައި ބަދަލެއް އެ ބަދަލަކީ. އެހެންނަމަވެސް ޅުގަނޑުމެން ގޮތުން އައެ މާ، ހޭ. އެހެންވީޖެވަސްވާން. ތަފާތުވާން އެބައަ

  އި އާ ތަޖުރިބާކުރެވުނު މި    ނަށްންނޑުމެއި އަޅުގަތެރޭގަ   ވީ އަހަރެއް. އަހަރު ބަދަލު ގެނައިތާ އަދި މި  އެގަނޑުމެން  އަޅު

މައްސަ އަޅުގަނޑު މި  ގޮތަލަތަކުގައި  މެން  ގެންދެވުނު  ރިކުރިއަށް  ވެސް    މި  މަށްފަހުގައި ރުކުޔަތް ޢާށް  ކަންކަން 

ސު ޖަޢާމުރާ ދެވަނަ  ދެން  ދަންނަވާލަން.  ފުރުޞަތުގައި  މި  ވާހަކަ  ފާހަގަކޮށްފައިވޭ    ގޮތުން   ވާލެއްގެ ކުރަމުންދާ 

ކޯޓަކުން    ލާޙަ މަތީ މަރު  ނީ ކުރެވޭބަދަލުމި ނިންމުންތައް  ކެއް.  ޖުޑިޝަލް ނިންމުންތަކީ  ތަކަންމުންލްގެ ނިޓްރައިބިއުނަ

އެކުލަވާފައިވޭތޯ ކުރެއްވި    ނޑެއްމިންގަލޫކީ  ސު  .އްގައިންމައިފި ހިނދެގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ނިހޭ ތަކާ ބެނިންމުން  އެ

ޖަވާބުގައި ދަންނަވާލަނީ މެންބަރުއުނަލް އިބިޓްރައި  ގައަހަރު ވަނަ    2014  ،ސުވާލުގެ  މެދުގައި ސު ންގެ  ލޫކީ ގޮތުން  ގެ 

މި އެކުލަވާޢަމަލުކުރާ  އެހެވިފައި ލެންގަނޑެއް  މިންގަނޑެއް  ކީ  ޑަމިންގަނ  އެ   ،ވެސްންނަމަވޭ.  ނޫންކަން  މެންޑޭޓަރީ 

މާނައަކީ  އިނިންމާފަ  އޭރުގައިމެންބަރުން   މެންޑޭޓަރީ  ވެވަނީ.  ގޮތް  އެއް   ވެސް  ނުކުރުންޢަމަލު  ސްޢަމަލުކުރުން 

އަޅުތަކެއްކަންމުންނިން އެ ކޮންސަރން  ފާޅުކޮށްފައިވާނެ. ދެން  ވުމާއެކު  ބަދަލު  ދައުރު   ގައި މިދިޔަ އަހަރު  ގަނޑުމެން 

މެންއަ ރައީ  ކޮށް ޔަނުއްޢަ ން  ރުބަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތަކީ  އޮވަކިކުރާ  ކަމަށްވާތީއާއެކުސް  އަޅުގަނޑުމެން   ފީސް 

ސުލޫބޭނުށް  މެންނައަޅުގަނޑުމަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެ   މިންގަނޑެއް.  ންވޭ  ސުލޫކީ  ގަނޑުމެންއަޅު  ،އަޅުގަނޑުމެންކީ  ގެ 

ފާސްކޮށް ޢައޭ  ނަށްންއަޅުގަނޑުމެގެން  މިންގަނޑު  ހުރެލުކުރުމަގައި  ދަތިތަކެއް  އިދާރާއަކުން    ހެން އެ   ، ދާނެތީވެމަށް 

ދެށް  ނޑުމެންނަގައަޅު ބޭނުންވޭ.  މިންގަނޑެއް  ފުށުޙަމަސްލަ  ން ސުލޫކީ  ފާހަގަކޮށްތުން ޅޭގޮގު  އި ރުމާއެ ތު  ލަން   

ލުކުރާ އުސޫލަކީ  ބެހުމުގައި ޢަމަ  ސަލަތައް ކަމުގައި ވާނަމަ އޭގައި މައް  އެއް ތު ފުށުއަރާ މައްސަލަ ޙަމަސްލަ  ނީވަބޭނުން

ގަވާއިދު  ޓްރައިބިއުނަލްބެހޭ  ވަޒީފާއާ އިޚުއަށުން ރައީސްވަނަ މާއްދާގެ ދަ   34ގެ  ދަތިޔާރުށް ލިބިދޭ  ސަލަ  މައްށުން  ގެ 

  ސަލައިގެ ގައި މައްކަންތައްތަކުގެ ތެރޭ   ކުރަންޖެހޭ ރިޢާޔަތް  އި މިއްވާއިރުގަވާލުކުރަހަ   .ކުރަނީ   މި ހަވާލު  އިމެންބަރުންނާ

ގޮތަށް  އެސަލަތައް  އްބައްލަވާފައި މަތަކަށް  މަޢުލޫމާތުކަހަލަވާ މުއްދަތާއި މި ހޭދަ ށްއްސަލަ ނިންމުމަމަ ،މިނާއިޑުކުޑަ ބޮ

މެން  .ނީވަބައްސަ މިހާދެން  އުސޫލަކީ މެންމަލުޢަ  ރު ބަރުންގެ  އޮފްކްލިންފް ކޮބަރެއްގެ  ކުރާ  އަންނަ  އިންޓްރެސްޓް    ޓް 

ލިބު  އެއްސަލަމައްއެ  ވާނަމަ  ކަމުގައި ސަލައެއް  މައް މެންބަރަކަށް  އެ އެ  އަޅުގަނޑުމާއެކު  މެންނަށް  ކަމެއް 

ނެވި  ދެން  އެއްވެސް މިގެ  ން އަޅުގަނޑުމެންސަލަ ބަދަލުކުރެވިދާނެ. ދެންބަރަކަށް އެ މައްމެ  އްވުމުން އެހެންސާކުރެ ހިއް
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  ، ޝިޕެއްގައި ރގައި ޕާޓްނަފުންޏެއްލަ ކުންމެންބަރުންގެ އެއްވެސް ކަހަ  ޓްރައިބިއުނަލްޑެއްގައި  ސުލޫކީ މިންގަނށް  ގޮތަ

ނޑުމެން ގަވީނަމަވެސް އަޅު  ސާފުކޮށް ނެތްކަމުގައިވާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ހިއްސާއެއް އެކުލެވެން  އިތަނެއްގަ   އެހެން

ޢަ މަމައެންމެން  އެފަދަ  އުސޫލަކީ  ފުށުޙަސްލަލުކުރާ  މަސަތު  ތިބު  އި އްކަތާއަރާ  ދުރުވެ  އެފަދަ  ކަންކަމުން  ން. 

ބެލުމުގައި  އެ މެންބަރަކު އެ މައްސަލައެއް  ނދެއްގައި ހެޅިއްޖެ ހިއެއް ހުށަމައްސަލަ  ގުޅޭ  އި ތަނަކާ ށުއަރާ ފުތު ޙަމަސްލަ

  މުގައި އަޅުގަނޑަށް އް ބެލުމައްސަލައެ . އަދި އެފަދަ  ވަންނަދަން  ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި   ނެ ވާހަކަ ރަކާތްތެރި ނުވާޙަ

އަޅުގަނޑު   ދުވަސްތަކުގައި    މިމިހާތަނަށް  މެންބަރަކު  ވެސް  އި  ތެރޭގަ ހޭދަވި  ނުވާނެ  ވެފައި ރަކާތްތެރި ޙަ އެއްވެސް   

ދަންނަވާލަ  ވާހަކަ ދެން  ވެސް  ސުވާލު  3ން.  ފާހަގަ  ގޮތުގައި  ގެވަނަ  ނަ  ވަ  2019އަދި    2018  ކޮށްލީމި    މި 

މައް ދައަހަރުގެ  ނިންމުން  ޖުމްލަސަލަތަކުގެ  ވާހަކަ.  މިށްވެފައިވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  ވަނަ    2018ޖެހެނީ    ގޮތެއްގައި 

ވަނަ އަހަރަކީ.    2018ކޭ  ދިޔަ އަހަރެންބަރުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެގެންގެ މެޓްރައިބިއުނަލް  ބެހޭ ފާއާވަޒީ،  އަހަރު

ފެށުނުއިރު  އެ ތިއްބެވީ ލްނަޓްރައިބިއު  ގައި އަހަރު  އެހެންނަމަވެ  4ޖުމްލަ    ގައި  ގޮތުން  ނޫނީގާ،  ސްމެންބަރުން.   7  

ތި ތެރޭގައި  މަހުގެ  އޭޕްރިލް  ކީ.އަޓްރައިބިއުނަލްބެހޭ  އާފާވަޒީ  އިދާރާއެއް  ބެންޖެހޭމެންބަރުން  ހުންނެވި    އޭރުގައި 

އިސްތި ވަޒީފާޢުރައީސް  ކޯޓުގެ  ދެއްވީ  އެހިސާބު  ވަޑައިގަތުމަށް  އަކަށްފާ  މަހުން  އޭ  ންޓަކައި.  ގެން  ށި ފެޕްރިލް 

ނެއަށް  ހަމަ  އި އާ  14ގެ  މަހުމެއި އަޅުގަނޑު  ވަނަ    14މެއި  ދިޔައީ.  ހިނގަމުން  އުނަލް ޓްރައިބި ތި  ރައީސަކު  ދުވަހު 

ތިއްޓްރައިބިއުނަލް   ގައިރު އޭހަމައިން    އްޔަނުވުމާއިޢަ އަޅުގަނޑު    5ޖުމްލަ    ބެވީގައި  ދެން  މެންބަރުން. 

އަޅުގަނޑަށް  އިޖުލަ   ގައި ންވުމަށްފަހުއްޔަޢަ އެނގުމެއް   މަހުގެ ތެރޭގައި  ވަކިކޮށްފައިވޭ. ވަކި   ވެސް  މެންބަރަކު    ނެތި 

އެ   ދުވަހުގައި  އަޅުކުރި  ގުޅުއްގަމެންބަރު  އެނގުނީވަކިވާފައި  ނޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  ބުނީމަ  ވެސް.    ކޮށްފިއޭ 

ވައިގެން. އެ  ގޮ  މެންބަރުން   3މްލަ  ޖު  އެކު ޖެހުނީ އަޅުގަނޑާނޑު ހޭދަކުރަންގައަހަރުގެ ބާކީ ބައި އަޅު،  އެހެންކަމުން

ހަމެންބަރުން  3ތެރޭގައި    ބައިގެ  ކީބާ ވެސް  މަސައްކަތަމަނަކީ  މި    ނުވާތީ ޔަކަށްބަ  ތިބި   ޚާއްޞަވެފައި  ށް އެކަނި 

ދިރިއުޅުން ފަރާތަކަށް   އަމިއްލަ  އުޅޭ  ނަ  ޓީ ޗުއް  ،ވާތީވެސް  ދަތު ޢު.  ންގަވާފައިވަނީވެސް  ވެސް    ރުމްރާ 

އެ ކުރައްވާފައި  އައީ ންނާއެ މެންބަރު  3އެ    ،ކަމުންންހެވަނީ.  މެނޭޖްކުރަމުން  އަހަރުގެ    2017  އެ   ކު  ވަނަ 

ލިބުނުނޑުމެންނަގައަޅު އަޅުގަނޑުމެން  މި .  ޑާއެކުލޯލައިގެ  އްސަ މަ  79  ށް  ލޯޑާއެކު  އެ  އެކަންކަމާއެކު  ހެންކަމުން 

ފާހަކުރިއަމައްސަލަ   އުފަލާއެކު  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ގެންދިޔަ  އެކަށީގެން މައްނީ  ޖެހުރަންކު ގަށް  ވަރަށް  ވާސަލަ 

ސް  ލަސްނުވެ ދިޔަކަން. އެހެންކަމުން  ނިންމަމުން  މިޓެޓިސްމައްސަލަތައް  އެދަ  ޓިކުން  ނޑު  ކަންކަން އަޅުގަ  އްކަނީ 

 .. ރު.ވޭ. ދެން އިތު ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައި  2018މައްސަލަ  120  އެ .ރެވޭގަކުފާހަ
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މެންބަރުލްބިއުނަ ޓްރައިއާދެ!   އެހެން  އަޅުގެ  އިޝާރާތެއް  ގަންނަށް  އިނގޭތޯ.  އަރުވަން  ފުރުޞަތެއް  ކުރު  ހަމަ  ނޑު 

ފުރުގައަޅު  ކޮށްލީމަ ކުރެއްވި ސު  ދެންމެ  ވާނަން. ދެންޞަތު އަރު ނޑު އެ  މެންބަރު  ވާލުތަކުގެ ތެރެއިން  އިއްޒަތްތެރި 

ސުވާލު  އޮ  ،ސީދާ  ގެއެއް  ހިތުގައި  އަޅުގަނޑު  ގޮތް  ކުރެއްވި  ރެކޯޑުކޮސީދާ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތް  އޮތް  ތް  ށްލެވިފައި 

ސީދާ  ގެބަރަކު މެންޓްރައިބިއުނަލްގެ    ތަކީގޮ ކުން  ސާ އްހި  ނޫނިއޮންނަ  ލޯފުނި  ތަންތަން  ރމްއެފަ   އްޔާ  ކަހަލަ  އް 

ކުރެއް  އެބަހުރިތޯ އެގޮތަށް  ސުވާލު  އޮއެ  ދެން  އޮތްކަން  އްޔާތިވީ.  ރަނގަޅު ފާހަ  ންހެއެ  އެންމެ    ގަކޮށްލެއްވިޔަސް 

  ލައްވާ ބައް ސަލަމައްނާންނަގޮތަށް ސްޓް ރެމުގައި ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްތި ބެއްލެވު ،ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްބައޮތްއެ

 ތިއްޔާ އޮތްކަން. އޮ ، . އެހެންނަމަވެސްރެއްވީކަމަށް ތި ފާހަގަކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއުސްލްގެ ރައީސް އަލްއު ބިއުނަރައިޓް  ވަޒީފާއާބެހޭ

   އްގައި.ރމްއެ ފަ ނެ ލޯ އޮންނާ ސާއް ހި ޅުގަނޑުގެ ނުއިރުގައި އަގުޅު އާއި ނޑު ޓްރައިބިއުނަލްޅުގައަ

 

 ދެއްކެވުން: ކަވާހަ ތުންރިޔާސަ

ކޮން މެންބަރެއްތޯ އެދި ފުރުއާދެ! ދެން  ރައީސްއާދެ! ޓް   ށް.ޞަތަކަވަޑައިގަތީ  ށް ފުރުޞަތު  އަރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު 

 އަރުވަން. 

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ޒުހައިރު هللا ދުނަތު ޢަބްއަލްއުސްތާޛާ އާމި އީސާބު ރަ އިގެ ނަލް ނަރައިބިއުޓް ބެހޭ ވަޒީފާއާ

ގުޅޭގޮތުން    ލާސުވާ   3ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި    އަޅުގަނޑުމުޤައްރިރު.  !  އާދެންބަރު.  ޒަތްތެރި މެއިއްޔާ  ދެ! ޝުކުރިއްއާ

އިތުރަށް   އެތަކުޑަކޮށް  ބޭނުންވާތީވެ  ވާހަ  ފުރުޞަތަކަށް  ފްސީލުކޮށްލަން  އެދޭ  ދަންވެސް  ފުރަތަމަ    .ލަންނަވާކަ 

މި   އްޔަންޢަ ބަރަކު  މެން  3  ންމެނޑުގަ އަޅުށްކަކަމަ ދުވަހުގައި.  25ހުގެ  މަ  ޗު މާރި އަހަރުގެމިވީ  ން  ކުރި  ގެއޭ   ވަނަ 

ޑުމެން މިތަނަށް  ޅުގަނ، އަ. އެހެންވީމަފައިރެވިކުއްޔަންޢަމެންބަރެއް މިވަނީ    ވަނަ ދުވަހުގައި އިތުރު ދެ  7ރީ  ނަވަޖަ

މަސައްއްޔަނުކުރެޢަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރުތަކަތްވިގެން  ފާހަވެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރުގައި ރުވާލިއި ކު އް  ނު  ވުކުރެގަ ސް 

އެތައްކަންބައެއް   ފާހަ  ބަހުރި.ތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ގައި ތު ޙަޤީޤަޓްރައިބިއުނަލްއަކީ    އީގަވެގެންދިޔައެގޮތުން 

މަސްލަމު ބެލުމުގަމާޙިތު  ޙަވައްޒަފުންގެ  މައްސަލަތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ނޫނީ  އި  ތުގަޙަޤީޤައި  ޔަތްކުރުމުގައި 

އްލުކުރުމުގައި  ޙަން  ޖެ ކަމަށްވާނަމަ އެކަލައެއް ޖެހިއްމެދުގައި މައްސަރާތާއި ދެއަދާކުރާ ފަ   ޒީފާނާއި މި ވައްޒަފުންމުވަ

ކަހަލަ  ގޮތެއްގައި ގެންދެވޭ    ނިވިމެހެއްޓެތުގައި މި ދެޙަޤީޤަ. އެ ރިލޭޝަންޝިޕް  ރޭތައްތަކެއް އެބަހު ވިސްނަންޖެހޭ ކަން

މަސް ރަނ އޮތް ޙަލަގަޅު  މަކަގޮތަ  ތު  އެބަޖެށް  ބަލަން  އެހެއްސަލަތައް  އަންވީމަހޭ.  ބޮޑަށް  ،  ޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބަދަލުކުބަޔާމި  ދިޔައީ  ފާހަގަވެގެން އުސޫން  އަރާ  ކުރާޅުލުން  ދި  މަ ނަވާ  ކަމުގައި ގަނޑުމެން  ގުލައިގެން  މައްސަލަ 
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ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެންދާ  އްލިދު ގެ ޞަޤުމަ  މުގެޓްރައިބިއުނަލެއް އުފެއްދު  މްޕްލޯއިމަންޓްތުގައި އެޙަޤީޤަދިއުމާއި  

ފާހަ  ގިނަ އެހެންވީމަ،މެންބަރުންނަށް  މިވަނީ.  މަސައްއަ   ގަވެފައި  މިވަގުތު ޅުގަނޑުމެންގެ  ރުކުރުވާލާފައި    ކަތްތައް 

ބަލާއިރު ގޮތަށްންނަ  ހު އަޅުގަނޑުމެންގެ    އަޅުގަނޑުމެވިސްގައި  ބައްޓަންކުރަން  އެބަ  އުސޫލު ންނުން  މި    ގެ 

މި.  ލުކުރަންބަދަ އުސޫ ދެން  ބަދަ  މިލަށް  ކަމަށް  2018  އީދިޔަ   ލުވެގެން  މެދުތެރޭގައި  އަހަރުގެ    ވާތީވެ ވަނަ 

އެ ސަބަބުތަކަޙަޤީޤަދަލުކުރި  ބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ނުވޭ.ގަޅުއަ  ށްކަތުގައި އެ  ސާފެއް  ،  ނަމަވެސް  ނޑުމެންނަކަށް 

އެބޫލުކުގަށް  އަޅުގަނޑަ އި މި  ރުގަވާއި   މުގައިކަމެންބަރުން  4އެންމެ  އްބެވީ  މުގައި ތިހިންގުވަގުތުގައި    ރެވޭ ގޮތުގައި 

ލޯޑްލޯޑްރ ވައޯ ކޭސަސްތަކެއްގައި  ،  އަޅުކުރިއަށް  އޮފް  މެންބަރުންނަށްގަގަނޑަށް  ދާއިރުގައި    ވެސް   ބޫލުކުރެވެނީ 

ބޮޑުޙަޤީޤަ ލޯޑް  އަޅުގަވެގެންތުގައި  ޗެލެންދިއުމާއި  މިހިރަ  ފާ ރަ  ސްތައްރޖަނޑުމެންގެ  އެ    ހަގަކުރެއްވި އީސް 

އަޅުގަނޑުމެ  ންމުވައްޒަފު  ތުގައި ޙަޤީޤަންގެ  މެއަޅުގަނޑު  ލާއިރުގައި ށް ބަސްތަކަރޖަޗެލެން ންގެ ވަރަށް  މަދުވުން މިއީ 

ޗެއެހެ  ންޖެއް.ޗެލެބޮޑު   އެ  އަޅުގަބަޖަށް  ލެންންވީމަ،  އެ    ނޑުމެންނަށްލާއިރުގައި  އެބަ  އެ  ޙާވިސްނޭ  ލަތުގައި 

ގަނޑުމެން ކުރިއަށް  ވީމަ، އަޅުންއެހެ  އްކަން.  ކުރުމެރިދަލުކުށްފައި ބަތްކޮޔަޢާކަކަށް ރިއެ ސަބަބުތަ  ލުކުރި ކުރުމަކީ ބަދަ

ބަލަޕްރެކްޓިސަ ބެސްޓް  އޮތްތަނުގައި  އޭގެ  .  ންލުކުރަބަދަތައް  އްބަ ވިސްނަން އެ ކަންތަ ން އެޑުމެއަޅުގަނ  އި ސްތަކަށް 

އަޅުގަނޑު   ކުލައްސަމަމި    ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ހަމަހަގަކޮށްލަން  ފާކުރިން    ރީ ނަޕްރިލިމިދާއިރު  ރިއަށްތައް 

އެބަދޭ ކުރިސްތަކެއްޓިންގމީ މެންއަށް  ދެ ރުގެބަ.  ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު   ހާޒިރުގައި  އިންފޯމަފަރާތް  ވަރަށް  އެއީ    ލް ގައި 

މި  ޖެހޭ  ހަޅަންހުށަ  ތުގައި ޙަޤީޤަފަރާތުން    މެންބަރު ދެ   ނީގަކުރާ އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަ  .ދަނީށް މިގޮތަ  އެއްމީޓިންގ

ހުށަހަޢުމަ ގުޅިގެން  މައްސަޖެންޅަޟޫއާއި  ކޮބައިލިޔެކިޔުންތަކަވާ  ންބޭނުގެ  ލައިހޭ  ބަލާނެ.  ކީ  ށްވާނަމަ  އެހެންކަމަތޯ 

އަޑުއެ ކުރުވެގެންއަޅުގަނޑުމެންގެ  ނިމިއަވަހަ  .ދާނެހުންތައް  ނަމަވެސްށް  މި ޅުއަ  ،ގެންދާނެ.  ނެވި  ދެން  ގަނޑުމެންގެ 

އަ  ންޖެހުންތަކާއިގޮ މީޓިންގނަށްންޅުގަނޑުމެހެދި  ޕްރިލިމިނަރީ  މި  މިވަނީ  ކޮން  ސްތައް   ގޮސްޓްޑަކްވެސް  .  ފަނުވެ 

އައެހެން އެ ވީމަ،  ހީވަނީ  ތަފާޅުގަނޑަށް  އެހިސާބުތަކު  ސް   ކަންނޭނގެ    ން    ތު ލާލަދަ އެ  ތުގައި  ޙަޤީޤަކަންތައްތައް 

ކަމަކަންކަމާއި    އެ  ށްދެނީ.ކޮ އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  މައްސަލަގަށް  ދިގުލަބޫލުކުރަނީ  ގޮސްތައް  އެހެރީ.  އިގެން  ފައި 

އޭގެ އިތު އަޅު،  ނަމަވެސް ފާހަގަކޮގަނޑު  މިކޮޅަށްނއަޅުގަ  ނުންވޭ ށްލަން ބޭރުން  ޖޮއިންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން    ޑުމެން 

ފެށިއިރުގަ އަޅުގަމަސައްކަތްތައް  ފާނޑުއި  ސުގަވެގެންދިޔައީހަމެންނަށް  މިންލޫ  ވަކި  ނޫނީ  ނޑެގަކީ  ކަނޑައެޅިފައި  އް 

އަށް  މީޓިންގ މެންބަރުންގެ    ންނާނެ ލީ އިނަސަރއަޅުގަނޑު ޕައި  ބަލަ  ކަންކަމަށް   އެހެންވީމަ، އެ   ކަން.އިދެއް ނެތްވާގަ

ކޮށްފައިވާނެ  ގަމެން ފާހަ އަޅުގަނޑު  އޭގައި ގެން.  ގުޅިއެއީ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި    ގަވާއިދެއް.ގަނޑު  ހުށަހަޅާފައި އަޅު

ކީ  ލޫސު  ދެން .   ގަޑިތަކާއިނޑުމެން އިންފޯމްކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ ؟ތޯގައިތަކެއްޑިއަޅުގަނޑުމެން ހާޒިރުވާންޖެހެނީ ކޮން ގަ

އޭގެކަންތައްތަ މައަ  ތެރޭގައި  ކެއް.  ފުށުއަޙަސްލަ ޅުގަނޑުމެންގެ  ކިހާވަރަކަށްތޯރަތު  އަޅުގަނޑުމެންގެ   ؟ނީ 

މިންތޯ އަޅުގަނޑުމެތަކުގައި ކިހާ ހިސާބަކުކޭސަސް ކަނޑައަޅަން  ށުއަރާތޯ  ފު  ތު ޙަސްލަމަ  ޅުގަނޑުމެންގެ އަ  ނީ ޖެހެ  ން 
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އެ  ؟ންތޯނޫ ސާފުކޮށް  ކަންކަން  އެއީ  ޑިސްހު   ވަރަށް  ފަރާތަކަށް  ކަމަންކުރެވެކްލޯޒްރިހާ  އަޅުގަނޑު  ޖެހޭ  ށް 

ން ފާސްކުރުމަށްފަހުގައި މިވަގުތު  ޑުމެގަނބައްދަލުވުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ  ކަންކަން އަޅު  ބޫލުކުރާތީ. އެ ގަ

ލުކުރަނީ  ޅުގަނޑު ގަބޫ މަ އަވާނަ  ން ކަމަށްހެއެ  ތީ.އޮލާގައި މިހާރު  ޙަރުނުވުމުގެ މަ އޮފީހަށް ފޮ  އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް

ކަމަށް.ޙަކަށް  ތަތައްންކަ  އެ ލިބިގެންދާނެ  ފާހަގަކު  އްލެއް  ގޮތުން  ސުވާލެއްގެ  ދެވަނަ  އަޅުގަނޑުމެން    ރެއްވީދެން 

  ގެ ހަމަގައިމު ގައި އަޅުގަނޑުލާއިރުބަ   ށްއެއަ  ނޫންތޯ.  ނުވަތަ  ވޭތޯ އް އޮއެ މްރފަ  ތު ހިމެނޭ ލޯ ޙަބަރުންގެ މަސްލަމެން

ގަނޑަށް   އަޅުން ރުއިތު  ނެ. ދެން އޭގެ ނާއް ނީންރމްއެފަ  ލޯ ވާ  ސާ އްހިން ދޭނީ އަޅުގަނޑު  ކަންޤީޔަ  އަޅުގަނޑުވެސް  

ޑުމެންގެ  ހަމަ އަޅުގަނ  ތަށް ފާހަގަވެގެންދަނީ އެންމެ ފަހު ސުވާލެއްގެ ގޮތުންގަކުރެއްވި ގޮހަފާ  ވެސް އެ  މަ ރައީސްހަ

އަމެ ޗުއްޓީންބަރުން  ދިޔަކަމުގައިދި  އަޅުގަނވިޔަ އަށް  ވަރަހަމަޑު  ސް  މެ  ހަމަ  ންބަރުންގެ ށް  މަސައްކަތްތައް  އެ   

އަލުޙާއެޕްރިޝިއޭޓްކުރާ   ބޭނުންވޭހަމަ ދަންނަވާ  ޑުޅުގަނގައި  ވަޑައިގަތްކަމުގައިމެ  ލަން    ވިޔަސް ންބަރުން ޗުއްޓީއަށް 

ކޮންމީޓިންގ އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  އަޅުހިޔަރިންގ ޑަކްޓްކުރާ  ސް  ވަޑައިގަންނަވާކަން  . ރަންގަކު ހަފާ   ނޑުގަސްތަކަށް 

ދިޔަކަމުގަތުގައި  ޙަޤީޤަ  ށްވާނަމަކަމަހެންއެ ޗުއްޓީއަށް  ކަމުގައި އިވިޔަސް މެންބަރުން  ހުރި  ރާއްޖޭގައި    އެ   ވާނަމަ 

ހިޔަރި އެ  އެންގމެންބަރުން  މިވަނީ.  އެޓެންޑުކުރައްވާފައި  އަޅުގަތަކަށް  ގަބޫލުހެންވީމަ،  ތުގައި  ޙަޤީޤަކުރެވެނީ  ނޑަށް 

މައްސަ ލައަޅުގަނޑުމެންގެ  އެސްވެގެންލަތައް  ލަސްވެގެން  މިއައި    ދަނީ  ދާނަމަ  ޕްރޮސީޖަރަލީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ސަބަބުންނޭ.ޗޭންޖެއް ހިޔަރި  ގެ  މިސްންގމެންބަރުންގެ  ކޮންމެގޮތެއް  ތައް  އެބޭއްވެނީ  ބަބަޔާ  ވިޔަސް  ދަލުކުރާ  ން 

ނިމި ޙަމަރު ހިސާބަ  ލާތައް  އަޅުކުންވަކި  އެހެންވީމަ،  ބަދަލުތަ.  މި  ގެނައުއްގަނޑުމެންގެ  އަ  ޅުގަނޑަށް  މުން 

 ޝުކުރިއްޔާ.. ކަމަށްއް ލިބިގެންދާނެ  ޙެލާޞް ކަންކަމަށް އި  ގަބޫލުކުރެވެނީ މި

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ފުރުޞަތު  މި  ޔާ. ރިއްޝުކު އަޅުގަނޑު  މެންވަގުތު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މުޙައްމަދުބަރު އާދެ!  ޒާހިރު  ތާޛު  އަލްއުސް  ، 

 .  ވަންރުޞަތު އަ ރުފު  ށްމުޙައްމަދު ޒާހިރަ

 

 : ކެވުންކަދެއް ވާހަރުތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިއަލްއުސްބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބެހޭ ވަޒީފާއާ

ހަމަ    ގައި އަޅުގަނޑު އާދެ! ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު   . އްރިރުޔާ މުޤަޝުކުރިއް

ލެއްގެ ގޮތުގައި  ވަކީވެސް ހަމަ ކުރީގައި   އަޅުގަނޑު ،ރުމުގެ އުސޫލުކު ބަޔާން ބަދަލު މި ނަން.ނަވާލާޗެއް ދަންއްއެ ކުޑަ

ޖެހެނީ    ގަނޑުމެން މި  އުސޫލުން އަޅުހުރި ބަޔާން ބަދަލުކުރުމުގެ  ކުވާތަކެއް ގަނޑުގެ ހަމަ ޝަން. އަޅުމަސައްކަތްކުރި

ފަހަރަކު މަޒުމޫނެއް   ކޮންމެ  މަހުލިޔެފައި    ވެސް  ގާނޫނީ  ލިޔެފަ ށަހަޅާށޭ.  ހުށަޒުމޫނެއް  އެހެހައި  ،  ވެސްންނަމަޅާށޭ. 

ފަ ބެ އަނެއް  ފާހަގަކުރެވުންޗުގެ  އަޅުގަނޑަށް  އައުމާއެކުގައި  ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ  ންތަކަށް  ޑުއެހުއަމި    ނު ރާތަށް 
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އެއް އެއްބައިފަހަރުބައިވަކީލުން  ވަރަށް  ،  ނޫން  ވިދާފަހަގިނަ ފަހަރަކު  ފުރުރު  މި  ދެއްޅުވޭ  ދެޞަތެއް  އަންނަ  ވާށޭ  ން 

ތިމަންނަ  އަޑުއެހުމެއް މަގައި  ކަންއެދެން    ނަމޭ.ރާކު ސާއްހިތު  މާޢުލޫތި  ދާންގޮތަށް  އަޅުގަނޑަށް    ފެށީމަ   ތައްތައް 

  ރ ލޯޒަމަންޓް ޑިސްކްލުގެ ތެރެއިން ޑިސްކަވަރީ ފޭސްއެއް ނުވަތަ ޑޮކިއުރުމުގެ އުސޫ ބަދަލުކުބަޔާން    ލުކުރެވުނީ މިގަބޫ

މިފޭސްއެއް މިދި. ދެން  ންނަނީއަ    އިޖުރާ  ތަކުވަގު  ވެހިރާއްޖޭގައި  ގާނޫނެއް ނު  ނެތް  ވާއިދެއްގަގެ  ތުޢާމަދަނީ    ވަތަ 

ނެތް.   ބަދަލުކުވެސް  ބަޔާން  އެ  އުސޫލު އެހެންވީމަ،  ކޮންމެތެރެއި  ގެރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ވެސް ން  ވަރަކަށް 

ލިލުއިތަ އެބަދޭ  ބިގެންކެއް  ދެ  ލިޔެލިޔު ވެ  ފަރާތަށް  މި  ބޭޑުއެހުއަ  .ހިނދުގެންދާ ކުރެވިސާއްހި  ންތައްސް    އްވޭ މެއް 

ފުރުލަތުގައި  ޙާ އެދޭ  ޞަތަކައިތުރު  ފުރުޞަތެލަޙާ ށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފުރު   އްތްތަކުގައި  ނުވަތަ  ތު  ޞަނުދީ 

ންޖެހެނީ.  ށް ދާމި ކުރިއަ  ފައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅާއެއީ   ލިބޭ.  ރުމުގެ ބާރުވެސް އެބަ ކުހަނި

ގިނަފަހަރައެހެން އެނޫނިއްޔާމު  ބައި  ޓްރަޔަލް  ނު ބުޝްމްށް  ނޫނި ޙަޤީޤައެ  ވަތަ    އޮޅުވާލާފައި  ންތައް  ކިޔުލިޔެ އްޔާ  ތް 

ލައިގައި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތުގެ  މައްސަ  ން ދެ ލީމަޅާންތައް ހުށަހަޔެކިޔު ލިގައި ޞަތުފުރުލިބޭ   މި  ތުނާޅާ ފަހު ވަގުހުށަ

ލި  ށްޤަޙައް އަޅުގަނބިގެންދާއުނިކަން  ފާހަގަކުރެޑުމެކަން  ފަނީ. އެވެންނަށް  އެ  ސާސީގެ  އަނޫނުޤާކަށް  ތަ ރާތްހެންވީމަ، 

ފުރު  42 ހަމަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  އަޅުދޭ  ޞަތުވަނަ  އެން  ތި  2ދެން    ހޭ.ބަޖެގަނޑުމެން  ސުވާލަކަށް  ކުރެއްވީ    ވަނަ 

ލޯ   ތުޙަމަސްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި  ކުގައަޅު  މްތައް.ރފަ  ހިމެނޭ  ލޯ މަސަ   ރިންނޑު  އަޅުގަނޑުގެ  މްރފަ  އްކަތްކުރި  ގައި 

އެޙަމަސްލަ އޮންނާނެ.  ނިޔަ  2019ރީ  ޖަނަވަ   7ދެމިއޮތީ    ތު ހަމަސްލައެ    ، ނަމަވެސްންހެތު    ޖަނަވަރީ   8.  ލަށްގެ 

އަ  2019 ވަޒީފާގައި  ޓްއާޅުގަނޑު  މެންބަރުބެހޭ  އެއަށް  .ޔައީދިއްޔަނުކުރެވިގެންޢަކަމަށް  ރައިބިއުނަލްގެ  ފަހު  ދެން 

ފުރަތަބޭއްވު އަނު  ބައްދަލުވުމުގައި  މެންބަރުންގެ  އަޅުށްފައިކޮސާހިއްޅުގަނޑު  މަ  ތަމްސީލު ވާނެ  ކުރި  ގަނޑު 

ވެސް ހުންނާނެ    ރުންގެ ލިސްޓުތައް ކީލުންނާއި ޕާޓްނަ ވަގެ  މްރފަ   ނޑު އުޅުނު ލޯޅުގައެ ކުރީގައި އަ،  ވައްކިލުންނާއިމު

އެކޮށްފައިސާއްހި އެހެންވީމަ  ހާޒިރުވެވަ ފަރާތްތަކުން  .  އެއްވެސް  ންޑައިގަ  އަޅުނަވާ  ނޑު  ގަމައްސަލައެއްގައި 

ލޯނީންނާނެ އެ  އެއް  މްރފަ   ކަމަށް.  ނީންނާ  މައްސަލައެއްގައި  ވެސް ހާޒިރުވާ  އަޅުގަނޑު  އަނެވެސް  އެ  ކަމަށް  ދި 

އެއްވެވައްކިލުންމު ގުޅޭ  ނީން  މައްސަލައެއްގައިސް  ނާއި  އަޅުގަނޑު  ހަމަވެސް  ކަމަށް  މެން  ނާނެ  ބަރުންގެ  ހުރިހާ 

   ޝުކުރިއްޔާ.  އި.ނަވާފަށް ދަންއަރޖިސްޓްރަނީ ރެވާ ގަނޑުޅުޒިރުގައި އަހާ

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ޔާސަތުން ވާހަރި

   .ށްދަމެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫރި އްޒަތްތެއި  ނީ ވަގުތު ފުރުޞަތު އަރުވާ  ޅުގަނޑު މިއަދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އާ

 

 :ން ކަދެއްކެވުވާހަ ދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫ
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  . ތޯތިން ސުވާލެއް އިނގޭ. އަޅުގަނޑުގެ ދެރިރުރިއްޔާ މުޤައްޝުކު  .ންބަރުންލްގެ މެމަރުޙަބާ ޓްރައިބިއުނަ.  ޝުކުރިއްޔާ

ސުވާލަކީ މައްސަލަތައްންދެއްވަފާނަ  ލަވާ ކަދައް  ،ފުރަތަމަ  ހުރި  ނުނިމި  މި  ގެ  އަހަރު   2018އަހަރާއި   2017 ؟ތޯ 

މައްސަލަތަކުގެ ހުރި  ސްނުނިމި  އަ  ހަނދާންވަނީޅުލައިޑެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަގަނޑު  އާދެ!    އްސާކޮށްލަ ހި  ށް. 

ފުރަތަމަ   ؟ބައިތޯ ކޮންތަކަކީގޮންޖެހުނޑު  ގައި ހުރި މައިގަނުނިމި ހުރުމު  ލަތައްތޯ މި ނުނިމި ހުރި މައްސަންދެއްވަފާނަ

ރާއްޖެތެރެއާއި    ، ތެރެއާއިހުރި އަތޮޅުބަބޭފުޅުން ދައްކަވާލެއްވިއިރު އެ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް ތި ،  ދެވަނަ ސުވާލަކީ  ސުވާލު.

ގޮންޖެ  ބިދޭސީންނާއި   އްހުންތަހުރި  މި  އަދި  ރަނގަޅު  މަދިވެހިން  ،ވަރަށް  ހުނާއި  ހު ޅުމުހެށަ އްސަލަ  ތަފާތުތައް  ގެ  ރި 

ހި ސުވާލަކީގައަޅު  ފައި.ށްއްސާކޮއަޅުގަނޑުމެންނާއި  ތިކީއްވެ  ،ނޑުގެ  ޖެން  ތޯއޭ  ބޭސްޑް  ބޭފުޅުން  ޑަރ 

އަހަރީ ރިޕޯޓު  ތި  ؟އި ނެތީވާފަކުރައް ރޭޓްސްޓެޓިސްޓިކްސް ޖެނެ ފެނޭ    ރު އެބަ ލާއި އި ބަލައަޅުގަނޑު  ށް  ތަކަބޭފުޅުންގެ 

ހެރޭސްމަން ހުށަ  މައްސަލަތައް   ޓްސެކްޝުއަލް  އެހެންވީމަ،ހެޅިފައިވާވެސް  ނަޒަރިއްޔާތުން   ކަން.  ބަލާއެ  މި    އިރު 

ދެން މި    ށްލަން ބޭނުން.ކޮގަނޑުޅު ސުވާލު އައެ ؟ ނެތީ ކީއްވެތޯޖެންޑަރ ބޭސްޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޖެނެރޭޓްވެފައި  

ފާހަގަކުންޓްރާންސްލިޝަ މައްސަލަ  ނެތް  ތަރުޖަމާނު  މައްސަލަ  އަޅުގެ  ހިތުން  ރެއްވި.  ކޯޓުތަގަނޑު  ނުވަތަ  މި  ކަށް 

ޓްރައްޔަހައިސިކޯޓުތަކުގެ   ލިބިފައިވާ  ތަންތަނަފަނަލްއިބިއުތު  އިސްދަ  އަމިއްލަ  އެބައެއްގެ  މައްސަލަ ނެށް  އެ    ގުމަށް 

ތަރުޖަމާނުން  ންޓިއަރ ބޭސްޑް އުސޫލުން ނަމަވެސް މި  ވޮލަ   ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ނަމަވެސް އަދި   މަށް މި އްލުކުރުޙަ

މަސައްކަތްހަމަ   ހެންވީމަ، ތި ބައޮތް. އެ ސް އެވެ  ށް އަބިއުނަލްޓްރައި  .ނެއޮންނާ   ، ވޭޞަތު އޮކުރުމުގެ ފުރުޖެއްސުމުގެ 

ދެން  ؟ ކޮބައިތޯ  ކީތަސައްކަކުރެވިފައިވާ މަ  މަށް މިހާތަނަށްކުރުއްލުޙަސަލަ  މި މައް  ންނެގުމުބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ އިސް

ނަގައިދި ބަދަލު  ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ  އިގެ މުނުމި  ލިބިގެޚު  އަޅުގަނޑުގެނަކަށްވާތީ ތަވާ  ންތިސާސް  ބަދަ ވެ  ލު   ސުވާލަކީ 

ގެގައިދިނުމުގަނަ މިންގަނޑެއްއި  ޚާ ؟ވޭތޯ  ންގުޅޭ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް  މިޞައްދެން  ހެއްކާކޮށް  ބެހޭ    އި 

ބަލަ ކޮބަ   ތި   ރުލާއި އި ޕްރިންސިޕަލްސްއަށް  މިންގަނޑަކީ  ގެންގުޅުއްވާ  ރީޒަބޭފުޅުން  ބިއިތޯ  ޑައުޓްތޯންޔޯން    ، ޑް 

 ކުރިއްޔާ.  ޝު ؟ނޑުތޯގެ މިންގައްދު ޙަ ނީނޫތޯ ސްޕްރޮބެބިލިޓީއޮފް ބެލެންސް 

 

 ކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަރި

ޖަ ރުމެންބަރި  ތެއިއްޒަތް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ސުވާލުތަކަށް  އެ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ގެ  ލް ޓްރައިބިއުނަދެއްވުމަށް    ބުވާ. 

 ޞަތު އަރުވަން. މެންބަރުންނަށް ފުރު

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ ފާއު އަޙްމަދު ޝިއަލްއުސްތާޛު  ބަރު ރައީސް ގެ މެންލް އުނަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި

އިއްޒަތްތެމުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ   މި  މެދެންމެ  އިއްޒަތްތެހިންނަވަރު ދާއި   މި ންބަރު  ރި  މެރާގެ  ކުރެއްވި    ންބަރުރި 

އަޅުގަނޑަގެގުޅިތަކާއި  ސުވާލު ހީވަނީ  ން  މި   5ށް  ކަންނޭނގެ  ތެރޭގައި  ގެ  ސުވާލު  5  އްވީ. ކުރެ  ސުވާލެއް 
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  ނިމި ހަރު ނުވަނަ އަ  2018ދި  އަ  2017ގަކޮށްފައި މިވަނީ މި  މި ފާހަ   މެ ފުރަތަމަ ސުވާލުގައި ންރުގައި އެވިއިކުރެއް

މައްސަލަތަކުގެ ގިނަވެހުރި  ކޮން އަދަދު މިގޮތަށް މި  މިވަނީ  މި ؟ކާއި ހުރެތޯބަބުތަކަ ސަ  ފައި  މި    އަދި  ކަންކަމަށް 

ގުޅޭގޮތުންތޯކޮން  ލުވެފައިވަނީޞިވާ އަޅުޖަވާ  އޭގެ  ؟ކަމަކާއި  ފާހަގަކޮށްލާބުގައި  ސްލައިޑް  ނީ  ގަނޑު  މި  އަޅުގަނޑު 

ތަމަ  ފުރަ  އެންމެ  އި.ށްފަ ގަކޮންޖެހުންތައް ވާނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ފާހަގޮ  އެޅުގަނޑު  އަ  ވެސް  ވަގުތު  ޔަކުރިއަށް ގެންދި

މި ކަ އަހަރުގައި މި ޖުމްލަކޮށް މި    2017ކަމާއި އެއީ   މުވައްޒަފުންގެ ހުރި ދަތިމަކަށް    ބަޔާން   ރުކުރެވިހުލަ މަ ވަނަ 

ގައި  މައްސަލަތަކު ން  ތްތަކުފަރާ ހާޒިރުވާ  މައްސަލަތަކުގައިހަމަ  ށްދިޔަ. ދެން އަދި  ކަންތައްތައް ކުރިއަ  ލިޔެވި އެކަހަލަ

ލައިގައި ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހަށް  ން މައްސަތްތަކުއިގައި ހާޒިރުވާ ފަރާލަ  މައްސަނެގުމާއި   ޓީރާތްތަކުން ޗުއް ހާޒިރުވާ ފަ 

އެކަމަށް    ގައިދުގެ ތެރޭ ންގެ ގަވާއިމެ. ދެން އަޅުގަނޑުނގައިގެންދޭހި  ވެސް ހަމަ  ތައްއްތަންކަ  ދިއުމާއި މިނުވެ  ޒިރުހާ

ކޯޓުތަކުޙައޮތް   އަ  ންނަމަ އްލަކީ  ކަމުގަހާޒިރުކަށް  ހުމަޑުއެ އެންމެ  ބާޠިލުއިނުވި  މައްސަލަ  އެ  .  ކޮށްލެވޭ ވިޔަސް 

އޮންނަނީ ދެ    އިދުގައި މިން ގަވާގަނޑުމެގައި އަޅުއެހުމަށް ގަވާއިދުޑުގައި މިވަނީ ދެ އަލްޓްރައިބިއުނަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ދެން    ށް.ނީ މެންބަރަން މިދަގެ ލިބިތިޔާރުޚުށްލުމުގެ އިމައްސަލަ ބާޠިލުކޮ  ވަނީނަމަ ށް  ކަމަޖެ  ޒިރުނުވެއްޑުއެހުމަށް ހާއަ

މި  އަޅުގަނޑުމެ މެންބަރުން  ގިނަ  އުސޫ ޢަން  މަމަލުކުރާ  ކޯޓުތަކުން  ތަށް  އެގޮހަމަ    އެ   އްސަލަ މަ  ، އިގެއްސަލަލަކީ 

އުސޫލުޠިލުބާ ބާޠި ކުރާ  ފުރުޞަތުތައްން  ގިނަ  ވީހާވެސް  އަންނަ  މައްސަލައިގަ  ލުނުކޮށް  އެ ޞްޚައި  ދެވި    މުންނަށް 

މެނިގެންދޭ  ގެ ތެރޭގައި ހިއެހެންމެ މީދެން ހަމަ  ކަންކަން ކުރުން.  ން އެ ހެނަށް ހިފޭނެބޭފުޅުން  ން އެ ނުޞަތުގެ ބޭރުފު

ވަ ބޭފުޅުންޑަރަށްރަށުން  ކުއަޅުގަނޑު.  ވެސް  އިގަންނަވާ  ތާވަލުކުރުމުގެ  ބޭފުޅަރިން  މެން  ހުންނަވާ  ގުއެ    ޅާފައި ކަށް 

ދުވަސްވަރެވަޑައިގެން ކޮން  ދުވަހެއްގައިތޯ  ކޮން  އެ ނެވޭނީ  މަ  ވެސް   ންކަން ކަ  އްގައިތޯ  އެ  އެއް  އްސަލަސާފުކޮށް 

ގެންނަބޭ  އެ   ތާވަލުކޮށް މިފުޅާ  އެހެންވީ  ން  ރަށަކުން.  ކަންތަޖެހެނީ  އިދާރީ  އެކަހަލަ  ދެން  އްތަކެއްވޭ.  މަ، 

އެ  ގިރާކޮޖެހުންގޮންއެ  ކަމުގެ  ންކަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެ ތައް  ދެންމެ  ޓަކައި    ށްއްލުކުރުމަޙަކަންކަން    ށް  ހަމަ 

ނަގަނޑުމެޅުއަ ރައީސާންގެ  ފަށްލެފާހަގަކޮ  އިބު  އަޅު  އެއް  ދައިންއްވި  މި  މެގަނޑުކަމަކަށް  މިހާރު  މަލުކުރާ  ޢަންގެ 

އަދި  ދެތައް  އުސޫލު ޒާހިރުން  މުޙައްމަދު  ފާހަގަކޮވެ   މެންބަރު  އެސް  ވާހަ އުސޫ  ށްލި  މި  ލުގެ  އުސޫލު  ކަ. 

މި ންއަޅުގަނޑުމެ މިހާރު  މެންބަރުންގެ ވިސްނުމާ ބެތިއް  ގެ  އެވި  މުރާޖަ  ވިކުރެޢާޖަމުރާއްގޮތަށް  އި    ރުމާއެކު މި ކު ޢާއެ 

މި  ބަދަ ގެން  ގަވާއިދަށް  އެއްނަ  މަ ހި  ޗެ ލުތަކާއި  ހަމަ ވެކުރެ ތްކަސައްގެނައުމުގެ  އަދި  ދެން  މިއެހެންމެމުންދޭ.  ކަން   

އިދާރީޓަކަ  ކުރުމަށްވިލުހަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބައި  އޮނިގަނޑަށް  މަސައްއިތުރުކުރު  މުވައްޒަފުން  ދަލުގެނެވި    ކަތް މުގެ 

ކޮށްލީ    މި  ގަ ހަނަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުން ފާ . ދެން ދެވަލަންވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް  ކަ ދާ ވާހަށްރިއަވެސް ކު 

ތަފާސް ހު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެންޑަހިސާބުތައް  ނުވަތަ  ށަހެޅިއިރުގައި  ބޭސްޑް  ޖިރ  ބަލާބަޔަ  ންސީމި    ކަމުގައި ށް 

ތަފާތުނީވަ މި  ހިސާ  ފަދަގެނެވޭ  ނަމަ  ނެބެއް ތަފާސް  ކީ  ޖަ  ؟ގެންތޯވެއްތީ  ސުވާލުގެ  ޅުގަނޑުމެން  އަ  ބުގައި ވާމި 

ޖިލީހުން  މި މަ  . އަދިހަދާފަ  ހިސާބު  ހުންނާނެ އެގޮތަށް މި ތަފާސް  ސަސާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުއައްން  ލަފާހަގަކޮށް
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އަވަނީ  ކަމުގައިބޭނުންފުޅުވާ މިޅުނަމަ  ހިއް  ގަނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ތައްކޮމިޓީއަށް  ހުރިސާކުރުމަށް  ވާހަކަ ޔާރަށް     

ފާހަގަ  މި  ވެސް ހަމަފުރުޞަތުގައި  އަދި  ވަޒީފާއާކޮށްލަން.  ގާނޫއެހެންމެ  ޖިންސީ  ބެހޭ  އިތުރަށް  ނުގެ 

މައްސަލަތައް ބެލުމާއި  ހަމަ    ންޑޭޓް އޮވޭ މެންނަށް ލިބޭ މެއަޅުގަނޑު  ވެސް   ހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުންއްސާރަކުރުމާއި ބެފުރަ

ގާނޫނަށް    ވާއިރު އެ ހުށަހެޅިފައި  ލަތަކެއް މައްސަ  ،ށް މި މައްސަލަންނަޑުމެގަނން އަޅުތެރެއި  ގެޑޭޓުއެ މެން  ގުޅޭގޮތުން.

މިމި    ކަނި ހަމައެ މައްސަލަތަކަގި  ވާ ހުށަހެޅިފައިވާ  އެ ނަ  ދަށުން    ކީ  މުއައްސަސާއެއްގެ  ގާނޫނުގެ  އެ  ވަޒީފާއަށް 

ބަލާ ވަކިކޮ  މައްސަލަ  މުއައްސަސާއަކުން  ފަރާތަކުންއެ  މަހުށަ  ށްފައިވާ  ހުއްސަލަތަކެއް ހަޅާ  މި  ގޮތަށް    ށަހެޅިފައި ގެ 

ނަމަ  ވަނީ  ހޭ ކަމަށް ޖެތްހަމަނު އަސްލު ފަރާތުން ހިއިގެ ސަލަގެންދޭ އެ މައްށް ލިބިލަކޮށް މި ޓްރައިބިއުނަލަޖުމް  .މިވަނީ

ކަމަށްޢުއިސްތި  ށްއަލްރައިބިއުނަ ޓްމި   ހަމަ.  ނޫނުގައިގާ  އެ  ފާހަގަކޮށްފައިވޭ  ނާފުކުރަންވާނެ  މި  އަދި  އެހެންމެ 

ފާހަގަކޮގާނޫނުގައި   ކޮމިޓީށްފައިވޭ  މި  ފުރައްސާރަކުރާ  ހެޖިންސީ  ގު  ދިފައިނުވާ އަށް  ޅޭގޮތުން  މުއައްސަސާތަކާއި 

އެ މައްސަލަތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  މުވައް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ހުށަ  މައްސަލަ  ވަޒީހަޅައްޒަފުންގެ  ބެހޭ  ފާއާންޖެހޭނީ 

އް  ފައެވެސް ހުށަހެޅި  ކަށް އަނަލް މިހާތަނަކަށް ޓްރައިބިއުއެއް  ސަލަދަ މައް އެފަ،  ސްވެންނަމައެހެ  އަށްކަން.ޓްރައިބިއުނަލް 

އެހެންކަމުން ތަފާމިފަދަ،  ނެތް.  އެދި  ސް  ކޮމިޓީއިން  މި  ފޯރުލައްވާނަމަހިސާބަކަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން    ން ކޮށްދެ 

މިހު   ތައްޔާރަށް ވާހަކަ  ދަ  ރި  ތަރުޖަމާނުގެންނަފުރުޞަތުގައި  ދެން  ކަންވަން.  ފާހަ ތައްތަކުގަ  މި  މި    ގަކޮށްލަން.އި 

ނިފައި  ގަވާއިދުގައި މި ހިމެގެ  ލްޓްރައިބިއުނަ   ހޭބެންގެ ވަޒީފާއާކަންކަން އަޅުގަނޑުމެ  ހެޅުމާއި މި ހުށަމި    ތަރުޖަމާނުގެ

ގަ .  ވަނީމި ބަދަލުއަޅުގަނޑުމެން  ކަންވާއިދަށް  މި ފަށައި  ކަން ގެނައުމުގެ  މިދަނީ.  ރި ކު  ގެން  ށް  ނައުމަގެބަދަލު  އެ އަށް 

އަވޭ އްކަތްކުރެމަސަ އެދޭ  ޅުގަނޑުމެހިނދު  މި  ފަޙަން  ދައުލަތުގެ  އެނޫންއްލަކީ  ނުވަތަ    ށް ގޮތަކަވެސް    ރާތުން 

ފޯ ތަރުޖަމާނުން  ހަމަޖެހިގެންންއިމުގެ  ށްދިނުރުކޮބިދޭސީންނަށް  ހިމެނިފައި .  ދިއުންތިޒާމު  ގަވާއިދެއްގައި    ހަމައެކަނި 

އެހިސާލިޝްކޮށްލުމުންޕަބް  އިދުގަވާ އެ  އެ  އްލުވީއެއްޙަ   ކަންބުން  އިންތިޒާމުތައް  އެކަމުގެ    ،ވެސްހެންނަމަނޫން. 

ވީމަ، މި  . އެހެން ދެކެނީމި  ނޑު   ކަމަށް އަޅުގަނެޖެހޭއްސަންގުޅިގެން ހަމަޖަ  މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ    ކަމާ ދައުލަތުގެ  

މި    މަ ހަވެސް    ކަ ރި ވާހަގެންދަން ރާވާފައި ހު   ރިއަށް ތެރޭގައި ކު  ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި އަހަރު   މަސައްކަތް

ފާހަފުރު ނަގަ  ދެން   .ގަކޮށްލަންޞަތުގައި  މިންބަދަލު  ސުވާލު  4ބެހޭގޮތުން    ގަނޑާ އިދިނުމުގެ  ގައި  ވަނަ 

  ންގަނޑާ މިބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ  ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ސުވާލު.    ގަނޑާމިން  ނުމުގެ ނަގައިދިބަދަލު    ފާހަގަކޮށްލާފައިވޭ

ތާ ބެހޭ  ރާޢާދަނީ އިޖުމަ  ތަށް މިބަރެއް ފާހަގަކޮށްލި ގޮމެންގެ މެންގަނޑުއަޅުހަމަ    ވެސް   ން ކުރި  ން އަދި ހަމަޅޭގޮތުގު

ގޮތުން ވެސް ވަކި  ނެތް. އަދި މި ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ ބެހޭ  އްސްފައެ އައި  ދަށް ގައި ވުޖޫތެރޭމެންގެ  އް އަޅުގަނޑުގާނޫނެ

އަޅުގަ ގާނޫނެއް  ނެތް  ނޑުމެންގެޚާއްޞަ  ތެރޭގައި  އެވުޖޫދުގައި  ކޯޓުތަކު ،  މަވެސްނަހެން.  މަރުޙަލާ  ން  މަތީ 

ރަންޖެހޭ  ކުޢާޔަތް ދަލު ނަގައިދިނުމަށް ޓަކައި ރިށް ބަލާއިރުގައި ބަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮކަ  ންތަކާއި މިފައިވާ ނިންމުނިންމާ

އަކަންކަ ޓްރައިބިއުނަލްމެއް  މިސާލަކަށްތުއެގޮ  ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.ށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދާކޮވަޒީ  ، ން  ނަ  އޮން   އި ށްފަފާ 
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ވާނެ  ދަ ދުމަށް ހޭތެއް ވަޒީފާ ހޯރާފަ   ލަ ދެން އެމިކަހަ   އުމުރާއިފަރާތެއްގެ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރުގައި އެ  ،އްދަތާއިމު

ފެކްޓަރ މިކަހަލަ  މުއްދަތާއި  ލަފާކުރެވޭ  ދޫކޮތަކެ ޒްކަމަށް  އިވާ  ފަޅާކަނޑައަމަރުޙަލާއިން    މަތީ   ފައިވޭ ލެވިށްއް 

ރިޢާޔަތް އެތެރޭގައި  ބިނާކޮ ކަށް  ފެކްޓަރޒްތަ  އެ  ރު.އި ރާކުނިންމުންތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލެއް  އުސޫ މަލުކުރާ  ޢަށް 

ށްފައިވާކަން ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި އެ އުސޫލު  ގަނޑުމެން ގާއިމުކޮރު ތެރޭގައި އަޅުހަމިދިޔަ އަ

ކޮމިޓީއަށް   ވާއްޖެހިކުރަންއްސާހިމި  ހިއްސާކުރާނެ  ހިނދެއްގައި  ވެހަކަ ޖެ  ފުރުޞަތުގަމި   ލަންވާ ދަންނަސް    ދެން    .  

ބެލުމު މިންގަނޑު  އިގަ މައްސަލަ  ހެއްކާ  ނިންމާ  ނިންމުމުގައި  ބެހޭ  އިނުވަތަ  މައްސަލަ  މަލު  ޢަގޮތުން. އަޅުގަނޑުމެން 

ޒް  ރބިލިޓީސް އޮފް ޕްރޮބަކަމަށްވާ ބެލެންކުރެވޭ އުސޫލު  މި    މަލު ޢަސް  ވެނިންމުމުގައި  ނީ މަދަނީ މައްސަލަ  މި ކުރަ

ބުއެ ކޮންމެ  ނިންމަނީ  ޅަކަށް ރަވާ  މި  ދެމައްސަލަ  އެއީ  މިތުފަރާ  .  ޙަޤީޤަތުގައި  ވެސް  މަން  ދަނީ  ބާވަތުގެ 

ހެކި  ފަރާތުން ވެސް އެއް މިންވަރަކަށް  ދެ ވާތީ ކަމަށް ކަށްތަގޮތުން ހިންގޭ މައްސަލަ، މަދަނީކުއެ ވާތީއާ ކަށް ތަސަލަމައް

އެހެންނަމަހުށަހެ މަޅި،  އެ  ބައްލަ ވެސް  ކޮޅަކަތަށްފަރާވާ  އްސަލަ  ބުރަވެވޭ  މިކަން  މީގައި  މި    މަންނިން  ށް  ޖެހެނީ. 

ރީޒަނަ ޑައު ބިއޯން  އަދި ބަލް  މިންގަނޑަކަށްޙަ  ޓެއް  މައްސަލަ އްދުގެ  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމަމުން  ދާ  ނު   

  މެންބަރުން. އެހެން ތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން.ވާހަކަ މި ފުރުޞަ

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އާދެ!. ޔާއްރި ! ޝުކުދެއާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން ރު މެންބަ ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

  ލައެއް ގެ މައްސަޓްރައިބިއުނަލްޖެހުނު ސަބަބަކީ އެއީ  ކޮށްލަންނޑާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުބެހޭ މިންގަ  އި  ހެއްކާގަނޑުއަޅު

ގައި  މި މައްސަލަތަކު  VTR2017 ،87//VTR2018// 95  އެއީ    ހަމަ އެގޮތުން ދި އަ  VTR2018//107ވާ  ކަމަށް

މަ  ވާން ހުރީފާހަގަ  ށްޟިއްޔާތަކުން އަޅުގަނޑަޤަކަން އެ  ލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތަކަށް މައްސަ   މުން ވަކި ތުޑިއޯ ފުޓޭޖް ނެވީ

 ރު.ތޯ. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ އިނގޭ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން

ބެހޭ އިތުއެކަމާ  ކު ވުކެދެއް   އްޅެފުކަހަވާ  ރުގޮތުން  ކޮމިޓީގެމުގެ  އަޅުގަނޑު  ސަމާލުކަމަށް   ރިއަށް    މެންބަރުންގެ 

ގަޑިއަކީ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރާނެ  ޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ފެށިއިރުގައި  . އަޖެހޭ ވާހަކަދަންނަވާލަން

ކައިރުގަޑި  1 އަނޑައެޅިގެންކަމަށް  ހީދިޔައީ.  ގިޅުގަނޑަށް  ފުރު  ންތަކެއް ންބަރުމެ  ނަ ވަނީ  ޞަތަށް  އަދި 

ސުވާއަދި ވަރަށް   އިއޮތުމާއެކުގަ   ޑައިގެންފައިދިވައެ ނިންމާކެތަ ލު ގިނަ  އެ ގަޑިއަށް  ވެސް ހުރީމަ  ލެވޭނެ. އެއީ  ނުއް 
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ހަމަވަ  3:15 އެ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ހަމަވޭ.  އެބަ  ވަގުތު  އެ  ދެންއަށް  މެންބަރުން  އަޅުގަނ  ނީ.  ކޮމިޓީގެ  ޑުމެން 

ވަނީމަކަނެތް  ޟްރާއިޢުތި ކުރެނަމަ  ށް  ސުވާލުތައް  ކުރިއަމެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެ  ގެންދާށް ވެންދެން  ން ގޮތަށް 

ކޮމެންޓެއް.  ؟ ތޯގޮތަށް ކުރެއްވީއެއީ ސުވާލެއް    ތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ންމެ އިއްޒަތްތަށް. ދެކުރިއަށްދާނެ ގޮ

މިވަގުތުގައިއާ ކުރީގައިދެ!  މެންބަރަކު  އިތުރު  ވާހަތަކާލުވާސު  ނުވުރެކު     އެއްވެސް  ހިއްކަފުޅެއި  ސާކުރައްވަން  އް 

ވަނީ ކަމަށް  ފުނަމަ  ބޭނުންފުޅުވާ  އެބަ ރުޞައެ  އިނގޭތޯ ތު  ހަމަ  ނަމަވެސް.އޮތް  ކުރުގޮތަކަށް  މަހީ  ނަނޫންއެހެން   

އެހެއަޅުގަނޑުމެން ގުތު  ! މިވަދެއާ.  އަރުވާނަން  ބޭފުޅަކަށް   ފުރުޞަތު އެ  ށް ންނަވާލުމަ ސުވާލު ދަމެންބަރެއްގެ   ންގެ 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ. އާދެ!  .މަރިޔަމް ޝަމްޢާ؟ ތާޛާ މަރިޔަމް ރިޝްފާތޯސްއަރުވަނީ އަލްއު  ގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަޅު

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ މް އިބްރާހީ ޢާޔަމް ޝަމްމަރި އަލްއުސްތާޛާ  އުނަލްގެ މެންބަރު  ޓްރައިބިހޭބެފާއާވަޒީ

ސްއެއް އެއްވެސް   ފުށުއަރާ ކޭތު ޞްލަޙަމަބޭނުންވަނީ  ން  ހަގަކޮށްލަ ފާނޑު  ރިރު. އާދެ! އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ މުޤައް އާދެ!  

ބެހޭ  އާން ވަޒީފާވަނަ އަހަރުން ފެށިގެ  2014ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑު މިހާރު  ވާ  ގައިކަމުފި ސްމެންބަރަކަށް އައި

މެޓްރައިބިއުނަލް  މި  ންބަރުކަންގެ  ދެން    އަދާކުރަމުން  އެއްވެސް  ކޭސްއެއް    ރާފުށުއަ މަޞްލަޙަތު  އަންނަނީ. 

ކަށް  އަ ހުންނަ ރައީސްއެ  އިރެއްގައި  އެ   ރަނީ ދެންމަލު މި ކުޢަނަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ކަމުގައި ވާސްފިއިއަ ކަށް  ރަމެންބަ

އަކުން. ދެން  މައްސަލައެފަދަ    މޭލުވާން ބޭނުގަނޑުމެން ތަނާޒިރަނީ އަޅުކުމި މެއިލްމެއިލް ތްރޫކޮށް  -އީއަޅުގަނޑުމެން  

އަޅު އަ   2016ބޭނުން    ށްލަންހަގަކޮފާ  ޑުނގައެގޮތުން  ތެރޭހަވަނަ  އެއަރުގެ  މޯލްޑިވްސް  އަޅުގަނޑު  ސް  ރޕޯޓްގައި 

ލިމިޓެޑު ބޯޑުކޮމްޕެނީ  ޑިރެކްޓަރގެ  ވެސް  ގެ  އޭރުގެ   އެހެންވީމާ،  ވަނީ.ކުރެވިފައިއްޔަނުޢަ ކަމަށް  ދުވަހު  އެ    ހަމަ 

އަޅުއައީސްރަ ޒަރީށް  މެއިލްގެ  ފޮނުވާޢާގަނޑުވާނެ  އަޅުގައިން  އެއް   ނޑުފައި  އެއަދެން  މައްސަލަވެސް  އް  އެ ރޕޯޓުގެ 

ހަވާލުއަޅު ދެން  ގަނޑާއި  ވެއޭގެފަނުކުރުމަށް.  ޑިމަސް  6އަޅުގަނޑު    ދެން  ސް ހުން  ބޯޑުގެ  ކަން  ރެކްޓަރދުވަސް 

ނަން. އްގައެއް ނީންއެއަރޕޯޓުގެ މައްސަލައެއްވެސް  އެ  އަހަރު ވަންދެކަ   2އަޅުގަނޑު  އޭގެފަހުން  އަދާކުރެއްވީ. ދެން  

ގަނޑުގެ ހިއްސާއެއް  ޅު އައްގައިއެފަރމް އެއްވެސް ލޯދެން ބޭނުން  ޑު ފާހަގަކޮށްލަން ކޮށް އަޅުގަނއްއެ އި އެއާމަހަދެން 

އެހެންނަމަވެސްނޯންނާ ދެން  ދާއިރާއަ  ، ނެ.  ކުންފުންޏެއްގައިފިޓްނަސް  ނިސްބަތްވާ  މިށް  އެއީ  އަހަރު  ދި،  ޔަ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން ހަކަ  ވާ. އެންނާނެއި  ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާއެއް އަޅުގަނޑުގެވި ޓްރޭކޯޕަންއި

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ން.އަރުވަ ތު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަވަގުތު އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   . މިޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ
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މުޤައްރި ރި ތެއިއްޒަތް  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅު  ދެން ރު.  ވެސް  ވާ   މެގަނޑު  ސުވާލުކާހަކަތަދެކެވުނު  ބައެއް  ގުޅިގެން  އް  ތައި 

ބޭނުން. ދެންމެ    ކޮށްލަން  ރައެގޮތުން  ސުފާހަގަކުރައްވައިފި  މިންއީސް،  އެކުލަވާ ލޫކީ  ކަމަށް.  ގަނޑެއް  ލި 

އެއްޗެޢަ  ،ސްވެމައެހެންނަ ނުޖެހޭ  ގޮތުގައިމަލުކުރަން  ސުލޫކީ  އްގެ  އެއީ  އެކުންމި.  އެގަނޑު  ލިޔުމުން  ލަވާލީ  އީ 

އޮލައެކު މިވާލާފައި  ވަކި  އުސޫލުގެ  އެއީ.އެއީ  ؟ ންގަނޑެއްތޯތް  ސުވާލަކީ  ސު   ފުރަތަމަ  އެކުލަވާލި  ލޫކީ  ލިޔުމުން 

  ގަނޑު އަޅު އެއީ ؟ ހިނެއްތޯވަނީ ކިއެ ލަވާލާފައި އެކު ތަށް ނުޖެހޭ ގޮމަލުކުރަންޢައެއަށް   ނަމަވަނީގައި  އް ކަމުމިންގަނޑެ

ގެ ގަވާއިދުގެ  އުނަލްއިބި ޓްރަ  ވައިފިއްކަށް ދެންމެ ރައީސް ވެސް ފާހަގަކުރަކަމަ  ނަދެވަ  ވާ ކަމެއް.ންލަން ބޭނުށްކޮސާފު

  މާ މި ލުކުރުމުގެ ޒިންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ހަވާ  34  އެއީ   އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ.ވަނަ މާއްދާގައި    34

ރައީސް އެހެންއާ އޮންނަނީ  ހަވާލުކުރެވިފަ.  އުސޫލެއްގެ  އްއާ   ،ވެސްމަ ނައި  ހިނގާ  ކޯޓުތަކުގަ   ތުން ގޮމު  ގޮތަކީ  އި 

އިދާރެޖި މަސްޓްރަރ ނުވަތަ  ބޭފުޅުން  ރެޖިސްޓްރީ ރީ  ޕްރޮސެ  ،ބަލައިގަތުމާއި  ،ކުރުމާއިއްސަލަ  މި ހަވާލުކުރުމުގެ    ސް 

ޓްރައިބިއުނަލް އޮންނަ ދެން  އެ  ނީ.  އެގޮތަށް  ކީއްވެގެންތޯއޭއޮންނަގެ  އުސޫލަ؟ ނީ  ބަދަލުއެ  އަޅުގަނއީއެ   ،ށް  ޑަށް   

ކުރުމުގެ  އްޔާ އެޕީލްނުޖެހިއްޖެހިތްހަމަ  މެދުއިރެޖިސްޓްރަރ ނިންމާ ނިންމުމާ  ،ށްލަކަސް މިސާ ވެއި ކޯޓުގަހައިނަނީ  ފެން

ލިބި   އްފުރުޞަތެ ލިބިގެންދާއެތެރެއިން  ފުރުޞަތު  އެ  އެބަދޭ.  ކަމަކަށް ؟ނެތޯގެން  ހަ  ތިންވަނަ  މެންބަދެންމެ  ރު  މަ 

ފާހަގަ ވެސް  ކުންފުންލަޙަތު ސްމައިފި  ވައްކުރަ ޝަމްޢާ  ހިމެނޭ  އެ  އްޏެ  ދެން  ވާނަމަ  ކަމަށް.  ސާން،  ޙިބަދަލުވާ 

މެއިއް ވަކިވަޙިންބަރު  ޒަތްތެރި  ހަމަ  ސުވާލުކުރެއްވި  މަސާން  އެ  މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ  ދިނުމަށްލޫމާޢު ކިން  .  ތު 

ވެއަޅު ބޮޑަށްވަރަހަމަ  ސް  ގަނޑު  ހަމަ  އެ  ށް  ކުންފުދެން  އެއްވެސް  ނުވަޏެ ންމިހާރުގައި  ފަރއްގެ  ލޯ  އްގައި  އެމްތަ 

އޮތް އެހިއްސާ ވަނީކައް  ފާހަގަކުރަންމުގައި  އެކަން  އަޅުގަނޑަނަމަ  އަދި  ދެން  މަށް  .  ޞައްޙަ  ލޫމާތެއްޢުލިބޭ   ،

ޔަޢުމަ އެހެންނަމަވެސްޤީލޫމާތެއްކަން  ނޫން.  ކި،  ނެއް  މެމެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  ކިބައިން  ންބަބައިން،  ރުންގެ 

ނިއަން  ޔަކަށް ލީގަލް އޮޕީ ބަވެސް ވަރަކަށް އެއްވެސް އެއް  ނަ މުއްދަތުގައި ގައި ހުންބަރުކަމުންމެ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ 

ހިދިނު މަސައްކަތެއް  މަ؟ ތޯނގާމުގެ  އެކަހަލަ  އެބައިންޢު އަޅުގަނޑު  ލިބިފަޢުމަ  ،ލޫމާތެއް  ހަމަ  ލޫމާތެއް  އެކަން   .

ޔައަ ބޭށްލަންކޮޤީޅުގަނޑު  މެންބަން  އެއްވެސް  މެ ނުން  ހުކަރުންބަރަކު  ކުން  ގައި ންނައިރުމުގައި  ންޏަކަށް  ފުއެއްވެސް 

 އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލުތަކަކީ. ؟ ގެންދަންތޯ  ރަމުންސައްކަތެއް ކުމުގެ މަފާދިނުނޫނީ ލަގާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނެ.ދާއްވިއް ދެ ބެވާނަމަ ޖަސް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެ ވާލެއް ކުރައްވާފައިވޭ. ދެސު  4އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢުއަޙްމަދު ޝިފާލްއުސްތާޛު އަ  ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބެހޭޒީފާއާވަ
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ތަ ސުވާލު  ފޮނަދޫ ؟ރުކޮށްލެވިދާނެތޯކުރާފުރަތަމަ  އިނގޭތޯ.  ދާޝުކުރިއްޔާ  މެ  އިއްޒަތްތެރި  މޫސާ    ންބަރު އިރާގެ 

މިންގަނޑެއް    ކީ ގެ ތެރޭގައި ސުލޫހަރުއަ  ނަ ވަ  2014،  މަނަންތުގެ ޖަވާބުގެ ގޮތަމަ ސުވާލު ސިރާޖު އެ ކުރެއްވި ފުރަ

އެކުލަވާލެވިފަ. އެހެން މެން  ،ނަމަވެސްވަނީ  ފާސްކުރި  މިންގަނޑު  ބައްބަރުއެ  ފާސްކުރެއްވިވުދަލުންގެ  މަށާއި  ކަމުގައި 

ނީ އެ  ނގުއެމި  ން  ކައެ. ދެން  ށްފަކޮކަމަށް ވަނީ ބަޔާންއެއްޗެއް ނޫންންޓަރީ  މެންޑޭ  އެ މިންގަނޑަކީއެހެންނަމަވެސް  

ހޯންލިޔު އަޅުގަނޑު   ހުދުމަށްފަ  އަހަރު  މިދިޔަ  ގުޅުމަށްފައާޓްރައިބިއުނަލް  މި  ދެން  އަޅުހުގައި    ގަނޑު އި 

އޭޓްރައިބިއުނަލް  އެއްބެ ރު ބެލިއިން  ފެންނަން ނެތުމާކުކަވެސް ލިޔެކިޔުންތަ ލުމުން  އަހަރުން    ޅުގައި ކޮ ފަހުއެކު މިދިޔަ 

ރައީ އޮފީހައަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަސް  ދިކުރަލުށް  ގުޅިގެންއުން  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  މާއި  ނިންމުންތައް  މެން  ނިންމި 

ތެރެއިން މުގެހޯދުހޯދި ތެ އެ،  އެހެންކަމުންވަނީ.  މި  ފާހަގަވެފައި   މިކަން    ހާކަމުގެ  މި  ގަޑިއާއިރޭގައި  ،  ޒިރުވާންޖެހޭ 

  ގެ މުއްދަތު  ގުޅުނު  އިއާ ލްއިބިއުނަރަޓްމި  ޑު  ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. އަދި އަޅުގަނ   ނަގަންޖެހޭ އުސޫލާއި މިޓީޗުއް

ކަން  އްޓީޗު  ހަމަ  ތެރޭގައި ހާޒިރީ  އަދި  ހަލެހެއްޓިގެންބެ ތައް  ތައްނަގާ  ވެސް  މިންގަނޑުންދިޔައީ  އެ  ކަން  މަ 

ސްނޭ ކޮން ސަބަބަކާއި ގުޅިގެންތޯ އޭރުގެ މެންބަރުން  ސް ނުވިހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެ  ޅުގަނޑަކަށްފާހަގަކުރެވޭ. ދެން އަ

  ބާ ސަބަ   ތް އޮމަވާފައި  ނުވާނެ ކަމަށް އެގޮތަށް ނިންންޓަރީ  މެންޑޭންނަމަވެސް  އެހެ  ކޮށްފައި ސް ނޑެއް ފާގަކީ މިންލޫސު

ން  ދަށުމާއްދާގެ    ވަނަ   34ބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ  ޓްރައި  ވަނަ،  34  މިވަނީ  ދެވަނަ ސުވާލުގައި ފާހަގަކޮށްފައި  ގުޅޭގޮތުން.

މައްސަލަ ބަ ބަ  މިހާރު  މައްސަލަ  މެންލައިގަނެ،  މިރަބަލަން  ހަވާ ކާއި  ރައީސް.  އިޓްރެ   ވެނީކުރެ މި    ލު  ބިއުނަލްގެ 

ގަބޫލުގައޭތީ،  އެހެންނަމަވެސް ހައިސިއްޔަތުން  އަމިއްލަ  އަޅުގަނޑު  ނޫއި  މިންގަނޑެއް  އެކުރާ  އީކީއެއް.  ން 

ޢަތަށް  އެގޮ  ،އެހެންނަމަވެސް އެގޮމަލުކުރަމި  އެކަން  ގަވާއިދުގައި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ޖެހެނީ  މި    ތަށް ން 

ގަވާއިދުގެ  އާއެކު ވާތީ ފައިވިލިޔެ ބަ  އެ  ހިނނުކުރެވޭދަލުއެކަން  ގަވާއިދުގަހާ  އެ  އަދަކު  ކަންކަން  ޅުގަނޑު  އިވާ 

މި ގަވާއިދުގައި   ހަމަ  މުގައިވޭ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނު ،އެހެންނަމަވެސް .ވެފައިވާތީމުގޮތުން ކުރަން ލާޒިގާނޫނީ

  މި ންޖެހުންތަކާއި  މާވާ ގޮމި މުއައްސަސާއަށް ދި  ނޑުމެންގެން އަޅުގައިފަދަލި  މި ފާހަގަކޮށް ހަމަ  ހަމަ ކުރިން ވެސް  

ގި މިރާކު ކަންކަން  ޓަކައި  ކުރާރުމަށް  ކަންތަ   ގަވާއިކުގެ  އްތަ  އިޞްލާޙު ތެރޭގައި  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ދު  ކުރާއިރުގައި 

އަދި    ނިންމާ  އް، ގޮތްތަޅާނޑައަ ކަން ގޮތްތަކެއް ގުޅޭގޮތުމާއި  މައްސަލަ ބަލައިގަތުރ  ލާއަށް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރަމަރުޙަ

އިސްނިން  ޖިސްޓްރަރގެރެ މެންބަރުންގެ މަޖިލީހަށް  އުސޫލެއް ގާއިމުކުރަން.  ފްތިޢުނާމުން  ކަހަލަ  އަދި  ދެކުރެވޭނެ  ން 

އުސޫލު ހަމަ   މި  ވާހަކަތައަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމި  މި  ކާއިގެ  ބޭނުންވާކަންގަނޑު  ފަހުމެން  މި  ބަންޑާރަ  ން  ން 

އިޖު މަދަނީ  ންތުފަރާހުގެ  އޮފީ  ނައިބު އެ  ތާޢާރާ  ގާނޫނު  ކޮގެންނެ ޓަކައި  ކުލަވާލުމަށް  ބެހޭ  ބޭރުގެ    ންސަލްޓެންޓް ވި 

ބައްދަލުކޮށް އަޅު ވާހަކަ  ގަނޑުމެންނާއި  ޅުގަނޑުމެން  އަ  ވާނެވެސް    ފައި ފާހަގަކޮށްއަޅުގަނޑުމެން    އިގައިދެއްކެވި 

އިޖުރާޢާ  ބަދަލޭ އެއް  ންވާ  ނުބޭ މަދަނީ  ގާނޫއެއީ  ބެހޭ  ތެރެތާ  އަންނައިނުގެ  މިނަލް ބިއުޓްރެ  އިރުގައިން    ހާރު އިން 

މި ކާއިންގަނޑުތަމި  ލުކުރަމުންދާމަޢަ މުރާޖަ    އެ ވިގެންކުރެޢާކަންކަން  މިގޮތަށް  ވެސް  ދާއިރުގައި  ތެރެއިން  ގާނޫނުގެ   
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އެއެކުލެވިގެންއެގޮތަށް   އައެކަމަކީ  ،ހެންކަމުންދިޔުން.  ތިހަމަ    މެންޅުގަނޑު  މި  މެންމިހާރު  ހަ އްބެވި    މަ ބަރުން 

ކަ ވެސް  ކުރާ ވާހަ އްކަތްލާޙުކުރުމުގެ މަސަން ގަވާއިދު އިޞް މަތި  ގޮތުގެއެ މެން ހަމަ  އް. އަދި އަޅުގަނޑުރާ ކަމެކުދުތާއީ

ފުހަ މި  ފާހަގަކޮށްލަން.މަ  ސުވާލުތިދެން    ރުޞަތުގައި  އޮންވަނަ  ލީގަލް  ޖަވާބުގައި  ގުޅޭގޮތުންއަޕީނިގެ  .  ންއާއި 

ޓްރައިއަޅުގަނޑުހުން  ފަ  ވި ހަވާލު  އި މަޤާމަކާބިއުނަލްގެ  ޓްރައި  އަޅުގަނޑު ހައިސިއްޔަތުން މި    އުނަލްގެ ބި ގެ    މަޤާމުގެ 

 ދީފައެއް ނުވާނެ.   ނިއަންޕީފުންޏަކަށް ލީގަލް އޮއެއްވެސް ކުން  ވެސް ފަރާތަކަށްއްއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެން ވެސް  ބައާދެ! އެހެން  ކަރަކު  ދެއްވާ  ވަނީ ޖަވާބެއް  އެމަށް  އެދެން. ލީގަލް  ލަފާހަގަކޮށް  ކަންކަން  ނަމަ  ދެއްވުން 

 ؟އް ހިމެނޭތޯއެއް، ލޯ ފަރމް ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްޔާނޫނި ތޯމުގެންދަވަ ޕީނިއަން ދެއްވަމުން އޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ހައިސިއްޔަތުމަޤާމު އޮޕީގެ  ލީގަލް  އަޅު  ނިއަންން  ނޫން  ވާހަކައެއް  މި  ދޭ  ހަމަފާހަގަކުރީ ގަނޑު  އެއްވެސް    ކީ. 

މެންރައިޓް   ކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭމެންބަރަކަށް ވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑަ  ސިފައެއްގައި ބަރުކަމުގެ  މެންރަކަށް  ބަބިއުނަލްގެ 

އެއް  ހުންނައިރު  އެއް ދައުރުގައި  ނޫނީ  ކުންފުންޏަކަށް  ލަފާދީ ފަރާތަވެސް  ވެސް  ގާނޫނީ  ކަމަ  ކަށް  އެއީ ހެދޭނެ    ށް. 

މެބިއުޓްރައި ވެސް  ންބަރުންނަލްގެ  ނިންލަމައްސަހަމަ  ނަކީ  އަމަ  ފަރާތެއް.  ތިއްބަވާ  ޓްރައިބިއުނަލްވަން  އިން  ދި 

ނިންމެވުންތައް   މަރުނިންމަވާ  ނޫނިޙަލާއެއްގަމަތީ  ގޮތަކަށް  އްޖެޗެލެން  ކާ އްޔައި  ކުރެވޭ  ނޫން.  ވެސް  އޮންނަނީއެއް   

ލިއެ އަޅުގަނޑަށް  މަހެންވީމާ،  އަދިގެ މެންބަރުން  ބައެއް   ގެ ނަލްއު ބިޓްރައި  އެއީ ލޫމާތެއް  ޢު ބޭ  ފަރާތުން  ނޫނީ  ވެސް ގާ 

ފަރާތްއެބަ  ލަފާ ދޭކަމުގެ  ތަކަށްއް  އަޅުގަނޢުމަ  ލިލޫމާތު  ޔަޑަށް  ހަމަ  އެކަން  ދެންކުރުމު ޤީބޭ.  ގޮތުން.  ހަމަ  ގެ  ން 

ތަކުގައި  މިޓީއް ކޮބައެ  ފިރައްވައިފާހަގަކު   އްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުގެ އި  މިއަދު ވެސް މި  ފާހަގަކުރަން  ށް ބޮޑަށް ވަރަ

ހި ނަމަވެސް  މަދުންއެބަ  ނގާ  ހަމަ  މަ  ނޫން  ހިއްސާކުރެވޭ. މާތުލޫ ޢުރަނގަޅު  އެބަ  ހަމަ  އެކަން  އަޅުގަނޑު    ހަމަ    

  ލީހުން މިހާރު މަޖި   ހަމަ މި ގަނޑުމެންއަޅުނަމަ  ގައި ވަނީކަމުފިއްސާކޮށް ހިލޫމާތު ޢުރަނގަޅު ނޫން މަފާހަގަކޮށްލާނަން.  

 ންދާ ވާހަކަ.ގެމަލުކުރެވިޢަދަށުން  ގެދާ އުސޫލުރަމުންލުކު މަޢަސް ވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޝިފާޢުއަލްއުސްތާޛު   ރައީސް  ގެޓްރައިބިއުނަލް  ބެހޭޒީފާއާވަ

  އަޅުގަނޑު   ހަމަ  ގައިވާބު ގެ ޖަކުރެއްވި ސުވާލު  މި  ސިރާޖުތްތެރި މެންބަރު މޫސާ  ރާގެ އިއްޒަ ދާއިފޮނަދޫ.  ޔާޝުކުރިއް

ހައިސިއްޔަތަވެސް    ންޔަތުހައިސިއް  މުގެ މަޤާ  ނީ ކޮށްލާފާހަގަ އެހެން  ވެސް ކުއަދި  ކުން  ން  ފުންޏަކަށް  އެއްވެސް 
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  ނުވާނެކަން   ފައެއް ވެސް ވިދެއެއް  ގާނޫނީ ލަފަ އެއްވެސް  ނޑުގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން  ފަރާތުން އަޅުގަޅުގަނޑުގެ  އަ

 އްޔާ.ޝުކުރި . ވެސްނެ ވާހަކަ  ނުދާދެމުން  އަދި

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ތުން ވާ ރިޔާސަ

 އީސް. ރަ  ބު! ނައިދެއާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުހައިރުهللا އާމިނަތު ޢަބްދުއަލްއުސްތާޛާ  ސާއީރަ އިބު ނަ އުނަލްގެބިޓްރައި ބެހޭވަޒީފާއާ

ން  ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ގޮތު އެކަން    ތީމަ އޮއެއް  ނުންވާ ދެތިން ނުކުތާރު. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ މުޤައްރިޝުކުރިއްޔާ 

އިރާގެ  ދާހިންނަވަރު    ،ބަރގެ ނަންކު ސްތަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބައެއް ކޭސަ. އެގޮތުން އަދުނީށް އެމި ފުރުޞަތަކަ

ފާހަގަކުރެ އިއްޒަތްތެރި   އަޅުމެންބަރު  ގަބޫލު އްވީމަ  ޓްރައިގަނޑު  އަޅުގަނޑު  މެންބަރެއްގެ  ކުރަނީ  ބިއުނަލެއްގެ 

ތުގައި މި  ޙަޤީޤައަޅުގަނޑުމެންގެ    ނުންވަނީ ބޭށްލަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮނައިބުގެ ހައިސިއްޔަތުންހައިސިއްޔަތުން އަދި  

ހިރުހަ އަ  10 ބަލާސްޓްރީ ގެ  އަޅުގައިރުގައަށް  ކޭސަސްތަކުމެންނޑުއި  ނިންމުންތަގެ  ޕަރސަނަލީ    ށްކަގެ  އަޅުގަނޑު 

ހަދާ  ހައި  ރިސަރޗް  އަޅުގަނޑުމީހެއްގެ  ބޭ  ސިއްޔަތުން  އަޅުގަނޑުމެނުންވަފާހަގަކޮށްލަން  ނިންމުންތަކުގައި  ންގެ  ނީ، 

ގައި  ތަކު ންތައްކަބެހޭ    އިނިއްޔާ ހެއްކާ ނޫ  މިންގަނޑުއްދުގެ  ޙައެއްވެސް ވަރަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ  ޅުގަނޑަކަށް  އަ

ބި ޑައުޓް ވެސް  ރީޒަނަބަލް  ކްރި  އޯން  ބެނޫނީ  މައްސަލަތައް  އަޅުގަނޑުމެމިނަލް  މިންގަނޑަކުން  ގެންގުޅޭ  ންގެ  ލުމަށް 

ހުރި ކަމަމައްސަލަތަކެއް   ޕައަޅުގަ  .ކަށެއްނިމިފައި  ފެނިފައި ނެތީމަނޑު    ގަވެފައި ކަން ފާހައެ  ރސަނަލީ އަޅުގަނޑަށް 

އެކަން އަޅުގަނޑު  ޔަނެތީމަ  އެ  އަ ންޤީ،  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ކަން  އިތުރުން  އޭގެ  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ރުވާ 

އިއްފާހަގަކޮށް ބޭނުންވޭ  މެޒަތްލަން  މިފާހަގަކުރެއްވީ    ންބަރު ތެރި  އެސުލޫކީ  އޮތީ  ލަވާ ކުންގަނޑު  ؟ ލިޔުމުންތޯލާފައި 

އަޅުގަނޑު   ރައީހަރުގައަ   ވަނަ  2018މިހާރު  އޮވެފައި މެންލިޔުމު  ހަގަކުރެއްވީއެ ފާ  ސްއި  ނޫންޑޭޓްން    ކަމަށް ރީއެއް 

ވާ ކަނޑައެޅުއް އޭގެފަވި  އަޅުގަނޑުމެންހަކަ.  ޓްރައިބިއުނަލްހުން  ފަހުން  އާ  ގުޅުނު  ފާހަގައި  މި  ރަނީ  ކުއަޅުގަނޑު 

ގަވާއި އެކުލަވާ އަޅުގަނޑުމެން  ވާލިދެއް  އޭގެއްދެގަވާއި  މަލުކުރަންޖެހޭ ޢަމެންބަރުން    ހަކަ   އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި .     

އުސޫމަލުކުރަޢައަޅުގަނޑުމެން    ޙަޤީޤަތުގައި ކޮބައިތޯލުތަންޖެހޭ  ކޮ؟ ކަކީ  އޮފް  ކޯޑް  ންޑަކްޓަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މަޅުގަނޑުއަ؟ ކޮބައިތޯ ފުށުއަޙަތު ލަސްމެންގެ  ކި  ހު ؟ ށްތޯހާވަރަކަ ރަނީ  އަޅުގަނޑުމެން މި  ހިމެނޭގޮތަށް  ކަމެއް    ރިހާ 

ހުށަހެ  ށަހެޅިހު ގަވާއިދެއްމައްސަލައެއް،  ގަވާއިދު  ޅި  އެ  ދެން  އެއީ.  ހުރި  ޛު ތަންފީ  ޙަޤީޤަތުގައި  ކުރުމުގައި 

އެބަ އެހެންވީމާގޮންޖެހުންތަކެއް  ލައިވްހުރި.  އަޅުގަނޑު  އަޅު،  މީޑިއާގައި  ވާގަނޑަށް  މި  ދަންނަވާލަން    ދަތިވާ  ހަކަ 

ޑު އޭގެ ސަބަބުތައް ވެސް  ނމަ އަޅުގަނައްވައިފިދެ  ފުރުޞަތުއަކަށް  ޑޯ  ޒްކްލޯ  ،ކަ ވެސް ދަންނަވާލަން. ނަމަވެސްހަވާ

އަޅުގަކްލިއަރ  އިތުރުން  އޭގެ  ދެން  ދަންނަވާލަން.  ވެސް  ވާހަކަ  ބޭނުންވޭކޮށްދޭނެ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުނޑު  ގަނޑު   
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އަޅުގަމެންބަރަކަށް ޕަރސަނަ ،  ގަބޫނޑު  މަގޮތުގައި  ކުރާ  ލު ލީ  ނިއަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ޤާންއްސަލަ  އެއް ކޭ ޟީންނެމާ     

ސުލޫކީ  ންފެ ހިފަވަރަށް  ބައެއްހައްމިންގަނޑު  އެންމެންކަމުގައިޓަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގަބޫލު     ކުރަން.  ވެސް 

އަކަމުގައި އެހެން ގަބޫލުގަނޑުޅުވާނަމަ  ޔަގީ  ރަނީ ކު  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވަކަން  ންއަދި  އަނީދޭން  ކިޅުގަނ  ބައިން  ޑުގެ 

ނަމަ އެނޫން ގޮތަކަށް  ނޫން ވިޔަސް ގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުންހުގައި އަޅުގަނޑުވުމަށްފަޔަނު އްޢަމެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު 

 ޞަތަށް.ދެއްވި ފުރު  އްޔާޝުކުރިލަން. ކަން ފާހަގަކޮށްނުވާނެދެވިފައި  އްލަފައެވެސް އަޅުގަނޑުގެ ލީގަލް  

 

 : ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 އަރުވަން.   ލީ ޙުސައިންއަށް ފުރުޞަތުމެންބަރު ޢަ އިއްޒަތްތެރި ނޑުގަވަގުތު އަޅު  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ޝު ބޮޑަށް  މުޤައްރިރު.  ވަރަށް  ތިއަދި ދެން  ކުރިއްޔާ  މިތަނަށް    ބޭފުޅުން  ވެސް  ޝުކުހަމަ  ނެވީތީ  ވަޑައިގެން  ރު 

ށް ދުރޫސުލްއަޚްލާޤު ކިޔަވާ ގޮތަށް މިތަނުގައި ވެސް އަޅުގަނޑަގައި  ކު ތަކުރަނީ ސްކޫލްލުއަޅުގަނޑު ގަބޫ   ވަން.ންނަދަ

އެއް މި   ފެ  ދެން  އި ފިޔަވަބޭފުޅަކު    ފެންނަނީ  މި  ލޯޔަރުން  ގަބޫލު އެހެންވީމާ  ންނަނީ.ހުސް  އަޅުގަނޑު    ކުރަނީ ، 

އެ ކިޔަވާތިކްސް  ޖުޑީޝަލް  ޕްރިންސިޕަލްސް    .ކަމަށްންނާނެހުފައި  ވެސް  ވެ  ނެޝަނަލްފް  އޮއަދި  ސް  ޖަސްޓިސް 

ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެ ހުންނާނެ  ވާހަކަ  ކިޔަވާފައި  ކަމަށް  ދައަޅުގަނޑުމެން  ށް  އިތުރަން އެ  އްކަން ނުޖެހޭނެ 

ބޭ އަހާލަން  އަޅުގަނޑު  ބަޔާންތައް  ،  ނުންވަނީގަބޫލުކޮށްފައި  ދެމި  ވާހަކަ  އެއިކި އްބަދަލުކުރާ  އަޅުގަނޑުގެ  ރުގައި   

މި   .ކުރައްވާތި ހުށަހަޅަނީ ވެސް މަޢާފްމިށް  އިނގޭ ޓްރައިބިއުނަލަންނަށް އެބަޅުގަނޑުމެއަ   އިނގޭތޯ.ލުރަތަމަ ސުވާފު

ވެ ބަލާއުފައްދަނީ  މައްސަލަ  ކޯޓުތަކުން  ތަފާތު   ސް  ބަލަގޮތާއި  ރަގޮތަކަށް  މި  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  ޔިތުންގެ  އްންޖެހޭ 

އަށް  ޔާ ތި މަސްވެރިނީ މިހާރު މި ނިކަމެށްއަރަހިތަ  އަޅުގަނޑަށް މިމި  އެހެންވީމަ،    ތީ ކަމަށް.ލީހަށް ގަބޫލުކުރެވޭމަޖި

  ށް މި ސުޕްރީމް ކޮޞަށްގެން އަދި ވަކިން ޚާއްއް ބޭނުންކޮތި ބަސްތަޅެކީލަކު މި ގާނޫނީ ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްގެން މޮވަ

ބަސްތަކާރަބިޢަ  ޒާތުގެ   ހުންނަ  އި ބޭނުންކޮށްފަ  އަދިޓުން  ކޯ އެއްޗެ  ހުންނައި  ލިޔެފައި  ބޭނުންކޮށްގެން    ހައިލީ   ހި 

  އެގޮތަށް ތި   ތޯ.ނގޭނީ އިކިޔަ   އެއްޗެއް މިރިހާހު  މި  ޔަރުން ތިބީމަފިސްޓިކޭޓެޑް އަޅުގަނޑު ހަމަ ލޯކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ސޮ

އަޅުގަނޑުމެން  ލިޔާގޮތަށް  އެ  ބޭފުޅުން  ގާނޫނީ  ވެސް  މި  ލިޔާ  ޖަވާބަގޮތަށް  ބިލުކަން  ޤާބުދިނުމުގެ  ޔާނަކަށް 

ހި އާއެއަޅުގަނޑަކަށް  ދެރަވަރުގެ  މަސައްމުއްއްނުވޭ  ނިކަމެތި  މި  އިނގޭތޯ ހުންނާނެކަތްތެރިޔާއަށް      . ހެންނެއް 

ބަޔާންއެހެ ބަދަލުކޮންވީމާ،  އެށްގެތައް  އަޅުގަނޑަށް  އާ ން  އެ  މަސައްކަތްތެއްނގޭ  އެ  ނިކަމެތި  ދެރަ  ރިޔާއަށް  މު 

އެ އޭނައަކަ ގާއްޔަނުކޮށްގެޢަޓަކައި އަނެއްކާ ވަކީލަކު    ޖަވާބު ދިނުމަށް  ށް  ފީ ދައްކަން  ކުރުމުގެ    އެކަން އިގެން  ނޫނީ 

ސީރި  ނުހުންނާނެ.އް  މެބިލުކަޤާ ހަމަ  މައްސަ ޔައެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑަށް  އެއްގެ  ލައެސް  ފާހަ ގޮތުގައި  ގަކުރެވޭތީ  ކަން 
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ފާހައަ އެކަން  ހަމަ  ބޭޅުގަނޑު  ބަދަލު  ނުންވަނީ.ގަކޮށްލަން  މި  ނުވިސްއެކަން  ކުރައްވަން    ހަމައެއާއި  ؟ނަންތޯފުޅު 

އަޅުގަނޑު މިއެކީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަހަން  ން  ހެސުވާލު މި  މެންނަށް  އެބަޖެހެނީ  މަޢުލޫމާތު  ވަކިން    ނަށް  ލިބޭ 

ބޮޑެތި  ޞައްޚާ ރިސޯޓުތަކުގެޓުއަކޮށް  މައްސަލަތަކުގެހި  ރިސްޓު  ވަކިކުރާ  ން  އިވަޒީފާމީހުން    ގެތަކުރިސޯޓު  ،މެނޭ 

މެންބަރުންނަށް ސައްމަ މި  ކަން  ލަތަކުގައި  ފޯރުވުމުގެ  ނުފޫޒު  ޓްރަވެސް  ނުވަތަ  ތިއްބަވާ  ތައްތައް  އިބިއުނަލުގައި 

  ވާ ކަމަށްވާނަމަ  ކަމެއް ހިނގާފައި މިބާވަތުގެ   މަ،ންވީއެހެ  ނގާ ކަމަށް.ތައް ހިމެންބަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ކަން

އަތުން  ގެ  ޅުންބޭފު  ތިނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު  ދެން އަ   އެދެން.ން އަޅުގަނޑު  ވުދެއް ގަކޮށްވެސް ފާހަ  އެކަން

 ޓްރެންޑެއް  ގަކުރެވޭށް ފާހައަޅުގަނޑަނިންމުމުގައި  މައްސަލަތައް  ން  އިއިބިއުނަލްޓްރަ   ބެހޭ ވަޒީފާއާ  އަހާލަން ބޭނުންވަނީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވުމުގެ  ކީއަޅުގަނޑަ  .އެބައޮވޭ ޔަ  ވެސް ދި   ށް އަބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްޒީފާއާ ކުރީގައި ވަވެސް 

އެއީ    . ފަށާފަންތީ ފާހަގަކުރެވެޑް އޮނޑަށް އެ ޓްރެންކުރިއިރު އަޅުގަނޑު ވަކީލުކަމުގެ މަސައްކަތްއަޅުގަ  މީހަކަށްވާތީވެ 

  ލިޔާނެ. ހަމަ   ހާ ކަމެއްރިހު   މި  ލާފަށޭޚި ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުގެ އުސޫލުތަކާއި  ފާއިންކޮށް އެބަ ނިންމާ ވަޒީމުއްއާ

ހުރިހާ  ތި ލިޔުއްވާ  ވާހަކައެބޭފުޅުން  ލިޔު  ވަކިކޮށްއްއް  ވަޒީފާއިން  ހަމަ  ގާނޫނާއިވާނެ.    ، ގާނޫނު  މި  ފައިވަނީ 

ގާނޫވަޒީފާއާ ކަމަ ޚިބަރަކާއި  ނަން  ނި މިވެ  ގެނު ބެހޭ  ޓްރަ ލާފަށް  މި  އިއްތިފާޤުށް  މެންބަރުންނަށް  ން  އިބިއުނަލްގެ 

ނިންމާނީ.ދޭ  ވަޒީފާ ،  މަވެސްނަ  .ފަކިޔާއޭ  ތީފާހަގަކުރެވުނީ އަބަދުވެސް  ކަމަށް  ނުޖެހޭ  ޓް   ން  .  ގެންފެނި  ރެންޑުއެ 

އަ  މިހާރު އެބަވެސް  ޓްރެންޑު  އެ  ވަޒީ  ފެނޭ  ޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަކިކޮފާއިއިނގޭތޯ.  ގާނޫނުށްފައިވަން  ހުރިހާ  ނީ  ގެ 

އެއްގޮތަކަށްވަޒީ  ، އެކަމަކު.  ލާފަށޭޚި ތަކާއި  އުސޫލު ދޭކަށް  ވަ މާތަންނިންވެސް    ފާ  ނޫނީ  ރަށް    މަދުން 

ނުފެނޭ. ވަޒީފާއެއްތުގައި  ޙަޤީޤަނީ  މިއުޅެ  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ޒާތުގައި  އޭގެ  ނޫން  ވަޒީފާއަކީ    . ވެސް 

ނޫން.  އްމަސައްކަތެ އެ  ވެސް  ލައެއީ  ދިމީހާގެ  މުޅި  ބިނާވާ  އިފްސްޓައިލް  މައްޗަށް  އޭގެ  ގެ  ކެއް ކަންތައްތަރިއުޅުން 

ވަޒީފާ އަދާގޮތުގައި  އެހެންވީމަ،    ގާނޫނާއެ  ވަޒީފާ  ކުރުމަކީ.  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ލާޚި  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ކަމަށް  ފަށް 

ސް  ވެ  ރުހާމި  އެބަ ފެނޭ.ހަމަ  ޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުކުރައްވާތަން އަ  ން އަމުރުންސްޓޭޓްކުރައިރީނުދޭން ނުވަތަ    ވަޒީފާ

ގިނައިން  އެބަ ވަރަށް  އެބައާފެނޭ.  ޝަކުވާތައް  ހަމަ  އަންގަނީ. ދެތިން  ދޭ.  ދޭށޭ  ކޮމްޕެންޒޭޝަނެއް  އެ  މަހުގެ     

ވަޒީފާ  ވެ  އެއްގޮތަކަށް ގުޅޭ  ދޭސް  ވިޔަފާރިވެރިންނާއި  ބޮޑެތި  ފާހަގަކުރެވޭ  މިކަން  ނުކުރައްވައޭ.  އަމުރެއް  ކަށް 

ޚާ   ގައި ތަކުމައްސަލަ މަ ކޮށް ރިސޯޓުޞައްވަކިން  ހިމެނޭ  އެބަ  ލަތަކުއްސަތައް  އަލުން  ފާހަހަމަ  ގައި    އަނބުރާ ގަކުރެވޭ 

ދައު ކުމެއް  ޙުދޭކަށް    ވަޒީފާ ހަމަ  އަދި  ސިނުކުރައްވާ.  އޮވެ ވިލްލަތުން  ނުފޫޒު  ސިޔާސީ  އަދި    ގެން ސަރވިސްއިން 

އަ  މައްސަލަތަކުގައި ވަކިކުރާ   ވަޒީފާ  މިޙު  ދޭން   ރާނބު ވެސް  އެބަ މައްސަލަ    ކުމް،  ވޭ.  ކުރެގަ ފާހަ  ނުނިންމަވާތަން 

  ޒީފާ ންތޯ ވަމައްސަލަތަކުގައި ކީއްވެގެ  ވާތި ނިންމަ  ފުޅުންބޭ  ތަ ތިނުވަ  އްވެގެން ހިނގާ ކަމެއްތޯއެހެންވީމަ، މިއީ ކީ 

އަނބުރާ މި ނުދޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އެ ޓްރެންޑް ގޮތަކަށް އެކަހަލަ ޓްރެންޑެއް އެ ފެންއަލުން   ގޮތަށް  ކޮންޓިނިއުވާ   ނަ 

އަނެއްކާވެސް    ހަގަކުރެވުނީށް ފާން އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑަދެ ؟ންމާފައި އޮތީ ނިތައް ލަގެންތޯ މައްސަ ކީއްވެ
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ރާތްތަކާއި  ދޭ ބޮޑެތި އެހެން ފަ  ހަރެއްގައި ވަޒީފާވެދާނެ ފަ  ތަކުގައި އެ އަދި މިލަމި ހިމެނޭ މައްސަ  ތަކުގެ ސޯޓުމި ރި

މައްސަލައެއް ގުޅުންހު މި  ގައި ކަމު  ރި  މީވަޒީފާ  ވެސް.  ވައިން  ގޮތުޢަގައި  ކިކުރުމުހަކު  މީހުން    ރިވާ ބައިވެން  މަލީ 

ގޮތުހެކީން ވަގެ  ގޮތުގައި ހާޒިރުކޮށްގެން  ދޭ ފަރާތުގެ ހެކިންގެ  ވަކިކުރެވުގައި ވަޒީފާ  މި  ފަރާތާޒީފާ  ދެކޮޅަށް  ނު  އި 

މީހު  އެއާއިހަމަނުންކުރެވޭ. ދެން  ބޭ އުޅޭ  ވަޒީފާތަކުގައި  އެ  ދެކޮޅުއެކީގައި  އެބަ  ވަޒީފާދޭ  ން  ދެކޮޅަށް ހަދާ  ފަރާތާއި 

އެމީހުން އޮހެކިބަސްދޭން.  ރައްކާނަށް  ނޯންނަނީތެރިކަންނަ  އެހެމެއް  މި.  ތިޙަކަން  ންވީމަ،  ން  ފުޅުބޭ  އްލުކުރުމަށް 

 ؟ތޯނަމަ އެގޮތަކީ ކޮބައިގޮތެއް ރާވާފައިވާ އަދި މިކަމާއި ދޭތެރޭގައި ؟ވަޑައިގަންނަވަންތޯވިސްނާ

 

 ކަދެއްކެވުން: ން ވާހަރިޔާސަތު

 .  ފުރުޞަތު އަރުވަންނަށް ގެ މެންބަރުންއިބިއުނަލްޓްރަރި މެންބަރު. ޔާ އިއްޒަތްތެއާދެ! ޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއުބިއުނަލްގެ ރައީސް އަޓްރައި ފާއާބެހޭޒީވަ

ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަކާއި    ރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެދެންމެ މި    ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.

އެ ގުޅިގެން  ވާލުތަސުއްކަލަ  އަދި  ދެއްވާފައިވާ  ކާއި  ކަންބޮޑުވުންތަބަޔާންކު،  ސްޓޭޓްމަންޓްމި  އި  ކާރައްވާފައިވާ 

ހަމަ  ގު އަޅުގަނޑުމެން  ކަންޅޭގޮތުން  ފާހަބައެއް  ފުރަކަން  އެންމެ  ބަޔާތަމަ ގަކޮށްލާނަން.  މި  ބަދަލުކުރުމު   ގެ  ން 

މިހަމަ  ތެރެއިން އުސޫލުގެ   ފުރުޞަތު  މި  ކުރާ  ތަމްސީލުގޮތުން    ގާނޫނީ  ގަނޑުމެންއަޅުއެއްކަލަ  އޮންނަނީ    އެކަނި 

އެކަނިތޯ.ފަރާ ވަދެން    ތްތަކަށް  މީހާ  އެ އިގަޑަނިކަމެތި  ކޮން  އޮތީ    އަށްއިބިއުނަލް ޓްރަ ފަރާތަށް    ންނަވާއިރު 

ރަން.  ޑޭޓްކުސް އެކޮމަވެރު ޅުގަނޑުމެން މިހާއަ  ނޭޅޭ ފަރާތްތަކަށް.ށް އެ ފެންވަރުގައި ހުށަގޮތައެ  އް ފުރުޞަތެއްތޯ ބަޔާނެ

އަރެއިންތެ ގެ  ލުއުސޫމި   ހަފަ  އެ  ނޑުމެންޅުގަ  ވަކީލެއް  ރާތަށް  ނުކުޅެދޭއްޔަންޢަ މަ  އަ ފަ  ކުރަން  ދި  ރާތެއް 

ފަރާތެއް އްވުލިޔު ދަތިފުޅުވާ  މުވައްޒަޅުގަނޑުމެންއަ  މުގައި  އިދާރީ  މެދުވެރިކޮށްފުގެ  ބޭފުޅުންނަށް   ން  ބައެއް  ވެސް 

އެމުގަފޯ ބޭނުންވާ    އި  ބަޔާންނުކުރެވޭ  ބޭފުޅުން  އަޙާކަންކަން  އިދާރީ ޅުލަތުގައި    ވެސް   ންގޮތުގަނޑުމެން 

ކާއި  ތަފަރާތް ގެން އެތައް ހާޒިރުކޮށްފަރާތް ރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުލުން ބަދަ ބަޔާ މި މެ ވާނީ. ހަމައެހެން އެހީތެރިވެދީފައި 

ބަދަ  އެ  ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާން  މަހުލަރު  އެ  މަހުލަރުކުރެވި  ވާހަކަ  ރައްދުވާ  ލުކޮށްގެންފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތް ދެން     

މި  ކުރުވާފައި ރީބުދާވާޖަ ވާނެ.  ބައެވެސް  ކުރި ހާރުވެސް  މައްސަލަތައް  ކަމަށް  މިދަށް  އައް  މިމޭރުމުން  ހަމަ  ނީ 

މައްސަލަ އަދި  ބަލަ   ފާހަގަކުރެވޭ.  ގުރޫޕަށް  އޭޖް  މިހާރުވެސް  އި ހުށަހަޅާ  އަށްވުރެ    80ނޑަކަށް  ގާތްގަހަމަ  ލާއިރު 

ނޑުމެން އޮންނަ ޅުގަނަށް އަފުޅުންބޭ  . އެހަޅާފައިވޭމައްސަލަ ހުށަހަމަ    ވެސް  ބައެއް ބޭފުޅުންހުރި    އިމައްޗަށް ގޮސްފަ

އުސޫލަކީ  ޞަޚާއް މިމައްސަލައިހަމަ    އާއޮ  ގައި  އުސޫލާއި  އްންނަ  އެ    އެ  ލާފަށްޚި މު  ބޭފުޅުންނަށް 

އެ ފުރުޞަތު  މަޖިލީހަށް    ރިޕްރެޒެންޓްކޮށްދިނުމުގެ  ދިނުން.  އެބޭފުޅުންނަށް  ހުށަހެޅުމަބޭ  ހާޒިރުވެ    ކީ ފުޅުންގެ 
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  ގަނޑުމެން އެކަމުގެ އި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވާ އަޅުކާވީ ކޮން ސަބަބަދިމާޅަން  ހައެ ހުށަ  ބޭފުޅުން  އެ  ކޮބައިކަން ދަންނަވާ

ވައެހީތެރިކަންއެ  ތެރޭގައި   ވީނަމަވެސްއްޔަންޢަލެއް  ކީ ފޯރުކޮށްދިނުން. ހަމަ  ކަމުގައި  އެ ޅާއަބޭފު  އެ  ނުކުރެވުނު    ށް 

މައްސަލަ މި  ފާޅުކަން  ހުރި  އިގައިބޭފުޅާގެ  ދަ  ރުމަށްކުކަން  މި  މިހާރުވެސް  ފަތިތަކެޓަކައި  ނޯންނާނެ  އިން  ދައް 

މި  ން.ރަގަކުފުރުޞަތުގައި ފާހަ   މިހަމަ  ވެސް    ކަން އިވާކުރެވިފައިންތިޒާމު ހަމައެހެންމެ  ގުޅޭގޮތުކަން  އަދި  ން  ކަމާއި 

  ތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ލުސޫ އު  ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަވާއިދާ   ސް ފާހަގަކޮށްލި ވެ  ން ހަމަ ކުރިން މެއަޅުގަނޑު

ތަކުގެ  ދެން މި ފާހަގަކޮށްފި ރިސޯޓު  ން.ނަވަވެސް ދަން  ކުރަން ވިސްނާފައިވާ ވާހަކަ ލުހަމަ ބަދަސް  ވެ  ކަން ވާނަމަ އެ

  އް ންނެހާތަނަށް ރިސޯޓަކުފަހުން މި  ވާލުވިމާއި ހަޤާ އަޅުގަނޑު މި މަދެން؟ ންނަށް ފޯރާތޯ ބަލަމެންނުފޫޒު އަޅުގަނޑު

  ގަބޫލެއް ވެސް ފޯރާފައިވާ ކަމަށް    ށްޅުގަނޑައަކަން އަދި  ފައިވާމެންގެ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ފޯރާނޑުޅުގަފޫޒެއް އަނު

އެހެންނަމަވެސްނުކުރަ ރަމަބަރަކާ  ހަމަ ،  ރޯދަދިޔަ  ވޭތުވެ  މި  ،ން.  އަޅުގަޟާންމަހުގެ  ތްތެރި  ނޑުމެންނަށް  ތެރޭގައި 

މައްސަލައަކާއި  ހުށަ މައްސަގުހެޅި  ރިސޯނިސްބަތްއިގައި  ލަޅޭގޮތުން  ރޯދަ ވާ  ދަ  ޓަކުން  ތެއް  ވަޢުވީއްލުމުގެ 

އެލާފައިވޭށްމެއިލްކޮ އަޅު.  މިހާތަނަށް  ދެން  ފާހައީ  އިތުރުގަނޑަށް  ކަމަކީ.  މި  ގަކުރެވިފައިވާ  ހާތަނަށް  ކަމެއް 

ގުޅޭގޮތުން މިފާހަގަނުކުރެވޭ  މައްސަލަތަކާއި  ދެން  މި  .  ވަކިކޮށްފައި   ފާހަގަ  ވަޒީފާއިން  މި  ގާނޫނާއި  ކުރަނީ  ވަނީ 

ނުޚިދާއި  ގަވާއި ވަޒީފާއާލާފަށް  ގާނޫނާއި ވަތަ  ނަގައިނުދީ  ބައި  އިންސްޓޭޓްކުރުމުގެ  ރީ   ވާނަމަ   ކަމަށް  ވާލާފު ޚި  ބެހޭ 

މިއެހެ ބަދަލަކަށް  ކީއްވެގެންންނަމަވެސް  އަޅުގަނޑުމެން   ؟ތޯދަނީ  ނިންމާއިރުގައި  މައްސަލަތައް  އަޅުގަނޑުމެން 

ރާތަށް  ފަ ހުށަހަޅާ    ހަމައެކަނި މައްސަލަ   އެކު.ކަމާމަހަމަރަނުވެ ހަކަށް ބު ވަކި ފަރާތަ  ޖެހެނީ  މައްސަލަ މި ނިންމަން މި

  ގެ ދެވަނަ ފަރާތު  ، ވެސްންނަމައެހެ  ނުލެވޭ.  ނަކަށް ނިންމައެއް ގަނޑުމެންކަން އަޅުތަކެއް ދީގެން އެއްޤުޙަ  އެކަނި އޭގައި 

އަޅު ހައްގަށް  މަސައްވެސް  ބަލަންޖެހޭ  ފަރާތުން    ކަތް ގަނޑުމެން  އެމްޕްދޭ  ފަރާތުގެ    އެ  އް.ތަޙައްޤުލޯޔަރގެ  ނުވަތަ 

އޮޙަމަސްލަ އަޅުގަ  ގޮތަކަށްތޯ.  ކޮން  ތީ ތުތައް  ތެރޭގައި  ސުވާ މައްސަލައިގެ  މި  ލުނޑުމެން  ކުރަން  ފަރާތް    ވެސް 

  ށް ނުވަތަ އްޤަޙަރގެ  ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެމްޕްލޯޔަ   މަސައްކަތް  ،ފަރާތުން  ނީނަމަ ތި ވަ  ވަޒީފާއަށް ނިކުމެއްޖެ ކަމަށް 

އޮތީ  ޙަމަސްލަ ރިކަންކަމަ  މި  . އުނިކަމެއްތޯ  ލަ ކޮންކަހަތަށް  މައްސަލައެއްގައި  ތްކޮށްފައި  ޔަޢާށް  މެނުވީ 

ގޮތަށްއިންރީ ބަދަލު،  ސްޓޭޓްކުރާ  އަދި  ގޮތަށް  އަޅުގަނޑުދޭ   ނުކުރާ  ހަމަ  ން.ނުނިންމަމެން  ގޮތަކަށް  މި   އަދި 

ފާހަގަކޮށް މައްސަލަތަ  ލަން ފުރުޞަތުގައި  އެކި  ތަކު މައްސަލަ  ބައެއް  ، އްބައެއް  ވަޒީފާއިން  ފަރާތްތަ ގައި  އް 

ގުކުނީ  ވާވަކިކޮށްފައި ނުވަތަ  ޑަކުދިންނާއި  ގޯނާކުކުޑަކުދިމި  ޅޭ  ޖިންސީ  ތު  ރާންނަށް    އެ   ގުޅޭގޮތުން.  މަތާޙުއެކަހަލަ 

ގުޅޭގޮކަންކަ މައްސަމާއި  އެއް  ނިންމާފައިވާ  އަހަރު އަޅުގަނޑު  މިދިޔަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގުލަތުން  ޅޭގޮތުން  އަކާއި 

އަޅުގަނޑު ވަޒީފާ  ހަމަ  ވަކިކުރުނިންމާފައިވޭ  ނުވަތަ  ޢީނާޖި  އިގަ މުއިން  މިންގަނޑަކުންނެއް    ޙުޤީޤީ ތަ 

އެ މައްޗަކަފަ  މިންގަނޑަކުންނެއް  ކުރިރާތުގެ  އެކަން  ނުށް  ކިޔަވައިދޭ    ،ނަމަވެސްއެހެން  ވޭ.ކަމެއް ސާބިތެއް  އެފަދަ 

  ވަޒީފާ   ށްފަރާތަ މާއެކު އެތުރާތަށް އޮފަ ތެއް އެ މަޙުބާވަތުގެ ތު ވެފައި އެރިވާ ފަރާތަކަށްރަކާތްތެ ޙަމުއައްސަސާއެއްގައި 
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ކުޑަކުދިންނާ  އަސާސީގައި ޤާނޫނުދިނުމަކީ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެ ވެސް  އު  ށް ޙައްޤަ  ފަރާތްތަކުގެ   އި  ނިކަމެއް  ވެސް 

ކަމަކަށްވާތީވެއަން އެ އެމޭރު  ނާނެ  ނުދޭންފަ  މުން  ވަޒީފާ  މިވަ ވަ  ،ވެސްންނަމައެހެ  .ރާތަށް  ވަކިކޮށްފައި  ނީ  ޒީފާއިން 

ގާނޫނާއި  ޒީފާއާވަ ބަދަލު ޢަވާތީވެ  މަށް ކަ  ލާފަށްޚިބެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ނަގައިދިނުމުގެ  ބަދަލެއް    ދުލުވެރި 

އެ  .ނީނަގައިދި އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކުގައި  ނިއެހެންވީމާ، އެކި  ސަބަބުންތަކާއި  ގޮތަށް  އެކި  .  ހުރެ ންމާފައިވާނީ 

އަ ހަމައަށް ވާންމުލަ ނިސަ މައްމެން  ގަނޑުޅުއެކަން    ށް ބަޔާންވެފައިވާނެކަން ސާފުކޮސް  ވެ   ންނުކުތާތަކު  ލުވީޞި މާއި 

މި  މި    ފާހަގަކޮށްލަން.ރުޞަތުގައި  ފު  ވެސް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.  ގުޅޭގޮތުން  ހެކިންނާއި  ދެން 

އެއީ އަޅުގަނޑު މި    އަށް.ސައިންޙުމެންބަރު ޢަލީ    ދާކުރަން ކެންދޫ ދާއިރާގެޝުކުރު އަ  ރަށް ބޮޑަށްގައި ވަ ފުރުޞަތު

އަޅުގަނޑުމެންޔާރުކުރިއިރުތައް  ންޕްރެޒެންޓޭޝަ ލިސްޓުކުރަންކުގެބޮޑުވުންތަކަން   ގައި  ގޮތުގައި  ފައި  ވިސްނާ   

  މި  ޖިލީހުގައި މި ފާހަގަ ށް މި މަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަކަން ކުރެވުނު އެއް ނުލިސްޓު ޅުގަނޑުމެންނަށްއަވެސް  އެހެންނަމަ

އަޅުގަނޑުކޮށްދިނީ އެކަން  ފާ.  ވަރަށް  ފަރާތުން  މައްސަލަ .  ހަގަކުރެވޭމެންނަށް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  އިގެ 

ވަމުއްއާ މާގޮތެއްގައި  ހެކިންނަށްޙަޒީފާގެ  މު  އުލުގައި  ތިބޭނީ  މަސްލަވެސް  އެ  ވަޒީފާގައި  ހިމެނޭ  ޙަވައްޒަފުން.  ތު 

ތުން  ންގެ ފަރާފުވައްޒައިރުގައި މުން ނިންމާރަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަހާޒިރުކު،  ންނަމަވެސްއެހެ  ކުން.ރާތްތަފަ

. ނެއްތޯއޭ ހެކިން ގެނެވޭނީގަނޑަށް ކިހި އަޅުވާބަކީލިބޭ ޖަ  ން މި ރާތުލިބޭ ޖަވާބަކީ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަ  މި

އެހެންނަމަ  ހެކިން ނުވެއޭ.  ބޭނުމެއް  އެންވެއޭބޭނު  ދޭން  ހެކިބަސް  ،ވެސްހާޒިރުވާކަށް  ވެސް    ކީބޭފުޅުންނަ  . 

އަމެޅުރިއުދި އުޅޭ  ފައުވައިގެން  ގޮނބިދަރިން  އް  އެޅޭ  ބަލަންވެސް  ބޭފުޅުން  ރާތްތަކަށްވާތީ  އެކަމަށް  .  އޭ ޖެހޭނެ 

މި ،  ންވީމައެހެ ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިޓްނެސް  ވަރައެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަސާއީ  އިސްކަންދޭ  އަޅުއްކަސެށް  ގަނޑު  ން 

މި އަސާފާހަގަ އަޅުގަނޑުޙިމި    ސް ކުރަން. އަދި  ފަދައިން  ގަވާއިދަމާޔަތްވާނެ    ގެ އްޙެ ލާޞްޖެހުނު އިންށް ގެންނަމެން 

ބެހޭ  އި  މި މަޖިލީހުގައި މި ހެއްކާ  އަދި ވިޔަސް  ކަމުގައިއް ޙެލާޞް އަދި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އި  ނަމަވެސް ގައި  ގޮތު

ފާސްވެގެގާނޫނެ އަޅުގަނޑު  ގައިންދާއިރުއް  މި  މެންގެވެސް  ހެކިހުށަހެ  ތަނަށް  ވިޅޭ  ނުވަތަ  ޓްނެސް  ންނަށް 

ވަކިންޕްރޮ އެކްޓެއް  އަވެނަމަ  ވަނީ  ކަމުގައިއްދަވާހަ  ޓެކްޝަން  މަސައްކަތަ ސް  މުއައްސަސާގެ  ށް  ޅުގަނޑުމެންގެ 

އަޅުގަނޑުތްކޮށްޔަޢާރި އެކޮމަފައި  ބޮފަދަ ޑޭޓްކުރެވޭނެ  މެންނަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ކުރުމަކީ  ހަމަ  އެދެވިގެންވާ  އިން  ޑަށް 

އަޅުގަ ބޭނުންކަމެއް.  މައްސަލަނޑުމެން  އެ ތަވޭ  ހުށަހަޅަން  ކުގައި  ހެއްކެއް ންވާ ނުބޭ  ފަރާތްތަކުން  ކޮންމެ  ސް  ވެ   

ދަތިކަމެއް  އެއްވެސް    އެއްވެސް  ފަރާތަކަށް   ނުފޫޒެއް ނެތި  ކޮންމެ  އިން  ނެތި  ހާޒިރުކުރުމުގެ  ތިޒާމު  ވެސް 

 .  ވުންހަމަޖެހިފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޅުވެއްޖެ  ތީވެ. ދެންމެ ވިދާންވާނުނަވާލަން ބޭ ދަންސުވާލެއް ގުޅޭ    މި   ގަނޑު ދެންދާއިރުގައި އަޅުކުރިއަށް  . ޔާޝުކުރިއް

 ރޯދަމަހުގެ  ނިކޮށް ރިސޯޓަކުންވަ  ސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިއި ގުޅިގެން މައް އަކާ ށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަރައިބިއުނަލް ޓް

ވީއް ވިދާލުމަކަށް  ރޯދަ  މެން  .ންޅުވިކަކިޔާ  ރޯދަ ބައެއްވެސް  އެ  ބައިވެރިވެ  ރަކު  އަދި ޑައިގެވަވީއްލުމުގައި    ންތޯއާއި 

ޒެއް  ނުފޫއީ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ނަޒަރުގައި އެބޭފުޅުންގެ  ތި  ހެއްޅުއްވީމަށަމެއް ހުދަ ހުށަހެޅުކުގައި އެފައެ އި އާމައެހަ

ކަމެއް މުވުފޯރު ކުރެއްވި  ގަބޫލު  ގައި  ރިސޯޓެއް  ކުރެއްވޭތޯއާއި  ފުޅުކަމަށް  ކޮން  ޖަ ؟ތޯއެއީ    ދެއްވީމަ   ބު ވާކުރުކޮށް 

 .  ޅުވާނެޑަށް ރަނގަގަނއަޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއުޓްރައި ފާއާބެހޭޒީވަ

ހަނދާނެއަވަގުތު    މިރިސޯޓެއްކަމެއް  ކޮން    ދާސީ.  ޝުކުރިއްޔާ ނަމެއް  އެހެންނަމަވެޅުގަނޑު  ނެތް.  މި    ،ސްއް 

މަޢުލޫމާނޑު  ގައަޅުށް  ހަމަޖިލީ މެއިލްއެ  އެ  ހިއްސާކުއާއެތު  ވާހަކަ   ށްރަޔާތައްހަމަ  ރަން  ކު  އެ    ދަންނަވަން.  ހުރި 

  ނެވުމާއެކު އަޅުގަނޑު އެ ންހަމައަށް އެ މެއިލްގެ ކޮޕީ ގެންނެވި. ގެ  ޒަފުން އަޅުގަނޑާ ރީ މުވައްއިދާ   މެއިލް ލިބުމާއެކު 

މެންބަރުންނަށް ތިއްބެވި ހުރިހާ  ބައް  ވަގުތު  ގޮވާލާދަލުވުމަމެންބަރުންގެ  މިކަށް  ލިބިފައި  ނައޮތީ އަޅުގަނޑުމެންފައި  ށް 

ތު  ޙަނުގެ މަސްލަތަމި،  ތަށްޙަމަސްލަ  ގެއޮތް ރިސޯޓު  ވާފައި މި ފޮނުއި ގުޅިގެންއާކަމަށާއި މި މެއިލް   އެއްއޮތް މެއިލް

ބަލަމުންދޭއެއްހިމެނޭ   މެންބަރަކު  އެއްވެސް  މައްސަލައެއް  އަދިވެސް  އެދާކަމަށް  ތޯއާއި  ކޮން ވާނަމަ    އީ 

އަޅު  ކަންކަމާއި   މި  ތޯއާއި ލާއެއްޙަމަރު މެންބަރުންނާގަގުޅޭގޮތުން  ހުރިހާ  ސުވާލުކުރިން  އެ ނޑު  ހާޒިރުވެ   .    ވަގުތު 

ތު ހިމެނޭ އެ ރިސޯޓުގެ  ޙަމަސްލަ  އެ   ވަގުތު އޮތް   ގޮތުގައި އެ ތު ލިބުނުވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހަމަ މަޢުލޫމާތިއްބެ

އަޅުގަނޑުމެ  ހުށަހެޅިފައިވޭ.  އް މައްސަލައެ  2 ބައްދަލުހަމަ    ންއަދި  އެ  ހަމަވުމުގައި  އެ  މަސްލަނިންމީ  ތު  ޙަގޮތަށް 

ވަތަކީ  ޢުދެއްވާ ދައަދި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ އެގޮތަށް މި    ރެވޭތީންނަށް ގަބޫލުކު ޑުމެގަނފުށޫއަރާނެ ކަމަށް އަޅު

  ވާނެ އެ   އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް  މަށް.ކްޓްކޮށްލުޖެވަތު ރިޢު ދަ  ވަތެއް ކަމަށްވާތީވެ އެޢުފޯރުވުމަށް ދެވޭ ދަ  އެއީ ނުފޫޒު

 އްވާފައި. ޝުކުރިއްޔާ. ދެ މަޢުލޫމާތު ބޭފުޅުންނަށް

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވުރިޔާސަތުން 

 ރި މެންބަރު ޝަހީމް.  ތްތެއްޒައަރުވަނީ އި  ވަގުތު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި  މި .ރިއްޔާޝުކު

 

 : ދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުންޝަހީމް ޢަބްهللا ބްދުޢަ މެންބަރުރާގެ ދާއި ކަނޑިތީމު

އިއްޒަތްތެކުރިއްޝު މުޤައްޔާ  މަރުޙަބާ    ރު.ރި ރި  ރަށް  ވަ މަ  ހަ  ދެން  ނޑުއަޅުގަ  .ވެސް  ރުންމެންބަ  އެންމެއަދި 

ހުރި ގޮ  ން ކުރުކޮށްލާނަ އެއަޅު  ތުން. ވަގުތު  ހަމަ  ގެ  ޅުން ބޭފު  ތި ތޯ.  އިނގޭ  ވެގެން ންމެ ސުވާލެއް ދަންނަވާލަން ގަނޑު 
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ސި އެއްވެސް  ޔާމައްސަލަތަކަށް  ބޭފުޅެއްގެ  އެއްވެސް  ތިސީ  ންގެ ބޭފުޅު  ތިއަދި   ؟އޮތްތޯބޭފުޅުންނަށް    ނުފޫޒެއް 

ދަތިވާމަސައްކަތަ ފަރާތްތަކުން  ސިއްވެސް  އެ ގޮތަށް  ށް  އެނަކޮށްފައިވާ ؟މަލުކޮށްފައިވޭތޯޢަޔާސީ  ވެސް    ބޭފުޅުން  މަ 

 ޝުކުރިއްޔާ.؟ ގަޅުވަރަށް ރަނ  ބުނެދިނިއްޔާ

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ން. ދެން  ވިދާޅުވައްޗެއް  ކޮންމެވެސް އެ  ވެސް   ހެން މެންބަރުންން. އަދި އެ ސުވާލަށް އެއެދެ  ށް ދެއްވުމަ  އާދެ! ޖަވާބު 

 .  ގޮތަކަށްށް ކުރުވަރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާއުޓްރައި ފާއާބެހޭޒީވަ

ތެރި  ރާގެ އިއްޒަތްކަނޑިތީމު ދާއި،  ރިއިއްޒަތްތެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ   ،ނޑުތަމަ އަޅުގައެންމެ ފުރަ  ހަމަ އާދެ!  

ޢަބްދު ޢަބްދުލްޙަކީމް.هللا މެންބަރު  އަޅުގަ ޖަފުރުޞަތުގައި ކުރެއްވި ސުވާލުގެ މި  ހަމަ    ޝަހީމް  ގޮތުގައި  ޑު  ނވާބުގެ 

މަފާހަގަކޮށް މި  އަޅުގަނޑު  މި  ލުވި ހަވާޤާމާއި  ލަނީ  އަޅުގަހާތަފަހުން  ނުފޫޒެއްނަކަށް  އެއްވެސް  އެއްވެސް  ނޑަކަށް   

  ވެފައިވަނީ ރަކާތްތެރިޙަމިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު    .ނެކަންނުވާ  ވެސް ފޯރާފައި  ހެން ފަރާތަކުންސިޔާސީ ފަރާތަކުން އަދި އެ

އަ އިއަޅުގަނޑުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި  ކު ތިޔާރާއިއެޚުމިއްލަ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ތެރެއިން.  ގަނޑުމިން  ،ކާއިއުސޫލުތަ،  މި  ގެ 

ބަކަންކަން ފާހަން ބައެއް  ގުޅޭގޮތު  ދެން މި ސުވާލާ ން އެދިލައްވާ  ބަރުންގެ ފަރާތުމެންހަމަ  ލާއިރުގައި  އިލަގަކޮށްލަން 

 ންބަރުންގެ ފަރާތުން.  ކު މެމާތުތައް ހުރުމާއެލޫބައެއް މަޢު އެއީދާން.  މި ކްލޯޒްޑޯ އެއްޗަކަށް

 

 : ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

އަދި  ކޮމިޓީއަކަ  އަޅުގަނޑުމެން ފެ  ނުފެނޭށް  ކަމެއް  ގެންދާވަރުގެ  ސިއްރުން  ކޮމިޓީ  އެހެންވީމަ،  ވިހެމަތިންމި  ނެއް. 

ނަށް ގަބޫލެއް  ންނޑުމެހެން އަޅުގަސަބަބެއް   ދި ކޮމިޓީ ސިއްރުވާންޖެހޭ ބަކީ އަވާދެއްވާ ޖަ  ކުރެއްވި ސުވާލަށް   ދެންމެ މި

  ދެންމެ އެ ވެސް    ބަރަކު ންމެ މެންއަދި ކޮ  ނަވަން.ދަން  ގެންދެވުމަށް އެދޭ ވާހަކަ   ރިއަށް ހަމަ އޯޕަންކޮށް ކުނުކުރެވޭތީ  

ޖަވާބު ހަމަ  ޅުވިވިދާ އެއް  ކުރު  ސުވާލަށް  .  ހޭނެ  ވަރަށް ހަމަ ހިތްހަމަޖެއަޅުގަނޑުމެން  މަވީދެއްލަފުޒުން  ކޮށް ހަމަ 

 ން.  ޞަތު އަރުވައަލްއުސްތާޛު ޒާހިރުއަށް ފުރު ! ދެފަހަރަކު ބޭފުޅަކު. އާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންޒާހިރު  މަދު އްމުޙަސްތާޛު ލްއުއަ ބަރު ގެ މެންބިއުނަލް ބެހޭ ޓްރައިޒީފާއާވަ

ދާއި ކަނޑިތީމު  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  އެރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ކުރެއްވި    މެންބަރު  ސުވާލުގައި 

މައްޗަދަން އަޅުގަނޑުގެ  އޮތީ  ސިޔާސީ ނަވަން  އެއްވެސް  ނުފޯ  ކަށް  ހަމަ  އޭ.ރަނުފޫޒެއް  އަޅުގަނޑު  ގައި  އެކީ އެއާދެން 
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ކަމުގައި  ނުއްޔަނުކުރެވުޢަޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  ރައީސުލް  ގަނޑުމެންޅުއަތުގައި  ން ބޭނުން މި ފުރުޞަހަމަ ދަންނަވާލަ

އޮފީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަދި  މި  ވީނަމަވެސް  މުވައްޒަފުންތަކެއް  އިސް  އަތްރަކާޙަ ހުގެ  ޅުގަނޑުމެން ތެރިވަނީ 

ހެއުޑެޑި  ނުކުރުމުގެ އްޔަޢަ ހެދުމުލިޖެންސް  ޗެކެއް  ބެކްގްރައުންޑް  ނުވަތަ  ހުރިދުން  މި ގެ  މަސައްކަތުގައި    ހާ 

ހަމަ  ޙަ ވެސް  އިންޓަރވިއުއަކަށް  ދެން  އިންޓަ ކުރެރު ޒިހާރަކާތްތެރިވަނީ.  އެ  އަޅުއު ރވިވުނު.  ންނެވިން  ދެ  ގަނޑުގައި 

ހާލަތެއްގައިއެ ނުމައްޗަށް ސި  އަޅުގަނޑުގެ  އްވެސް  ނުފޫޒެއް  އިތު ވަޔާސީ  ފަރާތެއްގެތަ  އައިރު  ނުފޫޒެއް  ނަމަ  ސްފި 

ގަބޫލެއް    މީރުއަޅުގަނޑުގެ ޟަ  ، ލަގަނޑުގެ އެއްވެސް ކަހައަޅު  މޭ. އެ ގަނޑު އިސްތިޢުފާ ދޭނަވަހު އަޅު އަނެއް ދު އޭގެ

ނުމުގެ  މުގެ ބޭޤާއަށް ޓަކައި ނުވަތަ މަނުކުރޭ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވަކި މީހެއްގެ ނުފޫޒުގެ ޖެހިގެން ނުވަތަ މި މުސާރަ

މެންބަ  މި ލަފުއިއްޒަތްތެރި  މި  ބޭނުޒުރުގެ  އަގެ  މަމުގައި  މި  ކަމަހުންނަން  ޤާމުގައިޅުގަނޑު  އެހެންވީމަ،    ށް.ޖެހޭނެ 

އެއަ ވެ  ޅުގަނޑު  ދެންނެވި ޢި  ރީޙަ ޞަސް  ދުވަހު  އަބާރާތުން  ދުވަހުން  އަންނަ  ނުފޫޒެއް  މައްޗަށް  ން،  ޅުގަނޑުގެ 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ރާތަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެފަ  ތި ޓީފާ ސިޢުތިއިސްޅުގަނޑުގެ އަންނަ ދުވަހު އަ ންހިގެޖެ

 

 އްކެވުން: ހަކަދެ ވާ ރިޔާސަތުން

 .މިފްރާޒްهللا ރިއްޔާ. ޢަބްދުކު! ޝުއާދެ

 

 ވުން: ކަދެއްކެނިޒާރު ވާހަ މިފްރާޒްهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުންބަރު އިބިއުނަލްގެ މެބެހޭ ޓްރައާވަޒީފާ

ކުރީ  ންއްޔަޢަ މަށް  ކަރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުގަނޑު އެމްޕްލޯއިމެންޓް ޓް ރު. އަޅުރިއް މުޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  

އަ  2019މާރޗް    25 ފަހުން  އޭގެ  ސިޔާސީ  ގައި.  އެއްވެސް  ނުޅުގަނޑަށް  އައިފަރާތެއްގެ  ނުސްފަފޫޒެއް  ވޭ.  އެއް 

ނުވޭ.    އްފައެގަވާ އަންށް ރެއްވުމަކު   ތައްއެގޮތަށް ވަކި ގޮތަކަށް ކަން،  ޅާގުގަނޑަށް  ސީ ފަރާތަކުން އަޅުއެއްވެސް ސިޔާ

އިތުރު އޭގެ  ހިދެން  ކުރިން  ދާއިރާ ންނަ ން  މެންބަ ވަރު  އަޅުގެ  ވެސް  ޖަވާބު  ސުވާލުގެ  ކުރެއްވި  ޖީހާން  ގަނޑު  ރު 

 ނެ.  ނޯންނާއެއް އަދި އެއްވެސް ވިޔަފާރި އް  އެރމްފަ  ސާ އޮންނަ އެއްވެސް ލޯ ގެ ހިއްނޑުންނަވާލާނަން. އަޅުގަދަ

 

 އްކެވުން: ތުން ވާހަކަދެޔާސަރި

މެންބަޝުކުރި އިންނެވި  ދެން  ނަ،  ރުއްޔާ.  ނުއަޅުގަނޑަށް  ބޯޑު  އާދެނާތީވެފެންން  ފުރުޝްފާ ރި!  .    ޞަތު އަށް 

 . އަރުވަން
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  ތަމަ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ގަނޑު އެންމެ ފުރަ! އަޅުއާދެ  ތޯ.ރިރު އިނގޭޤައްތްތެރި މުއިއްޒަ  ރިއްޔާއާދެ! ޝުކު

ސުވާ ކުރެއްވި  ޖަމެންބަރު  އަޅުގަނޑު  އެލަށް  އަރުވާނަން.  ކު ސާޙި ނދާންވަނީ  ހައަޅުގަނޑު  ން  ގޮތުވާބު  ރެއްވި  ން 

  ގެ ނަދޫ ދާއިރާ. ދެން ހަމަ ފޮއިނގޭތޯ  ނޯންނާނެ  އެއްގެ ހިއްސާރމެއް ފަ  ގަނޑުގެ އެއްވެސް ލޯ އަޅު  ކަމަށް.  ވާލެއް ސު

ކުތެއިއްޒަތް މެންބަރު  ޖަވާބުރި  ސުވާލުގެ  ކުންފުންޏަކަށް  ޅުއަ  ،ގައިރެއްވި  އެއްވެސް  ތާކަށް    ނޫނީގަނޑު  އެއްވެސް 

ގާނޫނީ ލައަޅުގަ އަޅުގަނޑު    ،ތި ސުވާލު ކުރީތީވެ  ށްއަޅުގަނޑަ،  ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް  އް ފައެދީ  އެއް ފަނޑުގެ 

ވަރަށް  ށް  މިދާކަ މީބަމެން  ބޭއްވިފަހުން  ދުވަހު  ވާހަކައެއް  ޓިންގރސް  ބުނި  ގަނޑު  އަޅު  ،ވީމަހަނދާންއެއްގައި 

ގިނަ    ރެއިން ވަރަށްދޭތެ  ގަނޑު މިއަޅުށްލާނަމޭ. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ދެން  ކޮއެރީ އޭތި ހިއްސާށްހިތަ

ބެލީ  އެ މައްސަލަތައް  ލޯޔަ     އެ  ދެން  ތަންކޮނޑަގަ އަޅު  ރުކުންފުނީގެ.  ފަށް  މައްސަލަތައް    ގިނަ   ށް ރަވަ  ރިތަވީޅެއް 

ލޯޔަރުރިތަބެލީމަ. ފަ ގޮތަކުން އަޅުކޮ  ވީމަ އެ  ދެތިން ފަހަރަ  ޑުގެގަނ ންމެވެސް  ގަނޑަށް  އަޅު  ކުނަންބަރު ހޯދައިގެން 

އަޅު  .ގުޅީ ދެންނެވިން  ދެން  މީޓިންގމެންބަގަނޑު  އަރސް  އެނުދޭ  ށްނޑަގަޅުގައި  މިދުވަސްކޮޅު  އަންނަ   ށޭ   ބޭފުޅާ 

މައް އަސަކުންފުނީގެ  ނުދެޅުލަތައް  ދެން  އަޅުގަ.  އްޗޭގަނޑަށް  ނޫނޭ  ބޭނުމެއް  މިދުވަސްބޭފުޅާ  އެނޑު  މާ  އާއި  ކޮޅު 

ތެއްގައި ނޯންނާނެ އަޅުގަނޑު ގާނޫނީ  ވެސް ހާލައެއް.  ގަނޑު ދެންނެވިން އިނގޭތޯން އަޅު. އެހެއްފެނިދެނިވެ އުޅޭކަށެ

 އްޔާ. ޝުކުރިދެ! އާފައެއް އިނގޭތޯ.  ދީޔަތުން ވެސް ގަނޑުގެ ހައިސިއްއަދި އަޅުޔަތުން ރަސްމީ ހައިސިއްލަފައެއް  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ތުން ވާ ރިޔާސަ

 ށް ގެންދަވާ.އަ. އާދެ! ކުރި ދެއްތޯޢާއާދެ! ޝަމްން ބޭފުޅަކު. . އެހެއްޔާޝުކުރި

 

 އްކެވުން: ރާހީމް ވާހަކަދެ ޔަމް ޝަމްޢާ އިބްމަރި އަލްއުސްތާޛާ ންބަރު އިބިއުނަލްގެ މެބެހޭ ޓްރައާވަޒީފާ

އިން    2014  މިހާރު  ޑުގަނން އަޅުއިފަދަ  ގަނޑު ހަމަ ކުރިން ވެސް ފާހަގަކޮށްލި އަޅުރިރު.  މުޤައް ޔާ  ކުރިއް އާދެ! ޝު

ންނޭ  ފެށިގެއަހަރުން    ންވީމަ، އެއެހެއަންނަނީ.    އުނަލްގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރަމުން މިބެހޭ ޓްރައިބިއާޒީފާފެށިގެން ވަ

އެއްވިރެއް ރާދަކުއިއަދި  މިހާތަނަކަށް    ކަށްނޑަގައަޅު ނުއްޔާ  ސިޔާސީ  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ފޫޒެއްވެސް  އެއްވެސް   

 ޔާ.ނުވޭ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއް އެއްސްފައެއް އައިރރެޝަޕް

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާ ރި

 ތު މަހީރާ.މަޠިއްޔާ. ފާ ޝުކުރި

 

 ވުން: ދު ވާހަކަދެއްކެމަތު މަހީރާ މުޙައްމަޠިފާ އަލްއުސްތާޛާ ންބަރު އިބިއުނަލްގެ މެބެހޭ ޓްރައާވަޒީފާ



40 

 

މުއާދެ ޝުކުރިއްޔާ  ކުރެއްވި  ރިޤައް!  ގު  2ރު.  ދާއިރާރަތަފުގެން  ޅިސުވާލަކާއި  ކަނޑިތީމު  މެންބަރު  މަ  ގެ 

،  އެއް ނެތް. ނަމަވެސްސްފަނަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް އައިމިހާތަ ؟ފޫޒެއް އާދޭތޯޔާސީ ނުސިފާހަގަކުރެއްވި ސުވާލެއް އެއީ  

އެޕޮއިންޓްނޑުމެއަޅުގަ ދު ން  ރައީސުލްކުރި  ފާއްޖުމްހޫރި ވަހު  ފާހަގަކު   ންކޮރެއްވި  ހަގަކު ޔާ  .  މީބޭނު  ރަންކަމެއްތޯ 

ވެސް    ގަނޑު އެއަޅު ނުފޫޒެއް އައިދުވަހު  އަޅުގަނޑު އެކަން    މުވަންޏާ  އިކަމުގަ ސްފިދެންނެވިން އެއްވެސް ސިޔާސީ 

ވާހަ ވާނޮޓިފައި  ،ކަފާހަގަކުރާނެ  އެއްން  ހަކަ. ދެކުރާނެ  ކަމަކަށް  ވާ ހިއްސާއެ ގައިންފުންޏެއްކުވެސް  ދެވަނަ   ؟ނެތޯ އް 

އެގަނޑުއަޅު ކުންފުން ގެ  ހިއްއްވެސް  ނު ސާޏެއްގެ  ނަމަވެސްއެއް  ވެސް    ،ވާނެ.    ލޯ ވާނެ  ގައި    2018އަޅުގަނޑު 

މެހަކަ ހިއްވާ   ޑު އޮންނާނީ އެ . ދެން އަޅުގަނކޮށްފަރކްއްގައި ވޯރމެފަ ނޑު  . އަޅުގަގަންގ ޓިރސް މީންބަ ސާކޮށްފައި 

  ވާނެ ނުއިވެރިގަނޑު ބަގައި އަޅުސް ކޭސްއެއް ކުރާ އެއްވެލު ތަމްސީ  އިންފަރމް  ލޯ،  ޒްޕާޓީ  އަންނަ އެއެއިން އެއްވެސް  

 . ކަ. ޝުކުރިއްޔާވާހަ

 

 : ހަކަދެއްކެވުންތުން ވާ ރިޔާސަ

 هللا.މިނަތު ޢަބްދުއްޔާ. އާބޮޑަށް ޝުކުރި ރަށް ވަދެ! އާ

 

 : އްކެވުންހަކަދެއިރު ވާ ޒުހަهللا ބްދުޢަ މިނަތުއާ  އަލްއުސްތާޛާ  ސާރައީ ބު ނައިއިބިއުނަލްގެ ބެހޭ ޓްރައާވަޒީފާ

ނޑު  ގަކޮށްލާނަން. އެގޮތުން އަޅުގަފާހަލަން ބޭނުންވާ ދެތިން ނުކުތާއެއް  ށް ހަގަކޮނޑު ފާޅުގަރިރު. އަ މުޤައްޝުކުރިއްޔާ

އަޅުނުންބޭކޮށްލަން  ފާހަގަ ޙަޤީޤަމެންނަނޑުގަވަނީ  އަޅު  ތުގައިށް  ނިންމުމުގައި  އެއްވެސް  ކަމެންނަގަނޑުމައްސަލަ  ށް 

ކުރާ  މަސައްކަތް  ތުގައި އެއްގެ ގޮރޔަ އެމްޕްލޯ  ގެމެންގަނޑުސް އަޅުކުން ނަމަވެސް ރިސޯޓަވެޒެއް އަދި އެއްފޫނުސީ  ސިޔާ

ފަރާތަ އަޅުއެއްވެސް  ނުކަމެންނަގަނޑުކުން  އަށް  އައިކަޑުމެންނަޅުގަނފޫޒެއް  ދެ  އެއްސްފަށް  އަނުވެއޭ.  ޅުގަނޑު  ން 

ވަހަގަކޮފާ ޙަޤީޤަތުގައި  ބޭނުންވޭ  ޓްރެއާޒީފާށްލަން  ލޭބަބެހޭ  ޙަޤީލްއިބިއުނަލް  ވެސް  މި ވެފައި  ނަނީ  އޮން  ޤަތުގައި 

ޙައްޤުޒަވައްމު އެއްކަލަ   މުށްދޭންކޮމާޔަތް ޙިތައް  ފުންގެ  މަސްއްޒަވަ،  އަޅުޙަލަފުންގެ  މައްމެގަނޑުތުގައި  ސަލަ  ން 

  ގަނޑުމެންގެ ންވޭ. ދެން އަޅުނުބޭ  އޮންނަކަން ފާހަގަކޮށްލަން  ، އޮތްވެފައި އެބަމެން ލޭބަލްގަނޑުކަމަށް ވެސް އަޅުނިންމާ

އަޅު  ނަމަ ވާށްކަމަބަލާޓިސްޓިކްސްއަށް  ސްޓެ ފާންމެގަނޑުވެސް  މިގަހަނަށް  ރިޙަ  ދަނީ ވެގެން  ކުގެ  ތަ ސޯޓުޤީޤަތުގައި 

ބަލާމައްސަލަތަ އަޅު  ނަމަވާކަމުގައިކަށް  ރިސޯޓުމެގަނޑުވެސް  މައްސަލަތަކު  ،ކުގެތަންނަށް  ޙަޤީޤަ  ގެގިނަ  ތުގައި  ވެސް 

މައްސަލަތައް ގިނަ މަޅުގަނޑުމެއަ  ، ކޮށްފައި ނެތުމާއިއެކުފޮލޯ  އްޢަތްތައިޖުރާ ނިއްންގެ  ނީ  ހުންނަ   ފައި މި މިސަލަތައް 

އެއްކޮޅަށްކަމުވައްޒަ ވެސް  ފާއި  އަފާހަގަކޮށްލަންން  ނިންމުޅުގަނޑު.  މައްސަލަތައް  އަޅުމެންގެ  ންގެ  ގަނޑުމެމުގައި 

ގެންގުޅެންޖެސޫލުއު އެބަ  އެއްވެޤަތުގަޙަޤީންނަކީ  ގަނޑުމެއަޅު  ހޭ.ތަކެއް  ފަރާތަ އި  ބަޔަކަސް  ނުވާނެ ރށް  ،  ސް 

މަނޑުއަޅުގަ  ޓްކޮށްޑެންންއިންޑިޕެ ހިންއްސަލަތައް މެން  ބަ  ފާހަގަކޮށް އެއްކަން  ގަންޖެހޭ  އެހެންވީމަ،  ވެސް  ލަން. 



41 

 

ގައި  މުމުއް ނިންމެންގެ މައްސަލަތަގަނޑުނަށް ވެސް އަޅުބަރުން މެންބޭނުންވަނީ    ދޭންކޮށްންގީޔަ  ގައިގަނޑު ޙަޤީޤަތުއަޅު

ނު ސިޔާސީ  އޭގެއެއްވެސް  ނުވާނެއޭއެ  ތެރޭ  ފޫޒެއް  އެއްވެކުލެވިގެން  އަދި  ފަ .  ވެސް  ނު  ރާތެއްގެސް  ފޫޒު 

ސް  ގެންދަނީ. ދެން އޭގެ އިތުރުން ރައީ   މި  އަށްއްސަލަތައް ކުރި ތިންނޭ އަޅުގަނޑުމެން މަމަ  ގޮތެއްގެ  ނުވާއެކުލެވިގެން

ރަޓްރައިބިއުނަ   ޑުމެންގެނއަޅުގަ ނުކުތާފާހަގަކުއީސް  ލްގެ  އަ  ޅޭގޮތުންގުއަކާއި  ރެއްވި  ދަންނަޅުވެސް  .  ންލަވާ ގަނޑު 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ    ،ންނަށްމެގަނޑުލެއް ނުކުރަން އަޅުބޫގަރސަނަލީ  ޕަ، އަޅުގަނޑު  މެންއަޅުގަނޑު

އެކި  ކަމުގައިވުޒާރާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިންވިޓޭޝަން  ވާއިރުގައި  އަތު ތަސްކަހަލަ  ކޮންމެ  އް  އެއީ  ވެދާނެ. 

  ގަނޑުމެން ން އަޅުއިއެ  މެން ބަލާކަށް ނުޖެހޭ.ޑުގަނޅުފޫޒެއް ކަމަށް އަނަށް އަންނަ ނުމެންގަނޑުޝަންއަކީ އަޅުއިންވިޓޭ

ބަލާއޭ ހަމަތަކަކަށް  ވިސްނަންޖެހޭ  އަޅުގައި  އެގަނޑުފައި  ނިޖަވާބުދާރީ އަށް  މެން  ން  އެއިން  މެއަޅުގަނޑުމުނީ.  ވީމަ 

  ގެ ންމެނޑުގަގެ އަޅުނނުކުރުމަކީ ކަންނޭއެކްޓްރިއެއަށް  ނީ ނޫ ކުރުން ނުމަލުޢަނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް  ންޒިލުވުތަނާ

މި  ޤީޙަ މަސް  ޤާމުގެ މަޤަތުގައި  އަދާއޫލިއްޔަފުރިހަމަ  އަތު  ކަމަށް  ގަބޫލުޅުކުރެވުނު  އެހެންވީކުރަގަނޑު  އެ މަނީ.   ،  

އަޅުތިމަ  ތުގެގޮ އަޅުނިންމީ  މި  ގަނޑުން  ނުފޫޒެއް  ގަނޑު  ކަމަކަށް މެންނަށް  އަޅުނޫން  އައިސްގެން    ގަނޑު  

ބައްދަލުވުމުކީއެއްންމީނި މެންބަރުންގެ  އަޅުގަ ގަ.  ވެސް  ދެނޑުމެއި  އަޅުން  ނުވެ   ންމެގަނޑުންނެވިން  އޭ  ބޭނުމެއް 

އެ  އެމްޕްލޯއެއްވެސް  އިންވިޓޭޝަންރޔަ ކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ސްސްގެ  އެ  ލުކުރާކަބޫޤަތަކެއް  އެއީ  ޞަތު  ފުރުށް. 

ގޮތުން. ފު  ޅުގަނޑުއަ  ކު،އެކަމަ  ނުދިނުމުގެ  ބޭރުޞަމި  ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް  ށް  މެންނަކަގަނޑުއަޅުނުންވަނީ  ތުގައި 

ސަ ވެއޭގެ  އެބަބުން  އަދި  ހައިސިސް  އަޅުތަކުއްޔައްވެސް  ނުފޫޒެކަމެންނަގަނޑުން  އޭ ނު  ސްފައިއިއަ  އްށް  ގެ  ވާކަން. 

ވިދާޅުވި ދެތިން  ،  ލީ ޙުސައިންމެންބަރު ޢައިއްޒަތްތެރި  ންދޫ ދާއިރާގެ  ކެލަން ބޭނުންވޭ  އިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް 

ތް  އޮމި  ނަލް އުފެދިފައިއުތުގައި ޓްރައިބިޙަޤީޤަ  ގެންމެގަނޑު. އެއީ އަޅުންވޭލަން ބޭނުފާހަގަކޮށް   ގަނޑުތާއަކަށް އަޅުނުކު

މިވާނަމަ  ގައިކަމުބަލާ އަސްލަށް   ކޯޓުފެދިގެންއު  ޓްރައިބިއުނަލް  މައްސަލަތައް  ޓަމުންސިސް  ދަނީ  އަވަހަށް  ބޭރުން   

އަ  ،މަށްނިންމު ޙަޤީފަރުވާ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  އަޅުބަލާއިރު   އެހެން  ޤަތުގައި.ވަހަށް  މި  ށް  ންނަމެޑުނގަގައި 

ޓްވެގެންހަގަފާ ކޯޓު ލްގެ  ރައިބިއުނަދަނީ  ވެސް  ނިމިތަކަށްވުތެރޭގައި  އަވަހަށް  މައްސަލަތައް  ކަންކަން  ،  ރެ 

ކަމަށް  ންދާން ލަސްވެގެސަބަބު  އްލެ ދަކަށް ގެނައި ބަތްތަޖުރާޢަ އިބައެއް  ގެ  މެންޑުގަނއަޅު،  ސްވެނަމަ  ކަން.ރެވިގެންދާކު

ފާހަގަނޑުޅުއަ ބަދަލުކުރުމަ   އެ  ،ގަވާތީމެންނަށް  އަވެ  ށްކަންކަން  ވިސްނަސް  މި މުންޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ    ދާ 

ނަމަވެސްދަ ގާނޫއެބަ  ނަށްމެންގަނޑުއަޅު  ،ންނަވަނީ.  ނިޖެހޭ  ބައެއް  އިތެރެގެ  ޒާމުނީ  ބަދަލުކަހަ ން  ވެސް  ލަ  ތައް 

ކުރިގެންނަން.    ޤަތުގައިޙަޤީ ބަލާކަމުގައިއުމުޤަހުރި    އަރާފައިދުނިޔޭގެ  އަޅުތަކަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ގަނޑުވާނަމަ  މެން 

އި  ޤަތުގަންގެ މައްސަލަ ޙަޤީމެގަނޑުނަމަވެސް އަޅުވީ  ކަމުގައި ތެރޭގައި ނިންމިމަސް  4ނޫނީ    މަސް  3  މައްސަލައެއް

މައްސަލަ   ހެނީ އެ ދާންޖެ  ލަ ހިފައިގެން މިމައްސަ  މީހާ އެ  އިގެ ރައްޔިތު ނޫނީ އެންމެ އާދަ ފުގެ މުވައްޒައި މެ އާދައެން

ވަންނަންހަމަ     ހާލަތެއްގައި އްޖެ ހިޖެކުރަން  ލްއެޕީ ކަމަށް ރެތެ ގެ  ޒާމުސްޓަމްގެ ނިސި  ޓްކޯޖެހެނީ  މި    އަށް. ވަދެއްޖެ 
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ވަންޏާ   ކަމަށް  އެހެން   ލަ.މައްސަދެއޭ އެ އެބަ ކޯޓު ތެރޭގައި މަޑުވެގެން އެބަ ހަރު އަ  7، އަހަރު  6އަހަރު،   5ވަންޏާ  

ން  ވެގެސިލު ޙާއްގައި އެކަން  ގޮތެރިހަމަ  ފުންމެ ޤީޤަތުގައި އެޙަ  އްދެޞަދުމުގެ މަޤުއްއުނަލް އުފެއިބި ޓްރަ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

އަޅުނުދާ އެހެލުބޫގަނޑު  ގަކަން  އަޅުންކުރަން.  ބޭވީމަ،  ހުށަހަޅާލަން    އެންމެ   ގައިތެރޭލުގެ  އުޙަމާމި    ންވޭނުގަނޑު 

ހުރި    ފައިކުރިއަރާ  ގައި ލަން ބޭނުންވޭ ދުނިޔޭފާހަގަކޮށްނޑު  ގައަޅު  އިން ތެރެމި ކޮމިޓީގެ    ވޭ މަޖިލިސް ކަމަށްވާތީވެ ދެއެ

ގާނޫނީތަކުގެއުމުޤަ ތެރޭގައި  ނިޒާ  އެމްޕްތެރެ ގެ  މު  ޓްރައިއިން  އެޕީލް  އުފެދިފަބިއުނަލްލޯއިމެންޓް  އެއީ  އިވާއެއް  ކަން. 

ލެވެލްއެއްގެ    ޓާހައިކޯ ރިޢާޔަތްބޭފުއެ  އެއް  ކޯޓެއްވެލްލެނީ  ނޫ   ކުރައްވާ ޅުން  އެކުރާ  ކަމަށް ކަން.  އެ  ވާނަ  ހެން  މަ 

ޝާމިލުވާކަން    އެބަ   ބޭފުޅުންޒްޓީރކްސްޕަ ތަފާތު އެއެ  ޙަޤީޤަތުގައި  ވެސް    އުނަލް ބި ޓްރައިކޯޓުތަކުގައި ވެސް ނޫނީ  

ފާ މެންބައެބަ  ނަމަރުހަގަވެގެންދޭ  އިއްތިއަޅުގަނޑު  ،ވެސްންނަށް.  ނަކީ  މެންބަރުން  6ވަގުތު    މިޤުން  ފާމެންގެ 

ވީނަމަވެންލޯޔަރު ޓްރައިބިއުނަލް ކަމުގައި  މަސައް ސް  ކަހަލަ  އެކި  އެކްސްޕަ އަކީ  ބެންޖެހޭ  ތިން  ޒުޓީރކަތްތަކުގެ 

ކުރިއަރާފައި   ކަމަށްތަނެއް ބަ ޤަހުރި    ދުނިޔެ  މިލާއިއުމުތަކަށް  ތިބެން  އަޅުވާނަ  ކަމަށް   ހެނީ. އެހެންޖެ  ރު  ގަނޑު  މަ 

ބޭނު އިއްޒަފާހަގަކުރަން  މެންބަރތްންވަނީ  ބޮޑެތި  ގާނޫނީ  ށްކަގޮތަފާހަގަކުރެއްވި    ތެރި    މު އް އާއީ  އެ  ނޫނީ  މަބްދަޢު 

ނޭ ބޮޑެތިއެ  ނގޭ  ނޭ  ންއަށްރސަޕަ  އި ލެ  ނޫނީ   ނގޭމީހާއަށް  ނިންމުޅުގަނޑުއަ  ،ގާނޫނީ  އެ ތަކުގެ ންމެންގެ     

  ތެރޭގައި ވެސް އެބަހުއްޓޭ އެ ގެ  މުޒާނޫނީ ނިންގެ ގާގަނޑުމެ، އަޅުންވީމާ. އެހެއޭންދާނެއްލުވެގެޙަ ތައްތަކަށް ވެސް  ކަން

ނގަޅަކަށް   އެންމެ ރަދަނީކީ  މި  މު ނިޒާގައި މިއްސަލަތަކުބެހޭ މައާޤަތުގައި ވަޒީފާޙަޤީ  .ޖެހޭންކުރައްލުޙަތައް  ކަންތައް

މި    މެންނޑުގައެކު އަޅުއެއާ ހުރި. ހަމަތައް އެބަ ރު ކަންތައްޖެހޭ ބައިވަކުރަންޙު ވެސް  ލާ އިޞްނޫން. ކުރިއަރަން އަދި

ޓްރެންޑެއް  ބޭނުންވޭ  ހަގަކޮށްލަން  ފާ ކަމަށް  އޮއެބަ  ނިންމާއިރުގައި  ންނަ  މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ޙަޤީޤަތުގަޖެހޭނު  ކުރަންޓްއިންސްޓޭރީ މައްސަލަތަކަށް  .  ވަކިވަކި  އަޅުޖެނެ   ގައިބަލާއިރުއި  މިހެން މެން  ގަނޑުރަލީ 

ހީވަނީ  ޅުއަ  ވާނަމަ  ކަމުގައިބުނާ ކަހައްޔިތުންރަގަނޑަށް  އެހެން  ވަރަށް  ވެސް  މި    ރެއްވު އްޞަ ތަލަ  ނަށް  ކަންނޭނގެ 

ނޑަށް  ހެން އަޅުގަޖެހޭން އެބަކުރަން ނުނިންމަނީ ކީއްވެގެންތޯ. އެކަން ސާފުކޮށްލައިންސްޓޭޓްމެން ރީ ގަނޑުއަޅު  ދެވެނީ

އަޅުރެވޭތީލުކުބޫގަ ބޭނުކޮގަ ފާހަގަނޑު  .  އަޅު ށްލަން  މައްސަ ގަނޑުންވަނީ  މައްސަލަތަކަށް    ވަކިވަކި   ކަށް ތަލަމެންގެ 

މިރިޢާޔަތް އިޝޫއްސަލަމަ  ކުރާއިރުގައި  ބަލާއިރު އިގެ  އިކޮށްފިއިންސްޓޭޓް ރީރާތުން  ދެފަގައި  ތަކަށް  އެ  ތުނަމަ  ބާރު 

ން  ގަނޑުމެފާއި އަޅުބަލަ  މިނަށްބޮޑު  ކުޑަލަތަކުގެ  ޏާ ދެން ދިމާވާނެ މައްސަވަން  މަށްއޮވެއްޖެ ކަ  ގެއްލިފައި  ފަރާތުގެދެ

  ، އެ ހެންވީމާނުދާން. އެ  ކަށްންޓަޓްމައިންސްޓޭރީން  ދެ  އްކޮށް އެ އި  ހަމަ އެއާ   . ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދޭންމަނީމި ނިން

އަޅު ބޭގަނޑުކަންކަން  ފާހަގަކޮށްލަން  އައޭ ނުންވޭ.    އިތުރުން  ބޭނުންވޭ  ހަގަކޮށްފާ  ޅުގަނޑުގެ  ޔޭގެ  ދުނިލަން 

އެބަ އުމުޤަހުރި    ކުރިއަރާފައި ނިތަކުގައި  ގާނޫނީ  އެބަތެރެގެ  ޒާމުހުރޭ  ކޮކުލާޒިމް  އިން  މްޕްރޮމައިޒް  ރޭ 

ދިކަތަކަސްޓްންމެއެގްރި އެބަކޮށްދޭފެސިލިޓޭޓް  ންއިޓްރައިބިއުނަލް މަށް.  އުށް  އެ ން  ޙަޤީޤަތުގައި    ޖެހޭ.  ކަންކަމެއް 
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ހަކަ  ވާ   އެ  ވެ ނޑު ބޭނުންވާތީގަނަން އަޅުމަށް ގެންލުކަސަމާވެސް  ކަން  ކަން  އެ  ވެ ވާތީލެކް  އި ގާނޫނުގަންގެމެގަނޑުއަޅު

 ލީ. ދަންނަވާ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ތުން ވާ ސަޔާރި

 .ވަންތު އަރު ރުޞަފު ށްޒައްރާހީމް މުޢިއިބް  ރުޒަތްތެރި މެންބަ އިއްގަނޑު މިވަގުތުއްޔާ. އަޅުރިޝުކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒުބްރާހީމް މުޢިއްއިދާއިރާގެ މެންބަރު  ހެންވޭރު އުތުރު 

ޅުވެއްޖެ.  ދެންމެ ވިދާ  ކަމަށް ހުރިލުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް  ތައް ބެ  މައްސަލަރިރު. ރަށްރަށުން ހުށަހެޅޭމުޤައް  ޝުކުރިއްޔާ 

ވަރަކަ އެއްވެސް  ޚިޔާލުކޮށްފައި ދެން  ރަށް   ށް  ކައުންސިއޮންނާނެތޯ  ރަށު  މި   ތަނުވައް  ތަލުރަށުގެ  ކޯޓުތައް    ރަށު 

 ދަން.  އެހީއެއް ހޯ އިދާރާތަކުގެ  މުގައި އެލުމައްސަލަތައް ބެ 

 

 ކެވުން: ން ވާހަކަދެއްތުރިޔާސަ

 ގެންދަވާ.   ށްއަރި ކު !އާދެ

 

 ވުން: ކަދެއްކެނިޒާރު ވާހަ މިފްރާޒްهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުންބަރު އިބިއުނަލްގެ މެރަބެހޭ ޓް އާވަޒީފާ

މު ކުރެއްވި    ޒުމުޢިއް ބްރާހީމްއި މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު ހެންވޭރުދެންމެ    ރިރު.ޤައް ޝުކުރިއްޔާ 

ޕްނަވާ ންދަގުޅިގެން    ސުވާލާ ކުރިން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތައި  ގަރެޒެންޓޭޝަންލާނީ  ހަމަ  ށް  ފާހަގަކޮށްލި  އެއީ 

އޮތް  ންނަމެގަނޑުޅުއަ ގޮށް  ވެސް  ބޮޑު  ކުރިން  ދެން  ޓްވާނެންޖެހުމެކޭ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ބިއުނަލްގެރައި  ފަރާތުން   

ޝަފަކޮށް ދާ އި  ބައްދަލުކޮށްރާއިރުޢީ  ބޭފުޅުންނާއި  ފެސި އިރާދާޝަރުޢީ    ،ގެ  ކޯޓުތަކުގެ  އަލިގެ  ށް  ންނަޅުގަނޑުމެޓީޒް 

ބީރެކުބޭނުން  ށްއެގޮތަ ދިނުމަށްވޭނެ  އެގޮތަށް  ނިޒާމުދައިން  ކޯޓުތަކުގެ  އެއީ  އޮ.  ކޯޓުތަ ތައް  ގޮތުން  މި    ކުގައިންނަ 

ވަނީ  މި  ށް ތަކަޓުޓުތަކާއި ގިނަ ކޯޓްރޭޓް ކޯޖިސްމެމި    ގޮތަށް  ހެދޭނެ   ސް ކޮންފަރެންއޯ އޯޑި  ،އާއިފަރެންސް  ކޮންއޯވީޑި

ކައުންސިލު .  ފަވިކުރެއިމުގާ ކަމަފެސިލިޓޭޓްއެ  ގެ  އަދި  ހިނަމަވަނީ  ށްކުރާ  ޚަރަދުތަކެއް  އިތުރު  ކަމަށް  ނ   ގައިދާނެ 

ގަބޫއަޅުގަނޑަ އެހެންވޭލުކުރެ ށް  ފަންޖުޑި  ،މުންކަ.  އަޅުގަގެ  ޝަންކް ޝަލް  ޙަމެން  ނޑުތެރެއިން  ހޯދަމި  ން  އްލު 

އެ މި  މިކަމާ ދެނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ދާޝަން  ޅިގެގު  އަދި  ހިނދެ ޖެހި  ން ކަދައްކަހަވާ   އާއި އިރާ ރުޢީ    އްގައި އްޖެ 

  ގައި ފާހަގަކޮށްލަން. ތުރުޞަރަށް ތިބި ވާހަކަ މި ފުޔާކުރަން ތައް  ވެސް  ންކަކަށް އެވަހަ އަ މެން ވީ އެންމެއަޅުގަނޑު

ވަ މި  އަޅުޞީ އަދި  ގޮތުން  މިގަނޑުލަތްތަކުގެ  ބަޖެޓު  މެން  ބަޓްރައިބި،  އަހަރު  އެކުޖެއުނަލްގެ  އިރުގައި  ވުނުވާލެ ލަ ޓް 

ކޮންފައޯވީޑި ކޮޓައަޑުގެ  ންމެގަނޑުއަޅު  ނިޒާމެއް  ންގ ސިންރެ  އަޅުކުރެ އިމުގާ  އިރިތަކުގައަހާ  ގޮތަށް  މެން  ނޑުގަވޭނެ 
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އެކުލަވާ އެބަޖެޓަށް  އެ  ވަނީ.މި   ދިފައިލުމަށް  ކައުންސިލަދެން  ގުޅާލާނީ  ކޯޓުނުވަތޯ  ށްތަން  ން  އެކަ   . ތަކަށްތޯތަ 

ކަމާ ގަނޑުއަޅު ފަރާންގުޅު  މެން  މި ފަރުމަށްޝްވަރާކުމައި  ތްތަކާހުރި  އަދި  ކޮމިޓީ އެ  ހު  މުނާސަބު    ގެ ކަންނޭނ  ންމެ 

އަޅުގޮތުގުޅޭ  މާއެކަ ވެސްފައެލަ  ދެއްވާ މެންނަށް  ގަނޑުން  ދޭން  އެހެއް  އެކަމާ މާވީން.  އަގުޅޭ  ،  މެން  ޅުގަނޑުގޮތުން 

ހަމަ މުއައްސަސާތަކަށް  އެކި  އެހީތެރިކަމަށް  ވެއައިތުރު  ވާހަކަ  ދާނެ  ފުރުސް ށް  މި  ދަންނަވާލަން.     ޞަތުގައި 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ސަތުން ވާ ރިޔާ

 . ވަންތު އަރުޞަފުރު ށްލަޠީފަ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި! އާދެ

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އިއްޝުކުރިއް މުޔާ  ވަރަޤައްރިރުޒަތްތެރި  އަދި  މަ  ށް.  ޝުބޮޑަށް  އަދި  ހުރިހާ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ކުރިއްޔާރުޙަބާ   

އަޅުގަންބަރުމެ ދިން.  ސުވާލަށް  ބޭނުން  އުނޑު  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  )ހ(  ވަނަ    99އަސާސީގެ  ނޫނުޤާމުގެ  މާއްދާގެ 

ހަނދުމަފުޅުއެން ބޭފުޅުންނަށް  އަރު މެ  އެ ކޮށް  ނުވަތަ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީމަ  ވަން.  އަކުން  ޖިލީހުގެ 

ކަންތައްއަންނަ އެ ތައް ނިވި  ބާރު  ކުރުމުގެ  ލިބިގެންޖިމަ    ގަވެވެއެލީހަށް  )ހ(  މި .  މީއޮންނަނީ   އި  ކޮންމެ    މެ ހަކަށް  

މަ ނުޖިލީހަރައްޔިތުންގެ  މަށް  އެ  ކޮމިވަތަ  ގޮތެއްޖިލީމަ  އެ   ޒިރުވެ ހާޓީއަކަށް  ޖިލީހުގެ  ކަނޑައަޅާ  މަތިން  ގެހުން 

ދިނުމަށާބަސްހެކި ރައް   މައި  ކޮންޖިޔިތުންގެ  ބޭނުންވާ  ލިޔުލީހުން  އެންމެމެ  ހުށަހެޅުމަށް  އި  ގަދާމާއް  މިން.  ގުއް 

  ހުރި   އެނގި   މީހަކަށް   އެ   ކަށްމެލަ ވާ ސުކޮންމެ   ރާ ން ކޮންމެ މީހަކާއި ކު މަޖިލީހުދައިން ރައްޔިތުންގެ ފަ  ވެގެންވާ ޔާންބަ

ރަނގަޅައެންމެ ޖަވާބުތެދުބަށް    މިއަޅު  .އޭދޭންވާނެ  ހުން  މި  ގަނޑު    މިހާރު މުކޮށް  އްއާލީ  ވާނަދަން  ވާހަކަ 

މިކަން  އެބަ ކޮމިޓީތަކުގައި  ހަ  އަ ނދު  ބޭފުޅުންނަށް.  ރުވަމަފުޅުކޮށް  ވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީއަށް  ލާފަށް  ޚި  އި އާދަޔާން 

ހައްދަވާގި އިތުރުފުޅު  ބޭފުޅުން  ވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީއަށް  ވަރަށް  ނައިން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޅަށް  ރަނގަކަން 

ހިތަ، އަޅުންވީމަ. އެހެގޭތީނއެ ތިށްގަނޑު  ވެސް  ބޭ  އެރީ  މިޅުގަނޑުއަފުޅުންނަށް  ދަންނަވާ  މެން  .  ވާނެއޭ ލަންވާހަކަ 

ލަސް އެހެންނަމަވެވެތަންކޮޅެއް  ވެއްޖެ.  ގައަޅު.  ހަމަ  ވާލީ ދަންނަ،  ސްސް  ހަމައެލުކުރެ ބޫގަނޑު  ގޮތުގައި  ކަނި  ވޭ 

ނޫންވުމެކުރު ރީޖަވާބުދާ މަކަ މި  ،އް  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީއަކަލީހު ޖިހަލަ  މިގެ  ޖަވާބުދާއެއްނަނީއޮން  ށް  ގެ  ވުމު ރުކުރީ . 

   އެ ގެންވައިލުންފިޅުއޮން  ޑުމެގަނޅުންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގެ ދަތި ކަންކަން އަޅުފުބޭ  ތި  އެއީ   އޮންނަ ކަމެއްތެރޭގައި

ގޮތުއްލުކޮށްދޭޙަކަންކަން   ގާނޫނީ  ވެސްމަޖިލިސްގެ    ،ންން  ކުރުން  ކަންކަން  ހުރި  ކުރަން  އެހެންވީމަ،  ތެރެއިން   .

އަ ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެއެންމެ  ތި  މި  އަރިހުން  ންފުޅުބޭ  ތި  ބޭނުންދެން  ޅުގަނޑު  ނޫނަސް  ބޭފުޅުންގެ    ވަގުތު 

އެއީ މި    .ކޮށްދެއްވަންހަގަނޑުމެންނަށް ފާގަ އަޅުންދަތި ކަންކަވާ  ފުޅުންނަށް ދިމާބޭ  ތިގައި  ވުމު ންގެއުނަލް ހިބިޓްރައި
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ނޫން.   އެ  ތިފަހުން  ،  ސްމަވެނައެހެންވަގުތަކު  ކޮށްދެއްކަން  ބޭފުޅުން  ޖެހޭ  ންގެންނަ  ށްނަގާނޫވުމަށް.  ކަން 

ބަދަލެތަކަށްގަވާއިދުއަދި    ވިޔަސް އްބަދަލެ ގެންނަންޖެހޭ  ވެސް   އެ އް  ތިކަންކަ    މި   ން  ކޮމިޓީއަށް    ބޭފުޅުން 

އަޅު  ސުވާލެއްގެ ން.  ގަކޮށްދެއްވަހަފާ ދަންނަސު  3ޑު  ނގަގޮތަށް  ފުވަވާލެއް  ބޭނުން.  ސު ތަރަން  ،  ވާލަކީމަ 

ތި ށް  އައުނަލް ޓްރައިބި މަސަބޭފުޅު  ބޭނުންވާ  ބޭނުންވާ  ންގެ  ތެ ގައްކަތްޕުޅަށް  ގަވާއިދެއް  ރޭވާއިދުތަކުގެ  ގައި އެއްވެސް 

އެބަނުހެމިހާރު   އޮ  އާއިއޮތްތޯދި  އޮނުހެދި  ސަބަބަ  ތީތިއްޔާ  ކޮން  ހުއެއީ  ހަދަނީ  ؟ ރެތޯކާއި  ގަވާއިދު  އެ  ދެން 

ބެހޭ  އާފާވަޒީ  ސްޓަރު ކަމަށްނަ މިނިއްޓަން އެ ހުންހޭ ކަންކަން ބަލަހަބެއާވަޒީފާއްޔާ  ޖެއްތުން ވެނަ ގޮގާނޫނުގައި އޮން

އެހެގާނޫނުގައި އެބަ އެ ފުޅުބޭ  ތި ،  ވެސްމަންނައޮވޭ. ދެން  ދެކެވަޑައިން  އަޅުތެ ވާ ގޮނަގަންކަމުގައި  ބޭނުން އް   ؟ގަނޑު 

ސުދެ އަހަ   2018ވާލަކަށް  ވަނަ  ރިރުވަނަ  އަހަރީ  ވާ ޕޯޓުގެ  ހުރި  އޭގެހަކަގައި  ގުޅޭގޮތުންކަމާއިއްޙަޞަ  ތަކަކީ     ،

އޭގައި   ،ންނާނީހު އޭގައި  ތޯ އްޙަ ވާހަކަޞަ  100% ؟ތޯބޭފުޅުންނަށް ދެވިދާނެ  ތި ންކަމެއް ގީކިހާވަރެއްގެ ޔަ ތުންގޮބެހޭ

މަޢުލޫމާތު ޓްރައިބި ހުރި  ރިޕޯޓް.    2018އުނަލްގެ  .  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ސު   3ވަނަ  ން  ސާސީނުއަނޫޤާ،  ވާލަކީވަނަ 

ލިބިދީރައްޔި ހިތުންނަށް  ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  މައްސަލައެގޮތަކަ  އްޓޭފެހެ ފައިވާ  ބެއްލެވި  ބޭފުޅަކު  ތިޔައިން  އްގައި  ށް 

ނި ކުރައްވާފައި،  ނިންމާފައިމެންމުޙުކުމެއް  އިއްޒަތްތެރި   ށް ވާލަސު  3މި   ؟ނެތޯވާ  އް  މުޤައްރިރު    އަޅުގަނޑު 

  އްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.ޝުކުރި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ.

 

 ވުން: ކެ އްރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 . ރުޞަތު އަރުވަންގަނޑު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބޭފުޅުންނަށް ފުޅު އަވަގުތު  ތެރި މެންބަރު. މިތްޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

 

 ވުން: ކަދެއްކެނިޒާރު ވާހަ މިފްރާޒްهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުންބަރު އިބިއުނަލްގެ މެބެހޭ ޓްރައާވަޒީފާ

ފުއެން ހުރިރު.  ޤައް މުށް ޝުކުރިއްޔާ ޑަބޮ  ރަށްރަތަމަ ވަ މެ  ޙަސަން    މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޅަނގުހެންވޭރު 

ސުވާލުކު  ލަޠީފް ގުޅޭގޮތުރެއްވި  ބޭނުންވަނީހަގަކޮށް ފާ  ހަމަ   ން ތަކާއި  ފުރަ،  ލަން  އަޅުއެންމެ  ހަމަ  ގަނޑުތަމަ  މެން 

މި އަތިބީ  ތައްޔާރަށޭ  ޓްރައިބިންހިލް  އުނަބިޓްރައި  މި  ށްމިހާތަނަނަށް  ގަނޑުމެންޅު.  ކަންކަން  ގުމަށާއި،  އުނަލްގެ 

އަދި  ކުއިންތިޒާމު ގުޅޭމައްސަލަ،  ލަތަކަށްމައްސަމި  ރުމަށާއި  ބެލުމާއި  މި  ދަ  ގޮތުން  ކަން  ކަން  މިކަމާއި  ތިދިމާވާ 

ވެމުޔުލި  ހަމަ  އިށްފަގަކޮހަފާ ހުން  ތައްޔާގަނޑުއަޅު  ށަހަޅަންސް  އަދި  ރަށްމެން    ނަށް ޑުމެންނއަޅުގަ  ތިބީ. 

އަވަވީ   މަ ނަވަނީ  ކަމުގައި   އްވި ކުރެ އިރާދަ މަސައްކަތުގެ    އެ   ، ތްކޮށްސައްކަމަ  ގައި އެ  ތެރޭތެއްގެޞަރު ސް ފު އެންމެ 

ހުށަހަޅާނެ  އެއާނަތީޖާ އަދި  ކަވާހަކު  ގަ  ގެ ނަތީޖާކަތުގެ  މަސައް  އެ .  ގާތެރޭގައި  ނުވަތަ    ކަށް ނޫނުވާއިދަކަށް 

އެކަމެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހޭ އިޞްލާޙެއްންންނަގެ ދަވާނަމަ  ންނަވަން.   ފާހަގަކުރާނެ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި 

ކޮށްފައި އޮތް ސުވާލަކީ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުހެދި އޮތީ ކޮން  ،  ދެން ހަމަ ފުރަތަމަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުން 
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މިއަޅުގަނ؟ ގަވާއިދެއްތޯ މި    .ލާފައިވޭއެކުލަވާ  2015ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު  އާވެސް މި ވަޒީފާ  ހާރުޑުމެންގެ 

ކޮ މި  ނުވަތަ  ހުރި  މަޖިލީހުގައި  މިހާތަނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްފައިވޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މިޓީގައި 

މި  އަޅުގަނ  ގޮންޖެހުންތަކާއި  އަދި  ގުޅޭގޮތުން  ނިޒާމާކަންކަމާއި  ބަލާ  މައްސަލަ  މި  ގެންނަ    ޑުމެން  މި  ގުޅޭގޮތުން 

ތެރޭގައި ގަވާއިދުގެ  މިދަނީހިމެނު  ބަދަލުތައް  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ގަވާއިދު  މަސައްކަތްމަށް  މި    ދެން  ކުރެވެމުންނޭ. 

މިކަމާ ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އިޞްލާޙުކުރުމާ  ވޭތުވެދިޔަ  މި  އަޅުގަނޑު  ގުޅޭގޮތުން  އެކި  ގުޅޭގޮތުން  މެން 

އެކި  ބައްދަލުވުންތަކުގަ  މެންބަރުންނާއިޙަމާއާއި  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ނދުހިކުރެވުނުމަޝްވަރާ  އުލުގައި 

ކޮ  3ނުވަތަ    2ވޭތުވެދިޔަ  މި  ކިރިޔާ  އަދި   ފުލް  ތެރޭގައި  ލިބުނީ މްއަހަރު  މި  މެންބަރުން    ޕޮޒިޝަން 

ދުވަސްތަކެއަޓްރައިބިއުނަލް  ގިނަ  އަޅުގަނށް.  ވަންދެން  ނޫނީ  މި  ޑުމެން  އް  ތިނެއް  އައީ  ހިންގަމުން  ޓްރައިބިއުނަލް 

އެހެންވީ ތިބެގެން.  މެންބަރުން  ގާނޫނީހަތަރު  މެންބަރުންމަ،  އަދި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  ވެސް  ގޮތުން  ގެ 

  އިދު އިޞްލާޙާ ޑުމެން ހަމަ މި ގަވާގަނއަޅުހަމަ  އެހެންމެ އެގޮތުން  ދެން ހަމަ   ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.   މިވަނީ

  އެ ސްޓެޓިސްޓިކަށް ބަލާކަމަށް   ނިފައި.ފެވަނީ  ކަންކަމަށް ބަލާކަމަށް ވަނީނަމަ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ސްޓެޓިސްޓިކް    މި

ނަ  ކަންކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ. މެންބަރުންގެ ގި   އަދަދުތަކާއި، މައްސަލަތަކުގެ ބެލުމާއި، މި   މައްސަލަތަކުގެ ވަނީނަމަ  

މަސް އުޅެންޢޫވަގުތުތަކުގައި  ބެލުމާއިލުވެ  މައްސަލަ  އަދި    ،ޖެހިފައިވަނީ  ކަންކަމުގައި.  މި  ނިންމުމާއި  މައްސަލަ 

ކަންކަމަށް ނުދެވި ހަމަ ވާކަން ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި    ށީގެންވާ ވަގުތެއް މި ވަގުތުތަކަށް ބަލާކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަ

ވަ  .ފާހަގަކޮށްލަން މެޞީއެއީ  މިލަތްތަކާއި  އަދަދާއި  އަޅުގަނޑަށް    ންބަރުންގެ  ބިނާކޮށްފައިކަމަށް  ކަންކަމަށް 

އަޅުގަ،  އެހެންނަމަވެސްފާހަގަކުރެވެނީ.   ކޮމިހާރު  ފުލް  މި  މެންބަމްނޑުމެންގެ  މަސައްކަތްތައް  ޕޮޒިޝަން  ރުންގެ 

ފެށިފައި  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ހަމަ  ފާހަމަ  ވާކަން  ފުރުޞަތުގައި  ގަ  .ހަގަކޮށްލަންމި  ހަމަ  ހެދުން  ދެން  ވާއިދު 

ބެހޭ    އެއީ ވަޒީފާއި.  ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މެންޑޭޓު މި ލިބިފައި މިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  ގުޅޭގޮތުންބިއުނަލްއާއި  ޓްރައި

ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ގާނޫނުގެ  ދަށުގައިވާ މި  އޮ  ގެ  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް  ވަޒީފާއާތަނަކީ  ބެހޭ  ތޯރިޓީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ވަކިއަޓްރައިބިއުނަލް  މިނިސްޓަރެއްގެ  ކީ  ނޫން.    ތަނެއް  އޮންނަ  ހަދާ ،  އެހެންކަމުންދަށުގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެ އެ  ޓްރައިބިއުނަލްގަވާއިދުތަކަކީ  ނުވަތަ  ޕޮޒިޝަމްކޮ އިން  ންގެ  ނިންމައިގެން  ޓްރައިބިއުނަލް ން  އިން 

ގަވާއިދުތައިއެކުލަވަ  އެހެންކަމުންލާ  ގަވާއިދު   ،ކެއް.  އޮންނަ  އެ  އެ  ހަމަ  ތެރެތައް  އިން  މިންގަނޑުގެ 

ގެޒެޓު ލަފާއާއިކުރުމަށް  އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައި  ގެޒެޓުމުން  ފޮނުވުއެކު  ގާނޫނީ  އެއީ  ކުރެވޭ ހަމަ  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ   

އެއީ    .މޭރުމުންއެ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަށް އެއް އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވާނެ   ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން   ގެ ހަރުމިދިޔަ އަ

ޓްރައިއިޞްލާޙައެ   ކުރިން  ބާޠިލްބިއުނަލް ކީ  ނުވަތަ  ބަލާ  ދެވަނައިން  މައްސަލައެއް  ހުށަކޮށްލާ  ހެޅުމުގެ  ފަހަރަށް 

އެ    ! އާދެ ސްފި.އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުޑަކޮށް ދިގުވެގެން ގޮ  އިނގޭތޯ.  ފްކުރައްވާތިޢާމަ ! އާދެ  !ނޯވޭ. އާދެފުރުޞަތެއް 

 .. ނޑު ހަމަސީލު އަޅުގަން އިތުރު ތަފްދެސަބަބު އަޅުގަނޑު ދެންމެ ދަންނަވާލިން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ދިވާ ގަވާއިދުތަކެއް އެބަވޭތޯޖެހިފައިވާ ގަވާއިދު ނުހެދަން އެ ހަދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާލަށް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒުހައިރު هللا ބު ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުނައިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީ

މު އިއްޒަތްތެރި  ފާހަ ޤަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  އަޅުއްރިރު.  ބޭނުންވަނީ  ކުރިން ގަކޮށްލަން  ސް  ވެ  ގަނޑު 

ތަކުރާރުކޮ ގަވާއިދެއް  އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލަނީ އަޅުށްލާނަން އަޅުގަނޑުގެ ޖަވާބު.  ފާހަގަކޮށްލައިފިން  ގަނޑުމެންގެ 

އަކަމަށް  އޮވެއްޖެ ތަންފީޛުވާނަމަ  އެ  އެކުލަވާލެވިފައޭ.  އޮތީ  ގަވާއިދު  އަޅުގަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަށް ކުރުމުގައި 

އެ ކަންކަން    ގަކުރަން ކްލޯޒް ޑޯއެއްގައޭ.ކަން ފާހައަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އެ،  ނަމަވެސް  . ޖެހުންތަކެއްންއެބަހުއްޓޭ ގޮ

ދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން  ދެއްވައިފިއްޔާ އެ ސަބަބުތައް ވެސް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަ  އްދަޙުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ރިޕޯޓުވަ  2018އެކު  އެއާހަމަ އަހަރީ  އަހަރުގެ  ޞަނަ  މެންބަރު  މެދުގަ  ކަމާޙައްގެ  އިއްޒަތްތެރި  ސުވާލު  އި 

ރޭވިފައި   އޮނިގަނޑު  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  މި  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ސުވާލުކުރެއްވީމަ 

ކަމަށްވާނަމަ އިދާރީ ކަންކަމުގެ އެންމެ އިސް ދަ  ނައިބު  ނަލެއްގެ  އަދާކުރަނީ އެ ޓްރައިބިއުއުރެއް މިއޮންނަ ގޮތުން 

ހަވާލުވުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު   25  ޗުއަހަރުގެ މާރިމި  ،25  ރިޗު މާއެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު    އިނގޭތޯ.  ރައީސް   ގައި 

ބަލާއިރުގައި  ދިރާސާތަކަށް  ރިޕޯ   ކުރި  އަހަރީ  މައްސަލަތަކެއް.ޙަޤީޤަތުގައި  އެބައުޅޭ  ގެ  ސްސްޓެޓިސްޓިކް  ޓުގައި 

ވެ އަޅުގަނމައްސަލަތަކެއް  އެބައުޅޭ.  ބަޖެޓުޑުމެސް  ނަންބަރިންންގެ  ދެވިފައިގގެ  ނަ  ގެ  އެ ންބަރިންގހުރި    ތަކާއި 

ކަންކަމުގައި ވެސް އެބައުޅޭ މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވީމަ، އެންމެ ރަނގަޅު އަދަދުތަކެކޭ އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަން ދަތި.  

ތުގައި އެންމެ ފަހުން  މެން ޙަޤީޤަގަނޑުދެން އަޅު ވާތީވެ.ށް ކަމަ ރި މައްސަލަތަކެއްހު އެއީ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައި

އަޅުގަނޑަށް    3ވުނު  ކުރެއްޔަނުޢަ އެހެންވީމަ،  ނެތް.  ނިމިފައެއް  މައްސަލައެއް  އަދިއެއް  ޙަޤީޤަތުގައި  މެންބަރުންގެ 

ޙައްޤެއް ހިފެހެއްޓިފައިވޭތޯ އެ އަސާސީ   އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ކަންކަމަށް  ހީވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުރެއްވި ސުވާލުތައް 

 ކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ގެ ޖަވާބު ދެއްވާނީ. ޝުނން ކަންނޭތިބި މެންބަރު ންދެ

 

  މަދު ޝިފާއު ވާހަކަދެއްކެވުން: ސްތާޛާ އަޙް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްއު ޒީފާއާބެހޭވަ

ރިޕޯޓާ   2018މި  ޝުކުރިއްޔާ   އަހަރީ  އަހަރު  ސުވާލަށް   ގުޅޭގޮތުން  ވަނަ  ފުރަތަމަ  ނައިބު  އަ  ހަމަ  ޅުގަނޑުމެންގެ 

އެވެސް  ބުދެއްވާފައިވޭ.ޖަވާ  ރައީސާ ހަމަ  ހައަޅުގަނ  ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން.  ޑު  ހަމަ  ޖަވާބެއްކަމަށް  އެންޑޯސްކުރާ  މަ 

ޖަވާބުގައި  ދެން   ސުވާލުގެ  ރިޕޯޓާ  ގެއަހަރުވަނަ    2018ދެވަނަ  މައްސަލަތައް.  .  ގުޅޭގޮތުން  އަހަރީ  ހަމަ  އުޅޭ 

އުޅޭޢުމަ މައްސަލަތަކެއް  މައްސަލަތަކެ   ބަޖެޓާ.  ލޫމާތުގެ  އެހެންނަމަގުޅޭ  އުޅޭ.  ތަފްއެކަމުގެ   ،ވެސްއް  އި  ތުރު  ސީލު 

ދެއްވައިފިކަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ށް ފުރުޞަތެއް  ވާހަކަސާއް ހިހަމަ    ވަނީނަމަ  ފުރުޞަތުގައި    ކޮށްދެއްވާނެ  މި 
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ހިފެހެއްޓޭ  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  ޙައްޤު  އަސާސީ  ކަމަކަށް  ތިންވަނަ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ    ދަންނަވާލަން.  ގޮތަށްތޯ 

ނުވަތަ އަޅުގަނޑަށް މި ނިމިފައި ހުރި  އި  ސަލަތައް ފެނިފަމައްނޑަށް  އަޅުގަތަނަށް  ވަނީ. މިހާއި މައްސަލަތައް ނިންމާފަ

ބަލަ  ޙައްޤު  އިމައްސަލަތަކަށް  އަސާސީ  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  މައްސަލައެއްގައި  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ލާއިރުގައި 

ޤަބޫލު ހިފެ މެންބަރުންގެ،  ހެންނަމަވެސްއެ  ނުކުރެވޭ.  ހެއްޓިފައިވާކަމަށް  މިކަމުގައި  ވެސް    ލުޚިޔާ   އެހެން 

 ވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިކަމުގެ ތެރެއިން. ޝުކުރިއްޔާ. ހޯދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ސުވާލަށްދެންމެ  ކުރުގޮތަކަށް   ކުރެއްވި  ވެސް  ޚިޔާލުފުޅެއް  މެންބަރުންގެ    އެހެން 

އެ ފުރުރާތްކުރައް ޝާއިބޭނުންފުޅުވާކަމަށް   ތިވާތީ  ޖަވާބެއް ދެއްވުން    ޞަތު އަޅުގަނޑު  ދެން އަދި އެ  ބޭފުޅުންނަށް 

 ..އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ވެސް އެދެން. 

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އިންޓަ  ހަމަ  އިނގޭއަޅުގަނޑު  ބޭނުންވަރެކްޓުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ފަތޯ.  އެންމެ  ސުނީ  ކުރި  ކޮންމެ  ހުން  ވާލުގެ 

އެވެސް  ؟ ގޮތަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނިންމަވާފައިވާނެތޯ  ބޭފުޅެއްގެ ވެސް ޖަވާބެއް. އަސާސީ ޙައްޤެއް ހިފެހެއްޓޭ 

 .ދެއްވޭނެ ވަރަށް ކުރުކޮށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކޮޅުން    !ރާތެއް ކޮށްލީމަ. އާދެޝާ އިއެދެން.    ންވުބެއް ދެއްފުޅަކު ވެސް އެއަށް ޖަވާއާދެ! ވަރަށް ކުރުކޮށް ކޮންމެ ބޭ

 މަ ރަނގަޅުވާނެ. ވީފެއްޓެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ރިޔަލްއުސްތާޛާ މަބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަ ރައިވަޒީފާއާބެހޭ ޓް 

މު އަސާސީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ    މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައެއް އްރިރު. އަޅުގަނޑަށް އެއްވެސް  ޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ށްލަން ބޭނުންން ފާހަގަކޮކަނުވާނެ އެއް އަސާސީ ޙައްޤެއް ހިފަހައްޓާފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިރު ހަޒުهللا ދުތު ޢަބްމިނަސާ އަލްއުސްތާޛާ އާ ބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީއާބެހޭ ޓްރައިވަޒީފާ

ހަމަ ވެސް  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލާނަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަޅުގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި    ،އާދެ!  އިނގޭތޯ  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުޤަމު އިނގޭތޯ    އްރިރު.  ޙައްޤެނުވާނެ  ހިފަހައްޓާއަސާސީ  ނިންމުމުގައި.  އެއް  މައްސަލަ  އެއްފަ އް 

މައްސަލަ  މެން  އަޅުގަނޑު  ،އެހެންނަމަވެސް ސާޅީހަކަށް  ދެއްތޯ  މިވަނީ  ނިންމާފައި  މައްސަލަތަކެއް  ބައިވަރު  ވަރަށް 

  އިމު ހަމަގަން އުނދަގުލޭ އަޅުގަނޑެއް  ވާސީދާ އަޅުގަނޑަށް ތި ސުވާލަށް ޖަވާބުދާރީ  ،އެހެންނަމަވެސް  ރު ވެސް.މިއަހަ

އަޅު ނޯންނާނެވެސް  ނިންމާފަ. އެކަމަކު  އޭގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްކަމުގައި   މއެކަހަލަ މައްސަލައެއް  ވެސް  ވިޔަސް 

ޖަވާބުދާރީ  ރަނގަޅަށް  ތި ސުވާލަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮށްފައޭ  ދިރާސާއެއް  ބަލާފައޭ  ގައިމު ޖެހޭނީ  ވެސް    ވެވޭނީ. 

   ޝުކުރިއްޔާ. !އާދެ އެއް.ނޯންނާނެ ނިންމާފަ އަޅުގަނޑެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހެން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެވަނަ އެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މިފްރާޒް ނިޒާރު  هللا ބްދުޢައުސްތާޛު އަލްންބަރު ބިއުނަލްގެ މެބެހޭ ޓްރައިވަޒީފާއާ

 ބޭފުޅެއްގެ އަސާސީ ޙައްޤަށް  އްރިރު. އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ އެއްވެސްޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މު

 ކަން އަރުވަން. . އެ ޔަޤީންމާފައެއް ނުވާނެކަން އަންނަ ގޮތަކަށް ނިންއުނި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  : ވާހަކަދެއްކެވުންހިރު  އްމަދު ޒާމުޙަލްއުސްތާޛު ބަރު އަ ގެ މެންނަލް ބިއުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައި

މު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ދެއާދެ!  އްރިރު.  ޤައިއްޒަތްތެރި  ތެރޭގައި  މަސް  ހަތްވަރަކަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުގެ  މައްސަލަ   

މައޮންނާނީ ނި ދަނީމިފަ. ދެން އިތުރު ފަސް  މިހާރު    ޢީ ކުރެވެމުން. ދެން އިޖުރާމީޓް   ލީގަލް ސެކްޝަނާ  އްސަލައެއް 

ހަމަ ހު އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ވަގުތީ އަމުރުތަކަކާއި  ޕަބްލިޝްކުރެވިފައި. ދެން އެނިންމުންތަކަކާއި  އިން އެއްވެސް  ންނާނީ 

ން ވެސް  ނޫޤަޟިއްޔާތަކަށް ނުވަތަ އެ  ނޫނީ އަސާސްތަކެއް ނުވަތަލުވުމަށް ގާޞި ންމުމަށް ވާނިންމުމެއްގައި ނިންމާ ނި

ހުންނާނީ. އެއީ    ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ޖެހޭކުރަންގާނޫނަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ރިޢާޔަތް

ވެބްސައިޓުން  ޓްރައިބިއުނަލްގައި  ފާހަގަކޮށްލަން  އިޖުރާ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް    ޢީ ވެސް 

ހަތަރު  ނިންމު އެހެންނަމަވެސްޢީރާއިޖު   ޞަފްޙާގެމެއްގައި  ނިންމާލިތަން.  ނިންމުމެއް  ނިންމުމަށް    ،  އެ  އަޅުގަނޑު 
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ކަޞިވާ ބައިވަރު  ވަރަށް  ހަމަ  ހަތަރު  ލުވުމުގައި  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު  ނިންމުމެއް  ޢީ އިޖުރާ  ގެފްޙާ ޞަންކަމަށް   

ފޮނިންމާ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަތުގައި  މި  ދެން  އިއްޒަތްތެރި  ފައިވާނީ.  ދާއިރާގެ  ސިރާޖު  މެންބަރު  ނަދޫ  މޫސާ 

ވާއިދެއް ނުވަތަ ސުލޫކީ  މި ތަންފީޛު ނުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ގައްޗެއް ދަންނަވާލާނަން.  އެ ކުޑަ  ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް،  

އަޅުގަނޑުމެންނަ މީގައި  ވާހަކަ.  އޮންނަ  ގޮންމިންގަނޑެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވަޒީފާށް  އެބަހުރި  ބެހޭ  އާޖެހުންތަކެއް 

ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު  . އެގޮތުން ވަޒީފާއާވެސް އިނގޭތޯ  ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުންފުރަތަމަ    ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު

އިޞްލާ ދަށުންފުރަތަމަ  ބަޔާންކުރައްވާ    ޙުގެ  ނުގެނެވޭނެއެބަ  އުނިކަމެއް  މުސާރައަށް  އެއްވެސް  .  އޭމެންބަރުންގެ 

އުންޏެ  މުސާރަ  މެންބަރުންގެ  އެހެންވަރަކަށް  ނުކުރެވޭނެއޭ.  ވަނީ  ވެއްޖެއް  މިސާލަކަށް  ކަމަށް  މެންބަރުން  ވިއްޔާ 

އެއްވެސް  ބަރުމެން މުއްދަތުގެ  މެންބަރުންގެޙާކަމުގެ  ޚިލާފު    ލަތެއްގައި  ގާނޫނާއި  އުނިކުރުމަކީ  މަލަކަށް  ޢަމުސާރަ 

އެފަދަ  ވެގެން އެހިސާބުން  ބޭފުދާނީ.  ކުރާ  ތަންފީޛުކުރަލަކަމެއް  ގާނޫނު  މިވަނީ  ހުރަސްކު  ގާން  ނުވަތަ  ނޫނު  އަޅާ 

ހުރަސް ހަމަބޭފުޅާއަށް މި    މަތެއް އެޙުތު  އެޅުމުގެނެގެހެއްޓުމަށް  ޑުމެންގެ  އެކީ އަޅުގަނއެއާކުރިމަތިވެގެންދަނީ. ދެން 

ބަޔާންކޮށްފަލަތެއްޙާ އެއްވެސް   ގާނޫނެއްގައި  ފަނޑިޔާރު  އްއެ ގައި  މި  އުސޫލުން  ނެތް  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި  ންގެ 

މެންބަ  ،ބަރުންގެމެން ޙައްޤުވާ  ޓްރައިބިއުނަލް  ނުވަތަ  ޗުއްޓީ    އްޔާމު އެހެންވެއްޖެކޮބައިކަމެއް.    ނާޔަތްތަކަކީ ޢިރުންގެ 

އަޅުގަނޑު  ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްތަކެއް ހުރި  އި ވެސް ކުރުމުގަ އެކަން ތަންފީޛު   ބޫލުކުރަނީ. ދެން ގާނޫނުގައި ގަކަމަށް 

ވި އުނިނުކުރެވޭނެއޭ  މުސާރައިން  ބަޔާންކުރެވިއެގޮތަށް  އޮއްވާ  ތެރެއިން  ދާޅުވެފައި  ގަވާއިދެއްގެ  މި  އޮއްވާ  ފައި 

އެ ޙައްޤުވާ  އަޅުގަނ ނުވަތަ  ޗުއްޓީތައް  އެހެންޢިޑުމެންގެ  ތަރުތީބުކަ  ނާޔަތްތަކާއި  މި  އައުމަށްފަހު  ންކަން  ކުރެވިގެން 

ސަލާ މި  އުސޫލުން  ޚިލާފުވާ  އަހަރީގާނޫނަކާއި  ނުވަތަ  ވަނީނަމަ  ގިނަވެއްޖެކަމަށް  އިތުރުވެއްޖެން  ޗުއްޓީ  ކަމަށް     

ހާ ވަޒީފާއަށް  ނުވަތަ  ވަ  ރުނުވާޒިވަނީނަމަ  ގާނޫނަކުން  ކަމަށް  އެ  ވަނީވިއްޔާ  އުނިކުރާކަމަށް  މުސާރަ  އެ  ނީނަމަ 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިނގޭތޯ. ބޫލުކުރަނީގަކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އަޅުގަނޑު  ނުގެނެސް ނަށް ބަދަލުގާނޫ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްރާހީމް މްޢާ އިރިޔަމް ޝަމަސްތާޛާ އަލްއުއުނަލްގެ މެންބަރު ބިބެހޭ ޓްރައިވަޒީފާއާ

ކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ބޭފުޅެއް، އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކަން  ފާހަގަ   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  ، ނަމަވެސް .  ނުވާނެ  އްޤަކަށް އުނިކަން ލިބޭނެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައެ ޙައްއަރުވަން ގާނޫނީ އަސާސްއަކަށް  

ކޮމްޕްލެއިންސްއަޅުގަ ހީވަނީ  އަންނަ  ވަތަނު   ތަކެއްނޑަށް  މި  ފަރާއިޝޫސްތަކެއް  ދެ  ޖެހޭ  ނީ  ދެމެދުގައި  ތެއްގެ 

ސް އަޅުގަނޑުމެން ފޭވަރ ނުވަތަ  ވިޔަގޮތެއްމައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމަނީ. އެހެންވީމަ، ކޮންމެ

މި ނިމިގެން  މައްސަލަ  އެނިންމާނީ  ކޮންމެވެސް  ކަންނޭ  އް ދަނީ  އިޝޫ  އެ  އެހެންވީމަ،  ބުރަވެ.  ގެ  ނކޮޅަކަށް 

ހީވަ ފާހަގަވާއަޅުގަނޑަށް  އެއްވެސް    ހެންއަނެއް .  ނީނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  ހިފެހެއްޓޭ  ޙައްޤެއް  އެއްވެސް 
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ނިންމާފައެ ވާނެ.  ނު އް  ނިންމުމެއް  ޓުރައިބިއުނަލްއަށް  އެއް  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  އްޔަނުޢަ ދެން  ފަހުން  ކުރެވުނު 

 ޝުކުރިއްޔާ.   .ފަނިންމުމެއް ނިންމާ ޢީއަދި އިޖުރާ ވަގުތީ އަމުރެއް . އެއީ ނީ ދެ މައްސަލައެއްގައިއިންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްހަރު ފަ ގިނަވަރަށް  ރައީސް    ނައިބުޓްރައިބިއުނަލްގެ   ވިދާޅުވެއްޖެ  ގިނަ  ވުރެފަހަރަށް   ކޮމިޓީ  ފަހަރު 

ބޭނުހިއްސާސިއްރުކުރެއްވުމުން   ހުންނެވިކުރައްވަން  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ޅުގަނޑުމެން  އައެބަހުރިކަމަށް.    ،ންފުޅުވާ 

އެ   ސަޖެސްޓް އެބަ   ންކޮމިޓީ ލިޔުމުން  ރައްކުރައެޑްރެސް   އަށް ކޮމިޓީ  ކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ންގެ  ޔިތުއްވާ ނޫނީ 

ފޮނުއްވުން އެޑްރެސް   ށްހަމަޖިލީ ފުދޭނެ   ކުރައްވާ  އި  އެއީ އެކަމަށް  އަކަމަށް  ފުރުޞަތު. އާދެ!  ނގޭތޯ. ދެން  ޅުގަނޑު 

 . ތު އަރުވަންފުރުޞަ. ޑައިގަންނަވާއެދިވަ އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެބަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްރާހީމް މްޢާ އިރިޔަމް ޝަމަސްތާޛާ އަލްއުއުނަލްގެ މެންބަރު ބިބެހޭ ޓްރައިވަޒީފާއާ

މު  !އާދެ ދެއްރިރު.  ޤަޝުކުރިއްޔާ  އައަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮކަމެއް  ބޭނުންވަނީ.  ށް ސްލު  އުތުރު  ލަން  ހެންވޭރު  އެއީ 

މެބަރު އަދި  ންދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  އިޝޫންކެންދޫ  މި  އާއި  ބަރު ފާހަގަކުރެއްވި  ގުޅިގެން 

ކޮންފަވީ އުސޫލު،  ބަދަލުއަދި    ރެންސިންގޑިއޯ  ބަދަލުކުރާ  އޮފް  ތަކާއިބަޔާން  ވަން  އަސްލު  މެއިން    ގުޅިގެން  ދަ 

އްސަސާއެއްގެ  އްލު މުއަޤިސްތަމި ހިމެނެނީ މިނިވަން މުޓްރައިބިއުނަލް  އަސްލު  އަކަށް އެބަވޭ ކަންނޭނގޭ  ރންންސަކޮ

ޖުޑިގޮތުގަ ނުހިމެނޭ.  ނުއެއް ގެ  ޝަރީއެއް  ނުއެއް ގެއެކްޒެކެޓިވް ވަދޭ.    ތެރެއަކަށް  ތެރެއަކަށް  އެހެންވީމަ،       ވަދޭ. 

ވާހަކަ ވާނީ   ވެސް ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެ  އި ންގގަ މީޓިއިސްކޮށްގެން މެމްބަރސް އިޝޫ ރެ އެ އަޅުގަނޑުމެން 

އޮފީހަށް  އޭގެ  .ފާހަގަކޮށްފަ ރައީސް  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމާ  އިތުރުން    މި   އަދި  ލިޔެ  ގުޅިގެން ސިޓީއެއް  ވެސް 

ވެސް ގުޅިގެން  އި  އާޖުޑިޝަރީ  އި ވާނެ ރައީސްއަށް ދަންނަވާފަ  ސީދާއަޅުގަނޑު  މީގެ އިތުރުން  .  ކުރެވިފަސާއްހި   ވާހަކަ

ސުޕްރީމް   ކޯޓު   މްޕްރީސު ޑީ  ވެއްޖިއްޔާ  ނުވަތަ  މި އާއި  އޭ.ޖީ.ކޯޓް  ގުޅިގެން    އެއީ   .ކުރަންސާއްހި ވާހަކަތަށް    ވެސް 

މަ މައިގަނޑު  އީޞަޤުޓްރައިބިއުނަލްގެ  މިވަނީ  ޖަސްޓިސްދަކަށް  ޓު  އެކްސެސް  އެ ،  އެކަމަކު  .ޒީ    މިވާގޮތަކީ 

އަންނަ  ރާއްޖެތެރެއިން  ބޭފުދެންނެވިހެން  ލަސްވުމާއި  މައްސަލަތަށް  މި   ،ޅުންގެ  ހާޒިރުކުރުމުގައި  ހުންނަ    ހެކިން 

ނިވެގެން  ވަރަކަށް މަސްހު  ވެސްކޮންމެ  އެހެންވީމަ، .ލަސްވެގެން އެބަދޭ  އި ތުގަޤީޤަޙަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ތައިޝޫސް

މި މިދަނީ.   ފަންކްޝަން  ގޮތެއްގަހަމަ  ކުރަނީ    ކޯޓެއްގެ   ހުށަހަޅައިގެން  ންޒިރުވާހާންތަކެއް  ޚަސްމު  ވިޔަސްއިކޮންމެ 

މައްސަލަ އަވަސް   އޮންނަދެން މި    ،ޖެހެނީ. ނަމަވެސް  މި  ވެސް  މީހުން ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ    ގޮތަކީ 

ކުރަން.   ބަލާ ވެސް  އިދާރީ އެގޮތަށް  އޮނިގަނޑު އިރު  މި    އަޅުގަނޑުމެން    ވެސް  މެންދެންނެވިހެން  ބަރަކަށް  ކޮންމެ 

މުވައެހުންނީ    މި  އިއެޓޭޗްވެފަ މުވައްޒައްޒަންމެ  އިދާރީ  އެބަހުރޭ މި.  ފެއްފެއް،  އިޝޫސްތަކެއް  ބައިވަރު    . ކަހަލަ 



52 

 

ބޮޑަށް އެދެން މިއަޅުގަނޑުމެ  ހެންވީމަ،އެ ތުގައި  ޤީޤަޙަގައި ވެސް  ކޮމިޓީ   މިރން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންސަ   ން ވަރަށް 

އެބަ.  ރެއިސްއަސްލު   ބޭނުންވޭ  ހީވަކުރަން  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަކަށް  ފުރަތަފުރަތަމަ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ނީ  މަ 

ކަނޑައަޅުއްވައިސާއެއްއައްސަ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ މު  އަކީ ކޮން ޓްރައިބިއުނަލް  އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަން  ދެއްވަން 

 ރިއްޔާ! ޝުކު  ޝޫއެއް.ބޮޑު އި ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   އްޒުއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ޢިއި މުގެ ފަހުގައޭ  އަށްމޫސާ ސިރާޖު ! އާދެ ބަރުންނޑު އިއްޒަތްތެރި މެއަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  ސާ މޫ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން   ކުރިފާހަގަ  މަތު މަހީރާ އެޠިފާބަރު   މެންއާދެ! ދެންމެ  އްރިރު.ޤަކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޝު

ހަމަ މި ރައްޔިތުންގެ   ންކޮމިޓީ  ވެސް  ތަކެއް  އާއި ގުޅިގެން ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ކަންމަޖިލީހުން ޓްރައިބިއުނަލް  އަދި 

ޔަޤީކޮ  ހަމަ ސުވާލެއް،    ންކަން އަރުވަމުންށްދޭނެކަމުގެ  ކުރިން ކުރި  ރު އަޅުގަނޑު  އްރިޤަ މުރި  އިއްޒަތްތެއަޅުގަނޑު 

ސުވާލު މަޤާމުގެ    ވާނެއިކޮށްފައޭރު  ނުވަތަ  ނަމަވެސް  ހައިސިއްޔަތުން  އެއްވެސް  ހައިސި އަމިއްލަ  ނަމަވެސް  އްޔަތުން 

ދީފައިވާނެތޯ ލަފާ  ގާނޫނީ  ހުރިހާޅުއަ  އެއީ؟ ތަނަކަށް  މެންގަނޑު  ސުވާލެއް  އި ބަރުންނާ  ،  އެހެންނަމަވެސް   .ކުރި 

ބަރު މަރިޔަމް  ންމެ  އަދި   މިރްފާޒް هللا ބަރު އަބްދުންމެ  ، އަދި ، މުޙައްމަދު ޒާހިރުމަތު މަހީރާނޑަކަށް އަދި ފާތިއަޅުގަ

  އި ގަރު ރިޝްފާ ޖަވާބުންއިޅުގަނޑަށް ޖަވާބު ދިއިތުރުން އަ  ން ޖަވާބެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. ދެން އޭގެކުރާތަފަގެ ޝަމްޢާ

ގިނަ  މި  ފާހަގަކުރައްވައިފި   ވަރަށް  ކުންފުންޏެއް  ތަނާޒިލްވެފަމައްސަލަތަކެސަރުކާރުގެ  އިތުރަށް  ބެލީމަ    ވާނެ އި އް 

ބެލުމަށް މައްސަލަ  އިތުރު  ކަކަމަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ޖަވާބެއް ންބޮ.  ޒާތުގައި.    ޑުވާ  އޭގެ  ކިހިނެއްތޯ  ޖަވާބަކީ  އެއީ 

ބަލާފައް  ކޮންފްލިކްޓްއެ އެކަމާ  މައްސަލައެއްތޯ  ކިހާ  ނޫނީ  އަޅުގަނޑަށް  ؟ ވަނީއިއުފެދެނީ    އި ވޭ ގޮތުގަކުރެބޫލު ގަދެން 

މައްސަލައެއް ވެސް އައިސްދާނެމެން ބައިވަރު  ކިތަންމެ  ހަމަ  އުފެދެނީލިއްތޯ ކޮންފްކިހިނެ . އެއީބަރަކަށް  ؟ ކްޓްއެއް 

 އާއިރިޝްފާސުވާލު    އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ؟ ކުރަންތޯބޫލުގައި  ގޮތުގަ  އްގެސުލޫކީ މައްސަލައެފެދުން އެއީ  އެގޮތުން އު

 ލަން ބޭނުންވަނީ. ކޮށް

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޝްފާޔަމް  މަރި އަލްއުސްތާޛާ  މެންބަރު އިބިއުނަލްގެ ބެހޭ ޓްރަވަޒީފާއާ

އިއަޅުގަނޑަކަ!  އާދެ މާބޮޑު  ޖަވާބުށް  އެގޮތަށް  މިބުނީ  އިނގޭތޯ  ނޫން  އައިސްގެނެއް  ،  އެކަމަކު   . ދާރީވީޝޫއެއް 

  ންވަނީ ގެންގުޅުނީ އެ ޑު ހަނދާއަޅުގަނޑު ތިން މައްސަލަ އަޅުގަނ  ން ކުރިފާހަގަ  އި ގަ ބަރސް މީޓިންގންޅުގަނޑު މެއަ

އެ  .ކުންފުނީގެ އަނެއްހެން  ދެން  ބޭރުތެވެސް    ބޭފުޅާއަކީ  ފެށިގެންކުރިން  މާރެއިން  އަޅުގަނޑަށް  ދަންނަ      ވެސް 
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ބޭފުޅާ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު    ކުރެވުނީ މިސާސްޙުޅުގަނޑަށް އިފަހަރަކު ގުޅާލީމަ އަ  ދެތިން  ،ފަހަރަކުބޭފުޅެއްވީމަ ދެ

ދެންވެސް  މައްވީގުޅު އެވެ  އަޅުގަނޑު  އައިސްދާނެތީވެ  ހަމަ  ދެންނެވީ    ،އެހެންވީމަ  .މައްސަލަ  ސް  އަޅުގަނޑު 

ދުރުވެލައަޅުގަ  ގައި މީޓިންގ   ރސްބަންމެ މިކަމުން  މިދުވަސްކޮޅު  ރަނގަޅީ  އައިސްގެނެއް  .  ންވެގެންނޑަށް  ކަމެއް 

އިޝޫއެއް  އެކަހަ ނޫންވެ  އައިސްގެނެއް ލަ  ޕަ.  ސް  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު  އަސަރހަމަ  އެނަލީ  އާއި  ބޭފުޅާ  ޅުގަނޑަށް 

 އިނގޭތޯ.   ނޑު ދެންނެވީޅު އެގޮތަށް އަޅުގަދުވަސްކޮކުޑަކޮށް ދުރުވެލަންވެގެން ދެން އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅޭ މި

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒާހިރު  މަދު އްމުޙަސްތާޛު ލްއުއަ ބަރު ބިއުނަލްގެ މެންބެހޭ ޓްރައިޒީފާއާވަ

އިއްޒަތްތެ  ޝުކުރިއްޔާ  މެއާދެ  މު.  ބަރުންރި  މަ  ،އާދެ.  އްރިރުޤަ އިއްޒަތްތެރި  ފަހުން    ވި ހަވާލު  އި މާޤާއަޅުގަނޑު 

  ތަށް ލޫމާޢުހަމަ މަ  ، އެހެންނަމަވެސް  .ނޯންނާނެއެއް  ތަކަށް ގާނޫނީ ލަފައެއް އަރުވާފައްވެސް ފަރާއެއްވެސް ވަރަކަށް އެ

ދަންނަވާލަން މަތީކޯޓު  .ޓަކައި  ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރުން  ތިއްބަވާ  ކޯޓުޙަމަރު  ތަކުގައި  މި   އިތަކުގަ ލާ  ބޭފުޅުން   ތިއްބަވާ 

ގާނޫނީ   ތަޖުރިބާ ލްޢިބޭފުޅުންނާއެކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ނުވަތަ  ރަނގަޅުކުރުމުގެމު  ގޮތުން    ޓްރައިބިއުނަލް  ހަމަ    ދެން 

ލޫމާތު  ޢުއް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާ މަވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުގެ ނޮލެޖެހަވާލު  މާޤާވެސް އަޅުގަނޑު މި މަ  ތެރެއިން

ފައިލްނގަޅުކުރަ މައްސަލަތަށް  ހަމަ  ހުންނާނެ  އަޅުގަނޑު  ހޯދާފަރުމުގެ ގޮތުން  އިނގޭތޯ.  އި  ފަކޮށް  އް ދިރާސާތަކެ  އި 

ބޭނު ޢިލްމީ  ނުވަތަ  އެގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމަށް  ބޭނުމަށް  އަދާކުރުމުގެ  ޒިންމާ  ގާނޫނީ  ދަ ފަގެ 

ގޮތްމައްސަލަތަ ނު ކުގައި  ނިންމާ  ނިޔާ    ބޭފުޅުންނާކަނޑަވަތަ  ބަހުކީގައި  އެއަޅާ  ތައް  ކަހަވާ   ކުރެވިއްދަލުންނާނެ 

އަ  ، މަވެސްންނަހެއެ  ކެވިފަ.ދެ ލަބޫ ޤަޅުގަނޑެއް  އެއީ  ގާނޫނީ  މިއަކަށް  ނުކުރަން  އެރުވި ލެއް  އެއީ  ކަމަކަށް  ފައެއް   .

ފަންނުތެލަޙާ އެއްވެސް   ގާނޫނީ  ގާނޫނުގެ  އްގައި  މައްސަލަކޯދަށުން  ގެ  ވަޑައިގެން  ވަޓުތަކަށް  ވާ  ރައް ކު ކާލާތުތަކުގައި 

ޔާލުތަކަކީ އަޅުގަނޑެއް  ތަ ބަދަލުކުރެވޭ ޚިނުވަ  ރާކުރެވޭ ކީ މަޝްވައެއި  ންނާބޭފުޅު  ންވީމާ، އެ ހެބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އެ

 ޔާ. އް، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިތޯ. އެހެންވީމާމަކަށް އިނގޭކަ  އެރުވީގަބޫލެއް ނުކުރަން ގާނޫނީ ލަފާ 

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  މް އިބްރާހީ ޢާމަރިޔަމް ޝަމްއަލްއުސްތާޛާ  ރު އުނަލްގެ މެންބަޓްރައިބި ބެހޭފާއާވަޒީ

މުޝުކު އަޅުގަނއް ޤަރިއްޔާ  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ގާނޫނީ  ރިރު.  ދެން  ޑަކީ  ނޫން.  ވަކީލެއް 

ގައި އެއްވެސް  ހުރި މައްސަލައެއްއި ގުޅުންފަހުން އެއްވެސް ވަޒީފާއާ  ފެށި ލަ ބަލަންޅުގަނޑު މައްސަ އަ  ،ނަމަވެސްއެހެން

ލަފައެއް  ރެކަ  ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ  އަޅުކަނެނުވާއް  އެދީފަ  މަންޑޭޝަނެއްދީފައި  ބޭނުން.  ން  ފާހަގަކޮށްލަން  ގަނޑު 

 . ކުރިއްޔާޝު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:    ނިޒާރުމިފްރާޒްهللا ދުޢަބް އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު އުނަލްގެ ޓްރައިބި ހޭބެފާއާވަޒީ
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  ދެން އެއް ނުވާނެ.  ދީފަ  ށް ގާނޫނީ ލަފައެއް ވެސް ފަރާތަކަޅުގަނޑު އެއް ރު. އަޤައްރި މުރި  އްޔާ އިއްޒަތްތެއާދެ! ޝުކުރި

ޕާޓް ގަޅުއަކު،  އެކަމަ ހުންނާއެ ލެކްޗަރ ދިނުމުގެ ހައި  މަވީޗަރއެއް  ލެކްޓައިމްނޑަކީ    ގޮތުން އެ ލްމީ ނެ ޢިސިއްޔަތުން 

 ޔާ. ކަންތައްތައް އޮންނަ ގޮތް، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތް ހާމަކޮށްފަ. ޝުކުރިއް

 

 : ންކަދެއްކެވުވާހަ ދުރާ މުޙައްމަފާޠިމަތު މަހީބަރު މެން ރައިބިއުނަލްގެޓް  ބެހޭވަޒީފާއާ

މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް އަނެއްހެން ލީގަލް އޮޕީނިއަންއެއް  ގެ  ރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާ  މުޤައްރި ޒަތްތެރި އިއް  ޔާ ޝުކުރިއް

ނަމަވެސްނު  ދީފައެއް ދެންނެމެން،  ވާނެ.  ޒާހިރު  މުޙައްމަދު  ފަދައިބަރ  ރަވި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޓެހިންނަކީ  އްން 

ލޯޔަރޒް  އަނެއްހެން އެހެންވީހެންއެ.  ހަމަ  ކަޝަންސް  ޑިސް  މިހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމެއްގައިޓްސި  ރާކުޓް ސި  މަ، 

ނުކުރަން    ކީއެއީ ގަބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  އޮއެއީ  އަނެއްހެން  ގު  ،ޕީނިއަންއެއްލީގަލް  މައްސަލައަކާއި  ގެން  ޅިލަފައެއް. 

  ސާ އީ ނައިބު ރަ   .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭގަނޑު  ކަމެއް އަޅުދީފައެއް. ދެން އަދި އިތުރު    ނެއެއްވެސް ވަރަކަށް ނޯންނާ

ހު ކަމާއެ  ޑޯށަހެޅުއްވި  ކްލޯޒް  ގުޅިގެން  މުޤައްރިރު  އި  ދެން  ހިޔަރިންގ،  ޒަރީގެ  ލިޔުމުގެ  . އިންޢާ ދަންނަވައިފި 

ބޮޑަށް  އަ ވަރަށް  މިގޮތައެދެން  ޅުގަނޑު  ހިޔަރިހަމަ  ޑޯއެއްގައި  ކްލޯޒް  ވާހަކަދައްކައިގެން    އަށް ކުރި  ންގށް 

 އްޔާ. ރިކު. ޝުއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅުގެންދަވައިފި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޝިފާޢު ސްތާޛުލްއު އަ  ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބެހޭވަޒީފާއާ

ގަނޑު ދިން ޖަވާބު  އަޅު  ގެ އްލެ ރެއްވި ސުވާޖު ކުރާމޫސާ ސިރާޖު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިހަމަ  ހަމަ ދެންމެ  

ފުރި ހަމަ   ޓަކައިކޮށްލުމަށްމަހައިތުރަށް  ގޮތުގައިއެރޗަރަ ލެކްހަމަ  އަޅުގަނޑަކީ    .  ފަރާތެއް.  ޙަ  އްގެ  ހަމަ  ރަކާތްތެރިވާ 

ކިޔަވަ ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް  ޔުނި  މުގައިއުދި  ންދާއެކި  ވެސް  ،  ވަރސިޓީއާއިޤައުމީ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އިސްލާމިކް 

މާއްދާއާއި    ހަމަ  ޅުގަނޑުގެތަށް އައެގޮ  ވަން. ދެންތަނަށް ވަޑައިގަންނަތަން  އެހަމަ  ލެކްޗަރ ދިނުމަށް    މަޅުގަނޑު ހައަ

މަ  މި  ޅޭގޮތުންގު ތެރޭގައިލޫމާތުޢުދޭ  މަ   ގެ  ދެން  ވާނީނާވެފައިބިލޫމާތު  ޢުއަޅުގަނޑުމެންގެ  މެންބަރ، ހަމަ  .    ދެންމެ 

މަހީ ފާޠި ފާހަގަކޮމަތު  ވެސް  މުޙައްމަދު  ފަދަރާ  ރައަޅުގަނޑުއިން  ށްލި  ހަމަ  ވެސް  ވޭ.  ލެ ކުއެ  ޓެހިންތަކެއް އްގެ 

ގާނޫޑައަޅުގަނ މި  ވެސް  ގި  10ގައި  ދާއިރާނީ  ކީ  ހޭދަކޮށްފައި ވަދުނަ  އަހަރަށްވުރެ  ފަރާތެސް  ހަވާ  އެގޮތަށް  އް.  މަ 

އެއަޅުގަނޑު މިވާއިބައްދަލު  ތާއިފަރާ  މެން  މިދެކެވޭ  ރު  ވާހަކަތަކާއި  ލަފައެގާނޫދެވޭ  ކަންކަމަކީ      ކަމަށް  އް  ނީ 

ން  ކަ އެ   ށްލީ.ނޫނީ ލަފާ ދީފައި ނޯންނާނެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށް ގާ ކަތަ ވެސް ފަރާއަޅުގަނޑު އެއް   ނުކުރާތީވެއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ދެދޭންސާފުކޮށްއިތުރަށް   އެދި ތަކުރާރުކޮ  ހަމަ  މެންބަރުން  އެހެންމެހަމައަދި  ން  .  އެބަ  ކްލޯށް  ޑޯ  ލައްވާ  ޒް 

 ށް. ހަމަ އެކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މައުށް ދިއަކަޑިސްކަޝަން
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 ވުން: ހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާ 

 ރުވަން.ބަރު މުޢިއްޒަށް ފުރުޞަތެއް އަތެރި މެންއްޒަތްއިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ރާގެދާއި އުތުރު  ރު ވޭހެން

މުޤައްރިރު.   ނިންމުޓްރައިބިއުނަ ޝުކުރިއްޔާ  މުއައްސަލްގެ  އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ  ތަންފީސާއަމަކީ  ނުކޮށް  ޛުކުން 

 ؟ހިނެއްތޯކި ކުރަނީ  އިން ކަންލްއުނަ އްގައި ޓްރައިބިނުކޮށްފި ހާލަތެތަންފީޛު؟ ތޯތްބައޮއެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ކުރިއަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޝިފާޢު ސްތާޛުއަލްއު   ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބެހޭވަޒީފާއާ

. އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ކުރެއްވި  މް މުޢިއްޒުންބަރު އިބްރާހީއްޒަތްތެރި މެ އިރު ދާއިރާގެ   އުތު ހެންވޭރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

ޖަވާބުގަލުވާސު ދަންނަވާ ގެ  ފަހުން    ލަންއި  ނިންމުމި  ވަޒީފާއާއަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާފައިވާނީ  ގާނޫމެއް  ގައިވޭ  ނު ބެހޭ 

ބަޔާން   ފަރާތުވަޒީއެ  ވަޒީފާގެ  ދޭ  ތައްޔާރުފާ  ހާ ނުން  ފަރާލަތުގަކުރާ  އެ  ޖޫރިއި    ދެން   ވާހަކަ.  މަނާގެ ތެއް 

މެން އެގޮތަށް  ޅުގަނޑު. ދެން އަށްކަންއޮތޯރިޓީއަ  ލޭޝަންސްރިރ  ބަ  ހަވާލުވެފައި މިވަނީ ލޭމި ޒިންމާޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  

ޓަކައި.  މަށް  ކުރުޖޫރިމަނާބަޔާން ހަދާފައި ނުވާތީވެ އެގޮތަށް    ވަޒީފާފަރާތުން    އެމައްސަލައިގައި    މެއް ނިންމީ އެނިންމު

ކުރީ  ގެން އިންކާރު ޅިން ކަނޑައެއިސާއަށް ލިޔުމުން އެންގުމުން އެ މުއައްސަނޑުމެން އެ މުއައްސަސާދެން އެކަން އަޅުގަ

ތަންއެގޮއެކަން   ޓްރައިބިއުނަލް ކުރުމަށްފީޛުތަށް  ނޫނޭއަ.  ކޯޓެއް  ޝަރުޢީ  އެ  ކީ  ނިންމާނީ  އެކަން  ބޭފުޅުންނޭ.   އަދި 

އެ އެ ޖަ  މޭރުމުން  ބޭނުންފުޅުމި  . ދެން  ދެއްވާފައިވަނީވާބުބޭފުޅުންގެ  ޖަވާބު ވެސް  ވާކޮމިޓީން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަ 

  ފުރުޞަތުގައި.މި  ލަންދަންނަވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު  ނެ ދެއްވާކޮށްސާއްހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަރަށް ކުރުކޮށް އިނގޭތޯ. ށް އާދެ! ވަރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުހައިރުهللا އާމިނަތު ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛާ ރައީސާއިބު ނަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހޭބެވަޒީފާއާ

ބޭނުޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޝުކުރިއްޔާ އިއް ބަރު، ހެންވޭރު އުތުރު  ތެރި މެންތްނީ އިއްޒަވަންޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

އިއްޒަތް މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެއިބްރާހީމް  ތެރި  މުޢިއްޒު  ސުވާލާއި   ފާހަގަކުރެއްވި  މީ ގެން  ގުޅި  ންމެ    ގެ އަޅުގަނޑުމެން 
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އައީސް  ރަ ވެސް  ކުރިން   އެއީފާހަގަކުރައްވައިފި  ގޮންޖެހުމެކޭ  ބޮޑު  ވަރަށް  ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޅުގަނޑުމެންގެ 

ތުން. އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ  ނީ ގޮގާނޫތް ނެތުމަކީ  އި ނެފަށް ލިބިރު އަޅުގަނޑުމެންނަންފީޛުކުރުމުގެ ބާމުންތައް ތަންނި

ވަރަ ތަންފީޛު އެބަ ށް ގިނަ ނިންމުންތައްއަޅުގަނޑުމެންގެ  ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑުމެ،  . ނަމަވެސްނުކުރެވި  ހުރި  އެ  ންނަށް 

ނު އަޅުގަނޑުމެންބާރު  ހިނދެއްގައި  ގޮތަ  މަށްސަމާލުކަޙަޤީޤަތުގައި  ގައި  އޭ ނެތް    ކަށްނަލިބޭ  ނޫން  ށް  ކަގެނައުން 

ނުކުރަން.    އި އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގައެއްވެސް ކަމެއް އޭގަގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ އެއް  ކަށްޅުގަނޑުމެންނައަ

ކަށް އަޅުގަނޑު  އަ ޒް ޑޯއްގައި ކްލޯތެގޮރު  ގަނޑު ތަކުރާފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅު  ދެން އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު

ޅުގަނޑުމެންގެ  ޅުގަނޑަށް ސީދާ، އަފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އައަޅުގަނޑު    އޭގެ   އިރުގައި މަށް ބަލާއުއެދެމުން މިދާ ދި

ގި ތެރެއިން  މެންބަރުންމެންބަރުންގެ  އެދިފައިވާތީތަކެނަ  އެގޮތަށް  ހުށަހަ  އް  އަޅުގަނޑު  މަތީން  އެދުމުގެ  ޅާލި  އެ 

 ން.  ލަވެސް ދަންނަވާ ށްކަމައް  ލުމެޅާހަށަހު

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

 ކުރިއަށް  އިގެން އަދަކު ދެން ސިއްރު ބައްދަލުވުމަކައެކަން. މި  މު އިނގޭތޯ ފީޓުކޮށްން ނޯ. އަޅުގަނޑުމެއްޔާއާދެ! ޝުކުރި

ދެން  ޢިއްޒަށް.  މުއަށްފަހު  އަދި އެ  ންވަރު ލަޠީފަށް ފުރުޞަތެއް އަސަން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަ  .ކަމަކު ވެސްދިއެއްނު

ކުރު ނިންމާލަން  މި  ށްލާފައިކޮވީހާވެސް  ވަގުވަ  ދުކުރަން.ސްގައަދު  ގިނަ  އާދެރަށް  ހޭދަކުރެވުނީ.  މި  ކުރިއަށް  ތު   !

 .ގެންދަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އިއްޒަތްތެރި   ޓްރައިބިރުރިމުޤައް ޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅުން  .  ކުރިއަރުކޮށް  ކުރާތައުނަލްގެ  ބައްދަލުވުން  ބައި  މި  އޮތް  ށް 

އަ އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ  މިސިއްރުކުރަން  ހުށަހަޅަން  ދެން    ޅުގަނޑު  ސިއްރުއޮތް ބައްދަލުވުމުގެ  ބައި  ކުރަން.   

ގަ އެއަޅުގަނޑަށް  މުހި  ބޫލުކުރެވެނީ  ވަރަށް  ވާހަކަފުޅުންބޭފުޅުން  ދަމު  ހުރީކަ އްތަކެއް  އެހެން  ވަން  ކަމަށް  އެ  މަ 

ވަރަށް  އީ  ން ސިއްރުކުރަން. އެބައްދަލުވުމިހިސާބުން ފެށިގެން  ގަނޑު ހުށަހަޅަން  ޅުއަ. އެހެންވީމާ،  އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ

މަ ޖަވާބުދެއްވައިފި. ދެން މެންގެ ވަރަށް ގިނަ ސުވާލަ އަޅުގަނޑުދިފި. އަދެއްވައި   ބޭފުޅުންލޫމާތު އެ ޢުގިނަ    ށް ވެސް 

މާ،  ވާ. އެހެންވީނުވަން ބޭނުންފުޅުމުކޮށް ދައްކައްބޭފުޅުން އާ  ކުރަން އެޅުގަނޑު ގަބޫލު ހުރެދާނެ ކަމަށް އަވާހަކައެއް  ބަ

 .މަށްތް ބައި ސިއްރުކުރު އޮދެންޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އަ

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

 އަރުވަން. މެންބަރު ޖީހާނަށް ފުރުޞަތު  އާދެ! އިއްޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ރާގެ ދާއި ނަވަރުންހި

 ތާއީދުކުރަން. ނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ޅުގައަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިންމުމުގެކަމަށް  އްރުސި  އާދެ! ތެރެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސިއްރުގެ  ހަމަ  އަދި  ޒާތެއްކުރިން  ނުހިމެނޭ  ބައެއް  އިން  ގެ 

އަޅުގަނޢުމަ ފުރުޞަތު  ވާތީއާއެބޭނުން  ން ސުވާލުކޮށްލަ  ޑުލޫމާތު  އެ  ފުރުޞަތަށްފަހު،  އެ  ގަނޑު  ޅުއަކުގައި 

ސިއްރާނެގުމަށްފަ ދެން  އަޅުގަ  ހުގައި  ގޮ މެދުގައި  އެހެންތެއް  ނޑުމެން  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ދެ!  އާ  ،ކަނޑައަޅާނީ 

ޅުގަނޑު ޓްރައިބިއުނަލްގެ  . އައްތޯއްވީ ދެލެށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު ވެސް އެބަ ކުރައްވާ ސުވާލެއް. އާދެ! ދޫކޮ

ކުރެއްވުމުގައި  ވަކިމުވައްޒަފުން    ކުރައްވާއަދާވާލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ  ސުވާލެއް ދަންނަ  ށްބޭފުޅުންނަ

މަޤާމު ދޫނޫނި ވާ  މަ އެ ނިންށް  ޗައްބޭފުޅުންގެ މަ  ންކަމެއް ދެއްވިދާނެތޯ އެގީމުގައި ކިހާ ޔަވަޑައިގަތު  ރައްވާފައިކުއްޔާ 

އުސޫ ގާނޫނާއި  އެއްނިންމެވުންތަކަކީ  ގޮތު ލުތަކާއި  ނިންމަތި  ގެ ގޮތްވާ  ކަމަށް.މަން  ނިންމެވުންތަކެއް  އަދި    މުންދާ 

ފާހަގަ  އޭގެ  ހަމައެއާއެކުގައި ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވަކިރެވެކު ތެރެއިން  ކިތައް  ޝަކުވާއަނީ  އެ  މީހުން  ގެން  އިކުރެވުނު 

 ؟ކަމަށްސްފިކޯޓުތަކަށް ގޮ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ އަޙްމަދު ޝިފާޢު އަލްއުސްތާޛު  ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބެހޭވަޒީފާއާ

މު މުޤައްރިރު.  ސުވާލު ޝުކުރިއްޔާ  ކުރެއްވި  ދެންމެ  ޖަވާބުޤައްރިރު  ދެގެ  އަޅުގައި  ޖަވާބުދީން  ހަމަ  އޭގެ  ފަގަނޑު  އި 

ބައި ނައިބު ރަސީތަފް ކުރަނީ  މި    މަލު ޢަގަނޑުމެން  މި އަޅު  ށް ކަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމައި ހަވާލުކޮށްލާނައީސާއާލީ 

މުވައްޒަފުން އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމުގައި  ވަކިކުރާ  ގާމި    ހަމަ  މިންގަނޑަކީ  ތެރެއިން  ނޫގެންގުޅޭ  ނުގެ 

ގޮތުގައި  މިންގަ  ގެންގުޅޭ މިނިންމާފައި   ގަނޑުމެންއަޅުނޑުގެ  އަދި  ވެސް.  ތެރޭގައި  ވާނީ  އަހަރުގެ  ން  ވަޒީފާއި 

މިވަ ވަޒީ  ނީވަކިކޮށްފައި  ތެރޭ  އަހަރު  މިދިޔަ  މި  އަދި  އެއްކޮށް  ވަފާ،  އެންމެ  ބުނީ  ވަކިކޮށްފައިވަނީ  ޒީފާއިން 

މި ހިނގަމުންދާކަކޯޓުގައި    މިހާރު ސިވިލްލަ   މައްސަ ފުގެ މުވައްޒަފެއް. އެ މުވައްޒަ    ފާހަގަކޮށްލަން. ފުރުޞަތުގައި   ން 

 .ލުކޮށްލާނަންއާއި ހަވާސްއީ ރަ  ލޫމާތެއް، ނައިބުޢުދެން އެހެންކަމުން މިކަމުގެ އިތުރު މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޅީ އިނގޭތޯ.  ގަދެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ރަނ   ބު ޖަވާ  ކަމަކު ވެސް ހަމަ އެންމެ ކުރުކޮށްލެއްސުވާ   ކުރި ! މުޤައްރިރު  ދެއާ

 ން އެންމެ ރަނގަޅު. ވުލެއް ށްނަމަ ހިއްސާކޮވަނީ ކަމަށް އް އޮތްހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ހިއްސާކުރައްވަން ވާހަކަފުޅެއެ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒުހައިރުهللا އާމިނަތު ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛާ އީސާރަ އިބު ނަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހޭބެވަޒީފާއާ

  ނީ ށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ ވާލަގަކުރެއްވި ސު . މުޤައްރިރު ދެންމެ ފާހަ ތްތެރި މުޤައްރިރުކުރިއްޔާ އިއްޒަޝު

ވެއްޖެ   ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޙަޤީޤަތުގައި   ގޮތުން  އޮތް  ރޭވިފައި  އެންމެ  ފުންގެ އްޒަމުވަ  އްޔާމުއޮނިގަނޑު  ކަންތައްތަކުގެ   

އުޅެން   ޖެހެނީ އިސްކޮށް  ނައިބު ޓްރައިބި   މި  ހަކަމަށް  ރައީސް  އުނަލްގެ  ރައީސެއްގެ  ނައިބު  ސިއްޔަތުން  އިވާތީވެ، 

ދަންނަވާ ޔަގީންކޮއަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވަނީ،  މުވައްޒަފެއް  މެއަޅުގަނޑު  މޭށްދެލަން  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ން 

ވަކިވަޒީ ތެރޭގައި  ގަނޑު، އަޅުފައިކޮށްފާއިން  އަހަރު  ވަކިވަޒީ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާއިން  ކޮށްފައިވާނީ 

ނެ.  ވާއިފަބޭފުޅުން ވެސް ދޫކޮށް  ނެވިގެންވަޑައިއަށް އިސްތިޢުފާދީފައި  ލަ  އަމިއްއިތުރުން  ގެއޭއް. ދެން  އެންމެ މުވައްޒަފެ

ވަޒީއަޅުގަނޑު   އަރުވަނީ  ގާނޫފާއާޔަގީންކޮށް  އެހެނިހެބެހޭ  ގަވާއިދުނާއި  ގާނޫނާއި  ތެރެއިންން  އިމުގެ  ކަން  ގެ 

މައްއަޅުގަ ބެލުމަށްނޑުމެން  ވަކިކޮށްފިފަހުގައި ސަލަ  ވަޒީފާއިން  އެހެންވީވަކިޔާ  އް  ޔަގީންކަން  ކޮށްފައިވާނީ.  އެ  މާ، 

އަޅުގަނޑުމެ ދެން  އަރުވަން.  ކު ންއަޅުގަނޑު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  އަޅުގަ  އެރިން  މައްނޑުމެން  ސަލަ   

ލިޔެ އަޅުގަނޑުމެންގެ    މަށްފަހުތަޙުޤީޤުކުރު ރިޕޯޓުތަކާއި  ކިމައްސަލައިގެ  ކަމެ މި  ޔުންތަކާއި  ތަފްހުރިހާ  ލެއް  ސީއް 

މެންބަފައިނިހިމެ އަދި  ދަންނަވާލަން.  ވެސް  ވާހަކަ  ހުށަހަޅަވާނެ  ކަރުން  އެ  ހިނދެއްގައި  ހިއްސާކުރަން  ންއިފި  ކަން 

 ލަން. ތައްޔާރަށް ތިބި ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާ

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ނަން އިނގޭތޯ.  ވާލު ދަންނަވާލާނަ ސުނަމަ އަޅުގަނޑު ދެވަކަމަށް ވަނީރައްވަން ނެތް ހިއްސާކު ކު ކަމެއް  މެންބަރައެހެން  

ބަ  ތަކުރާރުކޮއެއްފަހަރަކު  މައްސަލައެއް  ނިމިފައިވާ  ނިށް ލާ  ނަތީޖާއެއް  އެއް  ހަމަ  ގޮތެއްކުންނާ  ޓަކައި   ނެ    ހޯދުމަށް 

އެގޮހަމީ ހުށަހެޅީމަ  ގެތަށް ކު  ބަލަމުން  ލިބި؟ ނުންޝަކޮމި  ންގޮސްފައިވާނެތޯ  ކުޑަކޮށް    ބައެއް   އިވާ ފައަޅުގަނޑަށް 

ނަންބަރުލޫމާތަށްޢުމަ   VTR2018 ،178//VTR2018//45  އަދި  VTR2017// 165   ބަލާއިރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

  މައްސަލައެކޭ ކޮށް އަނެއްކާ ތަކުރާރުކޮށް ބައްލަވާފައިވާ  އެއްފަހަރު ބަލާ ނިންމާފައި ވަނި  ވެސް  ން މައްސަލައަކީމި ތި

  ތަކުރާރުކޮށް  ތަކުރާރުކޮށް ހުށަހަޅައިގެން  ،ށް މައްސަލަކޮކަންކަން މިގޮތަށް ތަކުރާރު  ން. އެހެންވީމާ، މި އިނަލް އުބިޓްރައި

ވެފައިވީ  ތަކުގައި  ވި ކަންތައްދެންނެ  އަދި މި؟ ވަންތޯސޫލެއް ތި ބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްއްގެ އުތެނުދާނެ ގޮ  ލަމުންއެހެން ބަ

 ؟އްތޯކިހިނެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޝިފާޢު އަލްއުސްތާޛު  ރައީސް  ބިއުނަލްގެޓްރައި ބެހޭވަޒީފާއާ

ޅުގަނޑު  އަހަމަ  ތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެންމެ މި ފާހަގަކޮށްލި ސްޕެސިފިކް މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  އްޒަރިއްޔާ އިޝުކު

ޔަ  ދެއްވާ  އެ ންގީހަމަ  މައްސަލައެއް،  އެއް  ނަތީކަމަކީ  ވާއް  ހަމައަށް  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  އްސަލައެއްމަ  ލުވާޞިޖާއާއި 
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ބަލާފައި ނޯން އަޅުގަނޑު  މައްސަލަހަމަ  ފަރާތަކުން    އްއެ  ،ހެންނަމަވެސްނާނެ. އެހުށަހެޅުމުން  ތަފާތު  ހުށަހަޅާ  ތަކެއް 

ތި  .  ރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެމައްސަލަ ކު  ނަމަ އެގޮތަށް ވާ އެދިލައްފާތު ކަމަކަށް  ތަސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ  ޙާޖާތަކެއް  ނަތީ

މައްސަލައިގެ ކޮފާހަގަ ތިން  ހާޒި ށްލި  މި  ބައްދަލުވުމަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން  ތަޢާވީ ރު  ބަރަފް  އްދަލުވުމަށް  ވާ 

ގު  ތީވެވާކަމަށް މައްސަލަތަކާއި  އެވަކިވަކި  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތްކައެއްކުރެވިލޫމާތުތައް  ޢުމަ  ޅޭގޮތުން  ވެސް  ފައި  ން 

އެހެންނަމަވެސްފާ މަ  ،ހަގަކޮށްލަން.  ބޭނުންފުޅުވާލޫމާޢު އެ  އަޅުތުތައް  ތަފްގަނޑުމެން  ނަމަ  އްގައި  ގޮތެލީސީހަމަ 

 ން.ލަ ދަންނަވާ ހަކަ ވާހިއްސާކޮށްދެއްވާނެ 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

 ނައިބު ރައީސް. ޔާއާދެ! ޝުކުރިއް

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ ޒުހައިރުهللا އާމިނަތު ޢަބްދުތާޛާ އަލްއުސް ރައީސާއިބު ނަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހޭބެފާއާވަޒީ

ބޭނުންވަމުޤައް  އިއްޒަތްތެރި   ޔާޝުކުރިއް ދެ!  އާ ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އަޅުރިރު.  ފަހުން  ނީ  ވަރަށް  ގަނޑަށް 

މައްސަލައެއް. ސީ ޙަހުށަހެޅުނު  އެއް ސީޤީޤަތުޣާއަކީ  އިނގައި  ފާހަގަވެގެންދިޔަ  ންވީމާހެގޭތޯ. އެޣާއެއް  ، އަޅުގަނޑަށް 

ވަޒީފާއާއަޅުގަނޑުމެ ގެނައި  ބެހޭ  ންގެ  ގެނައުމުގެ    އިޞްލާޙެއްގެ ގާނޫނަށް  އިޞްލާޙު  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  ތެރެއިން 

މިވަނީ   ފަރާތުވަޒީފާއާބޭނުމަކަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މައްސަލަތަކުގައި  މަބެހޭ  ނުވަތަ  ފަރާތު ން  ހުށަހަޅާ  ން  އްސަލަ 

ގެ އިޙުމާލުން ވަޒީފާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ބޭފުޅުން  އެ   ލަ ހަވާލުކުރާ ކުރުމަށް ބަލާއިރުލުންނާއި މައްސަ  ވަކީ ރު ހަފަގިނަ

ގެއްލިދާ  ފަރާތު ޙައްޤު  މީއްގަހާލަތެ ގެ  ޓް   ގެއި  ގަ ލް ރައިބިއުނަކުރިން  ބަލާކަމުގައިގެ  މައްސަލަ  ވާއިދަށް  ވާނަމަ 

ލިބިދީފަ ހުށަހެޅުމު ފުރުޞަތެއް  މައްސަލަ،  ނަމަވެސް  .ވޭނޯ   އެއްގެ  ގޮތުން  އެ  ޙައްލުކުރުމުގެ    ޙަޤީޤަތުގައި  

ނެއޭ.  ދާފަހަރަށް ވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދެވަނަ  ސްފައިއް ގެނެއިދަށް މި އިންނަނީ އިޞްލާޙެމެންގެ ގަވާއަޅުގަނޑު

ހުށަހަޅާއިރު    ،ނަމަވެސް އަދަދެ  500އެ  ފައިސާގެ  ދެރުފިޔާގެ  މައްސަ އް  ހުށައްކުމަށްފަހުގައި  އެގޮތުން  ށް.  ޅޭގޮތަހެލަ 

ޣާއެއްގައި   ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި އެއް ސީއެއް. އަޅުގަނޑުއްސަލަ ހުށަހެޅުނު މަ ން ހުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަ

ރާކުރުމަށް  ވަގެ މަޝްޅުގަނޑުމެންއަ  ކަމާ ބެހޭތީވެ އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ  ންށަހެޅި ފަރާތު ހުމައްސަލަ

އަޅުގަނޑުމެން    އިވާނީ އަންގާފަޅާއަށް  ބޭފު  ން އަޅުގަނޑުމެން އެފާގެ މަތިތަކުގެ ލަ ހުރި ކޮމިޓީފައިޅިކައި އެ ކަނޑައެޓަ

ބެލިފައި    ކުރިން  އި ދެން އިގަމައްސަލަމި  ން ބަލާނީ. އިތުރު  މޭ އަޅުގަނޑުމެތުރު ކަމެއް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެކައި

ކަންތައްތަ  ރިޢާޔަތްކަށް  ހުރި  އަޅުގަނޑު  ނެނުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ވާހަކައަކީ    މި  ކަމަށް.  ދަންނަވާ 

ވައަ ގާނޫޒީފާއާޅުގަނޑުމެންގެ  އިންއި  ނުގެބެހޭ  އެގޮތަށް  ވީޞްލާޙުގައި  އެ  ކަމުގައި  ފައިއިނާޖާނަމަވެސް  އެ  ދާޒު   
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ފު ނެގުމުގެ  ދަށުން  އަޅުގަނޑުމެންމާއްދާގެ  ނުދޭނަމޭރުޞަތެއް  އަޅުގަނެއް  ޔަގީންކަން  އެ  ދޭ.  ވާހަކަ    ނޑުމެން 

 ދަންނަވާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޓްރަ ބޮޑަށް  އެހާ  މެންބަރުން  ޕަ އިބިއުނަލްގެ  ވަކި  ދަންނަވާ  މި  މައްސަލަތަ ރޓިކިއުލަޅުގަނޑުމެން  ށް  ކަރ 

ލުމަށް  ށްކޮޑީއެ ސްޓަ ބޭފުޅުންޅުގަނޑުމެން ފަހުން ވެސް ތި ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމުން އަ ގެންފައި ވަޑައިތައްޔާރުވެ 

އްދަތުގެ ތެރޭގައި  އި ބުނާ މުޓްރައިބިއުނަލްގެ ގާނޫނުގައި  މި މައްސަލައިގަ  ، VTR2019//87.  ނީ ދަންނަވާލަޓަކައި

ފަރާތަކުން  މައްސަ އެ  ހުށަހަޅާފައި  ފަހުން    1ނުވާއިރުގައި  ލަ  ވެސް  އަހަރު  ހުށަހެޅީމަ  މައްސަލަ  ގާތްގަނޑަކަށް 

ބަލައިގަނެ ލިބިފައިވާތީލޫމާތުޢުމަ   މުގެނިންމިކަ  ގޮތެއް  ގައިލައިމައްސަ   މައްސަލަ  އެގޮތަށް    އެކުގައި އި  އާތަކެއް  އަދި 

ރައީމައްސަލަ   ތް ގަބަލައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ހިއްސާ އަކީ  ފަވެ ސް  ލޯ  ލޯ ވަޑައިގަންނަވާ  ކްލަ ޔަރަކުރމްގެ  އެ  ޔަންޓް  ، 

މައްސަލައެއްރެޕްރެޒެންޓް އައި  ކި   އިވާތީ ބިފަލި  އް ލޫމާތެޢުމަ  ކަމުގެ ކޮށްގެން  ޙައެއީ  ސާފުކޮށްލަން  ޤަތެއްޤީހާ  ތޯ 

 ؟ނޑުއަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޝިފާޢު ސްތާޛުއަލްއު   ރައީސް  ރައިބިއުނަލްގެޓް  ބެހޭވަޒީފާއާ

އެއީ    ދޭނަން.  ސުވާލަށް ޖަވާބު ކުރެވުނީމަ އަޅުގަނޑު ތި  ޞަ ސުވާލު ޚާއްނޑަށް ތި  . ސީދާ އަޅުގަޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ

87//VTR2019  ިމައްސަލައ މައްސަލައިތުރު  އްކޮށްއެ  ގެމި  އިތުރު  ވެސް  ކެތަ ން  އެގޮއް  ދަތު  މުއްތަށް  ހަމަ 

އް މުއްދަތު  ކުރާ އުސޫލެމަލު ޢަގެން  އްސުރެ ފެށިއިން ކުރިލްޓްރައިބިއުނަ   އެހެންނަމަވެސް   ތް ނަމަވެސް، ތުވެފައި އޮފާއި

ވަޒީފާއި އެ  ވީނަމަވެސް  ވަކިތުވެފައި  އެކުރާ ފާއިން  މައްސަލަ  ތެރޭގައި   އެ  އެ  ތަނުގެ  ހާލަތުގައި  ހުށަހަޅާ  ޕީލްކޮށް 

އެގޮތަށް   ދުވަހުތަނުއެ  ބަލާ މައްސަލައެއް  ނިންމާ  އެ  ފެށިން  ގުނާގެން  ން  މުއްދަތު  ހުމި  އެކަން  ރީ.  ފައި  ދެން 

މަރެޖިސްޓްނޑު  އަޅުގަ ހޯދުމަށްފަހު  ރރެޖިސްޓްރަ   ށްޝްވަރާކޮރަރއާއި  ލަފާ  އެ  ނިންމީ  އަރިހުން  ދެން  އެގޮތަށް   .

އެ އަޅުގަނޑުތަގޮއަޅުގަނޑު  ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގައި ށް ނިންމީ  އަންނާތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،     ނިސްބަތްވާ 

މައްސަލައިގައި  ވެސް    މިހާރު އަޅުހައެ  މެންބަރު،  ބަލާގަނޑުމަ  މަޢުޟޫ  ވެސް    ނޫން.  ގޮތުން  މައްސަލައެއް  އީ 

އި  ރެވިފަކު ކައި އެހެން މެންބަރަކާއި ހަވާލުޓަމައްސަލަ ބެލުމަށް  މި  ޅުގަނޑު ބަލާ މައްސަލައެއް ވެސް ނޫން. އަދި  އަ

މެންވީމާ،  އެހެން   ސް.ވެ އެބަބަރައެ  އެކަށް  މައްސަލަ  އެ  އިޚްތިޔާރު  އިއޮތް  ގޮތުން  ޖުރާޢީ ގޮތަށް  އެގޮތަށް   

ޓްރައިބިއުނަލް ނަރެވޭގަކުފާހަ މައްސަލަ  އެ  ބޭރުކުއިމަ  ބަލައިގަތުމަށް    މި  ،އެހެންނަމަވެސް  ރުމަށް.ން  މައްސަލަ 

އަސާ  މި   ށްފައިވާނީ ކޮރިޢާޔަތް އަޅުގަ  ގައި ސް ދެންނެވި  އަޅުގަނޑަށް   އެއީ   ފާހަގަކުރެވޭ.ނޑަށް  ކަމަށް    ކޮންމެހެން 

ލޯ ނިސް ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ބޭފުޅެނު  އް އެފަރމް  ބަތްވާ  ނޫންކަންމިއް  ވަތަ  ވަޑައިގަންނަވާތީ  ދެގޮތަށް  މި  .  ހަމަ  ން 



61 

 

މިއީ  ފުރު އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން  ފަރމް ޞަތުގައި  މަސައެލޯ  ލޯ  އްއްގައި  އެ  ވީނަމަވެސް  ވީކަމުގައި  ކަތްކޮށްފައި 

 ކުރުމެއް  ކުރާ ލުމްސީތަ އެ ލޯ ފަރމް  މަކީ އެއީ ހާޒިރުވުހާޒިރުވާ    އަށްލް ތައް ޓްރައިބިއުނަބަތްވާ ފަރާތްށް ނިސްއަމްރފަ

ފާހަގަކު އަޅުގަނޑު  ތުން  ރާދަށުން އެ ފަޔާރުގެ   އިޚްތިވެސް ހަމަ އަމިއްލަ  އި ގަ. އެއީ ކޮންމެ ފަރާތެއް ރަންނޫންކަން 

ނަމަ  އްލަޙަތު ހިމެނޭ މައްސަލައެސްގަނޑުގެ އަމިއްލަ މަވަނީ. އަދި އަޅުމި  ޒިރުރަން މި ހާކުމައްސަލަތަކުގައި ތަމްސީލު 

މި  ހަމަ  ނުދާކަން ވެސް    ދި މިހާރުވެސް ބަލަމުންކަށް ވެސް އަ އެ މައްސަލައެއް މިހާތަނަމަޢުޟޫޢީ ގޮތުން  އަޅުގަނޑު

 ލަން.ކޮށް ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާރި

ދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ  އްވަކި މު  ދެންނެވިހެން  ށް ނުވޭތޯ މިގެން އިނގޭތޯ. އެ އިޝޫއަކައި ގުޅިއާއާދެ! ހަމަ އެ 

އޮއްވާ ހުށަހަ ހު  ޅަން  މުއްއެ  ގޮސްފަށަހެޅުމުގެ  ރިދަތު  އެވެސް  ވަނިކޮށް  މައްސަލަ    1  ވިއުކޮށްއި  ފަހުން  އަހަރު 

ބަލައިގައިއިވާ ފަނެގަލައިބަ އަދި  ޓް  ދިމާކުރިކަން  މި  ތްއިރު ރުގައި  މިވަނީ  ރައީގޮތުން  ވެސް    ސްރައިބިއުނަލްގެ 

ލޯވަވެނިސްބަތް ލޯރމްފަ   ޑައިގަންނަވާ  ވަ  ޔަރަކު ގެ  ހުށަހަ އެ  ޑައިގަންނަވަނީމި  ފަރާތުޅުމައްސަލަ  ލޯޔަރެއްގެ    ގެއްވާ 

އެހެން ސަސްއިޝޫ  ވީމަ،ގޮތުގައި.  ޖާޕެކްޓުކުއަކަށް  ން  ކުޔަތަ އްސިއިހަގެ  އީސްރަ ބިއުނަލްގެ  ޓްރައިގައެއް  ރުމުގެ 

  ؟ގައެއް ނުލިބޭތޯގެ ޖާއެގޮތަކަށް ވިސްނުމު  ،ސްނުންފުޅަކީ ކޮބައިތޯވި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޝިފާޢު އަލްއުސްތާޛު  ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބެހޭވަޒީފާއާ

މައްސަލައިމި ކުރިއި  ގަ  ހަމަ  ންހަމަ  އިޝޫގަކަނިއެވެސް  މި  މައްސަލައެއް  މި  ބަލައިގަތީ  އެހެންވީމަ،    އި  ނޫން. 

އިގަތީ ހަމައެކަނި މި  މި އިޝޫގައި ބަލައެއީ.    ބަބަކީ ނުވާ ފުރަތަމަ ސައަކަށްޝޫ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެކަން އިއެންމެ

އޮތް މިގޮތަށް   ނޫން   މައްސަލައެއް  ދިމާވެފައި  ތެރެއިންމައް    ފާ  ދެވަނަ   .ސަލަތަކުގެ  މި  ކު   ހަގަ ކަމަކަށް  ރަނީ  މި 

ނިސްބަތްވާ ނި  ،އަޅުގަނޑަށް  މި  ހަމަ  ލޯއަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  މްއޭރފަ   ސްބަތްވާ  ފާހަގަކުރަން    ދަންނަވާލީމަ 

މަޅުއަ މި  އަޅުހަޤާމާއި  ގަނޑު  ޓަކައި  ޓަކައި  ދޫކޮށްލު  ސާ އްހިއޮންނަ    އި ގަމްރފަ   ލޯމި  ގަނޑު  ވާލުވުމަށް  މަށް 

ލޯ އެ  ދޭއަމް ރފަ  އަޅުގަނޑު  ލިޔެ ށް  އަޅުވާހަ  ންތައް ކިޔުންޖެހޭ  މަލުކޮށްފައި  މި  ޙަވާލުވީ.    ޤާމާގަނޑު 

  ނުވާނެކަން   ތެރި ރަކާތްޙަން އަޅުގަނޑު  ހައިސިއްޔަތަކުއެއްވެސް  އި  ކަމެއްގަގެ އެއްވެސް  ރމް ފަ  ލޯ   ގައި ލުވުމަށްފަހުޙަވާ

އެވެ ހަމަ  އަދި  ފާހަގަކޮށްފައި  ހަމަ  ލޯގުޅި  ރމްއާއި ފަ   ލޯ  ސް  އެ  ފަރާތްރިރަކާތްތެ ޙަގައި  ރމްފަ   ގެން  ތަކަކީ  ވާ 

ގޮ  މަސްލަޙަތު   ގެގަނޑުއަޅު ކަހަލަ  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑަށް  މާލީނުވަތަ  އެހެން ގޮތަކަށް  ގޮތަކަތުންނާއި    ސް ވެ  ށް  

އޮ ފަރާތްތަ މަސްލަޙަތު  އެހެންނަމަވެސް  އްކެންނަ  އަޅުގަނޑާރަޙްމަތް  ،ނޫންކަން.  ގޮތުން  އޮންނަ    ގުޅުން  ތެރިކަމުގެ 

އޮންނާނެ.ފަރާތްތަކާ ގުޅުން  މިންމުއެހެންކަ  އި  ހު  ގޮތަށް ،  މައްސަމި  އަޅުށަހެޅޭ  މަޤާމުގެ  ލައަށް  ގަނޑުގެ 
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މަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި  ތުގަން ބަލައި ގެ ދަށުވަނަ މާއްދާ  34ވާއިދުގެ  ނަލް ގަބެހޭ ޓްރައިބިއުއިސިއްޔަތުން ވަޒީފާއާހަ

ސުވާލު އުފެދޭ    މި  ބަލަމި  އެ  މިއި ޙާލަތުގައި  މިވަނީ  މޭ  ގެންފައި  އެ ރުމުދެންނެވި  ސަލަ  މައްއި  ގަމައްސަލައި  ން 

ފަރާހުށަ ހުށަހެޅިހެޅި  މައްސަލަ  އެ  ލިމި    ތުން  ފަރާ  ޔުމުންކުންފުންޏަށް  ވަޒީފާއިއެ  ވަކިކުރިތުގެ  ކަންކަން    ން 

ރިވިއު  އެދުމުން ނުމަށް  ރިވިއުކޮށްދި ތާރީއެ  މުކޮށްދިން  ފެށިގެން  ގުނުމަށްފަޚުން  މުހުގައްދަތު  އެގޮތަށް  ދަތު  އް. 

މި   ސްމަ  ތިން ގުނާއިރުގައި   ހަމަނުވޭ  އެ  މައްސަލައި   ވެސް  އެގޮތަށް  އެހެންވީމަ،  ދަށުން  އަސާސްގަ.    މި އަދި  ގެ 

ބަލަ ދަށު  އަދި.  އިގަތީމައްސަލަ  އަސާސްގެ  އެހެން  އެ  ބަ   މައްސަލަން  ދަންނަވަން.   ލައިގެންފައިވާނެވެސް    ވާހަކަ 

   .ރިއްޔާކުޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސުވާލެ އާދެ!   ގޮއްގެފަހު  އިނގޭތޯތު   ޓް  .ގައި  ލައުނަލްއިބިރަމި  މެންބަރުންނަށް  ބޭފުޅުން    ށްމަފާދެއްވުގެ  ގާނޫނީ 

ސްގެ  ލްގެ ރައީޓްރައިބިއުނަގޮތެއްގައި  ޞައުނަލްގެ މެންބަރުން ޚާއްލަފާ ޓްރައިބިގައި އެ  ތިއްބަވާއިރު؟ ތޯތިއްބަވާ ދެއް

އައިސްފިކަމަށް  ވިސްނުންފުޅާ ބޭފުޅު  ތަފާތެއް  އެ  ގާނޫންވަނީނަމަ  އޮގެ  ބަންޕީނިއަނީ  މަށް  ދަލުކުރެއްވު 

 ؟ޅުވަނީދާތޯ ވިކީކޭ ؟ކަމަށްފައިވާނެ ވިންގެއެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިގެ ޕްރެޝަރކުރެއްވުމު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޝިފާޢު އަލްއުސްތާޛު  ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބެހޭވަޒީފާއާ

ޢަމަލެއް   އެކަހަލަ  އެއްވެސް  އަޅުގަނނުވާ  ހިންގާފައިމިހާތަނަކަށް  މައްސަލަތަކުގައި  އަދި  މަޝްވަރާކުރެވޭ ނެ.    ޑާ 

ތަފާތުމައްސަލަތަކު ޚިޔާލާއި  އަޅުގަނޑުގެ  މައްސަލަތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ނިންމާފައިވެގައި  ހަމަ  އެކަން    ވޭ.ސްކޮށް 

 ނަވާލަން. ދަންކަމާއެކު ޔަޤީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތެރޭގުތު  މިވަ.  އްޔާ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި އާދެ އި  ރުކުރާ މައްސަލައާ ޓެއް ނަގައިގެން ސިއް ގައި ވޯއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކުރުމު އެކަން  މިގުޅިގެން  ކޯ ވަގުތު ގެ  ނުލިބޭރަމެގެ  މެން  އް  ކޮމިޓީގެ  ހީވަނީ   އެކިއެކި  ބަރުން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް 

ކޮމިޓީ އެބަ  ތައްއެހެން    ހުރެގެން އި  ބަކާއެހެން ސަބަ  އި ނޫނީ ކުގައެއި  މުންދޭ. ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭތީއާ ހިނގަވެސް 

ވަޑައިގެންފަ ނެތުކޯރަ.  ވެސް  ސިމާއިމް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައިގައެކު  މިއި  އްރުކުރުމުގެ  އަދު  އަޅުގަނޑުމެން 

ދެންނެވިނުކު   ސްދެއްގަކަށް  އްރުކުރާސި ކުރިން  އެހެންނަމަވެސް،  ތިހާ  ރަން.  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ، ފަދައިން 

ވަރަށް މުހިލުކުރަބޫގަގަނޑު  އަޅު ތި  މާމު މަޢުލޫއްނީ  ބޭސާއްހިތުތަކެއް  ތި ކުރައްވަން  އެ  ޅުއްވަނީ އުނުންފުޅުވެގެން   .

އަޅުގަނޑުމެންނާމަޢު އެ  ވީމަކުރެއް ސާ އްހި  ލިޔުމުން   ލޫމާތު  ރިޢާޔަތްކުއަޅުގަނޑުމެން  ކަންރުމުއަށް  އިގެން  ކަ ތަގެ 
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ވަނީނަމަކަ  ދިވަޑައިގަންނަވާ ޑަށް އެ ބޮށްބޭފުޅުން ވަރަދާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ތި  ކުރިއަށް ން  ން ދުވަހަކުމަ އެހެށް 

އަނެއްކާ ބޭއްވުމަކީއަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަ  ވެސް  ކުރެވިދާނެނޑުމެންވެސް  ކަމެއް.    ނަށް 

ނޫ ސިއްރުތޯ  އަދިވެން  މެނޑުއަޅުގަންތޯ  އެކަމަކު،  ބޭފުޅުކަނޑައަޅާނީ  ތި    ންނާ މެޅުގަނޑުއައެ  ން  ސް 

ބޭކުސާއްހި މަޢުލޫނުރައްވަން  ޙަމާތަންފުޅުވާ  ކޯ ޤީކީ  ހިންޓެއް    ޗެއްތޯއްޤަތުގައި  އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުޑަކޮށް 

އެ ލިބުނީމަ   އެ މަނޫންނަހެންއިނގޭތޯ.  ސިބޭ  ހީ  ސިއްރުކާރުގޮތުގައި  ވެ  ށް އްރުކުރުމަކަކުރެވޭ  ތީވެ  ދާނެވެސް 

މި ކުރަނީ.    މަސައްކަތް ގެންދަން  ދަލުވުންތައް ކުރިއަށް  ބައް   ޓީއްގައި ކޮމިތެގޮ  ބޮޑު ހާވެސް ހާމަކަންން ވީއަޅުގަނޑުމެ

ވަރަށް ގިނަ    .ދަންނަވަން  ކުރު ޑަށް ޝުވަރަށް ބޮ  ތީތީގައި ޑަވަވެރިވެ ދު ބައިއަޅުގަނޑުމެންނާ އެކުގައި ތި ބޭފުޅުން މިއަ

  ހިސާބުން މި   މިހާ  އި ބަލުވާބައްދަނާ އެކުގައި  ބޭފުޅުން  ތި   އަޅުގަނޑުމެންގެވަގުތުގައި  ފި. މިވައިވަގުތު ހޭދަކުރައް

 ރިއްޔާ.  ކު ޑަށް ޝުނިމުނީ. ވަރަށް ބޮ

 

 ( )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖެހެނީ ވަގުތު މާގިނަ    މިތައް މިއަދު އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްލަންއާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގައި ދެން ހުރި ބައި

ފާއިތުވެދި މެންބަރު ހެންވީއެ  .އެކުގައިއުމާ ވަގުތު  ކޮމިޓީގެ  ނެތްކަޟެއިޢުތިރާންގެ  މަ،  ވަގުތު    މި  ނީނަމަވަ  މަށްއް 

މެންއެންމެ  ވެސް    ތިއްބެވީ މި ދެ  އަޅުގަނޑު  މި    ބަރުން.  ބައްދަލު   ވަގުތު  ނިކޮމިޓީގެ  މި  އެހެމާންވުން  ން  ލީ 

ބާކީ  އެ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ބައިތަކަ  ދުވަހަކަށް  ދިހުރި  ކުރިއަށް  ބޮވަރަ  .މަށްއުއިގެން  ޝުކުރިއްޔާ    ޑަށްށް 

   ކުމް.ލާމްޢަލައިވައްސަ

 

_______________ 




