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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޖިލީ`.   ޖުޑިރައްޔިތުންގެ  ބައްދަ  58ގެ  ކޮމިޓީޝަރީ  ހުގެ  ފެށުނީލުވުވަނަ  އަން  މި.  މި  ޅުގަނޑުމެން  ރޭގެ 

އެބައްދަލު ފުޑާގަޖެންވުމުގެ  މިއި  ޢަޖެނެރަލް   ޕްރޮސެކިއުޓަރ އޮތީ   ރަތަމަ  މަޤާމަށް  ށް  އްވުމައްޔަންކުރެގެ 

ފޮނުއްވެހ  ޖުމްރައީސުލް ނަންފުޅާރިއްޔާ  އެ  އަޅުގަނޑުވި  ކެމެ މެދުގައި  އެ  ކޮމިޓީން  މުގެ  ވިއުކުރުރއިންޓަ  ނޑިޑޭޓާން 

ކުރިއަޕްރޮސެސް ކޮށް  ގެންދިއުން  ގޮތުމިޓީ   ގަވާއިދުގައިވާ  ގަވާއިދުގައިވާ  މަތީގެގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ން 

ފު މަތީންގެގޮތު އެންމެ  އަޅުގަނޑު  މިގޮތުން  ކޮމިޓީ.  ސަމާލުކަމަށް  ން ރުމެންބަ  ގެރަތަމަ  ލާނަން  އި ވަދަންނަގެ 

ގޮތަށް ގަވާއިދުގައި މި ބަޔާންކުރަނީ    ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   މުގައިޕްރޮސެސް ހިންގު  ގައި މިގޮތު  ލެއްޅުގަނޑުމެންގެ އުސ އަ

އެ    ޅުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ ފޮނުއްވެވި ނަންފުގައި މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންއެއް ކަމެއްގެ ގޮތު

ހަޠުޝަރު އެ   މަވުމުގެ   ކުރެއްވުން  އިދާރާ   މަސައްކަތް  މަޖިލީހުގެ  ތެރެއިރައްޔިތުންގެ  ޕެގެ  ނެގޭ  މި    .ކުންލަނަން 

ދަމަސައްކަތްޕުޅުކުރެއްވިކަ  އިނަލްގަޕެ ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ހާމަކޮށް  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވޭންނަވާން  ނެވި ންމިދެ  .ލަން 

އަޅުގަނޑުނަލަޕެ މިއަދު  ބޭކީ  ކުރިން  ކޮމިމި  އްވި މެން  ޢައްބައްދަލުވުގެ  ޓީ  ޕެނަލެމުގައި  ޕެނަޔަންކުރި  އެ  ގައި  ލްއް. 

ފު  އް ނަވަނީ އެޑައިގަންހިމެނިވަ އަންސ ދާ  ބޭފުޅަކީ މަރިޔަމް ހުޢާބޭފުޅަކީ  ބޭފުޅަކީ މިދާ،  ދު، އަނެއް  ލްހާ  ތިންވަނަ 

ޕެނަލުން  ގައި އެ ރުއްލެވިއި ތައް ބެންއުކިކުރިމަތިލެއްވި ކެނޑިޑޭޓުގެ މަޢުލ މަތު ލިޔެ ،މި ބޭފުޅުން މި ނަންފުޅު .ލުޖަމާ

ކެނޑިވަނިންމާފައި ކުރިމަތިލެއްވި  އެ  ކެނޑި  ޠުރު ގެ ޝަޑޭޓުނީ  އެ  ކަމަށް.  އަލްއުސްތާޛު  ހަމަވާ  ހ.ހިޔާކަން  ޑޭޓަކީ 

ޝަމީމްޙު ފޮނުއްވެރައީ  ،ސައިން  ދެވަސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ  ދެން  ނަންފުޅު.  ގޮތުގައިވި  ކަމެއްގެ  ޝަނަ  މި  ކުވާ   

ދިށް  މަހެޅުށަހު ގަވާއިދުފުރުޞަތު  ބަޔާންކުރޭނުމަށް  މިއަދު ގައި  އެގޮތުން  ހު.  ޝަކުވާ  ޢާވަނީ  އްމުކޮށް  ށަހެޅުމަށް 

އަޅުގަނ  .ޅުވާލާފަހު ބައްދަލުވުމުގައި  ކުރީގެ  މިއަދުގެ  އެގޮތުއެއީ  މަތީން.  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  ން ޑުމެން 

ނިޔަލަސުންގަޑީ ޝަގެ  އެއްވެސް  ކޮމެންކު ށް  އެ ވާއެއް  ފަރާތަކުން  ވާހައްވެސް  ޓެއް  އެއްވެސް  މުންގެ  އާންކައެއް 

  8ކީ މިރޭގެ  ންގަޑިއަސު  .ދެއްވަނީޑަށް އިދާރާއިން އެ މަޢުލ މާތު  ގަނޅުށް އަކަމަ  ޞާކުރައްވާފައި ނެތްފަރާތަކުން ޙިއް

ތު  ޢުލ މާނަށް މަނޑުމެންތީ އަޅުގަވާ ކަމަށް މިއޮންޓެއް ލިބިފައި ނުވެސް، އެއްވެސް ކޮމެޖެހުމުގެ ނިޔަލަށް. އެހެންނަމަ

އަނެއް ލިބިފަ އަޅުގަނޑު.  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މިއަދު    ކުރިއަރ އިންޓަމެން  ގެންދާއިރުގައި  ވިއު  މަޤާމަށް  ށް  މި 

ވިއުކުރާއިރު  ރމެން އިންޓަ ޑުއަޅުގަނ  ރިއްޔާ ފޮނުއްވެވި ނަންފުޅު އެއީ އެ ބޭފުޅާއާ ހ ރައީސުލްޖުމް  މަތިލެއްވި އަދިކުރި

ފުރުޞަޓު މިނި  10ރަތަމަ  ފު އެ  ގެ  އަޅުގަނޑުނޑިޑޭޓަކެތެއް  ކެނޑިޑޭޓުމެށް  އެ  އަރުވަންޖެހޭ.  ތަޢާރުފެއް  ން  ގެ 

ޓަކަމައެރު އަޅު  އޭގެ   .އިށް  ކުފަހުން  މަސައްކަތް  މި  ކޮންމެ  ގަނޑުމން  ކޮމިޓީގެ  ކޮންމެ  ގޮތަކީ  ގެންދާނެ  ރިއަށް 

މެއިއްޒަ   ފުޅުވާ ސުވާލުތަކެއް ނުންބަރަކު ބޭއެ މެން  ގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެޓުމިނި  10ންބަރަކަށް  ތްތެރި 

ކެ ރައްދުކުރެއްވުމަށް  އެ  ގޮތުކަމެއް   އަނެއް   . ޓަކައިނޑިޑޭޓަށް  މި މައްސަލަގެ  ންމަވާ ގޮތެއް  ނި  އިއިގަ ގައި ކޮމިޓީން 



  

ނިންމަވާއިރު  ތިންބައިކުވޯޓަކުން  ދެބައިގެ  ގައި  ތެރެވޯޓުޅަ  ކޮމިޓީގެ  ދެބައިގެ    ތިންބައިކުޅަ  ކަމެއް  އިން  ވޯޓުން 

މި ކޮމިހޭނީ. އަދި އެޖެމެންނި ސ ލުން  އު  މި  މާ،ން. އެހެންވީމެންބަރު  7ރު  ބަލާއި   ށްޓީގެ މެންބަރުންގެ ނިސްބަތައީ 

ގައި  ންނަވާލަމުން މިވަގުތުބޭފުޅުންނަށް ދަ  ދެވޭނެ ކަމުގައި ތި ން ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ ގެންމިއަދުގެ މިރޭގެ ބައްދަލުވު

އިފުކޮށްލާނަނޑު ސާއަޅުގަ ކެނޑިޑޭން  އިންނެވިވަޑައިގެން    ޓުދާރާއިން  އެދެން. ދެއްއާދެ! ދަންނަވާލަ؟ ތޯއެބަ    ވުމަށް 

ފުރުޞަތު ތެމި  އަޅުރޭގައިގެ  ފާހަ  ދެމެދުގައި  މި  އިތުރުކަމެއް  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  ގަކޮށްލަން  ގަނޑު 

ށް  އަގައި ކޮމިޓީމިވަގުތުކުގައި  މިއާއެ  ހަމަ  ރުޞަތު ވެސް އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.ޅުވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ފު ބޭނުންފު

އިއްޒަތްތެޑައިވަ ތިބި  އަޅުގަގެން  ނަންފުޅު  މެންބަރުންގެ  ދަންނަރި  ދާއިރާގެ  ނަން.  ލާއިވަނޑު  ހުޅަނގު  ހެންވޭރު 

ހެންވޭރު އުތުރު   ،މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމ ދުއިއްޒަތްތެރި  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ   ،ން ލަޠީފްމެންބަރު ޙަސަތެރި  އިއްޒަތް

އިމެތްތެރި  އިއްޒަ  އިރާގެދާ މުޢިއްޒުންބަރު  ދާއިރާގެ   ،ބްރާހީމް  ޙަސަތެރި  އިއްޒަތްމަތިވެރި  ޒަރީރު މެންބަރު   ،ން 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާގެ  ދ ކެން  ،ލްޙަކީމްދުޝަހީމް ޢަބްهللا ންބަރު ޢަބްދުމެއިއްޒަތްތެރި  އިރާގެ  ދާކަނޑިތީމު  

ދާއިރާގެ   ،އިންޙުސަ  ޢަލީ މަޙްމ ދު  އިއްޒަތްތެރި ހިންނަވަރު  ޖީހާން  ރު  އުތު  ންނުމާފަ  ގަނޑުއަޅުދި  އަ  މެންބަރު 

ކޮމިޓީސައިން ޝަމީމަޙު  . އަލްއުސްތާޛުމެންބަރު  ދާއިރާގެ ގެ  ކޮމިޓީ ޑުމެން  ނަވަން. އަޅުގަނށް މަރުޙަބާ ދަންއަށް މި 

އަށް  ފާނަށް ކޮމިޓީމުގައި މަނިކުހިންގުސެސް  ވިއު ޕްރޮރންޓަ ން މި ހިންގޭ އިކޮމިޓީނިންމުމުގެ މަތިން މި ދަންނަވާލީ  

ދެންނެވުގެވަޑައި ދެންނެވި  އަޅުގަނޑު ންދެއްވުމަށް  އަދި  ކުރު  ން  ދަދަންނަ  އްގައިއެޓިސްނޯމެން  ންނަވާލުމަށް  ވާލި 

ދެއްވަ ޓަ  ވިވަޑައިގެންނެ   އިއިޖާބަ  ވަރަކަމަށް  ބޭކައި  ދަންނަވާލަން  ވެސް  ޝުކުރު  ކޮމިށް  އަޅުގަނޑުމެން    ޓީ ނުން. 

ތަޢާރުރިއަށްކު ގޮތުގެ  ދަންނަވާލަން  ދާނެ  ފުރަބޭނުފެއް  އެންމެ  އަޅުގަނޑުތަންވޭ.  ގެ  ޓު ނިމި  10އަރުވާނަން    މަ 

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ގައި ކޮމިޓީގެ އިއްޒަށްފަހުއައެ  .ކައިދެއްވުމަށް ޓަކޮމިޓީއަށް  ޑޭޓު ތަޢާރުފެއް  ކެނޑިއް  ފުރުޞަތެ

މެންބަރަކަށް  އަޅުގަނ ކޮންމެ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ފުރުޓުމިނި  10ޑު  ކޮންމެ  ވެވަބޭނުންފުޅު  ،ޞަތުގެ  ޑައިގަންނަވާ 

ފުރުޓުމިނި  10ރަކަށް  މެންބަ ދަންސުވާލު  ޞަތެއް ގެ  ތެދުއަ  .މަށްނަވާލު  ސުވާލުތަކަށް  އެ  ޖަވާބު  ދި  ބަހުން 

ތެއް  ށް ފުރުޞަޝަމީމަމަ އަޅުގަނޑު އަލްއުސްތާޛު އެދެން. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަ މެންޑުށް އަޅުގަނވުމަގެންދެދެއްވަމުން

 މަށް ވެސް.  ކަ  މިނެ ންނަވާޑައިގަގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޓުނިމި 10 .ފުމުގެ ވާހަކަފުޅެއް ވިދާޅުވުމަށްތަޢާރު ރުވަންއަ

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ސައިން ޝަމީމްޙު

މި ފުރު ޓަކައިތު ޞައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް އިހުރި    ދެއްވި ކަމަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު  ހާ 

ދަންއަން.  ދަންނަވަ ތަޢާރުފެއް  އަޅުގަނވާނަންނަޅުގަނޑުގެ  ޙުސައިން  .  އެގަނޅުއަ  ޝަމީމް.ޑަކީ  ކީ  ހަ ރެ ޑްޑުގެ 

އަޅު.ހިޔާހ ޝަރުކަން.  އޮންނަނީ  އަތުގައި  ދާއިރާއިގަނޑުގެ  މިސްރުގެ  ގާއި  ންނާޢީ  ދާއިރާއިން  ޒްހަރު  އައަލް ނ ނީ 

ބެޗްލަނިވަރސިޓީޔު އޮން  އާރޒް  ޝަރީޢާފް  ދާނ ނުގާ ވަލް   ޓްސް  އަޅު  .ންއިރާއިގެ  ފަހުން  އޭގެ  ގަނޑު  ދެން 



  

ނަ ބަން  ން މަސައްކަތްކުރި އަހަ   2004ހުގައި  އޮފީއިބު  ޑާރަ  ސެވަނަ  މަހުޕްޓެމްރު  ފެށިގެން  ބަރު  ވަނަ    2008ން 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ހަމައަށް މަސީ ނ ނުއަސާހި ޤާފެ  ، ސާސީއައަހަރު ޤާނ ނު ޑާރަ  ބަން  ދިޔައީ   ސައްކަތްކުރަމުން އަށް 

  އްގައި ޑު ގޮތެކީ މައިގަނކަތައްވާލުކުރެވިފައި އޮތް މަސަ ޙަ ޑަށް  ގަނއިބު އޮފީހުގައި އަޅުބަންޑާރަ ނަ  .އިބު އޮފީހުގައިނަ

ވަ މައްސަލަތަކުގައި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ    އި ކުރުމާކާލާތުދައުލަތުގެ  ހަމަ  އިދާމި  ލަފާދިނުމާއި  ބޭނުންވާ  ރާތަކަށް 

އިތުރުން އޭރު    ދިޔައީ. ދެން އޭގެ   ކުރަމުން  ން އަޅުގަނޑުމެމަސައްކަތެއް   ހުން ކުރައްވާ ހުރިހާއޮފީއިބު  ނަބަންޑާރަ  

މިއޮނަބަންޑާރަ   އޮފީހުގައި  ޕްރޮސެ އިބު  ބައިގަކިންނަ  މަސައްކަތްކުރަމުން މައިގަނ  އި އުޝަން  ދިޔައީ.    ޑުކޮށް 

ފު  އިއުޝަން ބައިގަ ކިޕްރޮސެ އެންމެ  އޭރު ކުރަމުންދިޔައީ  ކޯޓަށްދާތަމަ  ރައަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  މީހެއް  ފެށީ އެންމެ   

ވަރަކަށް    4ކަށް  ނޑަތްގަމުގެ ގާށް ދިއުކޯޓަ  ކު ހަ ދުވަމައްސަލައަށް ހަމަ ކޮންމެ    10އަށް  އްސަލަމަ  6ގޮތަށް ދުވާލަކު  

އެއަހަރު  3  ، އަހަރު މަސައްކަތްވަރު  އޭޕްރޮމޯޓްއަޅުގަނޑު  ކޮށްފައި  ގޮތަށް  ޑިރެކްޓަރަކަށް  އެސިސްޓެންޓް  ޖީ  .ވީ 

ދައު އޮފީ ނިހުގައި  ޕްއަޅުގަނ  .ގައިމުނުއިރު ރު  އޮފީސްޑުމެން  ޖެނެރަލް  އޮއުފައްދައި  ރޮސެކިއުޓަރ  އެ  ހަށް  ފީގެން 

ވަނައަށް އެންމެ  އުޝަންގެ ތިންކި އެއީ ޕްރޮސެ  .އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމުގައި  ހުރީގަނޑު   އަޅުބަދަލުވިއިރު

ބަންޑާމަތީ   ޕްރޮސެ  ،ރަމަޤާމުގައި. ދެން  އުފެދުނީ  މި  އޮފީސް  އަހަރު  2008ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ސްޓް  ގަގެ އޮވަނަ 

. ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ދެވަނަ މުވައްޒަފުކިއުޓަރ  ރޮސެ ޕް  ކީނޑަޅިގެން. އަޅުގައަށް މި އައި ބަދަލާ ގުސާސީމަހު ޤާނ ނުއަ

އަ  ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ   ލިބުނީ  ވަޒީފާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދެން  މީހުން  ޅުނަގާފައި  ދެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގަނޑަށް. 

ފުރަތަމަ ހުޅުވިއޮ  ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ    އެންމެ  އެފީސް  ދުވަހު  އަޅުއޮ  4އީ      ވަނީ ދާންހަނގަނޑު  ކްޓޯބަރުގައި 

އަހަރު  2008 އޭރު    .ވަނަ  މުޢިއްޒުޙްއަ  އަލްއުސްތާޛުދެން  މަޖިލީޖެނެރަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ    މަދު  ހުން  ކަށް 

މުޢައްޔަންކުރެއްވީ ތަޢި  އަތްޕުޅުގައެއް  އަޅުގަނޑުޅުއްޒު  ނޯވޭ.  އޮންނަނީތަޅުތުގައި  އަ  ދަނޑިއެއް  ދެން  ދަނޑި   .

އޮފީސް ޅުގަނއަ ދިޔައީ  މީ ނޑުއަޅުގަ  .ހުޅުވަން  ޑު  ދެ  ތިބިމެން  އެތާ  ދުހުން  ހަފްތާއެއްހާ  އޭ ވަސްން  ރު  ވަންދެން 

ހަހަމަޖެހެންޖެހޭ  ސަރުކާރުން   ކަންތައް  މިކަހަލަ  މޭޒާ  ދެންހެންދެންމަޖެގޮނޑި  އަ.  ފެން  ޑުމެޅުގަނ  މީހުން  ށި ދެ 

އިސްތިޢުފާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ އްޒު  ޢިމު  އްކަތްމަސަ   ގައި ގޮފީ  7  އިމުވައްޒަފުންނާ  120ގައި  އިރުދެއްވިކަމުން 

ހިނގަޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ   މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުގެ  އޭރު  ދެން  އެއީ  މުންދިޔަ.  އަހަރުން    2008މެން  ވަނަ 

އަހަރާ    2012ގެން  ފެށި އަރިހަމަ ވަނަ  މުޢިއްޒު  ޑެޕިއުޓީހުއަށް  ޤާމުގައި  މައްގެ  ޖެނެރަލެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ    ގައި 

ހުރިޅުގައަ ފެބްރުއަރީ  ކަޖެނެރަލަ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޑެޕިއުޓީ    ން.ނޑު  ޢައްޔަންކުރެއްވީ    2019.  ގައި  2019ށް 

ދެން  ވަންންގަނޑު ދިޔައީ. ދާ އަޅުލާތަށްވި ނގިރޭސިޔަވަން އިނަ އަހަރު ކިވަ  2012  ގަނޑުއަޅު  ށިގެންން ފެފެބްރުއަރީ

އަޅުގަޖެނެރަލެކިއުޓަރ  ސެޕްރޮޑެޕިއުޓީ   މަޤާމުގައި  ލިބުނީނ އްގެ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ހުރިން.  ންގ  ޝިވްނި  ޑު 

ދެއްވާ ސްކޯލަރޝިތު  ލާއިނގިރޭސިވި  ،ލަރޝިޕެއްކޯސް ދަށު މާ، އެ ސްކޯލަރޝި. އެހެންވީޕެއްސަރުކާރުން  ން  ޕްގެ 

ކިޅުގައަ ޔުނޑު  ސަޔެވީ  އޮފް  ޔުނިވަރ ލާތުއިނގިރޭސިވި   ،ކްސްސެނިވަރސިޓީ  ސަ  ސިޓީގެ  އިއޮފް  ން  ސެކްސް 



  

ލޯ  އެލް.އެ ސްޖަރިމިނަލް  ކް  ވކްރިމިނަލް  ދާއިރާއިން  އަލް.ޓިސްގެ  ހާސިލުޅުގަނއެމް  ވަނަ    2013،  2012ކުރީ  ޑު 

ކަށް. ދެން ރ ޖެނެރަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަ ނެވީ  ޢިއްޒު ހުންމު  ވެސް   އިރުއިއަނިމިގެން    އިޅުގަނޑު ކިޔަވަ ން އެ އައަހަރު. ދެ

މިހާރުޢިމު ވިދާޅުވި  ތިއްޒު  އެބަ  ނިންމަން  މަސައްކަތް  ފެށި  ޑެއެހެންވީ  .ޖެހޭމަންނަމެން  އަލުން  ޕިއުޓީ  މާ، 

ނޮވެމްބަރު މަހު  ވަނަ އަހަރުގެ    2013ރީ  . އަޅުގަނޑު އަލުން ޖޮއިންކުކަށް އައިސްދިނުމަށްލަޓަރ ޖެނެރަ ޕްރޮސެކިއު

މުޢިއްޒު  .  ޢިއްޒު ޢައްޔަންކުރެއްވީމުށް  ކަޖެނެރަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޑެޕިއުޓީ  އޮފީހަށް    ޖެނެރަލްޕްރޮސެކިއުޓަރ  ލުން  އަ

ޑު ހުން އަޅުގަނ ފަފާ ދެއްވިސްތިޢުޢިއްޒު އި. ދެން މުފަހުން  ރުވަށް ހަފްތާއަ  2  ގާތްގަނޑަކަށްގެ  ސްތިޢުފާ ދެއްވީ އޭއި

ޖެނެރަލްޑެރިން  ހު ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޖެނެރަލްއެކްޓިންގ  މަޤާމުގައި    ގެ ކަމުޕިއުޓީ  މަޤާމުގައި  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކަމުގެ 

  . ފާ ދިނީ ޢުތިސްއި  ޑު އޭގެފަހުންއަޅުގަނމަސް ހުރިން. ދެން    ޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ހައެއްކަ ގާތްގަނޑަކަށް އަ

އިސްތިއެ   ކަމަ  ޢުފާ މަޤާމުން  ދިމާވި  ޖެނެރަލް  ،ބުނާގޮތުން  ނ ނުގާކީ  ދޭން  ބުގާ  ގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ތުން  ނާގޮނ ނު 

ޖެނެރަލަ އިސްތިޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދެއްވައިޢުކު  ތެރޭގައި    30  އްޔާފި ފާ  ޖެނެރަލަ   އުއަ ދުވަހުގެ  ކު  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

މަސް    1ވެގެން  ވަސްދު   30  ރު އޭ  .ކަށްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަޑު ހުރީ ޑެޕިއުޓީ  ހޭ. ދެން އަޅުގަނޖެކުރަންންއްޔަޢަ

ރުގެ  ން އޭފޮނުވަނޑު ސިޓީއެއް  ޅުގަމަސް ދުވަސްވެގެން ދެން ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭއިރަށް އަ  3ވެގެން  ދެމަސް ދުވަސް

ބަން އަދި  މަޖިލީހަށާއި  ނަޑާރައްޔިތުންގެ  މިއްޓީއެ ސިއިބަށް  ރަ  މިހާރު  ފޮނުވަން  މައެބަ   ން ހެ  މި  އްސަލަ  ވެއޭ 

އެހެންނަދެއްވާށޭށްއްލުކޮޙަ އެއްވެސް  .  ނުދެއްވާ     އެ ށްވަރަކަމަވެސް،  އިޖާބަ  ދުވަސް ފާ  6ކަމަކަށް  އިތުވީމަ  މަސް 

އެ ދިނީ.  އިސްތިޢުފާ  އަޅުގަނޑު  ގޮގާއަޅުގަނޑަށް    އީ ދެން  ކުރުނ ނީ  އެކަން  ރަތުން  ކަޅު ގަނމަކީ  ކަމަށް    މެއް 

ނުލިބުނީމަ   ޙައްލެއްވައިގެން ވެސް އެއްވެސް ންނަނަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަހޭގޮތުން ދަންއާއި އެކަމާ ބެ  ތީނުފެންނާ

ފެނުނީ ގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އިސްތި  އަޅުގަނޑު  ދިނީމަ  ޢުވާނީ  ޖެނެރަލެސެޕްރޮފާ  އް  ކިއުޓަރ 

މަޖުބ ރުވާޢަ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  އެހެންވީއްޔަންކުރަން  އެމާނޭ.  އޭގޮތު،  މަތީން  އިސްތިގެ  ދިނީޢުރު  ދެން  ފާ   .

ޕްރައިވެޓް  އަޅުގަގެފަހުން  އޭ އުޅުނީ  މަސައްނޑު  މިހާތަނަށް  މިޕްރެކްޓިސްގައި  މާ، އެއީ  އައީ. އެހެންވީ  ކަތްކުރަމުން 

 ތަކީ.  ޔާތް މިހާތަނަށް މި އައި ގޮޙަނޑު ޕްރޮފެޝަނަލް ޅުގައަކުރުގޮތެއްގައި  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުޅުއަ ހުޅުވަގަނޑު  ކޮމިޓީ އި ރުޞަތު  އި ލާނަން  މެންބަރުންނަށްއްޒަތްގެ  މެތެރި  އިއްޒަތްތެރި  އަލްއުންބަރު.  ތާޛު  ސްން 

ޝަމީއިޙުސަ ދެންނެވުމަށް  މަން  ސުވާލު  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަފުރުޞަތުށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނޑު . 

 ތު އަރުވަން. ޞަ ފުރުށްމަޙްމ ދަ ޖީހާން އިއްޒަތްތެރި  

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމ ދުހިންނަވަރު 



  

މު އަޅުގަނޑު  އްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  އެބައޮތް.    4.  ސުވާލަކީފުރަތަސުވާލެއް  މަޖިލީއަޅު،  މަ  މި  އިންނަ  ހުގެ  ގަނޑު 

ކޮއެ ޖެންހެން  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ކޮމިޓީމިޓީއެއް  ތެ   .ޑަރ  މަސައްކަތުގެ  ގެންދާ  ން  ރެއި ކުރަމުން 

އައިސްއަ ސަމާލުކަމަށް  މައްސަލައެއްޅުގަނޑުމެންގެ  ޖިނާޢީ    .ފައިވާ  ނިޒާއެއީ  ޖިނާކު  ،ގެމުޢަދުލުގެ    ޢީ ޑަކުދިންގެ 

  ނިންމާ އަމުރުތައް   ،ލް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތައްއިނަޖުވެ   ކުދިންގެ ބަންދާމެދުޑަގެ ތެރޭގައި މި ކުގެ ނިޒާމުލުދުޢަ

ވޭ ޕްރޮ ތުމި  ތާނގައި  ޖެއުކިސެވެދިޔަ  މި  ނެރަލްޓަރ  އިސްތި  އޮފީހުން  ނިންމުންތަކުގެ   ނާފުޢުދަނީ  މި  ކުރަމުން. 

ބޭ  ދުގައި އެ ތި ދިން ޖަލު ބަންރާ ނިންމުންތަކަކީ ކުތެރޭގައި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މި ހިމެނެނީ އަޅުގަނޑު މި އިޝާރާތްކު

އުލަކީ  ޙަ އެ މާ  ކުދިން މި  ހިނދު ވެސް    ތު ނުލިބޭ ޞަޑުން ގޭބަންދަށް ފުރުނަލް ކޯގެ ޕީއް ގެނެސް މިހާރު ޔެތިބުމަށް ލު

މިވަގުތު  ށް  ށޭނަ ގޮތަކަކުދިންނަށް އެންމެ އެ  ލަތަކީޙާފައި ޖަލުތަކުގެ  ވެށް ނުއުލަޙައެ ކުދިންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި މާ

ރުޖ ބަންދުގައި ހުންނައިރު   ،ޞްލާޙީވެ އިވާތީކަށް ނުލަތަޙާ ހުރި   އިޞްލާޙީ އަދި    ޢީ  ވެސް އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ 

ހޯދައިފަ ޓަ ދިރުވާ  ބަދަ ކައި އެ ކުދިން  ނުމަށް  އަ  ނައިލް ވެޖުކުރުމަށް  ލުގޭބަންދަށް  ނީ. މިފަދަ  އް ނެރެމުރެކޯޓުން މި 

ފުކޮށް އެ ކުދިން އަނބުރާ  އިސްތިޢުނާވީ  ޔަ ތާނގައި  ދިވެ  ވޭތު ހުން މިފީ އޮ  ސްރ ޖެނެރަލްޓަ ޕްރޮސެކިއުއަމުރުތައް މި  

ޖަލުގަ ހަ ބަދަލުކުރައްމަ  ގޮތަށް  ތިބޭ  ޖެނެރަލް ޓަޕްރޮސެކިއުމި  .  މުންވައި  ނިންމުރ  މި  މިވަނީ ން  ގެ  އެ  ބިނާ   

ބޭތިއްބުމަށް  ގޭބަ ބުނެގާންދުގައި  ގެ  ޝަމީމްޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛު  މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން    .ނ ނު ހުއްދަ ނުދޭ ކަމަށް 

 ؟އިތޯބަންފުޅަކީ ކޮނުވިސް

 

 ވުން: ކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާހަ

 . ންށް ފުރުޞަތު އަރުވަންބަރު. އުސްތާޛު ޝަމީމަމެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ސައިން ޝަމީމްޙު

ބޭނުންވޭ  . ! ޝުކުރިއްޔާއާދެ ދާދިފަހުން ރައްޔިތުންގެ    މަކީ އެއް ކަ  . ތިކަމުގައި ދެ ކަމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

ފާސްކު މުހިމަޖިލީހުން  ވަރަށް  ދެ  ންރެއްވި  އަޅުގަނ ނެއްގާމު  ތަޞަ. ދެން  ކުރެނޑަށް  ދެއްވުރު  އެ  ނުގެ  ނ ގާ  ވެނީ 

ޢަދުލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ދަށުނ ގާ ގެ  މު ނިޒާދަށުން  ބައިވަރު އެއްޗެހި އެބަހުރިނުގެ  ހަދަންޖެހޭ    ، ން 

މަސައް އެކަތްބައިވަރު  ދުވަ  1ބަހުރި.    އެއަހަރު  ދެއްވާފައި  މުއްދަތެއް  އަ  .ތްއޮބަހުގެ  އަދިއެއް ދެން    ޅުގަނޑަކަށް 

ން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރައްވާ  އެކަމާ ގުޅޭގޮތު  އިކަމުގެ ލީޑެއް ނަންގަވަ  އެ ނުފެނޭ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން

އަޅުތަނެއް ޕް.  ޖެނެރަލަގަނޑު  ވެރޮސެކިއުޓަރ  ޢައްޔަން  އަޅުގަނޖިއްކަށް  ޖިނާޢީ  އްޔާ  ގަސްދުކުރަން  ދުލުގެ  ޢަޑު 

ނި  ،ނިޒާމު ޢަދުލުގެ  ޖިނާޢީ  ކުޑަކުދިންގެ  ނަމ ޒާމަމި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ނިޒާމަކީ  ހެދޭތޯ  ނާ  ކަށް 

ތުން އަރާ ހަމަކުރަން  ފަހަ  ދެން  .ދަނީއޮތް    އަށް މިރި. އެ ވާގޮތަކީ އެހެން ނިޒާމުތައް ފެށިގެން ކު މަސައްކަތްކުރަން



  

އެހެންނަމަވެސްހެނީޖެ  މި ނި.  މި  މި  ،ޒާމު،  ނިޒާމު  ޢަދުލުގެ  ފުރަތަކުޑަކުދިންގެ  މަރުއޮތީ  ގައި  ޙަލާމަ 

މާ، އަޅުގަނޑު  އެހެންވީ.  އޮތީ  މި   އެއްގައިދާނެ މަރުޙަލާ ގަޅަށް ފެށިސް ރަނއިގަންނައިރު ވެފަށަ އެ  ޅުގަނޑުމެންނަށް  އަ

ހުރީ އެއީ އަޅުގަނ  ،ދުކުރަނީސްގަ ވިސްނުން  ފަޚުރުވެރިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ވީ  ވާންލެގަސީއަކަށްޑުމެން 

ކަ އެއީ  ހެދޭއެއްޗަކީ  މަސަމަށް  ކައްތޯ  ކުރެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިވަގުތު  ފުކޭމެކަތްކުރުމަކީ  އެ  ރުޞަތު  . 

އޮތްތަނަވަސް އެހެންވީވެފައި  ކަމެކޭ.  އެމާ  އެކަން  އެބައަޅުހިންގުން    ގުންމަ  ،  ވިސްނުން  ދެން    ހުރި.ގަނޑުގެ 

ގޮތެބަންދާ ނިންމުންމެދު  ކަންބޮ.  އް  ވަރަށް  ވާނުވާޑުވާ  އަޅުގަނޑު  މި  ބަންދުގަކަމެއް  މީގެ  ތިބުންހުން އި  އަދި    . 

ކުރަން ގަސްދުކުރާ    އަޅުގަނޑު ޙައްލުކުރުމަކީ އެއީ  ވާނުވާ  ކަމަށް ވިޔަސް    ޔަސް ބޮޑެތި މީހުން ވިކަމަށް    ދިންކުޑަކު

ވާޖެއްޔާއްއްޔަންވެޢަކަށް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަޕްރޮސެ  ވިއްޔާއިރާދަކުރެއް   އަޅުގަނޑުކަންތައް.    އެއް ކަންތައް  ވާނު މި  ގެ 

ޙައްދަކުރެއްވިއިރާ ކުށްވެރިން  ލުކުރާނަންއްޔާ  މާނައަކީ  އެ    އޭގެ މާނައަކީ   .އެއް ނ ންވާހަކަ   ދ ކުރާ ބަންދުން. އޭގެ 

އެކަށީގެ މީހުންތަނަންވާ  މީހުންނަށް  މީހުން.  މަރާ  މީހުން  މިސާލަކަށް  ތު  މަރާ  ކަށް،  މީހުން  ކަމަށް  ހުމަތުކުރެވޭ 

  5އަހަރު ނުވަތަ    4  މީހަކު  އެއްގައި  މައްސަލަގެގންޓްރެފިކިޑުރަގު    ،ކަމަކު ނުދާނެ. އެހެންނަމަވެސްދ ކޮށްލައިގެން  

ޝަ އަ ޖަލުގައި  ނިޢަރީހަރުވަންދެން  ބެ ތް  ޖަލުގައި  ރަހެއްޓުމެންދެން  އެއީ  ކަމަކަށް  މަކީ  ގޮތެއް  ށް  އަޅުގަނޑަ ނގަޅު 

ބެއްގެ ގޮތުން  އަދަ  ގައިދެކޭ ގޮތު   އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވީމާ  ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ   ކޮށް ދެން ޞަކުރެވޭ. އަދި ޚާއްއްނުބ ލެޤަ

އެ ންދުކުބަގޭ ކަމަކީ.  ރުން  ނުކުރެވޭ  ނިންމާއިރުގައި އޭނަގެ ސަބަބުން  ނަގެ  އޭ  ،ވެސްއެހެންނަމައީ  ގޮތެއް  ބަންދާމެދު 

ނުރަޢަމުޖުތަމަ އެ  ވެސް  ންގޭބަ  ޓަކައި   މަށްހުއްޓުވުކާވުން  އްކާވާ ނުރައް ށް  ވެސްދަށް  ތަނަކަށް   އެހެން  މަރުކަޒަކަށް 

ގާނ ނެ ލާކަށް  ހުރަހެއްވެސް  ނާއް  އެހެން  ގާނ ވީމާޅާ.  ހުރަސް،  ބަންދަ  ނު  ގޮތުން  ދައަ  ށްއަޅަނީ  ބެއްގެ 

ދެން  ބަންޕްރޮސެ   ގޭބަންދުކުރުން.  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  ނިންމުކިއުޓަރ  ގޮތެއް  އެ  ދާމެދު  ނުވަތަ  އަމުރު  ން 

އޮނާޢުއިސްތި މިހާރު  ކަންތައް  ގޮތެފުކުރުމުގެ  އިނކަށްއަޅުގަނޑައް  ންނަ  ނުއެއް  އޭރު  ގަނޑަޅުއަ.  ގޭ  އިނގެނީ  ށް 

ގޮތަ އޮތް  ދެންކުރީގައި  ގިނައޭގަ  ކީ  ވަރަށް  އެއީ  އޮވޭ.  ކަމެއް  ދިމާވާ  ނުވަތަ  ފަހަރު އި  ފުލުހުން  އެ    ދިމާވޭ 

ންނުޖެހޭ މީހަކު  ދުގައި ބަހައްޓަނެވީ ބަންމި ދެން  ންތައް ކުރައްވަނީ.ކަރާތުން ހަމަ އަސްލު ގޯސްކޮށް  ފަ  ޙުޤީޤުކުރާތަ

ބަހައްޓަން  ފުބަންދުގައި  އެދިވަޑައި   ނި  ދެން   ގަންނަވަނީ.ލުހުން  ޕްރޮސެޢުސްތިއިންމުން  އެ  ކިއުޓަރ  ނާފުކުރަން 

އޮތް    އި އި ނިންމާފަރުގައޭ   މެންއަޅުގަނޑުއި  އެކަމުގަ   ދެން؟ ގޮއްސަ ކީކޭތޯ ކިޔާނީ؟ ންތޯވަތަ ނ ދާނީތޯ ނު  ނެރަލްޖެ

ދިފާއަޅުގަނޑުނިންމުމަކީ   އެއް  ޢުމެންނަށް  ޖެނެރަލަޓަ ކިއުޕްރޮސެ  ،ޗެއްނުކުރެވޭ  ދިފާރ  ނުކުރެޢުށް  ވާހަކައެއް  ވޭ   

ކޯ ދަންނަވާނިއްވެއްޖެއްޔާ  ދައް ޓުގައި  ބެހޭގޮތުން  ތިކަމާ  ނެތޭ.  ޔޭ  ވާހަކައެއް  ފަނޑިޔާރުންނަށް    ދެންކާނެ  އޭރުން 

ގޯސް  ނޭ އަސްލު އެ ބުނާނގިވަޑައިގަންނަވާއެ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާވާހަކައަކީ ތިއީ    ލުތަކެއް ، އެކަހަލަ އުސ ކޮށް އޮތް 

ގޮތެއް  ،ނަމަވެސްއެހެން  ހުރި.އޭރު   ކުޑަކުދިން    ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުކަށް ނޭނގެ.  އަޅުގަނޑަ  މިހާރު އެކަން އޮތް 

ޖަލަށް ޚާއް  އެގޮތަށް  ތަންފީޞަ ލައިގެން އަދި  ޙުކުމެއް  ގޮތުން  ކުރުޒު ކޮށް  ގޮތަކަށް  މުގެ  ޅުމަކީ  ގުން ގެ  އެކުދިންނ ން 



  

ޕްރެ ނ ންރަނގަޅު  އެޑަކުދިކު  .ކްޓިސްއެއް  ނ ން  އެކަންޏެއް  ބަންދުގައި  ން  ހެން  ވެސް    ، ބަހައްޓަންވާނީމީހުން 

ކު  ތްޢަޝަރީ އުސ ލުތަކެނިމުމުގެ  ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ  ބަހައްޓަންވާނީ  ބަންދުގައި  ރަނގަ  އްރިން  އެކަން  ޅަށް  ހެދިގެން 

ވަރަށް    ބި. އެއީ އެބަތި  ގައި ވާ  ވާނުއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން   200މާތު ލިބޭގޮތުގައި  ށް މަޢުލ އަޅުގަނޑަރު  މިހާ ބެލިގެން.  

   ނީ.ދެކެ ނޑުގައަޅުހެއް ކަމަށް ބޮޑު ގޯ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ހާން މަޙްމ ދްންބަރު ޖީމެންނަވަރު ދާއިރާގެ ހި

އަދި    3އްޔާ  ޝުކުރި ޙަޤީޤަތުގަދެ.  ވާލުސު  3ސުވާލު.  ސުވާލު  ޝަމީމް  ފައްޓަވައިދެއްވައިފި    އިވަނަ  އުސްތާޛު 

ހޭގޮތުން.  ނާ ބެބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން  ވާނުވާގައިއްދުވަނީ ގިނަ   ރަގައިސުވާލު ޙަޤީޤަތު  ނަގެ ދެވައަޅުގަނޑުއިނގޭތޯ.  

ގައި މި މައްސަލައަށް  ގެ ތެރޭ އްކަތު ގެންދިޔަ މަސަ ހެން ކޮމިޓީއަކުން ކުރަމުންވެސް މި މަޖިލީހުގެ އެ  މިއީ އަނެއްކާ 

ވެސް އެ މިހާރު  ތިބުމާ އެބަތިބި  ތިބޭ  މީހުން  ބަންދުނަ ދުވަންމެ ގިވާނުވާގައި    7ގައި ހުރި މީހާ، މިހާރު  ސްވެފައި 

އޭނަގެ ޝަރީ ބަންތާމެޢައަހަރުވެއްޖެ  ގޮތެއް ނުނިމި  ތިބޭތާ. ޖަލު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި  ދު  ދުގައި 

ކިއުޓަރ  ސެޕްރޮޑުމެން  އަޅުގަނ   ކަމަށް. ދެންއެތައް ބައެއް ތިބި  ތުގައިދެމެދުގެ މުއްދަރާ  އަހަ  7  އިހަރާއަ  2ބަހުރި  އެ

އޮ ލިޔުނިންޖެނެރަލްގެ  ކަމު  ފީހަށް  ކުރެވެމި  މަސައްކަ  މުންގައި  ކަމަގެންދާ  މި  ކޮބައިތޯ  ޙައްލެއް  ތްތަކަކީ  ށް 

ޖަވާބުގައިމެންއަޅުގަނޑުދައިދިނުމަށް.  ހޯ ލިބުނު  މައްސަލަތައް    120  ނަށް  ކޯޓުތަކުގައި  ސިޓީއަކުން  އެތައް 

ތާ އަވަސްކޮށް  ވާހައެދި  މަށް އްވުވަލުކޮށްދެ އަވަސްކުރުން،  އިޖުރަޢީޖިނާ  ، އެހެންނަމަވެސް  .ޅުވިވިދާކަ  ފައިވާ  ތުގެ  ޢާ 

  ނ ނުގައި ތުގެ ގާޢާ އިޖުރަޢީރެވުނު ޖިނާކު ޤުދީޞްގައި ތަ  2017ޖުލައި    2ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު އެއީ  ގާނ ނުގައި ކަ

ގެ  ގަނޑުއަޅުނީ ބަންދުގައި.  ތިބެ  މި  އްލެއް ނުހޯދި މީހުންމަށް ޙައިރު ވެސް މިކަދާއިއަޅަހުއްދަކުރާ މުއްދަތުތައް ފަހަނަ

ފާހަގަކުރައްވައިފި ހޯއްއެކަމަ  ސުވާލަކީ  ޙައްލެއް  ވާހަކަ.  ވަން  ދަ ށް  ސުވާލަކީ  ގެއަޅުގަނޑުގަސްދުކުރައްވާ   

ކޮޕެސިފައިސް މިކޮށްދެއްވަފާނަންތޯއޭ  އެއެބަ    އަޅުގަނޑުއި  ގަ ތުލަޙާ  ންކަމެއްތޯއޭ  ޖުޑިޝަރީ  ބަ  ލޮކެއް  ފެނޭ 

ފެންނަނީއަޅުގަނޑުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  އެއްބާރުލުން ނުދެއް ބޭފުޅު  ދެވަނަ ކަމަކަށް  .މެންނަށް މި މައްސަލަ މި  ން  އެ 

  ން ކަން މިހެ  .ކަމަށްރަހެއް ބޮޑު ހުވަރަށް ންސް ލޯއެއް ނެތުން އެއީ އެވިޑެ .އްވި އެވިޑެންސް އެކްޓް ނެތުންފާހަގަކުރެ 

ސްޕެސި ސީދާ  މި  ކަމެއްއޮތްއިރު  ކޮން  ކަންތަ  ، ފިކަލީ  ކުރައްވަންތޯއޭއްކޮން  ގަސްދުތަކެއް  މި    އްވަނީކުރަ  

   .އްދަވައިދެއްވުމަށްލައަށް ޙައްލެއް ހޯމައްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝަމީމަށް. ޙުސައިން  ރި މެންބަރު.އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ

 



  

 ވުން:ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެ 

ކު  އަހަރުވީ މީހަ   4ވައްކިލެއް ބަންދުގައި ހުންނަތާ  މު  ގެއަޅުގަނޑު  ،ޓެއްގެ ކްލަޔަންއަޅުގަނޑުއިގައި  އްސަލަވާނުވާ މަ

ޅަށް އެނގޭ  ށް ވަރަށް ރަނގައަޅުގަނޑަ،  މީހަކު އެބަހުރި. އެހެންވީމާއަހަރުވީ    2އެބަހުރި. ބިންމަތީގައި ފައިނުޖެހޭތާ  

ދުގައި  ން ބަންކޮންމެހެ  ގޮތަކީ ކުރާ  ސްދުގަ  އަޅުގަނޑުޙައްލުކުރަން  މިކަންވާގޮތް. އެކަން    އި ން އަންނަގޮތާހިނގަމުމި  

ތު ލިބިފައި އޮތް   މަޢުލ މާށް އަޅުގަނޑަމިސާލަކަށް    ،ކޮންމެހެންމި ބައިވަރު މީހުން އެބަތިވި    ،ބަހައްޓަންނުޖެހޭ މީހުން

ބު  ތުވެއްޖެއްޔާ ލިބޭ އަދަށް ސާބިއެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކު  ރޭގައިރަކަށް މީހުންގެ ތެވަ   200ވަތަ  ނު  100އެ    ގޮތުން

ރަށް ދ ކޮށްލެވިދާނެ.  ރުން މިހާ ، އެކަހަލަ މީހުން މިހާ މީހުން އެބައުޅޭ. އެހެންވީމާޑަ ވުރެ ކުށް  ވަރަހާރު ތަންފީޒުކުރި މި

  އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަން    އަޅުގަނޑުއިތުރުން    އޭގެ  ދެން  .ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ދ ވެގެންދާނެއެވެސް  އްޖެއްޔާ  އެހެންވެ

މިދެކޭގޮތުގަ ޖެނެ ޕްރޮސެމެން  އަޅުގަނޑުހާރު  އި  ތެރޭގައި  ރަލް ކިއުޓަރ  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރައްވާ  އެ  އޮފީހުން  ގެ 

މައްސަލަ  ގިނަ  ކަމު  ވަރަށް  ސާބިތުވާނެ  ހަމަ  ޔަ އެބަހުރޭ  މަސްޤީޔަ  100%ންކަން،  ޤީގެ  މިސާލަކަށް  ތުވާ  ންކަން. 

ޅު  މެ މޮމިވާގޮތަކީ އެއީ ކިތަންފެންނަނީ މަސްތުވާތަކެތި. އެކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި    އަތުން  ،ހި އަތުން ފެންނަޗެއްއެ

ފުރުޞަތެއް  އަވަކީލަކު    ޢީދިފާ ސަލާމަތްވާނެ  ނޯންނާނެ.ޔަސް  ހަމަ    ވަރަށް  ވެސް  މައްސަލަތަކުގައި  އެކަހަލަ 

އެހެ  ތްކުރާނީތޯޝަރީއަ ކޮންމެވެސް  އަދަބުދީފަނުވަތަ  ގޮތަކަށް  އެއްބަސްވާ  މީހުން  އެ  ނިޒާމަކުން  އެކަން    އިން 

އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު    3މިސާލަކަށް    .އް. އެކަން ކުރެވިދާނެތޯމެ ކަހޭޖެލަންމެން ބަލާ ޅުގަނޑުއައެއީ    މާލެވިދާނެތޯނިން

   މި ގެން މި ޚަރަދުކުރުމާގޮސް  ތަށްޢަވިދާނެ މިއީ މި ޝަރީދެންނެ  ށްކިއުޓަރ ޖެނެރަލައަދަބެއް އަންނަ ކަމެއް ޕްރޮސެ

އަހަރު ދެ  ނުކޮށް  ކަމެއް  އެދުވަހަހުރިހާ  ޖަލަށްދާން  މި  ންވެއްޖެއްޔާ އެހެ  .ންހޭންވީނ އްބަސްވާށް  މިހިސާބުން    ފްރީ  

ނެ.  ކުޑަކުރެވިގެންދާ  ދުރަޑަށް ޚަ ހެންވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް ބޮ. އެ މިކަން ނިންމިދާނޭ  ން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށު  ގެއިނިންގ ރބަ

އެކަހަލަ  މާއެހެންވީ ބެލުމަކީ  ،  ކަމެއް.    މެންގެއަޅުގަނޑުއެއީ  އެވެނިއުސް  ކުރަންޖެހޭ  ތުގެ  ޢަޝަރީ  މިދެކޭގޮތުގައި 

މި    ،މަވެސްލަތްތަކުގައި އެ ބުރަވޭ. އެހެންނަޙާންޖެހޭ  ހެން ބުރަވާކޮންމެ  މިދެންނެވީ  ،ޑަށް ބުރަނުވެއެހާ ބޮ  ށްނިޒާމަ

ކަންކުދިކުދި ޝަރީ  ކޮންމެހެން  މި  ކަންކަމު  ދާން   ތަށްޢަކަމާއި  ޝަރީގަ ނުޖެހޭ  ނުޢައި  އެ  ގޮތަށް    ރީ ފްސް 

މައްސަލަތައް އެނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނިންމި  ގ ގެއިނިންރބަ ބޮޑު . އެހެންވެއްޖެއްޔާ އޭގެ ސަބަހުރޭދާނެ    ބަބުން ވަރަށް 

ށް  ކު   މީހުންގެތަކަށް ބަންދުގައި ތިބި މީހުން އެއްދަމުރުން މި ދަންނަވާހެން މިހާރު ދިގު  އިތު  ލުޔެއް އަންނާނެ. އޭގެ 

ކިހާވަރެއް އަދަބަކީ  ލިބޭ  ބަލާފަސާބިތުވެއްޖެއްޔާ  އެއްބައި  އިތޯ  ވެސް  ދަންނަވާއި   ، އޭގެން  މިހެން  ރު  ދެން 

މީހުން އެބަށްލު ކުހަމަ އަސް   ޤީޤަތެއް އެއީ ޙަޖެހޭ  ގަބ ލުކުރަން ތިބެންޖެހޭ މީހުން.ކުރާ  ހަމަ ޖަލުގައި  ހަލަ  އެކަ  އުޅޭ 

ނިޒާ ދެވޭނެ  ލުއި  ދެން މީހުންނަކަށް  ނުވާނެ.  އޮވެގެން  ކޯޓުތަކާ  މެއް  ޖެހޭނީ  ކަންކަމުގައި  އްކައިގެން  ކަދަވާހަ  އެ 

އިއަވައް  ތްތަޢަޝަރީ ޕްރޮސެދުކުރަގަސް  އަޅުގަނޑުރާވަން.    ންތިޒާމުތަކެއްސްކުރެވޭނެ  ޖެނެރަލަ ނީ  ށް  ކިއުޓަރ 

މިހިނގާ  އިލާފައި ރިހާ ކަމެއް ހުއްޓަމިހު   ޑިޔާރުންގެ އަރިހުގައި ދަންނަވަންއްޔަނުވެއްޖެއްޔާ ފަނޢަ ކަން ނިންމަން. ށޭ 



  

ޝަރީ ނިންމަން.ޢަމިހުރި  ހިނގާށޭ  ތިބި  ތްތައް  ކަންތަ  ބަންދުގައި  ހިނގާމީހުންގެ  އެހެންއް  ނިންމަން.  ހުރިހާ    ށޭ 

ބެހެއްޓިއެ ނ ންއްޗެއް  ފަސްވިޔަސް.ދާނެއެއް  އަދި  ފޯކަސްކޮށްއެހެންވީމާ  ހޭ  ނިންގެން  ،  މައްސަލަތައް  މަން  އެ 

 ހިތުން މިއީކީ ނުވާވަރުގެ ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ނ ން މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުއްޖެއްޔާ  މަސައްކަތްކުރެވި 

 

 : ން ވާހަކަދެއްކެވުންސަތުރިޔާ

   ، ފަހު ފުރުޞަތު އަރުވަން.ންވީމާކަށް. އެހެގަނޑަހަމަވީ ގާތްވަގުތު  ޓުމިނި 10ފަހު   ށް ރި މެންބަރައިއްޒަތްތެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޙްމ ދްހާން މަންބަރު ޖީމެހިންނަވަރު ދާއިރާގެ 

ކަންބޮޑު  ވެސް   ގެއަބަދުގެ  އަޅުގަނޑު ބޮޑު  ޓޯޗަވަރަށް  މިއީ  މައްސަވުމެއް  އަނިޔާގެ  ނުވަތަ  ނަ  ވަ  2013ތައް  ލަރ 

އެންޓި ހިއުމަން  އެއް ހަމަ  އްސަލައެތައް މަ  280  ށް އައުމާ ގުޅިގެން މިއަދާ ހަމައަށްރ ގާނ ނު ވުޖ ދަޓޯޗަ -އަހަރުގެ 

ލަ  ވަނީ ޖުމް ކިއުޓްކުރުމަށް ފޮނުވިފައިއިރު އެ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ޕްރޮސެފައިވާލޮޖްކުރެވި  ކޮމިޝަނަށް  ރައިޓްސް

ޕްރޮސެ  ސަލަ. އޭގެމައް  5 ވެސް  އެންމެ    ގެޙުޤީޤުތަ  ،ލާގައިޙަފަހު މަރުއެއީ  މުގެ  އުދި ހަމައަށް  ކިއުޝަނާތެރެއިން 

މަރު މަރުޙަ ފަހު  ފޯމިއުލޭޓްކުރުމުގެ  ކޭސް  އެ  މި ހިއުއް  ލާތަޙަލާތަކުގައި  ކޮމިޝަނުން  ރައިޓްސް  މަޖިލީހުގެ    މަން 

އެންޑް   ރައިޓްސް  ކޮމިޖެންޑަހިއުމަން  ގޮދީމަޢުލ މާތު    ށްއަޓީ ރ  މައްސަލަތައްފައިވާ  އެ  ޕީ.ޖީ   ތުގައި    ގެންދަވަނީ 

ތައްޔާރު ލަފަޔާއެކު  ޕްރޮސެއޮފީހުގެ  ގެންކުރަމުން  ރެޑީކުރައްވަމުން    ފަހު   ، އެހެންނަމަވެސް  ދަވަނީ. ކިއުޝަނަށް 

ހުށަހެޅުވަގު ދަތުގައި  ރިޖެކްޓްކުރައްވާ  މިހާތަޢުމުން  އިންކާރުކުރައްވާ.  އުފުލާފައިވަނީ  ޢުދަނަށް  ވާކުރައްވަން  ވާ 

ންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރައްވާފައިވާ  އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ވަރަށް ގިނަ މީހު  މެ މައްސަލައެއްގައި.ހަމައެކަނި އެން

ކޮމި ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ސަ   ތަކާކަތްމަސައް  ޝަނުގެއަދި  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  މައަދި  ސައްކަތްތަކާއި  ރވިސަސްގެ 

ހޯދުމަށް އަނިޔާކުރާ  އަށް ޙައް އްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި މައްސަލަ ބޭފުޅެދެނެވަޑައިގަންނަވާ  ރި ގޮތްއުސ ލުތައް ހު  ލެއް 

ޖަވާބުދާރީކުރުވުން އަ  ،މީހުން  ރައްޔިތުންނަށް  މުވައްޒަފުން  ދިއުނިޔާކުރަމުދައުލަތުގެ  ނިމުމެއް  ންދާ  މިއަށް  ން 

 . ތޯ ކުރައްވަން ގަސްދުކުރައްވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިށްނައުމައުނިޓީއަށް ނިމުމެއް ގެރ އޮފް އިމްޕިމި ކަލްޗަ ،ންގެނައު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތު އަރުވަން.  ދެ! ޙުސައިން ޝަމީމަށް ފުރުޞައާ

 

 ވުން:ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެ 



  

ތަކާ  ކުށް  ރާ ގެ މީހުން ކުއުލަތުއްޒަފުން ދަވެސް އަދި އެގޮތަށް ހުރި ދައުލަތުގެ މުވަ  ރގެ ގާނ ނު ޓޯޗަޔާ.  ޝުކުރިއް

މައް ކަމަކިއުޓް  ޕްރޮސެ  ސަލަތައްބެހޭ  އޮތް  ކަލްޗަރެއް  އެނުކުރުމުގެ  ފާހަގަކުރެވޭ.  ށް  އިންޓަރގްރިޓީ  ބަ  ނެޝަނަލް 

މި އެންމެ    5ދިޔަ  ކޮމިޝަނުން  ހަމަ  ދުވަސްތެރޭ  ޕީއަހަރު  ވެސް  އޮފީހަށް  .މައްސަލައެއް  ނުފޮޖީ  ވޭ.  ނުއްވާފައެއް 

އެހެންވީމާ  އިފޮނުއްވާފަ   މައްސަލައެއް   5ގެ  މްއެޗް.އާރު.ސީ.އެ އެދެން  އޮތީ.  ޖެނެސެ ޕްރޮމިހާރު  ،  ރަލްގެ  ކިއުޓަރ 

އެބައޮވޭ  ތަޙުޢީ ޖިނާ  ގާނ ނުގައި  އިދާރާތަކުން  ތަޙުޤީޤުކުރާ  މައްސަލަ  މައްސަލަތަކާޤީޤު  ސަލަތައް  މައްއެ    އި ކުރައްވާ 

އުސ ލުޢަ ބަލަމަލުކުރައްވާ  އެކަޖަޢާމުރާ  އި ތައް  އަކުރުމާއި  ފިޔަވަޅަމަށް  އެޅުންޖެހޭ  ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެމަކީ  ޅުތައް 

މަސްއ ލިއްޔަތުތަ އެހެންނަމަވެސްކުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ކަމެކޭ.  ހިމެނޭ  ހިއުމިހާތަނަ  ،ތެރޭގައި  މިސާލަކަށް  އެ  މަން  ކަށް 

ކޮމިޝަނުން   އުސ ލެމަލުކުރާ ޢަރައިޓްސް  ނޯވޭ  އެއަޅުގަނޑަދެން  .  އް  ގޮތުންށް  އޮތް  އުސ  އެ  ނގިފައި  ލެއް  ކަހަލަ 

އެ ގަރަޕްކޮ-ންޓިނޯވޭ.  ކޮމިޝަނުގެ  އެބައޮޝަން  ރަނގަޅަށްތޯ  ،ނަމަވެސްއެހެން  .ވޭވާއިދެއް  ހުރީ  ގަވާއިދުތައް   ، އެ 

ބަލަ އެއްގޮތަށްތޯ  ފިޔަވަ  އެ   އި ގާނ ނާ  އެޅުމަކީކަންކަމަށް  ޕް   ޅު  ކުރައްވަން  ނެ ޖެރ  ކިއުޓަ ރޮސެއެއީ  ރަލް 

މަޖެހިވަޑައިގަންނަ އެ  ކަމެއް.  މިހާތަނަށް  ސައްވާ  ނެތީކަތް  މި  ކުރެވިފައި  މައްސަލަތައް  ކަހަލަ  ވިދާޅުވާ  ތި  މަ 

  ޢީ ދުކުރަނީ ޖިނާގަސް  އަޅުގަނޑުއްޔަނުވެއްޖެއްޔާ  ޢަކަށް  ޓަރ ޖެނެރަލަ ކިއުރަނީ ޕްރޮސެގަސްދުކު   އަޅުގަނޑު  ދިމާވަނީ.

ހިންތަޙުޤީ ރަނގަޅަށްއެކަން    ގެ ގުމުޤުތައް  ބެލުމުގެހިންގަނީ  ހަމަ  ތޯ  ޒިންމާ  ބެލުން.   އަދާކުރެވޭތޯ    ފުރިހަމައަށް 

  ތައް ފާޑުގެ މައްސަލަތައް ނުބެލޭނެ ގޮތްގޮތަށް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްޑުހައިގެން ފާފާޑު ސަކަރާތްޖަޑުފާ

ބެލިގެންހުއްޓު ކަންކަން  އެ  ގާތުން  އެއަށްވުރެ  އެއެކަ   .ވޭނީ  ހިން  ގަސްދުކު ގޮތަށް  މެން  އަޅުގަނޑުރަން  ންގަވަން 

ވާނެ  އިށް ލިޔެފަރާތަކަރިހާ އިދާ ރުގައި ހު ހުރިއި   އަޅުގަނޑުގެ އޮފީހުގައި  ލް ރަނެކިއުޓަރ ޖެކުރީގައި މީގެ ކުރިން ޕްރޮސެ

  ގިނަ ވަރަށް    ،ވެސްންގުމާ ބެހޭ އުސ ލުތައް ފޮނުވައިދެއްވުމަށް. އެހެންނަމަހި   ތަޙުޤީޤު ޢީ ރި ޖިނާއެ އިދާރާއެއްގައި ހު 

ނުފޮނުއް ޖިނާ  ވާ. ދެންއޮފީސްތަކުން  މިއޮތީ  ފެށިޢަށް  ގާނ ނަތުގެ  ޢާ އިޖުރަ ޢީމިހާރު  އެ  ންވީމާ. އެހެފަމަލުކުރަން   ،

  ކީ އެއީ ގަޅުކުރުމަވޭ ކަންކަން ރަނ ގައި ފާހަގަކުރެ އޭ  އިއް ހުރިތޯ ބަލަ ށް ހުރި އުސ ލުތަކެތުގެ ގާނ ނާ އެއްގޮތަޢާރައިޖު

ތި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިކުރާނަން.    އަޅުގަނޑުމަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އެ  ހޭ ކަމެއް.  ޖެޕީ.ޖީ ކުރައްވަން   ން 

  މީދުކުރަނީ.އްސަލަ ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމަށް މި އުވިދާޅުވާ މައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ށް.ޙަސަން ޒަރީރަ އަރުވަނީމި ތު ފުރުޞަމިވަގުތު  އަޅުގަނޑު ދެން

 

 ކަދެއްކެވުން:  ވާހަ ރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު އި  ދާވެރިމަތި



  

މުޤައް ޝަމީ  ސްތާޛުއުއަލްމަރުޙަބާ  ރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ގޮތްގޮތަށް  ޙުސައިން  ފާޑުފާޑުގެ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެންމެ  މް. 

ރަނގަޅަށް    ވަރަށް  ދެއްވައިފި ހަމަ ގާނ ނީ ހުދ ދުގެ ތެރެއިން   ންކަން ޤީގެ ޔަނެ ކަމުމައްސަލަތައް ނުބަލާ  ކޮށްޑުފާޑުފާ

ނިއްވަން ބޭސުވާލުކޮށްލަ   އަޅުގަނޑުރައްވާނީ.  ކު ވާޢުމަނިކުފާނުގެ ދަ  ކަމަށް  އިބަލާފަ   28  އަހަރުގައި  5މިދިޔަ  ނުން 

އަލްއުސްތާޛާ  ރަކިއުޓަރ ޖެނެ ޕްރޮސެފާދެއްވިޢުއިސްތި  ގައި  2019ބަރު  މްނޮވެ އެކަމަބިސާމްޢާއިޝަތު  ލް  އެ  ގެ  ނާ 

ހުރިއި  އެބަމަޤާމުގައި  ވެސް  ވަ ރުގައި  ގިނަ  ހުރި  ދަސިޔާސީރަށް  ކަނޑައެޅިގެހަ  ނގޭތޯ.އި  އިކޮށްފަ ތައްވާޢު  ން  މަ 

ދަގޮތަށް  އެނގޭ  ހަމަ  ށްމެންނައަޅުގަނޑު ސިޔާސީ  ގިނަ  ވަރަވާކޮށް  ޢުބޮޑެތި  ލީށް    އި ޖަލަށްލަ   ތައް ޑަރުންސިޔާސީ 

ދީފައިވޭ އަނިޔާތައް  ބޮޑެތި  ފާހަ  ހަމަ   .ވަރަށް  ޙައްޤުތައް  އެއާއެކު  ބޭނުން  މަގުމައްޗަ  ހޯދުމަށްގަކޮށްލަން  ށް  ޓަކައި 

އެބަހުރި    .ނިކުތް ދެކޮޅަށް  ރައްޔިތުންނާ  ނިކަމެތި  ދަރިޒަޓެރައެތައް  ކޮށްޢު މްގެ  އިނ ވާތައް  ދައް   .ގޭތޯފައި  ކަނީ  މި 

ކޮށް އެތައް  ވާޢުގެ ދައެބަހުރި ޓެރަރިޒަމް  ވޭ ޕޯސްޓަކުން ވެސް ޔެލެލި  މާ ޒާހަރާއަށް ނިކުތީވާއެއް ނ ން. މުޢުކުޑަކުޑަ ދަ

ށް  އަޅުގަނޑަމެއް  ކަންޤީރެއްގެ ޔަގެ ސުވާލަކީ ކިހާވައަޅުގަނޑު  މްތައްކޮށްފަ.ކުދީ ހަމަ ބޮޑެތި ޙު   އަނިޔާތަކެއް ބޮޑެތި

 ޝުކުރިއްޔާ.  ލު އިނގޭތޯ.ތަމަ ސުވާފުރަ .ވާތައް ނުކުރާނެ ކަމުގެޢު ނެތޯ މިފަދަ ސިޔާސީ ދަދެވިދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝަމީމް.   ޖަވާބުދެއްވުމަށް ދަންނަވާލަން  ސުވާލުތަކަށް އެ  އަޅުގަނޑު މެންބަރު. ޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އިއް އާދެ!

 

 ވުން:އްކެ ދެމީމް ވާހަކަޙުސައިން ޝަ

ރިވާ މީހުންގެ  ތެރޭގައި ތި ވިދާޅުވާހެން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެ އަހަރު    5ވެދިޔަ  މި ވޭތު   ޝުކުރިއްޔާ.އާދެ!  

ދަ އެކަށީގެންނުވާ  ތަފާތު  ކަންތައްތައްވާޢުމައްޗަށް  އެ  ކުރެވިފަ. އެއީ  އެހެދެ  ،ތައް ހުރީ  އެކަން  ން  ވާ  ން  ދިމާވީމަ 

ލެއް  ސާދަނީ. އޭގެ މި  ގެއްލިގެން މި ކުރާ އިތުބާރު    ،މާ ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތްދުލުގެ ނިޒާޢަ  ޢީނާޖި  ގޮތަކީ

ސެޕްޓެމް  ދިޔައިން   އަޅުގަނޑުން  ންނަވާލަފާނަދަ  އަޅުގަނޑު އަހަރުގެ  ކޮމިދިޔަ  މަސްތެރޭ    . ލަމާފުއްޓަށް ބަރު 

ޓެރަރިޒަމީ  18ކޮލަމާފުށީގައި   މައްޗަށް  ތުހެއްގެ  ބޮޑު  އިގެން  ޖަލަށްލަ   ށްގެންހުމަތުކޮމްގެ  ވަރަށް  ހަމަ 

ކޮލަމާފުއްޓަށް ގޮވަކީ  18މެން  އަޅުގަނޑުޓެރަރިސްޓުންނަށް ހަދައިގެން އުޅެނީ.   މީހުން  ބެލިއިރުގައި  އްސަ  ލުން  އެ 

ޕޯސްޓަރެއްކޮންމެ ދެން  މިހައްޔަރުކޮށްގެން    އުޅެނިކޮށްހަރުކުރަން    ވެސް  ޓެރަރިޒަމްގެ  އަނެއްހެން  އޭގެ    އުޅެނީ. 

ނެތް.  މައްސަލަ   އަޅުގަނޑުމަތުކުރުމަކުން  ތުހު މައްސަލައަކީ  އަޅުގަނޑުއެއް  ބަދުވަސްވަންދެ  30ގެ  ންދުގައި  ން 

ޓެރަރިސްޓުންނަށް  އި ބަހައްޓާފަ ބޮޑު  އެވަރު  ބަންދުވަންދެން ދުވަސް  30ވެގެން  ހަމަ  ބަހައްޓާފައި    މީހުން  ގައި  އެ 

ޕީދ ކޮށްލިއި ނުވޭ.  ފުރިހަމައެއް  ވެސް  ތަޙުޤީޤު  މީވެކޮންމެ.ޖީ  ރުގައި  ޖަވާސް  ކިހިހަކު  އެބަޖެހޭ  ނެއްތޯ  ބުދާރީވާން 

 ؟ނެތީތޯކި  ހެދުވަސްވަންދެން ބަންދުގައި މި ތިބެންޖެހުނީ. އެމީހުންގެ މައްޗަށް    30މީހުން    18ކީއްވެތޯ މި   ؟މިވީ



  

ބަދަދިމާވި  ން އެކަ  ދެން ވެރިކަން  ދަލުވުގޮތަކީ  އެ  ގުޅިގެން  ނުގެންޢުމާ  ކުރިއަށް  ނިންވާތައް  މާލެއްވީ.  ގޮސް 

ހުންނަނީ  ،ނަމަވެސްއެހެން ވެސް  ކުލަ  ސިޔާސީ  އެކަމުގެ  ހެއްދެވީމާ  އެކަމުގެ  އެގޮތަށް  ހެއްދެވީމާ،  އެގޮތަށް   .

އިތުބާރު ކުރާ  އެ  ރައްޔިތުން  ދޭތެ  ،ސަބަބުން  ސިސްޓަމާ  ގެއްލެގަ ރޭމި  މި  އިތުބާރު  ކުރާ    އަޅުގަނޑު ނީ.  އި 

ޕްރޮސެ މި  އެއްނުވެއްޔަޢަށް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަގަސްދުކުރަން  ރޮލަށް،ގޮތަޖެއްޔާ  ހަމަ  ގޯސްކޮށް    ދިމާލަށް  ށް  އެގޮތަށް 

އެ   ނުވަތަ  ގޮތަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހުރިޝަކަމަށް  ކުރެވިފައި  ގޮތަށް  ބަ   އްކުވާ    ކަންކަމުގައި   އެ   އިލަކަންތައްތައް 

ދަންނަވަފި މި  ފިޔަވަޅޭ  ވަޔަވަޅުއެޅުން.  ވާހަނީ  ވަކިކުރާ  އެހެންނަމަޒީފާއިން  ނ ން.  ކުރާ    އެކަން   ، ސްވެކައެއް 

ކޮންމެހުމީ އިނގެންޖެހޭ  އެބަ  އެ  ވާންންނަށް  އެބަ  ކަމެއް  އެކައެކަން.  ޖެހޭވެސް  ހަމަ  ނިމުނީއީ  އެ ން    އަދި   މާ 

ދެން ނ ން  ނިމުނީއޭ.  ގޮތެއް  ކަމުދާ  އެހެންއެއީ  ދޭމާވީ.  ނިޒާމާ  މި  ގޮތަކީ  މިވާ  މީހުން،  އިތުތެރޭގައި  ބާރު  ކުރާ 

ވާއެއް އޭގައި  ޢުދަ  ޔާ ސިޔާސީ އްޔަނުވެއްޖެއް ޢަށް  ޓަރ ޖެނެރަލަކިއުވަން ޕްރޮސެއަރުން  ންކަޤީޔަ  އަޅުގަނޑުގެއްލެނީ.  

އެ ނުކުރާނެ.  ހު  ،ހެންނަމަވެސްއެގޮތަކަށް  މަޤާމެއްގައި  ސިޔާސީ  ވެސް  މީހަކު  މީސިޔާސީ    އް ކުށެވެސް  ހަކު  ންނަ 

އެކަމުގެ  ކޮށް ދަކުށުއެ  ފިއްޔާ  ކުރާނަންޢުގެ  ނެތި  ފަސްޖެހުމެއް  އެއްވެސް  ހަމަ  އެއްވެ  .ވާ  ކަހަލަ  އެކަމުގައި  ސް 

ވެސް   ވެސްއަޅުގަނޑައުނދަގުލެއް  ކަންބޮޑުވުމެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ނެތް.  ކައެކަމު   ،ކަށް  ބިރުވެރި  ވެސް  ގެ  މެއް 

ދިމާވެއްޖެޙާއެކަހަލަ    ނެތް. ކުރާނަލަތެއް  އެހެންއްޔާ  ހަރަ   ،ވެސްނަމަން.  ސިޔާސީ  ކަހަލަ  ދަންނަވާ  ކާތެއްގެ  މި 

ނާޖާ އޭގެ  ޖިނާ  ،އިޒުތެރެއިން  ކުރާ  ދުލުގެ ޢަ  ޢީ މި  ގޮތަށް  ދެކެވޭ  ކަމަށް  ގޮތަށް  ނެގޭ  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  ނިޒާމުގެ   

  ން.ހުއްޓުމަކަށް ގެންނާނަކަން އެ ކަންކަން ކަން

 

 ކަދެއްކެވުން:  ވާހަ  ޒަރީރު ރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ވެރި ދާއި މަތި

ވިދާޅު ސުވާލު  ޕްރޮސެ ދެވަނަ  ދެވެއްޖެ  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލް  މުވައްޒަފެކިއުޓަރ  ގޮތު ވަނަ  މަނިކުފާއްގެ  ނު  ގައި 

ނެ. ހަމަ މި ޤައުމުގެ  ވޭ ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ހުންނާބ ލުކުރެ ޤަ  އަޅުގަނޑު.  ކަމަށް  ންނެވި އިގެވަޑަ

ރާ   ދާއިޢީސަރުކާރުން ޝަރު ދާއިރާ ފެއިލްވެފައި އޮތް ކަމަށް.  ޢީޝަރު   އެއް ޝަކުވާއެއް މިޑު ބޮންމެރައްޔިތުން އެ

އިހަރު ގިނަ  ޓަކައި    ކުރުމަށްޞްލާޙުދަނާކޮށް  ވަރަށް  އަޅަފިޔަވަޅުދަނީ  މަނިތަކެއް  ދެކެވަޑަކުމުން.  އިގަންނަވާ  ފާނު 

ފިޔަވަޅުތަގޮ އަޅަމުންދާ  މި  މިހާރު  ޕްރޮޑަތުގައި  ގޮތެ ކްޓިވްކަކީ  ނަތީޕޮޒިއްގައި    ނެރެވިދާނެ  ޖާތަކެއް  ޓިވް 

  ؟ކޮބައިތޯ ކީ ނިކުފާނުގެ ތަޞައްވުރަ މަނަމަނީކަމަށްވަ އެހެންނ ން ތޯ.ކެއްފިޔަވަޅުތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް ގެންދަވާ.  އާދެ! ކުރިއަ

 



  

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޝަމީމްޙުސައިން 

މިހާރުއަޅު ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުއްގަނޑު  މި  ގެ  ފިޔަވަޅުތަކަކީވަމުން  ދެން    ންދާ  ފިޔަވަޅުތަކެއް.  ރަނގަޅު  ހަރުދަނާ 

ރަނގަޅުކުއިތު  އަދިކުރެވޭނެ  ރަނގަޅު ބަ ރެރަށް  ކަވޭނެ  އެބަހުރި.އިވަރު  އަޅުގަނ  ންތައް  ވައެހެންނަމަވެސް،  ރަށް  ޑު 

މިހާރު  އިތުބާރު އެބައޮތް  ކޯޓަށް  ސްޕް  ފަނޑިޔާރުންނާޔަންކުރެވި އްޢަރީމް  މިއަދި  އިފައިވާ  އްޔަންކުރަން  ޢަ  ހާރު 

ފަނޑިޔާރުންނަކީ  ފަހަޅުއްވާށަހު އޮތް  ދާއިރާގައި  ނުންއަޅުގަނޑުމެ  އިމި  ސުވާލެއް  އެއްވެސް  ގެ  ވަރު އްދޭއުފެނަށް 

ބޭފުޅުންއިންޓަރގްރި ރަނގަޅު  ހުރި  ރަނ  .މަށްކަ  ޓީ  ބޭފުޅުން  ކުރައްވާނެޅަށް  ގައެ  މިހެން    ކަންތައް  ކަމަށް. 

ދި  އަ   އެކަނި.  އިލާގަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަ  ބޭނުންވޭ އަދި މިއުޅެނީ  ންކު ފާހަގަކޮށްލަމަގަނޑު އެކައިރު އަޅުދަންނަވާ

އަދި  އިކޯޓު ހަ އެބައޮތް.  އަޞަ ޚާއް  ވެސް  ކޯޓުތަކޮށް  ޖިނާތޮޅުތަކުގެ  މި  ހުށަހެޅޭ  އް.  އަތޮޅުތަކަށް  މައްސަލަތައް  ޢީ 

ކި  ވަ   މެއްޢީ ނިޒާއްނުވޭ މި ޝަރުޔެކަށް ހިޅުގަނޑަޓްރަކްޗަރ އޮވެގެނެއް އައޮތް ސްއި މިހާރު މި ރުގައި ލާއިގޮތަށް ބަލަ 

ހަލު އިތުރަކަ ސްޓްރަކްޗަރޭ ވިށް  މިވާނެހެނެއް.  ރަޅުތަކު ތޮއަމި  މިދިޔަ    ދަންނަވަނީ    ހުރިގޮތަކޯޓު  ކުގެ ށްތަގެ  ށް  ތައް 

ޖިމައްސަލައަ  10ރުގައި  ބަލާއި ހުގިނައި  މައްސަލައަށްވުރެ   10ނާޢީ  ށްވުރެ،  އޮތީ  ން  މުޅި    10% ށަހެޅޭ  ކޯޓޭ 

ވެސް ހުށަހެޅެ އަލަމައްސަ   52.  ރާއްޖޭގައި  ގިނައިން  އެހެމުޅި    ޓަށްކޯ  4ނީ  ށްވުރެ  މީގެ    ،މާވީންރާއްޖޭގައި.  މިއީ 

ބަލަ ސްއަށްކްސްޓިޓެޓިސް ކޮންމެވެސް އިގެ  އަޅަންޖެހޭން  އެބަ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކަހަލަ  ކޯޓު  .  ރަށްރަށުގައި  ތައް  ބައެއް 

ހުންނާކަށް ނެތަސް ޖިސްޓްރޭޓަ މެހުންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ޗަރެއް  ރަކްފިޒިކަލް ސްޓް  .ނުޖެހޭ  ކޮންމެހެން    ރަކު 

ހަރު  އަތޮޅަށް ތިން އަ   4  .ދ  ،ފ  ، މ  ، ވލަކަށްމިސާ  ނޭޅޭ.އް ހުށަމައްސަލައެ  ހުރި ން އެބަ  ތަންތަބައިވެރި  ފުދޭނެ

ހުށަހެޅުނީ   ތެރޭ    13ތެރޭގައި  އަހަރު  ތިން  އެހެންވީމާ  13މައްސަލަ.  ނަންމައްސަލަ.  މި  ބަލައިގެން    ކަށް ބަރުތަ، 

  ޝަލް ސަރވިސް ޖުޑީހިތުން    . އަޅުގަނޑުއިމުކުރަންގާލައިންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް  އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސްޓްރީމް

ޖުޑީޝަނުކޮމި އެންނާއި  ބޭފުޅުންޝަލް  އެ  ބައްލަވާފަމިހިސާބުތަ  ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ބައްލަވާނެ.  މިކަމާ    އި އް 

އި  މާލޭގަ މި ގެނެވެނީ  އަދި   ބަދަލުތައް  އިމުކުރައްވަންވާނެ. ދެން މިހާރު މި ގެނެވޭ ގާ   އޭގެ ސްޓްރަކްޗަރެއް ބެހޭގޮތުން  

އަތޮޅުތަކުގަޑުބަބޮ  ، އްބޮޑު ޗަންކެ  ގެމީ   އެކަމަކު  ޓުތަކަށް.ހުރި ކޯ އަދި  ކަށް  ޅުތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރަ. އަތޮއިއެއް އޮތީ 

. ދެން  ނީވާމު އެއްކޮށް ހަލުވިނިޒާއި މުޅި  ޙަޤީޤަތުގައިސްގެން  އަ، އެ ބަދަލުތައް  ދޭ. އެހެންވީމާއެއްވެސް ބަދަލެއް ނާ

ދަންނަވާއިރު   އެނގޭ މިހެން  ޕް  އަޅުގަނޑަށް  ޖެނެރަލްރޮސެކިއުމި  ޢާއްމު  ގެ ޓަރ    ގޮތެއްގައި އޮފީހުން 

ގާތްގަނޑަ ހާހެއްހާ ކަށް  ޕްރޮސެސްކުރައްވާނީ  މައްސަލަ.  ދެ  ކޯޓުތަކު މައްސަލަ  1000އިން  ރެތެ  އޭގެ   މާލޭ    ން އަކީ 

މަ އަތޮޅުއަމައްސަ   1000އަނެއް    އްސަލަ.ހުށަހެޅޭ  އެހެންވީމާކީ  މައްސަލަ.  ހުށަހެޅޭ  އަތޮޅުތަކަށް  އެ  އިން  ރެތެ  ، 

%މި މައްސަ   10ދަންނަވާހެން  ހުރިހާ  މި ކޯޓަށޭ  އެހެންވީމާ  ލައެއް  ނަންބަ ދަނީ.  މި  ބަލައިގެން  ރަ،  ށް 

   ނެ.ނެރެވޭޖާއެއް ޔާ ރަނގަޅު ނަތީވިއްޖެއްމަސައްކަތްކުރެ

 



  

 : ހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާ 

  ވުމަށް އެދެން.ރު ކުރިއަށް ގެންދެރީ ޒައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އްޔާ. ކުރިޝު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒަރީރު  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން 

އެއްވެސް    ،ން ބޭނުންކޮށްލަސުވާލު   ހަމަ އެއާ ވިދިގެން ން  ދެ ؟އޭއޮވޭތޯޞާ  ޙިއް  އި މެއްގަރފަވ  ލޯ  އެއްވެސް   ލު.ސުވާ

އޮރފަވ  ލޯ މަނިކުފާނުގެ  ޙިއްޞާ  ވަނީނަމަ  ންނަމެއްގެ  ޤަބ ލުކުރެއް ކަމަށް  އެއްވެސް ކަހަލަވޭތޯ  ނެތި  އޭ   ނުފ ޒެއް 

 މަށް.  ކަ ރެވޭނެޒިންމާ އަދާކުގެ ކަމާ އެއްކޮށް މަނިކުފާނުޤިއްލު މުސްތަ އިކަމާނިވަންމި

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 .އެދެން ން އުންދިއިން ޝަމީމް ކުރިއަށް ގެސަޙުއުސްތާޛު ލްއަ

 

 ސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙު

އެސޯސި  ޝަމީމްއަށް  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު އިއްޔެއާ ހިންރފަ  ވ ޔާ ލޯޓްސް ކިއޭއެންޑު  ގަމުން އައިން.  މެއް 

  ގެން އެ  ގުޅިމަތިލުމާ މި މަޤާމަށް ކުރި  އި،އިސްތިޢުފާދީފަ  މުންރފަ   ވވާނީ އެ ލޯއިއްޔެ އަޅުގަނޑު    ،އެހެންނަމަވެސް

އިސްތިޢުފާމުރފަ  ވ ލޯ ޕްރޮސެކިއުޓަރ    އި ފަދީން  އަޅުގަނޑު  ދެން  މަޤާވާނީ.  ޔަންވެއްޖެއްޔާ  އްޢަށް  މަޖެނެރަލްގެ 

އިތުރު ވިޔަފާވެސް ހުއްދައެ  ގާނ ނު އިތުރު ލޯ   .ރިއެއް ކުރާކަށްއް ނުކުރޭ  ރާކަށް.  ކަތްކުސައްމަ  އިގަ މެއްރފަ   ވއަދި 

އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާ ކަމެއް  އެކަހަލަ  ނުކުރަންޏަ  ،  އެކަމުނުކުރާނަން.  ސަބަގެ ކާ  ނުފ ޒެއް ބު  ފޯރުވޭނެ  ވެސް    ން 

 ނޯންނާނެ. 

 

 އްކެވުން:  ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

 .  އް ދަންނަވާލަންތްތެރި މެންބަރު އެހެން ސުވާލެޑަ ވަގުތުކޮޅެއް އެބައޮތް އިއްޒަ. އަދި ކުކުރިއްޔާޝު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ރީރު ޒަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މަތިވެ

.  ގޭތޯ އި އިނފަކަށް ހަދާއްޔަ ހާބޮޑު ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ  ސަރުކާރުން މި ޤައުމުޤައްރިރު. ނިމިދިޔަ ޔާ މުއާދެ! ޝުކުރިއް

  ށް ޕްޝަނަގަކޮށްލެވޭވަރުގެ ކޮރަ. ހަމަ އޭޝިއާއިން ވެސް ފާހަ މަކީ ވެސް އެއީންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުއުމަށް ދިމާވި އެމި ޤަ

އަޅުގަ  ވަނީރާއްޖެ ބޭ ވެއްޓިފަ.  ޖަމްޢިނޑުމެންނަށް  ރިޕޯޓުތަކުރުގެ  ނެރޭ  ފަހަތުގައި  އްޔާތަކުން  ވަރަށް  ގައި 

ވަނައަޅުގަނޑުމެން ލިބެނީށް  ވެސްނަތައް  ފަހަތު    އެންމެ  ޗާޓުން  ޓޮޕް  ހަމަ  އޮއަޅުގަނ  އިގަ އިނގޭތޯ.    ތީ. ޑުމެން 



  

ޝަން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި  ކޮރަޕް  ރާއްޖެ  ކަމަށް ވަނީނަމަ  ނަށް މި މަޤާމަށް އާދެވިއްޖެނިކުފާލަކީ މައަޅުގަނޑުގެ ސުވާ

  ؟ތޯގެންގުޅޭ ތަޞައްވުރަކީ ކޮބައި

 

 ދެއްކެވުން:ސައިން ޝަމީމް ވާހަކަޙު

ނީކީއެއް  ޝަނޭ މި ކިޔަޕްނެއްހެން ކޮރައެއް. އަމައްސަލަ  މައްސަލައަކީ ވަރަށް ބޮޑު  ޝަންގެ. ކޮރަޕްޔާއާދެ! ޝުކުރިއް 

ކޮ ކުދި އެކަންރަކުދި  ނ ން.ޕްޝަން  އެންމެ   ޏެއް  ކޮރަ  ހަމަ  ކޮރަ  އެންމެ ގެން  ފެށި  ޕްޝަނުންބޮޑެތި     ޝަނާ ޕްކުދި 

މައްސަލަ  ތި  ރާއްޖޭ ހަމައަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންއްލުކުރަން  ޙައެކަން  ބައޮތް.  ގައި  ހިތުން  ކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑު  ނަށް 

ރަ މިދަންނަވަތްޝަރީޢަ  ގަޅަށްނކަމަކީ ސަކަރާތްނުޖަހާ  މި ހިންގުން. އެހެން  މެން މި  ޑުމިހާރު އަޅުގަނސާލަކަށް  ނީ 

ޕްރޮސެސްގަ މިއޮ  އިގެންގުޅޭ  ތެ ތް  މިހާރު  %ނިޒާމުގެ  މި  މަސްމަ  70ރޭގައި  މައްސަލައަކީ  .  އްސަލަ ތުވާތަކެތީގެ 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ އޮފީހު   މާނައަކީ  %ޖެނެރަލް  ދަނީ  70ގެ  ކެމަސައްކަތް  ބޭނުން  ދަދު  އަހާވަރަކަށްތޯ  ކިކުރީ  ނެބިސް 

ދުކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން  ގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް މައަޅު  އޭ.މި މަސައްކަތުގަ   އި ފަރާރާމް ކިބަލައި އޭގެ ގް 

ކު މީއަސްލު  މެ ށްތަކަށް  މާރާމާރީހުން  ދީނީ  ރުމާއި  މި  ކުށްތަކާއި  ގޭންގު  ހަރުކަށި އާއި  އުފެދިގެން އުޅޭ ގޮތުން    ކަން 

މިކަމާކަން ޖިން ކުޑައި  މި އަ ކަންކަމާއި ކޮރަމުގެ ނާކުރުސީ ގޯކުދިންނަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ސްލު ކުށްތަކަށް ޕްޝަނާއި 

  . އެހެންނަމަވެސް، ށެއްސްކަމެއް ކުކުރުމަކީ ހަމަ ގޯ  ކްމަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފި   ންނަވަނީފޯކަސް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. މިދަ

ދޭ ކުދިންނާ  ބޭނުންކުރާ  ދެން ޝަރީއެ  މި %ނީތޯ  ތްކުރާޢަތެރޭގައި  ދާމަސަ  70ދަޢުވާކުރާނީތޯ  އެއަ އްކަތް  ކަށް  ންވީ 

ކަނނޑުމެއަޅުގަ  ނ ނޭ. ވަގުތު  މަސައްކަތުގެ  ގޮތާއި  ބައްޓަންކުރާ  މަސައްކަތް  ގޮން  ކޮންމެވެޑައަޅާ  ލަ  ކަހަ ސް  ތުގެ 

 މިހާތަނަށް  އަކީ ށް އަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާކުރެވޭނީ. އަޅުގަނޑަކަސްބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ. ގެނެސްގެން އެކަމަށް ފޯ

ކޮރަ މި  މައްސަލަތަކު މިދަންނަވާހެން  ވަ ޕްޝަންގެ  ލިގައި  ބޮރަށް  ވަރަށް  ގިނަ.  ވެސް  ވަރަށް  ޔުންތައް  ޑެތި 

މައްސަލަތައްކޮންޕް ބޭނު  .ލެކްސް  މިއެކަމަށް  ކަންކަން  އެހެން  ނުދެވޭ  ވަގުތެއް  އެކަށީގެންވާ  ކުދިކުދި    ބުނާ  ންވާ 

ތިޒާމެއް  އް މަދުކޮށްފައި އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ނުދާނެ އިންކުދި މައްސަލަތަ   ،ން. އެހެންވީމާގިނަކަމުމައްސަލަތައް  

މަފައި ދެރާވާ ބޮޑެތި  އަޅުފޯކަސްތަކަށް  އްސަލަން  މުންނަށް  އާން. ދެން  ޙައްލުވާނެގަނޑު ހިތުން އެ މައްސަލަ  ކުރީމަ 

ޤަބ ލުކުއާންންވީ  ފެންނަ ކޮރަރެވެމުންނަށް  ހިނގައިފިއްޔާޕްޝަންންވީ  ކަމެއް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ    ގެ  ތިމަންނައަކަށް 

އެކަން ކޮށްފިއްޔާ އެކަމުގެ    . ތިމަންނަވެސް ނުދެވޭނެއޭ  . ކޯޓަކަށް ލާރިއެއްއޭނެރުވޭވެސް ނުފޯ  ކަށް ނުފޯޒެއްނެރަލަޖެ

ލިބޭއަދަ އެމާނައަކީ   ނެއޭ.ބު  ގޮތަކަ  އަގުބޮޑުކަމަކަށްހެން  އެ  ދަންނަވަންޏާ  ކުށް  އަގުބޮ ށްކުރުވާނެ.  ވަރަށް  ޑު  މަކީ 

 .ލުކުރަނީބ ޑު ޤަކަމަށް އަޅުގަނ އްލުކުރެވޭނެ އޭރުން އެ މައްސަލަ ޙަ. ވާންވީމަކަށްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

އިއްޒަ މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޙަސަން  ރި  ތެތްއާދެ!  އެ  ޒަމެންބަރު  ވަގުތު  ޓުމިނި  10ރީރުގެ  ގެ 

ފުރުޞަތަހަމަވެ ދެން  އެދިއްޖެ.  މި  އޮ  އި ންފަވަޑައިގެކަށް  ބަލާއިރު ތަރުތީ  އިއްޒަތީބަށް  ޢަލީ ގައި  މެންބަރު    ތްތެރި 

   ޓުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް.މިނި 10މެންބަރަށް ހަމަ މި  ތްތެރި. އިއްޒަޙުސައިން

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާ ކެންދ  ދާއިރާގެ މެން

އަޅު ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  އުފާވެސްހަ  ގަނޑު ވަރަށް  ވަރަށް  މި ވޭމަ  އިންޓަރަނ     ހަމަ    އެއްއުވިރ ގަޅު  ކުރަން 

ފުތީ  ލިބުނީ ކޮށް ވެސް.  އިރުވަ ލަންރަތަމަ  މިދިޔަ  ސުވާލަކީ  އޮތް  ކެންދ އޭ  އުއިގަ  ފެށިގެން  ހިސާބަށް    އާދަފުށިން 

ދެފަތާ އަޔަފައި  ރޭހުގައި    ންން  މި  ދުވެފަކޮޢާމުނާޖަ  އިބައިވެރިވެފަމޭން  މި  އިނޑުއަޅައިގެން  ކަމެއް  ހުރިހާ   ދެން   

 އްވީ.  ރިމަތިލެމަށް ތި ކު ކަ ޖެނެރަލްޕްރޮސެކިއުޓަރ ކުރަންހޭ  ކީއް ކޮށްފައި އަސްލު

 

 ކަދެއްކެވުން:ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަ

ޖެނެރަލް  .ޔާއާދެ! ޝުކުރިއް  މަޕްރޮސެކިއުޓަރ  ވިޔަޢަ ށް  ޤާމަގެ  އަޅުގަނޑު    ސްއްޔަން  ވަރަށް  ގަ ވެސް  ސްދުކުރަނީ 

 މަޤާމަށް  ގަނޑު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ . ދެން އަޅުރަންކު ތުން ކަސްރައިދުވާގަ  ހަމަ  ،ރަތުފިޓްކޮށް ހުންނަން. ކަސް 

އިރު ފަހަތަށް  އަހަރުވީ  15ށް އަހަރު މިވީ. ވަރަކަ  15ލި ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑު މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ ކުރިމަތި

ޚާއްބަލާލިއިރު އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޞަގައި  އޮފީ ޖެނެރަލް ކޮށް  ފުރަގެ  އެންމެ  މުހުގެ  ފުގެ  އްޒަވަ ތަމަ 

ޒާމު  ޔޭ. މިހާރު މިއޮތް ނިޗަކީ މިއީ ހެއްރިންނަށް ދ ކޮށްފައިދާ އެއްމެންގެ ދައަޅުގަނޑު  އިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންހަ

  ޖަވާބު ގެ  ދާނީ. އެ ސުވާލު   އިދ ކޮށްފަ  ނީ. ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއްތޯމެން ދ ކޮށްފައި ދާނޑުގަ އަޅުހެއްޔޭ

އަޅުގަނޑު އަޅު  ހޯދަން  ޤަސްގަގަނޑު  ކުރިމަތިލީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދ ކޮދުކުރަނީ  ދަނީއުމަށް   ،ށްފައި 

ޗަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދާ އެއް  އިފަ ދ ކޮށްށްޖެއަރާއްނ ނީ ވަކީލުން މި  ޅުގަނޑުމެންނޭ މި ދަންނަވަނީ މި ޖީލުގެ ގާއަ

ޝަރުލެގަސީއަ ރަނގަޅު  ރަނކަށްވާންވީ  ނިޒާމެކޭ.  ޖުޢީ  ޖަސްޓިސްގަޅު  ކްރިމިނަލް  އެ ޑީޝަލް  ނިޒާމެކޭ.  އީ  ގެ 

  ، ނުވާ ނެތްރަން ބޭނުންވާ ލެގަސީއަކީ ވާދ ކުށް އަޅުގަނޑު  ސްގެ ނިޒާމަޖަސްޓި  ރިމިނަލް ކްފޯކަސްކުރީ  ގެ  އަޅުގަނޑު

ނގަޅަށް  ހިނގާ ރަ  ރުގެ ޝަރީޢަތްފެންވަމި ރަނގަޅު    ، ނެތްޝަން  ރަޕްކޮ  ،ނުތިބޭމީހުން    އި ގަބަންދު  އިޖަހާފަވާނުވާ

ޒާމު  ، އެ ނިއެހެންވީމާ  ން.އިމުކުރުގާ  އްމެޒާކަދެއްކޭ ޝަރުޢީ ނިއެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ވާހަ  ވަންކަމާނި މި  ،އްކޭވާހަކަދެ

 . ޤާމަށް ކުރިމަތިލީމުކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މި މައިގާ

 

 ކެންދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

  މި   . އިނގޭތޯ  ތެރޭގައި އަހަރު  ފަސްމި    ހިމެނޭގޮތުގައި ޝަމީމް    އް ވަކީލެ  ކުރެވުނު އެއް ގިނައިން ސަސްޕެންޑު  އެންމެ

ވެސް  ންޑުކުރެއްސަސްޕެ އަޚުންހަމަ  ވީ  ސްއަޒްހަރުގެ    ހަމަ  ޝަމީމުގެ  ހަމަ    އި ޓުގަ ކޯ  ޕްރީމްގުރެޖުއޭޓުން 

 ގިނަދުވަހު  ކީ އެހާ ތުންގެ ހިތުގައި ވެސް އުފެދޭނެ ސުވާލަޔިއްމު ރައްރަނީ ޢާ ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަ   ން.ތިއްބަވައިގެ

ޖެނެ  އި ންޑުކުރައްވާފަޕެސަސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ވަޑައިގެންނެވީދެން  މީހުންމާރަލްކަމަށް  ސަސްޕެންޑުކުރި  އެ    ނާ  

ޢަމަލުތެދޭ ކިހިނެއްތޯއޭ  ވަރަށް  ރައްވާނީކުފުޅުރޭގައި  ދެން  ޖެނެރަލްގެ.  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މަޤާމަށް  އަނެއްހެން   

ގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ  ހަމަ  އެންމެ    ގައިޖޭހިރާއްވަޑައިގެންނެވި ކަމަށްވަންޏާމު ދިވެ  މީހާއަށް  އެއް  ނުފ ޒާއި ބާރުގެ 

  ؟ނީތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާރި މީހުންނާ ދޭޑު ކުންނެއްތޯއޭ އެ ސަސްޕެ، އެ ޙާލަތުގައި ކިހިނީ. އެހެންވީމާވާ
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ޝުކުރި  ވާއާދެ!  އަޅުގަނޑު  ބެހޭއްޔާ.  އެކަމާ  ލިޔެފަ.އާ ގޮތުން  ނީ  ވެސް  ކަން  ޓިކަލްއެއް  ކުރާނީ  އަޅުގަނޑު  ތައް 

އަޅުގަނޑުއްކިހިނެ އެކަމުގައި  ޞަ  ތޯ.  ރަސ ލާ  ހޯދަނީ  ވަޞައްލަމަ ލައިހިޢަ هللاއްލައިރުޝާދު  . ޅުންހަޔާތްޕު  ގެ 

ރަސ ލާއަށް  ޠާ މީހުންނަކީ  އުއިފްގެ  ބޮޑަށް  ބޮނއެންމެ  އެންމެ  ދުއްތުދަގ ކުރި  މީރާޑަށް  އެ  މީހުން.  ހުންނާ  ކުރި 

ކާގެ  މައްށްލައްވަން.  ކޮ އިޚްތިޔާރުކުރެއްވީ އެ މީހުން ދ  ވެން އޮއްވާ ރަސ ލާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރެ  ތެރޭގައި ބޭނުން ދޭ

ކާ  މައްވެން  ތަކަށް ކަންތައް ކުރެކޮންމެ ގޮމެދު  ންނާރާކުރި މީހުން އެ މީހުށް ތުސ ލާއަރައެންމެ ބޮޑަށް  މުޝްރިކުން  

އޮތް  އްވި ރެފަތަހަކު ދ ކޮށްލެއްވީ  ދުވަހު   އެ  މަވެސްނަ  ދުވަހު  މީހުން  އެ  ކުރެއްވީ  ކަންތައް    ، އެހެންވީމާ   .ވެސް 

ބ ލުކުރަނީ އިންޞާފު  . އަޅުގަނޑު ޤަތްއެއްވެސް ކަހަލަ ހިތްބުރަކަމެއް ނެ  އެއްއަކުޑެއް އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރެއަޅުގަނ

ކައިމުގާ އިން މަށް.  ވާނެ  ދުވަހެއް  އެހެން  ނުވިއްޔާ  ދު ގާޞާފު  މިއަދު  އެހެންވީމާ  އަންނާނެވަހެއް  އިމުވާ  ،  ކަމަށް. 

ޙަވާލުވާން ގޮތަކަށް  މަތިން    މާ  އް. އެއީކީއެއީ  އެނ ން  ކަމެއްޖެހޭ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް.    ޒާމުވެފައި ތިއިންއެހެން  އޮތް 

ކަ  އަޅުގަނޑު  ،މަކާއެކަ އެކަމާންބޮޑުވެއެކަމާ  ދުވާވަރަ  ގެން  ތަރު  ށްވުރެފަހަތުން  މާ  ހަމަޖެހޭ  އެއަށްވުރެ  މާ  ތީބުކޮށް 

 ދަނީ.   ނިގެން މި ވެސް ފެ މިހާރު މުވެފައި އޮތީ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށްއިގާ ނިޒާމު ގޮތަކަށް

 

 : ކެންދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން

% އުސ ލުލް  100%މުސްލިމު    100އާދެ!  ޝަރީޢަތާއި  އިސްލާމީ  ޤައުމެއްގައި  ވަޟުޢީ  އޮ  އާފިޤްޙުދިވެހި  އްވާ 

 ؟ ނީންނަވަތޯ ޝަމީމް ދެކެވަޑައިގަކަމަށް ކީއްވެގެންނީ ހަދަންޖެހެ އްގާނ ނުތަކެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޙުސައިން ޝަމީމް



  

ނެއް ހެދުމަކީ  މި ވަޟުޢީ ގާނ   ކުޑަކޮށް އޮޅިފައި އޮންނަ ކަމެއް  ޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއްފަހަރުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަ

އޮންނަ   ކިހިނެއް  ގޮތަކީ  . އެކަމެއްތޯމިއީ  އޮންނަ  ޕީނަރު ޤުކަން  ނ ން.  ލްޢާނަކީ  ކޯޑަޢާނަރުޤު ކޯޑެއް  ޕީނަލް     ށް ކީ 

  ށް ކުށާއި އަދަބާ ގޮތަ  ނައޮން  ޕީނަލް ކޯޑު މިއޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި މިއޮތް    ރުޢާންވެއްޖެއްޔާ އޭތި އެ ޤު

އޮންކުރެވިފަބަޔާ އެހެންއި  އުޝަރީލާމީ  އިސް  ،ޢާނަކީރުޤު ،  ނަމަވެސްންނާނީ.  އޮތް  އުޅެން  މީހުން  ސ ލުތައް  ޢަތަކީ 

އޮތް ކަނޑައަ އުއެ   .އެއްޗެއް  ޅާފައި  ޒަމާނަތަލުޞީ ތަފް  ކުގެ ތަސ ލު  އެ  ވެއްޓަ  އި ކާއް  މާކާއެ  އެ  ގުޅޭ    ހައުލަކާ އި 

އެއީ  ހެދުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަކަށް  މަޖިލީހަ  ގާނ ނު  ކު ހުދާ  ކޯޓު  . މަސައްކަތަކީ  ރާ ން  ކުރާ  ކުތަ އެއީ  ން 

ބާބުގެ ދަށުން.   ޞަލާމުރުލިޙުލްޞާ މަ  ޖެހެނީން ކުރަން. އެކައެ މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެއީ ހުއްދަ ކަމެއް  .ކީމަސައްކަތަ

އެއީ ލްމުރުޞަލާއަކީ  ޙުޞާލިމަ ގެ  ދެން  ތަރުތީބުން  ކަންކަން  އިސްލާމީއެކަހަލަ  ޓަކައި  ޝަރީޢަތުންދިއުމަށް  ގައި   

އުސ ހަމަ އޮންނަ  އެޖެހިފައި  އަނެއްހެން  ހެންވީމާލު.  ޕީ،  މި  ވިދާޅުވިހެން  ކޯތި  ކީ ނަލް  ގޮތަށް  ރުޢާން  ޤު  ރިތިޑެއް 

ވެއްޖެ މާނަ ދިމާ  ޔާއްކުރަން  މައްސަލަ  އުސ  ތި  އެހެން  އޭގައި  އެހެންނަމަވެސް،  އުސ  ޙުފިޤް  ލުވާނެ.  ލުތަކާއި  ގެ 

ކުރަންވާނީ.   ޝަރީޢަތް މާނަކިޔައިގެން އިސްލާމީލުތައް އެއްކޮށް ހުރިހާ އުސ   މިހެން ގޮސް މި ލާއާ ލްމުރުޞަ ޙުލިޞާމަ

އަޅުގަނޑަށް   ވާ ދެން  އަމި  އަޅުގަނޑު  ދެއްކެނީ  ޝަރީޢާހަކަ  ދާއިރާޒްހަރުގައި  ޑިގްރީ ގެ  ހާސިއިން  އި  ލުކޮށްފަ އެއް 

 .  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޮންނަ މީހެއް 2006ދަ އް ބުނުމުގެ ހުއުޟުނީ ވަ އޮތީމަ. ދެން އަޅުގަނޑަކީ ދީ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: އިން ވާ ލީ ޙުސަ ރު ޢަކެންދ  ދާއިރާގެ މެންބަ

ބައެއް މީހުން  . އެއީ ރާއްޖޭގައި މި ވަކިން  ގައިޤީޤަތުއަޅުގަނޑު މިކަހަލަ ސުވާލު މި ކުރަނީ ވެސް ޙައެހެންވެގެން  

ފަނޑިޔާރު ތިބި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބުނޭ  އެހެންވީމާޠާންނަކީ  އެބަ  ބިމެކޭ.  ކުފުރުގެ  މިއީ  ތިމަންނަމެން ޤ ތުންނޭ.   ،

އޭ.  ންވީކުރަކަމެއް ކުރަންވީއޭ. މިވެނި ކަމެއް    ތަނަކަށް ދާންވީއޭ. އެވެނި   އަނެއް އެހެންނ ނީ  ސީރިއާއަށް ދާންވީއޭ.  

މައްސަލަ  އެ  ބަ  ކު އެބަޔަ އެއްހުންގެ މިއުޅޭ މައްސަލައަކީއެ މީ  ،ގޭތޯނ އި  އަށްއި މިދެންނެވި މައްސަލަގަތެއްޖުމްލަގޮ

މި   އެ ޔަކު ބައްއަނެ   ،ނަށްތުންޤ ޠާއެބަޖެހޭ  އެބަ     މިތަނުމައްސަލަ  މީހަޖެހޭ  އެ  އުޅެވެން  ކު ގައި  ގޮތަކަށް  ހިތުހުރި   

އެހެންވީމާ ޕްނެތުން.  މިކަމަށް  ޖެނެރަލެ ،  ޙައިރޮސެކިއުޓަރ  ޢަދުސިއްޔަތުން  އްގެ  ޤައުމުގައި  މި  ންޞާފު  ލުއިއަދި 

ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ޝަމީމް ގެންގުޅުއްވާނެ  ތައް  ށް މީހުންގެ ޙައްޤުކަށަވަރުކޮ ލުގެ ނިޒާމު ދުޢީ ޢަނާއިމުކޮށް ޖިގާ

  ؟ކަކީ ކޮބައިތޯލުތައުސ 

 

 ވުން:މީމް ވާހަކަދެއްކެ ޙުސައިން ޝަ

ޤަބ ޔާ.  އްރިޝުކު އާދެ!   ފިށްގެން އެ  އްނުކުރަން މީހުން ޕްރޮސެކިއުޓުކޮލެ އަޅުގަނޑު  ބަދަލު މީހުންގެ    ކުރެވިދާނެ ކުރު 

ހަރުކަ  އެއީށް.  ކަމަކަ ދީނީ  ފިކުރުކަމައަދި  އަނެއް  ށްށި  އޭގެ  ހަރުވިޔަސް  ފިކޮޅުން  ވިޔަސް.    ށްކަމަކުރު ކަށި 



  

ޢި  ނުވަތަ  ދީނީ  އެ  ހަރުކަށިއެހެންނަމަވެސް،  ފިލްމާނީ  ތެރެއިން ކުރު   ކު  ގެ  މައްސަލަ  ވެސް  ކުށުގެ  އެ  ށްކުރަންޏާ 

ޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން އެއީ ވަރަށް  . އެއީ ކުށެއް ކޮށްފިއްޔާ އެއީ އަކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްލަވަންޖެހޭނެސެޕްރޮ

  ގެން ޖިނާޢީ ށް ވެ ތަ. އެގޮސަލާމަތްނުވާވަރުގެ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭއެ  މީހާ    ރުމަކީ އެ މަކަށް ވާންޖެހޭ. ކުށްކުއަގުބޮޑު ކަ

ނިޒާމާ  ޢަދު މީ ދޭލުގެ  އިތުތެރޭގައި  ވިދާޅުހުންގެ  ތި  އިތުރުކުރެވޭނީ.  ބަދަބާރު  ފިކުރު  މީހުންގެ  އެ  ލުކުރާކަށް  ވާހެން 

އް  ސައްކަތެއް. އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ކާމިޔާބެ މައުޓައިލް  ފި  އެއީ   ހިތުން ރުމަކީ އަޅުގަނޑު  މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކު

ބަދަލުކުރެވޭނީ  ފިއެ  ހެންނަމަވެސް،  އެނުކުރެވޭނެ.   ވިސްނުމުގެމިނުގެދުމެ ކުރު  ވިސްނުމުގެ   ،  މެދުމިނުގެ    ދީނީ 

ދައް  ވާހަކަ  އެ  މަޢުކަމީހުންނަށް  އެ  ޖާ މީހުންނަށް  ތައް  ލ މާތުއި  ވިސްނައިދޭނެ  މީހުންނަށް  އެ    ގަ ދީ 

ބ ލެއް  ކަށް ޤައަޅުގަނޑަ  އް ކަމަކަށްމެ ކައިން ކުރެވިދާނެ ލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެ ޢަދު ޢީ  ކީ ޖިނާވިގެން. އެއީތަނަވަސްކޮށްދެ

ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅިގެން  ގެން ކަމަށް ވިޔަސް ނުވަތަ ލާދީނީ  ޅިގުރާ  ރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދީނީ ހަރުކަށީ ފިކުނުކު

 .  ނެގަންޖެހޭޖެނެރަލް ހިނ އުޓަރ ހިފައިގެން ޕްރޮސެކި އި ކުށެއް ކޮށްފިއްޔާ އެކަމުގަ  ކުސް މީހަކަމަށް ވިޔަ

 

 އިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ލީ ޙުސަ ރު ޢަގެ މެންބަދާއިރާ ކެންދ 

އުޅޭ    ގެންކު ފެށިކު އިއްޔެއަދީނީ ކުރުމާއި ދީނީ ކުރުމާއި މިއީކީ މިއަދަމި ލާޝަމީމަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  

ރަސ ލާ ހަމަ  ނ ން.  މަ هللاލަ ޞައްކަމެއް  އަ  ފާނުނިކުއެ  ވެސް  ވަޑައިގަތުމަށްފަހުގައި    ނާއި ފާލީގެޢަދި  ސުވަރުގެ 

ފެހި  އައިޝަތުފާނާ ކަމެއް. ދެން    ހަމަ  ކަމަކީމި  ވެސް  އިޚަލީފާތަކުގައޭގެފަހުން  އަދި  ވެސް    ގެންށިސާބުން  ހިނގާ 

އަދަބު    ވިދާޅުވަނީ ތި    . އެހެންނ ނިއްޔާ ތޯކުރައްވަނީޤަބ ލުފުޅުމަށް  ކަ  ގެނެވޭނެ އްލު  ޙަތަށް  ގޮހަމަ ތިހާ ފަސޭހައިން ތި 

ކި ޙައްހިނެނުދީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހެ ކުއްލު ތޯ  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަ  ރާނީ.  މި  ދުވަހަކަށް  އް 

ފެންނަނީ  އަޅުން.  ންދާތަގޯސްވަމު މި  ބަޔަ އެއްބަޔަގަނޑުމެންނަށް  އަނެއް  އެއްކު  ކިކަށް  ނޭޔުޗެހި  ކަން  އްގާނީމާއި 

މަވާހަކަތައް    އެއްކަލަ  އިސްކުރަން ފަސޭހަތިންޒަރު.  ދައްކާ  ހަމަ   ވޭނެރެ ލުކުއް ޙަމިކަން  އިން  ހާ    ކަމަށް 

 ؟ތޯޅުކުރައްވަނީލުފުޤަބ 

 

 ކެވުން:ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއް

ވާހަކައޭ  އަޅުގައާދެ!   ޙައްލުކުރާ  ފަސޭހައިން  މިދެންނެވީ  ދަންނަނޑު  ހޮ ވަނީ  މި  ކޭ  އެޕްރޯޗެ ސްޓިކް  ލިއެ 

އަޅު  ،ހަކުމީ  ހަމައެކަނި ޅެންޖެހޭނެ.  ގެންގު ގިނައިން މިހާރު  ވަރަށް  އެއީ    ގަނޑުމެންނަށް  ކުށެއް  ވާގޮތެއް  މީހަކު 

އަދަބު ވިސްޙަނީމަ  ދިކޮށްފިއްޔާ  ޗާ  މަސްތުވާތަކެއްވަނަ އަހަރު    1976ތިބީ    އިނުމުގައްލުވާނެއޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެ 

އަޅުގަނގާނ ނު  ހޭ  ބެ އަތަޢާރުފުކޮށްގެން  ވިސްނީ  ދިނީ  އްލުކު ޙަ   ދީގެންދަބު  ޑުމެން  ފުރަތަމަ  އަހަރު    6ރާނީއޭ. 

ދެވަ ކުށްކޮށްއަހަރު. ތި   12ފަހަރު ކުށްކޮށްފިއްޔާ    ނަދުވަސް. ދެން  ވަނަ    1990ހަރު.  އަ  18ފިއްޔާ  ންވަނަ ފަހަރު 



  

އަހަރާ  2011ދި  އަހަމައަށް    އަހަރާ އަޅުގަނޑުހަމައަ  ވަނަ  ވިށް  މައްސަލަ  ސްނަމުމެން  އަދަބުދީގެންނޭ  އައީ  ން 

ބައި ތިބީ  ބޮޑު  ގެ ޑުމެންގެ ޒުވާނުންގެ އާބާދީގަނޅުންނަށް ފެނުނީ އަޅުގަނޑުމެކުން އަސާބަކުރާނީ. ދެން ވަކި ހިއްލުޙަ

ހިސާބުން   އެ  ދެން  އަ  2011ޖަލުގައި.  އަހަރު  ޤަބ ޅުގަވަނަ  ކަމެކޭ.  ނީ  ކުރެވުލުނޑުމެންނަށް  ފަރުވާދޭންޖެހޭ  މިއީ 

ޖިނާޢީއެހެންވީމާ ނެ  ދާއްލުނުވެޙަނިޒާމުގެ ތާރީޚެއް އެބައޮތް އަދަބުދީގެން މައްސަލަ    ލުގެޢަދު  ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

  މި ދަންނަވާހެން އެ ވެސް    އި ތިކަމުގަ،  މާހަވާ ކަހަލަ ތާރީޚެއް އެބައޮތް. އެހެންވީށް ދޭމަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ކަމަކަ

އެޕްސްޓިލިހޯ ގެންގުޅެންޖެހޭނީ  ޗެރޯ ކު  ދެކޭގޮތުގައިއް  މީހު  .އަޅުގަނޑު  މެދުމިނުގެ  ކިޔައިދިނުމާއި  އެއީ  ންނަށް 

އެބައި އޮންނަން  ވިސްނައިދިނުމާއި  ހަރު ޖެވެސް  ކޮށްފިއްޔާ  ކުށެއް  އަދި  ދައްކައިކަށިހޭ.  ގަނޑު  ބިއްލ ރި  އްޔާ ފިކަން 

 .  ކަން ވެސް އެބަ އޮންނަންޖެހޭވޭނެކަން ވެސް އެކަމުގެ ޔަޤީންކުރެޢުވާޔާ ދަޅާލައިފިއްތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލީ ޙުސައިން ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަކެންދ  

ފޮތްފަނޑިޔާ ކިހާވަރަކަށް  ވަކީލުން  ކަމަށް  ހޭންޖެ ޔަކި  ރުންނާއި  ޢަދުލުގެމި  ބ ލުކުރަންތޯ  ޤަނެ  މު  ޒާ ނި  ޖިނާޢީ 

  ؟އިމުކުރުމަށް ޓަކަދުލުއިންޞާފު ގާއިރޭގައި ޢަތެންގެ މެއަޅުގަނޑުރަނގަޅުކޮށް އަދި 

 

 ހަކަދެއްކެވުން:މް ވާ ސައިން ޝަމީޙު

މު  އަޅުގަނޑު ވަރަށް  އެއީ  މުހި   މުންހިހިތުން  އޭގެ  ގޮއެހެ  އަޅުގަނޑުކަން  މުންކަމެއް.  ދަންނަވައި ތަން  ވޭތޯ  ލެކަށް 

ޓުވަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އެއީ މި  އްހު   އަޅުގަނޑުއް  މެކަ  ނގާ އި ހިދުލުގެ ނިޒާމުގަނާޢީ ޢަނަން އިނގޭތޯ. މިހާރު ޖިބަލާ

ތި މައްސަލަ އެބަ  ޑެޢީ ބޮއިން ޖިނާގެ ތެރެކު ލަތަށުގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަކުރެވިއްޖެއްޔާ ރަށްރަމަޤާމަށް ޢައްޔަން

ޑު  އްސަލަ. ޖިނާޢީ ބޮޖިނާޢީ ބޮޑެތި މަ  ސަލަ ދެ މައްސަލަ ޅެނީ އަހަރަކު އެއް މައްއެ ރަށަށް މި ހުށަހެދެން  .  ޅޭހެށަހު

އެބަ ގާނ ނު   ބަހައްޓަން  ބަންދުގައި  ނިމެންދެން  މީހުން ބަންދުގައި، ޝަރީޢަތް  އްދަކުރޭ.  ހުމައްސަލައެއް ވެއްޖެއްޔާ 

މި  އެހެންވީމާ ފަނޑިޔާރު  ގޮތަހަ ،  މީހާ    ކީއްދަވާ  ބަންދުގަ ވާނުވާއައެ  ބަންދުކުރީމާ  ބަންދުކުރަނީ.  ބެ ށް  ޓޭ  ހެއް އި 

ނުމަރުކަޒެ ރަށަކު  އެހެންވީމާހުރޭއް  އެ  .  ކަރެކް  ހާ މީ،  މާލެއަށް.  މާ  މާލެ   އިން ޝަންސްގެންނަނީ  ދެން    ލެ ޖަލަށް. 

އޭނަ  ލުޖަ ކޯޓަކަށް ހެބެގައި  ރަށު  ނުކުރެ   އްޓީމަކާއެއް  ހާޒިރެއް  ހާޒިރުމީހާ  އަނީމަ  ވުނުކުރެ  ވޭ.  ނބުރާ  މައްސަލަ 

މާފޮނުވާ ނުކުރެވުރެހާޒި   މީހާ  ލެއަށް ލަނީ  ރަށުއް  މީހާ  އެ  ކިޔާފަ.  ނިނޭ  ޝަރީޢަތް  ހުއްޓައި  ބަންދު  ގައި  މެންދެން 

މާ ޖެހީ އޭނަ  އަމަ  މައްސަލަ  ދެން  ފޮނުވައިލާފައި  ފޮނުވާ ނލެއަށް  ނެތޭލަބުރާ  މީހާއެއް  ނުބެލެއޭ    .ނީ  މައްސަލައެއް 

ދެން  ކި މި މިހެޔާފަ.  ހައްދަވާން  ސަބަބަކީ    އިޖުރަ   ގާނ ޢާޖިނާޢީ  ވަރަތުގެ  ބޮޑުނަކީ  ޑަކީ  ކޯނަލް  ޕީ  .އްގާނ ނެ   ށް 

ކަން  ހައިން މިލުވެރިވާން މަސައްކަތަށް ފަސޭއްކަތަށް އެ ގާނ ނަށް އަޙުސަޔަން މަނު ކިއެ ގާނ   . ގާނ ނެއް  ށް ބޮޑުވަރަ

ކުރުމަލުބޮ ކަންތައް  ގޮތަކަށް  ކަޓުވައިލެވޭނެ  ޓަން  ހަ ށް  ފަނޑިގަސްމަ  ކައި  ބައެއް  ކަޔާދުގައި  މިހެން  ތައް  ންރުން 



  

ށް އޭގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައި  ނަރވިސް ކޮމިޝަސަން ޖުޑިޝަލް  ތުހަނދާންވާ ގޮ  އަޅުގަނޑު ބަހުރި.  އި އެކޮށްފަ

ފަނ ގިނައިން  ވަރަށް  ކަމަށް  ޑިއެބަހުރި.  ކުރައްވާ  ކަންތައް  އެގޮތަށް  ފާއަޅުގަނޑުޔާރުން  އެބަ  ވޭ.  ހަގަމެންނަށް 

. ޕީނަލް  ށްމަސައްކަތަ ކިޔަން  އެގެ ގާނ ނު ބޮޑީ.  ތުޢާއިޖުރަ، މިހެން މިވަނީ މި ދަންނަވާހެން އެ ޖިނާޢީ  އެހެންވީމާ

ގޮތަކަ މިކަހަލަ  މަސައްކަތަށް. މިކަހަލަ މަސައްކަތް  ބޮޑީ. ދަސްކުރަން  ވެސް  ތުށް ކޯޑު  ކަމަށް  މަތު  ހު ޢަމަލުކުރައްވާ 

ކުއެ ޕްރޮބަ  ދެން  ޖެސެރެވޭ.  މަލްގެނެރަ ކިއުޓަރ  ވެއްޖެއްޔާ  ޔަންޢައް  ،ޢައްޔަންކުރެވިއްޖެއްޔާ  އަޅުގަނޑުމަށް  ޤާ 

ޖެނެރަލް ކިޕްރޮސެން  ރަގަސްދުކު   އަޅުގަނޑު މުއޮފީ   އުޓަރ  ގަޑިޒަފުންނައްވަހުގެ  އެއް  އެއްދުވަހު  ހަފްތާއަކު  އިރު  ށް 

ކުރިން ވެސް  މެން  އަޅުގަނޑުމިއީ  .  ންކުރަޒުތަންފީގޮތަށް  އްސައި އެކަން އެ ޖަތް ކިޔާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަފޮއެއީ  

ކަމެއް. އައި  ތަޢާރުއައެކަން    ކުރަމުން  ޤާނ ނުއަސާސީ  އް  އެއްޗެންމެކޮ   އެއީ   ށް، ކޮފުލުން  ވިޔަސް    ކަމަށް   ވިޔަސް 

ކަމެއް  އެ  .ޔާ ގަޑިފޮތް ކި  ހަމަ  ކީ ވިޔަސް އެ ގަޑިއަ  ކުމެއް ކަމަށްޙު  ން ނިންމާވިޔަސް ކޯޓު  ނެއް ކަމަށްގާނ  ހެން 

އިންނަޔަތް ކިފޮމަ  ހަނުކޮށް   އައިއަޅުގަނޑުއެއް ގޮތަށް ކުރިން  ޑިންޖެހޭ ގަން  ރނަލީ.  ކަމެއް އިންޓަ   މެން ކުރަމުން 

ތަޢާ   އެކަން އަލުން  ކުރި ކޮށްފުރުއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ޕޮލިސީގެން  ލިބޭ  ހިތްވަރު  އެކަމަށް  ދެން  ގެންދާނަން.  ތައް  އަށް 

 ކުރާނަން.  ފު ރުއްޔާ ތަޢާއްވި ރެއިރާދަކު  އަޅުގަނޑު

 

 އްކެވުން: ސަތުން ވާހަކަދެޔާރި

ތީ  އޮ   ދެންމެ އެންމެ ފުރަތަމަ މި ލާއިރު  ޓަށް ބަލައިފައިވާ ލިސްޑައިގެންވަތަށް އެދިރުޞަވަގުތު ފުމިޙުސައިން ޝަމީމް  

މެންބަތްތެރިއްޒައި އެ  ރު  ސިރާޖް.  އިއްޒަތްފުރުއަޅުގަނޑު  އަށްފަހު  މ ސާ  އަރުވާނަން  ޙަސަން  ތެޞަތު  މެންބަރު  ރި 

 ނަވާނެ.  ގަންޑައިބިވަ ލިއް ޓުގެ ފުރުޞަތެމިނި  10ށް ވެސް ސާ ސިރާޖަރު މ ބަތެރި މެންތްޒަލަޠީފް. އިއް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންގެ މެންބަރު މ ސާ ސިރާޖް ރާދާއި ނަދ ފޮ

މު އިއްޒަތްތެރި  ޝަޝުކުރިއްޔާ  ޙުސައިން  މަރުޙަބާ  ގޮތުގައިފުރަތަ  އަޅުގަނޑުމީމް.  ޤައްރިރު.  ސުވާލެއް  ކުރަން  މަ   

ތުވެދިޔަ  ވޭއްޞަކޮށް މި  ދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޚާޢަ ޖިނާޢީ  އް ހަގަވަ ކަމެނަށް ފާންމެއަޅުގަނޑުޑަށް  ބޮށް  ރަވަ  ބޭނުންވަނީ

ޕްރޮ ބެލިސެ ހުރިހާ  ބޮޑަކިއުޓަރުންނަށް  ވަރަށް  ވީނަމަވެސް  ޕްރޮކަމުގައި  ބިނާވަނީ  ނިކިއުޓަރުގެ  ސެ ށް  ންމުންތައް 

ކަން  ނ ނުގައި އަދި ކަންގާށޭ.  އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަ  ޤުޤީތަޙު،  ށޭހަމަ ފުލުހުން އެ ބޭނުންވާ ގޮތަކަ  އްޞަކޮށްޚާ

ބަދަލު މުނިން  އަށްލަ އަމިއްގެރ ޖެނެރަލްކިއުޓަނަމަވެސް ޕްރޮސެ ވީއޮތްކަމުގައި    ބަޔާންކޮށްފައި އި  ގަ ންތައް ނިންމުމުގެ 

ފަހަގަވޭ މައްސަލަތަ އަޅުގަނޑު ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތަޙުޤީޤީ  މެންނަށް  ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ ށޭ  ގޮތަވާ  ންނުތަކުން ބޭއިދާރާކުގައި 

ވިއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ މި  ރެ މީމް ޢައްޔަންކުޝަ  މަށް ޙުސައިންގެ މަޤާލް ރ ޖެނެރަކިއުޓަ ޕްރޮސެ.  ލް ޢަމަލުކުރަނީޖެނެރަ

 ؟ ތޯކޮބައިރާނެ ގޮތަކީ  މަލުކުޢަ، މިކަމުގައި ކަންކަން ގެންދަވާނީ



  

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ޝަމީމްޙުސައިން 

ޕަރޭޓްކުރާ  ށް އޮއޮފީހެއް ގޮތަ  ޓް ސްއް ނ ން. ޕޯހެކީ ޕޯސްޓް އޮފީއޮފީހަ  ލް ކިއުޓަރ ޖެނެރަސެޕްރޮދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  އާ

އެރުކުޓްރޭއޮޕަ ހުއްޓުވަންން  އެއީ  ޖެހޭ.  ބަ  ނިންމަންޖެހޭ.  ޖެނެރަޕްރޮސެއެކަން  ޝިބްހު ލަކިއުޓަރ  ޤަޟަޢީ    ކީ 

މީހެއް.  ކު މަސައްކަތެއް   މަސައްކަތެކޭ  ހުޝިބް ރާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭވަރު  ޓަށް  ކޯ  އެއީ  ނަވަނީދަން  މި  ޤަޟަޢީ 

ނ ވަނު   މައްސަލައެއްތޯ ކަތަ  ސިނންތޯ  ޤަޟަޢީ  އޭގެ  މީހެއޮންނަ  ފައެއްޑައަޅައި  ކުރައްވާ  މަސައްކަތެއް  އް   

ޖެނެރަ ޕްރޮސެ އެހެންވީމާލަކިއުޓަރ  ކަންތައް  ޙުޤީޤުތަ،  ކީ.  ވެސް  އިދާރާތަކުން  ރަނގަޅަ  އެއީ   ށްތޯކުރަނީ    ބަލައި 

،  ޢީރަތަމަ ޤަޟަން އެންމެ ފުތުހޭގޮންތޯ އެކަމާ ބެއްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ ނ މަ   ނެރެވިދާކުތުބިސާ  ގޮސްގެން ން ގެކޯޓަށް  

ވިދާޅުވާނި. އެ  ތަނެއްންމަންޖެހޭ  ނިމުމެއް  ޢީ ނިންޤަޟަ  ހުޝިބް ތި  ނުނިންމާތީ  ދިމާވަނީ.  މައްސަ   ންމުން  އެ  ލަ 

ބަދަލުކޮ ބަދަލުކުރަން.  އެކަން  ގަސްދުކުރަނީ  ޖެކިއުޕްރޮސެ ށް  އަޅުގަނޑު  ސޭއެއް  ލްރަނެ ޓަރ  ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ ގެ 

ހިތްހަމަޖެހޭ  މެ ން އެންހުލުފަހަރަކު ފު ކޮންމެ ފައި އެއީ  ކަމެއްގައި ވެސް އޮންނާނެ. އޮވެމެއް ކޮންގެ ސްޓޭންޑެލްޖެނެރަ

އެއިދާ   ތަޙުޤީޤީނުވަތަ  ތަކަށް  ގޮ ނުންމެ  ރާތަކުން  ގޮތަކަށް  އެހެވެ  ވެ ހިތްހަމަޖެހޭ  ދާނެ.  ންނަމަވެސް،  ސް 

އްޔާ  ނި ނ ންވެގެއިޚްތިލާފު  އަށް ލްޖެނެރަ އުޓަރ  ކިޕްރޮސެނ ނީ    ނިންމާފައިއް  ތެއެކަމުގައި ގޮ  ލްނެރަ ޖެއުޓަރ  ކިޕްރޮސެ

 ގަނޑު ގާއިމުކުރާނަން. ކޯޓަށް ނުދާ ނިޒާމެއް އަޅު

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންގެ މެންބަރު މ ސާ ސިރާޖް ރާ ދާއިނަދ ފޮ

ސުއަޅުގަނޑުގެ   ޤާދެވަނަ  މާއް  223  ގެނ ނުއަސާސީވާލަކީ،  ޖެނެރަޕްރޮސެދާގެ  ވަނަ  ޒިންމާތަކާއި،  ލްކިއުޓަރ  ގެ 

އަދި    .އްތުތައ ލިއްޔަމަސް ފާހަގަކުބަލާއިރު ފ( އަށް  ))ބ( ގައި  އެންމެގައި މި  ތަކާއި  ޤުޙައް  ންގެފަރުދުއި  ހަރެވެނީ 

ބަ  ނެގެހެއްޓުމާ   ކަންމިނިވަން ހުންނައިންދުއަދި  ފަރާބަރުގައި  ގައި  ހުންނަ  ކަށް  އްޤުތަޙަތްތަކުގެ  ންދުގައި 

ކަށަ އްކާރަ ޖެނެރަޕްރޮސެރުކުރުމަކީ  ވަތެރިކުރުން  ޒިންމާއެލް ކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑުމަށްކައް  ގެ  ބޮޑަށް  ނަންމެ.  ވަރަށް  ށް 

ކެ  ކަމެއް   ފާހަގަވާ  މި ހުންނައިރުގައި  ޖަލަށް    އިޒްކުރުމުގެ މައްސަލައާޓެގަރަޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި  މީހަކު  އަދި 

ފައި އޮތް  ލާށް ބޮޑަށް ބޮއްސުންމިކަން ވަރަ  ށް ނުރައްކާ މީހަކަށް ބަދަލުވުމާ ޢަމަތަޖުމުމީހާ    ލީމަ ނުކުންނައިރުގައި އެ 

ޔާންކުރާ  ބަސީން މި  ޤާނ ނުއަސާއެ  ލުގައި މި ހުރި ކަންކަން   ޖަތޯ މަސައްކަތްކުރާނެ  ކަށްއެބަ ފެނޭ. ކިހާވަރަމަންޒަރު  

ކަ  ޖިނާޢީ ހިނގާ  މި  ނިޒާމުގައި  އަޅުގަނޑުޢަދުލުގެ  އަދި  ޙަމި  ންކަމާއި  ބަލާދިވާލާ  މާއްދާއަށް  ދެ  އިރު  ން 

ޖެނެރަޕްރޮސެ އެހެލް ކިއުޓަރ  ވެސް.  ކަމަކީ  އެ  ޒިންމާއެއް  މިންވަރަކަށްންވީމާގެ  ކިހާ  ކަން  ،  މަގަށް    ކަންމި  ހަމަ 

 ؟ ތަކީކުރާނެ ގޮގެންގުޅުއްވާނެ ޢަމަލުގައި ކޮބައިތޯ އެކަމު؟ ތޯންކުރާނަކަތްސައްމައަޅުވަން 

 



  

 ން:ކެވުމް ވާހަކަދެއްޝަމީޙުސައިން 

ޝުކުރިއާދެ އަޅުގަނޑު  !  ދެންނެވިހެންއްޔާ.  މައްސަލަ  ކުރިން  ވާނުވާ  އަ  މި  ކު ޙައްލުކުރުމަކީ  ރަން  ޅުގަނޑު 

  ން އެ ލިބޭ ބާރު ންނާއި، )ފ( އި )ބ( އިވަނަ މާއްދާގެ  223ޑު ގަސްދުކުރަނީ  ކަން އަޅުގަނގަސްދުކުރާ ކަމެއް. އެ

ބަންޑާގެބޭނުންކޮށް ދެން  ކަނޑައަޅުން.  ނައިބު  ސިޔާސަތުފައިއްވާރަ  އޮތް  ޖެނެރަޕްރޮސެ  ،    ށް ލަ ކިއުޓަރ 

އޮއަޅުއްވާކަނޑަ ސިޔާސަތުފައި  އެބައޮ ތް  ކޮންމެ  ގައި  ރިޕޯ  6މަހުން    6ވޭ  މަޖި މަހުން  ނެ  ފޮނުވަންޖެހޭ  ށްލީހަޓެއް 

ން ތު. ދެޢުލ މާބި ހުރިހާ އެންމެންގެ މައި ތިގަވާނުއި، ވާލ މާތާ ޢުހުރިހާ އެންމެންގެ މަ  ބިކަމަށް ބަންދުގައި މިވަގުތު ތި

ރިޕޯއަޅުގަ އެ  ބަލަނޑު  ބެ ޓް  އެއްޗެއް އިރުގައި  ލިން  ފޮ އެ  މިހާރު    ނުވޭ.  އެރުއަހަ   1ނުވާފައެއް  އެ  އްޗެއް  ވަނީ. 

ނަގައެފޮނުވާފަ ރިޕޯޓް  އެ  ނުވޭ.  ތަޞައްވު   ންއް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ރުކުރެވޭނެ  ފެށީމަ 

ލު، އަޅުގަނޑަކީ  ރަކީ ޖަ ވުއްން އަޅުގަނޑުގެ ތަޞަ ރަ ގަސްދުކުޑުތީ. އަޅުގަނއި އޮކަމުގައެއްތޯ މިލަ ކިހާވަރެއްގެ މައްސަ

އޮ  ތަކާޖަލުއް ނ ން. އެހެންނަމަވެސް،  ޓެ ރސްޕަކްބެހޭ އެ  ޖަލާ ، ޖަލު  އޮތް. އެހެންވީމާބަހައްދަވާފައި އެޓެއް  ޑިބެހޭ 

ތަންފީގައި  ޓުޑިއޮ ކަންކަން  ބެލުމާއިކިހާވަރަކަ  ވަނީޒުހުރި  ކަންކަމާށްތޯ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ގޮތުންހޭބެ    

ކުރީމާދާދެއްކިކަވާހަ އެގޮތުން  އަޅުގަނޑު  ނެ. އެކަން  މައްސަލަ ޙައްލުވެގެންދާ  ރަނީކު ލުބ ޤަ  ދެން  ނެއޭ.  ތި ވިދާޅުވާ 

  ފައި ތިބޭ ންދުކޮށްބަހެން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން  ތެރޭގައި ހިމެނެ ކަމެއް ތި ވިދާޅުވާ  ގެ ބާރުގެ ލްކިއުޓަރ ޖެނެރަ ޕްރޮސެ

ކުރުމާއި،  ރާޖަޢާމު   ހުން އެ ބަންދުގައި ތިބޭ އުސ ލުތައްތިބޭ މީ  ގައި  އަދި ކޯޓުގެ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ބަންދުންނާއިމީހު

  ކި ޔުނިޓެއް ހަދައިގެން ތް ހަމަ ވަކަމަސައް  ، އެންގޭ. އެހެންވީމާކަށް ނުހިއް މިހާތަނަތެ. އެ މަސައްކަމުޠާލިޢާކުރުން

ކުރަންވިޔަ އެބަ  އެކަން  ޤާސް  ވާހަކަ ލި ނ ނުއަސާޖެހޭ. އެއީ  އެ  ނ ން.  ލިހަމަ    އޮތީކީ  އެ  ޔެފައިސީން  ޔަންވެގެނެއް 

މަޤުޞަދެކޮ އޮންމެވެސް  ލިޔެފައި  އެންއްގައި  ފަށައިގެހެންވީމާނާނީ.  މަސައްކަތް  އެ  އެކަން  ކުރިއަށް  ،  ން 

އެހެގެންދަން ކުރިއަ އެކަން    ،ންވީމާޖެހޭ.  ގެއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ގެންދާނަން.  ތި  ށް  މައްވިދާންދިޔައިމަ  ސަލަ  ޅުވާ 

ޙަކްޓިސިސްޓަމެ ބަ ގެއްލުވެކޮށް  މި  ކަމަށް  ދަންލަންދާނެ  މިހެން  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ވާނަނީ.  ލުކުރަންޖެހޭ  ބ ޤައިރު 

މިދިޔަ   އަ  5މިހާތަނަށް  ކަންތަވަރަކަށް  މި  ނުވަތަ  ގޮހަރު  ދެ    ސްފައިއްތައް  ދުވަހަކުން  އެއް  ހުރިގޮތުން 

ޙައްކަކަންދުވަހަކުންނެއް   އެހެންނަމަވާނެނު   އްލެ ން  ރޭވިގެން  ވެ.  ތަރުތީބަކުން  ޕްސް،  ވަކި  ތެރެއިން  ރޮގްރާމެއްގެ 

ދިމާލަކަށްމަސައްކަތްކު ވަކި  އަމާ  ރެވިގެން  މަސައްވަކި  އޮވެގެން  ދައްކަނީޑުއަޅުގަނޔާ  ކަތްކޮށްފިއްޒެއް  މި  ކީ  މެން 

ވިއްޔާ  ރުމުގެ އެ ވިލް ހުރީކު ނުމާއި މިކަން  ކުރުމުގެ ވިސްކެއްގެ ވާހަކައެއް ނ ން. މިކަންތަތައްން ކަޑުއަނެއްހެން މާބޮ

 ކެއް ނ ން. ތަކަންތައްގެ  ރުއީ ނުވާވަ މި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުންގެ މެންބަރު މ ސާ ސިރާޖް ރާދާއި ނަދ ފޮ



  

ދެން ގިނަ  ލަސުވާ   އަޅުގަނޑު  ވަރަށް  ރާއްޖޭގެ  ދެންމެ  ކަ ދަދައަކީ،  ފާހަގަ  ސައިންޙުށް  ވެސް  ފި  ރައްވައިކު ޝަމީމް 

ބޮޑަ މަބެހޭ    ސްތުވާތަކެއްޗާ ކީ މަމަސައްކަތަ  75ފީހުގެ % އޮ  ލް ނެރަކިއުޓަރ ޖެރޮސެޕް   ށް އްސަލަތައް ކަމަށް. ވަރަށް 

ފާހަގަވޭ ޚާ  ކުރާނުންބޭ  ތިކެމަސްތުވާތަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެންމެ  ޖޭއްރާ .  ޞަކޮށްއްކުދިން  ހުންނަނީ  މި    3ގައި 

ތަކެއް  ށް ބޮޑު ދަތިކުދިންނަށް ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ވަރަ  ބޭށްރަށުގައި މި ތިފަރުވާ ހޯދޭނެ. ރައި  ގަތީކެމަސްތުވާތަ  މަރުކަޒު

ދިމާ ލިބެންވޭއެބަ  އެ ފުރުޞަތު  ދަދަ  . އަދި  ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމަކަށް ދާ  3ޖަލަށް،  ވީމާ  ތިތިކަމުން    ޖެހޭ ންއަހަރު 

ތި  ކެތުވާތަމަސް ؟ތްކޮށްފާނަންތޯކަ ހޯދަން ކިހާވަރަކަށް މަސައްކަމަށް ޙައްލުވޭ. މިރަށް ބޮޑަށް ދިމާވަމައްސަލަ ވެސް  

ކުދިންނަބޭ ގޮތެއް  ނުންކުރާ  ހޯދޭނެ  ފަރުވާ  އެ    ނެތް.ވިފައެއް  ގާއިމުކުރެނެތް.  އެއް  ވެފަނާ ބިށް  އެހެންނަމަވެސް، 

ތި  ކެމަސްތުވާތަ  ކުރާނީ ތަކެއްތޯ  ކޮން ކަންން ކޮންކަން ހަމަޖައްސަޙުކުމަކަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް. މިއީ ކިހިނެއްތޯ މި

 ؟ ންގެދިބޭނުންކުރާ ކު

 

 :ންހަކަދެއްކެވުމް ވާ ޝަމީޙުސައިން 

މައްސަލަތަކަކެމަސްތުވާތަމި  .  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! އަތީގެ  % ނެއްކީ  ދެންނެވިހެން  މި  މައްސަލައަކީ    70ހެން 

ވާހެން ވަރަށް  ދާޅުލަ ޙައްލުކުރުމަށް ތި ވިއްސަމަ މައްސަލައެއް. އެ ޑު އެއީ ބޮ ،ންވީމާތީގެ މައްސަލަ. އެހެކެމަސްތުވާތަ

އަޅުގަނޑަށް   ޢުލ މާތު ލިބިފައި އޮތްގޮތުން ޑަށް މަޅުގަނއައެއީ   ންޖެހޭ.ރަކުން އެބަ މަސައްކަތްކުއްސަސާތަ ވަރު މުއައިބަ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެނގި އޮތްގޮތުން  މައްސަލަތަކު   ފައި  އޮވޭބެހޭ  ކޮމިޓީއެއް  ލެވެލް  ހައި  މަސައްކަތްކުރާ  އެ  ގައި   .

ރައީ ސަރުސް  ކޮމިޓީގައި  އަދި  ހުރިހާ އޮފީހާއި  މުކާރުގެ  ބޮޑެތި  ބައިވެއައްސަ  އެބަ  އެހެންރިވޭސާތައް  އެ  ވީމާ.   ،

ހުރި ލުޔަކީ    ވެންކީ މީގައި ދެ ކުރައްވާނެ ކަމަ  ލްކިއުޓަރ ޖެނެރަޕްރޮސެ  ގޭނީ. ހިންއްކަތްތި މަސަގުޅިގެން  ތަންތަނާއި  

ބަލައި  ކޮބައިތޯ ޖެނެރަޕްރޮސެ  ދާއިރާ ލްކިއުޓަރ  ތެރެ ގެ  ކުރެވެންގެ  ކަންތަ  އިން  އެ ބައިތޯ  ކޮ  އްތަކަކީ ހުރި    ބަލައި 

އެކަންކަމަށް   މިންޅުފިޔަވަޅު  ދެން  ފެމެންނަށް  އަޅުގަނޑުސާލަކަށް،  .  މި   ނޭއެބަ  ބެހޭ    ސްތުވާތަކެއްޗާމަ  މިހާރު 

ފަރުވާ ބޭނުމަކީ ވެސް މީހުން    ދިނުން. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއްފަހަރު ށް ދާން ފަހިކޮށްއަ ވާއަށް ދިއުން. ފަރު ގާނ ނުގެ 

ފެނޭ މި އޮންނަނީ އެކަން   ގެ ލްޖެނެރަ  ކިއުޓަރރޮސެޕް   އެބަ  ގޮތަކަށް. މި ސިޔާސަތު  ކަށް،  ލަދެންނެވީ މިސާ    ނުވާނެ 

މައްސަލައެއްގައި ޑުއަޅުގަނ މިދާ  ކެނެބިސް މެން  ބޭނުން  ކުއް  މައްޗަށްކޮށްގެން  ގާނ ނު  މި  ދަޢުވާ    ޖެއްގެ  ކުރަނީ. 

ށެއް  އޭނަގެ މައްޗަށް އިތުރު ކު  ފްވަންޏާރާޢުތި އޭނަ އިއި ފަރުވާ ލިބޭ ންކުރާ މައްސަލައެއްގަ ނުބިސް ބޭބުނާގޮތުން ކެނެ

ގައި ހުރި  އްޓެއްތަސްކުރި   ހުރި ބަނގުރާ ހުތާ ކުރި ދުވަހު އެންބޭނު  ނީ ކެނެބިސްނަނެތިއްޔާ. އިތުރު ކުށަކަށް މި އޮން

ސަލަ  ބަނގުރާ މައް ނީބޭނުންފުޅުވަ ލް ކިއުޓަރ ޖެނެރަޕްރޮސެ. ދެން ސަލައެއްމައް އް ފެންނަ ތިކޮޅެއްޗަކުން ފުލުން އެއެ

ންޖެހެނީ  ނަ ދާކީ އޭތަ ވާގޮބިސް މައްސަލަ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެން ހެދީމަކެނެށް ގެންދަން އަދި  އަރިކު ވެސް 

އެ ނުދެވޭ.  ފަރުވާއަކަށް  ޖެނެރަޕްރޮސެ،  ނަމަވެސްހެންޖަލަށް.  އިޚްތިޔާރުގައި  ލް ކިއުޓަރ  އަނެމިގެ  އޮންނަނީ  އި  ބަ އް 



  

  ، މާއަހަރު. އެހެންވީ  19އުމުރުން އަދި    އްޖާ  ދެވޭ. އެ ކުށް ފަރުވާއަށް އެބަ ކުއްޖާއަކޮށްލީމަ އެ  ދ ކޮށްލަން. އެބައި ދ 

ނުމަކުން ވިސްނައިގެން  ވުރެ އޭގެ އިންސާނީ ވިސްވަރަށްރާ އިގެން ކުކަންކަމުގައި މި ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް ލަ ންނަ  މިހެން ހު

ކަމެއް. ދެން އެރަކު ދަންނަހެންޖެހޭ  ކުރާއިރުގައި މި  ނު ރިކް އެ  ވާހެން  ން  ފަހި މިނަލިޓީއަށް  ކުށްކުރުން  ގޮތަށް  ވާވަތަ 

ބެލެންސެ  އޭގެ  ނުވާނެ.  ވެސް  ކޮށްގެން  މަސްތުވާތަންގުގެ  އްވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  ގާނ ނުޅެންޖެހޭ.  މި    ންކެތީގެ 

ދެނީ ހިތްވަރު  ނިޒާ  ދެންނެވީ  ފަރުވާގެ  ދާން،  ފުމުފަރުވާއަށް  އެހެންތައް  މަވީމާރިހަމަކުރަން.  އެ  ގަށް  ، 

 ނީ. ހޭކުރަންޖެތްކަސައްމަ

  

 : ވާހަކަދެއްކެވުންބަރު މ ސާ ސިރާޖް ގެ މެންރާ ދާއިނަދ ފޮ

ދެއަޅުގަނޑު މައްސަ، ބި އޮތް ސުވާލަކީންގެ  ވާޞަލަތައް ޚާއްދޭސީންގެ  ނަ ދަން  އަޅުގަނޑުއަހަރު    7ނުވާގައި  ކޮށް 

ވާނު   7އަހަރު،    10ވެސް   ތިބި  ބިދޭސީން ގަވާއަހަރުވެފައި  ބައެއް  ތިބި  އެއި  ކޮން  ޢުދަ  ބަތިބި   ވާކުރެވެނީ 

ނެތޭހާ ން ވެކައްލައެސަމައް ތިބި މީހުން. ބިދޭސީން ދުވަސް   ސް ހަނދާން  ޚާއްވެފައި  ޞަކޮށް   ބަންދުގައި ހުންނައިރު 

ގަވާއިރުގައި މީހެއްގެ ބޮލަށް މަހެއްގެ  ހަ ޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާޖަލުގެ އޮ   މެންނަށްއަޅުގަނޑުބަންދުގައި ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް  

ރުފިވަރަކަށް  15  މައްޗަށް ހާސް  މި    ދާކަމަށް  އަންދާއަޅުގަނޑުޕޯޓްތަކުން  ރިޔާ  މި  ޒާ  މެންނަށް  ކުރެވެނީ.  މި 

ވާނުވާބިދޭސީ ކި   ބޭތި  މިއި  ގަން  ޢަމަލުކުމައްސަލައިގައި  ފެނޭމެއަޅުގަނޑު؟ ނީރާހިނެއްތޯ  ބައެއް    ންނަށް 

ޑީޕޯޓްކޮށްލަކުމައްސަލަތަ ރާއްޖޭގެހަދޭ.  ބަން ވެސް އެމުގައި   އޭގައި  ތޯ ކޮބައި؟ އްޓުންތޯބެހެ  ހެންންމެކޮ  ގައި ޖަލު   މަ 

 ؟ މަލުކުރާނެޢަތަކުގައި ންވާނުވާގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ކަ ދުވަހު  މަކީ މިހާނުވިސް

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޝަމީޙުސައިން 

ން.  ނ    ކަމެއްގަޔާވާ   އެހާއަޅުގަނޑުވާނުވާގައި ހުރުމަކީ  ވިޔަސް    ، ދިވެހިންޔަސްވި   ބިދޭސީންއްޔާ.  ! ޝުކުރިއާދެ

ބިދޭދެ މައްސަލައިގައި  ން  ވިސްނާމެންއަޅުގަނޑުސީންގެ  އެއީ  ކަމެއް  ކަށް،  ލަ މިސާ  ންމެއަޅުގަނޑުއެއީ    ލަންޖެހޭ 

ކު އެއަޅުގަނޑުށްތަކުގައި  ބައެއް  ސިޔާސަތު  ދ މެންގެ  މިނު  ދީގެން ހާ  މަސްތުވާތަސާލަކަވާނެ.  ގެ  ތީ ކެށް، 

  ކުރާ އި ވިޔަފާރިމުގަ އެ ކަންކަގެކެތީ  މަސްތުވާތަގައި މި ލަތަކު މުގެ މައްސަ ޓްރެފިކްކުރުމަސްތުވާތަކެތި    ،ޔަފާރިކުރުންވި

ނީ ވަކީލުން ތިބޭ. އެ މީހުން  ނ ން އެ މީހުންގެ ގާލް ގޭންގުތަކުޝަނަޓަރނޭކުރާ އިންފާރިޔަވި   ކަމުގައި ގޭންގުތަކުން އެ

ޤައުމުދި ބަދަ ރާސާކުރޭ  އަންނަ  ސިޔާސަތަށް  ކަންތަކުގެ  މި  އެހެލުތަކާއި  މިމާވީންކަން.  މެންގެ  އަޅުގަނޑުސާލަކަށް  ، 

ބަދަލެ ގެންނަ  މަސްތުއްގެ ސަސިޔާސަތަށް  ފެންޗާކެއްވާތަބަބުން  ޓްރާންސިނަ   އެއްކޮށް  ފެން މީހާ  ދާކަމަށް  ނަ  ޓްކޮށް 

އް ގޮތަށް ރާއްޖެ  ރެދަނޓް ބަސެޖަކީ މި ޓްރާންސިދެވޭ މެއެ  ން  ދ ކޮށްލާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއި  ،އިފިއްޔާކޮށްލަމީހާ ދ 

އަތުވެއްންކުރާބޭނު އެ  އަތުލައިގަނެފިޔާއް ޖެށޭ.  މަސްތުވާތައް،  އަތުލާކެތިޔާ  މީ  އެ  އޭރުން  ފައި  ޑީޕޯޓްކޮށްލާނީއޭ.  ހާ 



  

މިގޮހެއެ ހޯދާނީއޭ.  މީހަކު  މީން  އެ  އެތަށް  ބައްޓަން  އެބަ  މަސައްކަތް  އެހެންވީމާބަހުންގެ  ކުރޭ.  މެން  އަޅުގަނޑު  ،  

ކަމެވި އެހެންނަމައްސްނަންޖެހޭ  ވަރަށް  ވެ.  ކަންކަމުގަދިކުސް،  މަސްތުމިސާ   އިކުދި  ބޭނުންކުރުމުވާތަލަކަށް،  ގެ  ކެތި 

ބަހައްޓަ  މައްސަލަތަކުގައި  ބަންދުގައި  މިމީހަކު  މީހަކު  އެ  ގެންގުޅުމުގެ    އިގެން  ދަޢުވާ  ރާއްޖޭގައި  ނެތް.  މާނައެއް 

 އެގޮތަށް  ޅުވާހެންތި ވިދާދެން  މާނައެއް ނެތް.    ގެއި ބަހައްޓައިގެން ގެންގުޅުމުގަގައި މީހުން ބަންދުމުކަކަން  ނުކުރެވޭ

ތިބި ގަވާވާނު އެ މީހެއްގެ މައްމީހުންގެ ތެރެއި  އި  ބަށްވުރެ އޭނަ ހުރި  ދައަ،  ދަބުއަގެ  ންތަކު ކަ  ވާކުރެވޭ ޢުދަ ށް  ޗަން 

މައްސަލަތަ ދިގުވާ  މީމުއްދަތު  މިހާހުކުގެ  ފޮނުވައިން  ވެސް  އެގޮތަރު  ސާފުކޮށްލީމަ  ލެވިދާނެ.  ހިއަޅުގަނޑުށް  ން  ތު 

މީ ގިނަ  ބޮވެގެންދާނެ. އެ  ސާފުބައި ހުންގެ ބައިވަރަށް  ކުހެންނަމަވެސް، ޖިނާޢީ  މާއި  ބެހު  ތަކާއި، ކުޑަކުދިންނާށްޑެތި 

ރާވާތަތުމަސް އެތެރެކުރުޖެއްކެތި  މިކަހަމާއިއަށް  ކަންކަމުގައި  ލަ  ސިޔާއަޅުގަނޑު  ލުއިކޮމެންގެ  އޭ ފިށްސަތު  ގެ  އްޔާ 

 ރަނީ.  ބ ލުކު ޤަ ނޑުއަޅުގަމަށް ނެ ކަކަމަށް ވިސްނަންޖެހޭއް ނުކުމެދާނެ. އެ  ނަތީޖާއެނުބައި

 

 އްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަކަދެރި

ދަންނަވަން. އެ    ސް ޝުކުރު ވެއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވި އިކުރެއްލުމެ ސުވާން ދެމީމް އަދި ޝުކުރިއްޔާ ޙުސައިން ޝަ

 ށް.  ލަޠީފަރު ޙަސަން  މެންބަރި ތްތެ އަރުވަން އިއްޒަފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑުދެން   ފައިވަނީ. ހުސްވެރުގެ ވަގުތުކޮޅުބަންމެ

 

 ވުން:ދެއްކެ ވާހަކަފް ޙަސަން ލަޠީ ބަރުންހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެ

ބޮއްޔާޝުކުރި ވަރަށް  މުޤައްރިރު.  މަރުޙަ  ޝަމީމް.  ޑަށް  އޮތީ  އަޅުގަނޑުބާ  ސު   3ގެ  ދެ  ފުރަތަމަ  ވާލު  ސުވާލު. 

ވަރަކަ އެބަހުރިކޮންމެވެސް  ގުޅުން  އެނށް  މިގި.  ކުރަމުންދާވަޑައިގަންނަވާނެ  މި  މަސައް ހާރު  ޝަ  މުޅި  ރުޢީ  ކަތަކީ 

އެއްމުނިޒާ އޯވަރހޯ  ދައުލަތު  .އްމަސައްކަތެ  ލްކުރުމުގެކޮށް  މިމުޅި  އެކަން  ން  ދެމަސައްކަތަކީ.    ކުރާ  ން  އެހެން 

ވިސްނުންފުކަށް  ލަކިއުޓަރ ޖެނެރަ ޕްރޮސެ  އޮތްއިރު  ބޭފުޅެއްގެ  މު  ންރަށް މުހިވަ ށް  މެންނައަޅުގަނޑުޅު  ވަޑައިގަންނަވާ 

ގޮތެއް   ޢަ  ތުންގަނެދެހުރި  ކު މަޤާމަށް  ސުވާލުއަޅުގަނޑު،  . އެހެންވީމާރިންއްޔަންވުމުގެ  ތިން  ނޑު  މައިގަ   ވެސް ގެ 

ޅިފައިވާ ދަޢުވާތަކެއް  އެނޑަކަދަބު  އަކުރި ކުށާ ނުބައްދަލު  ސުވާލަކީ،    . ފުރަތަމަގޮތެއްގައި ހުރީ އެ ދިމާލަށް އިނގޭތޯ

   ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައި ހުރި ބޮޑުދަލު  ކުށާއި ނުބައް  އޮތް  ކޮށްފައި މިހާރު އެ  ؟ ށްމީމަޝަ  އްވޭތޯރެ ފާހަގަކު  ވާކަންކޮށްފައި

ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ  ހިނެއްތޯ ވާނީ ކި މެދު ޝަމީމް ޢަމަލުކުރައް އިވާތަކާފަދަ ދަޢުއާއި ދެން އެ  ވޭތޯ ރެތަކެއް ފާހަގަކުލަމައްސަ

  ރަތަމަ ސުވާލު.ފު އެއީ ؟ ޔާވެއްޖެއްޔަންގެ މަޤާމަށް ޢައްލްޖެނެރަ

 

 އްކެވުން:ހަކަދެމް ވާ ޝަމީ ންޙުސައި



  

ޝުކުރިއްޔާ.  އާ ދަޢުވާއިންކަމުގަ ކައެއް  ބަދެ!  ނުބައްދަލު  ކުށާއި  ކުރި  ވެސް  އަޅުގަނޑަހުރިކަން    ވިފައި ރެކު   ށް 

ނ ނު  ގާމްގެ  ރިޒަށް ޓެރަ ން އަދި ޚާއްޞަކޮލު އެބަ ކުރެވޭ. ދެބ ޤަފާހަގަވޭ. އެގޮތަށް ހުރި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް  

ނޑު  ން އެކަމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަ. ދެފާހަގަކުރެވޭބޮޑުކޮށް    ނުންކުރެވިފައި ހުރިތަންޒް ގޮތުގައި ބޭއޭގެ ނާޖާއި

ލިބިދޭ  ށް  ރަލަގޮތުގައި އެ ގޮތަށް ހުރި މައްސަލަތައް އޭގެ ޒާތުގައި މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ. ދެން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެ ދެކޭ

ފުވެރި ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ  ޞާއިން  ކޮށް އެއަށްވުރެންޢާޖަހުރި ދަޢުވާތައް ވެސް މުރާ  ކޮށްފައި  ން ބާރެއް އެއީ ކުރި

ބާރު ބޭނު  . ދެންލިބޭބާރު   ފެއް  ޞާލާފު ބޭއިންއާދަޔާ ޚި  . އެގޮތަށް ބ ލުކުރަނީޤަންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އެ 

ބަދަލުކުރުމުގެ   ހުރީވިއްޔާ ދަޢުވާއެއް  ހުރިހާ  ވިސްނު އެ  ނުވަތަ އަޅުގަ  ން  އެބަހުރި.  ދަ  ނޑުގެ    ޢުވާތައް އެ 

އެބަހުރި.  މުރާޖަޢާކުރު ވިސްނުން  މާނައަކީ މުގެ  އޭގެ  މިނިވަދެން  އެންމެން  ހުރިހާ  ވާހަކައެއް  އޭގެ    ންވާ  ނ ން. 

އެ ގުޅޭ  މާނައަކީ  އެއަދަބަކަށްއާއި  ކަން  ،  ޖިނާ  ތަކާކުރި  ދެން  ބަދަލުކުރުން.  ކަމަކަށް  ޢަދުލުގެ  ގުޅޭ    ގެ ނިޒާމުޢީ 

ފާސްކުރެވުނު ޓެރަރިޒަމް    ޑުގެ ބައެއް ޕީނަލް ކޯ  ގައި ހުރިތެރޭ އި ހުރި  ނ ނުގަގާމާއްދާތައް ވެސް އަދި ފަހުން މި 

  މާ ންގުޅުވެސް ފެތޭ. މިސާލަކަށް ތ ނު ހަތިޔާރެއް ގެ  ކަމަށް  3ކަމަށް    2އެބަހުރި ބައެއް ކަންކަން    އްދާތައް ވެސްމާ

އެ  ހަމަ    . ކޯޑު ވެސްއޮވޭ ޕީނަލް ބުނާ ކަންތައް ހަމަ އެބަނ ނުގައި  ބެހޭ ގާ  ނާކުރުމާތިޔާރު މަހޭ ގާނ ނު. ތ ނު ހަބެ

ކޮންޓެކްސްޓަށް ބަލައިގެން ނ ން    ގެއޭ   ،ނަމަވެސްއެހެން  ވެސް.މަނާކުރާ ގާނ ނުގައި  ކުށްތައް    ންގުއެބައޮވޭ ގޭކުށް  

ވާނެ. އަސްލު މާރާމާރިއަކަށްވާ  ބު ބޮޑުދަވަރަށް އަ  ކޮށްފިއްޔާދަށުން ދަޢުވާކުށްތަކުގެ    ގޮތަކަށް ދަޢުވާކޮށްފިއްޔާ ގޭންގު

. އެ ގޮތަށް ހުރި   ވެސްކުށްތައް މަނާކުރާ ގާނ ނުން  ގޭންގު  ގޮތުން  އެބައޮތޭ ގާނ ނު އޮންނަދަޢުވާކުރެވެން  އެ  ކަމެއް  

  ކުރާނީ.ސައްކަތް އަޅުގަނޑުށް ގެނައުމުގެ މަޓަމައްސަލަތައް އޭގެ އަސްލު ކޮންޓެކްސް

 

 :ސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުންޙަ ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ގުނޅަހު ހެންވޭރު 

  ހިނގައްޖެ. ސުވާލު    ވަނަ  2ނޑުގެ  ދެއްވި ޖަވާބުގެ ސަބަބުން އަޅުގަތި    މްމީ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޝައާދެ

ބަން  އެ ވާހަކައަކީ  އޮތް  ދަންނަވަން  ދެ    ޑާރައަޅުގަނޑު  އެއީ  ވާހަކަ.  ތިޔަ  އެބައޮތް  ގައިޑްލައިންގައި  ނައިބުގެ 

ހުރި އި  ގައްނ ނެގާ ކަނޑައެޅިފައި  ލުއި ށްކަމަ  އަދަބު  ދަޢުވާ  ވަންޏާ  ގާނ ނަކުން  ބާލިބޭ  ކަމަށް    ރުއަޅަންވާނެކުރުމަށް 

ކުރައްވާނެ   .ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕް އެހެން  އެކަން  ވިދާޅުވަ  ދެން  ތި  ވަނަ    3ގަނޑު  ނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުކަމަށް 

ގައި ގެންގުޅޭނެ  ރުމު ދަޢުވާކު ބޭނުންވަނީ   ކުރަން ޒުމާއަ  ލު ސުވާ އަޅުގަނޑު މި  ވާލު.  ލަށް ދާނަން. އެއީ ފަހު ސު ސުވާ

އަޅުސްއިސްޓޭންޑަޑް ގުޅޭގޮތުން.  ކުށެއް  ރެވޭބ ލުކުޤަޑަށް  ގަނ  ތު ގޮތުގައި  ހަހުގެ  މީހަކު  އެ    އިރުޔަރުކުރާ އްމަތުގައި 

ހަމަ އެހެންމެ  އަދި    .ންޑެޑެއްދެ ސްޓޭ  އެއީ ތަފާތު  ޑާދަޢުވާކުރަން ބޭނުންވާ ސްޓޭންޑެ  ދި އި އަބޭނުންވާ ސްޓޭންޑަޑަކާ

ޝަ  އަޅުގަނޑު  ރީމައްސަލައެއް  އެއީ  އަދި  ސްޓޭންޑަޑް  ބޭނުންވާ  ސާބިތުވާން  ގޮތު ޤަޢަތްކޮށް  އެހެން ބ ލުކުރާ    ގައި 

ވާހަކަ ސް މި  އަޅުގަނޑު  ސަބަބަކީދަން  މި   ޓެންޑެޑެއް.  ބޭފުޅުންނަވާ  ބައެއް  ބައެއް    ،  އުޅުއްވާ  ކަންކަމުގައި  މި 



  

ކައި ދަޢުވާ  ރީބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން  ނަށް ންމެނަތިމަން  ކަމަށް   ސާބިތުވާނެއީނުކުރީ އެއެބަ ވިދާޅުވޭ މައްސަލައިގެ 

  ވެސް ހުރި   ވޭ ދަޢުވާކުރާނެ ކަންކަން ފާހަގަކުރެށްކަމަ   މައްސަލައެއް  ބޮޑުހަމަ ވަރަށް  .ތޯތިއްޔޭ އިނގޭބ ލުނުކުރެވޭޤަ

އަޅު ވެސް  ޝަރީޢަތްކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރެވޭ.  މައްސަލައިގައި  ނި  ގަނޑުމެނަށް  އެ  މީހާގެ  އެ  މޭއިރު 

ޔަ   ކުށެއްށްމައްޗަ ނެތީޤީސާބިތުވާނެކަމުގެ  ދަޢުވާނުކުންކަން  މުޅިން   އީ ގޮތުގައި އެ  ބ ލުކުރާ ޤަރިއްޔޭ. އަޅުގަނޑު  މަ 

ސްޓޭންޑެޑައެހެ އެ  ސްޓޭންޑެޑެއް.  ޝަރީޢަތު ން  ދަޢުވާކުރާއިރު  ކީ  އޮންނަ ސްޓޭންޑެޑެއް.  ބަލަން  ފަނޑިޔާރުން  ގައި 

ސާބި  ބަލާ އަދި  އެ  ތުނުވެސްޓޭންޑަޑަކީ  ދާނެ.  ދަޢުވާއެއް  ،ހެންނަމަވެސްވެސް  ޖެނެރަލް  ކުރަން    ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ސްޓޭ ތަފާތުންޑަޑަކީއޮންނަ  ކަމަށް އަސް    ސާޓޭންޑެޑެއް  ވަރަށް  މީގައި  ބޭނުން    ފުކޮށް ޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަޅުގަނޑު 

ހުރިގޮތެ ވިސްނުންފުޅު  ޝަމީމްގެ  ދެއެނގެން  މި  ދެއް.  ނުވަތަޑެންޑެސްޓޭ  ންނެވީ  އެއީ  އެއް  އްތޯ  އެއީ   

ޔާތޯ  އްއޮތި  ކަން ންޤީތުވާނެކަމުގެ ޔަސަލަ ސާބިނެރަލަށް އެ މައްއުޓަރ ޖެވާކުރެވޭނީ މި ޕްރޮސެކިޢުސްޓޭންޑެޑެއްތޯ. ދަ

 ޑެއްތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.ވަރަށް އެ ސްޓޭންޑެޑް އެއީ ތަފާތު ސްޓެންޑެ ވޭ ކުރެޓްއުނ ނީ ޕްރޮސެކި

 

 އްކެވުން:ދެކަވާހަ ސައިން ޝަމީމްޙު

އަޝުކުރިއްޔާ ތަފާތުޤަޅުގަނޑު  .  ހައްޔަރުކުރުމަބ ލުކުރަނީ  މީހަކު  ސްޓޭންޑެޑެކޭ.  ތިން  އެމީހަކާމެދު    ށް 

އޮންނަންމަތެއްކުރުހުތު ސްޓެންޑެޑެއް  ފުލުމަށް  އެއީ  މެއިންޓެ ހުން  ޖެހޭ.  އެއްޗެއް.ބަލަހައްޓާ  މީހާ  އެ    އިންކުރައްވާ 

  ،  ކަންކަމެއް ހުންނާނެ. ދެން ދަޢުވާކުރުމާއި ންޖެހޭ ވަކި މިންގަނޑުތަކެއް ބަލަ  ސްވެ   ހޭގޮތުންބެ  ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާ

ދަޢުވާކުރާ  ދެން   އުފެދެނީ  މި  ސާބިތުވާން ންގަމިސުވާލު  ކުށް  މިންގަނޑާއި  ބޭނުންވާ  ތަފާތު    ނޑާ     2މިއީ 

އެއީތޯމިންގަނޑެއް ހިތުން  އަޅުގަނޑު  މިންގަ.  ދެ  ތަފާތު  މިންގަތަފާތު  އެ  .  ޑެއްނ  ތަކީ  ގޮވާ  ޑަކަށްނދެ 

އެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ   އޮފީހުން  ނިންމަވެއްޖިއްޔާ ކަމުގަޖެނެރަލް  ގޮތެއް  މަސައްކަތެއް ތަކުޓުކޯ  އި  ކުރާނެ  ނާނެ.  ނޯން  ން 

މަސައްކަތް   ކުރާ  ޕްއެ  ކޯޓުތަކުން  ކޯޓުކުރެވެނީ  ދެން  ޖެނެރަލަށް.  ބައްލަވާއިރުގައި  ތަކުރޮސެކިއުޓަރ  މައްސަލަ  ން 

އިން ބަލާކަރޓަ ޕަބްލިކް  ކޯޓުށްރެސްޓަކަށް  ބަލާއިމަ   ތަކުންނުޖެހޭ.  މައްސަލަ  އެ  ކުށް ރުގައި  ހާ  މީ ރި  ކުއްސަލައެއްގައި 

މަލަޙާ ހުރި   ހުރި  އެ  ޖެނެރަލް  އެ    މާޤާތާއި  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އެހެންނަމަވެސް،  ބަލާކަށްނުޖެހޭ.  ކަންކަމަށް 

މަބައްލަ ހުރި  މީހަކު  އެ  އެއީ  ކަމެއް  ގޮތުޤާވަންޖެހޭ  އެހެން  .ންމެއްގެ  ދަންސާލެމި  އަޅުގަނޑު  . ނަވާލަފާނަންއް 

ކުރިއަޅު  މިސާލަކަށް ކަމެގަނޑަށް  ޕްރޮސެކިމަތިވި  ޑެޕިއުޓީ  ޖެނެރަލަ އް  ހުރިއިރުއުޓަރ  ދިވެހި ކަށް    ރާއްޖޭގެ ގައި 

ކޯޓު ތު ސްޕްރީމް  މައްސަލައެއް  ކޮރަޕްޝަންގެ  މަށްޗަށް  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ހުށަހެޅުކުރެވިގެއްމަތެހުގެ  ދެން ން  ނީ. 

ވިދާ ނ ން  2000މެ  އެން  ޅުވަނީފަނޑިޔާރުން  އަޅުގަނޑުގެ  ރުފިޔާ  އެންމެ  ހޭ.  ފުރިޔާއޭ.    2000ޖަވާބަކީ 

  އެ ބޭފުޅާއާ   ތީ ޔާރަކަށްވީފަނޑި  ގެ ރެކޭ. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާމް ކޯޓު. ސްޕްރީފަނޑިޔާރެކޭ  އީ ތި   ،އެހެންނަމަވެސް

ދެކޭ މީހުން  ދޭތެރޭދޭތެރޭ  ނިޒާމާ  މުޅި  ބަދަލުވާނެއޭ ތި ގޮތާއި  ދެކޭ ގޮތް  ގޮތަށް  ތިއަޅުގަނޑުމެން  ދަޢުވާ     މީހުން 



  

ޅެއް  ޅުގަނޑުމެން ތަންކޮރޭ އަދޭތެ  ނޑަށް ބަލާއިރު އެ ބޭފުޅަކާކުރަން ބޭނުންވާ މިންގަދަޢުވާ  ންވީމާ،ހެއްޔާ. އެނުކޮށްފި

އި ދެން  ކޮށްގެން އޭގަ  .ލަތެއް އެބަ މެދުވެރިވޭ. ދެން އެ ދަޢުވާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިންޙާ ހަރުކަށިކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ  

.  އް  ކަމެދިމާވި ށްއީ ވަރަށް ދެރަކޮދެން އެ  .ހި އެޅުމާއި ކަންކަން ދިމާވީފާޑުގެ އެއްޗެޑުފާ ށް އަކެއް އެ ކަންތައްތަމާވިދި

މިންގައެހެންނަމަ އެ  މިންގަނޑެއްވެސް،  ތަފާތު  އަޅުގަނޑު    ންޖެހޭގުޅެންގެ  ނޑު  އެއީ  ބ ޤަކަމަށް  ލުކުރަނީ. 

އި  ޒާމާދުލުގެ ނިޖިނާޢީ ޢަ  ،ވެސް  ށްޓައިންޓަރެސް ލިކް  ންނަވާ އޭގެ ޕަބްގައިރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްލަވަންޖެހިވަޑަޕް

ގޮތަ ދެކޭ  މީހުން  ފަނ  ވަށައިގެންގެ  އޭ އަދި    ވެސް  ށްދޭތެރޭ  ވެސް.  ކަންކަމަށް  އެހެން  ރު  ޑިޔާ ހުންނަ 

ވާން  ތު ސާބި  ންއިރުގައި އެއިބަލާ   .ށްނާއަރީޤައި  ހެއްކާވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ  ބައްލަވަންޖެހި

ފަނޑިޔާރުންނެ ސާބިތުނު   ތީވިއްޔާ  ކަމަށްނިންމަވާނީ  ނޯންނާ  .ވާ  އިންޓަރެސްޓެއް  ޕަބްލިކް    ނެފަނޑިޔާރުގެ 

އެހެންއިންޓަރެސްޓެ ނުވަތަ  ބޭ   އް  އޭގެ  ބެހުރި  ކަންކަމަށް  ހުރި  ޕްރޮސެކިއުޓަރރުން  ގެ  ޖެނެރަލް   ލުމެއް. 

ތެރޭގައިމަސްއ ލި އެސްވެ  ގައިނ ނުއަސާސީޤާ  އްޔަތްތަކުގެ  ނިޒާމާ ލިޔެފައި  މި  މީހުންތެރޭ  ދޭ  ބައޮވޭ  އިތުބާރު    ގެއެ 

އުސ  އެ  ޢަ  ލުތަކާ އިތުރުކުރުމާއި  ކަންމަލުކުރޭތޯ އެއްގޮތަށް  މި  ބެލުމާއި  އެހެންވީ  ކުރުން.  ދެ  މާކަން  ތަފާތު   ،

އަޅުގަނޑު  މިންގަނ ކަމަށް  އެޤަޑެއް  ދަޢުމިންގަ  ދެ   ބ ލުކުރަނީ.  މި  ތެރެއިން  މިނޑުގެ    ގަނޑު ންވާކުރާ 

 ޅުގަނޑު ދެކެނީ.  އަކަމަށް   ރުމާއި އެކަން ކުރުމަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެއްންކުމެއިންޓެއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުގެ  އިއްޒަ  . އްޔާޝުކުރި އެހެން  ބ ލުކުރެވެނީ ޤަޅުގަނޑަށް  އަލުތައް  ސުވާތްތެރި  މެންބަރުއިއްޒަ    ން ތްތެރި 

ސަބަބުން ލިބިވަޑައި ވާބުތަ ޖަ  ކުރައްވާފައިވުމުގެ  ފުގެންފައިވުމާއް  ވެސް  މަދުވެފައިވާ އެކުގައި  ސުވާލުތައް    ރުޞަތު 

  ގެ ޓުމިނި  10ށް.   ޙުސައިނަދުޢުސަ  ތްތެރި މެންބަރުއިއްޒަމި އަރުވަނީ  ވަގުތު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު  ކަމަށް. ދެން މި

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާ.   ޞަތެއްރުފު

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  އިންސަ ޙު ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

. ދެން  ކުގެ ޖަވާބު މިއޮތީ ލިބިފަވާލުތަހުރި ހަމަ ގިނަ ސު   އިރު ކުރަން އި. އަޅުގަނޑާ ހަމައަށް އަޝުކުރިއްޔާ!  ދެއާ

  ދީއާ ޖޭގެ އާބާރާއް  ށްލަން ބޭނުންފާހަގަކޮ  ހަމަ އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ

ޢަދުތާނިސްބަންގެ  ފުލުހު  ރުބަލާއިއިއަޅަ ޖިނާޢީ  މި  ދެން  ނިޒާމުލުއި  ތެގެ  މާޙައުލު  އެ  ރެއިން  ގެ  ކުށްކުރުމުގެ 

އިތުރުވަމުންރާއް ދުވަހަކަށް  މައްސަލައެއް.    އްލުނުކުރެވިދާ ޙަވެސް    ނުން ޤީޔަދާ މައްސަލަ މިއީ ހަމަ  ޖޭގައި ދުވަހެއް 

މީގެ  ގޮތެއްގައި މަ  އެހެންވީމާ،  މިއިގަނޑު  މަސްތުވާތަ    ވެސް   އްސަލަމަގެ  ތީކެއޮތީ  މެންބަރުން  އެހެން    ދެން 

މަ ގޮތަށް.  މައްސަލައިސްތުފާހަގަކުރެއްވި  މަސްތުވާގައި  ވާތަކެތީގެ  މަސްލައަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ    ތީގެ ތަކެދިމާވާ 



  

  ތި ތަކެވާމަސްތު  އެހެންވީމާ،.  ކަށް ނުވެ އެއީ ބައްޔަކަށްވެފައިވާ މައްސަލަމަކީ ކުށަގާނ ނުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރު

ޖެހެނީ އެ  ކުއްޖާ  ބަލި ބަ  ބޭނުންކުރާ  އެ  އޭނަ  ދެން  ލެބޯޓް އްޔެއް.  ދިރާސާކުރާ  ގޮތް  އެއްޗެރީޖެހުނު  ނެތީ  ތަކާއި  ހި 

 މިވަގުތު އޮތީ އެ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްގެން ފަރުވާގެ  އްލުޙަ ތުން މި ކަމަށް  ، ގާނ ނީގޮ. އެހެންވީމާރާއްޖޭގައި

  އޮތީ   ޓް މި ގެ މި ލިސްއިރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުދާން ބަލާ   ރުވާއަށް އެ ފަ   ނިޒާމަށް ދިއުން. އެހެންވީމާ،

މައްތީމަސްތުވާތަކެ މަސްތުވާތަކެތިގެ  ހަމަ  ރިޕީޓްކޮށް  ނިމި  ތަޙުޤީޤު  ބޭނުންކުރަމޭ  ސަލައިގެ  ފަނޑިޔާރުން  ކޯޓު  ން 

އަނެއަށް ވެއިޓްލިސްޓްކޮށްގެން ތިބޭވާ ފަރުކުރިމަތީގައި ބުނެގެން   އި އެކިއެކި މުޖުތަމަޢުގައި އެ  ޔާގަށްރަށު ރައްކާ އިރު 

ތަކުރާރު  ފަރާތުން  މި  ކުއްޖާގެ  ކުނި  ޖިނާޢީވަމުންދާ  ތެރޭގައި  އެޒާމުގެ  ދަނީ.  މި  އިތުރުވަމުން  މާ،  ހެންވީށްކުރުން 

ރެން  ވުށްވަހަކަދުމީގައި އަސަރުކޮށްގެން ޖުތަމަޢުގައި އިތުރު ކުދިންނަށް މު  ފަރުވާ ނުލިބި ށް  ކުއްޖާއަހައްތަހާ ވެސް އެ 

ކޮމި މި  މީގެނިޓީ ޔުދުވަހެއް  އެހެންވީމާ،  ބޮޑުވަނީ.  ކޮންއްލަޙައަވަސް      އެބަޖެހޭ  ނިކަށް  މި  ކަމެއް  ޒާމުގެ  މެވެސް 

ވަޒީފާތަކަށް  އަންނަން.  ބަތެރެއިން  ދާން  ކުދިން  މި  ކުލާ  ފަރުވާއަކާތަޑުރެކޯ  ށުގެ އިރު  އެ  އަނެއްކާ  ދިއުމުގެ  ށް  އި 

އިތުރު ވަޒީބަބުމުގެ ސަށްގެން ހުރުޓްކޮޓްލިސްއިވެ އާދެވޭނެ ގޮތެ ގޮސްގެން މުޖުތަމަޢަށްކައަ ން  އް ވެސް  ށް އަނބުރާ 

އެހެންވީ ގެއްލިފައި  ނެތް.  އުއްމީދު  ފަހަ ޙަމިއަކަށް    .ތިބީ  މިމާ،  ދެ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ހަރަށް  ރުއްލެއް  ތިން   

ރެކޯޑު މައްސަލައެއްގައި  އިންތިޒާފަރުވާ ކުރެވިގެން  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ހަމަށްގެރުކޮއަށް  ތިއްބަސް  ކުދިން    ން  އެ 

ވީމާ، މިހެން  ންޒީފާތަކަށް ދާން ބޭނުން. އެހެޖިއްޔާ ވައެއް ލިބިއްން ބޭނުން. ވަޒީފާޅެރަނގަޅަށް މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި އު

އަވަސް    ތިބި ލިއްޙަކުދިންނަށް  މީ  ބޭނެލެއް  ކޮބައިތޯ. ދެން  ކުރީގައި  ގޮތަކީ  އެބަހުރި  ގެ  ވެސް  ޖަވާބުތަކުން  ދެއްވި 

ދޭނެތަކެލުއި ބުނެފަކަމައް  އެހެންވީމާށް  ވެސް .  ވީހާ  މިކަމަށް   ،  އެބަޖެހޭޙަ  އަވަހަށް  އަންނަން  ކުދިކުދި  އްލު   .

ފުރުޞަ  ކުގައިކުށްތަ ދިއުމުގެ  ވަޒީފާތަކަށް  ސާފުކުރެވިގެން  އެބަޖެރެކޯޑް  ލިބެން  ވެސް  އެހެންވީމާތު  ކޮބައިތޯ ހޭ.   ،  

 ؟އްލަކީޙައަވަސް  އިމީގަ

 

 ން: އްކެވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން އެދެން.

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ސައިން ޝަމީމްޙު

ކަމަށް  . ތިމަކަށް ނެތްއްލެއް ތި ކަޙަޓް  ނައި ރއް އޯވައްލެޙަ ސީދާ އަވަސް    މެންބަރު.  ޒަތްތެރި އްއިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  

އެބަޙައޮތް   އަޅުގަނޑުމެން  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ބަޓެޓިސްޖެހޭ ސްއްލަކީ  ޕޮލިސީ  ޓިކްސްއަށް  އުފައްދަން.  ލައިގެން 

އަޅު މައްޗަށްތޯ  ކުދިންގެ  ކިތައް  ދަޢުވާކޮމާނައަކީ  ކިގަނޑުމެން  މިއުޅެނީ.  މި  ށްގެން  އޮތީ.  މި  މައްސަލައެއްތޯ  ހާ 

އުފެއްދިއްޖިއްޔާ  އިއޭގަ   ލައިގެންބަ  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް މި  ނ ނިއްޔަ  ސިޔާސަސަތުތަކެއް  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ކާއެއް 



  

އެޑްރެމައްސަލަސްލު  އަ ކުރެވޭ  ސްއެއް އަކަށް  ކޮބައިތޯ ނުވެއް  ތިބީ.  ފަރުވާގައި  ކުދިންތޯ  ކިތައް  މިސާލަކަށް  މި  .   

ފުޅުންގެ  ބޭ  ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެސެކިއުވެސް ޕްރޮ  ނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމާވާ މައްސަލައަކީ. ދެން އަޅުގަދި

ބޮ އެހާ  ކަންކަމުގައި  އެ  ފަރިއުސ ލުތަކާއި  އަޑު  ނ ން  މިވަގުތަކުތައެއް  އެހެންވީމަދި  ކަމަކަ  ކާ.  އެ  އެ  ސީދާ  ށް 

ރެއިން  ގާނ ނެއްގެ ތެ  ބެހޭ  ތަކެއްޗާވާސްތުމަ  ،މަވެސްނގޭ. އެހެންނަވާކަށް ނޭދަންނަ  އްކަމެއްތޯއެހުން ކުރާނީ ކޮންއޮފީ

ހަރުދަ  އެ ނިޒާމު  ފަރުވާގެ  ވިއޮންނަ  ތި  މައްސަލައަޅުދާނާކޮށްގެން  ގެނެވޭޙަ  ށްވާ  ވިދާ  .ނީއްލު  ތި  ޅުވާހެން  ދެން 

ންނަށް ފަރުވާއެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ  ކުދިން އެ ކުރާ އެހެން ކަންކަމުން އެ މީހު  ލަ އެކަހަން  މައްސަލަތައް. ދެ  ކުދިކުދި

ހު ވަ ދިއުމަށް  ކަންކަމުގައި  ރަސްއެޅޭގޮތަޒީފާއަށް  ހުރި  ދޭންޖެހޭ  ށް  ވެސް  އެ  ދީގެން  ދޭންވީ.  ހަމަ  ވެސް  ލުއި 

ޕް މި  ވިސްނުޖެޓަރ  ރޮސެކިއުއަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާނެރަލްގެ  އަދަބު މަކަށް  މީހުން  އަދަބުގެ    ދިނުމެއް  ންވީ  އެ  ނ ން. 

ތެރެ މުން  އިނިޒާމުގެ  މީހުން  ގެނެ ޖުތަމަވިޔަސް  ގޮ ޢަށް  މަ  ތެއްވޭނެ  މައިގަނޑު  އޭގެ  އެ  ޞަދަކަށް ޤްހެދުން  ވާންވީ. 

ބިނާކޮ މައްޗަށް  ދިނުމުގެ  ކަނޑައަޅައަދަބު  ސިޔާސަތު  ރަށްގެން  ދާނެއިފިއްޔާ  އަޅުގަނޑަކަހެނގަޅަށް    ށް ނެއް 

 އްނުވޭ. ޔެހި

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ވާތައް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި  ންޏޭ ދަޢުބު  ނީ ބުންޏޭ ން ބޭނުންވައަހާލަ  ގެ ހަމަ ދެވަނަ ސުވާލަކަށް އާދެ! އަޅުގަނޑު

އޭނާ   ތިމަންނަ އަޑުއެހީމޭ.  ބެގެން ރޭވިއޭ ބުންޏޭ ހޮޓަލެއްގައި ތިހަކުމެވެސް މީޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކޮންއަ

ކިޔާ ބުންޏޭ  މީނަ  ޓެރަ ބުންޏޭ  ހަމަ  އަންނަނީ  މި  ހަމަ  އޭގެ  ފައި  ދެން  ދަޢުވާއެއް.  ޓެ މައްޗަރިޒަމްގެ  ރިޒަމްގެ  ރަށް 

ބުންޏޭ ބުންޏޭގެ އިތުރަށް   އެ ބަލާ. ދެން ށް ވެސް އެޖަލަ ކޮށްފައި  ސްވެ  ކުށް ސާބިތުކޮށްފައި ޙުކުމް އްޗަށް ދަޢުވާގެ މަ

  ، ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްވެސް. ހަމަ މިއީ ހަމަ ޕްރޮސެ  ކެއްޢަތުގެ ތެރެއިން އެބަވަދޭ ކޮންމެވެސް ސިއްރު ހެއް އޭގެ ޝަރީ

ކޯޓުން ވަކުފަރާތަ  ވަކި   ޖެނެރަލްއްޖޭގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ރާ ބޭފުޅުން  މަ.  ތަކުގައި ވަކާލާތުކުރައްވަނީ ހަކާލާތުކުރައްވާ 

ނުހިސާބިތު ކަފޭ   ބުންން  ހަމަ  ބުންޏޭ ޏޭ ކަމުގައި  މައް    އޭގެ  ދަޢުވާއެއް.  ދެން  ހަމަ  ޗައެ  ނީ.  ންދަބިތުވެގެސާށް 

. އެހެންވީމާ،  މިއޮތީ ގެއްލިފަ  ށް ރު އެއްކޮތުބާގެ އިރޭގައި ރައްޔިތުންދޭތެ  ސަބަބުން ޢަދުލުގެ ނިޒާމާންވީމާ، މީގެ  އެހެ

 ކީ.ތުންނަށް ދެވެން އޮތް އުއްމީދައްޔިރަ ށްމަނިކުފާނަށް މިކަމަދިޔައިމަ  ގެން ހަމަޖެހި މު ޤާކޮބައިތޯ މަނިކުފާނުގެ މަ

 

 ކެވުން:ކަދެއްވާހަ ސައިން ޝަމީމްޙު

ހިތުން ތިކަމުގައި ޕްރޮސެކި ބޮއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު   ވަރަށް  ޑު. ދެން 

ވަރަނުދެން ކު   އްގެހީއެ  ގޮތަށްތޯ. އެ ނ ންހެންއެ  ފުސާށް  ނެވިޔަސް  ކުރެވިގެންވާނެ     ދަޢުވާތަކަކީ ރާ މައްޗަށް  އެގޮތަށް 

ސިނ   ތަކެއްދަޢުވާ އަދި  ދެން  ހެއްކާ އް ން.  މިބެހޭ  ރު  ބަންޑާ ހާގޮތުން  އެބައޮތް ނައިބުގެ ރަ  ރު  ސިޔާސަތު  ވަރަ  ށް   



  

ސަލަ މިހާރު  ، ތި ވިދާޅުވާ މައް. އެހެންވީމާރީ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް ކިޔައިދީފަށް. އެ ސިޔާސަތުގައި އެހެސާފުކޮ

އްޔަކާއެއް. ޢަމަލުކުރައްވައިފި   އްގޮތަށްއެ  ތާއިބުގެ ސިޔާސަނަ  ރަލް މި ބަންޑާރަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެ  އްޗެއްނުވާނެކުރިމަ

ބަ ގޮތަށް  އެ  ސިޔާސަތާނަ  ންޑާރައެހެންވީމާ،  މަ  އިބުގެ  މި  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ޢަމަލުކުރުން  މަށް  ޤާއެއްގޮތަށް 

މި ފުރުމަ  ޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ އްޔަންވެއްޢަ ތި  ޞަތުގައިސައްކަތަކަށްވާނީ. ދެން  ބޭނުންވޭ  ފާހަގަކޮށްލަން   އަޅުގަނޑު 

ދޭތެރޭ އިތުބާރު    ހުންނާތުގައި އޮންނާނީ ފުލުހަޖެނެރަލްގެ މަސްލަޓަރ  އުރޮސެކިޕް.  ގުޅޭ ވާހަކައެއް  ކަންތަކާ  ވިދާޅުވި

އިތުބާރު އިތުރުވުން. މީގެ    ދޭތެރޭ ރައްޔިތުންގެ  ކޯޓުތަކާ  ތުގައި އޮތީހަމަސްލަ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެއިތުރުވުން.  

ނ ން   އެއް ޕާޓީ  2ނ ން    ބައެއް  2 ވެޕާޓީ  3  ވެސް  އެ އެއް  އެކައްޗެއް.  މިއީ  ނ ން.  ޕް ސް  ރ  ރޮސެކިއުޓަ ހެންވީމާ، 

ވެސް  ޖެ ރައްޔިތުންންނާނޯ  މަސްލަހަތަކުނެރަލްގެ  ރުޅިއައުދޭތެރޭ  ފުލުހުންނާ  ނެ  އެހެއްމެގައި  އެ  .  ންވީމާ، 

  އެ   ތަކަށް ކޯޓު  ބައިވެރިވެގެން   ފުލުހުންނާ   ގެން ގުޅި  ލުހުންނާންކުރާނީ. ފުޓައްބަ މަސައްކަތް    ގަނޑުގެ އަޅުނޭ  ނ ކަށްގޮތަ

ހޯ އިތުބާރު  އެލިބެންވާ  ބަޔަކާދައިދީގެން  އަނެއް  އެއް   އްބަޔަކު  އެންމެން  އެ  މަސަޒުވާބުނުކޮށް  .  ތްކޮށްގެންއްކަކޮށް 

މީޢާ ކޭގޮތުގައި  ދެޅުގަނޑު  އަ ރައްޔިތުންގެ  ފުއްމު  ހިފައިގެން  މައްސަލައެއް  އެއީ    ލުސް ހަކު  ދެން  ދިޔައިމަ  އޮފީހަށް 

ޒިންމާ އޮފީހުގެ  އަޅުގަނޑުމެން ފުލުސް  ޒިންމާ  އެއް.  ޖިއެންމެންގެ  ނިލުދުޢަޢީ  ނާއެއް  މަސައްކަތްކުރާ    އި ޒާމުގަގެ 

ނުމަކީ. އެ މީހާ ދާކަށްނުޖެހޭ  އްލު ހޯދައިދިޙަ އެއަށް ބޭނުންވާ   .ހިނގުމަކީހިފައިގެން  ތި ދެން އޭ އެއް އެންމެންގެ ޒިންމާ

ރަލް  ނެ އުޓަރ ޖެގޮތުގައި ޕްރޮސެކިށް. އަޅުގަނޑު ދެކޭރާކަކު އެކަން  ތޯ ކިހިނެއްތޯ ވަނީތީ ކޮންތާކުތިމަންނަ މައްސަލަ އޮ

  މީހާއަށް އެބަޖެހޭ   ން އަންނަހޯދައިރުގައި އެ ޚިދުމަތް  ފޯރުކޮށްދޭ   އް. އެ ޚިދުމަތްދެނީ ޚިދުމަތެޕޮލިސް ވެސް  ވެސް  

 ކޮބައިތޯ ބަލައި  ނގައި މައްސަލަމީހާ އިރުކޮޅުކޮޅާ ތަންތަނަށް ހިކޮށްދޭން. އެ  ވުރެން ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުއެއަށް

ހަދަ އެހެން  ގުޅައި  ނުޖެހޭތަންތަނަށް  މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރު  ން  އަޅުގޮތަކަށް  އެއީ  ތަޞައްވުރަކީ. މި  ން  ގަނޑުގެ 

އެނ ން އެއްވެސް    .ދ ކޮށްލުމަށް ޓަކައި. އެ މަޤްޞަދުގައި  އެއްސީ ގަލީ ލެތިރިމަމަށް ކުޤާމި މަ  ގަނޑުން އަޅުނަވާހެންދަ

ޢީ  މުންނަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ޖިނާންއްޗަކީ އާނޑުމެން މި ދ ކުރާ އެއްނ ން. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަޞަދެއް އޮވެގެނެޤްމަ

 ތުން.ލުގެ ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެފައި އޮޢަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ސުވާ އާދެ ފަހު  ހަމަ  ހަމަ! އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  މަރުލެއްގެ  ތަޙުޤީޤު  ބޭނުންވަނީ  ބަޙަ  ދަންނަވާލަން  ންދުކުރުން  ލާގައި 

ކޯޓުގައި  ޕްރޮސެކި ހަމަ  ޖެނެރަލް  ވަކާއުޓަރ  އެބަ  ޖަހާއިރު  ތަޙުމުއްދަތު  ބަންޤީލާތުކުރޭ  ނިމެންދެން  ދުކުރުމަށް  ޤު 

ޖަލުގެ  އެބަ  ޓަކައި   ރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ،  ޔަޙާމަސައްކަތްކުރެވޭ.  ހަމަ  އިންގޮތުން  ތަޙުޤީނުޤީލަތު  ވެސް  ޤަށް  ން 

ޒުވާބަންދުކުރަ ދިއުމުގައި  ކުށްމުންދާ  އަ ނުން  ޝަރީޢަތުކުރުމަށް  ދެން  ނިމިގެން  ބަންދުން  އެ  މަރުޙަލާލުން    އާ ގެ 

ކުށުދ ކޮށްލު  ށްލާ ދ ކޮށްހަމައަ ވެމުގައި  ތައިތުށި  ގެ  ޒުށް  ޣައްޔަރުވުމަރަށް  އެ  ޖަލު ޓަކައި  ހަމަ  ބައްދަލުވަނީ  ގެ  ވާނާ 



  

އެ  ގޯސް.  އެބަ  ގޯޙާލަތު  ޝަރީޢަހެންވީމާ،  ބަންދުގައި  ތަނަކަށް  ނިމެސް  ނިމެންދެން، ތް  ތަޙުޤީޤު  ނ ނީ  ންދެން 

ފު އެންމެ  ލު ތަޙުޤީޤުގައި  ބޭނުންވަނީ  ތަޙުޤީއަ  ޓުމިނި  5ހުންނަށް  މައްސަލައިގެ  ބަސްލު  ނެގުމަށް.    ޔާންޤުގައި 

ދުވަސް    30ދުކޮށްފައި އެބަ ބަހައްޓާ  ބަން  ގައިހޭދަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ޓުނިމި  5ނަގަން ތަޙުޤީޤަށް    ންއެހެންވީމާ، ބަޔާ

އެ ތުދުވަސް    40 ވަރަށް  ށްލަނީ  މަތުކުރެވޭ ފަރާތް މި ދ ކޮހުވަންދެން. އެހެންވީމާ، އެ ދުވަސްތައް އެ ބަންދުގައި 

ނުރައްކާތެ   ޔާއާދަ މާޙަޚިލާފު  މި  އެހެންވީމާ،  މާޙައުލަކަށް.  ރަރި  އެބަޖެހޭނގަޅުއުލު  އްކަތްތަކެއް  މަސަ   ކުރުމަށް 

ފަރަތުން އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް އެނެރަލްކިއުޓަރ ޖެޕްރޮސެ  ނ ނިއްޔާ  ން.ވެކުރެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ރޮސެޕް   ގެ 

ބަ ބަހައްދުންއެދެނީ  އެ  .ންޓަގައި  ކޮންމެދައުތަން    ބަހައްޓާ  ބަންދުގައި  ދެން  އެއްލަތުން    .ސިފައެއްގައި  ވެސް 

ކުރެވިފައި  ބަންދު  .އަޅަނީ  ޅުގަނޑު ބާރު މި އަ  ންނ   ންދުނުކުރުމަކަށްބަ  .ލުވާންއްޙަޖެހޭ  ލާ އެބަޙަ ރުމަ  މި   ،ންވީމާއެހެ

ފަރާތް  އެ  ވެސް  ކީމިނިޓަ  ފަސްހުންނަ    އެ ހުންނަ    އެއީ   މަވީށްކަތަތްފަރާހުރި    ކުރެވިފައިހުމަތުތު  ތަކަކީބަންދުގައި 

މީހަކަމައްސަލަ ސާބިތުނުވެ   ކު  އާއޭނަވީމަ  ށް ހުރި  ދ ށްވެދޭތެރޭގައި  ވިސްނުން  އެބަޖެހޭކޮރިއެއްގެ    ށް އޭނަޔަ  .ށްލަން 

މާޙައު ރަނގަޅު ނުގައި ތައެ އެ ކިޔެވޭ  ތް ފޮ  އި ގަނއެތާ  .އެބަޖެހޭ  ލެއް ގާއިމްކުރެވިފައި އޮންނަން     ނެ އިންތިޒާމްތަކާއި 

ގައި  ބަންދު  އެ ކެއް  ށްދޭނެ ނިޒާމްތަޤު ކަށަވަރުކޮޙައްޅު ރައިޓްސްތަކެއް އޭނަގެ  ރަނަގަޅު ކަންތައްތަކެއް  ތަނުން ރަނގަ

ވަގުތުގަ ހެއްބެ މާޙައު އެ  އި  ޓޭ  ރަބަންދު  މާނލު  ގެނައުމައުޙަ ގަޅު  އެބަޖެށް ލަކަށް  މަހޭ   ކުރެވެންތްތަކެއްކަސަ    . އް 

 ؟ރަކީސައްވު މީގެ ތަ  ބައިތޯކޮ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސައިން ޝަމީމްޙު

   ދެންނެވިހެން ޑުނގަޅުއި އަބުގަ ވާޖަ  ވާލުގެ ސު   ގެސިރާޖުން  ވެސް ދެންނެވިހެ  ޑު ކުރިންނގަޅުއަ  .ޔާއްކުރި ޝު  !ދެއާ

ޖެޕްރޮސެ ގާނ ނުކިއުޓަރ  ޤާނ ނުއި  ގަނެރަލްގެ  ތް  އޮ   ށްފައިމަތިކޮ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ޕްރޮސެ  ވެސްއި  ގައަސާސީ ވެސް 

  މާއި ބެލު  ށްތޯނީ ރަނގަޅަތިބެ  ންމީހުތިބޭބަންދުކޮށްފައި  ލާގައި  މަރުޙަ  ޤުޤީތަޙު  ތް ނިމެންދެންއެއީ ޝަރީޢަ  ޒިންމާއެއް

ގާނ އެމީހުބެލުމާއި    ލުޙާގެ  ންހުއެމީ ބަންދުކޮށްއެއްގޮތަ  ނާން  ގާނ ނުން   ،ހެންވީމާއެ  .ބެލުން  ތިބީ  ށްފައިތޯ    އެއީ 

އެބަ  .ކަމެއް  އޮތް  ށްފައިމަތިކޮ އެގޮމިހާތަނަކަ  .ހޭކުރަންޖެ  އެކަން  ކުރެވިށް  މަސައްއައިގެން  ތަށް  ށް  ކަމަކަ  ކަތެއް 

ފާހަގައެއްނުކުރެވޭށްޑުމެންނަނގައަޅު ބަން  ދެން  ޖެނެރަލްޕްރޮސެ  ންޓައްބަހަ  ދުގައި.    އެދިވަޑައިގަންނަވާ   ކިއުޓަރ 

ނު  އިމައްސަލައިގަ  ބަންދުގައި  ތަސައްބެހެ އަސްލަކީ  ބައްޓުން. އަޅުގަނޑުގެ  ނުބެންވުރުގައި އަސްލަކީ  ހެއްޓުން.  ދުގައި 

އާދަށްވަރަ އިސްތިސްޚި   ޔާ  ޙާ ލާފު  ނ ނިއްޔާ  ތެލަނާ  ބަހައްގައި  ބަންދުގައި  އެހެންވީންނުވާނެއިގެޓަ އްމީހަކު    ، މާ. 

މައެގޮ ބައްޓަންކުރަންތަށް  އަޅުސައްކަތް  މިހެރީހު  ންވިސްނު  ގެޑުނގަ  ދެން  ދަން.  އަން  އިނގޭ  ޅުގަނޑަށްނަވާއިރު   

ވަރަށް  ވެ  ކީހުންނަފުލު މަސައްކަތްބުރަކޮސް  ވަރަ  ށް  މަސައްކަތްތަކުގަށްކުރައްވާ  އުޅު  އި ގިނަ  އްވާ  ޝާމިލްވެގެން 

  އީ ވޭނީ. އެ ރެތަށް ކު ކަތް މިގޮމަސައް  ރެވިގެން މި ޔަތްކުޢާ ށް ރިކަންކަމަ  އެ  އްކަތްތަކާއިމަސަ  ންގެބޭފުޅު  . އެންޅުބޭފު



  

ވެސް    ވީހާ   ގެން ގުޅި  ސައްވުރަކީ ފުލުހުންނާ ގަނޑުގެ ތައަޅު   ،ހެންވީމާނީ. އެ ގެން އެކަން ކުރެވޭވެސް ގުޅި  ހުންނާފުލު

ތަކަށް  އްދަމު  ވެސް ކުރު  ވެސް ވީހާ   ންޖެހެންޏާ ޓަހައްގައި ބަބަންދު  ، އްޓޭނެދުގައި ބެހެ މީހުން ބަންށްކަތަ މުއްދަ  ކުރު

އް  ނެދުވަހަކުން  ން ދެހުދުވަ   ނަވާހެން އެއްދަން  ވެސް މި  ދެން އެކަން  ދިއުން.  މެއް ހަމަޖެހިގެންބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާ

ޕްރޮ  ރޭވިފައި   ،ންނަމަވެސްއެހެ  .ދާނެނުވެ ޙާސިލުއެ  ތެރެއިން  ގްރާމެއްގެ  އޮތް  އަކުރުން  ނަތީޖާ    ނޑުމެން ޅުގައެއީ 

 މަކީ.ކަވާ ންބޭނު ކުރަން

 

  ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

އިއްޒަތްތެރި   ޙު  ވެސް   މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ  އަލްއުސްތާޛް  ޝަމީމައަދި  އަ  ށްސައިން  މިވަގުތު    ޑު ނޅުގަވެސް. 

މެންބަރުން ސަމާލުކަމަގެކޮމިޓީގެ  ދަންނަށް  އަޅުގަ  ކޮމިވާލަން.  ހިނގަނޑުމެން  ގޮންދާމުޓީ  އުސ ލެއްގެ  ތުން  އިރު 

ދިޔައިމަ  ވަގުތަކަށްވަކި ކުރިއިތުރަށް  ކޮމިޓީ  އެހެން އުމަށް  ގެންދި  އަށް  އެޖެންޑާގައި  އަދި  އަހާލަންޖެހޭތީވެ    ވޯޓަކަށް 

މެން ވަގުތު  ނޑުއަޅުގަ  އި އެކުގަ  ނުނިމޭތީއާއަދި    ވެސް  ސްވިއު ޕްރޮސެރއިންޓަ  ހުރުމާއިއެކު މި  ވެސް   ކަންތައްތައް

ށް  އިތުރުކުރުމަ  ތު ވަގުށް  ގޮތަކަ   ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ތްތެރި މެންބަރުންނަށްއްޒައި   ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން. ށް ތުރުކުރުމައި

މި ވޯޓަ އިތުރުކުރުޤުއިއްތިފާ  ! އާދެ  ދަންނަވާލީ.  ކަށް  ވަގުތު  ފާސްވެއްޖެ.ށް މަން  ކަށް  ފުރުޞަތަމިވަގުތު     

އިއްޒަ  އެދިވަޑައިގެންފައި މެންބަރު  އެބަވޭ  ލަޠީފްތްތެރި  އިއްޒަތްޑަނގިވައެ  އިކުރީގަ.  ޙަސަން  ރި  ތެ އިގަންނަވާނެ 

ވާތީވެ  ޅުފު އިތުރަށް ސުވާލު ދަންނަވާލަން ބޭނުންރު މިހާ  .ލެއްވީވާޓު ލުތައް ހުއްވާ ސު  މެންބަރުގެ ވަގުތުކޮޅެއް އޮތްވާ އެ 

 ންދެން. ޅު ހަމަވަވަގުތުކޮ  ން އެލަޑު އަރުވާނޅުގަފުރުޞަތު އަ އެ

 

 :ކެވުންދެއް ވާހަކަ ފްޠީދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަ  ޅަނގުހެންވޭރު ހު

  ކަމަށް ލެއް  މު ދެ ސުވާ ންހަމަ މުހި  ނގޭތޯ.ން އިނ   ތުންނެއްވެސް ހަމަ ވަގުތު ފުރުމުގެ ގޮ  އެއްގޮތަކަށް   .ޝުކުރިއްޔާ

ދަންނަ އަދިވެސް  ފުރަތަމަ  ވާ ފެންނާތީ  އަ ކީސުވާލަލީ.  ދަންނަވަނގަޅު،  އެކުއެކީ  ފަސޭހަލާއިޑު    ވާނެ ފުޅުނަން 

ފުގެނކަންނޭ ސުވާލަކީރަ.  މާއްދާ  23  އަސާސީގެގާނ ނު  ތަމަ  އިން  ވަނަ  )ޅ(  ޖެނެރަލަޕްރޮސެގެ  އެބަ  ށް  ކިއުޓަރ 

ގަންނަވާ  ފެނިވަޑައި  ށް ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަޕްރޮސެމުރު ނެރުމުގެ ބާރު  މުގެ އަކުރުޤީޤުއީ ތަޙުއެ  އްލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރެ 

ދެކެވަޑައިއިލަތްތަކުގަޙާ ފާއިތުވެ   ގަންނަވާ. ޝަމީމް  ގާތްގަނޑަކަގޮތުގައި  ދުވަހުގެހައަދޮޅު  ށްދިޔަ  އަދި  ރޭތެ   ރެއްހާ   

އަމު   ވިޔަސް   އަހަރު   އެއް އެފަދަ  ޖެނެރަލްޕްރޮސެ ރެއް  ވެސް  މަކިއުޓަރ  ބޭފުޅަކު  މުޤާގެ  ހުންނަވާ  ގައި 

ޙާލަތެއް   އަޅުގަރާއްޖޭގައިވޭ  ފައި ރިވެމެދުވެ ނެރުއްވަންޖެހޭކަހަލަ  ސާފުކޮތޯ  ބޭނުނޑު  އެއީ ށްލަން  މް  ޝަމީ  ން. 

ޖެނެރަލްޕްރޮސެ ހުމަޤާމުގަ  ގެ ކިއުޓަރ  ރަނުކު  ޤީޤުތަޙު   ،ނެވިނަމަންއި  ބޮޑުވެގެރެވިގެން  ޝަކުވާ  ން  އްޔިތުންގެ 

  ބުނާ ގޮތަށް އެ   އެ ސީގައި  ސާޤާނ ނުއަ  އެ   ށް އޭގެ މަޢުލ މާތު ލިބިގެންކިއުޓަރ ޖެނެރަލަޕްރޮސެސް  ގޮ  ދިޔަދިޔައިނުން



  

ށް  ޝަނަ ކީ ވިކްޓިމް ޕްރޮޓެކްސުވާލަ  ނަ. ދެވަސުވާލު  މަތަ އެއީ ފުރަ  އިވޭތޯ ފަމެދުވެރިވެ  ތެއް ލަ ޙާލައަމުރު ނެރެންޖެހޭކަ

 . ގެންފިއްޔާމުންވެވަޑައިއްޔަންޢަ ށްޤާމަމަ ތަކެއްތޯޝަމީމް ކުރައްވާނީ ކޮން މަސައްކަތްޕުޅު

 

  : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ކުރިއްޔާ. އެދެން. ޝު  ގެންދެވުން  ށްކުރިއަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސައިން ޝަމީމްޙު

އަމުރުޤީޤުޙުތަ  ރިއްޔާ.ޝުކު  !ދެއާ ދޮޅު   ކުރުމުގެ  އަދުވަސްތެރޭގަ  އަހަރެއްހާ  ވޭތުވެދިޔަ  ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ  ޅުގަނޑުއި 

މަޤާމުގައި ނެރަލްޖެ އެކަމާ ހުރިނަމަ  ގެ  ނުވަތަ  ބުނަން  އަމުރެއް  އެއްޗެކޭ  ކަމަށް    ދިޔަޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް  ބެހޭގޮތުން 

ވަކިކަމެއްގެ އަޅުގަނ ދެން  ޤަބ ލުކުރެވޭ.  ސުވާ   ޑަށް  އަޅުގަނުކުރައްވާތީލުން  ވާހަކަ  ހިތަ،  ގެ  އުޖާލާގޭށްއެރީ  ނޑު 

މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުމަސްތުވާތަކެތީގެ  މީހަ  އަކަން  ހަމަ  މައްސަލައެއްގައި  އަނިޔާކުރި  އެއްވެސް  ނެއްހެށް  ން 

ކަމެއްނެތި ވަރަށްގިނޭ  އެއްވާވާނު އެ  ނަނގި  ނު   ދުވަސްތަކެއްދިޔަ  ނ މައްސަލަ ބަލަނީތޯ    ނުވެ ސް ސާފުވެ  ތޯންވަތަ 

  ންޖެހޭ ޅެއް ވިދާޅުވާބަސްފު  ،ޗެކޭއްކޮންމެވެސް އެ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސެޑު ހިތުން އެއީ  ޅުގަނކަމުގައި އަދިޔަ. އެ

އެއީ    .އްކަމެ ޖެނެޕްރޮސެދެން  ލިރަލަކިއުޓަރ  މަޢުލ މާތުތަކަބިވަޑައިގަށް  އެއީ  ބިނާކޮ  ށްންނަވާ  ނިންމަވާނީ  ށް 

އަމުރުކުރަންޖެހޭޙުޤީޤުތަ ނ ންތޯއްކަމެ  ކުރަން  ނުވަތަ  ނިޒާމްޢަދުލު  ޢީޖިނާ  މި  ،ސްނަމަވެއެހެން  ވެސް.  ތޯ  ގެ ގެ 

ބަސްކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސެތެރޭގައި   ޤަށްކަމަ  ކަމެއް  ހޭ ޖެ އޮންނަންފުޅެއްގެ  އެ ކަމެ   ކުރެވުނުބ ލު އަޅުގަނޑަށް    އް 

އޭގެ  ދެން  މިސާލަކަވެސް   އިތުރުން   ކަމަކީ.  ބައެއްކަހަލަ  އެބަހުރި  އެކްސިޑެންޓްށް   މީވެގެ  މަން  ރުވާ  ހުން 

  އެވެސް   . ވާއްނުކުރަ  ޤީޤެއް ތަޙު  އް އެމައްސަލައެ  ޢުވާއެއް ނުކުރައްވާ ނުވަތަ  ހުން ދަށް ފުލު ތަނަމައްސަލަތަކުގައި މިހާ

ޖެނެރަލް ޕްރޮސެ ބަސްކޮންމެ  ކިއުޓަރ  ވިދާޅުވާފުވެސް  މައްޗަށް  އެކަމުގެ  އަޅުގަކަމަ  ކަމެއް   ންޖެހޭ ޅެއް  ނޑަށް  ށް 

މިދިޔަ   ވަނަ    2010މެން  ގަނޑުތުން އަޅުބެހޭގޮ  . ދެން ވިކްޓިމް ޕްރޮޓެކްޝަނާތެރެއިންދުވަސްތަކުގެ  ޤަބ ލުކުރެވުނީ 

ގާއިހުގައޮފީ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސެއަހަރު   ޕްރޮޓެކްޝަންމުއި  ވިކްޓިމް    . ކިޔާ ޔުނިޓެއް   ސަޕޯޓު މްވިކްޓި  ،ކުރިން 

އޭރުގެ ތަސައްވުރަކީ    .ނީކީދަ  ށްކަމެއް ކުރިއަ  ތް ކިހިނެއްކަޔުނިޓުގެ މަސައް   އެ ރު  މިހާނގޭ   ނޭށްޅުގަނޑަކަދެން އަ

ދަޢުވާކުރީމާމަ ލިބެންވާނީކީއެޢުލ މާތު ވިކްޓިމަބެހޭ މަ  އަކާމައްސަލަ  އެ  އްސަލައެއްގައި   . ނ ނޭ  އް އަކުންނެޔާއް މީޑިށް 

ޖެނެރަލްޕްރޮސެމަޢުލ މާތު  އިގެ  ލަމައްސަ  އެ ގުޅާކިއުޓަރ  އޮފީހުން  މިށްކަވިކްޓިމަ  އެ  އިފަގެ  ދޭންވާނެ.    ށް ސާލަކަ 

ކުރިއަޝަރީޢަތް   އެއްގައި ސަލަމައް ދުވަ  މިއަދު  ސްށްދާ  ޝަތަކުގައި  ކުރިއައެބަ  އޮންނާ  .އޭށްދެރީޢަތް    ނީ މިއަދު 

ށްދެވޭ  ރުކޮހިމެނޭ ވިކްޓިމަކަށް ފޯ  އި ގައި މައްސަލަ  އެ  ންވިކްޓިމް ސަޕޯޓު ޔުނިޓު   މާތު މަޢުލ   އެ   އިފަ ޔާ ކިކޭމިވެނިކެމެ

ވި  މްނިޒާތަކަށް  ގޮ އިތު ވީ.  ކަށްސްނުމަބައްޓަންކުރުން  އޭގެ  ނިމުނީމަ  މަ  ންރުދެން  މައްސަލަ  އްސަލަ  މިހާރު 



  

މައްސަލަ  މިހެން.  ނިމިއްޖެއޭ އެ  އެ   ، އެމީހާ  .ނިމުނީ  މިގޮތަށޭ  ނ ހަކުން  ވިކްޓިމް  ކިޔާނީކީ  އެ ނ ނޭ  ނެއްވާހަކަ   .  

އޮފިސަރު ގުޅައިގެން    ތަ އެވިކްޓިމް ސަޕޯޓު އޮފިސަރަށް ގުޅައިގެން ނުވަ  ރަންވާނީ އެ މަޢުލ މާތު ސާފުކު   ޓިމް އެވިކް

އަ  .ދިޔައީ   ކުރިއަށްންގެ ބައްޓަންކުރެވި ށް ތަމަސައްކަތްތަށް އެގޮ  ށް އެވޭގޮތަދެށްމަޢުލ މާތު ސާފުކޮ  އެ   ޅުގަނޑު ދެން 

މިހާރު  ސި  ހިތުން  ކޮންމެވެސް  އެވެސް  އެބަ  ފައެއްގައި  އަޅުގަދެދޭ.    ކުރިއަށް  ކަންތައް  އޭރުގެ  ނން  ހިތުން  ޑު 

ވިކްޓިމްކޮޞައް ޚާ  ސްނުމަކަށްވީވި މައްސަލަތަކުގައި  އެކަހަލަ  ވަށައިގެނޭށް  އެ ގެ  ޕްރޮސެކިއުޝަން  މައްސަ     ލައިގެ 

ޑުމެންގެ  ނށް. ދެން އަޅުގަތަކަދެވޭގޮ   މަޢުލ މާތު ށް ވިކްޓިމަށް ބިނާވާންވާނީ. ވިކްޓިމަށް އިތުރަށް ގެއްލުންނުވާނެ ގޮތަކަ

ލިބައެ އެޓް އް  ފާހަގަވަނީ  ޖަކްރިމި  ،ޕްރޮސެސްގެ  ރޭޗާއިން  ބައެއްގޮސްނަލް  ޕްރޮސެސްގެ  ވިކްޓިމް  ޓިސްގެ  ތުގައި 

ވެސް    ށް ބިލިޓޭޝަނަރިހެ  އޭނާ އެ  ރަކަށްވޭބާ  ވެސް އިތުރު   ބުރާ މުޖުތަމަޢަށް އަންނަންށް އަނއަތެރިވީމާ އޭނަރަކާތްޙަ

ނައަށް  ޏާ އެއީ އޭލުކުރެވެންށް ޤަބ ކަމަށް އޭނައަ ންނައް އޮގައި އޭނަގެ ބަހެ ކޮށް މިކަމުޞަވޭ. އާދި ޚާއްށްރަކަބާ  ތުރުއި

އެހީތެރިކައެކަމުން  އިތުރަށް   ލިބޭ  ޢި  މާމިކަ  ށްކަމަ   އްމެއަރައިގަންނަން  އެހެންވީލްމުބެހޭ  ވިދާޅުވަނީ.    ، މާވެރިން 

ވިސްނުޑުނއަޅުގަ  ދިޔަ. ދެން  ށް މަސައްކަތް ކުރިއަ  އެގޮތަށް އެ    ތަށް އެގޮ  މަސައްކަތް  ވެސް އެ   އަލުންހަމަ  މަކީގެ 

އަދި  ގެން ޖަލުގަކޮށް ޞައްޚާގޮސް  ޙުކުމްމިސާލަކަ  އި   މީހަކު  ޙުކުމް   ކުރި އަނިޔާ  ، ރަންޏާކު   ޒުތަންފީ  ށް    މީހާ 

ބުނަންވާނެ މިހާރު    އި ގުޅާފަރު  ސަ ފިވިކްޓިމް ސަޕޯޓު އޮ  ކުރިން އެ   ދަންޏާ އެމީހާ ޖަލުން ވީއްލުމުގެ   ކުރަމުންޒުތަންފީ

އެބަ މިނި ދުވަހަކު  މިވެނި  .ޔޭވަންވެނިމި  މީނަ  ޙުކު  .ވަންވަނީއޭ  ތަންފީމިހާރު  ނިމެނީއޭކޮޒުމް  ބާ  .ށް  ކީ  މިތައްދުވަހޭ 

އެ ޙިއްމަ  އޮތީ.  އަޅުޞާޢުލ މާތު  ފާހަގަށްންނަޑުމެނގަކުރުން.  އޭރު  ޖެނެރަލްޕްރޮސެ ކުރެވުނުކަމަކީ      އޮފީހާ   ކިއުޓަރ 

ތުތައް  މަޢުލ މާ އެ  ،ންވީމާއެހެ .ތީގޭނވާ ނޭވާނު .ގޭތީނމާތު ނޭ ނަނީ މަޢުލ ތުބާރު، މީހުން ރުޅިއަންދޭތެރޭ މީހުންގެ އި

މީހުންނާޑަށްބޮ  ވެސް  ވީހާ ދެން  އެބަ  އިތުބާރުށް  ވަރަކަ  ކުރެވުނުޞާއްޙި    ޓްރާންސްޕޭރެންސީ  އިތުރުވޭ.  އެއީ   

  ބާރު އިތުރުވާނެ ތުދޭތެރޭ އި  މީހުންނާ  ށް އެ ރަކަރާވަކުމަލެއް މަޢުލ މާތު ހާ ވެސް ޤަބ ލުކުރާ އުސ    ނޭޝަނަލުންރއިންޓަ

 ބެހޭގޮތުން. ހުރީ އެކަމާ ނޑުގެސްނުން އަޅުގަވި އެ  ،މާށް. އެހެންވީކަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮ  !ދެއާ އިވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ  މެންބައްޒަޑަށް  އަލް  ށްރަތްތެރި  އަދި  ވެސް.    ށްމީމައިން ޝަޙުސައުސްތާޛު  ވެސް 

  ށްވުމާ ކަމަ  އެހެން  ނޭ.ނުފެ  ޑަށްގަނޅުތަނެއް އަ  ޑައިގަންނަވާދިވަތަކަށް އެ ފުރުޞަހެން މެންބަރަކުއިތުރު އެ  ތުމިވަގު

ފެދިފައިވާ  އު  އި ގެ ހިތުގަނޑުމުގެ. އަޅުގަލުންނަވާއް ސުވާލު ދަލިބޭ ޙައްޤެ  ވެސް އެބަ   އްރިރަށް ޤަމިޓީގެ މުކޮއެކުގައި  

ތަށް ފައްތައިގެން  ވަގު  ން ވެސް ބަލާނީ ހަމަ ސްޓޮޕްވޮޗް ޖައްސައިގެ  ނޑު ޅުގަން. އަލާނައިބައެއް ސުވާލުތައް ދަންނަވަ 

މަ  ނޑުގެ ފުރަތަޅުގައަނޑު ފެއްޓީ.  އިގެން އަޅުގަޕްވޮޗް ޖައްސަޓޮސް  ،ށް އެކަން ކުރެވޭތޯ. އެހެންވީމާއެއްގޮތަ  ދާއިގަވާ

ބޭ ދަންނަވާލަން  ކޯޓުމާޒީގަ  ނުވަނީސުވާލެއްގޮތުގައި  މަތީ  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  ޢަމަލުކުރައްވާފައި  ގޮތުން  ން  އިވާ 



  

ނެތަސް  ޖެނެރަލެޓަރ  އުކިޕްރޮސެ ކޮންމެހެނެއް  ދަޢުވާކުރެވޭނެގޮ  ކުރަންޖެހޭ  ދަޢުވާ   އެ  ދައުލަތްއް  ކަހަލަ  ތްގޮތަށް 

ޢަ ތަޙުއްލަފު  ދަޢުވާތައް އަމިޢީޖިނާއްވާފައިވޭ.  ރަކު މަލުގޮތްތަކަކަށް  ކު  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ ޕްރޮސެ  ނެތިއްކުރުމެ  ޤީޤުޅަށް 

އުފުލުދަޢު އަމިއްލަފުޅަ  މެއް ވާ  ސުޕްރީމްނެތި  ދަ  ށް  ޖިނާޢީކޯޓުން  އުފުއްލަވައިގެން  މަޢުވާ  ލަތަކެއް  އްސަ 

މިދެންނެވިހެންއިހިންގަވާފަ މިހެންވުމުން  ޖެޕްރޮސެ  ވޭ.  ޙާ   ނެރަލްކިއުޓަރ  ނެތްކަހަލަނެތް  ވެސް    ނެތި  ،ލަތެއް 

ދައްކައްކަންތަ ކުރެވިދާނެކަން  މިކަވާފައިވަތައް  ކިހިނެއްތެ ދޭ  މާނީ.  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  ބާރުތަމިކަހަލަ ؟ ތޯރޭ  އް  ކެ 

ބާރުތަ؟ ތޯންވޭސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެ މިކަހަލަ  ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ  މަވަނީނަށްކަމަ  އް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަންގަވާކެއަދި 

 ؟ވާނީ ކިހިނެއްތޯއްރަކު ލުމަޢަޑައިގެންފިނަމަ ކަށް ވަލަޖެނެރަ

 

  ން:ވާހަކަދެއްކެވު ސައިން ޝަމީމްޙު

ތި  !ދެއާ ސު  ޝުކުރިއްޔާ.  ކޯވިދާޅުވާހެން  އަ ޕްރީމް  ޖިލަމިއްޓުން  ޠަޢީނާއަށް  ކަންކަމުގައިހިމެތު  ޢަބީ    ތި   ނޭ 

ކުރައްވައިގެން  ސުމޯޓޯ ށްތަގޮވިދާޅުވާ ފާވި  ޔަސް އަދި އެނ ން ވި     ނަޑުފާޑުޔަސް  ބޭނުންކުރައްވައިގެ    އެ ގެން  ންނަން 

ޙާ ކުރައްވާ  އެކަން ލްވާގޮތަށް  ސިނަތީޖާ  ދެކޭގޮތުގައި  . ދެން އަޅުފަހުރީ  ހުރުމަކީ  ރ ޖެނެރަލެ ކިއުޓަ ޕްރޮސެގަނޑު  އް 

ތަސައްނުއަސާސީޤާނ  ސިފައެއްވު ން  އަސާސީ  ދައުލަތަކަ  .ރުކުރާ  މިރާއްޖެ  ޖެނެރަލެޕްރޮސެ  ނީށްވަމިއީ  އް  ކިއުޓަރ 

ކަންތަޤާނ ނުއަސާ .  ރެގެންހު ބުނާ  ފުރިހަމަވަނީ  ސީގައި  ޖެނެރަލްޕްރޮސެއް    ، މާ އެހެންވީ  . ންހުރެގެ  ކިއުޓަރ 

އަސާސީ  ގައިޤާނ ނުއަސާސީ އެ  އެއްފަ ސިބުނާ  އެއްޗެއްސިފައަކީ  އެއީ  އަސާސީ  އެއީ  ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެނ ންނަމަ     

ޤާނ ނުއަސާޖެނެރަލް ވާހަކަ  ނުޖެހޭނެސީ ގެ  ލިޔާކަށް  އެ   .ގައި  ގާނ ނުލިޔެ  ލިޔެގެހެން  އެކަން   ންނެއްގައި    ވެސް 

ލިޔެފައިނ ނުޤާ  އެކަމަކު.  ނެކުރެވޭ ވަކި  އަސާސީގައި  އެއީ  ވަކިޞައްޚާ  އޮތީމަ  ވިސްނުމެއްގައި  ވިސްނުން     ގޮތަކަށް 

  ން ސައްކަތް އެހެމަ  އެ   ، ންވީމާހެއެ  .ލުކުރަންޖެހޭނީ ޤަބ ންމެޑުނގަ އަޅުށްމަކަ  އެއްޗެއް   އޮތް   ޓައިގެން ލިޔެފައި ބަހައް

މިދެންނެވީ  ،  ނަތީޖާ ނެރުން   އެއީ އަދިށް ކަކަމަ  އްމެކަ  އްޙަވާނެ ޞަ ގޮތުން    ކީ އެއީ ގާނ ނީ ކުރުމަސާއަކުން ސައްމުއަ

އެއީ    އްނަމެ  ކޮންމެ ނަތީޖާބް ޢިކިޔަކަސް  އެކަން  ނަމެއްގަ   ކޮންމެ  ،މާއެހެންވީ  .ންނ   މެއްކީ ނަބްރަތަޢި  .ރަތަކީ  އި 

އެ ނުކުންނަތީ  ކުރެއްވިޔަސް  ކުރުށް ތަކަގޮ  ނަ ޖާ  އަނ   ކަމެއް   އްވޭނެ ކުރެ   އެއީ   މަކީ  ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ  ޅުގަނޑު ން. 

ހު  ޖެނެރަލް  މެދުވެރިވެއްޖިއްޔާ   އެކަހަލަ އްޓާ  މަޤާމުގައި  އެކަމާޅުގައަ  ކަމެއް    . ތިޖާޖުކުރާނަންޙުއި  ނޑު 

ނޑު  ގަޅުނަން. އަ ނުހުންނާށްކަލާބަ ކަން އެ  ގައި މުޤާމަ އެ  ޅުގަނޑެއް އަ ނުވެއްޖިއްޔާ  ކާމިޔާބު  ންކަ އެ ށްގެންކޮޖުޖާތިޙުއި

  ގެން ކަށް ގޮސްލަތަ ޙާ އެކަހަލަ  ދޭނަންފާޢުސްތި އިޅުގަނޑުއަ  އި ސްފަގެނެ  ށް ތަކުގެ ސަމާލުކަމަބެހޭ ފަރާތް  އެކަން ކަމާ 

 ސިއްޔާ.އްގޮ ތައްށް ކަން ލަތަކަކުރެވޭ ޙާއްނު  މައްޗަށް ކަމެޅުގަނޑަށް އެކަމުގެއަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން



  

ސުވާ ދެވަނަ  ދަންނަވާ ގޮ  އްލެ ޝުކުރިއްޔާ  ޚަ  ލަންތަށް  އަމީޑިއާގެ  ވާޅުގަނޑު  ބަރަކުން  އިން  ޙުސަ  .ހަކައެއްއެހި 

އެންޓި  މީމުއާޝަ ކޮމިޝަނަ-ބެހޭގޮތުން  މައްށް ކޮރަޕްޝަން  ހުށަހަޅާފައިވާސަލައެ  ޚަބަރު    އެ  .ށްމަކަ  އް 

 ؟ކީކޭތޯތުން ވިދާޅުވަނީ ހޭގޮބެ  އެނގިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ އަދި އެކަމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސައިން ޝަމީމްޙު

ދެށްނަޝަޝަން ކޮމި ކޮރަޕް-ބެހޭ އެންޓި  ރިއްޔާ. އަޅުގަނޑާޝުކު  !އާދެ   އޮތް   ސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިމައް   މިހާތަނަށް 

  އި ތަކުގަނ ސްމައްސަލައެއް. މިއަދު    ވެސް ދެ   އެއްކޮށް   ވެސް މުޅި  ން ޚުތާރީ  .އޮތީ  ފައި އެނގިޑަށް   އަޅުގަނށްމަކަ

އެއީ  އޮ ވާހަކައަކީ  ހަގައަޅު  .ދިސާއެއްޙާފައިން  ހިނގާ   އިހިސާބުގަ   2007  2008ތް  އެ ނދާންވާގޮނޑު    ތުން 

ކުރެވެނީ    ހުމަތު މިޗަށް ތުއްއްގެ މަމީހެން ޙާދިސާއެއްގައި ދެތިން  ޗަށް ތަފާތު ދެތިއްގެ މައްމީހެ  ގައި ދެތިންސާޙާދި

ޒާތުގެ   ގެންގުޅޭ  އަޅުގަ  .ކޮށްގެންއެތެރެ އަށް  ރާއްޖެ ބުދު  އަޅުކަންކުރަން  ބެދެން  އެއީލިބެލުމުގައިނޑުމެން  އަދި    ކީ 

ބުދެއް ޅުކައަ ގެންގުޅޭ  ކުރަން  އަޅުކަންކުރާކައޭ  .ނ ން  ވެސް  ން  ގެނައީކީ  އޭތި  އޭރު  އެކަމަ   .ނ ން  ވެސް  ށްނަ  ކު 

ގާ އޮންނަނ ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  ސްޓްރިކްޓް ލައިބިލިތަކުން  ގޮ  ނު  އަތުން  ބު  އެ  ،އޮފެންސެއް. އެހެންވީމާ  ޓީއެއީ  ދު 

ދަޢުވާކުރާ ދައްކާކަށް ގޮތަ  ފެނިއްޖިއްޔާ  ހެއްކެއް  އިތުރު  އޭގެ  އޮންނަނީ  ދަޢުވާ  ދެން  ނުޖެހޭ.  ވާގޮކު ށް    3  ކީ ތަރީމަ 

ޖައަ އަންއަދަބެލު  ހަރުގެ  އެއް އް  ތެރެއިން  އޭގެ  ދެން  އެކުއްޖަ  ނަނީ.  އުމު  ކީ  އަލަށް    .ރުއަހަ  18ރުން  ކުއްޖާގެ 

ފަސް   އެ  . ށް ގެނައީ އިންޑިއާއިން ބުދެއްޓެހި ކުދިންނައްމުން އޭނަގެ ރަ ނަނަ އަންސަ އޭއްގޮ  .ޖެއިން ބޭރަށްދިޔައީރާއް

އެ ދެން  ގެނައީ.  ހަމަވަޒީފާއަ  އޭރު  .އަހަރު  18ރުން  އުމު   ގެއްޖާކު   ބުދު  ވަކި   ކަށް  ނުކުށްޒީފާއަކަރިޔާ    މެގެން  

ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ  އްސަލަ ހަމަ މަ  ކީ އެ ތައެއްގޮ  .މެން ކުރިމަތީގައި އޮތީ ދެގޮތެއް. ދެން އަޅުގަނޑުރީހު   އި ޝަންގަޕްރޮބޭ

ކުރިއަދަޢު  ޖެނެރަލް ގެންގޮށްވާކޮށްގެން  އެ  ދުވަހަ  3ކުއްޖާ    ސްގެން  ޖަލަށްއަހަރު  އެ  ލައިގެން  މުޅި    ށް  ކުއްޖާގެ 

މިކަށްލުން. އެހެންނ  ހަލާކުކޮމުސްތަޤްބަލް މިއީ  މަ ނިއްޔާ  މަސްލަޙަތުގަ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކީ    މެއް ކަ  ތްއޮ  އިގެ 

ސް އޭގެ  ގޮށްގެން އެއީ ކޮންމެހެން ކުރިއަ  ،ވީމާންއެހެ  .ނ ން  ވެސް   ކަމެއް  ލަޙަތުގައި އޮތް މަސް ގެއުމުޤަ  .ވެސް ނ ން

  ގަދިނުމަށް ވެސް ޖާ  ށް ބަލަޤްގެ މުސްތަކުއްޖާ  ކަށްނުވާތީ އެކަމަ  އެއް ނުކުންނަ  މޮޅު ނަތީޖާފުޚިލާ  ޔާއާދަ  ،އެއްނަތީޖާ

ދ ކޮށް އެޓަކައި   ނިންމި  މެއަޅުގަނޑު  ،ލުން. އެހެންވީމާކަން  ދެން ދަޢުވާ ނުކުރަން ނިންމަންޏާ    ،ނިންމުމަކީން އޭރު 

ޕްނީ ހަމަ  މުން ނިންމަންއެނިސް  ވެ  އަބަދު ނިންމުން ނިންމެވީ    ވެސް އެ    އޭރުރަލް. ދެންޖެނެ  ރޓަ އުކިރޮސެ ސީދާ 

ޖެނެރަލް ސެޕްރޮއޭރުގެ   އެހެންނި  އެއްޒު  ޢިމު  ކިއުޓަރ  ނިންމެވީ.  ކުމަ  ،ނަމަވެސްންމުން    . ވުނު ރެޝްވަރާތަކެއް 

ވާސިލްނިންމު  އެ  އިކޮށްފަ މިދެންމަށް  ސަބަބަށް ވީ  އޭއި.  ޓަކަ  ނެވި  ކުދެން  އޮ  ރިން ގެ  އެކަހަލަ  ވެސް  ންނާނެ 

  އެއް. އެ ލަސަ މައް  ކެތީގެ ޓްރެފިކިންގ މަސްތުވާތައެއީ  .ޗަށް ދަޢުވާ ނުކުރާން ނިންމާފަ މައްމީހެއްގެ  އިގަމައްސަލައެއް 

ކުހުމަތުކު ތު  އި މައްސަލައިގަ  އެ   ތަކީ ދިމާވާގޮ  އިލައިގަ މައްސަ އޮތީ    އޭނަ   . އަހަރު  16  އުމުރަކީ އްޖާގެ  ރެވޭ 



  

އޭގެ   އެ   ، ހެންނަމަވެސްއެ  .ފަޓްރެފިކްކޮށް  ވާތަކެތިމަސްތު މައްސަލަ   ކުއްޖާ  ދިޔަފަހުން ޢަޝަރީ  ފަހުން    ތަށް 

މޮކިޔައިވަ އިން  ޅުވެގެއިގެން  އޯލެވެލް  ހޯ  1ން  ހޯ  1އޭލެވެލްއިން    ން ގެއިދަ ވަނަ  ރާއްޖެއިން  ވަނަ  ރުން  ބޭދައިގެން 

ވެސް  އި  ގަމައްސަލައި  އޮވެގެން. ދެން އެ  ހުރީ މައްސަލަ އި  ފަ ޔަވަން ނުދެވިކި ށް  އޭނައަ  . ލިބުނީޞަތު ފުރުކިޔަވަން  

އޮތީނިން  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސެ ފުރުޞަތުދޭންނަ ކިއޭ  އިށްލާފަދ ކޮ   މައްސަލަ    އެ މާފައި  ގަނޑު  އަޅު  .ޔަވަންދާން 

އޭނަމިން  ހިތު ޑޮއަދު  އަޅުގަނޑަކަމަ  ކްޓަރެއްއަކީ  މަޢުލ މާތުށް  ލިބިފައިށް  ދެތިން  އެކަހަ   ،މާހެންވީއެ.  އޮތީ    ލަ 

ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ   ،ޓަކައި  ކޯޑަށްދެކެވުނީމަ ރެ  ކަވާހަ  ދެން މި  މައްސަލައެއް އޮންނާނެ  ގެކުރީ    އޭގެއް. ދެންމެނިންމު

ޝަޒީނާ ރިޔާޒު ކިޔާ    އި ކިޔާ ބޭފުޅަކާ  ސަޢީދު  ޒު މަޙުފ ތާޛްއިރުގައި އަލްއުސް އޮފީހުން ސްކޮލަރޝިޕް ދިންޖެނެރަލް

އަޅުގަނޑުދެބޭފު  ކާބޭފުޅަ ސްކޮލަޅަކަށް  ޑިގްރީ  އް ޝިޕެރމެން  ކިޔަވަދިނީ  އެންޓިންއަށް  ދެން    ން ޝަކޮރަޕް-. 

ހުށަހެޅުނަޝަކޮމި ޝަކު ށް  ޢި ވާނު  އެންމެ  ގޮލްމީއަކީ  ހުއް  ލުބިގާ ތުން  ޢިލްމީބޭފުޅާ  މާމޮޅުނ ންގޮޓާ  ބަޔަކަތުން    ށް  

މައްސަލަސްކޮލަޝިޕް ދި ދެން. ދެން އަޅުގައެއްން  ޖަވާބުގައި  ން އެއަކީ  އްހެއަނެ  ކީލުކަމަކީ ވަނީ  ނ ގާނެވީ  ނޑުމެން 

ނ ނޭ.  ކުރާ   ދަން  ހަޑީ. ޕީ.އެޗް.ނ ނޭކިޔަވައިދިނުމެއް   ފަކަމެއް  މައްނުންމި  ކަވެނާ ބިށް ޗަގެ  އޭގެ    މެކޭ.ފައި އޮންނަ 

އެއް މައިގަނޑު  މީގެ   ޓެލެންޓޭ ޑިގްރީ  .ޗަކީ  ޓެލެންޓޭ އެހެންނަމަވެސްނަންޖެހޭ.  އޮން   އެއްދެން  މަ   ،  އިގަނޑު  މީގެ 

އެހެ އަޅުގަނނުކުތާއަކީ.  މަހުފ ންވީމާ،  ފާހަގަކުރެވުނީ  ސަޢީދާއި  ޑުމެންނަށް  ރިޔާޒު  ބޭފު  ޒާޝަޒީނާ  ނަކީ  ޅުންދެ 

ފަން ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ  ގޮތުންނީ  ވަރަށް  ގާނ ނީ  ފަންނުވެރި ހުލުކަންބިގާ  ބޭފުރި އެކަމުގެ  ހުރި ދެ  ޅުންނޭ. ކަން 

މީގެ   ހިތު އަހަ   10މިއީ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް. ދެން  ކުރީގެ  އަރު  މިހާރު  ރަނގަޅު  ން  އެ  ފެނޭ  އެބަ  ޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކަމަށް އޮތީއޭރު    ނިންމުމެއް  ބެހޭ ގޮތުއްސަލައަށް އަޅުގަ. އެހެންވީމާ، މި ދެ މަނިންމިފައި  އެންނޑުމެންނާ  -ޓިން 

ދަ.  އި އޮތީޅިފަހުށަހެ  ނަށް ކޮމިޝަކޮރަޕްޝަން   ނުކުރުވާޢުދެން  ޕްރޮސެކުރުމާއި  ޖެނެމަކީ އެއީ  ލިބޭ    ލަށްރަ ކިއުޓަރ 

ބާރު ބޭނުން ކުރާ  މުޠްލަޤަ ލިބޭ ބާރެއް. އެ  ވަނެކުންގޮތަ  ހޭ ގޮތަކާ ބެށް  ގޮތުން ސުވާ  ކި މައްސަލައަކާއް  ލެއް  ބެހޭ 

ބޭ އެހެންނަމަވެސް، އެ ބާރު  ބެހޭ ގޮނުންކުރުމުނުކުރެވޭނެ.  އޭރު  ގެ އުސ ލާ  ތުން ސުވާލުކުރެވިދާނެ. އެ ސުވާލެއް 

  އި ލަޙަތެއްގަ ސްދެން އެހެން ކަހަލަ މަ   ހުށަހެޅުނީލަށް މައްސަކޮމިޝަނަ  ޕްޝަންކޮރަ-މި އެންޓި  އަދުމި  ނުކޮށްކުރިމަތި

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ޞަތު އޮތް ކަމަށް ޤަބ ލުކުރުމުގެ ފުރު 

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

ސާފުވެއްޖެ.   ބޮޑަށް  ޕްރޮސެޕްރޮސެކިއުޓަރ  ވަރަށް  ބުނޭ  އެބަ  ގާނ ނުގައި  ޖެނަރަކިއުޖެނަރަލްގެ  މަޤާމުޓަރ  ގެ  ލްގެ 

ސް ވިޔަފާރިއެއްގެ  ޓްނަމުގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކު. މި ފިމަޤާދާކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ  އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއް އަ

ނ ނިޞާއްޙިއެއްވެސް   ހަރަކާތެއެފައްޔާ  އެއް  ހިންގަވަންތޯދަ  މައަ؟ އް  މި  މަސައްކަތްތައް  އެ  ޤާމަށް  ދި 

 ؟އްތޯން ވާނީ ކިހިނެކަމަށް ވަނީ ދެ  އިފިގަންނަވައިވަޑަ
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ކުރީ ދުވަ! އިއް އާދެ އެބަ އޮތް.  އެޞާ އްޙިގެ ކުންފުނީގެ  ލަބްފިޓްނަސް ކް ހަމައަށް މާލޭ    ހާ ޔެ ނ ން  އަޅުގަނޑުގެ  އް 

ޕެޝަނޭޓް ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  އެކަމުގައި  އެއީ  ކަމަކީ.  އެ  ކަމެއް  ކުރާ  އޮތް.  އަޅުގަނޑު  އެއްޞާއްޙިކޮށް  ގެ 

އެ  ރު ، މިހާއެހެންނަމަވެސް ޖެނެ. ޕްރޮސެލާފަދ ކޮށް ވެސް    ޞާއް ޙިވާނީ  މަޤާމަކިއުޓަރ  ޢައްރަލް  ވެއްޖިއްޔާ ށް    ޔަނު 

 ޑުގެ ނެތް.  ވިސްނުމެއް އަޅުގަނފާރިއެއް ކުރުމުގެ ، އެއްވެސް ވިޔަ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް  ރާ ގޮތަށްކުނު ލާޒިމުގާނ 

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ދަޢުވާ،    ބޭނުންވަނީގަނޑު ދަންނަވާލަން  އަޅުގެ ގޮތުގައި  ސުވާލުވެއްޖެ. އަނެއް  ސާފުށް  ވަރަށް ބޮޑަވެސް    ނެއްކާއަ

ޖެނެކިއުޓަ ޕްރޮސެ ދަހުންނަވައިގެކު  ލަރަ ރ  ވަކީލަ ވާޢުން  ބުނާ  ޤާނ ނުއަސާސީގައި  އަނެއްކޮޅުން  ކު  ކުރެވޭއިރު 

މާކުރުމުގެ  އްޔަނުޢަ ނެލީއެ  ތަނަވަސްކަން  ފަރާތްތަ  ޕްރޮވައިތް  ވަކީލު  ކޮށްކަށް  ދައުލަތުދިޑް  ނިޒާމު  ނުމުގައި  ން 

ގޮތެއް، ޕަބްލިކް ދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްހަރު ނ ނިއްޔާ ނުވިޔަސް    އިމުވީމަހެއް ގާ ޑަރސް އޮފީޑިފެން  ޕުޅު ކުރައްވާނެ 

ލި ވެސް  ބާ  ންވާގެއި ބިވަޑަމިހާރު  ހިތްޕުޅުފުރުޞަތު،  މިހާރު  އެކަން  ތެރެއިން  ކި ގައި  ރުގެ  ނެ  ކުރައްވާހިނެއް  އޮތީ 

އޮތް  ؟ ކަމަށްތޯ މިހާރު  ޤަބ ލުޙާއަދި  ކުރެލަތަކީ  ދެންނެވީ؟ ލަތެއްތޯޙާވޭ  ފުޅު  މި  ހިނގަނީ   މިހާރު    އެކަން 

 ؟ރަނގަޅަށްތޯ
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އޮތް  މުނިޒާޔާ. މިހާރު  އާދެ! ޝުކުރިއް މަ  އެ  ނައިބާބަންޑާރަ    މަތިކޮށްފައި އޮތީ   ފައިވާލުކޮށްޙަސައްކަތް  ގޮތުން   .

  ފީހުގެ  އޮޖެނަރަލް   ކިއުޓަރ އެ ކަމަކީ ޕްރޮސެދެންވަނީ.  ސައްކަތް އެ ކުރިއަށް ގެންދައެ މަ  ،ބު އެކަންޑާރަ ނައިންބަ

ތެރެއަދާއިރާ ވެއްނައިހިމަ  ށް ގެ  ކަމަށް  ކަމެއް  ފުރުފި  ފުށުއެރުމުގެ  މަޞްލަޙަތު  އޭގެ  އޮޞަޖިއްޔާ  ންނާނެ.  ތެއް 

ތަނަށް ދައުލަތުން  ޅުގަނޑު ވެސް މިހާއަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން. ދެން އަ  ސް،ވެމައެހެންނަ

ވެސް ދެ މައްސަލައެއްވަރު    އަބަދު  ،ގެން. އޭތައް އަޅުގަނޑު ގެންގުޅެލަ މައްސަލަދޭންޖެހޭ ކަހަ   ވަކީލުއެ ދޭންޖެހޭ،  

ބަ ޅެގެންގު އަޅުގަނޑު  ވަ ވޭތޯ  މި  ދެން  މައްލަން.  އޭގެ  ދެކޭ  ގުތަކު  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  ސަލައެއް 

ވަކި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްއި  ގަގޮތު އަވަހަށް ގެއެ މައްސަލަތައް  ދިއެ މިހާރު    ންދެވެންޏާ ދީގެން  މާވާ މައްސަލަ  މި 

މައް  .ނެޙައްލުކުރެވޭ ޙައްލުކު ސަލަ  މި  ބައި  ވަކީލަކު ރެލަސްވުމުގެ  ދައުލަތުން  ދެން  ހަވޭނެ.  ޖައްސަންޖެހޭ  މަ 

  ޢީ ޖިނާ މައްސަލަތައް.  ބޮޑެތި  ޢީއި ޖިނާއޭގެ ޒާތުގަސް  ވެ  ޒާތުގައި ޤާނ ނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން  ގެކީ އޭ ކަމައްސަލަތަ

ގެ  ތު، އޭ ގެ މަސްލަޙަކަށް ވެސް އޭ ތަނިންމާލެވިއްޖިއްޔާ އޭގެ ހުރިހާ ފަރާތް  ށް ގެންގޮސްކަކީ އަވަހަބޮޑެތި މައްސަލަތަ



  

ކަންކަފައި އޮތް  އެހެދާ  ބަން.  މަސައްކަތް  މަގަށް  އެ  ދިމާއްޔާ  ކުރެވިއްޖިއްޓަން  ންވީމާ،  މި  ވަކީލުން  މިހާރު  ވާ 

މަ ވަނުލިބުމުގެ  ކޮންމެވެސް  އަންނާނެއްސަލަ  ޙައްލެއް  އަޅުރެއްގެ  ދެން  ގޮތު .  ދެކޭ  ބާ  ގަގަނޑު  މިހާރު  އި 

ހައްކައުންސި އުސ ލުން  އެ  ދަވާ  ވެސް  ތެރޭގައި  ވަރަކަށްލުތަކުގެ  ކުރަން    ރޮބޯނަލްޕް   ކޮންމެވެސް  މަސައްކަތް 

 ރަން.ކު ލުކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބ ންދާނެ ސަލަ ޙައްލުވެގެ ވިއްޖިއްޔާ މި މައްހެއްދެ ކުރާ އުސ ލެއް ލާޒިމު

 

 ން: ކަދެއްކެވުރިޔާސަތުން ވާހަ

ގިވަ ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  އަދިވެކެވާލުތަސުނަ  ރަށް  ވަގުއް  ނަމަވެސް  ހުރި  އަޅުގަނޑު  ތުސް  ވެސް.    ގެހަމަވެއްޖެ 

ނިންމާ މެންބަރައެހެންވީމާ،  އިއްޒަތްތެރި  އިތުރު  އިލީ.  މެކު،  އަލަށް  ންބަރެތުރު  އޮތް،  ސުވާލެއް  އްގެ 

މި އިންޓަރވިއު މިހާހިސާބުން ނިންމާލީ.  މައާއެކުގަނެތީރަކު  މެންބަ  ގަންނަވާ އެއްވެސް ދިވަޑައިއެ އި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އުސްތާޛު  ތަކަށް އަލްދަންނަވާލި ސުވާލުރުން އެ ބަމެންޅުގަނޑުމެންގެ އަން ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވައަޅުގަނޑު ވަރަށް 

ޝަ ދެއްވުމު   މީމް ޙުސައިން  އަޚްލާއި  ގެންގުޅުއްވި   އެ   ގައި ޖަވާބު  ޓަކައި    ކުރު ޝު  ންމެޅުގަނޑުޞްތެރިކަމަށް 

ން. ވަރަށް  ލަވާ މި ނިންމާލި ކަމުގައި ދަންނަ ޕްރޮސެސް  ދަންނަވަމުން، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މި އިންޓަރވިއު

ދެޝުބޮޑަށް   އާދެ!  ދެއްވީތީވެ.  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެކުރިއްޔާ  ހިން ންމެ  މި  ޕްރޮސެން  ކިއުޓަރ  ގީ 

ކުރިލްޖެނަރަ މަޤާމަށް  ބޭފުވިމަތިލެއް ކަމުގެ  ތެރެ   ނަންރައީސުލްޖުމްހ ރިއިން  ޅުންގެ  ފޮނުއްވެވި  އެއީ  އްޔާ  ފުޅު. 

  ކަން އެ    ތުން  ގޮންގެ ގަވާއިދު ބުނާ ރވިއު ކުރުން އަޅުގަނޑުމެޓައިން   ބޭފުޅާއާއެ   . ޝަމީމްޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛު  

މަސައްކަތަކީ ކޮރެވުނީ.  ކުފުރިހަމަ މި  އެ  ޖެހޭ ޕްރޮސެސް  ންގަންހި އޮތް  ފެންނަ ގޮތަކަށްމިޓީއަދެން    ކޮމިޓީގެ   ،ށް 

ފެނި ދެ  ނެވަޑައިގަންނަވާމެންބަރުންނަށް  އެއީ  ނެގުން.  ވޯޓު  އަންމެ ގޮތަކަށް  އިންޓަރވިއު   އެ   ޅުގަނޑުމެންގެ    އިން 

  ހުރި   މި  އާ ޓީގްރިރ އާއި އިންޓަ   އާއި އެ ބޭފުޅާގެ ތަޖުރިބާ .ވީބޭފުޅާގެ ސީ  އި އެޔާލީގަ ވެވި ޖަވާބުތަކުގެ އަޅާ ދެއްބޭފު

ރިޢާކަންކަ އަޅުގަނޑުމެންކުރުމަށްފަ ޔަތްމަށް  ފެންނަހުގައި  ކޮމިޓީއަށް  ޕްނީގެ  ބޭފުޅާ  އެ  ލްގެ  ޖެނަރަ  ޓަރއުކިރޮސެނަމަ 

ޢައްޔަނުމަޤާ ފެންނަމަށް  ވަނީ  ކުރުމަށް  އެ  ކަމަށް  ފު  ވޯޓުނަމަ  ޙުސައިން  ލާނީ. އަ އަހާރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  ލްއުސްތާޛު 

އަދި އެ މައްސަލަ ތަޅުމުން   ފެންނަ ކަމަށް  ކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށްށް ޢައްޔަނުމަގެ މަޤާރަލްނެ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެޝަމީމް

ނަވާލި  ވުމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ވޯޓަށް ދަންލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްޔިތުންގެ މަޖިރަ  ށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަ

ވޯމެންބަ ތެރި  ތްއިއްޒަތަށް  ގޮ ދެއްވުންރުން  އެފެނިވަޑައިގަންނަވާ  .ޓު  ބޮދެއްވު  ވޯޓުގޮތަށް    ނަމަ  ވަރަށް    ޑަށް ން 

މެންބަ ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  އާދެ!  އިއެދެން.  މުއްތިފާޤުރުންގެ  އެހެންނަމަޤައްރިން،  ބައިވެރިނުވަން.  ވޯޓުގައި  ވެސް،  ރު 

  ދެބައި ކޮމިޓީ   ޅަ ނާ ގޮތުން އެއީ ތިންބައިކު އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. ގަވާއިދު ބުތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެދެން  

ތެރެއިން   ވޯޓު   7މެންބަރުންގެ  މަދުވެގެން  ފާސްވީދެއްވަ  މެންބަރުން  އިއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީގެ  އެހެންންޖެހޭ.  ވީމާ،  . 

ފާ މި  ގޮސްދެންމެ  އެކުލަވާލަ ވި  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ތަރަ  އިތަށް  މަޖިލީހުގެ  މި  އްޔިތުންގެ  ޅުމަށް 



  

ފޮ ޙުސަ  އިނުވަ މައްސަލަ  އަލްއުސްތާޛު  ޕްރޮސެމީޝަ  އިންއެ  ޢައްޔަނު ޤާމަމަލްގެ  ރަ ޖެނެ  ކިއުޓަރ މަކީ  މަށް  ކުރުށް 

ގޮތުގައިކޮމިޓީއަށް ބޭފުޅެއްގެ  ފެންނަ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއް. ވަރަ  ހުރިހާށް  މެންބަރު އިއްޒަޔާ  ވަގުތު    .ންނަށްތްތެރި  މި 

  އޮތް ކޮމިޓީގެ ދެން    ޑުމެންއަޅުގަނވެސް  އަދިށްފަހުގައި  އަ މަށް ނިންމަން. އަދި އެބްރޭކެއް ނަގާލު  ކުޑަޑަކު  ޅުގަނޑުއަ

ކުންޑާއެޖެ ބައްދައިން  ޓަކައި  ދިއުމަށް  ބޮލާލުވެރިއަށް  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.ނަން.  ފަހު(  )ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށް  ޑަށް 

މެއަޅު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ފެންނަނީ  ދިގަނޑަށް  މައްސަލަ މިހާރު  މި  ވައިފި ކަމަށް. ސުޕްރީމް  ރާސާކުރައްންބަރުން 

އުއްތަމަ   ރައީސުލްޖުމްހ  ކޯޓުގެ  ކަމަށް  އަ  ރިއްޔާފަނޑިޔާރު  ނަންފުޅު  މުޙްމަދުފޮނުއްވެވި  އަދުނާނު  ޢު    / ތަސިމް 

  ސ.މީދ    /   ރީގެކާހަސަން  ،ދުސުޢ  ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހުސްނުއްމް ކޯޓުގެ ނަންފުޅާއި އަދި ސުޕްރި  މުގެ، އެ ގުލްފާމ.

އާއި    ރޮސެސްއަދި ގެންގުޅުއްވި ޕް  އިއްވަ ރާސާކުރަޝަނުން ދިމިފުޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮ ނަންގެ މި ދެ ބޭފުޅުން

ގާނ ނާ ޕްރޮ ޤާނ ނުއަސާސީއާ ސީޖަރތަކަކީ  ގޮތުގެއެއް  އި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޕްރޮސެސްއެއް  ހިންގެވި މަތީން  ގޮތްވާ  ތޯ 

  ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ފާހަގަކުރެއްވުމާ ބަރުންނަށް  ންތެރި މެއި އިއްޒަތްއިރުގަޖެހެނީ. މިހެން ބަލާ  ން މިކޮމިޓީން ބަލަ

.  ން ދެއެ  އަޅުގަނޑުށް   ނިންމުމަމަސައްކަތް މި  މިޓީން މިކަން ފާސްކޮށް މިރޭ މި ކޮމިޓީން  އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮ

މެންހެންވީމާ، އިއެ މިވަގުތު އްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  ފުރުޞަބަރުންނަށް  ހުޅުގައި  އިއްޒަދަންނަވާލަ  އި ވާލަތަށް  ތެރި  ތްން 

ނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާޅުގަނޑު ފުރު މަތީން އަތުގެވާ ގޮޑައިގަންނަރުން އެދިވަމެންބަ

 ޙުސައިން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންންބަރު ޢަލީ ޙުސައިމެކެންދ  ދާއިރާގެ 

ޝުކުރި  ބޮޑަށް  މުއްވަރަށް  ބޮޑައަޅުއްރިރު.  ޤަޔާ  ވަރަށް  މި  ގަނޑު،  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ށް 

އުއްތަމަނީ  ބޭނުންވަ ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  އަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިފަނޑިޔާރާއި  ޔަންކުރުމަށް  އްޢަފަނޑިޔާރަކު  ތުރު  ދި 

ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާއަށް  މިޝަނުން އެ   ކޮވިސްރސަޖުޑީޝަލް   އަދި އެ ލަފާ  ނިންމި ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ގޮތަށް 

ޓަ  ،ފައިފޮނުއްވާ މަފޮނުއްވުމަށް  ކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  ތި  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހ ރިއަދި  ސައްކަތާއި  ކައި  އްޔާގެ 

މިންވަރަށް    ންވާގެޅުގަނޑަށް އެކަށީ އަކުގައިތަންއުލިޔެކިފައިވާ  ނުވާގޮތެއް ނިންމުމަށް ފޮ  މެދުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމާ

ލިޔެކި އަޅުގަނކަމަ ން ހަމައުމީގައި  ފެ  ކަށްޑަކަށް  ހަމަ  މީގައި  ޤަބ ލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް  ނޭ އަލުން 

ޑޮ  ތައް އެ ބަލާ ބެލުމަށްންޓުޑޮކިޔުމަ ފޮނުވަކިޔުމަންޓުތައް  ވެސް އެ  މަ   އެބަ އަޅުގަނޑު ހަންހަމަކުރެވޭ މިންވަރަށް 

ކުރާ  އްޔަން ޢަފަނޑިޔާރަކަށް  ކޯޓުގެ  ޕްރީމް  ރޭ ސުޤާނ ނުއަސާސީން ލާޒިމުކުފެނޭ. މިހެން މިދެންނެވީ    ޑުކުރަން މަންރެކޮ

ބޭފުޅެ ކިކޮންމެ  ވަކި ޝަބައް  އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޠުރު އިގައި  ދަށްމިނުން  އެބަ އެނގޭ  ތަކެއް ހުންނަން. އެންމެ 

ފަނޑި ގާނ ނުން ޔާރުމިހާރު  އެން  ހުރިހާ  ންގެ  ބެލީމާ  ޑިގްރީ އެއްޗަކަށް  ދަށްމިނުން  ހުންނަންޖެހޭ  މެ    . ފެންވަރު 

މިދަންނަވަނީ    ގޮތަކަށް އްއެ  ށްއަޅުގަނޑަ ނޯ  އެ ވެސް  ޑިގްރީ  ނ ން.ންނާނެބޭފުޅުން  އެނގޭ  އަޅު  އެކޭ  ގަނޑަށް 



  

ނިންމާ  އޮންނާނެކަން ކަމެއް  އެކަންވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން  ލިސާބިތުކޮށްދޭ  އިރުގައި  އެ  ން  އު ކިޔެ ނެ 

އެނގޭ    ހަމަ ހުންނާނެއަޅުގަނޑަށް  އިނ ހަމަ  އަޅުގަގޭތޯކަން  އެހެންވީމާ،  އެ  .  ނިންމާއިރުގައި  މިތަނުން  ނޑުމެން 

އަޅުގަނޑަން  އުލިޔެކި އޮތުން  ހަމަމިތާ  ހީވަނީ  ލި  ށް  އެ  ބޭނުން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށްވާތީ،  ން  އުކި ޔެމުހިންމު 

ނަށް އެ  ބޭފުޅުން  މުގެ ކުރިން. އެއީ އެން ގޮތެއް ނިންމުމިޓީމެން މި ކޮނޑުޅުގައަ  ހިސާބަށް އައުން  އަޅުގަނޑުމެންނާ

އެނގުން  ޑޮކިޔު އޮތްކަން  ނަށް ވެސް  ންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންންމު. އެހެނޑުމެންނަށް މުހިއަޅުގަމަންޓުތައް ހުށަހަޅާފައި 

ންޖެހޭ  ހުށަހަޅަ  ހުރީ   އެ   ކަން   އިށަހަޅާފަކިޔުމަންޓުތައް ހުޑޮ   އެ ޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ  ޔުމަންޓު ލިބުނީމަ އަކިއެ ޑޮ

ރައީ އަދި  އޮސުލްޖުމްހ ރިއް ފަރާތަކަށް.  ކޮއަދި  ވިޔަސް  ހަށް  ފީޔާގެ  ސަރވިސް  ވިޔަސް.  ޝަނަށްމިޖުޑީޝަލް   

  އި ފަ އްޗަށް ބަލާންތަކުގެ މައުއޮތްގޮތަށް މިހުރި ލިޔެކި އޮތް މިހާރު މިމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ރިޒަވޭޝަންސް އެބައެހެންވީ

ނިންމާލު ރިޒަވޭ   މާކޮމިޓީން  ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  އެބަހުރިދޭތެރޭގައި  އެއްގޮތަކަށްޝަންސް  އެވެ  .    ޅުންނާ ބޭފު  ސް 

މައްސަ  އަޅުގަނޑުގެ  އޮވެގެނެއްލައެދޭތެރޭގައި  މި    އް  އެހެންނަމަވެސް،  ރަނ ން.  ގެންޕްރޮސެސް  ދެވިފައި  ނގަޅަށް 

އަޅުގަނޑަ ނ ންކަން  ޔަވާކަން  ދަންޤީށް  ހުށަމި  ތި ކުރަން  ހުށަހަމައެކަނި   ،ވާފައިހެޅިހާރު  މިވާ    ހެޅިފައި  

 .  ޑޮކިޔުމަންޓުތަކަށް ބަލާފަ

 

 : ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޞަތު އަރުވާނަން. ޖަށް ފުރުރާންބަރު. މިވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މ ސާ ސި މެ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖު ރާމ ސާ ސިފޮނަދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މުއްޔާޝުކުރި އިއްޒަތްތެރި  އަޤަ  ޤާއްރިރު.  މާއްދާގަ  147ސީގައި  ނ ނުއަސާ ޅުގަނޑު  ބަޔާވަނަ  އުއްތަ ންކުރައި    މަ ނީ 

މިތަނަށް  އެއްގޮތަ  ތަކާތްއިޖުރަޢާތަކީ  އްކަމިޓީން ކުރަމުންދާ މަސައަޅުގަނޑުމެން މި ކޮންކުރުން.  އްޔަޢަޔާރު  ފަނޑި ށް 

ހުށަހަ ކަމުގައިޅާމައްސަލައެއް  އޮތް  އެ  ފައި  މައްސަވަނީވިއްޔާ  މި  ކާލައަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައެޅުމަށް  ގޮތެއް  މެދު 

ތަޅުމަށް.  ފޮނުވަ އުއްތައޮންނަނީ ދި   ވަނަ މާއްދާގައި މި  147ނީ  ހުންނަންވާނެ ކަމަށް.  ފަނޑިޔާރަކު    މަވެހިރާއްޖޭގެ 

މަޤާމަ  މައުއްތަ ދައުލަޢަމީހަކު    ށްފަނޑިޔާރުން  އިސްވެރިތުއްޔަންކުރާނީ  އެންމެ  ހައިސިއްޔާގެ  ޔަތުން  ގެ 

އުއްތަމަރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ  މިގޮތުން  މަޤާމަށްކަމުގެ ފަނޑިޔާރު   އެވެ.  ޖުޢަ    މީހަކު ކަނޑައަޅާނީ  ޑީޝަލް  އްޔަންކުރާ 

މަ ކޮމިޝަނުގެ  ހުށަސަރވިސް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  މަތީން  ޖަލްސާއެއްގައި  ޅުހެޝްވަރާގެ  މަޖިލީހުގެ  މަށްފަހު 

ވޯޓުގައި ބައިހާ މެޒިރުވެ  އަޣުލަބިއްޔަތުން އެ ނަމެއް ފާސްވުމުންނެވެރިވި    147  ޤާނ ނުއަސާސީ  އީ . މިވެންބަރުންގެ 

ދެން   މާއްދާ.  މި ގަ  ( ހ)  މާއްދާގެވަނަ    148ވަނަ  ސުޕްރީ  އި  ކޯއޮންނަނީ  އެޓުގެމް  ޔާރުން  ނޑިފަ  އިމެހަ ން 

ޓުގެ  މް ކޯ. މިގޮތުން ސުޕްރީވެރިއްޔާއެން ރައީސުލްޖުމްހ ތު ޔަގެ ހައިސިއްއިސްވެރިޔާއެންމެ    ލަތުގެއްޔަންކުރާނީ ދައު ޢަ



  

މަޤާމަށް  ކަޔާރުފަނޑި ޖުޑީޝަލް ސަރ އަން ކަނޑަހު މީއްޔަންކުރާ ޢަ މުގެ  މަޝްވަރާގެ މަތީން  ޝަނުގެ  ވިސް ކޮމިޅާނީ 

މަޖިލީހުގެ   ހުށަހެޅުމަށްފަރައްޔިތުންގެ  ޖަލްސާޖަލްސާއަށް  ހާހު  މެއަށް  ބައިވެރިވި  ވޯޓުގައި  ރުންގެ  ބަންޒިރުވެ 

ކޮވެތުންނެއަޣުލަބިއްޔަ އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިފައިވާ.  ސަރވިސްމިޓީއަށް  ޖުޑީޝަލް  ބަލާއިރު  ލިޔުމަށް  ޝަނުން  ކޮމި   

އޮތް  ނިންމާ ޖު  އިވާލައެކުލަ  ،ފޮނުވާފައި  ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ  އެއީ  ރިޕޯޓެއް  އޮތް  ސަރވިސް  ސަލް  ޑީފޮނުވާފައި 

ލަފަކޮ ބުނާގޮތަށް  ޤާނ ނުއަސާސީގައި  ލަފާއަމިޝަނަށް  އެދުނީމަ  ރައީސު  ކަށް  ނިންމާ  އްޔާ  ރިޖުމްހ  ލްދީފައިވާ 

ނިންމުއި  ފަފޮނުވާ އެ  ނިންމުމެއް. ދެން  އެގޮއިން  ރައީސުލްޖުމްހ  ން  ނިންމެވީމާ  ރައްޔިތުން ތަށް  މަޖިލީހަށް  ރިއްޔާ  ގެ 

އުއްތަމަ ކޯޓުގެ  ފަނޑިޔާރަކު  އްޔަންކުރުމަށާއި  ޢަނޑިޔާރެއް  ފަ  ސުޕްރީމް  އެހުށަ  އްޔަންކުރުމަށްޢައަދި  .  ބަވޭހަޅާފައި 

ނި ނިންމި  މި  ރައީސުލްޖުދެން  ހުށަފަރާތެއް  3މްހ ރިއްޔާ  ންމުމުގައި  ނަމެއް  ޖުޑީޝަލް  ޅުހަގެ  އެބައޮވޭ  އްވާފައި 

 ،هللاބްދުނާނު އައި އަލްއުސްތާޛު ޢަޒިމު އަދުއަޙްމަދު މުއުތަޝަނުގެ ލަފާފުޅަކަށް. އެއީ އަލްއުސްތާޛު  މިސަރވިސް ކޮ

އިބްރާހީރައ ޢަބްދުއް އަލްއުމާފު  އޭސުޢ ދާއްސްނުހުސްތާޛު  އި  ކޮ  ގެ.  ލަމިޝަތެރެއިން  މިނުން  އަރުވާފައި  ވަނީ  ފާ 

މުއުތަޒިއަ އަދުނާނާއި ހުސްނުޙްމަދު  އަދިރެކޮ  ސުޢ ދަށް ހައިލީއްމު  ޢަބްމަންޑޭޓު  އިބްރާހީމަށް ވަކިގޮތެއް  ދުއްރައ   ފު 

ލައެއް އޮތީމަ އެ  ފައިވާ މައްސަހަޅާފަރާތަކުން ހުށަ   ލަ ޝަނަށް އަމިއްކޮމިން  ތުގުޅޭގޮ  ފާ ކަމަށް ރައ ވާފައި ނުވާ ނިންމަ

ސް ޢަލީ ޙުސައިން އެ  ވެ. ޖުމްލަކޮށް އަޅުގަނޑު ވެނުފެންނާތީ  ޅަންއަޝަކުވާ ބަލާ ނިންމުމުގެ ކުރިން ގޮތެއް ކަނޑަ

މެއް ކޮމިޓީއަށް  ޔުހުރިހާ ލި  މި ކޮމިޓީއަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވާއިރުގައި އެޑުވުން އެބައޮތް.  ންބޮއެ ކަ  ފާހަގަކުރި ކަންތަކާ

ގައި  ސީނ ނުއަސާނަމަވެސް، ޤާގަނޑު ވެސް ދެކެން. އެހެންހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުނުވުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެފޮ

މިޓީއަށް  ހުގެ ތަޅުމުން މި ކޮރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ   ،އްސަ އޮތްމި ކޮމިޓީއަށް އައި   އެއްގޮތަށް  ތާޖުރަޢާ އިންކުރާބަޔާ  މި

އިން  ފޮ އި  ބެލިއިރުގައި އްސަލަ  މަނުވާފައި  ބަޔާންކުރާ  ފުރިހަޖުރަޢާޤާނ ނުއަސާސީގައި  ކަމަށް  މަތު  އޮތް  ކޮށްފައި 

އެހެންވީ   ގައިމު އަޅުގަނޑަށް ޤަބ ލުކުރެވޭ ހަމަ.  އަޅުގަވެސް  ޤާނ ނުއަސާސީމާ،  ހަމަ ހުށަހަޅަން  ށް  އެއްގޮތަ  އާ ނޑު 

ހުއިޖުރަޢާ ފުރިހަމަކޮށްގެން  ހުށަށަހަޅާފައިތްތައް  މިކަމާށްހެޅުމަކަވާ  ކަނޑައެޅުމަށްމެދުވާތީވެ،  ގޮތެއް  ރައްޔިތުންގެ    ، 

 .ކަނޑައަޅަންން ހަޅަން އަޅުގަނޑު ފޮނުވާލަށަ މުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުމަޖިލީހުގެ ތަޅު

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޞަތު  މިވަގުތު ފުރުފަށް  ޠީސަން ލަ ޙަބަރުމެން  ތެރިއަދި އިއްޒަތް  ށް.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މ ސާ ސިރާޖަ

 އަރުވަން.  

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު ޙަސަން ލަޠީފް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޅަނގުހެންވޭރު ހު



  

ރައްވާފައި ހުރި ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑު  ހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކު ކެވި ވާ ވެސް ދެއްމެންބަރުން  2އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ.  

ޖުޑީ އެހެންނަމަވެސް،  ތާއީދުކުރަން.  ކޮމިޝަވެސް  ސަރވިސް  ފަނޑިޔާރުން  ޝަނުލް  ތުން   ގުޅޭގޮ  އްޔަންކުރުމާ ޢަން 

ން  އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ން  އް ދެއްވަން. ދެމަޝްވަރާއެ  އަށް ޖުމްހ ރިއްޔާ އޮންނަނީ ރައީސުލް  ސީގައި މިޤާނ ނުއަސާ

ޖުޑީޝަލް ސަރިވި   މި ދެއްވުމުގައި  މަޝްވަރާ  އެ  ކޮކުރާކަމަކީ  ބަލަނީ. ހުރި    ފައިޢަމަލުކުރައްވާމިޝަނުން  ސް    ގޮތް 

-ILU195  ޝަނުގެ ނަންބަރުތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ އެ ކޮމިތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރިގެ އިޖުރަޢާއޭ

C/01/2019/33  ްކޮށްފައި  ޢުއި  ،ލާނާޢުއި  ބަރުނަނ ކުރިމަތިކަން  އޮތްލާނެއް  ފުރުޞަތު ލުފަނޑިޔާރުން    މުގެ 

އެއާ ގަނޮވެމްބަރު  21. އެއީ  ހުޅުވާލާފަ ކަން  3ގައި  އެކީއި. ދެން  އޮތް  ކުރިމަތިލައްވާފައި  އެބަ    ފަނޑިޔާރަކު  ވެސް 

ހުރި  އެނގޭ އެއާލިޔުންތަކުން  ފޮނުވާފައި  ހަމަ  އެ  .  މަޢާފުކުރައްވާ!  ޔާރުންފަނޑި  3އެކީގައި  ޑޭޓުން ކެނޑި  3، 

އޮތްކަން އިން  ނާކެނޑިޑޭޓުން  3.  ކުރިމަތިލައްވާފައި  އޮރޓަވެސް  އެނގޭ.  ތްވިއުކޮށްފައި  އެބަ  ދި  އަކަން 

ޝަލް  ޖުޑީގައި  ކެނޑިޑޭޓުން ގޮތު   2  މަންޑަޑްރެކޮ  އިލީހައެއީ    ކެނޑިޑޭޓަކު  2ތެރެއިން    ވިއުކުރުމަށްފަހު އޭގެރއިންޓަ

ކޮމިޝަނުންސަރ ކެނފާހަގަ  ވިސް  އެއް  އަދި  އެބައޮތް.  ވެސް  ނުފޮނުޑިޑޭކުރައްވާފައި  ނަން  ވަކިގޮތެއް  ވާޓެއްގެ   

އޮތްކަން  މަޑުޖައްސާލާފައި  މީގައި  ނުނިންމާ  އަޅު  ވެސް  ދެން  އެބައޮތް.  އެނގޭ  ގަނބަޔާންކޮށްފައި  އެބަ  ޑުމެންނަށް 

ކޮ ސަރވިސް  ޤާނ ނުމިޝަޖުޑީޝަލް  ރައީސު ނަށް  ގޮތުގެމަތީން  ނަންތައް  ރިއްޔާޖުމްހ ލްއަސާސީގައިވާ  މި  ކަން 

ފޮނުވާފޮ ނަން  އެ  އޮތީ.  ހު ނުއްވާފައި  އެއާ ރިފައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަން.  އެނގޭއެކީގައި  އެބަ  ތުންގެ  އްޔިރަ  ށް 

އޮފީހުން   ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ  ފޮދެން  މި މަޖިލީހަށް  މަޢުލ މާތު  ޖުޑީޝަލް  ނެވި  އަދި  ކަމަށް.  ހުރި  ނުއްވާފައި 

ކޮމި ބެސަރވިސް  މި  ލި  ލުންތަކާބެލިޝަނުން  ބެލިގުޅޭގޮތުން  ފާހަގަޔުން އެ  ކަންކަބެލުމުގައި  ލިޔުމެއްގެ  ކުރެވުނު  ން 

އައިސްސިފައިގައި އަޅުގަނޑުވާކަންފައި  ކަ  .  މައްސަލައިގެ  ބޮޑުވޭ  ންވެސް  މި  އެއީ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އަދި 

ވަކި މައްސަލައެއް ގޮތުގައި  ންނަހެއް ނ ން. އެ އިންނެތެރެ ޖުޑީޝަލް ސަ ޅުގައަމަވެސް،  ބޭނުން  ވެސް  ވިސް  ރނޑު 

ދަންނަގަޝަނުކޮމި ވެސް  ކޮމިޓީއަށް    ވަންއި  ޖުޑީޝަރީ  މަޖިލީހަށް  ފަނރައްޔިތުންގެ  ޔާރުން  ޑިމިގޮތަށް 

ފޮޢަ ލިޔުންތައް  ފޮނުވާ  އެ އްޔަންކުރުމަށް  ނިންބޭފު   ނުވާއިރު  ނިންމި  އެ  ވާސިލުވީޅުން  ލިމުމަށް  ޔުންތައް   

ލިބުން   އަޅުގަނޑުމެންނައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރައެއީ  ކޮންމެހެން  އެއީ  ކަމަށް.  ބޭނުންތެރިކަމެއް  ކަމެއް    ންޖެހޭށް 

އަޅުގަނޑެ އެހެންކަމަށް  ނުދެކެން.  ބޭނުންތެރިނަމަވެސްއް  އެއީ  ކަމަށް  ،  ސަބަބަކީ  ކަމެއް  މިދަންނަވާ  އެހެން   .

މިމިސާލަކަ ފަށް  ނ ޠުގެ ޝަރުރެއްނޑިޔާއިން  ހަމަވޭތޯ  އެއީ   ކުރަންޖެހޭ އަޅުންތޯ ބެލުން   ނ ން.  ކަމެއް  ގަނޑުމެން 

ބަލާޠުރުޝަ ހަމަވޭތޯ  ޔައޮތް  އިފަ   ކުރަންޖެހޭޤީކަން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އެހެންވީމާ  ންކުރުން  ޝަރު ކަމެއް.    ޠު ، 

މެން މި ކޮމިޓީން  އޮތީމަ އެއީ އަޅުގަނޑުޝަނުގެ ލިޔުމެއްގައި  ސް ކޮމިޝަލް ސަރވިތްކަން ޖުޑީހަމަވާކަން ބަލާފައި އޮ

ހިތްހަމަމިންވަ  ބަލަންޖެހޭ އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ބެލުނީ.  މިދަންނަވާހެޖެހުރަށް  ލިބޭ  ން  މެއް 

ވާހަކަތައް   ވި ކެ އްދެ ގުޅޭގޮތުން  ކާ ޔާރަކު އެކަމަވެސް އެ ފަނޑި  އްޔަންކުރާއިރު ޢަދި ވެސް އަ ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރާއިރު 



  

އަޅުއަ އައިއްސިއްޔާ  ހިސާބަށް  ފެންނަ  އެޅުގަނޑުމެން  ފަސޭހަވޭ  އެހެންވީމާ،    ގަނޑުމެންނަށް  ކަންކުރުމުގައި. 

މިއަޅުގަނޑު   ލިޔުނުދެކެން  އަ  މިމުގައި  މަޢުޅުގަނޑުމެން  ބަލަންޖެހޭ  ކޮމިޓީން  މަދުކަމަކަށެއް ލ މާ  .  ތު 

ކުރިން   ފަނޑިޔާރުންބަރުމެ  2ޅު ދެއްކެވި އެ  ވާހަކަފުއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް    ކަމަށް ން ވެސް ވިދާޅުވި 

ލިޔެޢަ އިތުރު  ހިތްހަމަޖެހޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގައުކިއްޔަންކުރާއިރު  އައިއްސަ    ހަމައަށް   ނޑުމެންނާން  ވެސް 

  އްތަމަ އުމި  ހެޅުމަށް.  ހެޅުއްވި ހުށަ  އެ ހުށަރާޖުމ ސާ ސި  ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ވަންޏާ. އެ މަށްހުރި ކަ

އުއްކަމަށްފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު  މ.ށް  ކަމަޔާރުނޑިފަ  ތަމަ،  ސުއަދު  މުއުތަސިމްގުލްފާމުގެ  އަދި  ކޯނާނު    ޓުގެ ޕްރީމް 

އްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ޢަ  ބޭފުޅުން  2. އެ  ދުސުޢ އްހުސްނު  / ރީގެ  ހަސަންކާސ.މީދ   ކަމަށް  ޔާރުފަނޑި

އިޖުރަ ހުރި  ހިންގާފައި  ގާޢާކޮމިޝަނުން  އިޖުރަތްތަކަކީ  ހިންގަންޖެހޭ  ގޮތުގެމަތީން  އެ  ޢާނ ނުގައިވާ  ކަމަށް  ތްތައް 

ކޮމިފުރި ކަމަށް  ފެންނަ  ކަމަށް  ނިންމުހަމަވާ  ހުގޮމުން  ތަޅު  މަށް ޓީން  ތަޅުމަށް  ނިންމުމަށް  މ ސާ  ހެޅުމަށަތެއް  ށް 

 ހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ށަހެޅުއްވި ހުށަ ސިރާޖު އެ ހު

 

 ން: ތުން ވާހަކަދެއްކެވުރިޔާސަ

 ރުޞަތު އަރުވަން.  ޝަހީމަށް ފު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   !އާދެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ދުލްޙަކީމް ޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދުމެންބަރު ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ 

މުޝުކު އިއްޒަތްތެރި  އަޅުއްރިރުޤަރިއްޔާ  ހަމަ  ގަނ.  ބޭނުން  ޑު  ފާހަގަކޮށްލަން  ހުށަހެޅި  މީގައި  އެ  ޙުސައިން  ޢަލީ 

އަޅުގަހުށަ ތާއީދުނހެޅުން  ވަރަށް  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ޑު  އެކުރަން  ހަމަ  ދެއްކި  އަދި  އަޅުގަނޑު  ވާހަކައަށް  ވަރަށް   

އަޅުގަ ތާއީދުކުރަން.  ޤަބ ލު ފުރިހަމައަށް  ނިންމާ  ކުރާނޑު  ކަމެއް  ވެސް  ކޮމިޓީން  މި  އަމު  އިރުގޮތުގައި  ދުން  އަދި 

މިރޭ   ވާހަކަޚާއްޞަކޮށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިތަނުގައި  މި ދައަޅުގަނޑުމެން  އު  އްކަނީ  ގެ  ފަނޑިޔާރު   އްތަމަރާއްޖޭގެ 

ންވާން އެބަޖެހޭ ކީއްކަން  ޤީށް ޔަށް ބޮޑަޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ވަރަ ކުޑަކަމެއް ނ ން. އަޅުގަނއީވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މި

މިއަޅު ކުރަން  ވެސް އެބަ އެނގޭ އަދި ފުރިހަމަކޮށް އެންމެން  ޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންއު  ގަނޑުމެން    ނަށް 

ޔަ އި އެކުގައި    ންކަމާޤީއަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ލިޔެކިމިކަންކުރުމަށް  ބޭނުން އުތުރު  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވާކަން.  ންތައް 

ވެސް އެ    ނުކޮށް އަނެއްކާޓީން މިރޭ މިކަން ފާސްނުން އިތުރަށް މި ކޮމިކޮށްލަން ބޭނޑު ހަމަ ފާހަގަމާ، އަޅުގައެހެންވީ

އެއީ އަޅުގަނޑު    ން ނިންމަންމި ކޮމިޓީން  ސްގެން އަޅުގަނޑުމެކޮށް ގެނެއެއް  ންތަކާ އުރިހާ ލިޔެކިހުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  

 ޔާ.  އްޝުކުރި ފާހަގަކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައިހަމަ ބޭނުންވާ

 

 : ންތުން ވާހަކަދެއްކެވުރިޔާސަ



  

އިއްޒަތްޝުކުރި   !އާދެ މެންބައްޔާ  އިއްރު.  ތެރި  ޙަ  ޒަތްތެރި އަނެއްކާވެސް  ލަ މެންބަރު  ފުރުސަން  ޞަތަށް  ޠީފު 

 ން.  ޞަތު އަރުވަވާތީ އެ ފުރު ނަންއިގައެދިވަޑަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  ޙަސަން ލަޠީފް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޅަނގުހެންވޭރު ހު

ޝަހީމު  ޝުކުރިއްޔާ. މިވަގުހަކަފުޅުގައިވާ ގެ  ދެންމެ  ލިޔެކި  އިތުރު  ނުކޮށް  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެން  މިރޭ  ންތައް  އުތު 

ޖިލީހުން  ގެންދަނީ މަ  ވަން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީސް މިންކުރުމަށް ވިދާޅުވާތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަކަހޯދައިގެން މި

އެ  ނިންމަ  މިހާރު  ދުވަހާވާފައޮތީ  މި  ،ހަމައަށް  އި ހޮނިހިރު  ދަން. މި  ސް ގެންޖިލީމަ  މައަށްހަ  ހުގެ ހަތަކާމަ  އެއީ 

އަޅު ތެރޭގައި  އިތުޓައިމްލައިނުގެ  މި  ރުގަނޑުމެންނަކަށް  ދުވަހެއް  ވިޔައެންމެ  ނެގިކަމަށް  ވެސް  ކަމަށް  އެ  ސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަފުރިހަ ނުކުރެވޭނެ  އުއްމައެއް  އިއަޔާރާއި  ނޑިފަ  މަ ތަށެއް  ނެގުތުރު  ދި  މުގެ  ފަނޑިޔާރެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނައަޅުގަނޑުމެންއް  މަސައްކަތެ ނުނިންމޭނެ  ކޮށެއް  ޗުއްޓީނަށް  ދިކަށް  .  ކުރިންނެއް   މުގެއުއަށް 

އައެހެން ޤަބ ލުވީމާ،  ގޮތުކު ޅުގަނޑަށް  ލިޔެކި ގައިރެވޭ  މި  ގޮތަށް ންތައް  އު  ފުރިހަމަކޮށްފައިގާނ ނުގައިވާ  އެ    ، 

ފުރިހަމަކޮމިންވަ އަދިށްފައިރަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ޕާޓީން  ވާތީ  އެދޭ  ވެސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެކަން   

 .  ޝުކުރިއްޔާވަރަށް ބޮޑަށް .  ރުންންބަގެ މެޕީ އެމް.ޑީ.ތްތެރިއެގޮތަށް ކޮށްދެއްވުމަށް އިއްޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބައިއްޒަތްތެ ނުކުރި  ފާހަގަކުރެއްވި  ހަމަ  މަކީ  ތާތަކަރުން  ހަމަ  އްސަލައިގައި  މި  ވެސް  ން  ފާހަގަކުރައަޅުގަނޑު 

ހަމަ   ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރަން.  ގަނޑުއުފައްދަވައިފި އަޅުސުވާލުތަކެއް    މޭޓުޓިހަމަ އެވަރަށް ލެޖްއަޅުގަނޑު ވެސް  

ލައެކުގަ އެއާ ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނ  ޠީފް އި  ނުކުތާއަކީ  ފާހަގަކުރެއްވި  މަޖިލީސް  ޑުމެންގެއެ   

ދި ރިސެސްއަ ސު  މާއުށް  ކޯއެކުގައި  އުއްތަމަ ޕްރީމް  ދެންފަނޑިޔާރު  ޓަށް  އަދި  ސުޕްރީމް     ޓަށް  ކޯ  ވެސް 

އިތުރު ޢަ ރަޢަން  ނޑިޔާރުފަ  އްޔަންކުރަންޖެހޭ  ން ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުއްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ 

ޓައިމްލައްކަތަކަށްމަސަ މި  މަސައްކަތްކުރުމުގައިއިނަވާތީވެ،  މަސައް   ،ށް  ޓައިމްލައިނަށް  ނިންމާލުމަކީ  ކަތްމި  ކޮށް 

ސައަޅުގަނޑު އެކަމަށް  ކަމެއްމާ މެން  މުހިންމު  ދޭންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑު    ލުކަން  ފާހަގަކުރެވޭތީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް 

ފޮނުއްވާފައިވާ މި   އޮފީހުން  ރު ރައީސް ނަށް މިހާން އަޅުގަނޑުމެންއިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ދަންނަވަ

ބަލާއުލިޔެކި ސަރވިޖުއިރުގައި  ންތަކަށް  ކޮމިޝަނުން  ޑީޝަލް  އަދި   ގާނ ނާސް  ހިންގަވާ  ޕްރޮސެސް    އެއްގޮތަށް 

ސަރ ކޮމިޖުޑީޝަލް  ރަރެކޮނުގެ  ޝަވިސް  ސަބަބުން  އްޔާއަށްއީސުލްޖުމްހ ރިމަންޑޭޝަން  އެރުވުމުގެ   

ކަރައީސުލްޖުމްހ   އެކަން  ޝަރު ށަވަރުކުރެއްވުމަށްފަހުގަރިއްޔާ  އެ  ބޭފުޅުން ޠު އި  ހަމަވާ  ޕްރޮކަމާ    އެ  ސެސް  އި 

ރައީސުލްހިންގަވާފައި ކަމަށް  ފުރިހަމައަށް  ޤަބ ލުފުޚުޔާއަށް  ޖުމްހ ރިއްވަނީ  މަޖިލީހު ޅުކުރެ ދު  ރައްޔިތުންގެ  ން  އްވިގެން 



  

ރު ހޯއެކަމަށް  ފޮނުވާފައިހުން  އެކައްދެވުން  އެހެންވީމާ،  އަޅުވަނީ.  އިތުބާރެރިހަމަފުގަނޑުމެން  މަށް  އޮން  ނާތީ  އް 

  ނަށް ވެސް އެ ތްތެރި މެންބަރުންއްޒަބ ލުކުރަނީ އެހެން ހުރިހާ އިޅުގަނޑު ޤައަ  .ތުބާރެއް އެބައޮތްއަޅުގަނޑުގެ ވެސް އި

ދެންނެވި  އި މިއިރުގަންތަކަށް ބަލާއުކިނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންއެހެންވީމާބާރު އޮންނާނެ ކަމަށް.  އިތު

ޖޭ.އެސް.ސީޕްރޮ ހިންގާފައިވާތީ  ސެސް  ފު އެ  ގާނ ނާން  ގޮތުގެމަތީން  މަވާތީކޮށްފައި ރިހަމައްގޮތްވާ  އެ  ސައްކަތް  ވެ 

މި މި    އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާއިރުގައި  ކޮމިޓީން  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ކަބަލަނީ.  ހިނގާފައިވާ  ޕްރޮސެސް  މަށް  އެ 

އަޅުގަނޑަ  ނަށްންނޑުމެއަޅުގަ ޤަބ ލުކުރެޤަބ ލު،  އަދި  ށް  މެންބަރުންނަށްވޭ.  އެހެން  އެބަ    އިއްޒަތްތެރި  ވެސް 

ރިޒަ  2ޤަބ ލުކުރެވޭ.   އެހެމެންބަރުންގެ  ފާހަގަކުރެވުނު.  ހުށަ ންވޭޝަންސްތަކެއް  ހުނަމަވެސް،  މިހާރު  ހެޅި  ށަހެޅުމެއް 

ތާ އެއަށް  މައްސަލަ  ލިބިފައިވާތީވެ   ދު އީއަދި  މި  މިހާރު  ވޯޓަވޯޓެއްއިގެ  އަޅުގަނޑު  އެބަ  ،  ދަންނަވަން  ކަށް 

އެނގިވަ ކޮމިސަރވި ޖުޑީޝަލް  ޑައިގަންނަވާނެ  ގަސްދުކުރަން.  މަސައްކަތްޕުޅުސް  ގޮތަށް  ވާފައިކުރައް ޝަނުގެ  ވާ 

ރައީސު ހުށަލްޖުމްހ  ބަލާއިރު  ސްޕްރިމް   ފުޅަކާ ބޭ  ކަމަށްނޑިޔާރުފަ  މައުއްތަ  ހެޅުއްވި ރިއްޔާ  އިތުރު  ގެ  ކޯޓު  އަދި 

އޭ ނަންފުޅު ފޮނުވާފައިވާއި ފުޅެއްގެބޭ  2އިތުރު    ،ނަންފުޅުއްގެ  ބޭފުޅެ  2ރު ކަމަށް  ފަނޑިޔާ އިތުރުން  ރުގައި އަދި  ގެ 

  ލްއުސްތާޛާ ބޭފުޅާއަކީ އަ  ވެސް ކުރިމަތިލައްވާފައިވޭ. އަދި އެ  ން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު.އެސް.ސީޖޭ

އިންޓަސީ.އެސް.ޖޭ  އާފުޅާބޭ  އެ   ،އެހެންނަމަވެސް.  ނިޙާޔަތުޔަމް  ރިމަ ނުކުރެއްވެ އުވިރ ން  މީގައި  ވި    ވެސް  ސަބަބު 

ބޭފުޅާ ކުރިން    އެ  އި މައްސަލައެއްގަ  ންގެވި ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހިކޮ-އެއީ އެންޓި  އްވާފައިވޭ. ގަކުރަފާހަ   ރިޕޯޓުގައި 

ގާނ ނާޢަ ގޮތަކީ  މަ  މަލުކުރެއްވި  ފާއްސަލަޚިލާފު  ކަމަށް  އެ އެއް  ކުރަން  ނު  އުރވިއިންޓަ  އާޅާފުބޭ  ހަގަކުރެވިގެން 

ވާފައިވަނީ  ން ނިންމަ.އެސް.ސީސެސްއަށްފަހުގައި ޖޭ ޕްރޮއު ޓަރވިން ނިންމެވީ އިންސީ.އެސްދެން ޖޭ.ނީ.  ނިންމަވާފައިވަ

ޑް ންޑެއަދި ހައިލީ ރެކޮމަމަށް  ކަޑިޔާރުތަމަ ފަނއްމުގެ އެއީ އުފާގުލް، މ.ނާންތަސިމް އަދުއުމަދު މުއަލްއުސްތާޛު އަޙް

ދެ ހުށަކަމަށް.  ހުޓު ކޯ  ރިމްސްޕް ނީ  ހަޅުއްވާފައިވަން  އަލްއުސްތާޛު  ކަމަށް  ފަނޑިޔާރު  އެއީ  ގެ  ސްނުއްސުޢ ދު 

ރެކޮމަސ.  /ންކާރިގެހަސަ ހައިލީ  އެވެސް  ކަމަށް.  ންޑެމީދ   އެހެން  ފޮނު އީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ  ރަ  ދެންޑް  އްވެވީ 

އަފުނަން ޢަބްދުޛުތާސްލްއުޅެއް.  އިބްރާ ރަޢ އް  ޢަބްދުއްރަޢ ފު  އިބްރާހީމަފުހީމް.  ރެކޮމަ  ހައިލީ  ކަމަކަށް  ކަށް  ންޑެޑް 

ކޮސަ  ޖުޑީޝަލް ނިންމަނުންމިޝަރވިސް  އެހެންވީވާފަ   ނުވޭ.  މިމާއި  މިހާރު  2  ނެވި ދެން،  ވަނީ  ނަންފުޅު 

ޅިގެން އެ ހުށަހެޅުއްވި  ގު  ވުމާ ށް ހުށަހެޅުއްޔާއައްރިޑް ކަމަށް ނިންމަވާ ރައީސުލްޖުމްހ ންޑެން ހައިލީ ރެކޮމަޖޭ.އެސް.ސީ

ރައީސުލްޖުމް މަޖިރައްޔިތުހ ރިއްޔާ  ގޮތަށް  ފޮނުންގެ  އެހެންފައްވާލީހަށް  ކޮމި،  ވީމާ.  ޕްރޮސެސްޓީމި  މި  އެއީ    ،ން 

ޕްރޮސެސް .އެސް.ސީޖޭ އެ  ރައީ  ގޮތާއި   ގަވާފައިވާ ހިން  ން  މި އްރިސުލްޖުމްހ  އަދި  މިކޮމިޓީއަށް  ޔާ  މަޖިލީހަށް ،     

ނިންފޮނުއް ރިޢާޔަތްގޮތާއި    ވިމެވަވަން  ކޮމިޓީމަށްފަކުރުމިކަންކަމަށް  މި  އަޅުހުގައި  ވޯގަނން  މިދަންނަވަޑު  ނީ  ޓަށް 

މެންއި ފެނިވަބަރުއްޒަތްތެރި  މި ވާ ޑައިގަންނަންނަށް  ގޮތަކަށް  އެހެންވީމައްސަލަ    އާދެ!  ދެމާ،  އިއް،  ތްތެރި  ޒަންމެ 

މ ބަމެން ސިރާރު  ހުށަސާ  މެންބަރު    އިހަޅުއްވަޖު  ލަ އިއްޒަތްތެރި  ގޮތަށް.  ފްޠީޙަސަން  ކުރައްވާފައިވާ  އެއީ    ތާއީދު 



  

ކޮމިޝަނު  ލްޑީޝަޖު އުއްތަސާރވިސް  ފަނން  އަކަ  ޔާރު ޑިމަ  އަޙްމަމަށް  މުޢުތަލްއުސްތާޛު  އަދުނާނު  ސިދު  މް 

ރެކޮމައްޔަންޢަ ހައިލީ  ހު  ންޑެޑްކުރުމަށް  އަދި  ނިންމެވުމާއި  ނިންމަވާފައިވާ  ހަސަންޢ ދުސްނުއްސުގޮތަށް    / ކާރިގެ، 

  ފައި އޮތީ ގަވާސެސް ހިން ޕްރޮކުރުމަށް  އްޔަންޢަށް  ކަމަޑިޔާރުކޯޓުގެ ފަނ  ސްޕްރިމްންޑެޑް ކަމަށް  ރެކޮމަ   ހައިލީ ދ ސ.މީ

ޖުޑީޝަލް އަދިނާއި  ގާނ  އުސ ލުރަ ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކު       މި ވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް  ތްއެއްގޮ  ތަކާ ންޖެހޭ 

ފެނޭ އަޅުކޮމިޓީއަށް  ވޯޓަ ތޯ  މި  މިގަނޑު  ވަނަވަނީ.  ދަން  ކަށް  ކޮމިޓީއަށް  ވޯއާދެ!  މިވަގުތު  ޓުގައި  ޑައިގެން 

ތިއްބެވި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެ ގޮތަށް  ފާމެންބަރުން  6ބަރުންގެ  މެންވޭ  އެ  އަޣުލަބިއްޔަތުން  މި ސްވީގެ  އަދި   .  

މަޖިލީ ތަމައްސަލަ  ޓަ ހުގެ  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  ފޮނުއްވުމަށާޅުމުން  މިކައި  ނިންމުން  މި  .  މުނީނިން  އިއެކުގައި 

އަޅުގަނޑުންވީމާއެހެ ކޮމިޓީމެ،  މި  ދެންން  ނިންމެވިމެ  ން  ތައްޔާ މި  ރިޕޯޓް  ގޮތަށް  ރައް  މަޖިލީރުކޮށް  ހަށް  ޔިތުންގެ 

ފޮޅުތަ ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް  ނިންމުމަށް  މައްސަލަ  އަޅުގައެކު  މާނުއްވުމަށް  މިއަދުންމެގަނޑުއި  މިގެ  ،  މަސައްކަތް   ގެ 

ކައި  ރުންނަށް ކޮމިޓީގައި ހޭދަކުރެއްވި ގިނަ ވަގުތުތަކަށް ޓަންބަ ތްތެރި މެހާ އިއްޒަތް މި ނިމުނީ. ހުރިމިރޭގެ މަސައްކަ

 ޔާ.  . ޝުކުރިއްނިމުނީ ވުންބައްދަލު މި ކޮމިޓީގެ ތުމިވަގު މުންރު ދަންނަވަޝުކުއާއި  މަރުޙަބާ
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