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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭ ކަމަށް  ލިށް  ޅުންނަބޭފުލައިކުމް. އަޑު ހުރިހާ  ޢަސަލާމްއައް  ...ލައެއްކުމް. އަޑުގެ އެއްވެސް މައްސަލައިޢަމްއައްސަލާ

  14އީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ  ނީ. މިބައްދަލުވުން މި ފަށަމި  މިއަދުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ    ޑުނީނަމަ އަޅުގަނވަ

ހުރި ވުދަލު ބައްވަނަ   މެންން.  އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަހާ  މަރުޙަބާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ވެސް  ގަނޑުމެން އަޅުން.  ބަރުންނަށް 

ލައިވްކޮށް    ވެގެންދާނެ ސްޓްރީމްއޯކަނި އޯޑިންލައިންކޮށް ހަމައެދަނީ އޮ  ޝަރީ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ޖުޑި

ޒަމަ،  ންބުޔޫޓިއު ޔޫޓިއުބް  ކޮމިގޮތުން މި  އިން.ޢާރީޖިލިސްގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ޓީގެ   

ޢަބްދުލް ޢަބްދުޝަهللا މެންބަރުންނަކީ  އިއްޒަޙަކީމްލްޙީމް  މެންތެތް،  ލަ ބަރު  ރި  އިޠީޙަސަން  މެންބަރު  ފު،  އްޒަތްތެރި 

މެންބަ ޒު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާއްހީމް މުޢިރާއިބް މުޙައް، އިއްޒަތްތެރި  ޤު،  ޝަފީهللا ދު ޢަބްމަދުރު 

ސައްޒަތްތެއި މެންބަރު  ޙުސައިންރި  ކޮމިޓީއަށް  ޢުދު  މި  ފު  އަދި  އަލަފަމަ  ތަރަމިފަހަރު  ށް  ހަރަށް 

މެވަޑައިގެންނެވިޖޮއިންވެ އިއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  މުޙައްމަ،  ނިހާދުންބަރު  ގައި  މިވަގުތުއަދި    ދު 

މުޙަ  އެބަ   ޖޮއިންވެވަޑައިގެން  ޢަބްއްމައިންނެވި  ވަރަށް ވެސް  ޤުފީޝަ هللا ދުދު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ށް  ބޮޑަ  . 

ދަންނަމަރުޙަ އަޅުގަނވަން.  ބާ  މިއަދު  މިއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވެ  ޑުމެންގެ  ދުވަހުގެ  ބައްދަލުވުމަކީ  ކުރީ  ސް 

ބައްދަލުވުމުގެ    އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަފްލޯއަބޭއްވި  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  ބައްދަލުވުމެއް.  ކޮމިޓީގެ  މެނޑުޕް  މި  ންވާނީ 

ތެންޑޭޓުމެ މުއައްސަސާތަ ގެ  ބައެއް  މުއައްސަސާކަރޭގައިވާ  ހުރިހާ  މުއައްކޮމިޓީ  ،ތަކަށްށް  ނިންމެވި  ސަސާތަކަށް  ން 

ދަސިޓީ ކޮންނަވާފައަކުން  ދުވަ  19-ވިޑް. މި  މަސައްކަތްތަބޭ   އެ ވަރުގެސްގެ  އިންތިފުޅުންގެ  ރޭކުގެ  ވާ  ވިފައިޒާމްތައް 

މަސަ  އަދި  ކު ތްކައްގޮތާއި  އަޅުއަށްދާގޮތް ރިތައް  ދެނެގަތުމަށް  ފޮނުވާފައިވާ  ސިޓީ  ހުރިހާ  ގަނޑުމެން  އެ  ނެ. 

  ކުރެވިފައިވާނެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހިއްސާ   ބޭނުން ތި ނަވާލަން  ދަން.  ވަނީ ޖަވާބުދެއްވާފަޓީއަށްސާތަކުން މި ކޮމިއްސަމުއަ

ސިޓީތަކެއް. ތި ހުރިހާ  ފޮނުއްވެވި  އެސިޓީ ވިބޭ  ބޭފުޅުން  އަޅުދެއްވާފައިވާނެ ކަޅުވެދާފުޅުން  ދެކެނީ.  މަށް    އެ ގަނޑު 

މަސައްކަތުގެ  ންގެ މި ދުވަސްވަރުގައި  ފުޅުބޭ  ގަކުރައްވާފައިވޭ އެވާނެ ފާހަ ނގިވަޑައިގަންނަބޭފުޅުންގެ އެސިޓީތަކުން އެ

ރޭވިފައިވާއި އަންގަ  ންތިޒާމްތައް  ވެސް  ސަރުކާރުން  މުއަފައިވާ ގޮތް  ބައެއް  އަދި  ގޮތަށް    ރަށް ވަ  ކުންއްސަސާތަވާ 

މަބާރަ ކުރިށް  ވެއަސައްކަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެން ށްދާކަން  ފާސް  ލިޔުއްނަށް  ސިޓީވާފަހަގަކުރެވޭ  ޖަވާބައިވާ  ށް  ތަކުގެ 

ދޭ.  ށް އެބައަބާރަށް ކުރި   ތްތައް ވަރަށްޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަގައި. އޭގައި އެބައިދޭ ޖުއިރުއިލާލަބަ

ތަމަ  ން މިއަދު ފުރަށް ދޭ. އަޅުގަނޑުމެއަވެސް ކުރި  އްތަޕުޅުމަސައްކަތްގެ  ރަލްޖެނެރ  ޓަ ކިއުގައި ޕްރޮސެއިއެކުއެއާހަމަ

  ކާ ތަ ނުވާ ސިޓީފޮބޭފުޅުން  އެ  ންގެގުޅި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތާ  ތު ހުޅުވާލަދޭނަން ތި ރުޞަށް ފުންނަބޭފުޅު ތި

އިތުގުޅި ދެން  ކުރިގެން  މަޝްވަރާއަށްއަރަށް  ގޮތުން  ބެހޭ  ގޮތާއި  އެދިވަންންބަރުމެކަށް.  ދާނެ  ޑައިގަންނަވަމުން   

ގެންދާން  މުއުގެންދި އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު  ލިޔުއް  ޞަތުފުރުނަން.  އަޅުގަނޑު  ލޮގްގައި  އަޗެޓް  ޅުގަނޑަށް  ވީމަ 



  

އިއްޒަތްތެރި އާދެ!  ލަ މެންބަ  ފެންނާނެ.  ޙަސަން  ކޮ  12:15  ފްޠީރު  އެހެން  އޮންނަ  ބައްދަލުވުމިޓީގައި    މަށް އެއްގެ 

އެބަ  ވަޑައިގަން ކަމަށްޑައިހިވަޖެނަވަން  އެހެންވީމާއިޝާރާތްއެބަ    ގަންނަވާ  އި ކުރައްވާ.  މެ،  ންބަރު  އްޒަތްތެރި 

 ވަފާނަން. ރު އަރި މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެޞަތު  ތަމަ ފުރުވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ފުރަމަށްނުންފުޅުވާ ކަބޭ

 

 :ހަކަދެއްކެވުންވާ  ފްޠީސަން ލަ ޙަގެ މެންބަރު  ދާއިރާނގުރު ހުޅަވޭހެން

 .  އްވިއްޔާއް ދެޑަށް ފުރުޞަތެށްލާފައި އަޅުގަނކޮ ރުހާއި އްޓެ މިނި 5ގަޅީ އަދި އަޅުގަނޑަށް ރަނ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:  ވާ ތުންސަރިޔާ

ނެއް އަދި ނުއެއް ފެނޭ. ނޫނީ  ތަ  ތް އިގަޑަވައިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދި  އެހެންރަނގަޅު.    ! އެންމެއާދެ

ކޮމިޓީ ންއަޅުގަނޑުމެ  !އާދެ ؟ންނަނީބާނުފެ  ޑަށްގަނއަޅު  މުންރުކުޓައިޕް މި  މަސައްކަގެ  ތެރޭގައި  ގެ  ދައުރުގެ  ތުގެ 

އިޤުވާއިގަންނައެނގިވަޑަ މަސައްކަތްތަކެ ޞާތިނެ  މާބޮޑު  ހުށަންޑޭޝަނެރެކޮމަ  އްދީ  މަސައްކަތް  ހަޅަންޖެއް  އެ  ހޭ 

ތެ ކަކުރުމަ މެންޑޭޓުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ނު ރޭގައި ށެއް  އެހެންނަމަވެ  މެންޑޭޓުގެ މެންއަޅުގަނޑު  ، ސްހިމެނޭ.    ގެ 

ބޮޑަ ޖުޑިތެރޭގައި  ހިމެނެނީ  އާއި  ށް  ސެކްޑީޖު،  އިރާދާ  ފުގެޞާޢަދުލުއިންޝަރީ  ފުގެ  ޞާދުލުއިންޢަ.  ޓަރޝަލް 

އެހެން ސެކް ގާނޫނުގެ މާވީޓަރ.  ލޯ  އޮފް  ރޫލް  އަޅު،  މިކަންކަމަށް  ވެރިކަން  ބޮޑަށް    މަސައްކަތް  ގަނޑުމެންގެ 

އެހެފޯކަސް އަޅުގަނޑުމެންވީމާކުރެވެންޖެހޭނީ.  ރެކޮމަ ،  ޚާމިކަމައި  ތެރޭގަންޑޭޝަންގެ  ންގެ  ސަމާލުކަމެއް    ޞަ އްށް 

އަޅުދެއްވައިގެ ކޮމެންގަނޑުން  މި  މެންޑޭޓުގެ  ޓީމިގެ  މުއައްސަސާތަގެ  ހިމެނޭ  މަށް  ކުރުމަސައްކަތް  އް ތެރޭގައި 

އިރުޝާގަނޑުމެންއަޅު ދެ ނަށް  ގޮތްތަކަދު  އޮތް  ދިނުން.  ވެން  އަޅުދޭއިރުގަ  މިގޮތުންށް  ފާހަގަކޮށްލަން  އި  ގަނޑު 

ޖު ކޮމިޝަސަ  ޑީޝަލްބޭނުންވޭ  ކޯނަރވިސް  މުއަ  ކާޓުތަކީ  އެއީ  އްސަސާގުޅުންހުރި  އަދި    ލް ޓިއުޝަނަ ންސްޓިކޮ. 

ސީގަނޑުޅުއަމުއައްސަސާއަކަށްވާތީވެ   ކޮމިޓީމެން  އެކޯޓުޖުޑިޝަރީގެ  ން  ދާ  އެނގުމުތަކަށް  އެންގުންތައް  ގެ  ކިއެކި 

މަސްބަ އެ  ޖުޑީޝައަތު  އްޔަލި އޫދަލުގައި  ކޮމިޝަނަސަ  ލް ދާކުރައްވާނީ  އެހެރވިސް    ލް ޖުޑީޝަ   ،މަވެސްންނަށް. 

ކޮމިސަ އޯކުރައްވާ   ކަން ކަންއެ  ޝަން ރވިސް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް   ގަނޑުމެންނަށް އަޅު  . ނެރެވޭކު ވަރސީ 

އަޅުޖޭ ކޮ.އެސް.ސީއަށް  ދަންގަނޑުމެން  ފަރާތުން  ވާހަކަ  ނަވަން  މިޓީގެ    ހަމަ ދެން  ރެވިދާނެ.  ކު ހިއްސާބޭނުންވާ 

ވެސް  ޖޭ.އޭޑީ.  އެއާއިއެކުގައި ކޮސަ  ޖުޑީޝަލްއަކީ  ތަނަކަށްވާއިޝަނުގަމިރވިސް  އެތީވެވާ    ބޭފުޅުންނަށް    

ރުގައި  ރާއިކުރ މަސައްކަތްކްޓަ ސެ ޖުޑީޝަލް  ނީ.ރެވެކުފާހަގަކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ތްއެކުގައި މަސައްކައާ.އޭ.ޖޭޑީ

ށް  ޑަވަރަށްބޮތަށް  ލަހާމި    ލުގެއްޙީ ނުރައްކަ ޞިގެ މި    19-ގޮތަށް މި ކޮވިޑް  ވާވާފައިކުރައް ހަމަ ސަރުކާރުން އިޢުލާން

އިސް ކަމަތާއި ރައްކާތެރިލާރިޢާޔަތްކޮށް ސަ ހުރިހާ  ކަންމަށް  ކަމަށް  ހިންގަންޖެހޭނެ  މަސައްކަތް  ތަކަށާއި،  ވުޒާރާދީގެން 

މުއައްސަސާތަ  ދައުލަތުގެ  ސަރުކާރުހުރިހާ  އަންގާފަކަށް  ކުރިން  ވާނީ  ވެސް  އެގޮތަން  އެ.  މިހާރު  ފުބޭ  ށް  ޅުން 



  

މަ ރާވަމުންކުތް އްކަސަމުއައްސަސާތަކުން  އިންތިޒާމްތައް  ގެރުމުގެ  ފާހަންދާ  ބައެއް    ،މަވެސްއެހެންނަ  ކުރެވެނީ.ގަ ކަން 

އަޅުގަނޑުމެންމުއައްސަސާތަ މައް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ  ނުވެފައިވޭ.  ސައްކަތް އެގެ  ފެށޭގޮތް  އްކޮށް 

ސާތައް ވަރަށް  އީ މިދެންނެވިހެން ބައެއް މުއައްސައެން.  ހަގަކުރަލުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާކަން ފާއުސޫ   ،މަވެސްއެހެންނަ

ރަނގަޅަ  ހަމައަށް އެ ރިފު އެންމެ  ފާހަށް ކުރަބޭފުޅުންނަށް މިވަގުތު ކުރެވޭނެ  އެބަ  ލަތައް  އްސަމަ ރެވޭ.  ގަކު މުންދާކަން 

ކުރި ގެންއައަޑުއެހުން  ގޮތްށް  ގެންދަވާ  މަމުންނިން  ތައްދަވާ  އެހެންނަމަވެސްއެބަ  ކުގެ  ތަސާސަމުއައް  އަނެއްބައި  ،. 

ބާ އެހާ  ކުރިމަސައްކަތްތައް  އެނު  ށްދާތަންއަރަށް  ކަނޑައަޅައި   ފެނުނަސް  އުސޫލުތައް  ކުރި ބޭފުޅުން  ށް  އަގެން 

ކުއުގެންދި އެބަ  މަސައްކަތްތައް  އަޅު  ރައްވާ މުގެ  އެމެގަނޑުކަމަށް  ފާހަގަކު ންނަށް  ޖުބަ  ސެކްޓަރއަށް  ޑިރެވޭ.  ޝަލް 

އަޅުލާއިރުގައިބަލަ ދެންނެގަނޑުއި  ނޯމަލްމެންނަށް  ހާލަތެއް ޢާ  ވިދާނެ  މަސަ ވާގައިއްމު  ގޮތަކަށެކު ކަތްއްއިރުގައި  އް  ރާ 

އެ  މަސައްކަތެ ނުކުރެއްވޭނެ  އެ  ކަށްކޯޓުތަކައް  ޚާއްހެންވީމާވެސް.  މިޖެހެނީ.  ޞަ،  ކަނޑައަޅަން  އުސޫލުތަކެއް   

ކަނޑައަޅާއިރުގަ ލުއުސޫ މިދެންތައް  ކުޢާ ށް،  އްމުކޮޢާނެވިހެން  އި  މަސައްކަތް  އެ  ހާލަތްތަކުގައި  ރުގައި  ށްދާއިއަރި އްމު 

ގަނޑު ވެސް   އަޅުކަންވިދާނެށް ނުގެންދެ އަރިޑާކޮށްގެން ކުތެއްގެ މައްސަލަތައް އެޖެންބާވަރިހާ  ހުޕީޑުގައި  ހާ ބާރު ސްދާ

ކޭސްރިޕްރައޮ ޖެހޭ.  ޤަބޫލުކުރަން ފޯޓީ  ދެއްވައިގެންތަކަށް  އެ ކަސް  ކުރި ބޭފުޅުން    ގެއަނަށް  ކަމަށް  ންދެށް  ވިދާނެ 

ޚާއްހަގަކުރެވެނީފާ  ޅުގަނޑަށްއަ ހު ތެއްގަގޮޞަ.  ކުއްޓުއި  ނެތި  ހައްޔަރުއަރިމެއް  މީހުން  ކުރެވޭ  ށްދާންޖެހޭނެ 

ހިއަރިންގމައްސަލަތަކުގަ ރިމާންޑް  މިތަކާ އި  މައްސަލަތަކު  އި  ހަމަބާވަތުގެ  އަދިގައި  ވެސް.  އަޅުގައިމު  ގަނޑު   

ގޮތުގައި  ކުލުޤަބޫ މީހުންކުމެއް  ހުރާ  ތިބޭ  ހައްޔަރުގައި  އިނގޭތޯ.    ކުމަކާހު  ،ނެތި  ހައްޔަ  ކުމަކާހުނުލާ  އި  ރުގަ ނުލާ 

  ންދު ހުންގެ ބަމީހުންގެ ހައްޔަރު، މީ  އީ ވާތީ އެނުށްކަގެ މައްސަލަތަކަށް ލަސްކުރެވޭނެ ޒާތުގެ މައްސަލަތަކަމީހުން  ތިބޭ

މީ   އެ ކަމެއް  މިއްއްއަހަ  އެއީ ވީމަ  އްމައްސަލަތަ  ލިބަރޓީ ހުންގެ  ހުންނަނީ  ކަމަށް  ޖެހޭދޭންޔަތު  މައްސަލަތައް  ނެ 

  އަދި ރެއިން  ގެ ތެ ނިޒާމު  ޓުގެކޯ   ނެވިހެންގައި މިދެންރުރާއި ކު ހުރިހާ ކަމެއް  ދެން މި ކުރެވޭ.  ބަ ފާހަގަ ގަނޑަށް އެއަޅު

ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި    އެ  އިފުންނާމުވައްޒަބޭފުޅުންގެ    ރައްވާނީ އެކު މަސައްކަތް  މުއައްސަސާތައް  ނޫން ވެސް  އެ

ފަރާހުމި   ރައްކާތެރިތްތަކުރިހާ  ވެސް ސަލާމަތާއި  ލިބިމާސަކަމަށް  ގެ  ދަރަޖައަށް  މަތީ  އެންމެ  ކަމަށް    ގެންލުކަމަށް 

ޅުގަނޑު  ޞަތު އަ ފުރަތަމަ ފުރުންއިތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެ، އިއްޒައެހެންވީމާވެނީ. ސް މި ފާހަގަކުރެޑަށް ވެޅުގަނއަ

މެންބަރު  އަރު   މި އިއްޒަތްތެރި  ލަޙަވަނީ  އިއްޒަތްތެރި    .އް ނެތްއަދި އަޑެ  ، ލައްވާފައިޖައްސަވާ ކް  މައި   ށް.ފަޠީސަން 

ކެނޑިކެނޑިގެން  .   އިވިވަޑައިގަންނަވާތޯމެންބަރުންނަށް އެބައެހެން  ރަނގަޅަކަށް ނުލިބޭ.    ގެ އަޑުފުޅެއް އަދިރުމެންބަ

ހެން. ވީޑިޔޯ  ވާނެ އްޔާ ރަނގަޅުއްވައިފި ޖައްސަވާލަ އެކަނިޔޯޑިވަނީ އޯށް ހީޑަގަނސާފެއް ނޫން. އަޅުއަދި  ނީ.  އަންނަ

ސްޓްރީމްސްވެ  ކަނޑުއްވާލައްވާފައި ލައިވް  އެއީ  އޯޑިމުކުރެވެ.  ވެސް  އާދެ  ޔޯ ންދާނީ  މިއެކަނި.  އެބައި!  ވޭ.  ވަގުތު 

 ...ބަރުއިއްޒަތްތެރި މެން ށް.އަކުރި

 



  

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ފްޠީސަން ލަ ޙަގެ މެންބަރު  ދާއިރާނގުރު ހުޅަވޭހެން

  ...ން މި ކޮމިޓީގަނޑުމެ! އަޅުށް. އާދެމެންނަގަނޑު، ފަސޭހަވާނެ އަޅުއްރިރުޤަން ބޭނުން. މުށްލަދެތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮ

 

 ން: ން ވާހަކަދެއްކެވުޔާސަތުރި

 ންބަރު.  ތެރި މެތްއިއްޒަ  ތޯ އިނގޭލިބެނުއެއް އަޑެއް 

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ފްޠީލަ ސަން ޙަގެ މެންބަރު  ދާއިރާނގުރު ހުޅަވޭހެން

  ؟ތޯލިބޭ ވެސް އަޑެއް ނުށްޅުންނަބޭފުވިއިރު، އެހެން ސިޓީ ފޮނުޓީ. އެ ސި...

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

 ވީޑިޔޯ ކަނޑުއްވާލީމަހެން.ގަނޑަށް ހީވަނީ ޅުޖެ. އެއީ އަ. ސާފުވެއްރު އެބަ ލިބޭމިހާ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ފުޠީސަން ލަ ޙަގެ މެންބަރު  ދާއިރާނގުރު ހުޅަވޭހެން

.  ފާނަންތޯމައިކް އޮފް ކޮށްލައްވަބޭފުޅުން ވެސް  ރިރުގެ މައިކް. އެހެންއްޤަ. މުއްވަފާނަންތޯރިރު މައިކް އޮފްކޮށްލައްޤަމު

ޖައްސަވާ  ކަވަންވީމަދައްވާހަކަފުޅު   މައިކް  އާ  އަޑުއިވިވަޑައިގޮތަށް.  މިހާރު  އާދެ!  ދެއްތޯ.  އަޅުގަނޑު  ދެގަންނަވާ   !

ވާހަކަދަންނަވަމުން ދިޔަ  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށްއަކީ  ފޮނުވިއިރު  ސިޓީ  ވަރަން  ހުރި  ތަންތަނުން  ށްގިނަ  ގިނަ 

ރާކެމަސައްކަތްތަ ތަ  ވާފައިއް  ވަރަށްގިނަ  އަޅުގަނޑުމެންންތަނުފަށާފައި. ދެން  އެވަނީ  މިހާރު   ފޮނުވި ސިޓީތަކަށް  ން 

  ތު ވަރަށް މާލޫވަނީ މަސައްކަތް ރާވާފައި އޮތް ގޮތުގެ މަޢު ން އެތަކުސާއްވިއިރު ވަރަށްގިނަ މުއައްސަ. ދެދެއްވާފަޖަވާބު

ދެއްވާފައި ވެސް  ތަ  ފުރިހަމައަށް  އެބަހުހުރި  ކަންބޮންތަން  އެންމެބޮޑު  ތަނަކަރޭ.  އޮތް  އަޅުޑުވުމަކަށް  ގަނޑަށް  ށް 

ޅިފައިހުރި ތަނެއް  ލަތައް ގުންގެ މައްސަ ޤީޤަތުގައި ވަރަށްގިނަ މީހު. އެއީ ޙަލްއުނައިބި ބެހޭ ޓްރަ  އާވެނީ ވަޒީފާރެ ގަކުފާހަ

އެ އެއީ ވަޒީފާ  ،ހެންވީމާ.  ޓްރައިބި  އާއެ  އައުނަލުބެހޭ  އެބައޮމެންނަށްޅުގަނޑުން  ލިޔުމުގައި  ފޮނުވި  އެ   ފުޅުން  ބޭ  ތް 

އެފާހަގަކުރައްވާފަ ގުޅީމަފޯނު  ފުޅުން  ބޭ  އި  މީހުން  ކަމަށާއި  ދެނަންގަވާ  މީޓިންގތައް.  އެ ން  ބާއްވަވާ ބޭ      ފުޅުން 

އްވާފައި  ޔުލި   ބައެއް ވާހަކަތައްއާއި މިކަހަލަ   ކަ ރެވޭނެ ވާހަކުމަސައްކަތް   ތިބެގެން  ފުން ގޭގައި މުވައްޒަށާއި، ދެންކަމަ

ފާހަ  ،އެހެންނަމަވެސް ނުކުތާއަކަށް  ފަހު  އެބަގަކު އެންމެ  އަޅުގަނއި  އޭޕްރީލްގަ  6އޮތް  ރައްވާފައި  ސިޓީ  ޑުމެއެއީ  ން 

އެ  6،  ފޮނުވުމަށްފަހު މިހާބޭ  އޭޕްރީލްގައި  ފައްޓަވަފުޅުން  އިންތިޒާމްރު  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  ކަމަށް  ތައް  އިފި 

   ..ށައިފި ކަމަށް.ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފަ

 



  

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

 . ވިފައިހެންށް ލެށް ހީވަނީ މިއުޓަނޑަގެ މައިކް އަޅުގަރި މެންބަރު އްޒަތްތެއި

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ފްޠީސަން ލަ ޙަގެ މެންބަރު  ދާއިރާނގުރު ހުޅަވޭހެން

ސި   7،  އޭޕްރީލްގައި  6 ގައި  އިނީ.ފޮނު ޓީ  އޭޕްރީލް  ކިހިނެ  ވާފައި  މިދެ ؟ތޯއްމިހާރު  އަޅުގަނޑު  ނެވި  ންއާދެ! 

އެހެންވީމާވާ މިހާރު  މަސައްކަތްޓްރައިބިއުނަލްރ  ލޭބަ،  ހަކައަކީ  ކުރިގެ  އެދަނީ  މިހާރު  ދާއަތައް  ކަމަށް  ށް  ނެ 

އަޅުގަނޑުމެއަޅު ބަލަންޖެހޭނެ.  ކުރަންޖެހޭމެގަނޑުން  މޮނިޓަން  ކަމަކީ  އަރ ނެ  މެން ގަނޑުޅުކުރުން. 

ހަފްކުރަންޖެރމޮނިޓަ ދެން  ނުވަތަ  ތާއަހެނީ  ނަމަވެސް  އެއްފަހަރު  އެތަންތަނުން    10ކު  ދެން  ނަމަވެސް  ދުވަހުން 

އެއީ    ކަމަކީ.އެއްހޭ  ގަނޑު ހިތުން ކުރަންޖެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަޅު  . އެއީ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ކުރޭތޯ  އެކަންކަން އެ

މިޙަ  ންނަށްމަކީ އަޅުގަނޑުމެވަނަ ކަދެއް.  މެއްކަބޭނުންވާ އެފާހަގަކޮށްލަން    އަޅުގަނޑު   19-ވިޑްއޮތީ ކޮ  ވާލުކޮށްފައި 

އަޑިކެނޑިފަ(އިން )ރެކޯޑިންގގެ  އޭދެ  ...  އަޅުން  ވެސް  އިތުރުން  ސީދާމެންގަނޑުގެ  އޮތް    ވާލުވެފައިޙަ   ނަށް 

ވެސްމަސައްކަތް ބަލާއިރު  ފާތަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެކުހަގަ   ނެރެޕްރީސުބަ  ރެވޭ  ކޯޓުން  ސާރކިއުލަރ.    ފައިމް  އިން 

ގުޅޭގޮތު އަޅު  ން އެއާއި  އަޑިކެނޑިފަ(...  ންގަނޑުމެވެސް  ކޮސަ   ޝަލް ޖުޑީ  )ރެކޯޑިންގގެ  މިޝަނުގައި  ރވިސް 

އަޅު ސަބަބަކީދަންނަވަން.  މިދަންނަވާ  އެހެން  އަޑިކެނޑިފަ(...  ގަނޑު  އި    )ރެކޯޑިންގގެ  ވިރުޝާދެން  ޔަސް  ދެއް 

    )ރެކޯޑިންގގެ އަޑިކެނޑިފަ(... ތްންވީގޮކުރަމަލުޢަ  )ރެކޯޑިންގގެ އަޑިކެނޑިފަ(... ވެސް ރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ

 

 ކެވުން: ހަކަދެއްސަތުން ވާ ޔާރި

  ...އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ފްޠީސަން ލަ ޙަގެ މެންބަރު  ދާއިރާނގުރު ހުޅަވޭހެން

އަޅުވެނުރުހުން ފާގަނޑުމެން  ގެން  އަމި  އެޑުކިޔުން  ޖުޑިމާޒުވި  ތެރެއިއްކަމަކީ    )ރެކޯޑިންގގެ .  ..ންޝަރީގެ 

 ފަ(އަޑިކެނޑި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާ ރި

މެންބައިއްޒަތް މަޑުޖައްސާލުތެރި  ކުޑަ  އިނގޭރު.  އެދެން  ކެނޑިމަކަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ވަތޯ.  ރަށް  ކެނޑިގެން 

ކެނޑިގެން  ބޮޑުތަ އޯޑިނުން  ކިޔާޔޯއަންނަނީ  އެއްގޮއެއް  ވިދާޅުވާ  ،ގައި  ހަމަ  ނޭނގެ. އަޅުޗެއް  ވެސް  ގަނޑަށް  ތަކަށް 

އެހީ މެންބައެއް އިހެން  ވަނީ  ވެސް އި އްޒަތްތެރި  އެގޮތަށްހެކުރައް ތްޝާރާބަރުންނަށް  އެނގިވަޑައިވަނީ  ނަވާ  ނުގަންން. 



  

ވި ވާހަކަކަމަށް  ކެނޑިކެނޑިގެފުޅުދާޅުވަމުންދާ  އަންނާތީ   ކޮން  އެންމެވެ.  ބޭވެސް  އެއްވެސް  މައިކް  ކު  ފުޅަހެން، 

އް  ހެނެ އް ނުވޭ ޖައްސަވާފައިއިންޔެށް ހިން އެދެން. އަޅުގަނޑަދެއްވުލަންނެވި ކަމަށްވަނީނަމަ ކަނޑުއްވާ  ހުވިފައިޖެއްސެ

 .  ޓްރައި ށް ގެންދަވާ އަނެއްކާ ވެސްއަ! ކުރި ޅަކު. އާދެއެއްވެސް ބޭފުވެސް 

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ފްޠީސަން ލަ ޙަބަރު ގެ މެން ދާއިރާނގުރު ހުޅަވޭހެން

އަނެއްކާ     ވާހަކަ ނެވިދެން  ! އަޅުގަނޑުއްތޯ މިހާރު އަޑު. އާދެނެނަން. ކިހިކޮށްލާތްކަކާ ވެސް އަޅުގަނޑު މަސައްއްއަނެ

ދަންނަވަވެސް އެއީލާއި   ފަހުބައި.  ސުއަޅު  ނަން  ދެންނެވީ  ކޯޓުގަނޑު  އެބައޮތޭ  ޕްރީމް  ނެރުއްވާފައި  ން 

އެ .  އެއްކިޔުލަރސަރ އޮތް    އެ ސަރކިޔުލަރގައި  އިރުޝާދެއް. އެހެބާރާތަޢި ބުނެފައި  އެއީ  ބަލާއިރު  ،  ންނަމަވެސްށް 

އްކި އެންމެ  ގެން ދެހި ގުޅޭގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެ  ވީހާތަނަށް ޖުޑީޝަރީގެ ކަންކަމާ މެން އެންމެ ކަންބޮޑުވެގެން މިނޑުއަޅުގަ

  އެހެންވީމާ، މުންދާކަން.  މް ކޯޓުން ބަސްބުނަޕްރީމައްޗަށް ސު  ތަކުގެލީ ކޯޓުޓްރަންނާނީ އާބިހު ވާހަކަ ދައްކާފައި  ގިނަ

ނެތް. ހަމަ    ތެއް ތަށް އެއްވެސް ތަފާވެސް ހަމަ ކުރިއެކޭ އެއްގޮ  އަނެއްކާ ވެސް    އަދުމިގެން މިދަނީ   ފެނިއަޅުގަނޑަށް

އެހެން ކޯޓު ސުޕްރީމް ކޯކޭ އެއްގޮތަށްކުރިއެ ދެމުން  ޓުން  މައްޗަށް އިރުޝާދު  ގޮތް   ކަންދެމުންލަފާ  ތަކުގެ  ކުރަންވީ 

މަންޒަރު. މިއީކީއަންގަމުން ނޫކޯޓަ  ޕްރީމް ސުދާ  ކުރެއްވޭނެކަމެއް  ވަރަށް އުނދަގޫ    ގަނޑަށްހެންވީމާ، އަޅުއެ  ން.ށް 

ކޯޓުން އެ ނެރުމިކަ ގޭ ކަމަށް  ނ އަކަށް އަޅާނުލާ މިހެން ހަމަ ނޭލާ ސަރކިޔުއްވާފައި އޮންނަ  ހަލަ ގޮތަކަށް ސުޕްރީމް 

ތިލައިހަދާ އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުދެން  ން.  ބުގެން  ޕާޓީ  ،  މަ  ގެ ނިސްބަތްވާ  ބޭޤާއެކިއެކި  ތިއްބަވާ  ފުޅުން  މުތަކުގައި 

  އިގަ ވަ  ހެންއް ކާ އަނެވާހަކަދައްކާލީމަމި  ވެސް    ލަރ ލައިގެންތަކުގައި ވެސް މި ސަރކިޔަގުރޫޕު  އަޕް  ޓްސްއްބަވާ ވަތި

އެހެންނަމަވެސް،ގޮތެހިފާ ކޮމިޓީގައި  ރު  މިފަހަހިރީ  އަޅުގަނޑު މި  އް ނުވޭ. ދެން  މިކަމުގައި ދޫކުރާގޮތަކަށް ނޫން. މި 

ހަމަ   އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ގައިމުތިއްބެވި  މެންބަރުނިސްބަތްވެ   ވެސް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވަޑައިގަންނަވާ  ންނަށް 

ރެއް  ކާރު ގަނޑުމެންގެ ސައެއް. އެއީކީ އަޅުކަމެއް ވީމަކާ  މިކަހަލަ   ން ނުކުރާނެކަވެސް ދުލެއް  އެއްގޮތަކަށްއް  އަޅުގަނޑެ

މި އަދި  އެއޮވެފައި  ކޯޓަކުން  ސުޕްރީމް  އޮންނަ  އެ  ލޯ  ކަހަލަވަގުތު  ކުރީމަ  ހުންނާމަރާ  ކަމެއް  ކަހަލަ    ނެލައިގެން 

އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަކީ.  ނޫން  ކޮމިޓީގެ  މީހެއް  މި  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ނޫނީ    ދާއިތާ  ބޭފުޅުންގެ،  އެކީގައި 

  ތި   ޑުމެން ކިހިނެއްތޯ މިޝަނަށް ދަންނަވަން އަޅުގަނސް ކޮލް ސަރވިއަޅުގަނޑަކަށް އެކަމެއް ނުވެއްކުރެވޭނެ. ޖުޑީޝަ

ބޭފުޅުން ތިތާ ތަކާއި  ދުޝާއިރުރެމުން  ހި ނެޓުން މީގެ އަމުރުތަކާއި އެއްޗެސުޕްރީމް ކޯ؟ ބައިގެންއް ތި ހައްދަވަނީ ތި 

ވަނީ  އެތާ ތިއްބަޅުން  ބޭފުއެ  ދާއިރު  ވަމުންރުކަށް ނުފޫޒު ފޯހުރިހާ ކޯޓައެއް ގޮތުގައި  ރ ސަރކިޔުލަ  ހި ނެރެގެންއެއްޗެ

  ނގެ ރިޔާސަތުގައި. ނަވާ އެތާބަ އިންމެންބަރެއް އެ. މަޖިލީހުގެ  އިންނަވާ އެތާއެބަ    މަޖިލީހުގެ ރައީސް؟ ންތޯކީއްކުރަ

ކުރައް ތިކީއްތޯއޭ  އެތާ  އެނގެނީތޯނޭ  މި ؟ އްބަވައިގެންވަނީ  މި  ނެރޭކަން  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ؟ އްޗެހި 

ށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެއްޗެއް ބުނެވޭކަށް  ކަފަދައިން ކޯޓަ  ޅުވިއްރިރު ތި ވިދާޤަމަކީ މުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެކަ



  

ކޮމިޓީއަކުންނެ ޖުޑީތް  އެކަމަކު  އަޅުގަނޑަ ސަރޝަލްނެއް.  ކޮމިޝަނަށް  ދަންނަވަން. ފެށް  ވިސް  އަޅުގަނޑުމެން    ނޭ 

ދާދަންނަވާއަޅުގަނޑު   ކާށިދޫ  މެންބަރު އެނީ  މިކަން ހުއްޓުވަން  ން ވަގުވާހެވިދާޅު  އިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ތުން ވަގުތަށް 

ކޮ ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ދަންނައަމިޝަނުގައި  ދަންނަވަން.  ބޭނުން  ސުޅުގަނޑު  ދަންނަވަން  ޕްވަން  ކޯޓުގައި  ރީމް 

ކަމެއް    އްވޭނެ ރެ ކިޔުލަރ. އެއީކީ ކުރަން މި ސަރޠިލުކު ން ވަގުތަށް ބާ ލުކުރަން. ހަމަ ވަގުތުޠިވަގުތުން ވަގުތަށް މި ބާ 

އެނޫ އެޅުގަނޑުގެ  އަބޭފުޅުންނަކަށް. އެހެންވީމާ،    ން  ޙަޤީޤަތު ކަންބޮންމެބޮޑުމިއަދުގެ  ކޮންމެވެޑުވުމަކީ  މި  ސް  ގައި 

ސެންޓަރަކުޓްރޭއާބި އެޝަން  މަސަ ބޭފުޅު  ން  ހުންގެ  ރޭވިފައި  އެއްޗެހި ރިގޮތާއްކަތް  މާބޮޑު  މަށްވު ބެލު  އި  ރެ 

.  ޑު ކަންބޮޑުވުމެއް މާބޮ ގެލުކުރެއްވޭ ކަން އެއީ އަޅުގަނޑުށް މި ޤަބޫބޭފުޅުންނަ ވެސް އެ  ޑުވުމެއް މިއީ. އަނެއްކާންބޮކަ

  ހަމަތަކާއި   ރެޓިކްޅު އަދި ޑިމޮކްރަށް މޮތެރި ވަޞްގަދަ ވަރަށް އިޚްލާ  ރަށް ރަނގަޅު ވަރަށްއަޅުގަނޑުމެން ހިތުން ވަ

ގައި   ވިސްނުން އަނެއްކާ ކުރީގެބޭފުޅުން  ލާފަ އަޅުގަނޑުމެން. އެބީ އެތަނަށް  ފުޅުން މިހާރު އެތިސޫލުތައް ދަންނަ ބޭއު

މާ  ވިތިއްބެ އަޅުގަނޑު  ދިޔައިމާ  އެއްގޮތަށް  އިނގޭތޯޑުވޭންބޮކަ  ބޭފުޅުންނާ  ކޮ  ކަންބޮޑުވާ  ވިޑާ.  ކަމެއް    އެއްވަރަށް 

އިރާދަކުރެއްވިއް  މިއީ  އަޅުގަނޑު ކޮވިޑު  ނިމިގެންދާވެސް.  އެކަމަކުޔާ  މިނެ.  ކަ    އަޅުބޭފުޅުން  ގަނޑުމެން  އިރިން 

އަވީމާސަލާމަތް މަސައްކަ،  ކުރި  ކުރިން  މިއީކީ  ތްނެއްކާ  ވެސް  ޖެހުނީމަކާ  ނޫން.   ނގަޅުރައަދި  ކުރަން    ގޮތެއް 

ވާހަކަ އެހެންވީމާ،   މާގިނަ  ދެ  ދައްކާކަށް   އަޅުގަނޑު  ނެތިން.  ވާހަކައެއް  ވެސް  މިކަހަލަ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  ން 

ކޮމިޓީގަ އަ އިނދެ    އިއަޅުގަނޑު  ވަރަށް  ދެން  ގޮއްސިއްޔާ  ދަންނަވަ ނުދައްކާ  ވެދާނެތީ  ތި  ލާނަމޭ  އިއިބުގޮތަކަށް 

 ށް ޝުކުރިއްޔާ.ހިއްސާކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަ ކަ ވާހައެ  ހަމަ ގަނޑުއެހެންވީމާ، އަޅުބޭފުޅުންނަށް. 

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އިއްޒަތްތެޝުކުރި  !އާދެ މެންބަ އްޔާ  އާދެރި  ފާހަގަކުރެއްދެންމެ    !ރު.  ތި  ކަންތައެންމެފަހުން  ދެން    އެއީ  ކަށް ވި 

މިވަގުތު މަސަ  ގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސީދާ  ގޮތަ  ،ގުޅޭ  އްކަތާ މިއަދުގެ  ގުޅޭ  ނުވޭއޮތް  ކަށް  ސީދާ  .  ވާހަކަފުޅަކަށް 

ކަމެއް. އަދި    ވުނުކެއް ކުރެ ން މަޝްވަރާތަ ކަމަށް އައިސްގެމާލު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަ  ންނަމަވެސް، ކުރީދުވަހުއެހެ

ޖޭ.އެސް ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭބޭފުޅުންނާ.ސީގެ  އެކަން  ހިއްސާކޮށްލެވިފަ.  ވަރަމިން  ކޮންމެވެސް  ބައެއް    ދެން ކަށް 

ހިތުން ޖޭއަޅުގަނޑު  ޖޭ.އެސް.  ބަޔާނެއް  ނިންމެވިއިރުގައެސް.ސީގެ  ނިންމުންތަކެއް  އެޖެންޑާގެ  އެދުވަހުގެ    އި .ސީގެ 

މެއެހެން  ފައިވޭ.އްވާލަ ވާއްތިކަމަށް އަލިއަޅު އިނަމަވެސް، އިއްޒަތްތެރި  އެ  ޖޭވަނީ  ޝާރާތްކުރައްންބަރު ތި  .އެސް.ސީގެ 

ފައި ހުރި ވާހަކަފުޅުތަކަކީ  އި އެ ދައްކާގެ ބްރީފިންގަ ންޅުބޭފު  އި އެ ޑިސިޝަންގަ ޔާ އެދުވަހުގެ  ނިންމެވުމުގައި ނޫނިއް

އިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަޤަބޫބަރަށް  މެން  އަދި  ނޫޅުފުލުފުޅުކުރެއްވޭ  އެހެންވީމާ،  ތަކެއް  މި  ދި  އަނޭ.  ބޮޑަށް  އެއަށްވުރެ 

  ކޮމިޓީން އެއާ ނޑުމެން  ރަށް ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތޭ ފާޅުކުރައްވާފަ. އަޅުގަވާހަކަ އިތު   މި  ސް.ސީއާވެސް ޖޭ.އެމިޓީން  ކޮ



  

އިތުރަށް   ހިއްސާކުލެވާހަކަދައްކާ މެދުގައި  އިއްޒަތްތެރި  ވިދާނެ.  މެންބަ ރެވިދާނެ.  އެހެން  ފުރުޞަތަކަށް  ދެން  ރަކު 

 .ބަރު މޫސާ ސިރާޖުތެރި މެން. އެއީ އިއްޒަތްވޭއެދިވަޑައިގެންފައި އެބަ

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ޖު ރާސި މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ؟އްރިރަށް އަޑު ލިބޭތޯޤަމު މްޢަލައިކުމް.ސަލާއައް

 

 ކެވުން: އްރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ދަވާ.ގެން. ކުރިއަށް ރާބަރަށް އެބަ ލިބޭ އިނގޭތޯބަ

 

 : ކެވުންއްދެ ހަކަވާ ޖު ރާސި މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ފޮނުވާ މި  ވެސް  ސިޓީއަޅުގަނޑަށް  ހުރި  މެންބަފައި  އޭގެތެރޭގައި  ބަލާއިރު  ޙަތައް  ފާހަގަކުރި    ފްލަޠީސަން  ރު 

ފާހަގަކުރެވޭ. ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ބިއުނަލުޓްރަ ފެށިފައި ނުވާކަން  އަދި    ދުވަސްތަކެއްގައި   ވަކި   ވެސް ގެ މަސައްކަތްތައް 

ނޫން  ޢާ އުސޫލު  ނަގޮއްމު  ޝެޑިއުލްއްބާ   ތައް ގހިޔަރިން   ،މަވެސްތަށް  ކުރީގައި  ނަމަވެސް    ގޮތަށް ނޫން  ކުރާގޮތް ވާ 

އް  ބައެ ބޭގޮތުގައި މިހާރު ޢުލޫމާތު ލިއަޅުގަނޑަށް މަދެން ދެކެން.  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް  މަ ހައެކަން ހިނގުމަކީ 

ބައެއް  އަތޮރަށްރަށުން  މަ  ކޯޓުތަކުން  މެޖިސްޓްރޭޓު  ކު ސައްކަތް ޅުތަކުގައި  އެބަ  ބައެއް    ބައެއް  ރޭ  ހަފްތާގެ 

އިންތިޒާމެއް   ބޭއްވޭނެ  އަޑުއެހުންތައް  އެގޮމަސުއް ހަމަޖެދުވަސްތަކުގައި  މުހިންމުކަށް.  ހަމަ  ހަމަޖެއްސުމަކީ    މެއް ތަށް 

  ންނަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަމަކަށް މިއޮންބޮޑުވާ އެންމެ ކަދަނޑިވަޅުގައި  ޅުގަނޑު ވެސް މިށް ދެކެން. ދެން އަކަމަ

ން ބޭރުން  ސީތް ޤާނޫނުއަސާކުރިން މިއޮއްކަތުން  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް މަސައެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާ.    ޠީފްސަން ލަ ޙަ

އަނެއްކާ    މިހާރުދެން    އެއީ.  މަސައްކަތް  ވަރަށްގިނަ ދުވަހުގެ   ދިޔައީ.  ރެވިގެންޔާރުގެ ބަދަލުކު މުންދިޔަ ފަނޑިކުރަލުމަޢަ

ކޯޓުތައް   ގޮޢައެހެން  ކިޔަ މަލުކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުއިތް  ކަންބޮޑުވާދިނުމަކީ  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް  ގެ   .

އިއްޔެލާއިލަބަ ވެސް އިރުގައި  އެބައިސުޕްރީ  ،އިތުރު  ގައި  ކޯޓުން  ނެރެފަ.  މް  އެއްޗެއް  އިތުރު  އިއްޔެގައި  ން 

އަޅުގަނޑުއެހެން އެއީ  ނަޒަރު ނަމަވެސް،  ނެރެ ގެ  ނެރުނު    .ކަމެއްވިދާނެ  ގައި  މި  ފަހުން  އޮންނަ މިއެތީގައި  މި  ނީ   

އިޖުރަޢާ ބެހޭ  ޖިނާ  އް.ތެޝަރީޢަތްކުރުމާ  އިޢީއެއީ  ޖިނާ  އިޢީޖުރަޢަތު  ގާނޫނުގެ    ގެ ތުޖުރަޢާ  އެ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ 

  6 ހެދުން. އެ ގަވާއިދުގެ  ތުގެ ގަވާއިދެއް  އިޖުރަޢާޢީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާރީޝަ އް މް ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރެދަށުން ސުޕްރީ

  ރީޢަތް ހިންގުމާ ބެހޭ މެދުވެރިކޮށް ޝަ ނަ ބާބުގައި މިއޮންނަނީ ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް  ވަ  6،  އޮންނަނީވަނަ ބާބުގައި މި 

ހިންގުމުގެ  ދު.  ވާއިގަ އިޖުރަޢާޝަރީޢަތް  ކަނޑައަޅައިދޭ  އަ  ތައް.ތްއުސޫލުތައް  ނޑުމެންނަށް ޅުގައެހެންނަމަވެސް، 

ސުޕްރީ  މިހާރު ކޯވެސް  މި މް  އިޖުރަޢާ  ޓުން  އެ  މިވަގުތަށް  ހުއްއޮތީ  ގޮތުން  ވަގުތީ  ގަވާއިދެއް  އު  އަ   އިޓާލަ ތްތައް 



  

އެ  ޞަ ގަވާއިދު.  އްޚާގުޅޭ    މާއުތައް ކުރިއަށްގެންދި ތްރިކޮށް ޝަރީޢަ ކޮންފަރެންސް މެދުވެ ލާފަ. އެއީ ވީޑިޔޯ އިވަ އެކުލަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްއިއްޔެ  އިލާފައި ގަވާއިދެއް އެކުލަވަނަމުގައި   މަންޒަރު.    ނަ ންއި އިކުރައްވާފަޓުފެނޭ ޓުވިއެބަ    ގައި 

ޖިނާ މި  މައްސަލަތަޢީދެން  ކުރިއަށްގެންދި  ކުރަނީ.  ޔާންބަހަމަ  ކެއް  ރަޢަތްތައިޖުޚާއްޞަ    ނެ މަލުކުރާޢަމަށް  އުއް 

ޤަ މައްސަލައަޅުގަނޑަށް  ހެދުމަކީ  މިގޮތަށް  މީގައި  ޖިނާޢީ   އެއް ބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި  ހަމަ  އެއީ  އިޖުރަޢާނޫން.  ތުގެ   

ކޯޓަގާނޫ ސުޕްރީމް  ދަށުން  ބާރެއްށްނުގެ  ލިބޭ  އެހެންނަމަވެސް،ކު   މިކަން     އެންމެ  އަޅު  ހަމަ  ރުމަށް.  ގަނޑުމެން 

ވާފައި  ގުން. ދެން މީގައި ފޮނު ތަށް ހިން ގޮދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ހަމަ މިދެންނެވި ކަންތައް އެމިފަ  މަކީކަންބޮޑުވާ އެއްކަ

ސި ފޮނުވާ  ،ޓީތައްހުރި  ހު ތަންތަނުން  ސިފައި  ބަލަ ރި  ކުރާކަން  މަސައްކަތްއިރުގައި  ލާއިޓީތަކަށް  ތަކެއް 

ފެނޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިތްހަމަޖެހޭހެންވީމާ،  އެ އެބަ  ވީހާއްކަމެ  އެއީ ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް    . އެއީ  ވެސް 

އެއީ އޭގެ އެންމެ  ން  އުދިގެން  ދަލުވެބަ  ކަށްއިންތިޒާމަ  ހިނގާނެ ނަލްތައް ހަމަ ރަނގަޅަށް  އުބައެއް ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބި

އަބަދު ޚާމަކީ.  މުހިންމުކަ އަޅުގަނޑުމެން  ވާ  އްޞަކޮށް  އެއް  ދައްކާ  ޝަރީޢަތްވެސް  ރާއްޖޭގައި  ކުރެހަކަ  ވުނު  ތައް 

ޚާއްޞަހަމައެ މައްސަ ކަނި  ބައެއް  މަދަނީ  ޝަރީޢަތްތައް  ހިންގާ  މާލޭގައި  ބޮޑަށްލަތަކޮށް  ވަރަށް  ދިމާވާ  ކުގައި   

އޮވޭ  ވެސް. މަ ޢީޖިނާ  ދަތިކަމެއް  ނޫހާޒިރުވެމާލެ    އްސަލަތަކުގައި    ށް މި ޝަރީޢަތް ނުހިންގޭ ގޮތަ  ން ގޮތަކަށް ގެން 

ކޯޓުތަކުގައި މާލޭގައި  އެހެންވީމާ،  ށް ހިންގޭނެ ޒަމާނެއް.  ކޮރެންސްހަމަ ވީޑިޔޯ ކޮންފަ ޒާމަނަކީ    ންނަ ކަންކަން. މިއޮ

އަށް  މާލެ  އެއްބިނަލުގައި ހިންގާ މައްސަލަ ނުވަތަ ޓްރައި  ށް ހާޒިރުވެގެން ހިންގޭނެގޮތް ރަށު ކޯޓަ  ތަކަށްރީޢަގާ ޝަ ންހި

ކަމެއް    މު މުހިންއެއީ  މަކީ  އުންދި ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަ ބަދަލުވެގެމުގެ ބަދަލުގައި ދަށު ކޯޓެއްގައި ހިންގައިގެން އައު

ޓްރައިބި ބައެއްފަހަރުގައި  އެއީ  ދެކެން.  ހުށަހަ  ށްއުނަލަކަމަށް  ހެކިމީހަކު  މައްސަލައެއްގައި  ންޖެހޭ  ޒިރުކުރަހާ  ޅާ 

  ބަދަލުގައި ލިބޭ އެއްޗަކަށްވުރެ ގައި ގެއްލުމުގެ  އެއް ގެންނަން ވެއްޖެއްޔާ ބައެއްފަހަރު މައްސަލަކެއް  ހެއް  3ގައި  އްހާލަތެ

މަކީ  އުއް ބަދަލުވެގެންދިމެކަހަލަ އިންތިޒާމި  އެއީ  .ލަ ވެސް ދިމާވޭޚަރަދުކުރަންޖެހޭ މައްސަ ބޮޑަށް ހެކިން ހާޒިރުކުރަން  

 އްޔާ.  ރި ޝުކުބޮޑަށްށް އެދުނީ. ވަރަށް  ފުރުޞަތަކަހަގަކޮށްލަންއެކަން ފާ  ތީވެ މަކަށްވާކަ ދޭއެހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއް މެންބަޝުކުރިއްޔާ  ޙުސަރުޒަތްތެރި  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިވަގުތުގައި  ކޮމިޓީއާ .  ފި.  ގުޅިވަޑައިގެން  އިން 

މެންބަރެއްމިވަގު އެހެން  އިތުރު  ފު  ނެތް  ތުގައި  އެދިވައަދި  އިރުޞަތަކަށް  މެންބަރަކު  ޑައިގެންފައެއް.  އްޒަތްތެރި 

 ދު.  ހާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނި ގެންދާނަން. ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ރާތެއް ކޮށްލެއްވީމާގަނޑަށް އިޝާއަޅު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  ހާދުނި މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ



  

އިއްޒަތްޝު މުތެކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުއް ޤަރި  މިދާމެރިރު.  ބަލަމުން  ހުށަހެޅިގެން  މި ންނަށް  މައްސަލައިގައި     

ތިކަންބޮޑުވުމެއް އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  އަސްލުގެ  ޖުޑީޝަލް    ބިއިރުގައި  ތެރެއިން  ސިސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޓަމުގެ 

އި ލިބިދޭންޖެހޭ    މިއަދާ   ތަރުތީބުވެފައި   ތައް އްކަތްމަސަކުރަންޖެހޭ  އި  ޓަކަ ހޯދައިދިނުމަށް  ންޞާފު  ރައްޔިތުންނަށް 

އަން ދެކެން. އެހެއޮންނަންޖެހޭކަން  ރު  ނައި ހަމައަށް  ދިމައަޅުގަނޑު  ރަނގަޅަށް    ވަރަށް ލުން  ދިމާންނަމަވެސް، ބައެއް 

މި ފެންނަނީ. ށި ހުރިތަން  އްކަތް ނުފެމަސަ  ށްއެކަމަކު އަނެއްބައި ދިމާލުން އަދި އެހާ ރަނގަޅަ  އިފެށިފަސައްކަތް  މަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމިޓީބޫ ޤަ  އެހެންކަމުން  ފަރާތުން ތަލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން  ގާތުން މިގެ    އްސަލަ ބަލާ މަ   ންކޮޅެއް 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ގާތުން   މި އެއްޗެހީގެ އި މަޢުލޫމާތާ ހުރި  ގައި ލިބިފައި ރި ސިޓީތަކުހާރު ލިބިފައި ހު މި

ހަގަކުރެއްވި  ވެސް އެ ފާ  ޠީފްސަން ލަ ންބަރު ޙަރި މެތްތެނެ ކަމަށް. އެގޮތުން ބަލާއިރުގައި އިއްޒަ ބަލަންޖެހޭމިކަންތައް

އާދަ އެއީ  ނޫލަމައްސަ ކުޑަ  އިގެ  މައްސަލައަކީ  މިއަދުން.  އެއް  އެޖެންޑާއަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  ތެރޭގައި ގެ  ނެތް    ގެ 

ގޮތު އިއްޒަތްތެމައްސަލައެއް  މުގައި  ފާޤަރި  ކަމުގައިހަގަކުރެވު އްރިރަށް  އެޖެން  ވީނަމަވެސް  ނު  ޑާގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑު    އޮތް ގޮތުގައި  މި ޤަބޫ ކަމެއްގެ  މަސައް  ލު  ކޯޓުތަކުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ    ތްތައް ކަކުރަނީ. 

ދަތި ކޮދިނުމަށް ޓަކައި  ހޯދައިރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އިންޞާފު    ހިނގަމުންދާގޮތާއި މިއޮތް  ރު  ވިޑުގެ ދުވަސްވަ މިއަދު 

މިލައިންކޮއޮން ތެ  ށް  ކަންތައުސޫލުގެ  ކުރެރެއިން  ކޮބަ  ވޭނެ އްތައް  ބެލުމަށް  މަލުކުރާގޮތަކީޢަ  ،އިތޯގޮތަކީ  ކޮބައިތޯ   

އަޅު ހިނދުސާފުކޮށް  މާތު މަޢުލޫގަނޑުމެން  ޓަކައި  މި  ، ލި  ކޯޓުން    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސުޕްރީމް  ފެންނަނީ 

ކޯ  ގެދިވެހިރާއްޖޭ  އަނެއްކާހުރިހާ  ބާރު    ޓަކަށް  މަސައްކަތްފޯރުވެސް  ރިރު  އް ޤަމު  އިއްޒަތްތެރިކުރާތަން.  ވަން 

އަޅުގަނޑުމެންނައްފަ ވިދާޅުވީ  ކޯޓަވަމުން  ސީދާ  ވާހަކައެއްކަށް  ވަކިން  ނުދެ  ޓަކަށް  އަވެސް  ޅުގަނޑުމެން  އްކޭނޭ. 

ޖުޑީޝަލް   ކޮމިޝަސަރވާހަކަދައްކަންޖެހޭނީ  އެނާވިސް  އަޅުގަނޑު  މިއަދުއޭ.  ކޮމިޓީގައި    ހެންވީމާ،    އައު މި 

ހުށަހަޅާ ޖުލަހުށަހެޅުމެއް  އެއީ  ކޮމިރސަ ޝަލް  ޑީން.  ން  ރަސްމީގޮތު  ،ދަންނަވަން  މެންއަޅުގަނޑު  ޝަނަށްވިސް 

  ރެ އެއް ނެރ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިވަރުގެ ސަރކިޔުލަ.  ކަމެއްތޯ  ކިހިނެއް ހިނގާލަ ބެލުމަށް މިއީ  އްސަން މި މަނަވަދަން

މަލުކުރަން  ޢަ  ނެއްކާއަ  ރެގެން މިއަދު އެއްޗެއް ނެ ފަދަ  ގާނޫނެއް  އޭމަލުކުރަންޖެހޭނެޢަކުން  ހާ ކޯޓުތަގެ ހުރިޖޭ ދިވެހިރާއް

ފެންނާތީވެ، އެފެ ގޮތުގައި  ޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ކޮމިޓީން ބަލަން މައްސަލަ މި  ށީމާ އެއީ ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް 

ހު ކަމެށަހައަޅުގަނޑު  ދެވަނަ  ގޮތުގައިޅަން.  މުސާ  އަޅުގަނޑު   އް  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވަނީ  އްޤަފުކޮށްލަން  ރިރު 

ލެމެންސީ  ދެންނެވީ ކް މި  އި ތިބެފަޖަލުގައި  ތައް ފަރާތްތަކެއް  ލިބެންޖެހޭ އެމުގެ ތެރެއިން މަޢާފު  ރާއްޖޭގައި މި ސިސްޓަ

އެހަމަ ފަރާތެއް  ވާ  ކްލެތިބެ  ތައް  ފަރާތްތަކަށް  ލިބުމުގައެ  އެތަމެންސީ  އުނދަގޫތަކެއް  އި  ހިނދުއް  އެއީ    ،ހުރި 

މަސައްކަތްމަލްނޯ ކަންތައްތައް    އިރުގައިރަމުންދިޔަ ކުކޮށް  ހާލެވެގެންދިޔަވެސް  ދަތި  މިފަދަ  މިއަދު    ، ގައިއް ގޮތް. އަދި 

މަސައްކަތްހާލަތެ އެ ތޯ ކީއްވެ  ،ހިނދުވީ   ފައި ކުރަންޖެހިއްގައި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްތައް  އޭ   

ބަލާލަ އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ގޮތުގައި   ންޖެހޭ ކުރިއަށްދެވެނީ.  މި    ރެވޭތީ ފާހަގަކު   ކަމެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 



  

އިއްޒަތްތެއަޅުގަނޑުމެންވެސް  ންސީގައި  މެލެކް ތެރެއިން  މެންބަރަކު ގެ  މި  އެހެންވީމާ  . ހުންނަވާއެބަ    ރި   ،

ވެސް    ގައި މިއީމައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު މީގެ މި    ނަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަދެ އަޅުގަނޑުމެން  ށްލައިގެ ތެރެއަމައްސަ

  ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ކަ ވެސް ދަންނަވާލީ. ދެއްވި ވާހަ ފެންނާތީވެ އެ ކަމަކަށް  ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަރުވަން އިއްޒަފުރު. އަޅުގަނޑު  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ންބަރުޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އިއް ތެރި  ތްޞަތެއް އެބަ 

 ސަން ލަޠީފަށް.  ޙަމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ރާގެ ދާއި  ނގުޅަހު ހެންވޭރު 

ފުރުޞަތައްޤަ މުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ދެވަނަ ފަހަރަށް  މުވެ  ށް އަނެއްކާ ކަރިރު. އަޅުގަނޑު  އްރިރު  ޤަސް އެދުނީ 

ކޯޓުގެ    ސުޕްރީމް  އެއީ   ހަކަ. އަޅުގަނޑު ދެއްކި ފަހުބައިގެ ވާނުގުޅޭ ކަމަށް    ންޑާއާ ގެ އެޖެދުވިދާޅުވި ސީދާގޮތުން މިއަ

އެލަ އުސަރކި ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ.  ގުޅޭނެވަކިރެ  އަށްވުރގެ  މިދަންނަވަނީ    ކަމެއް  ބޮޑަށް  އެހެން  އެއީ  ނެތް. 

ލިބިފައަ މިޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއޮއި  އެޖެންޑާގައި  ކުރިއަކޯޓުތަކުގެ  ތީ  އޮތް  ރާވާއުށްގެންދިމަސައްކަތް  ގޮތް  ފަމަށް  އިވާ 

ވެރިކަގާދެނެގަނެ   އޮފް  ރޫ   ، ންނޫނުގެ  ދަމަހައްޓަލޯ ލް  ޔަ  ކަންކަން  ކުރާ  އިނގޭތޯޤީން  އަޅުގަނޑަ ންކުރުން  ށް  . 

މިދިޔައީ ކޯޓު ގޮތް  ކުރުމަސައްކަތް  ތަކުގެފެނިގެން  ރާވާފައިވާ  ސުޕްރީމް ކޯޓުންނޭ. އެއީ    އޮތީ   މިއަޅާފައި  ކަނޑަމަށް 

ގައިމު  ޤަބޫލު  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  އަޅު  ކުރެވޭވެސް  އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ.  އެޖެންޑާގަނގޮތެއް  މި  މިތަނުން  ގެ  ޑުމެން 

ނަންބަރު  ތެ އެޖެންޑާ  އެ   1ރޭގައި  ތެތަކަންއޮތް    ގައި  ފެތޭ.  އްތަކުގެ  އެވާހަކަރެއަށް  ނޫން  ންނަދަ  ދެން  ވާކަށް 

ގުޅޭ    އާއެޖެންޑާ އެ  ނަވާނެކަން އިގަންފުކޮށް އެނގިވަޑައްރިރަށް ވަރަށް ސާޤަށް އެނގޭ މުން އަޅުގަނޑައް. ދެކޮންމެހެނެ

އެ ފާހަގަކުރާ ނަމަހެންގޮތް.  އަޅުގަނޑު  ފަހުން    ވެސް،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  އެބަ   މަލުކުރާނެ ޢަކަމަކީ    ވޭ ގޮތެއް 

އިނގޭއިޝާ އެބަވޭތޯޢުކުރައްވާފައި  ދެކަމެއް  ފަހު.  ވީ.  މިއޮތީ  މެދުވެ ން  ކޮންފަރެންސް  ޝަރީޢަތުގެ  ޑިޔޯ  ރިކޮށް 

ކުރިން    . އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އޭގެލައްވާފައިވަގުޅޭ ޚާއްޞަ ގަވާއިދެއް އެކުލަ  މާއުދިއަށްގެންމަޖިލީސްތައް ކުރި 

އަދިވެސް  ދު  ޝާޞަ އިރުޚާއް  ގުޅޭ  ލަތާ ހާ އްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެއްމު ޞިޢާގައި    2020ޗް  މާރި  17އޮތް  އެބަ

މިވެސް    ވަގުތު  މި އިނދެގެން  ބަލަން  ވެބްސައިޓުގައި  ވެސް    މިވަގުތުދަންނަވަނީ    އަޅުގަނޑު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް 

އަނެއްބައޮތްއެ ސަރކި.  އެ  ސުއު ކާ  ކޯޓުލަރއަކީ  ނިންމުޕްރީމް  ހިމެނޭ  މުގެގެ  އެހެންވީމާ،    ތެރޭގައި  ކަމެއް. 

އެނަކައަޅުގަނޑުމެން ދެން  އެ ށް  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ސަލާމަތްވެވޭ  އެ  އަކުން  ދެއްކޭކަށް  ބޭފުޅަކަށް  އްވެސް  ވާހަކަ 

މިދަންނަވާހެން    އި ވާފަން ނެރުއްލަރއަކުއުއޮތީ ސަރކި  މި   ށް ގޮތަމެއް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމު.  އޮތްހެނެއްހިޔެއްނުވޭ  

ދެންމަލުޢަ އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް.  އެއްޗެއް  އެކަން  ކުރަންޖެހޭ  ކަންކަން    ކުރަންވީ  ވާހަކަ  ކުރުމުގެރަނގަޅުކުރުމަށް   



  

މުހިންމީންހެން  ދެއްކު ހީވަނީ  ކޮއަޅުގަނޑަށް  މީ.  ބަންމެހެން  ގާނޫނީ  ދާޙުގެ  އެ  ކަށްސަކަށް  މަވެސް،  ހެންނަނޫން. 

ކޮމި މި  އެދެން  ޖުޓީންއަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ސަރޑީ  މިކަން  ޝަލް  ދަންނަވައިގެން  ކޮމިޝަނުގައި  ވިސް 

ކުރައިޞްލާ ޖުޙުކުރަން  ކޮށްދެއްވަން. އެއީ މިއަދުންޖެހޭ ކަންކަން  ކޮމިޝަނުން އަވަހަށް  ވިއްޔާ    ޑީޝަލް ސަރވިސް 

ރަނގަޅީ އެންމެ  އެއްއަދި  މިއީ  އެންމެ  .  މު  ތަކަށް ސިކުންކަލަ  އިއްޒަތްތެރި  ސިއެ  ،ރިރުއްޤަ ވެސް    ކަށް ކުންތަންމެ 

ބޭނުން ނޫންތޯ  ހުރެއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ހާކަނުވާ ކަންވެސް  ކޮންމެ  އަދި  ނގޭތޯ. މިހާރު   އިވެސް  ތަސް  އޮލަތެއްން 

މުގެ  ކަކަން  ން ނުވާނެ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކޮށްގެ  ވެސް   އި އޮތަސް ތެއް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކޮންމެ ވަގުތެއްގަ ކޮންމެ ހާލަ

އެހާ ބޮޑު ބަވަ  ށްކަމަ  ނޫންއެހެން  ގައި ހިމެނޭކަމެއް މިއީ.ތެރޭ  ވެސް ނުޖެހޭ  ށް ކަށް ދާކަސަޙުންޏާ އަޅުގަނޑުމެން 

ތަންތަނާއި   އެކި  ކުރަން  ކަންކަން  ހަމަ  ތިބެލީމަ  އިވާލުވެލާފަ ޙަނޫންތޯ.  ނޫންތޯ  ކޮ  ނިމުނީ  އޮތީ  ކިޔާފަވިޑޭމި    އި  

އެހެނެ  ނޫއިނގޭތޯ.  މި  އް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއި  . ބަލަނީން  ބޭރު  ންގާނޫނުގެ  ކުރެވޭތޯ.  ގާނޫނުން  ކަންކަން  ނުވެ 

މީ ވަންޏާ  އެއެހެންކަމަށް  އަދި  ކުރެވިގެންކީ  ގޮތަކުން  ނޫން އްވެސް  ކަމެއް  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ  ވީމަވާނެ   ،

ކޮމިޝަންގައި    ސަރވިސް ޑިޝަލް   ވަންޏާ ޖުމަށް ކަ  ރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާހުށަހެޅުމެއް އެއީ އިއްޒަތްތެ

މި ހަމަ  މިއީ  ސަރކިއުލަރ  މި  އެދެން  ބައްލަވަ  އަޅުގަނޑު  ރަނގަޅަށްތޯ  އެ  ލައްވާއި އޮތީ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ފައި 

ފެނިވަޑައިގަންނަވަ ބޭފުޅުންނަށް  ންޏާ  ރަނގަޅުކަމަށް  އެ  އަދި  އަންގަވައިދެއްވަން.  ވެސް  ރަނގަޅު  އެކަމެއް  އެއީ 

ނޫ ފެނިވަޑައިގައެއްޗެއް  ބޭފުޅުން  ންނަވަންކަމަށް  އެ  ދޭތެރޭ  އެއާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޢަންޏާ  ގޮތެއް  މަލުކުރައްވާ 

ކޮމިޝަނުން.  ޖު  ދެއްވަން އިއަންގަ ސަރވިސް  އެއްފަހަރު ،  އެހެންވީމާޑިޝަލް  އަޅުގަނޑު  އަދި  ލާނަން.  އި ދަންނަވަ 

ސަރކިއުލަރ މި  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ކޯޓައަޖުޑިޝަލް  ސުޕްރިމް  އެއްޗެއްކީ  ނެރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ށް  ތޯ 

ކޮމިޝަނުންޖުޑިޝަ  ންސާފުކޮށްލަ ސަރވިސް  ޤަލް  ކަމަށް  އެއްޗެއް  ނެރެވިދާނެ  އަދި  ދެން  .  ބޫލުފުޅުކުރައްވަންޏާ 

މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތަކު  ޢަތެރޭ  އަޅުގަނޑުމެން އެއާ ދޭ

ވާނަމަ ދެން އެއާ ދޭތެރޭ އެ ބޭފުޅުން  ކަމަށް  ނުކުރެއްވޭ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުސް  ރވި. އެއީ ޖުޑީޝަލް ސަނޫން

އެއާ    މަލުކުރައްވާނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ޢައެއީ އެއް ސުވާލު. ދެން  ؟ ފައި މިހާތަނަށް އޮތީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯމަލުކުރައްވާޢަ

އެ އެހެންވީމާ؟ އިދޭތެރޭގަ ކަންތައް.  ދެ  މި  ބޭފުއް  ،  އެ  މި  ކަމަށް  ނަޅުންކަމަކީ  އެއްޗެއް  ރަނގަޅު  ށް 

ނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާނަމަ   އެއީ ރަދެން ދެވަނަ ކަމަކީ ؟ ނުވަތަ ނޫންތޯ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ

ކުރައްވާ ކަމެއް  އާއި ފައި މިހާތަނަކަށް  ދެން    ވޭތޯ  މި  ބޭފުޅުން  އަދި  ކޮން  ޢައެ  އެއީ  ؟ ކަށްތޯގޮތަމަލުކުރައްވާނީ 

ވިދާނެ މި  ދާރީ ބޭފުޅުން މިހާރު ނޯޓުކޮށްލެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ. އަޅުގަނޑު ހިތުން އިއެ   ޅުރަނގަ

ތި  ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތަށް. ދެން  ކަންތައްތައް. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ  މިކަން    ދެންނެވި  ތާއީދުކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ  ބޭފުޅުން 

 އްރިރު.ޤަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މުލާ ބައްވިއްޔާ ދާނެކަމަށް ދަކުރެކުރިއަށް އިރާ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވާހަކަ ވާހަކަފުޅުގައި މި  އްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ ކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 

ނޑު މިއަދުގެ ސީދާ އެޖެންޑާގައި ސީދާ  ގައަޅުމާ  ފާހަގަކުރެއްވީ  ފައްޓަވަމުންގެ ވާހަކަ  މް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރސުޕްރީ

އޭރުއެޖެންޑާ ނޫންގޮތުގައި  ދާކަމެއް  ދަ   އިގަކުރެވިގެން  ދުވަހުގައި  އެ  ކުރީ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  އެއީ  ންނަވާލީ 

މަޝްވަރާ އައިސްގެން  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  ނަމަވެސް  ނެތް  ހިންގުއެޖެންޑާގެ  ނު  ތަކެއް 

އްދަލުވުމެއް.  ބަލޯއަޕް ކޮމިޓީގެ  ފޮ ދެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ ކުރީ ދުވަހުގެ    .ވާތީވެށްކަކަމަ

އެދުވައެ އަޅުގަނޑުމެން  އެކިއީ  ނިންމުމަކީ  އެ  ނިންމުމެއް.  ނިންމި  މި  ހު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެކި 

މުޓުގެ  މެންޑޭކޮމިޓީގެ   ހިމެނޭ  އެ  ސައައްތެރޭގައި  ޖަވާބު  ފޮނުއްވެވި  ބޭފުޅުން  އެ  ލިޔުނީމާ  އެ  ލިޔުން.  ސާތަކަށް 

މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެޖެންޑާ  ޖަވާބުތައް  މި  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެންކޮމިޓީގައި  ބޮޑަށް  ފޯކަސްއަކަށްގައި  ވެފައި  ނަށް 

އަޅުނގޭއި  މިއޮތީ ސިޓީތަކަށް  އެ  މަޝްވަރާކޮށްލުމެއްތޯ.  އެހެންވީމާގަނޑުމެން  ކުރީ.  ދު،  އަޅުގަނޑުމެން  ވަ   ހުގައި 

ކަމަކަށް މިއަދުމަޝްވަރާކޮށްލެވުނު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސީދާ  މިދެންނެވީ  އެޖެންޑާވާތީވެ  އޮތީ   އާ ގެ  ގުޅުމެއް  މާ  ސީދާ 

ފާހަގަކޮށްލެވޭތީ  ނެތް ބޮޑު ބައިގެ    ވެ ދަންނަވާލީކަމަށް އަޅުގަނޑު  އެކަނި. އެ  ބަހަމަ  އި  ސްގަ ޙުގޮތުގައި މިއަދުގެ 

އެހާ ލާޒި  އެބައި އެހެން މުކަމަކަށް ނުފެންނާތީވެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. ދެން އަނެއް ނުކުތާއަކީ މި  ކޮންމެހެންނެއް 

ކޮމިޝަންގެ ސަމަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޓީގައި އްސަލަ  މި  އަޅުގަނޑު  އައިއްސި  ދެއްކި    މާލުކަމަށް  ދުވަހު  އެ 

ރޭގައި ބައެއް  އާއެކުގައި އެ ނޫން ވެސް ޕަބްލިކްގެ ތެ އަދި ހަމަ އެ  .އްސި ސަމާލުކަމަށް އައިވާހަކަތައް އެ ބޭފުޅުންގެ

  އެ ބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސް  ކަމަށް އައިންގެ ސަމާލު ބޭފުޅުދެއްކީމަ އެ ގާނޫނީ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަބޭބޭފުޅުން  

އް އެ ޖުޑިޝަލް  އެންގބްރީފިބައޮތް  މެވުމެއް ނިންމަވާފައި އެ ބޭފުޅުން އެއަށް އައިސް އެ ބޭފުޅުން ނިންމި އެޖެންޑާ

ބާވަތުގެ   މް ކޯޓުގެ އެއެހެންވީމާ، ސުޕްރި.  ވާފަކުރައްއެއް އިޝޫސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ރަސްމީ ބްރީފިންގ 

ނިންމުންތައް ނިންމަވަނީ  ގުޅޭގޮތުން    މަ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކަމާ ކަންކަން ކުރެއްވީ

ކުރުން.  ކުރުން. އެ ކޮންޑަކްޓްއެސް.ސީ އޯވަރ ސައިޓްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް ގޮތަކީ ޖޭ.  .އްލަވަނީން ބައަދި އެކަންކަ

ދުވަހު  ވުން އެއީ އިހަކަށް، އެ ބޭފުޅުން މިހާރު އެ ނިންމެވި ނިންމެހެންވީމާއެ  .އްޔަތަކީގެ މަސްއޫލިއެއީ އަޅުގަނޑުމެން

  ، އެ ގުޅޭ އެ ބޭފުޅުންގެ އެކަމާ  ގ އިނގޭތޯ އެވާ ބްރީފިން  މިހާރުފައި ކުރައްވާޖޭ.އެސް.ސީގެ ބައްދަލުވުމަކުން އެ އިޝޫ

މެދުގައި   ނިންމުމާއި  ނެރުއްވާފައިވާ  ދެކޭގޮތް  ސަބްޖެކްޓުގައި  ދެން  ހިތްހަމަނުޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީ   ،އެ  ން  މި 

ކަމަކަށް ހިތްހަމަ އަނެ ނުޖެހޭ  ވަންޏާ  ލިޔެވިދާނެ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތި  އްކާ  ތި   ގޮތަށް    ވިދާޅުވި 

ފާހަގަކުރައްވާ ފާހަގަކޮ  ، އެ ވީމާ. އެހެން ފަކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ، ވެސްދާނެ. އެހެންނަމަށްލެވިކަންތައްތައް 

އެ ބޭފުޅުން އެކަން    އިން އެބައޮތޭ މިހާރު މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަވާފައަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ޖޭ.އެސް.ސީ



  

އިއްމުކޮޢާ ވެސްޢުލާނުށް  ފާހަ  އަޅުގަނޑު  މިކަން  ކުރައްވާފަ.  އިބްރާހީމް  ގަކޮ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިނގޭތޯ.  ށްލީ 

 އް އަރުވާނަން އިނގޭތޯ.  ތެފުރުޞަ ޢިއްޒުމު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒުމުޢިއް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

ހެންވޭރު  މި  ހޯދީ  މި  ފުރުޞަތު  މި  ދާ  އަޅުގަނޑު  ލަޠީހުޅަނގު  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެ  އިރާގެ  ފް 

ސުޕްރިމް އެއީ  ތާއީދުކޮށްލަން.  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ސަރކިއުލަރހުށަހެޅުއްވި  އޮތް  ނެރެފައި  ކޯޓުން  ރަނގަޅު    އާ  ބެހޭ 

ޖޭ.އެސް.ސީޢުމަ ކޮމިޓީލޫމާތު  މި  ހޯދުމަށް  އެދެންން  ރަސްމީކޮށް  މި    ން  ފެންނާތީ  ހުޅަނގު  ހެންވޭރުއަޅުގަނޑަށް   

ކުރިއްޔާ  ލަން. ޝުތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާދާއިރާގެ އިއްޒަ

 އްރިރު.  ޤަމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުޢިއްޝުކުރިއްޔާ    !އާދެ އިއްޒަޒައިބްރާހީމް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަނެއްކާ  އިތުމެންބަ  ތްތެރިށް.  ނިހާދު  ރު  ރު 

އޮތީ  އެދިވަޑައިގެންފައި  ފުރުޞަތަކަށް    ފުރުޞަތަކަށްތޯ  އިތުރު  ދެއްތޯ.  ފުރުޞަތެއް  އިތުރު  ނޫނިއްޔާ 

މެންބަރު އެދި އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލަން  އަދި  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  އެ  ލަ ޙަސަ  ވަޑައިގެންފައިވާތީ  އެ  ން  ޠީފް 

ދެން ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އިއްހުށަހެޅުއްވި  މުޢިއްމެ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދެން  ޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ.  ޒު 

ނެތި  އިޢުތިރާޟެއް  މިކަމުގައި  ކޮމިޓީއަށް  ހުށަހެޅުމާއަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްގޮތަށް    އްޔާ 

 ންބަރު. ދާނެ. ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިއްޒަތްތެރި މެ ދެވިކުރިއަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  ންބަރުމެ ރާގެ ދާއި ފޭދޫ

މު މުޤަޝުކުރިއްޔާ  މި ހޯދާލީ  ފުރުޞަތެއް  ދެވަނަ  ދެޤަ އްރިރު. އަޅުގަނޑު  ން  ޖޭ.އެސް.ސީ  ންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އްރިރު 

މައް ސުޕްރީ ސަރކިއުލަރގެ  ނެރެފައިވާ  މި  ކޯޓުން  މަސަލައިގައި  މް  އޭގެ  ވާހަކަ.  ނިންމެވި    ލޫމާތު ޢުގޮތެއް 

   ބޭނުންވާތީ. ށްލަން ސާފުކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން  !އާދެ މެންބަރު  ވާހަކަފުޅާއިއްޒަތްތެރި  ވިދާޅުވި  ތި  އެ   މެ  ޖޭ.އެސްގުޅިގެން  ނިންމުންތައްއީ  އެ    ،.ސީގެ 

ބޭފުޅުން އި  ގެ ނިންމުންތަކުގެ ބްރީފިންގޅުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުބޭފު ޅިގެން. އެ  ގު  މަކާޝޫކުރައްވާ ކޮންމެ ނިންމުއެ 

ވެ އަރާފައި ބޭފުޅުންގެ  ވާހަކަ  އެ  ވެސް  ނޫސްތަކަށް  ބައެއް  އަދި  ޝާއިޢުކުރެވިފައިވޭ  ވޭ.    ބްސައިޓުގައި  ވެސް 



  

ވާހަކައެއް  ،އެހެންވީމާ އޮތް  ޑޮމެއިންގައި  ޕަބްލިކް  ބޭނުންފުޅުއެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މަށް  ކަ  ގަންނަވާ ވެވަޑައި . 

ފެނިވަޑައިގަވަނީ އެ  މެންބައަދި  .  ވާނެންނަވިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  ހޯދާލާފައި  އެ  ވެސް    ރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އާދެފޯރވާޑް މެންބަރު   !ކޮށްލެވިދާނެ.  އިއްޒަތްތެރި  ލަޠީޙަސަ  ދެންމެ  ހުށަހެން  އެ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ފް  ޅުއްވި 

ދަންނަވާލައިގެއީދުކުރައްވާފައިތާ ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީގައި  ކުރިވުމާއެކުގައި  ދެވިދާނެން  ވެސް  ނޫންނަމަ  އަށް   .

ކޮމިޓީ އެއީ  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  ނުކުރައްވާ  އިޢުތިރާޟު  މެންބަރުގެ  ކައިއްޒަތްތެރި  ފެންނަގޮތް  ބަމަށް ން  ލާފައި   

ޖޭ.އެ ލިޔެވިން  ސް.ސީއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައިގެން  އެ  މެންބަރުންނަށް    އިތުރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދާނެ.  ވެސް 

ދި އެ ނޫން  ދެން އިތުރުކަމެއް އޮތިއްޔާ މި މައްސަލަ އަ  ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް މިވަގުތު ނިންމާލާފައިއި ފެނިއެކަމުގަ

އެޖެންޑާ  މައްސަލަތަކާ އޮތިގުޅިގެ  އާ މިއަދުގެ  އިތުރުކަމެއް  ބަން  އެހެންވީމާ ސާޙުއްޔާ  ދެވިދާނެ.  ކުރިއަށް  ،  އިގެން 

  ..މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން ލަޠީފް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވޭރު ހުޅަނގުހެން

މު މަޤައިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުޢާއްރިރު  ބަ  ފްކުރައްވާ  އެހެންޖެހުނީމަކުރަންޖިންރމި  އަޅުގަނޑު    ،ނަމަވެސް. 

މިއަހިތަށް ޖަރަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  ވިދާޅުވަންކަހަލަ  ވޯޓަކަށް  ގެންދާއިރު  އެހެންހެންވާނެ ލްސާ  ބައެއް  .  ނޫނީ 

   ފާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވާތީ ދަންނަވާލީ. އިއަރަމެންބަރުންނަށް އޮޅުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި  !އާދެ އިއްޒަތްތެރި    ދެންމެ  އެއަށް  އަދި  ހުށަހެޅުއްވުމެއް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރި 

. އެ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  ވާފައިވަނީތާއީދުކުރައް   ޒުޢިއްމެންބަރު އިބްރާހީމް މު

ގެ  ޗްރިމާ   17 އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާގޮތުގައި  އުލަރ އެއީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކި ކޮމިޝަނަށް ލިޔަން ސުޕްރީ

ސަރކިއުލަރ ނެރުއްވުމާ ޖޭ  ސަރކިއުލަރ. އެ  ގޮތެއްމަލުޢަން  .އެސް.ސީގުޅިގެން  އެ ސަރ   .ކުރެއްވި  ކިއުލަރ  އެއީ 

އެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ރަނގަޅަ  ނެރުއްވުމަކީ  ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ކަމެއްތޯ  ކުރެއްވި  އަދި  ށް   

އެއްޗެއް ރަނގަ ނެރުއްވެވި  ސަރކިއުލަރކަ  ޅަށް  ޖޭ.އެސް.ސީ  އެއް މަށް  އެ  ވާނަމަ  ވިދާކަމަށް  އެކަން  ން  ޅުވެފައިވާ 

މެދުގައި  ވާފައިވާ ގޮތާއިއެކަން ކުރައްމަހީ އެ ރަނގަޅަށް ނޫން ގޮތަކަށް ވާނަވި ގޮތް. އަދި ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށްމެނިން

އެއީ  އެއް ލިޔަން.  ޓީ ޓަކައި ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ސި  ގަތުމަށްތައް ދެނެގަނެ ން ދެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންޖޭ.އެސް.ސީ

ހުށަހެޅުއްވުމަކީހު  ދެއްތޯ މެއްޒައި ؟ށަހެޅުއްވި  ލަޠީންތްތެރި  ޙަސަން  ދަންނަވާލި  ބަރު  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  މިއަށް  ފް 

 . ..ވާހަކައިގައި

 



  

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އެއްކަލަ ބްރީފިންގ ޕޭޕަރު އެބަ   !އާދެ ހުށަހެޅުމަކީ. މި އަޅުގަނޑު ހިތުން މިހާރު  އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުއްވި    އިން އެއީ 

ބައްލަވަ  އިކުރައްވާފަ ޕޯސްޓް ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެ  ލޮގްގައި.  ޗެޓް  މި  ވާނެ  ލައްވަން އި މިތާ 

ރަނގަނކަންނޭ އެހާ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އެހެންވީމާގެ.  ނެތް.  ބަލާފައެއް  ކުރިއަކުން  މުޅަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  އްރިރު  ޤަ، 

،   ކުރު. އެހެންވީމާ ވަރަށް އެ  ލެވިދާނެ  އި ކިޔަލިބުނަސް އެ  ޓުމިނި  ހަމަ އެއް ށް  އެކީގައި އެ އަޅުގަނޑުމެންނަ  އިޒުނައާ

 ލާފައި ވޯޓަށް އައްސަވައިފިއްޔާ ފަސޭހަފުޅުވާނެ ބޭފުޅުންނަށް. އި އެ ބަލަ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ވުމުގެ  އެ ނިންމެ  ގެ. މި ޖޭ.އެސް.ސީންނަށް އަރުވާނަން، އެ ފުރުޞަތު މެންބަރު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ  !އާދެ

ތި  ލިޔުން  ބައްލަވަބޭފު  އެ  ދާކަމަށް  އި ޅުން  ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށްފަހުގައި  އިނގޭތޯ.  ވަގުތުކޮޅެއް  ލައްވަން 

ވަނީނަމަ  ދާ  ،ވަނީނަމަ ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ދާނަން.ން  ކުރިއަށް  އެކަމާއިގެން    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   އަޅުގަނޑުމެން 

  އި ފަލިޔުން. އެ ލިޔުން ވިދާޅުވެދެއްވާ  ން ލިޔުން އެއީ ޖޭ.އެސް.ސީގެއިގެންބަރުން ދެންމެ ތި ފެނިވަޑައިއްޒަތްތެރި މެ

އެހެންވީމާމިހާރުވާނީ ތި .  މިހާރު  ދެކެ ބޭ  ،  ގޮތްއިގަންނަވާވަޑަފުޅުން  ލިޔުމާއި  އެ  އެ    ، ދުމެ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ 

ތި މެނިންމެވުމާއި ދެ  ދުގައި  ކުކެވަޑައިގަންނަ ބޭފުޅުން  ގޮތެއް  ޝުއޫރެވާ  އާދެން  ދެއްވުފާޅުކޮށްލައް  ޑަކޮށް    ! އެދެން. 

 ޠީފް. ޙަސަން ލައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ފިން މިހާރު އެ ނިންމަވާފައި އޮތް ނިންމެވުން. ދެން  ކިޔާލައިއްރިރު. އަޅުގަނޑު  ޤަޔާ. ޝުކުރިއްޔާ މުޝުކުރިއް  !އާދެ

އި އެ ނޫސް ބަޔާނުގައި އެ އޮތީ. މި  ނީ ބަޔާނެއްގަދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތަށް ފާހަގަކުރެވެ  އި ގަރޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތެ

އަދި ވެސް  އިތުރުން  މީގެ  މަޝްވަރާމި  ދެން  މި  މި    އީކުރެވުނުކަމެކޭ  ހުއްޓޭ  ކަންބޮޑުވުން  މީހުންގެ  ބައެއް  ދެން 

ން މަޝްވަރާކޮށްލިއިރު  ، ދެން ތިމަންނަމެވީމާ. އެހެންންގުޅޭގޮތު   އާފައި އޮތް ސަރކިއުލަރޓުން އެ ނެރެމް ކޯސުޕްރީ

ކަމެއް ކަމަކަށް ނުދެކެވޭ. ދެން އެއީ    އް ނެ އެއްޗެނަށް ދެން ނުބުނެވޭއެ މީހުންދެން އެއީ ވަގުތާއި ހާލަތަށް ބަލާއިރު  

  އް ނޑިޔާރަކަށް ވެސް. އެ މީހުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމެފޯރައޭ އެއްވެސް ފައޭގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ވެސް ނު

ނުގެއް  އެހެންވީމާއޭލެވެސް  އޮތް.  އެހެން  ޖޭ.އެސް.ސީ  ކަމެއް  ،  އޮތްކަމަށް  ނިންމާފައި  ދެން.   ން  އެއީ  ކަމެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އަނެންހެން ޤަބޫލުކުރަން އޯކޭ ކަމެއް އެހެންވީމާ ވަންޏާ މިއަކާއިގެން    ، އެއީ ދެން  ކަމަށް 

ވެސް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ    މަ ގައިމުޝަން ހަކޮމިއުޅުމުގެ މާނައެއް ނެތް. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެ އޮތީ  ؟ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންތޯކަމެއް    ވިދާނެއްޖެ. އެއީ މިކަމަކީ ކުރެ ޖަވާބު ލިބި



  

އެހެންވީމާ އެއަކާ ޤަބޫލުކުރެއްވިފަ.  ދެން  ނެތް.  ގުޅޭ  ،  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑުގެ  މި  ދެންމެ    ، ންނަމަވެސްއެހެގޮތުން 

ރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ރި މެންބަ އްޒަތްތެއަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވަމުން މި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އި 

ކޮމިޓީ ޖުޑިޝަރީ  އެއީ  ތާއީދުކުރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އެއްޗަކަށް  ވިދާޅުވި  އޭއެ  ލިޔުމުން  ޖަވާބު  ން  ގެ 

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް    ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި މިއޮތީ ނޫސް ބަޔާނެއް  ން އެއީ ރަނގަޅުއްވުހޯދާލާފައި ބޭ

ބަޔާނު ނޫސް  މަޝްވަރާކޮމިޝަންގެ.  ބޭފުޅުން  އެ  މި  ކަންތައްތަކާއިގައި  އެއްޗެއްގެ  ކުރެއްވި  ހުރިހާ  އެ    އެ  ފަހު 

ދޭ ޚަބަރަށް  މި  ނިންމުމެއްގެ  ނިންމި  ހިމެނޭ ޢުމަ  ދޭ  މީޑިޔާއަށް   ،ބޭފުޅުން  ތެރޭގައި  ވާހަކަ  ލޫމާތުގެ  ތަންކޮޅެއްގެ   

ދައްކަނީ.   މި  މައަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  މި  އެއީ  ލިބޭޢުދެން  ވެސް    ގޮތް  ލޫމާތު  އަޅުގަނޑު  އަދި  ކަމަކަށް 

އިއްޒަތްތެ   އާ ޤަބޫލުނުކުރާތީ މި  އެދެނީ  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެއެކީގައި  އެ  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު    އެއީ ޅުއްވި  ރި 

  ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެއަށް ތާއީދުކުރާނަން. އެއީ ލިޔުމުން   ކަމަށް އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ހައްދަވައިފި  ހުށަހެޅުމެއް

ހޯދަން ކޮމިޓީއަށް  ދެކެވަޑައިގަންނަ  މި  ބޭފުޅުން  އެ  ނުވަތަ  އެކަމުގައި  ނޫހަކުން  ތަފާތުކަމެއް  ވަރަށް  އެއީ  ގޮތް.  ވާ 

ބަޔާނަކު މަނޫސް  ލިބޭ  މަކޮމިޓީ  އި ތާތުލޫމާޢުން  ހޯދާ  އެ  އެދިގެން  ރަސްމީކޮށް  އެހެންވީމާޢުން  އިބްރާހީމް  ލޫމާތު.   ،

ހުށަހެޅުންޢިމު އުތު  ،އްޒުގެ  މުހެންވޭރު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އެއީ  ޢިރު  ކަމަށް    ހުށަހެޅުމެއްއްޒު 

 .  އްރިރުޤަރިއްޔާ މުއިފިއްޔާ އަޅުގަނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުވަދައްހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަރުވަ  !އާދެ އެބަ  ފުރުޞަތު  މިވަގުތު  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ  މެންން  ބަރު  ރި 

   ދު ނިހާދަށް. މުޙައްމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

ޖުޑީ އަ  އްރިރު.ޤައިއްޒަތްތެރި މުޝުކުރިއްޔާ   މި  ޖޭ.އެސް.ސީ  ޝަލް ސަރވިޅުގަނޑަށް  ކޮމިޝަން،    އޭޕްރިލް   5ސް 

މި  2020 ނެރެފައި  ވެއިނގައި  އަޅުގަނޑު  އެތި  މި  ކިޔާލައިފިން.  ދަ  ނޫސް  ބަޔާނެއް.  މި  ނޫސް  ބަޔާނުގައި  ސް 

ކޮމިޝަނުން    ސް ލިޔެފައި އިން އަކުރުތަކަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިއަދުގެ ޖުޑިޝަލް ސަރވި

ނުގައި  ވި ނިންމެވުން އެއީ ރަނގަޅު ނިންމެވުމެއްގެ ގޮތުގައި މި ނޫސް ބަޔާ ނިންމެމް ކޯޓުގެއޮތީ ސުޕްރީ  ވެސް މި 

ބާރާތަކުން ލިޔެފަ. އެފަދަ ބާރުވެރިކަމެއް ސުޕްރިމް ކޯޓަށް ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް ދޫކޮށްލަނީތޯ. ޢިލިޔެފައި އޮންނަކަހަލަ  

ހު  ހުރި  ކޯޓުތަކުގައި ރިދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެ  ގޮތާއި،  ހިންގާނެ  ކޯޓުތަކެއް  އަދާކުރާ    ހާ  ކޯޓުތަކުގެ  ވަޒީފާ 

ހެދު މެޖިސްޓްރޭޓުން  ނުކުފަނޑިޔާރުންނާއި  ވަޒީފާއަށް  ގޮތާއި،  ތުރުކުރައްވަންޖެހޭ  ގަޑިތަކާއި،  ންނަންން  ޖެހޭނެ 

ބާރުވެރިކަން  އެ  ތައް ކުރާ އުސޫލުން  އްއުޅުއްވަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި، މިއީ ހަމަ އެއްކަލަ ގައިޑްލައިން ނެރެގެން ކަންތަ



  

ކޯޓަސުޕްރީ ހިން މް  ތެރެއިން  އިމުގެ  ގާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދީގެން  ސުޕްރިމް  ޖެގަންށް  ނުހިންގާ  ކަންތައްތައް  ހޭ 

ސުޕްރީ ނޫނިއްޔާ  ގާނޫނެއް  ހަމަކޯޓުގެ  ކުރަން  މިކަންތައްތައް  ތެރެއިން  ނިންމެވުމެއްގެ  ނިންމާ  ކޯޓުން  ޖެހި  މް 

ސަރ ޖުޑީ ދެކިލައްވަނީތޯވިސަޝަލް  ކޮމިޝަނުން  ބަޔާން  ހައަޅުގަނޑު  ؟ ސް  ނޫސް  މި  އުފެދުނީމަ  ސުވާލު  މި  މަ 

ދެންމެ ވާހަކަ    އިދޭތެރޭގައި މި ސުވާލު އުފެއްދީ. ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ކުރީގަ  އަޅުގަނޑު މިކަމާ  އެހެންވެގެން  .ފެނުނީމާ

ދުކުރަން.  އިން އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދަދެއްކެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ވިދާޅުވި ފަ

ޖުޑީ މި  ބޭނުން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޝަލް  ޖުޑީއަޅުގަނޑުމެންނަށް    ،ޤަބޫލުކުރަނީތޯޝަލް 

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ޓީއަށް ހޯދަންސަރވިސް ކޮމިޝަން ދެކޭގޮތް ލިޔުމަކުން މި ކޮމި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުނަގަހެންވީމާއެ  !އާދެ ވަގުތުތަކެއް  އަޅުގަނޑު  ނިންމާފަ  އި ،  މިކަން  ކަންތަ  ދެން  އިފުރަތަމަ  އްތަކާއިގެން  ހުރި 

މިވަގުވޯޓަ  !ކުރިއަށް ދާނީ. އާދެ ތުގައި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސުޕްރިމް  ކަށް އަޅުގަނޑު މި ހުޅުވާލަނީ 

  ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް   ވުމާންމެ ބެހޭގޮތުން ނިންމެވި ނި  އާ ކޯޓުން ނެރުއްވި ސަރކިއުލަރ

ޖޭ.އެސް.ސީ ދެކެވަޑައިއެގޮތަށް  އާއި މި  ން  ލިޔަން  ކަންގަތީ ކީއްވެގެންތޯ  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ސިޓީ  ކަން ސާފުކުރުމަށް 

  ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ފެނިން ކުރެއްވުމަށް  އެކަން އެގޮތަށް މި ކޮމިޓީ  ! އެއީ ދެއްތޯ ލިޔަން ބޭނުންވާ ސިޓީއަކީ. އާދެ

އަ ދެއްވުމަށް  ހުޅުވާލީ.ފުރުގަނޑު މިވަގުތު  ޅުވޯޓެއް  މި (  ޅަކަށްފަހު)ވަގުތުކޮ  ޞަތު މި  ލައިވް  އަޅުގަނޑު   ދެންނެވީ 

ޖަލްސާއަކަށްކުރެވެމުންސްޓްރީމް ސަމާދާ  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެކަމަށް  ލުވެވަޑައިގެން  ވާތީ 

  ޓު މިވަގުތުގައި އަޅުގަނޑަށް ވޯ  .ންބަރުންޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުއްބެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ތި

ހުރިހީ ބަވަނީ  ވޯޓުގައި  އިއްޒަތްތެހާ  ހުރިހާ  ދެން  ދެވިއްޖެހެން.  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ރި  އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

ތެރެ ބޭނުންހިއްމެންބަރުންގެ  ފުރުޞަތުގެ  މިވަގުތުގައި  ވޯޓުއިން  އިއްޒަތްތެ  ޕަވާ  ޙަސަ ދެއްވާފައިވަނީ  މެންބަރު  ން  ރި 

ޒު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މުޢިއް  މްހީފް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ ލަޠީ

ޢަބްދު ޢަބްދު هللاމުޙައްމަދު  ޢަބްދުލްހަކީهللا ޝަފީޤް،  މި  ޝަހީމް  ޙުސައިން.  ޢަލީ  ސިރާޖު،  މޫސާ  ހުރިހާ  މް، 

މެންބަރުމެންބަރުންނަށް އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ކަމަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ހުށަހެޅުއް  އެއްގޮތަށް    ޅުމާހުށަހެވި  ން 

ފާސްވެއްޖެ އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ލިޔުމަށް.  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  އެގޮތައަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީ .  އަޅުގަނޑުމެން  ން  ށް 

ކުރިންމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި    ށް ގެންދާނަން. ދެން ކޮމިޓީގެ ކުރިއަ މި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ    ހަމަ  މަސައްކަތް  ވެސް 

އަދިވެ ކުރިއަސްއަޅުގަނޑުމެން  މި  އެކަމުގައި  ގެންދަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެންށް  ދެން  މިހާރު  މިވަގުތުގައި    ނަށް 

ގެން މިހާރު މުއައްސަސާތައް  ގުޅި  މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހިއްސާކުރެވުނު ސިޓީތަކާ

އޭގެ    މި  އި ގަނެވިފަދެނެ ކުރިއަށް ދާގޮތް   އިތުރަށް މި  މަންޑޭޝަރެކޮމެންގެ  ޑުއަލީގައި އަޅުގަނއޮތީ. ދެން  ދެން  ން 



  

ތި މިޖެހެނީ.  ތެރޭގައި    ލިޔަން  މެންޑޭޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް 

ގެ  މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ސައްކަތަކީ ރޫލް އޮފް ލޯ ނެގެހެއްޓުން އިގަނޑު މަހިމެނޭ މަ

އެކުލަވަ   ،ފަރާތުން ރިޕޯޓް  ފަރާތުން  ފެންނަނީ އިކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މައިގަނޑު  ލާއިރުގައި 

މަސައްކަތް މުއައްސަސާއެއް  ހުއްއެއްވެސް  އެއްކޮށް  ނުކުރުމުގައި  ވެސް.ޓިފައި  ހާލަތުގައި  މި  ސައްކަތް  މަ  އޮތުން 

މެ ޚާއްޞަކަމެއް ދީގެން  އްގެ ތެރެއިން. އަދި އެ މަސައްކަތަކީ އެން އުސޫލެލެވޭއިއެކުލަވަ   ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް

ޕްރި  އަހަމިއްޔަތު ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ދީގެން  މައޮރަ ކަމެއް  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ކުރެވޭ  ކުރެވިގެން  ސައްކަތް  ޓައިޒް 

ތިބޭ މީހުން ކަން. މިސާ  ހޭނެޖެ އަތުރާލެވެން ބަންދުގައި  ކުރިއަށް  ގައި އެ  މެދު  ތާބަންދުގެ މުއްދަ  ލަކަށް  މަސައްކަތެއް 

ނުލައި ގިނަ ދުވަހު    މިދެންނެވީ ހުކުމަކާ  ، ތިބި މީހުން ހައްޔަރުގައި  ނުލައި ގިނަ ދުވަހު  ނެ ބައެއް. ބަންދަކާ ދާންޖެހޭ

ގޮތްތަކެއް ނިމެންޖެ  ހުންނާހައްޔަރުގައި ތިބޭމީ   އި ވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ މީހުންގެ ބަންދާ އަ  ،ހޭނެމެދުގައި 

މި ހުކުމަކާރީމެދުގައި. ދެން ޝަ  ތިބި މައްސަލަތަކަކީ އަޅުގަނޑު    ޢަތުގެ ތެރެއިން ވެސް  ދާ ހިސާބުގައި  ހަމައަށް 

ން  ޔަތު ކަމެއް ދީގެމިއްއް، މިކަހަލަ ކަންކަމަށް  އަހަންވީމާހަލަ މައްސަލަތަކެއް. އެހެދެކޭގޮތުގައި އަވަހަށް ނިމިދާނެކަ

އެކިއެކިކުރެވި ޓައިޒްއޮރަޕްރި އަތުރާލެވިދާނެކޯޓު  އައްސަސާތަކުމު  ގެން  މަސައްކަތްތައް  މި    ،އެހެންނަމަވެސް  .ތަކުގެ 

ޖުޑީ އަންގަންމަސައްކަތަކީ  ކޯޓުތަކަށް  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޒާތުގެ  ޝަލް  ޖޭ.އެކަމަކަށް ޖެހޭ  އެ  ސް.ސީވާތީ  ން 

ކުރިއަށް   ކިހިނެ ގެމަސައްކަތް  އިއްންދަނީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތު ތޯ  އެއް ހިމަނާލެވޭގެ ތެރޭގައި  މަންޑޭޝަންރެކޮރަށް    ނެ 

ވާ މުއައްސަސާތަކަމަކަށް  ހުރި  ދެން  މަސައްކަތް  މެދުއިކާނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އުސޫލުން  މި  ކުރެވިދާނެ.  ވެސް 

އެކުލަވަ މަންޑޭޝަންރެކޮ އިދާރާއާ   .ވޭނެލެއިތަކެއް  އެކުލަވާލުމުގައި  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ  މި  މި    އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން 

ތި ކޮށްލަދޭނަން  މަސައްކަތްތަކެއް އެއަށްފަހުގައި  އަދި  ތި  .  ދެން  ހިއްސާކުރާނެ.  ރިޕޯޓު  އެ  ބޭފުޅުން    ބޭފުޅުންނަށް 

މަންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިގެން ދާނީ.  ރެކޮމީ  ނޑުމެންގެ ރަސްރުހުން ދެއްވީމާ އަޅުގަބޭފުޅުން    ތިކުރައްވާ  އެޕްރޫވް

ތިހެންވީމާއެ އިތުރުކަމެއް  މިކަމާއި  ،  ބޭނުންފުޅުވާ  ގައިމެދުބޭފުޅުން  ފުރުޞަތު    ފާހަގަކުރަން  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް 

  ، ގައި ހަފްތާގެ ތެރޭ ލާނަން. މި އި ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބައްދަލުވުން ނިންމަ އެބައޮތް. އަދި ނެތް 

ދުވަހާ  އާދިއްތަ  ހަފްތާ  އަންނަ  އަޅުގަހަމައަ  މި  ކުރަންށް  ނެރެވޭވަރު  ރިޕޯޓް  އަނޑު  އެއީ  ޅުގަނޑުމެންގެ  ވާނެ. 

އެހެންވީމާއަމާޒަކަށް ތި.  ވާހަކަފުޅެއް  އިތުރު  އޮތް   ،  ހިއްސާކުރައްވަން  ފުރުޞަތު    ބޭފުޅުން  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް 

ބަ އެ ކޮމިޓީގެ  އެއަށްފަހުގައި  ދެން  ނިންމަބައޮތް.  އާދެއިއްދަލުވުން  އެއްކަމެ  !ލާނަން.  އަޅުގަނޑު އަދި    އް 

އްޖެހިފައި އޮތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްގެ  ކަލުގެ ހާލަތުގައި ޖަލުގައި ތޮ ގެ މި ނުރައްފާހަގަކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. މި ކޮވިޑު

ދެކެވަޑައިގަންނަވާތޯ  ތި  އިގޮތުގަ ގޮސްދާނެ  ނުރައްކަލަކާ  އީއެ ؟ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން    ތި  ކަމަކަށް  ހަމައަށް 

ސްޕްރެޑް  ދެކެވަޑައިގަންނަވަންތޯ ހާލަތް  ދިމާވެއްޖެނަބަލި  ގޮތެއް  އެކަހަލަ  އެމަ  ވެ،  ބަންދުގައި  ޖަލަކީ  މެން  ންއެ 

ތަނަކަށް ތިބޭ  ކި   ވާތީވެއެއްތަނެއްގައި  އޮތީ  ނުރައްކާ  މިންވަރަކާއިމި  ތި ހާ  ވިސްނުންފުޅުގައި    މެދުގައި  ބޭފުޅުން 



  

އަޅުގަނޑަށް    ، އެހެންނަމަވެސް  ފުރުޞަތު ވެސް އެބައޮތް.  މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްލުމުގެ މާއިހުރިކަމަކަށް ވަނީނަމަ އެކަ

ގެ އޭގެ ބޮޑަށް  ނބެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ކަންނޭ  ބެހޭ ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުގެ އެހެން ކަމާ  އެއީ ބޮޑަށް ޤައުމީ ސަލާމަތާ  ހީވަނީ

އެހެންނަމަވެސް އޮތީ.  މަޝް  ،ދައުރު  މި  ވެސް  ކޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮށްވަރާ  ވަރަކަށް  ކަމެއް  ންމެވެސް  ލެވިދާނެ 

އެގޮތަށް ތި  ގެނކަންނޭ ޖަލުގައި ތޮއްޖެހުން  ބޭ މީހުންގެ ތެރެއިމި އެގޮތަށް ހައްޔަރުގައި  ކޮންމެހެންނެއް  ން މިވަގުތު 

ވިސްނަންއިތުރުކުރު ހައްޔަނޫނިއް  ޖެހޭނީ މުގައިތޯ  ގޮތަކަށް  ތަންދޭ  ގާނޫނު  ފުރުޞަތަކުން  ވެސް  ކިރިޔާ  ރުން  ޔާ 

ގޮޅި ޖަލު  އޮތް މިނިވަންވެ  ސަލާމަތްވެވެން  އަން  އޭގެ   އިވިސްނަގޮތަކަށް    ން  މިސާލަކަށް    ންނާއި ހެނުތެރޭގައި 

ސަ ބޮޑަށް  މައްސަލަތަކަށް  މީހުކުޑަކުދިންގެ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ސަމާލުކަން މާލުކަމެއްދެވި،  ބޮޑަށް  ދީ  ންނަށް 

ރެވެން  ކު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާފައި މިނިވަންފީޛުހުކުމް ތަންމައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލާފައި އެއީ މައްސަލައިގައި  

ކަމަށް ގެންގުޅުމަކީ  މިކަމާއި  .ތޯއްކުރެވެން އޮތީ ކިހިނެ މިނިވަން  ވަނީނަމައޮތް ބަޔަކު  ޚިޔާލުފުޅެއް  ނެތްކަމެއް  މެދުގައި 

ން މިއަށް ބޮޑަށް އެޑްރެސްކުރެވޭނީ.  ކޮމިޓީތަކު  ބެހޭ އެހެން   ނެވިހެން ކަމާމި ދެން  ،ނަމަވެސްގެ. އެހެންނކަންނޭ  ނޫން

ކޮ އެކަމާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތިއްޔާ  ދައުރެއް  ވެސް  އެކަމުއިމިޓީއަށް  ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ.  ޚިޔާލެއް  ތި މެދުގައި    ގައި 

ބައްދަލުވުން    ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މިއަދުގެ  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅެއް ނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިން

ޙުސައިނަ ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނިންމާލީ.  ފުރުޞަތެށް  ފުރުޞަތަކަށް  އްނޑު  ނޫން  އަރުވަން.   

ދެއްތޯ އޮތީ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން.    .އެދިވަޑައިގެންފައި  ވޯޓުގައި  އެއްވެސް  މަޢާފްކުރައްވާ.  އެއީ  އިއްޒަތްތެރި  ދެން 

އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން  ގަންނަވާ. އެހެންވުމާނުފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިމެންބަރަކު މިވަގުތު  

ބޮޑަށް   .ލީނިންމާ ނިންމުމާ   ވަރަށް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  މެންބަރުންނަށް.  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ    ޝުކުރިއްޔާ 

 ނިމުނީ.   .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .މަލުކުރާނަންޢައެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން 
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