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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  ޖުޑި`.   ފެށުނީ  ންބައްދަލުވުވަނަ    18ޝަރީ  އަގުތުމިވަ.  މި  ކޮމިޓީއަށް  ޅުގަނޑުމެންގެގައި  މި   

ޙަސަން ލަޠީފު، ފޮނަދޫ  ރި މެންބަރު ތެއިރާގެ އިއްޒަތްޅަނގު ދާރު ހުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ ހެންވޭޒިރުހާ

ޒު.  މުޢިއްމެންބަރު އިބްރާހީމް  ރި  އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ  ޖް، ހެންވޭރު އުތުރު  މޫސާ ސިރާރި މެންބަރު  ތެތްދާއިރާގެ އިއްޒަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙަސަން ޒަރީރު  ން ރިކޯޑަށް ޓަކައި މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަލާއިދެން ދަންނަވަ

ބޭމާއެންގެވު ވަޑައިގެންވީ  އެހެންވީމާޅެއްފުދަތުރުފަރުވާގެ  ސްއެކުގައި  ރިކޯޑަގައި.  ޓަ،  ފާހަގަކޮށްލީ ށް    އެކަން.   ކައި 

އިއްޒަތްތެރި  ތު ދާއިރާގެ  ޙުސައިން،    މެންބަރުޅާދޫ  އިއްޒަތްކަނޑިޙިސާން  ދާއިރާގެ  ޢަބްދު  ތެރިތީމު  هللا މެންބަރު 

ޢަބްދުލްޙަކީމް، ދާގު  ޝަހީމް  ރިޟާއިރާގެ  ރައިދޫ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއި   ،އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްރާކެންދޫ  ތެރި  ގެ 

ޙުސައިން ޢަލީ  ދާ  ދެން  ،މެންބަރު  އުތުރު  މާފަންނު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މެންބަރުއިރާގެ  އަޅުގަނޑު  މިއަދު   .

މި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބައްދަލުވުމަކީ  ފަދައިން  އިޙް  ކޮމިޓީގެ  ހިގަތެރޭ   ގެޞާސްތިމި  މުއައްސަސާއި    ތަކާ މެނޭ 

އުސޫލު އަޅުގަނޑުމެބައްދަލުކުރުމުގެ  ޖެނެރަލާރޮސެކި ޕް  ންން  ޕް ހަމަޖެހި  މަށްދަލުކުރުބައް  އުޓަރ  ރޮސެކިއުޓަރ  ގެން 

މި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެ!  އާ  .ދަލުވުންބައް  ޑުމެން ބާއްވާ އެ ގެން އަޅުގަނށް ދެންނެވިޖެނެރަލަ

މީގެ  އިއްޒަ  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީގެ  ދުވަހުގައި  މަޝްވަރާކުރެވުނު  މި    ފާހަގަކުރެވުނު   މެންބަރުންނަށް ރި  ތްތެކުރީގައި 

ޖެނެރަލާ އެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ބޭނުދަން  އަށް ނާކަމަ  ބައްދަލުވާހިނދުގައި  އޭ ވާނެންފުޅުނަވަން    ތަކެއް އާރި ސުވާލުތަކުގެ 

އެކަންފަ ކަނޑައެޅިވަނީ ޖެނެރަ  . ދެން  މީގެކުރީގައި  ލަވެސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ނެ.  އްޞާކުރެވިފައިވާޙިސިޓީއަކުން  ށް 

އަމާއެހެންވީ އިއްޒަތް،  ކުރިއަށްދާއިރު  ބައްދަލުވުން  މި  މެންބަރުންނަތެޅުގަނޑުމެންގެ  ފެނިވަޑައިށްރި  ގަންނަވާނެ   

އޭގޮ އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ގެންދެވުން.  ސުވާލުކުރައްވަމުން  ސުވާލު  ރު ތެއްގެމަތީން  ދެންނެވި  އެ ވެސް    ތައް 

އޭ  އެ  މާވުސުވާލުކުރެއްއެ  ގައި  ތެރޭ  ގެ ރިއާސުވާލުތަކުގެ  ކުރެއްވުމުގެ  ގުޅުވެސް    ނޫންއަދި  ސުވާލުތައް  ންހުރި 

އިއްޒަ ލިބިވަޑަފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ސުވާލު  އިގަންތްތެރި  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ދެން  ވެސް    މިހާރުނަވާނެ. 

ކު ތްތެއިއްޒަ މެންބަރުން  އެނސްދުފުގަ  އްވުމަށްރެރި  އެބަ  ކޮމިޓީގެ  ވު  ގޭ.ޅުކުރައްވާކަން  ން  ބައްދަލުވުމާއެކުގައި 

  ކޮމިޓީގެ މި   ޅުގަނޑުމެންއަ  ވެސްއި  ގަޓާއިރު އް ފަކޮމިޓީ،  ސް އެއީ ގާތްކަމަށްވާތީވެ  ވުރެ އިތުރުވެދިއުންށްބަޔައެއްގަޑި

  މަށް އެއް ނެތްކަގެ އިޒުނަން ތި ބޭފުޅުއިތުރުވާކަމަށް ވަނީނަމަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި   ގޮތަށް ގަޑި ދެންނެވި  

ކުއެގޮތަވަނީނަމަ   ބޭފުޅުންތި  ގައިދުމެގެންދިއުމާ  ރިއަށް ށް  ފުރަތަ  ދެކިވަޑައިގަންނަވާ     އަޅުގަނޑު  ގޮތެއް  މަ 

އިޢުއަޅު  .ބޭނުންވަނީ  ސާފުކޮށްލަން ބޭފުޅަކު  އެއްވެސް  ފެންނަނީ  އެހެންވީމާ ގަނޑަށް  ،  ތިރާޟުނުކުރާކަން. 

ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަށްކުރި ން  ލުމެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަސް އަޅުގަނޑުނަމަވެވީ  ވީކަމުގައިބަޔަށްވުރެ އިތުރުއެއްގަޑި

ހި ދާމިވަގުތުގައި  ޖީހާންނަވަރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މަޙްމޫދުއިރާގެ  ވަޑައިގެންފި. ވެބައިވެރި  ކޮމިޓީއާ  ން 



  

ޖެނެރަލަ ކޮމިޓީޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކުރިދައަށް  ށް  ކަމެއް  ރި އިއްޒަތްތެން  ންނަވާލުމުގެ  އެއްވެސް  މެންބަރުން   

ބޭފާހަގަކުރައްވަ އެ ފުރުޞަތު މި  ވަނީ  ކަމަށް   ވާފުޅުންނުން  ހުޅުވާލަން.  ނަމަ  އާދެ!    ޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮވަގުތުގައި 

މެންބައްޒަތްތެއި ކަމެއްރި  އިތުރު  ނުކުރައި  އްގެބޭނުންފުޅުވާކަމެ  އްވަން ފާހަގަކޮށްލަ  މިވަގުތަކު   ރަކު  އްވާ.  ޝާރާތެއް 

ގިނައެހެންވީ އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮ   މާ،  ނުނަގާ  ޖެނެސެކިއުވަގުތު  ވަޑައިގެންދެއްށް  ރަލަޓަރ  ވުމަށް  ކޮމިޓީއަށް 

ޕްރޮސެކި ވަގު)  .ނަންނަވާދަން އަލްއުސްތާޛާ  އުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޖެނެރަލް  ބިއިޝަޢަޓަރ  ބޮތު  ވަރަށް  ޑަށް  ޝާމަށް 

ދަންނަވަން ކޮމިޓީއަށް  މަރުޙަބާ  އަދި މި  ކަމަނާއާ   .  ކޮއެ  ވައެކުގައި  ޕީމިޓީއަށް  އޮ.ޑައިގެންދެއްވި  އެހެ ފީހުޖީ  ން  ގެ 

އެނގިވަޑައި   ންބޭފުޅު ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބައްދަވެސް  މި  ކޮމިގަންނަވާނެ  މި  ދަ  ޓީގެލުވުމަކީ  ށުން  ނިންމުމެއްގެ 

ކޮމިޓީ  ޖެނެރަލާ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ މި  ޕްރޮސެކި  ންއަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައެޅިގެން  ޖެނެރަލަބައްދަލުކުރުމަށް  ށް  އުޓަރ 

ބައްދެންނެ ބޭއްވޭ  އާދެ  މިއީ  .ދަލުވުމެއްވިގެން  ކޮމިޓީ،  ރައިޓްސް  މަޢާފްކުރައްވާތި.ހިއުމަން    ކޮމިޓީ   ޝަރީ ޖުޑި  ! 

މަޖިލީ އުފެދުއިހުގަ ރައްޔިތުންގެ  އަލަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތެރެއަކޮމިޓީ  މާއެކުގައި  މެންޑޭޓުގެ  ވަންގެ  ނެ  ނާ ށް 

ޕްއެ   ވުމާއެކުގައި   އި މިހާރު ފަނޑައެޅިކަމުއައްސަސާތައް   ޓުގެ  ކޮމިޓީގެ މެންޑޭމި    އެއީ ރަލް  ރ ޖެނެ ސެކިއުޓަ ރޮގޮތުން 

މުއައްސަސައަކަށް ހިމެނޭ  އުއަޅުގަނޑުމެ  ކަށްވާތީވެބޭފުޅަ  ، ވާތީތެރޭގައި  ޢާއްމު  ބޭސޫލުން  ބައެއް   ންނާ ބޭފުޅުން 

  ލާ ނެރަ އުޓަރ ޖެރޮސެކިބައްދަލުކުރާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕް  ންނާފުޅުވަޑައިގެންނެވޭ ބޭބޭރެއަށް ވަދެތެ  މެންޑޭޓުގެ   ޓީގެކޮމި

ބޭބައްދަލުކު   ވެސް ހަމަ  ންވީ.ނުރަން  ކޮމިއެއާއެކު   އަދި   އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުގައި  މިގޮތަށް  ދުވަހުގަ ޓީގެ    އި ނުނު 

  ގައި ކުރީ   ވާލުތަކެއް މީގެ ވާލަން ބޭނުންވާ ސުށް ދަންނައުޓަރ ޖެނެރަލަ ނަށް ޕްރޮސެކި ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ދެޙިއްޞާކުރެވިފަ  ވާނީ ގު.  އެކަމާ  ސުވާލުން  އިޅޭ  މެންއްޒަތްތެތައް  ބޭރި  އެ ވަ  ކަމަށްނުންފުޅުވާބަރުން    ނީނަމަ 

ފުރުޞަތު ގެ ކުރެއްވުމު ލިބިވަޑައި    މެންބަރުއަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ދެން    ގަންނަވާނެ.ވެސް  ތަޢާރުކޮމިޓީގެ  ފުކޮށް  ން 

ރި މެންބަރު  އްޒަތްތެރާގެ އި ގު ދާއި ޅަނރު ހުހެންވޭ.  ލާނަންއިދަންނަވަ  ޑު  ފުރަތަމަ އަޅުގަނއަރުވާލަން. އާދެ! އެންމެ 

ލަ ފޮޙަސަން  ދާއިޠީފް،  އި ނަދޫ  މޫސާ  ޒަތްއްރާގެ  މެންބަރު  ކޮމި  ،ސިރާޖްތެރި  މި  ނައިބުއެއީ  .  ރު މުޤައްރި  ޓީގެ 

އިއްޒަ ދާއިރާގެ  ހެންވޭ ތްތެ ހިންނަވަރު  މަޙްމޫދު،  ޖީހާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މެންބަރު  ރު 

ދާއިރާގެ މުޢިއްޒު،    އިބްރާހީމް އިއްޒަތްތެރި ތުޅާދޫ  ޙިސާން    ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކަނޑަތީމު  ޙުސައިން،  އިއްޒަތްތެރި     

ޢަهللا ޢަބްދު އިއްޒަތްތެރިބްދުލްޙަކީޝަޙީމް  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ  ރިޟާ  މް،  އިބްރާހީމް  ދާއިރާގެ    ،މެންބަރު  ކެންދޫ 

ޢައިއްޒަތްތެ މެންބަރު  އަޅުގަނރި  މާލީ ޙުސައިން. ދެން  ދާއިރާފަންނުޑު  ފުރުޞަތު  ށްފަ. އެއަ އުތުރު  އަޅުގަނޑު  ހު 

ގަތުމަކީ  ވަޑައިވެ ރުފުން ތަޢާޅުއަދި ހުރިހާ ބޭފު  އިޝަތު ބިޝާމަށް.ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢަނީ ޕްރޮއަރުވާ

 އްޔާ. ޝުކުރިދަންނަވާލަން.  މަށްއް ކަކަމެއަޅުގަނޑުމެން އެދޭ

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ



  

ޝުކުރިއްޔާ އައްސަލާމްޢާލައި`.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  މު  ކުމް.  އަޅުގަނޑާއިއްޒަތްތެރި  މިއަދު  އެކުގައި  ޤައްރިރު. 

ން  ގާތުއެންމެ  ޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑާއު މި ކުރަނީ ޑެޕި ލުއޮފީސް ތަމްސީ   ގެރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕް

ހަމަ  އަދި    ދާ އަނީސް ޖިހާއުޓަރ ޖެނެރަލް  ސެކި ޓު ޕްރޮން ސްޓެސިއެއަށްފަހު އެ. ދެން  ސަލީމް  މަޙްމޫދުއަލްއުސްތާޛް  

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ދުޝީސައިން ނާޖެނެރަލް ޙުސިސްޓެންޓު ޕްރޮސެކިއުޓަރ އެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ޝުއާދެ!   ބޮޑަށް  އަޅުއަޅު  ރިއްޔާ.ކު ވަރަށް  މިވަގުތު  ކޮގަނޑު  ފުރުމެންބަމިޓީގެ  ގަނޑުމެންގެ  ޞަތު  ރުންނަށް 

މެންބަރުން ޕްއިއްޒައެ  ލާނަން  އިހުޅުވަ ޖެތްތެރި  ދަންނަވާ ނެރަލަރޮސެކިއުޓަރ  ބޭނުށް    ގެން ލުތަކާއި ންފުޅުވާ ސުވާ ލަން 

ވަޑައިގަ އެތުމަށްކުރިއަށް  ފުރުޞަތަށް  އަޅުތަރުތީ  ންނަވާނެއިގަދިވަޑަ.  ފުރުޞަތުގަނޑުބުން  ގެންދާނެ    އަރުވަމުން   

 .  ގައި ފުރުޞަތު އަރުވަންގޮތު  ރަތަމަ ފުރުޞަތުގެ ސައިނަށް ފުޙުރު ޢަލީ ންބަ ރި މެތްތެންނަވަން. އިއްޒަވާހަކަ ދަ

 

 ރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަކެންދޫ ދާއިރާގެ 

ޝުކުރި މުޤައްރި އާދެ!  އަޅުގަނޑުއްޔާ  ހަމަ  މަސަ  ރު.  މި  ހުރި  ވެސް  ބޭފުހެއްއޮފީ އްކަތް  މިތަނަށް  ގެ  ޅުން 

ވަ ވަޑަ ހަމަ  ޝުކުރުބޮޑަ  ރަށްއިގެންނެވީތީ  ހަމަ    އި ގައެކީ  ނޑާއަޅުގަ  ، އެހެންވީމާދަންނަވަން.    ށް  ވެސް 

ބޭފު ތިއްބެ ޅުމަސައްކަތްކުރެއްވި  މި  ހީ. އެހެންވީމާވީން  އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނވަނީ،  ޓީ މި  ހަމަ  ވެސް    ވީން.ޑުމެން 

ދައް ރައްޔިތުންދުރަށް  އަދި  އެނ  ނަށްކައި  ބޭނުމާއި  ވެސް  އަޅު  ސްވެ  މާތުތަކެއްމަޢުލޫގެންޖެހޭ    ގަނޑު ހުރީމަ 

ގުޅިގެން    އޮފީހުން މައްސަލައަކާ   ޖެނެރަލްކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ  ބޭނުންވަނީ  ން ގޮތުން އަހާލަތަމަ ސުވާލެއްފުރަ  ،އެހެންވީމާ

ދަޢުވާ ބައްލަވަނީ  ތޯކަންތައްތަކަށް ކޮންދަޢުވާކުރައްވާއިރުގައި ބެލު  ކުރަން  ނުފެނޭތޯ  ނުވަތަ  މިމުގައިފެނޭތޯ  ވީ  ންނެ ދެ. 

އެކަށީގެންވާ ންމުހިއެންމެ   ގޮތުގައި  ކަމެއް  ހެކި  މު  ބެހުރިތޯ  ވަރަށް  ކަމެއްއްލެވުން    އެއް  ކަމުގައި    އެއީ 

ޤަބޫލުކުރެވެނީޅުއަ މި  ފާސްވެގެންތޯ  ގަނޑުމެންނަށް  ޓެސްޓުން  އެ  ހުރި ނުވަތަ  ނޫނިއްޔާ   ޓެސްޓުތަކަށް  ދެން  ދަނީ 

ރަހަމައެކަނި   ނުވަތަ ޢާއްމުކޮށް  ބެލުމަށްފަހުގައިތޯ ނޫނީ   ދައްކާ ވާހަކަތަނުވަތަފާނެ  ދައްކަތުން  ޔިއްޕަބްލިކުން  ކަށް 

ޢާއްމުއުސޫ ގޮތުން  ދަޢުގޮ  ލެއްގެ  ނުކުރެއްވުމަށް  ވާކުރެއްވުމަތެއްގައި  ނުވަތަ  މިންގަނޑަށް  ކޮން  ކުންތޯ  ނިންމަވަނީ 

 ބައްލަވާފައިތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ރުވަން.ޞަތު އަށް ފުރުސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލައާދެ! ޕްރޮ

 



  

 ތު ބިޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ބޮޑަށް ވަރަށް  ތި ދެން  .ޝުކުރިއްޔާ  ސުވާލުގަ   މެ  އަޅުކުރެއްވި  ބޭނުންވަނީ އި  ދަންނަވާލަން  އެއްގަނޑު  މަކަށް  ކަ 

ގައިޑުލައިންޕްރޮ ޖިނާޢީ   ސެކިއުޝަން  މި  މައްސަނުވަތަ  ޢަމަލުކުރާނެ    އެންމެ    ތައް އިގަނޑު ސިޔާސަތުމަލަތަކުގައި 

ކަ ދިޔަނޑައެފުރަތައިނުން  އެނގިވަޑަޅިގެން  ފެހި ނޫޤާ  ގައި  2008އޮގަސްޓު    7އިގަންނަވާނެ  އީ  މި    ނުއަސާސީ، 

އަޅުގަނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީ މިކަމަށް  ކިޔާ  މެން  ވުނޫނުއަސާސީޤާ  އައުޖޫ  ޕްރޮސެކިގުޅިގެން  މާދަށް  އުޝަން   

މިވަނީ  ކަނޑައަޅުއްވާ  ސް އިންގައިޑުލަ އެހެންނައިގަ   2008ބަރ  ސެޕްޓެމް  9ފައި  ދެން  އެ .    ސަތަކީ ސިޔާ  މަވެސް، 

އުނި ގޮ  ކަންކަން  ވަރަށް  ސިޔާސަތެއްގެ  އަޅުގަނޑަށް  ގިނަ  ގައިމުތުގައި  މަޤާ  ދެން  ލުވެވުނުއިރުގައި  ޙަވާ މާ  ވެސް 

ފާހަގަކުރެވުނީ  ޅުއަ ކުރުމުގައި.    ގަނޑުއަޅުގަނޑަށް  މިއުދިރާސާކުރި  ދަންނަވަން  ވާހަކައަކީ  އެ    އަހަރު   10ޅޭ 

ސިޔާސަ  އިތުވެގެންދިޔައިރުފާ އެ  ގެންނަވާފަ   ށްތަވެސް  ބަދަލެއް  ކަހަލަ  ނުއެއްވެސް  ކުއެއް  ބަވެއޭ    ންޑާރަ ރީގެ 

އެއަށްއްބެނައި ދެން  ޖިނާޢީމި   ފަހު.  އައުހާރު  ބައިވަރު  ވަރަށް  ވު    ވުޖޫދަށް    އު އަ  ،ށްޖޫދަގާނޫނުތައް  ގާނޫނުތައް 

. ދެން  ބަހުރިއް އެވަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައަޅުއްޑަކަނބޭނުންވާ  ށް  ނަޝައުގެން ޕްރޮސެކިގުޅި  . އެ ގާނޫނުތަކާވެއްޖެއަތު

މިހާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު  ދުވަހު  ވަނަ    31މީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ    ސްއައި  ންއިތުވެގެ ފާއަހަރު  10

ޕްރޮއިއްވަކަނޑައަޅު  އޮތްއެބަ ގައިޑުލައިން. އެއްއުސެކިދެއްވާފައި  ދެޝަން  ހަމަ  ކުރެއްވިކަމަކަށް  ތި    ގެ ލުސުވާ  ންމެ 

މެން  ތަކަށް އަޅުގަނޑުދާފައި ހުރި ސިޔާސަތުހަ  އިގަގައިޑުލައިން   ޕްރޮސެކިއުޝަން ންވަނީއި ދަންނަވާލަން ބޭނުޖަވާބުގަ

ރިޢާޔަތްކުރާ އަޅުގަ  ދައުވާކުރުމުގައި  މިވާހަކަ. އެހެންވިޔަސް  ވޭ  ނޑު  އުނި ވެދިޔަ  ތުދެންނެވިގޮތަށް  ވަރަށް    ތަނުގައި 

ކަންކަން    ނި ވެސް އުއި  ގަ ނުތަކުވުޖޫދަށް އައި ގާނޫޖޫދަށް އައި.  ތައް ވުނާޢީ ބައިވަރު ގާނޫނު. އެއީ ޖިގިނަ  ކަންކަން

ވެސް  އި  . ވަރަށް އަވަސްއަވަހަކަށް ފާސްވެގެންދިޔަ ގާނޫނުތަކެއް ވުޖޫދަށް އައިސްފަޤަބޫލުކުރަނީގަނޑު  ކަމަށް އަޅުހުރި

  ން އެއް ގާނޫނު. ޖިނާޢީ އޭގެ އެއީ  ބާތު ޤޫއުގާނޫނުލް  ހަމަ  ކަމަށްވަންޏާ   ގަނޑު ދަންނަވާ ތުން އަޅުގެ ގޮހުރީ. މިސާލެއް

ގާތުޢާޖުރައި އެގޮތަށްޅުގައަ  އެއީސް  ވެ  ނޫނުގެ  ހަމަ  ފާހަގަކުރަން    އަޅުގަނޑު  ގައި ގާނޫނެއް. މީހަގަކުރެވޭ ފާނޑަށް 

އަންނަ ވުޖޫދަށް  ގާނޫނުތައް  ހަމަ  އޭގެ އިރުބޭނުން  އިމްޕެކްޓާ  ގައި  އަންނަ  މާބޮޑަދޭ  ސަބަބުން  ކަށް  ރޭގައި 

ނުފަވިވިސްނާލެ ޕީއެއް  ގާނޫ  އިގަ ޑުކޯ  ލްނަހުރޭ.  ނުވަތަ  ވުޖޫދަށް    އިތުގަބާޤޫއުނުލްވެސް  ގާނޫނު  އެ  އެބަހުރި  ވެސް 

ފާހަގަކުރެ  ފަހަށް  ތައައުމުގެ  ރައްޔި  ންޅޭގޮތުގު   ގާނޫނުތަކާ ޟުވާ  ޢާރުއްވޭ  މަޖިލީހުންވެސް  ގޮތް    ތުންގެ  ވެސް 

ފާނެ  ންމަވަންޖެހޭނި އެބަހަގަކުރައް ކަމަށް  އަވާފައި  އެގޮތަށް  އޮތް.  ގާނޫނުތަތަޢާރުދި  އެޓަޟުވާ  ޖެނެރަރއް  ލް  ނީ 

ގާނޫނުގައި  ކަމަށް  ޞާކުރައްވަންޖެހޭނެއްޙި  ހާމަޖިލީ މި  އެ  ވިޔަސް   އެހެން   އޮތް. އެބަ  ވެސް  މަސައްކަތް    ދެވޭ އެ 

ކަށްތޯ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި  ންގޮތަން ކޮމެޑު. ދެން އަޅުގަނރެވުނުނޑަށް ފާހަގަކުތަން އަޅުގަގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނެތް

  ރުތައް ންސު އު  މުގައި ކުށުގެލުފުނިންމަނީ. ދަޢުވާ އު  ފުލާއް ނުއުނިންމަނީ ނުވަތަ ދަޢުވާއެ   ންޢުވާއެއް އުފުލަނުވަތަ ދަ

މިހާރުގެ    ތޯހަމަވޭފުރި ދެން  ބަލަން.  އެގޮބަ  ރަނގަޅަށްވަރަށް  ކޯޑުގައި    ނަލްޕީއަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާތައް  ތަށް  އެއް 



  

އެބަހުރި.ވެ  ފައިކިޔައިދީ ޑެފި  ފާހަގަކުރެވޭ  ންދެ  އަޅުގަނޑަށް  ޑަކީކޯ  ޕީނަލް   އެހެންވިޔަސް  ސް  ތަކަށް  ޝަންނީބައެއް 

ގާނޫނެއް  މާވެފައި އޮތް  ބުނާކަހަލަ ކަމެއް ދި  ޝަންއޭލޭއިން ޓްރާންސް   ސްޓްސް ވަރަށް ބޮޑަށް މި ލޮވެ   ގައިބަލާއިރު

  އިނގިރޭސި   ހަވަނީ އޭގެދޭ މި  ބުނާ އެއްޗެއް އެ ބޮޑަށް    މެންނަށް ގާނޫނުގައި އެގަނޑުޅުފަހަރު އައެއްބަ  .އެ ގާނޫނަކީ

މިމަ. އެހެންވީމާޑުމެން ބެލީއަޅުގަނ  ވެސް  ގައިތުޤަޤީން ޙަޝަވާއެ   ފާހަގަކުރަން   ، އަޅުގަނޑު ހަމަ    ފުރުޞަތުގައި 

  ގެ ގާނޫނެއް  ޖެހޭ ވަންޙުތައް ގެނެސްދެއްއްކަހަލަ އިޞްލާއެމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަ   ހަމަ  ،މަޖިލީހުން  ނުންވެސް ބޭ

ވެސް އެ ވާހަކަ    ށްކޮޅެއް ވާހަކައިގެ ފަހަ ތަންގަނޑުގެއަޅު .  ވެސް ކުރެވެނީ  ފާހަގަ  ގާނޫނު  އަޅުގަނޑަށް އެގޮތުގައި  

މި  ށްފައި  ކޮޒަންވަ  . ހެކިއަޅުގަނޑުމެން  ، ހެކި ވަޒަންކުރާނެ ށްފައި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާފާހަގަކޮ  ގަނޑުއަޅު  ގެންނަން

ހެއްކެތްކުރުމާދަޢުވާ ނިންމަނީ.  ގޮތެއް  ނެމެދު  ދަޢުވާވަންޏާމު  މަށްކަ  ތް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުއެއް  ހަމަ    އޭގެ  ކުރަން. 

މައްސަލަ  ކުސަބަބުތަކާއެ އެ  އިށަހެޅުއްހުގައި  ތަފްވި  މި  މައްސަލަ  އަނބުރާ  އަޅުގަނޑުމެން    ލީ ޞީދާރާއަކަށް 

ބަސަބަބުތަކާ ދެން  ފޮނުވަނީ.  އެ ޢުދަ  ފަހަރު އެއްއެކު  ޑި  ވާނުކޮށް  އިތުރު    ސް ޝަންސިހިނދަށް  ހުންނާނެ  ނަގާފައި 

  ވެސް   ވިޔަސް މިހާރު ދެން ޖިނާޢީ އިޖުރާތުގެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން   ޓަކައި. އެހެން  އް އޭގައި ލިބޭތޯ ބެލުމަށްކެހެއް

ޓޭޝަންސް  މިއި ބައެއް ލިގަރު ރިއިހު   ދަޢުވާކުރުމުގައި މުއްދަތުތައް ކަނޑައެޅިފައި   ގައި ގައި މި މައްސަލަތަކުމާއެކުފެށު

  ންނަވާ ގޮތެއްގައި ދަވިޔަސް ޖުމްލަ އެހެންވެސް.    އި އެކުގަ  ތަކާ އިދާރާ  މުގައި ތަޙްޤީޤީ ށް މަސައްކަތްކުރުއެބަހުރި އެގޮތަ

ސާސެއްގެ ގޮތުގައި  އަގައިޑުލައިން  އުޝަން  ދެއްވާފައި މިއޮތް ޕްރޮސެކިއިއިބު ނެރުއްވަނަބަންޑާރަ  ވަންޏާ ހަމަ    ކަމަށް

ހަންބަލަ އޭގެ .  ގާނޫނު  މަ  ޖިނާނޑައެޅިކަ  ކުގައިތައިތުރުން  މިހާރު  އެބަހުރި.  ގާއިޖުރާ  ޢީފައި  ވެސް  އި  ގަނޫނުތުގެ 

ހަމަ    ވަންޏާ   ށްކަމަ  އެހެންވެއްޖެ   .ޔާންކޮށްދީފަހަމަ ބަ  ވެސް   މިސާލަކަށް އެބަހުރި ދަޢުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ގޮތްތައް

ގައެކަމަށް ބޭނުންވާ  ޓަކައި  ގެނެވިފަހު  ސްވެ  ވާއިދުތައް   ވުޖޫދަށް  އަޅުގަނޑުމެންރީ  ހަދަންޖެހޭ  .  އޮފީހުން  ގެ 

ގެޒެޓު  ތައް އިދުގަވާ ހުރީ  ޝާއިޢުވެސް  ކުރެވިފަ  ގައި  އަވެސް  ގަވާއި.  އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދުދި  ތަކަކީ 

 އްޔާ.  . ޝުކުރިތަކެއްން ހުންނާނެ ގަވާއިދުވެސް ފެންނަ  ތަކުންސައިޓުވެބް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޔާ. އި! ޝުކުރިއްދެއާ

 

 ރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ބަންއިރާގެ މެހިންނަވަރު ދާ 

މުއްޝުކުރި މަރުޙަބާ ޔާ  ޕްރޮސެކިޕްރޮސެކިއު  ޤައްރިރު.  އަދި  ޖެނެރަލް  ޖެނެރަލްގެ ޓަރ  އޮފީއުޓަރ  ބޭފުޅުން.   ހުގެ 

ކޮމިސުވާލަ  އަޅުގަނޑުގެ މި  ފޮނު ޓީކީ  ފަރާތުން  ސިޓީގެ  ވާފައިވާ އްގެ  ސުވާލު ވަނަ  13  އޮތް  އެއީ   އަށް    އިނގޭތޯ. 

ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓު    ބިކަންތިބަޔަކު  އި ގިނަ އަދަދެއްގެ  ޤަށް ބަންދުކުރެވޭ އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ބަންދުގަޤީތަޙް



  

އި އެކަން  ހާމަވާއިރު  ޕްރޮ ޞްލާޙުކުރެ ރިޕޯޓުން  ޖެނެރަލްގެ ޓައުސެކިއްވުމަށް  ފިތުން  ފަރާ  ރ  ޔަވަޅެއް  އެއްވެސް 

އަދި  ތޯ  ކީ ކޮބައިގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބަ  އި ކުމްކުރުމަކާއި ނުލަޙު   އާއި  އަޅާފައިވޭތޯ

ތިބި ފަރާތް ބައިތިއްމުއްދަވަކި  ތަކާއި  ރިމާންޑުގައި  ބަންދުގައި  ސެކިއުޓަރ  ގުޅިގެން ޕްރޮ    މީހުންނާ ބާފައިވާތެއް ނެތި 

އަޅުއްވާ އޮފީހުން  ފިޔަވަޅުތަޖެނެރަލްގެ  ކޮބައިތޯކަކީ ފައިވާ  ނޫން  އެއްވެސް  ،  ނުވަތަ  އަޅާފައިވާނަމަ  ނަމަ. ފިޔަވަޅެއް 

ފާހަގައަޅުގަނއި  ރޭގަ ތެ  މީގެ ހަމަ  ކުޑަކުދިށްލަން ކޮޑު  ބަ  ބަންދުކުރުމަށް    ށްތަޙްޤީޤަ  ،ންދުކުރުމާއިން  ކުޑަކުދިން 

ފިޔަވަޅަކީ ގޮތް އެކަމާ ގުއޮތް   މިހާރު މި  ކަނޑައެޅިފައި ޚާއް؟ ކޮބައިތޯ  ޅިގެން އަޅުއްވާފައިވާ    ގައި ގޮތެއް  ޞައެއީ 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް  މާޔަތްވާނެޙިޓު އިންޓްރެސްޓު ސްގޮތަކަށް ކުޑަކުދިންގެ ބެއެފަދަ ތަންތަނަކީ ބޮޑެތި މީހުންނާއި މަސްހުނި

ފަރު ތަންތަންމި  ނުވާ  މީގެ ހުށަހެޅިފަ  ށް ހަމަޖިލީކަމަށް    މާކުރެވިފައި  އަދި  ރިޕޯޓުތަކާއި  ހުރި  ސް  ވެ  ކުރިން   އިވާ 

ދެތިން    ދެންނެވި  ގެ މި އަޅުގަނޑު މި ، މި މައްސަލައިއޮތް. އެހެންވީމާ  ދޭހަވާން އެބަލޫމާތުތަކުން ކަނޑައެޅިގެންމަޢު

 ޝުކުރިއްޔާ.  ނުކުތާއަށް ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން.  ،ތާގައިނުކު

 

 ން: ތުން ވާހަކަދެއްކެވުރިޔާސަ

 އް ދެއްވުން އެދެން.  ބެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޖަވާސުވާލަށް ޕްރޮސެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު އެ ކުރެއްވި އިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ތު ބިޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ޝު މުޤައްރި އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެންނާކުރިއްޔާ  ސުވާލަކީ  އެ  ސުވާލުގައި  ކުރެއްވި  އެ  ދެންމެ  ރައްޔިތުންގެ  ރު.  އި 

ކުރައްވާފައި    ރެޑީލް ވެގެން އޯބޭނުންފުޅުޅުންފިލުވަން އޮ ވެސް  ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ޑް ންއެޓްސް ޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިމަ

ރެސްޕޮ ފަރާތުން  އަޅުގަނޑުގެ  މަޖިލީހަ  ވެސް   އްންޑެއެއަށް  އިޝޫއެ  ށްމި  އޮތް  އި  އް ފޮނުވާފައި  އެ    .ޝޫއަކީއެ 

ފޮނުވިރެސްޕޮ އަޅުގަނޑު  އެއްއަޅުގަނޑު ވެސް    އިއިރުގަންސް  އޮންނާނެ  ދަންނަވާލާފައި  ޖިނާޢީ    ހަމަ  ކަމަކަށް 

އެ    މަތިން   ގޮތުގެ   ގާނޫނުގައިވާ   އެ   އޮތީ.މަލުކުރަން ފަށާފައި މިޢަދެއްތޯ  ގައި    2017ޖުލައި    2  ނު ތުގެ ގާނޫޢާއިޖުރަ

 ވަކި މުއްދަތެއް އެ  ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އިމަތައް ނިންޤީޤުޙު ކުގެ ތަމި ތަހުގީގުކުރަމުން ދިޔަ މައްސަލަތަ ގެ ކުރިންތާރީޚު

އޮތް ދަނޑުމެންއަޅުގަ  ކަނޑައެޅިފައި  އެ   ށް.ފަރާތަކުރާ  ވާޢުނަށް  ޝަރީތާރީޚު   އަދި  ފަހުން  މައްސަޢަގެ  ލަތައް  ތަށް 

ދިޔަ.  ގަޑިތައްސުން  ނެހުށަހަޅާ ބަޔާންވެގެން  އެ ގާނޫނުގައި  ޖިނާއެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެން  ވެސް    ޢީ މެ ފުރަތަމަ 

ގާނޫނު  ޢާޖުރައި ވުޖޫ  2017ޖުލައި    2ތުގެ  އަ ގައި  މީޓް ދަށް    . 2017  ޖުލައި   31  ލައިނަކީ ޑެޑް  ކުރި އިސްގެން 

މުއްދަތު    45އެއަށްފަހު   މައްސަލަތަދުވަހުގެ  ނިކާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް  ފުރުންމަމެދު  ލިބުނު  މި    ޞަތުގައިން 

އަށްދިޔަ ގިނަ  ތަކުގައި ކުރިޤީޤުޙުދަށް ތަނއެ ހި . 2017ސްޓު  އޯގަ 15ކީ ޓްކުރަންޖެހުނު ޑެޑްލައިނަމީދެވަނައަށް ދެން 

ތް  ޢަ ދެން އެހެން ނަމަވެސް ޝަރީ  ންނާނެ.ޅާފައި ހުފަހަރާ ހުށަހަމެން ކޯޓަށް އެއްތައް އަޅުގަނޑުއްސަލަގެ މަދަދެއްއަ



  

ލާތަކެއް  ޙައި ވަކި މަރުތުގެ ގާނޫނުގަޢާ އިޖުރަޢީ  ޖިނާވެސް އެބަހުރި  އަޅުއްވާފައި ހިންގުމުގައި މި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑަ

މިވަނީ    އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ  ،މަވެސްންނައެހެ   ކަމަށް.ންޖެހޭނެ ންދަށް ގެގެ ތެރޭގައި ކުރިއަތަކެއްމުއްދަތުވަކި  

ކުރިއަށް    ޙުޤީޤުތަށް ތައެއްގޮ  މުއްދަތުތަކާކަނޑައަޅާފައި މިއޮތް   ގާނޫނުގައި  އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  މުއްދަތުތަކާ  އެ

ޝަރީވާކުރެޢުދަގޮސް   ނަމަވެސް  މަރުޢަވުނު  އައި  ލާއާ ޙަތުގެ  ގާނޫނުގައި   އެ މައހަމައަށް  އެ    ޕްރޮސެސްތައް 

އޮބަޔާންކޮ ތެރޭގައި   ތް ށްފައި  އަޅުގަނޑަށް    މުއްދަތުގެ  މައްސަލަތައް  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ހަމަ  އެބަހުރިކަން  ނުހިނގާ 

އިތުރު   ހަގަކުރެވޭ.ފާ އޭގެ  ގޮތު  ދެން  ޝަރީ  ނޑުއަޅުގަ  ގައި ކަމެއްގެ  މި  ބޭނުންވަނީ  މައްސަލަ  ޢަފާހަގަކުރަން  ތަށް 

ހައްކުރީގަ  ޅުމުގެހުށަހެ މީހަކު  ނުވަޔަރުކުރުއި  ބަންދުކުރުމާއި  މާއި  މިތަ  މީ  ނޫންނޫނީ  ގޮތަކުން    އްގެ ހެވެސް 

  ން ސާސީއަޤާނޫނުމިކަންކަން މިއީ  ލިއާކުރުމާއިޠާ ތައް މުޠު ލަތްތަކާއި މިކަންކަން މި ޝަރުޙާ ވަންކަން ހިފެހެއްޓޭނެ މިނި

ޕްރޮސެ މި  ހަމަ  ޖެނެރަލްވެސް  ބާރުތަކާކިއުޓަރ  މަގެ  ހިމެލިއްޔަތުތަކުގެ  ސްއޫއި  ކަންކަންތެރޭގައި    މިކަންކަމާ   .ނޭ 

އަހަރުގެ މިގުޅިގެން   ރިގައި އަޅު  2018  ޑިސެމްބަރު  5  ދޭތެރެއިން މިދިޔަ  މައްސަލަތައް    ޓަކައި   ކުރުމަށްވިއުގަނޑު 

އެ ޔުނިޓަށް    ން.ރިކު ޔުނިޓެއް ގާއިމުލް  ގެ އޮފީހުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނަމެންނޑުއަދި އަޅުގަ  މުތަކެއް ރޭވިން.އިންތިޒާ

އިޖުރަގޮތުގުޅޭ  ކަމާކަންއެ މިސާލަކަށް  އެއްވެޚިތާއި  ޢާން  ކަމަލާފަށް  އޮތް  ގޮސްފައި  ކަމެއް  މީހަކު  ސް  ފެންނަ  ށް 

  ޓަރުންނަށް ކިއުގެ ޕްރޮސެޅުގަނޑުމެންނޫނިއްޔާ އަ  ހިމެނޭ މީހުންވާ ލިބޭ މީހުން ނޫނީ  ޢުމައްސަލަތަކުގައި ދަ  ނަމަހުރި

ހަމަ އޭގަ ންނަވާގަޑައިލިބިވައެއް  މައްސަލަ  ވެސް  އަޅުގައިރުގައި  ރިވިއުއި  އިތުރަށް  ކަމަ ނޑުމެން  ށް  ކުރަންޖެހޭ 

ތެރެއިން  ކުގެ  އެ ޔުނިޓުގެ އިންތިޒާމުތަ  އިއްވަކުރަޞާއްޙި  ނިޓާން އެ ޔުށް ވަންޏާމު އެކަކަމަ  އޮތްފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް  

ކޮމި  ގަނޑުމެންގެއަޅު ހިމެނޭ  މީހުން  ސީނިއަރ  ޕްރޮސެމި  އަޅުގަނ  ހަމަރާގެ  އިދާ   ޝަންކިއުޓީއަކަށް  ޑުމެންގެ  މި 

މެފީހުގެ އޮ ކޮމިޓީގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  މި  ތެރޭގައި  އޭގެ ރުންނަކީންބަ  އި.  ވިކްޓިމް    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތުރުން 

  ވާލިން.  ހުޅުއެ ކޮމިޓީއަށް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު  .ންނަވާނެފުޅަކު ހިމެނިވަޑައިގަސަޕޯޓް ޔުނިޓުގެ އިސް ބޭ

އެގޮ ހުޅުވާލިއަޅުގަނޑު  ންތުދެން  ހުޅު  ތެރޭގައި  ވާލު  އިހަ މުގެ  އާންމުކޮށް  ކުރީމު  ލާނެއްޢުމަ  އި  .ވެސް    ލާނާ ޢު އެ 

ކަމަށްވަންޏާއެކުގައި  ބޭނުން  ހުށަހަޅަން  ޝަކުވާއެއް  އެއްވެސް  މައްސަލައަށް  މި  ހަމަ  ހުށަ  އެ  ފޯމެމު  އްގެ  ހެޅޭނެ 

އިންތިޒާމުތައް މެދުވެރިކޮށް  އިން  ޢާޒަރީ އަޅުގަނޑުމެންވެ  ހުށަހެޅޭނެ  އަދަދެއްގެ  އްސިންހަމަޖެ  ސް  ގިނަ  ވަރަށް   .

އި ނުވަތަ  އަޅުމައްސަލަތައް  ހުށަހެޅުނުޝޫސްތައް  ޝަރީ  .ގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ތެރޭގައި  ގިނަ  ޢައޭގެ  ނުހިނގާ  ތް 

  ވެސް   ކޮށް ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ އިޝޫސް ޞަޚާއްދެން  ތް ނިމެންޢަޝަރީމި    ކާއިމައްސަލަތަ  ހުރި  ދުވަސްވެފައި

ހުށަމައަހަ  އަޅުގަނޑުމެންނާ އަޅު  ހެޅުނު.ށް  ދަންނަވާލާ  މިވަގުތު  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއެއް  ވަގަނޑު  އެ  ކަމަށް  ންޏާ، 

މަޝްވަ  509ކޮމިޓީގައި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބަހުރި  މައްސަލަތައް  މި  ދެން  ފަރާކުރެވިފަހަރު  ތެރޭގައި  އޭގެ   .

ފަހަރަށް    3ފަހަރަށް ނުވަތަ    2 މީހުން  ބައެއްބަކީ  ބަ ސައެއީ  ށީގެންވޭ.ހުރުން އެކަވެފައި ބައެއް މައްސަލަތައް  ރިޕީޓް

ލާފައި އެބަހުރި.  ފޯމު  ބަލަންޖެހޭ  ވެސް  އިދާރާތަކާއަޅުގަނޑުމެން  އެހެން  ކަންކަން  ށްގެން  މަޝްވަރާކޮ  ކުއިއެ  ބައެއް 



  

ތެރޭގަ  ވަގުތު ނަގާފައި   އިބެލުމުގެ    ށް ގަނޑުމެންނަފޯމެއް އަޅު  ވަނަ ފަހަރަށް   2ވެސް އެބަހުރި    ހުރީމަ   ތަންކޮޅެއް 

ވީހާމެންނަށް  އަޅުގަނޑު  ވިޔަސް  އެހެން  .ލިބިފަ މިންވަރަ  ހަމަ  ހަމަ  ވެސް  ޖަވާބެއް ކުން  ހަމަ  ވެސް    ވަގުތީ 

އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން  ދީގެން  ދިޔައީ.އެމީހުންނަށް  މިދެން  މެން  ކަންކަމުގެ  ފާހަގަ  ގޮތަށް    ރޭގައި ތެ ވީ 

  އްގެ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވުނީ ދަދެށް ގިނަ އަރި ވަރަހު   އި ވެފަތް ނިމެންދެން ލަސްޢަޝަރީ

ޝަރީއަސް  ކޮންޓިނު އުސޫލުން  ޖިނާތްތައް  ޢަޓްރަޔަލްގެ  ހަމަ  މިހާރު  އިޖުރަޢީކުރިއަށްގެންދަން  ގާނޫނުގައި ޢާ    ތުގެ 

ބާރުއަޅާ ކޮންސެޕްޓް   .ވެސް  އެބައޮތް  އެ  ލިޔެވިފައި ވެސް  ތައް ކުރިއަށް  ލައްސަށް މަސް އެގޮތަޔަވިއެހެން  .ވެސް  މެ 

ޔައީ  ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދި  ކާޓަކައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެން ފާހަގަވި ކޮންމެ މައްސަލައަ  ނުގެންދެވޭ ކަމަށް

އޮތް   ވެސް އެކަން    ސަމާލުކަމަށް  ކޯޓުގެ   ގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ވެސް އަދި އޭ  ކޯޓަށް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައި 

ކޯޓުބަސަބަ.  މުންގެންނަ އިދާރީ އިތަކުގަކީ  ބައެއް  މަޑުޖެހިފައި   މައްސަލަތައް  ބައެއް  ހަމަނުޖެހިގެން  އިންތިޒާމުތައް     

  ، އެ ސަބަބަށް އެހެންވީމާ  ހުރި.އި އެބަ ނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް ހަމަ ކޯޓުތަކުން  ހުރި ކަމަށް

މި  ޓަކަ ސައި  ކޯޓުގެ  ޚާމާސުޕްރީމް  އަޅުއްސަލަތަމަ ށް  ކޮޞައްލުކަމަށް  ގެނެސްއް  އެގޮތުން  ގަނޑު  މި  ފައިވާނެ. 

ނެވި މުއްދަތުގެ  ސިޓީއަކުން އަޅުގަނޑު މިދެން  120ނުދާތީވެ  ތްތައް ކުރިއަށްޢައެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ޝަރީ

މި    ންއި  2018ބަރު  މްޑިސެ  5ތެރޭގައި   ހަމައަށް  މިއަދާއި  ކަޓް  2019ޖުލައި    16ފެށިގެން  މި  އަޅުގަނޑު   އޮފް 

  ކޮށްދެއްވުމަށް ސިޓީއަކުން އެކި ކޯޓުތަކުގައި އެ މައްސަލަތައް އަވަސް   120ހަމައަށް    އެ ތާރީޚާ   ޅީ.ޑައެށް ކަނޑޭޓަކަ

ދަންނަވާފަ އަޅުގަނޑުމެންވާނީ  އަޅުގަ  .ޓަކައި  އިތުރުން  މީގެ  އެ ޑުނދެން  ހުށަހެޅުނު    މެންނަށް  ކޮމިޓީއަށް 

އަޅުމައްސަލަތަކުގެ   ހަތެރޭގައި  ޚާއްގަނޑު  ހުންމެއްކަ ލުސަމާ  ޞަމަ  ބަލާފައި  ދީގެން  ހައްޔަ  މި    ރުކުރުމުގެ ނާނެ 

އޭރުގައި  ޢާއިޖުރަ ދިޔަ މަލުކުރަޢަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެން    ވާކުރުމުގައިޢު ދަ  ހުރީ.  އެއްގޮތަށްތޯ   އުސޫލުތަކާ   މުން 

ވުމުގެ  ވާލުޙަ  ޤާމާ ނޑު މަނޭ އަޅުގަމީގެ ތެރޭގައި ހަމަ ހިމެ  ހުރީ.  ވާކުރެވިފައި ޢުދަ  ށްތޯ އެއްގޮތަ  އުސޫލުތަކާ ގެންގުޅުނު  

ކޮށްފައި  ގައި ކުރީ ދަހަމަ  ވެސް.    ވާތައްޢުހުރި ދަ  މި  އެކުއެކީގައި  އެއާ  އަދިހިމެނޭ. ދެން  ވާތައް  ޢުގިނަ އަދަދެއްގެ 

ޝަރީ މަރުޢަހަމަ  އެމީހަކަށް  ލާގައި ޙަތުގެ  ކަށަވަރުކޮށްވެސް  ހުރިހާ    ކަށަޙައްޤުދޭންޖެހޭ  ތޯ  ވަރުކޮށްދީގެން ތަކެއް 

ގެންގޮސްވެ  ތްތައްޢަޝަރީ އެހެންވީމާ  ފައިސް  ފާހަހުރީ.  އެގޮތަށް  ވާހަކަގަ،  މައްސަލަތަކެއްގެ  ގިނަ    އަޅުގަނޑު   ވި 

ވެސް އެބައޮތް.    އް ބޮޑުވާ އެހެން ސަބަބެތް ނުނިމި ލަސްވާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަންޢަދެން ހަމަ ޝަރީ  ނަވަނީ.މިދަން

ތް  ޢަވޭ މީހާ ޝަރީކުރެ ތުހުމަތުއިން މި  ކުގެ ތެރެތަމައްސަލަ  ހުށަހަޅާޅުގަނޑުމެން މި  މި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އަ

ބަންދުގައި ބަހައްޓާ  ނިމެންދެން  ޖަލުތައް  މި  ރިމާންޑް  މި  ގޮތުގައި  އިދާރާއެއްގެ  މި  ތަންފީޒީ  މި   މައްސަލަތަކުގައި 

ރވިސްގެ  ނަލް ސަކަރެކްޝަ  ސް.ލް ސަރވިސް ކަރެކްޝަނަ މޯލްޑިވް  ގެ ގޮތުގައި މި އޮންނަނީއެއްއިދާރާ ބަލަހައްޓާ މި  

ކ.  އްޖަލުތަ މި  މެޖިސްޓްރޭއަތޮޅުގައިމިހުންނަނީ  މި  އެހެންކަމުން  ކޯޓަކުން.  ކޮންމެ  ޓް  އެއީ  މެޖިސްޓްރޭޓް    އަދި 

ވިޔަސްވި  ންކޯޓަކު ނިމެޢަޝަރީއެމީހަކު    ވެސް  ކަމުގައި  ބަނދުތް  އަމުރުންދެން  މިގެންނަނީ    ކުރީމަ ކުރަން 



  

ހުކ. ކޮންންއަތޮޅުގައި  އެ ނަ  ނުވަފުޅުންގެބޭ  މެވެސް  މުއަ  އެ  ބެ ތަ  ހުއްސަސާގެ  ދަށުގައި  މި ލުމުގެ  ޖަލަކަށް    ންނަ 

ދެން    ގެންނަނީ. މިވާގޮތަކީ  ގެނައުމުގައި  މި  ޢަ ޝަރީގެންނަ  ބަންދުގައި  ނިމެންދެން  މި  ތް  ތިބޭއިރު  މީހުން 

ގާއިމުއަ ހާޒިރުކުރުމަށްވެފައިތޮޅުތެރޭގައި  މީހުން  ކޯޓުތަކަށް  ސަރވިސް   ވާ  ކަރެކްޝަނަލް  އެކަޓަކައި  ށީގެންވާ  ގެ 

  އްޖެ. ދުވަސްތަކެއްވެ  ނަރު ވަރަށް ގިވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާތާ މިހާ  ކޮށްކުރާރުޅުން ހަމަ ތަ ބޭފު  އް ނެތް ކަމަށް އެ ބަޖެޓެ

އަޅުގަނޑު އަދި  މަޤާމާއަޅުގަނޑަކަށް  އިޝޫވާލުވިޙަ    އެ  އެޙަ  ފަހުން  މެޖިސްޓްރޭޓް    ފުޅުންނަށްބޭ  އްލުވެގެން  މި 

ހާޒިރު މީހުން  ކޮންމެ އެއްއަދި  ތަނެއް   ވޭކޮށްދެ ކޯޓުތަކަށް  ނުވޭ.  ދިމަލެއް  ފެނޭ.  ނުއެއް  އަޅުގަނޑަކަށް    ހަރެއްގެ އަ   

އިޙަ ގައި އެކަން  ފިއު ވީކްސް   ޖެނުއަރީ  ތްގަނޑަކަށްގާކޮޅުގައި  ވެސް ކުރީ   ، ވެސްންނަމަ. އެހެޝޫއަށްއްލެއް ލިބޭ އެ 

ތައް  ހުރި މައްސަލަ  ގައިކު ތަޓުކޯ  ޖިސްޓްރޭޓްމެ  އަތޮޅު ތެރޭގެ  ކަން ހުރީމަގެ ދަތިވެސް ބަޖެޓު  ވެސް އަނެއްކާ  މިހާރު

އެ  ދަތިވެފައި  އަބަދު  ހިންގަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  މި    ހެރީ.  މީހުން  ވެސް  އިން  ސަރވިސް  ކަރެކްޝަނަލް 

މެން ލިބޭ މީހާ ދާ ދިމާލަށް މައްސަލަ މި ބަދަލުކުރެވެނީ. އޭގައި އަޅުގަނޑު  ވާޢުދަ  ވޭ ކަމަކީނުކޮށްދެވޭތީ މިކުރެ ރުހާޒި

ހެކިން   ހުރޭ.   ތައް ކަންތައް  ންޖެހޭރައާޔަތްކު ރި ކޮ  މިސާލަކަށް  ހުރީ    ތޯ.ންތާކުތިބީ  އިންތިޒާމުތައް  ނެގޭނެ  ހެކިބަސް 

އެކަށީގެންވާ މި    ހުރީ ހަމަޖެހިފައިތޯ.  ޒާމުއިންތި  އެ  ންޏާވަ   ށް ނަގާކަމަށްކޮޑިއޯވީ  ،ތޯ. އޯޑިއޯހަމަޖެހިފައިކޯޓުތަކުގައި  

ކޯޓުންއި ނެތް  ރޭވިފައެއް  ކޯޓުތަވެ  ތަކުގައިތިޒާމުތަކެއް  ފަހުންކުސް.  ވަރަށް  ޑިޕާވެސް    ން  އޮފް  ހަމަ  ޓްމަންޓް 

  ވެސް ވެރިކަންކުރާ ރަށުގައި   ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ  މަޢުލޫމާތުދެއްވި  ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކަމަށް. ހުންނާނެ  ހަމަ ޕަ އެކަމަ  ހަމަޖެހިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ދަތުރުކުރެވިފައިރކު  ދިމަދިމާބައެއްހުރި    ސަނަލީ  ލުގައި   

.އޭގެ  .ޖޭން އަނެއްކާ ޑީވެސް ފަހު  ރެވިގެންފާހަގަކުހަމަ  ޅުގަނޑަށް  އިންތިޒާމު އެގޮތަށް ގާއިމުވެފައި ނެތްކަން އެއީ އަ

އްލެއް ނުލިބޭ  ޙަޓަކައި މި ހަމަ    ދެންނެވި ސަބަބަށް، މިންވީމާއެހެ  ނާނެ.ންފައި ހުވެސް އެކަން ގެނެސް  ސަމާލުކަމަށް

މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެން ގޮސް އެ  ޓަކައި    މިދެންނެވި ސަބަބަށް   ޝޫ މިއޮތީ.ގައި އަދިވެސް މި އިތު  ގޮއެއްގެ އިޝޫ

ހު އަ  ށަހެޅިފައިމައްސަލަތައް  ކޯޓުތަކުން  ގެއަން  އަލުޅުގަނޑުމެން  ހުރި  ކޯޓުތަކަށް  އަނެއްކާ  ނެސް  ނބުރާ  އެހެން 

ހުށަހެ  ހުށަހަޅާ ކޯޓުތަކަށް  ހާޒިރުކުރުމު އެ  ހެކިން  ފަހުން  ސީނަޅޭ  ނުވަތަ  ދިމާވެ  ޑިލޭސް  މިސާލަކަގެ  ދިޔަ  ށް  ށް 

ޑި  އެފުލުހުން   އަތޮޅު  އުޓީތައް ބޭފުޅުންގެ  އެކި  އެކި  ވެސް  އެކަންކަދިމަތަކުގެ  އުޅުއްވާނީ.  މަށް  ދިމާލުގައި 

ޝަރީތުގަޙަޤީޤަހި  ޖެއެކޮމެޑޭޓްކުރަން މި  ސަބަބުތައިގެންދިގުލަ  ތްޢައި  މިއޮތީދާ  މިހާރު  ގިނަވެފައި  ވަރަށް  .  އް 

އަ  ،ންވީމާހެއެ މިއީ  ހަމަ  މިމި  މި   ޅުގަނޑު  އޮތީމަފުރުޞަތުގައި  މިގޮތަށް  މި  ދަތިކަން  ހަމަ  އަދި  ދަތިކަމަށް    މި 

ނުލިބޭތީޙައެއްވެސް   ދެން  ބޭނު  ރަންފާހަގަކު   އްލެއް  ކަމެއް.  މި  ންވާ  ދާގައި  މާއްވަނަ    49އަސާސީގެ  ނޫނުޤާހަމަ 

މި ޝަރީބެހަމަ ސަބަތެރެއިން  ފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ  ށްބަޔާންކޮ ކުރިން އަޅުގަނޑު  ޢައް ވުޖޫދުގައިވާތީ  ނިމެންދެން  ތް 

ފަދަން ބަންދުކޮށްފައިވާ  ގޮތަށް  މައްސަލަތްރާނަވާލި  އަވަސްކުތަކުގެ  ހަމަ  އެ ޓަކައި  ރުމަށް ތައް  އަޅުގަނޑު  ވަކިން     

މަޢު ސުޕްރީމް ލޫމައްސަލަތަކުގެ  ހަމަ  ހުންނާނީ    ވެސް   ކޯޓާ   މާތު  ކޮށްފަ  ޞާ އްޙިމިހާރު  ދެވެސް  ހަ.  ގިނަ  މަ  ން 



  

އެކުގައި    ޑުވުމާ ކަންބޮގަނޑު ހަމަ  ރިކަން އަޅުލާ ނުނިމި ހުޙަ ތުގެ މަރުޢަސަލަތައް ހަމަ ޝަރީބޮޑެތި މައް  ގެއަދަދެއް

ދިންނަށް ޖިންސީ  ޑަކު، ކުހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ  މިގެ މައްސަލަތަކާއި  ތެރޭގައި ހަމަ މަރު   އޭގެ   ފާހަގަކުރަން ބޭނުން.

ކުރާ ގޯނާ މައްސަ  ޓް ލަތަކާއި    މައްސަލަތައްރެފިކިންގޑްރަގް  ހިމެ  ގެ  މައްސަލަތަތުވާތަކެތީ މަސް  ނޭ.ވެސް    ކަށް ގެ 

މިއަދު ބަލާއިރުގައި  ފޮނު   އަޅުގަނޑުމެން  ފަރުވާއަށް  މީހުން  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  ގޮތެއް  ވެސް  ވުމާއިމެދު 

އަޅުގަމަންޖެހޭނިން މިއަދު  ބެ  ކޯޓުގައި   މައްސަލަ  277  ވެސް   ލިއިރު ނޑު  އެބައޮތް   ޑްރަގް  އޭގެ    އެކަނި  އިނގޭތޯ. 

ޑްރަގް ކޯޓަކަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްސަލައެއް    .އްކަނީދަ  ކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ގެ ވާހަމީހުން  277މާނައަކީ އެއީ  

  277، އެ  ހެޅޭނީ. އެހެންވީމާ ހުށަމް އެއްފަހަރު އެއް މައްސަލަ އެޓް އެނީ ގިވަން ޓައި  .އެއް ނޭޅޭކަށް ހުށަދެފަހަރަ

ތިބި    ވެރިކޮށް ފަރުވާއަށް އިތުރުން ޑްރަގް ކޯޓު މެދު  ގެ އްސަލައިމަ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް    މުރު ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދާން 

 މީހުން މިއަދު  އަށްވުރެ ގިނަ  800ގައި  ކިއުވި  ނުދެ  ތިބި  ކަށް ދާންނަލް ރިހެބިލިޓޭޝަކޮށްފައިވާ އަދި ރެސިޑެންޝަ

އަޅުތިބިކަން ހިސާ  ދައްކާބުގަނޑުމެންގެ  އެބަ  މާނަ  .ތަކުން  އޭގެ  ގާތްގަނޑައެހެންވީމާ،  މީހުން  ކަށް  އަކީ  ހާހަކަށް 

ސިޑެންޝަލް ރިހެބިލިޓޭޝަން މި ސެންޓަރުގެ  ނަ ރެހިންމަފުށީގައި ހުން  ގައި ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ތިބޭނީ މި ކިއު

ށް އެޓް  ންނަންހެނުއަ  10  ހޯދެނީ.  ވާ މި ޓައިމް ފަރު ގިވަން ގައި އެޓް އެނީ  އެތަނު  ފިރިހެނުން   172ސިޓީއަކީ  ޕޭކެ

ހުން ގަވާއިދުން  މީ  1000  މި  ސޯ އޭގެ މާނައަކީ   ރެވެނީ.ކު  އެތަނުގައި މި ފުރިހަމަ މި އެނީ ގިވަން ޓައިމް ފަރުވާ  

ވަނަ    1000ށް ވަންޏާ  ރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ކަމަގެ ފަ  އެމީހުންޖެހިއެމީހުންގެ ހަމަ އެއްވެސް ފަރުވާގެ މައްސަލައެއް ނު

މި   ނުވަތަ    4މީހާއަށް  ފުރިހަމަރިހެ  ގެ މަންތްސް  6-4މަސް  ޕްރޮގުރާމެއް  މި  ބިލިޓޭޝަން  ދާއިރުގައި  ކޮށްގެން 

ތުގައި  ޤީޤަޙަ  މެންނަކަށްލާނީ ކޮންއިރަކުން ކަމެއްވެސް އަޅުގަނޑުއިޓަރަށް ލައްވަރެސިޑެންޝަލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެން

މަސްތުވާ  ނޭނގެ. ގާނޫ  އްޗާ ތަކެދެން  އޮޕްޝަންގަނު ބެހޭ  ބައެއް  އެހެން  އެބައޮތް  ސަރުކާރަށް    ސް އި  ހަމަ  ވެސް 

އެއީ ރާއްޖޭން ބޭރުން    އެއްކުރެވޭ.ނު އް  އަދި އެ އޮޕްޝަންސްތައް މާ ބޮޑަކަށް އެވެއިލަބަލެ  ،މަވެސްހުރި. އެހެންނައެބަ

އިން ހަ  ތިޒާމުފަރުވާހޯދޭނެ  ސަރުވެސް  ހަރުގެ  ކާމަ  ވަޚަރަދުގައި  ގާނޫނަށް  ގޮތަށް  ގެނައި  ރަމަޖެއްސޭ  ފަހުން  ށް 

ށް  އެމީހުންގެ ފެމިލީޒަ  ންކުރާ މީހުންމަސްތުވާތަކެތި ބޭނު  ، ގެރުން ހަމަ އެމީހުންއޭގެ އިތު   ނާނެ.ންއްގައި އޮޙެލާޞްއި

ފޯޑްކުރެވޭ ކަމުގައި  އަޅު  އޮތް.ވެސް އެބަ  ވަންޏާމު އެ ފުރުޞަތު   އެ  ތި  އެނގޭ މަސްތުވާތަކެ ނަށް  ގަނޑުމެންއެކަމަކު 

ވެސް އެއްކޮށް ހަމަ ވަރަށް    އްޔާ ންޑް އެނގޭތިރައުބެކްގް  މަ ދެންމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހަހަ  ންގެ ބޭނުންކުރާ މީހު

ފެ ބްރޯކަގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ފެމިލީސްމިލީސްއަކީ  އެން  އެފޯޑް  ކެނޮޓް  ފުރިހަމަކުރަ  . ދޭ  އެގޮތަށް  އެހެން    ން.ފަރުވާ 

އޮޕްޝަންވިޔަ އެބައޮތް.  ސް  ހަމައެހެންވީމާ  އޭގައި  އެއީ  ހަރުދަނާ ،  ގެންނަން  ތެރެއިންނިޒާމެއްގެ      ޖެހޭ  މި 

ޚާއް  .ބޫލުކުރަނީޤަކަމަށް އަޅުގަނޑު  މުތަކެއް  ޒާއިންތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ  ތަކެތި  ސްތުވާކޮށް މަޞަދެން އަޅުގަނޑު 

ފާހަގަކުރީ  މި  އިޝޫ  މީހުންނާ   ފަރުވާގެ  ބައިވަރު ގުޅުންހުރި    މި  ނުވަތަ ޕެޓީ  މީހުންގެ  މި    ވަރަށް    ކްރައިމްސް 

ޖިނާނިސްބަތު ކުދި  މައްސަޢީން  ކުށްތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެ  ހޯ ންލަތައް  ހުންނާނެ  އޮފީހުގައި  ންގެ  އެމީހު  ލްޑްވެފައިގެ 



  

އޭގައި  ނީ. ދެން  ކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފައިލްކުރާހަމަތެއް ބެލުމަށްފަހު އެ ފަރުވާ ފުރި ށްދާގޮބިލިޓޭޝަން ކުރިއަރިހެ

މީހަކު    ހުރި   ވެފައި ޓިމައިޒްވިކް  މުއްޔާނިނޫދޭންޖެހޭ މީހަކު ހުރިތޯ  ކު،  މީހަ  ންޖެހޭ ދަލު ލިބެއަޅުގަނޑުމެން ބައެކަމަކު  

ހިމެނޭތޯ  ،ހުރިތޯ މައްސަލަ  އަނިޔާއެއްގެ  ހަމަ   މި  ވަކިވަކިން  ދެން  މި    މިއީ  ވިޔަސް  އެހެން  މައްސަލަތައް.  ބެލޭ 

އެއް ދެން ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން  ވާޢުބިދޭ އެ އިތުރު ދަށް ލިޖެނެރަލަކިއުޓަރ  ގައި ޕްރޮސެގާނޫނުބެހޭ    ސްތުވާތަކެއްޗާ މަ

މުޖުތަމައައޭނަ ފުރުޞަތެއް  ށް  ޢަށް  އަންނަން  ގޮތުންއެނބުރި  މިދިނުމުގެ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވެގެން  މި   .    ވާހަކަ 

މުޖުތަމަމީ   ގޮތަށް، މިންވީމާއެހެ  ނަވާލީ.ދަން ދޫޢުހުން  ގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން  ންމީހު  800އި މި  ފަވެގެ ތެރެއަށް 

ކަވެއެހެން.  ތިބޭނީ އޭގައި މަށް އްޖެ  މިވަނީ  ޖާއަނަތީމި    ވަންޏާ  އިޖުތިމާޙަޤީޤަކަށް  ވަ  ޢީތުގައި  ރަށް  މައްސަލަތައް 

އެއާއެގިނަވޭ ތެ.  ސިސްޓަމްގެ  މި  އިތުރަށް  އެމީހުން  ހަމަ  ރިޕީޓެޑްލީ  ކުގައި  އަނެއްކާ  އަލުން    ހަމަ ރެއަށް 

ރިޕީޑްއޮފެން އަނެއްކާ  އޮފެކޮށްގެން  ގޮތުގައި ޓެޑް  ހަބުނއަ  ންޑާރސްގެ  ތެރެއަށްރާ  ސިސްޓަމްގެ  ތަން    ވަންނަ  މަ 

  އަޅުގަނޑު ހަމަ    ދެން   ނާނެވެސްމެ.ތަފާސްހިސާބު އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީހުގައި ހުން  ފެނޭ. އެ   ނަށް އެބަގަނޑުމެންއަޅު

ހަމަ ބަ ޚީ ރުމެންނަށް ނޫސްތަކުގެ ސު އަޅުގަނޑު  ން ބޭނުން ގަކޮށްލަފާހަ ވާލަން  އަޅުލިއަ  އެއް މައްސަލަތަކަށް ން ފެންނަ 

މި  އަޅުގަނޑު މި  ބޭނުންވާތީ  މައްސަލަ އިބް.  ދަންނަވާލަނީ  ވާހަކަ  ހުށަހެޅި    ތިހާލުގެ  މައްޗަށް  މަންމަގެ  އޭނަގެ 

ން  މެފަހުންގައި. އެ  2016މޭއި    20ޅުނީ  މައްސަލަ ހުށެ  އަހަރުވެއްޖެ.  3  ރު ކޯޓުގައި އޮންނަތާ މިހާމި  ނިމައްސަލަ ނު

އް  ޑުއެހުމެ އެއްވެސް އައަދި  ހުންގެ ފަ   2018ޓު  އޯގަސް  8  ގައި.  2018  އޯގަސްޓު  8ހުމެއް ބޭއްވިފައި މިއޮތީ  ޑުއެއަ

އިހުމާލުވި   މައްސަލައިގައި  އިބްތިހާލުގެ  މި  ނެތް.  މައްޗަށްފަރާތްތަބޭއްވިފައެއް  އަޅުގަނޑުމެން    ވެސް  ކުގެ 

ވާ އުފުލުނު  ޢުން ދަމީގެ ތެރެއި  ގައި.   2017ނުއަރީ  ޖެ  15ނީ  ންނާހެޅިފައި އޮވާކުރިން. އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަ ޢުދަ

މަ  1 ބައި  މިގެ  ކޯޓުން  ންގަނދަނީ  ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް  ކުރިއަށް    5ނިންމެވުމުން    ގައި  2017މާރޗު    26ޑުން 

ޝަރީ  2017ޖުލައި   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިމުޢަގައި  ނިތް  އެ  ލިބިގެން  ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  މެން  ޅުގަނޑުއަ  މުންންނު 

މަހުގެ  ޢުއިސްތި އެ  ހަމަ  އެ   2017އި  ލަޖު  18ނާފުކުރީ  ހަމަ.   ގައި  ހައި މިހާތަނަ  އަހަރު  އަދިވެސް    ށް  ކޯޓުން 

މި   އަޑުއެހުމެއް  ތާއްސަ މައެއްވެސް  ނުވޭ.ލައިގައި  މިއަދަށް  ޢުއިސްތި  ވަލުކުރައްވާފައެއް    2މިވީ  މިހާރު  ނާފުކުރިތާ 

މަރުޒި  ދުވަސް.  4އި  އަހަރާ މައްސަލަ ޔާދާގެ  މުޖުތަމަ  ގެ  ވަރަށް  ޢުހަމަ  ހަމަ  އޮކަންބޮޑުވުގެ  .  އެއްމައްސަލަ  ތް ން 

އިންޓަރެ ގައި އަޅުގަނޑު    2019ލް  އޭޕްރީ   4 މައްސަލަ ނިމި  އެ   ރި މައްސަލައެއް ހަމަ.ހު  ގުޅިފައި  ސްޓާ ޕަބްލިކް 

ހުޢުއިސްތި މިހާށަނާފަށް  މިހާރު  ހެޅިފަހުން  ފާއި  3ތަނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭ ތުވެގެންދިޔައިމަސްދުވަސް  ހައިރު  ކޯޓުން    ގެ 

ކަން  އް ތާވަލުކުރައްވާފައި ނުވާ އެއްވެސް އަޑުއެހުމެ  ،އްސަލައިގައި ތާވަލުކުރައްވާމަ  އެއް މި އަދި އެއްވެސް މައްސަލަ 

  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

 ރު މޫސާ ސިރާޖު. ތެރި މެންބަނީ އިއްޒަތް. މިވަގުތު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަޝުކުރިއްޔާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން  ސިރާޖު މޫސާ  މެންބަރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

މުޤައްރިރު.ކުއާދެ! ޝު އިއްޒަތްތެރި  ހުރުބައެއް ސުވާލުތައް ކޮށް  ވެސް ޕީ.ޖީއާ  ނޑުއަޅުގަ  ރިއްޔާ  އެކީގައި    މާލަން 

ފުރަތަ  އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑުމެތުގަގޮ  ސުވާލެއްގެމަ  ކޮށްލާނަން. އެގޮތުން  މިއި  ފުރަތަން  މަ   ކޮމިޓީއަށް 

ރިވާ ކަމަށް  ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ބައިވެ  ،މަވެސްއެހެންނަ  . ވަނަ ދުވަހު 18ތު އަރުވާފައިވާނީ މިމަހުގެ ވަޢުށް ދަޕީ.ޖީއަ

އަޅު އެދަންނަވާ  އެދިފައިވޭ. ދެން  އިތުރުކުރުމަށް  ވަގުތު  އަޅުގަނޑުމެން  ދަތުރާ  ގަނޑުމެންނަށް  އެކި  ގުޅޭގޮތުން  ނަށް 

މަ އަޅުގަނޑުގޮތްގޮތުން  ލިބޭތީވެ  ބޭހަމަ  ޢުލޫމާތު  ސާފުކޮށްލަން  ކިބައިން  ޕީ.ޖީގެ  ތަފް  އެ  ނީންވަނު    ލާ ޞީ ދަތުރުގެ 

.ޖީގެ  ޕީ  ކޮށްޞަފީހުގެ ޚާއްލިބޭ ޕީ.ޖީ އޮ  ލޫމާތު އެބަޢު. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަލެއްޞީތަފް  ،ހޭބެ

ސީ.އެސް.އާރުގެ  މަރާމާ  ކޮޓަރިކޮޅު  ކަމަށް  މަރާމާތުދަށުން  އަދި  ފަ ތުކުރެވިފައިވަނީ.  ބިލުކުރަން  ކުރި  ރާތަށް 

ށްލަން ޕީ.ޖީގެ  ހަމަ ސާފުކޮ  ވެސް އަޅުގަނޑު  އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ފުންޏަށް ކަމަށް.ން.އާރު ކު ސީ.އެސްގާފައިވަނީ އަން

  ނިންގ އިރޭލިއާއިން ލިބުނު ޓްރެސްޓްބޭ އޮވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު، އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލި  3  އެދެން.ކިބައިން  

މާވިކަމުގެ  ބަދަލުގައި ސީދާ ޕީ.ޖީގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަގެ  މު މާވުއި ފައިސާ ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ޖަކަމުގަދަތުރެއްގައި އެ

   ރިއްޔާ.ޝުކު   ބޭނުން.ށްލަންވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު ސާފުކޮ  ލެއްޞީ  ތަފް. އެކަމުގެލިބޭ މާތެއްމަޢުލޫ

 

 ން: ކަދެއްކެވުން ވާހަރިޔާސަތު

 އަރުވަން.ޞަތު ރުށް ފުއާދެ! ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަރަލް ޢާޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެ

 ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ.  އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޮން ދަތުރެއްކަން ވިދާޅުވެދެއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

ދަތުރެއް  ސީ  އަޅުގަނޑަށް ވަކި  މަޢުލޫމާތު  އަ  ނޭނގެ.ކަށް  އެގޮތަދާ  އޮސްޓްޅުގަނޑަށް  ކުރެއްވި  ރޭލިލިބެނީ  އާއަށް 

  ން ގައި ނޫނީ އެނޫ ވެސް ދަތުރެއް އެއް  ރޭލިއާއަށް ކުރިއެއްވެސް އޮސްޓްވެއްޖެއްޔާ    އެހެން  ،ދަތުރެއްގައި  ނިންގއިރެޓް

ޕީ.ޖީ ފައި  ވެސް  ޖައޮފީހަށް  ޕީސާ  ސީދާ  އެކައުންޓަށް،  ރަސްމީ  ބަދަލުގައި  އެއްވެސް    .ޖީގެމާވުމުގެ  އެކައުންޓަށް 

   މާވުމުގެ ބަދަލުގައި.ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ޖަވޭތޯ މާވެފައި ފައިސާ ޖަދަތުރެއްގައި ގްނިންއިނު ޓްރެ ލިބުލަކުންދިމާ

 



  

 ން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 .ދަވާކުރިއަށް ގެން އާދެ! ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ލިބުނު އައާލިޓްރޭ ސްއޮ  .ޝުކުރިއްޔާ!  އާދެ ފުރުޞަތެއް  އެހެން އި  ށް  އަޅު  ނގޭތޯ.  ދަތުރު  އެ  ގަނޑެއް  ވިޔަސް 

  ން އެ ރެވު ރުމަށްތުރުކު ރީޚާ ދިމާވެގެން އަޅުގަނޑަށް އެ ދަތާ އެ    މު ޝަރީޢަތެއް ންއެ ދަތުރުނުކުރީ މުހި  .އްކުރަންއެނު

އަޅުގަންނަންޖެހޭނެ  ހުން  ގެ މުވައްޒަފުން ގައިޑްކޮށްދޭގަނޑުޅުއައޮފީހުގައި     އެޓެންޑްކުރަން ށްރީޢަތަޝަ ޑަށް  ނކަމަށް 

އުސޫލުންތީ ލުކުރެވޭބޫޤަ އާއްމު  އެކައުންޓަށްވެ.  އަމިއްލަ  ފައިސާއަކީ  ގުޅޭ  ދަތުރުތަކާ  ފައިސާ     ނޫން.    އެއްޖަމާވާ 

ކުރާ  ..އޯ.ޑީން.އެޔޫ  ،އެހެންނަމަވެސް ބޭފުޅުން  ކުދަތުރުތަސީން  އެ  އަރ ރިކުއަގައި  އަމިއްލަ  ކުރާނީ  ޅުގަނޑުމެންގެ 

  ށް މުއްދަތަ  ގެރުންހުރި އެ ދަތުގުޅުކުރެއްވުމަށް. އެ ގޮތުން އެ ދަތުރާ  ގެން ފައިސާ ޖަމާއެ ދަތުރާ ގުޅި  ންޓަށްއެކައު

  އަދި އަޅުގަނޑު އެ ދަތުރު ނުކުރާން  އޮތީ.  އެ   އިފަގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަޅުގަނޑުށްގަނޑައަޅު

  ކޮށް ވެރިފީސް މެދުރެވިގެން އޮވާލުކު ޙަ ގައި އޮފީހާ   ތާރީޚުބުރާ ހަމަ އެ ރު ވާނީ އަނނިންމި ހިސާބުން އެ ފައިސާ މިހާ 

ނެ  ހުގައި ހުންނާ މެންގެ އޮފީޅުގަނޑުންތައް އައުންހުރި ލިޔެކިޅު ގުކުރެވިފަ. އެކަމާލުވާޙައަނބުރާ    ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީއަށް

ދެން  އިނގޭ ކަމެ  2ތޯ.  ގޮތުވަނަ  ސީއްގެ  ދަށުއާރު އެސް..ގައި  އަޅުގެ  ކޮޑުގަނން  މިދިޔަ    ޓަރިގެ  ވާހަކަ.  ހެދި 

މެންގެ އޮފީސް ކުރީގައި  ޅުގަނޑުއެބަހުރި. އަ  އި ސައްކަތްތައް ކޮށްފަން އެ ގޮތަށް މަގެ ދަށުގައި ސީ.އެސް.އާރުރުކާރު ސަ

ލުވިއިރުގައި ވަރަށް ބައިވަރު  ށް ބަދަފިލާއަވަނަ ފަންގި  12  ގެ ލާނާގޭން ވެއި  ލްޑިންގ ބިޖީދީމަގުގައި މިހިރަ  މިހިރަ މަ

ވަ ހުރި  ކުރަން  ތަކެއްމަރާމާތު ހަމަ  އަދި  އަ.  އަދަދެއް  ބޮޑު  ބަޅުގަނރަށް  ޚަ ޑުމެންގެ  މި  ވެސް  ގެން  ރަދުކޮށްޖެޓުން 

އެހެންވިގެންދިޔައީ  ކުރިއަށް  އެކަން މި  ސީ.އެސް.އާރު  ،ޔަސް.  އުސޫންނަވާދަގެ  ޢަމަލުކުރެވޭ  ލަ  ހަމަ  ކީ 

ފުނީގެ ނަން ސީދާ  ންލީ އެ ކުޒެކްޓްއެގްދެން  ރު  މިހާ  އަޅުގަނޑު  ،ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން   ބޭފުޅުންގެސޫލަކަށްވާތީވެ އެއު

އަޅު  އޮންނަ ދަންނަގޮތަށް  ނޭނގޭގަނޑަކަށް  ގުވާކަށް  މިއާ  އެހެންވިޔަސް  މަޢު.  ހުރިހާ  މާތުތައް  ލޫޅުންހުރި 

  ވެސް ހަމަ   ށްއޮޑިޓަ  . އްސިކުރެވިގެން ވެސް ގޮޓްއޮފީސް އޮޑި. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނެގައި ހުންނާހު ފީ އޮއަޅުގަނޑުމެންގެ

މަޢުބޭނުންވި ހުރިހާ  ފޯރުލޫ  އުންކޮށްދިނިމާތުތައް  އިޝޫއެއް  އެއްވެސް  ކަމަކަ.  އޮޑިޓުޅޭ  ފާހަގަކުރައްވާފައެއް  ށް  ން 

އެއީ   އިނގޭތޯ.  ނެތް  ކުސީ.އެސް.އާރު ވެސް  އެކަން  ދަށުން  ބޭފުޅުން    ،ޔަސްވިއެހެން   އްވުނު.ރެގެ  އެ  ހަމަ  އެއީ 

ތެރޭގައިގައިޑް  އްވިޑައެޅުނކަ ބޭފުބޭ   އެލައިންގެ  ތެރެއިންވާނުންފުޅުޅުންނަށް  ހޯ   މިންގަނޑުގެ  ދިގެން  ކޯޓޭޝަންސް 

އެ ގޮތުން  ލުކުރަންޖެހޭނީ. ވާ ޙަބަޔަކާކަން  އޮތީ ކޮން  އިފުޅުން ނިންމާފަރިޢާޔަތްކޮށް އެ ބޭ  ޗަށްއެ ކޯޓޭޝަންސްގެ މައް 

 .ޝުކުރިއްޔާއިނގޭތޯ.  ރެވިގެން ދިޔައީއްކަތްކުމި މަސަ

 



  

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  ޖީހާން.ވަނަ ސުވާލެއް. އެއަށްފަހުގައި އަދި އަޅުގަނޑު 2  ގެ އަދިސާ ސިރާޖުމޫ

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް މަޢު  ތޯ.ނޑަކަށް ޚަރަދުވީ ކިހާވަރެއްތްގަ ކުރިއިރުގައި ގާތުރާމާން ކޮޓަރި މަ ދަށުގެ  ސީ.އެސް.އާރު...

އެ ދަތުރުގައި ދެންމެ    މާތު ލިބޭތީވެ. ދެންލޫޢުށްވުރެން ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދުވި ކަމަށް އެ ގޮތަށް މަނަކައަލިބެނީ މިލި 

ޕީ.ޖީގެ ޖަމާވީމަ  ފައިސާ  އެކައުންޓަށް  އަމިއްލަ  އެފާހަގަކުރައްވައިފި  ފައިވާނެ  ކޮށް  ރޓްރާންސްފަ ފަހުން  ޓަށް  އުންކަ 

 ދައްކަނީ. މި ނޑުމެންއަޅުގަ ސާއެއްގެ ވާހަކަތޯ ފައިކިހާ  އެއީކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގެންދަވާ.  ށް  ގެ ޖަވާބު ކުރިއަލު! ސުވާ އާދެ

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ނީ  ންވަ އަޅުގަނޑު ހަނދާ  ދަތި.   ދަންނަވަންށް ސީދާ އަދަދެއް އެ ގޮތަށްނޑަފައިސާ އަޅުގަ  ށް ޖަމާވިއެކައުންޓަ  !އާދެ

ނޑު  ދަދު ރަނގަޅު ނުވެދާނެ. އަޅުގަމި އަ  ންވަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހަނދާސް ޑޮލާސްއޭއެ.ޔޫ  840ނޑަކަށް  ތްގަގާ

އެ  ނޑު  އަރުވަފާނަން. އަޅުގަ  މާތު އަޅުގަނޑުލޫއެ މަޢުނިންމުމުގެ ކުރިން ވެސް    މި ކޮމިޓީ  އިހަމަ އެ ކޮންފޯމްކޮށްފަ

މެދުވެރިކޮށް  މަޢު  އެ އޮފީސް  ހަމަ  ބޭ   އި ދާލާފަހޯލޫމާތު  އޭތި  ދެން  ޙިއްޞާކޮށްލާނަން.  އިފުޅުންނާ  ހަމަ  ތުރުގެ  ން 

އަދަދު    ޓް ކްޒެއެގް  ން. އަޅުގަނޑުމަ އަޅުގަނޑު އެ އަދަދު ކޮންފޯމްކޮށްދޭނަވި އަދަދު ވެސް ހަށް ޚަރަދު .އާރަ.އެސްސީ

ދު ވެސް  ، އެ އަދައެހެންވީމާމިހާރު.    ވަސްވެއްޖެ ވަރަށް ދު  ފަހުން  ކުރި ރު ދަންނަވަން ނޭނގޭތީ. އެ މަސައްކަތްހާމި

  ، އީ ޑުބާއީއަށް ގަނޑު ދިޔަޅުގަނޑު ކުރީ ކޮން ދަތުރެއްތޯ. އަޅުކޮށްދޭނަން. ދެން އެންމެ ފަހުން އަޞާއްޙިނޑު  އަޅުގަ

ލީޑަ ސަމިޓެއްގައި ޑުބާއީގެ  އަޅު  ރޝިޕް  ޕްރޮސެކިބައިވެރިވާން  ހައިއުޓަ ގަނޑަށް  ޖެނެރަލްގެ  ލިބުނު ރ    ސިއްޔަތުން 

އެ    ގްރީއެއް ވެސް އެވޯޑްކުރިރޭޓް ޑިކްޓައޮންނަރީ ޑޮގައި އަޅުގަނޑަށް  ދިޔައިރުނިމިގެން    ޓްސަމިއެ    ކަށް.ފުރުޞަތަ

 އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑު ކުރި ދަތުރަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.މީހުން. 

 

 ން: ހަކަދެއްކެވުރިޔާސަތުން ވާ 

 .އަރުވަން  ށް ފުރުޞަތު މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިނަ އްޒަތްތެރިއި

 



  

 ކެވުން: ޙިސާން ޙުސައިން ވާހަކަދެއްގެ މެންބަރު ތުޅާދޫ ދާއިރާ

ޝު ފައްކު އާދެ!  ވާހަކަފުޅު  އާދެ!  މައްސަލަތަ  ވަމުންޓަ ރިއްޔާ.  ޖިނާޢީ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ޢަމަލުކު ޕީ.ޖީ  ރާނެ  ކުގައި 

.  ވެފައި ކަމަށްއޮތީ ރިވިއުހު މިހާރު މި  ފައަހަރަށް  10ސް  އިންލަގައިޑް  ލްތަ ޕްރޮސެކިއުޓައް ނުވައުސޫލެ އިގަނޑު  މަ

ޕްރޮސެކި،  އަދި އޮތް  މި  ގައިޑްމިހާރު  ގައިއުޓަލް  އޮތް  ކުރީގައި  އަޅަޑްލައިންސްއަކީ  ވަރަބަލާއިއިލައިންސްއާ    ށް ރު 

އިތުރު ޞީތަފު ނުވަތަ  ދީ  އިތުރުލުޞީތަފު  ލު  އެއްކޮށް  ނިންމަ ލުމަޢައެއްކޮށް    އިރުޝާދުތަކަކާ   ތަކަކާ  ވާ  ކުރަން 

މިހާރު އެހެން  ކަމަށް. ދެން   އިޑްލައިނެއް ގަނައިބު އޮތް  ބަންޑާ  އިފަވާފޮނު ،  ވީމާއަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 

ޕީ.ޖީޓަންކޮށް އޮތް ގައިޑްކުރިން ވަރަށް ސްކެލި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ. ހަމަ  އޮފީހުގެ    ލައިނެއް 

އަބަދުޓްވެބްސައި އޭރަގައި  ޢަމަލު ވެސް  ޕްކު  އޮވޭލައިންގައިޑް  ރަލްރޮސެކިއުޓް ކުރާ   މި  ޕަބްލިޝްކޮށްފަ. މިހާރު  ސް 

  ހުރި މައްސަލަތައް މި ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް   އިފަވާ އުފުލިފީހުން ދަޢުޕީ.ޖީ އޮ  އައުމުން  އިޑްލައިންސް އައި އައު ގަ 

  ވޭތޯ. އިތަކެއް ކުރައްވާފަކަތްމަސައް  ރުމުގެކުއު މަސައްކަތްތެއް ނުވަތަ ރިވިގެ  ކުރުމު ޢާ މުރާޖަޓަންކުރަން ކިހާވަރަކަށް ބައް

  3ގެ  ތަކުއަސާސް  ގެ މައިގަނޑުލައިންގައިޑް  އިޔާންކޮށްފައި ވެސް އެބައޮވޭ ބަ ގައެއްކޮށް މި ގައިޑްލައިންހަމަ އެއާ  އަދި

އެބައޮވޭ  ނަންބަރުގައި  ޕީ.ޖީއެ  އި ބަޔާންކޮށްފަ  ވަނަ  ވިސްނު  އީ  ސިޔާސީ  މީހެއްގެ  އެ  ފިޔަވަޅުތަކަކީ    ށް މައަޅާ 

  އި ލުތަކުގަނުވި ސުވާ ފޮކަށްވެގެން ނުވާނެކަން. އަޅުގަނޑުމެން  ޅަ ފިޔަވަޅާއަ  އިނުވަތަ އެ ސަބަބަށް ޓަކަ  ންގެޓްވެގެޓާ

 ވަރަށް  ންނަށް ފެނުން ސަރުކާރުގައި އަޅުގަނޑުމެނާފަ. ނިމިދިޔަވާލު ހިމަވަނަ ނަންބަރުގެ އެ ސު  4އޮންނާނެ    ވެސް

  ހައްޔަރުކުރެވި    ގިނަ މީހުންށްކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން ވަރަދިރާތަކުން އެކިއެކި އޭރުގެ ސަރުކާރާ އިމުޒާހަ ގިނަ  

ލައިންސްއާ  ވާލަކީ އައު ގައިޑްސުއް  އެ  ،ގެ ސުވާލަކީނޑުއަޅުގަ   . ދެންމަންޒަރު  ނު އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލު

މަލުކުރުމަށް  ލައިނަށް ޢަޑް ށް ޓަކައި ނުވަތަ މި ގައިތަކަށް ތަބާވުމަހުރި މިންގަނޑުމި    އިގަންގުޅިގެން މުޅި ގައިޑްލައި

ވަނަ ސުވާލަކީ ހަމަ    2  ތޯ.ވޭއެބަ   އި ވިފަތައް ކިހާވަރަކަށް ރިވިއުކުރެލަހުރި މައްސަ  އި ވާ އުފުލިފަހާރު ދަޢުކައި މި ޓަ

ސިޔާ މި  މީހުޚާއްޞަކޮށް  ހައްޔަރުކުރެވުނު  ހަރަކާތްތަކުން  މަސީ  އުފުލިފަ ންގެ  ދަޢުވާ  ކިތައް  އި  އްޗަށް  ހުރީ 

ވޭތޯއޭ. އެ  އިފައްޓަވާފަ   މުގެ އެއްވެސް ޕްރޮސެސްއެއްރުކުއު ވާ ރިވިޢުދަ  ގައިސަލަތަކު އެ މައްއަދި    އިއާ  ތޯ އިގަމައްސަލަ

 ބަކަށްތޯ. މަ ގޮއްސަ ވަނީ ކިހާ ހިސާނަވާއިފަ މަސައްކަތް ފައްޓަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ޝުކުރިއްޔާ. ދެއްވުމަށް އެދެން.ބުލުތަކަށް ޖަވާސުވާ އެ  ރަލްޖެނެ ރއުޓަ ޕްރޮސެކި

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަލް ޢާޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަ 



  

ނައިބު ނެރުއްވުމާ  ގައި ބަންޑާ 2018 ޑިސެމްބަރ  31ލައިނެއް ށް މި ފަހުން އައު ގައިޑްލައިނަޑްޕްރޮސެކިއުޝަން ގައި

ގައިޑް  އެ  މި  މައްޗައިންލަގުޅިގެން  ހަމަ  ށް ގެ  ކޯޓަށް  މައްސަލަތައް  ހިނގަމުންދާ  ކޯޓުގައި  މި    ރިޢާޔަތްކޮށް 

ޕްރޮސެކިއުށްމައްސަލައަކަ ކޯޓު ކީމަ  ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންން  އެއްގޮތަގައިޑްޕްރޮސެކިއުޝަން    ޓަށް  އޮތީ  ލައިނާ  ށްތޯ 

އޭ އުރިވި ރިކުރެވޭ.  ވެސް  ބޭރުން  އި ވިއުގެ  މާކުރެވޭ  މި  ށް  މައްސަލައަކަ  ހެންކޮންމެކީ  އަނަނގޭތޯ. 

  5ނެވި ގޮތަށް މި  ންން އަޅުގަނޑު ދެމަ ކުރިމެންގެ ހަނޑުގައަޅު  ،ވިޔަސްކުރަނީ. އެހެން އުރިވިނޫނޭ  ޝެޑުލްކުރީމައެއް

އުފެ  އުން ރިވި އި އަޅުގަނޑުމެގަޑިސެމްބަރު އޭގެ ފަހުން  ކޮމިޓީއެއް  އެ  ޑިސެމްބަރު  31ދިގެން  ނިމެނިކޮށް    ސްމަގައި 

  ސައްކަތުގެ މަ  އުލައިން ވުޖޫދަށް އައިއްސަ މި އޮތީ. ހަމަ އެ ރިވިޑްޝަން ގައިއުހު ޕްރޮސެކި ދުވަ  ފަހުމުނު އެންމެނި

ކަށް ސީދާ  ނޑަހުންނާނެ. ދެން އަޅުގަ  އިގެ މަސައްކަތް ވެސް ހަމަ ކުރެވިފަލައިނާ އެއްގޮތްކުރުމުޑްމި ގައިތެރެއިން  

އެއްގޮތްލަގައިޑް ގޮއިނާ  އަޅުގަނޑުކުރުމުގެ  ރިވިއީނަގެ އަނބުރާ    ތުން  ނުވަތަ  އެޅީ އި  އި ކޮށްފައު  ފިޔަވަޅުތައް    ތުރު 

ލައިނަށް  ވަން ދަތި. އެހެންވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ގައިޑްމިވަގުތު ދަންނަ  ންކައި  އްގަލައެ ކިތައް ނުވަތަ ކިހާ މައްސަ

މައްސަލަ ރިވި  އި ށްފަކޮއުތައް ރިވި ރިޢާޔަތްކޮށް  ހަމަ  ރިވިކުރުމުގެ ތެރޭ އު ހުންނާނެ. ދެން  ޢުވާ  ދަ  ބިނާކޮށް ށް  އުއަގައި 

ރުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން  އިތު ގެ  އޭ  ހުންނާނެ. ދެން  އި ނުގެންދަން ވެސް ހަމަ ނިންމާފަކުރިއަށް    ތުރަށްއި

ގައިޑްބޭ ގައިޑްނުން  ވެސް  ބަލާއިރު  މިހާރު  ބަނުރކަވަ އެބަހުރި  ވެސް  ލައިންގައި  ލައިނަށް  ދެން  ވާ  ކަންކަން.  އެއް 

މިނައިބުރަބަންޑާމިހާރުގެ    ތަމައިނުން ފުރަ  އެންމެގައި  ޙަޤީޤަތުޅުގަނޑު  އަ މަ  ގުޅިއްޔަންވުމާޢަ  މަށްޤާ  ވެސް    ގެން 

ގައިރަން ބަންޑާސްޓެއްކޮށްލިރިކުއެ ބައްދަލުކޮށް ޕްރޮސެކިއުޝަން  ނޑުމެންނަށް  ގަތުގައި އަޅުޤަޙަޤީގައި  ލައިންޑްނައިބާ 

މުހިރކަވަ ދަންކުރަން  ނުކުތާތައް  ނުވަތަ  ކަންކަން  ބައެއް  ބޭނުމުގައި.  ނަންމު  މި    ންއެހެވާލުމުގެ  ވިޔަސް 

ގައިޑް ޝްވަރާ  އެ މަ  ކުރެވިގެން ދިޔައީލައިނެއް އިޝޫތަ އައު ގައިޑްޖޫދުވެގެން އައީ ނުވަވު  ލައިން ޕްރޮސެކިއުޝަން 

އެހެންވީމާ،  ނނުހި ގޮތުން.  ދިމާކުރި  ކަން  އޮއްވާ  ޕްރޮސެކިއު ދެގާ  ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ޝަން  ން 

ފާހަގަކުރެވޭ    ޅުގަނޑުމެންނަށްއޭގައި އަ  .ކުރަންރިވިއުމެން އެބަ  އަޅުގަނޑު  ލައިންއިޑް ގަން މިހާރު އެ އޮތްއިލަގައިޑް

ބަންނު އިތުރަވަތަ  އަދި  އޭށް ޑާރަނައިބު  ޑިގައި  ޖެހިވަޑައިގަންނަދެ ށްވަލޮޕްކޮ  ކޮއްވަން  ކަންކަމަކީ  އެ  ވާ  ބައިކަން. 

އިރާދަކު މަ މިސައްކަތް  ގާރެއްވިއްޔާ  ހަމަ  ނިމިފަތްހާރު  އަޅު  އިގަނޑަކަށް  ދެންނެވޭ    އޭތި   ޑުމެންނަށްނގައޮތީ.  މި 

ބަންޑާމެއަޅުގަނޑު  ނުވަތަނުކުތާތައް   ކޮމެންޓްތައް  ހަރަންގެ  އޮތް  މި  ކުރިއަށް  ތެރޭގައި    2މަ  ނައިބާ  ހަފުތާވަރު 

ޙިއްޞާކުރެވޭވަރު ދެ  ވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިތުރުން  އިނގޭތޯ.  އޭގެ  ސުވާލެހަމަ  ން  ފޮނުއްވި ކުރެއްވި  އެއީ    އް 

އޮވެ  ސިޓީގައި ވާސް  ސުލްޙަވެރި   ހަކައެއްތް  އެ  އިޙުމުޒާހަރާތަކާއި  މިއީ  ގުތަޖާޖުތި  ދަޢުވާތައް  ކާ  ކުރި  ޅިގެން 

މުރާޖަ ގުޅޭގޮތުކުރިޢާއަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަމާ  އެ  ނުވަތަ  އަޅާތޯ  ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ  ކޮން  މި  ހުރީއި  ފަން  އަޅުގަނޑު   .

ދަންނަލުސުވާ ޖަވާބުގައި  ސުލްގެ  ބޭނުންވަނީ  މުޙަވެވާލަން  ހަމައެކަނި    ތަކާތިޖާޖުޙުއި  ތަކާއިޒާހަރާރި  ގުޅިގެން 

ކަކުރި ރާމުޒާހަ މައް މަށް    މީހެއްގެ  އެއްވެސް  ނުހުންނާނެއޭ.  ޗަ ޓަކައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދަޢުވާކޮށްފައެއް  ކަށް 



  

އެއްވުމެއް އެފަ  ،އެހެންނަމަވެސް ހިދަ  ތެރޭގައި  ޖިނާގެ  ވަކިވަކި  ޢަނގާ  ކުށުގެ  ގުޅިޢީ  ހުންނާނެ ގެމަލުތަކާ    ން 

އެކަމަކު ގޭތޯއިނ   އިފަވާކޮށްދަޢު ހުށަހަޅާފަ  .  މައްއި  ކޯޓަށް  ގެންނަލަސަހުރި  އަނބުރާ  ދަޢުވާ  ގުޅިގެން  ޖެހޭ  ންތަކާ 

ފާހަގަވާ ކަމެއް  ކަމަކަހަލަ  ވަން  ފަދަޏާ  ށް  ހުންނާއެ  ވެސް  ފިޔަވަޅުއަޅާފައި  ދެން އިން  އެއާއެކުއެ  ނެ.  ގައި  ކީހަމަ 

ވެސް މި  ޅުގަނޑުއަ  އަނެއްކާ  ހަމަ  އަޢާމުރާޖަ  މި  މެންނަޅުގަނޑުކުރަން  ފެށުނު  ގައި  2018  ޑިސެމްބަރ  5ށް   

ވާ  އްގެ ތި ވިދާޅުއެނބުރި ދާން ބޭނުން. އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެ އަލުން    ތާ ހަމައަށްކަމަސައް

އަ  ށްޓަގަރީއަކެ މައްސަލަތައް  މާނައަކީ  ގުޅުންހުރި  މުޒާހަރާއާ  ރިވިޅުގަނޑުފެތޭ  ނެ.  ހުންނާ  އިކޮށްފައު މެން 

ލައަޅުގަ،  ޔަސްއެހެންވި ހަމަ  މި  ހަމަ  ކުރެ  އިވް ނޑު  ފާށްބައްދަލުވުމަކަ  ވޭ ވެސް  ބޭނުން  ވާތީ  ހަގަކުރަން 

ދުވަސްވީ  އަ ގިނަ  ހަމަ  ދެން  ވެސް ޝެޑިއު   ލަތައްމައްސައް  އެ ބަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުންނަތާ  ވަރަށް    ލްނުކުރެވި 

ހުންނަ  އި ދުވަސްވެފަ މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ  ނީ. އޭގެންމި  ސީ  ށްކޮންމެ  މިވަގުއެހެން  ކުރެވި  ޓެންޑްތު އެދާ 

މުރާޖަހަމަ    ،ވިޔަސް. އެހެން ނެދާނުހުރެ އޭޢާމި  އަޅުގަނޑު ވަކި މުއް މަސައްކަތަކީ  ދަތެއް އެއަށް ކަނޑައެޅިގެން  ރު 

ޝަކު ހުށަހަޅައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފުރު  ންވާތައް  ބަންދެއެ  ވެސްއަދި  އޭވެއްނުޞަތު  ވެސް    .  ފޯމް  އެ  އެހެންވީމާ، 

އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުންނާއަޅުގަނ ވެސް ލިއިޓު ސަވެބްހަމަ    އި ޑުމެންގެ  އެ  ޑައިގަބިވަން  ންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން 

ނޑުމެން  ވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ ހުށަހަޅުއްހަމަ އެ ފޯމް މެދުވެރިކޮށްނަމަ އް އޮތްސަލައެ ހަގަކުރެއްވޭ މައް ގޮތަށް ފާ

ދަންނަވާލި  ރިން  ކު  ގަނޑުޅުއަ  ން. ދެންރަމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކު ކުރުޢާމުރާޖަ  ، މިސައްކަތް އެބަމިހާރު ވެސް އެ މަ

ގަނޑުމެންނަށް އަޅު  އެތައް މައްސަލައެއް  500ލި  ރު ދަންނަވާގޮތަށް މި އަދަދުތައް ހަމަ ހިމެނޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އޭ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ވަޅުތައް އެޅިފައިވާނެކަހަލަ ފިޔަ  ކުރެވި އެކިޢާމިހާރު ވެސް މުރާޖަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަރުވަން.    ފުރުޞަތުމަށް ޝަހީމެންބަރު  ތްތެރިއްޒައި  .ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޝަހީމް ޙުސައިން  މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު 

އަޤަމު  އްޒަތްތެރި އި  ޝުކުރިއްޔާ  މަރުއްރިރު.  ބޭފު  ބާ ޙަދި  އަޅުގަނޑު  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެޅުން.  ފޮނުވި  ފުރަތަމަ  ން 

ނަންބަރަ  11ސިޓީގެ   އަޅުވަނަ  ހޯގަނޑު  ށް  މިނިސްޓަރުޖެހިލާނަން. ކުރީގައި  ކުރި  މް  މައްޗަށް  ނަސީރުގެ  އުމަރު   

ކުއްލި  ކަމައަކަދަޢުވާ  ގެންގޮސްފައިވާ  އަނބުރާ  ޢަމަލު  ފާހަގަކުރެވޭތީ  ށްށް  އަދި  ޞީތަފު  ގެ ގޮތުއްވިކުރެއެކަމުގައި  ލު 

މައްސަލަތަ އެހެން  އުޓަރ  އުޕްރޮސެކި ސް  ވެ  ގައި ކު ބައެއް  ފަރާތުން  ދަޢުވާތައް  ފުލާފަ ޖެނެރަލްގެ  ރީޢަތުގެ  ޝައިވާ 

ފާހަގަކުރެވޭތީ ގެންގޮއްސައިވާކަން  އަނބުރާ  ހިސާބުން  ގޮތަވަކިވަކި  އެ  ސަބަބަކީ   ޢަމަލުކުރައްވާ  ކަން  ކޮބައި  ށް 

ދެލުތައް ރިޕީއަޅުގަނޑު ސުވާ  . ދެންވާލު ސުމަ އެއީ އަޅުގަނޑުގެފުރަތަ   . މަ ދަންވީ ހަންށް ގެއްތޯ. ކުރިއަޓްކޮށްލަން 



  

މްރާ ގުރޫޕްގެ  ޢު  ޑްއެން  ތްޙް އަލްފައްމަދުދީދީ  މުޙަފާ  ސްޠައެކްސެލް މުމ.ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ވާލަކަށް  ނަ ސުވަ  2ދެން  

މަ ޑިރެކްޓަރުގެ  ހުރެ  މުގަޤާމެނޭޖިންގ  އަހަރު    1435އި  ކަމަގެންގޮސްދޭނެ  ންމީހުއްޖަށް  ޙަވަނަ  ގިނަ    ބުނެ  ށް 

އިވަނީ  ރަލްގެ އޮފީހުން ޢަމަލުކޮށްފަޖެނެ ރ އުޓަސެކިގައި ޕްރޮއިލަ ވާ މައްސަހީލަތުން ނަގާފައި އި ސާ މަކަރާއަދަދެއްގެ ފައި

  ވަނަ ސުވާލަކަށް   3  ގައި އެއާއެކު ހަމަ  . އިގަލައެ މައްސަ   ށްލަން ބޭނުންވަނީ ސާފުކޮނޑު ންމެ ރަނގަޅަށްތޯ އެ އަޅުގައެ

ނިމިދިޔަ  އަޅުގަނޑު ޔާމީންގެ އަހަރުގައި   5 ހަމަ     މައްޗަށް ރަލްގެ ޖެނެ  ރ ޒެއް ޕްރޮސެކިއުޓަ ނުފޫވެސް އެއް   ރައީސް 

އަދީބުގެ    ކުގައި ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އަޙްމަދުހަމަ އެއާއެދެން     ބޭނުން.ހަމަ ސާފުކޮށްލަން  ގަނޑުއޮތްތޯ އަޅު

ހަމަ  ންވަނީ.  ށް އިނގޭތޯ. އެއީ ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުމަސަލައެއް މިހާރަކު ނެތް ކައެއްވެސް މައް

ދުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޑީލްއެއް  ދެމެ  މަދު އަދީބާޙްއަ  އި ރަލާ ޖެނެ  ރ ރޮސެކިއުޓަނޫނީ ޕް  ،އްވެތޯމައްސަލައެއް ނެތީ ކީ

އެންމެއިހެދިފަ ސު  ވޭތޯ.  އަޅުގަފަހު  އަމި  ނޑުވާލަކަށް  ހަމަ  ބޭނުންވަނީ  އިސްތިޢުކޮށްލަން  މާ  ނުފާދިއްލަފުޅަށް 

 . . ޝުކުރިއްޔާނުންފުޅު އެބަހުރިތޯލް އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްރަ ޖެނެ ރއުޓަ ގައި ހަމަ ޕްރޮސެކިދޭތެރޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތުންޔާސަރި

 ށް.ޖެނެރަލަ ރކިއުޓަ އްވައިފި ޕްރޮސެހަތަރު ފަސް ސުވާލެއް ކުރަ

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ދަން ވެސް  ނަވާލަންއަޅުގަނޑު  އޭރުގައި  މީޑިއާގައި    ދެން އޮތީ  މައްސަލަ     އެއެއީ  ވާލެއް ސުވެސް ކުރެވުނުހަމަ 

މައްސަލަ އެ  ކިހިނެއްތޯ  ހިސާބުން  ފޮނުވާލި  ފުލުހުންނަށް  ހިއިއަނބުރާ  ކަން  އަޅުގަ  އި ނގާފަގައި  ނޑުމެން  އޮތީ. 

ޖަވާބުދާރީ މީ ގުނާންހުވެސް    އިވެފަޑިއާގައި  މައްސަލައާ  އެ  ހިނގާދިޔަ ނެ  ކަން  މަ  .ގޮތް  ޅިގެން  ގައި  އިއްސަލައެ 

  . ދަޢުވާކުށުގެ  ވުމުގެ  ނުކިޔަމަންތެރި  ށްރައަމު   ގެންދިޔަދަޢުވާކުރެވި  ށްނަސީރުގެ މައްޗަ  އުމަރު  ތަމައިނުންއެންމެ ފުރަ

ކޯޓު މައްސަލަ  އޭ އެ  ގެންނަން  ނިންޖެނެ  ރއުޓަޕްރޮސެކި   ގެ ރުން އަނބުރާ  އޮތީ    2014ގަސްޓް  އޯ   6  އި ވާފަމަރަލް 

ދެ އިނގޭތޯ.  އެ    ންގައި  މައްޗަށް ނިންމުމުގެއެހެންކަމުން  ދިރާސާކުރުބިނާކޮށް      އިތުރަށް    އި ޓަކަށް  މަމައްސަލަ 

ގައި    2014  ގަސްޓް އޯ  7ހަމަ ޖެހިގެން އައި ދުވަހު    ، ގަސްޓްއޯ  7  އޮތް   ޕީ.ޖީ އޮފީހުންނުމަށް  ދިފޮނުވައި  އަނބުރާ

ސިޓީ ފޮނުއްކޯޓަށް  މައެއް  މި  ކޯޓުވާފަ.  އަޅުގަނޑުއްސަލަ  ފޮނުއްވާފަމެން  އަނބުރާ    ބަރ ޓެމްސެޕް  9އޮތީ    އި ނަށް 

މައްގައި  2014 ދެން  އަޅު  އިގެ ސަލަ.  ހިނގާފަގަނފައިލް  އެކަން  ކިހިނެއްތޯ  ބެލިން  ހަމަ  ވެސް  އޮތީ.    އި ޑު 

ފައިލްގައި   އޭ  2015  ނޮވެމްބަރ  1މައްސަލައިގެ  ހަމަ  ޕްރޮސެކިއުޓަގައި  އޮތް    އި އްވާފަލިޔުލް  ރަ ޖެނެ  ރ ރުގެ 

އި ރސެކިއުޓަ ޕްރޮ ގޮތުގަރުއަށް  ދިރާ  އިޝާދެއްގެ  އިތުރަށް  އެސާކުރުމަމައްސަލަ  ތަފު  ،ންނަމަވެސްހެށް.  ލު  ޞީއެ 

ދިރާސާސަބަބެއް މައްސަލަ  އެ  ނުވަތަ  ކޮންއިތު     ކުރަންވީ  ސަބަބަރަށް  އެ    ކަށް  ނުވަތަ  ކަމެއް  ދިރާސާ  ޓަކައި 



  

އޭރުގެ  ބި ނުކުތާތަކެއް  މައްސަލައިގެޖެނެ  ރޕްރޮސެކިއުޓަނާކުރަންވީ  ފާހަގަކުރައްވާފައެއްނުވޭފައިލް  ރަލް  ދެން ގައި   .  

އޮތީ އެ    އި ނިންމަވާފަށްމަކަންމުގައި ނިއޭ  އި ސާކުރުއްވާފަތް އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުއްވާފަ. ދިރާއޮ  ރކިއުޓަ ޕްރޮސެ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ހަމައެކަނި  އާއެކުލަ މައްސަ ނަމަވެސްވީ  ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ންދަންމައްސަލައަކީ ހަމަ ކުރިއަށް ގެ

  އި އި އެނަލައިޒްކޮށްފަ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރުގަ  އޭރު   ކީ އަ އޯޑިއަދި އެ ވީ  ވާތީ ހެއްކެކީ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށް

ވީ އެ  އޮތް  އެނަލައިޒްޑީއޯއަކަށްނުވާތީ  އޭގެ  ކުރުމަށްވީޑިއޯ  އަޅުގަނޑުމެންރިޕޯފަހު  ފުލުހުން  އެކުގައި  ހަމަ  ނަޓާ  ށް 

ގެ    2015އޮތީ    އިނުވާލާފަ ފޮ  ރާ ޓަކައި އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލީ. އެ މައްސަލަ އަނބުވުމަށް  އަލުން ހުށަހެޅުއް

ތެރޭ  ނޮވެމްބަރ ދެންގައި  މަހުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަ  ، އެހެންނަމަވެސް  ހަމަ.  މައްސަލަ  އެ  އަނބުށްފުލުހުން  ރާ   

އަހަރަކު މެން  ޅުގަނޑުއަދެން    ވޭ.އެއްނު  އްވާފައެއްފޮނު ތަފާ  ކޮންމެ  ރިޕޯޓަށް  އަހަރީ  މި  ސްހިސާބު  ވެސް 

އަ   އިގައިރު އެއްކުރެވޭ ހުށަ މި  ފޮނުވާލާފަ  ހެޅުމަށްލުން  އަނބުރާ  މައްސަލަތައް  ޓަކައި  ހުންނަ  ވަރަކަށް  ވެސް  ކޮންމެ އި 

އޭގެ   ބަލަޙާއަޅުގަނޑުމެން  އަ  ންލަތް  ހުދެން  މަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުއްސަލައި ރިހާ  ކަގައި  .  ވެސްވީނަމަ   މުގައިބެލުނު 

މައްސަލައިގެ   މި  އަޅުގަނޑުޙާއެގޮތުން  އަ  2018  އީއެ   ގައިބެލިއިރު  އެފަހަރުމެން  ލަތު  ޖެވަނަ  މި  ނުއަރީ  ހަރުގެ 

ހަނދާންވަނީ. އަޅުގަނޑު  އަޅު  ބެލިއިރުގައި   ލަތު ޙާ  މަހުއޭ  ނުވެސް  އަނބުރާ  މައްސަލަ  އެ  ފޮނުވާ  ގަނޑުމެންނަށް 

ތަކުރެފާހަގަ  އޮތްކަން އޮ  ޤުޤީޙުވޭތީވެ  އެ  ނެންނާއިދާރާއަށް  ހަމަ  އެ   2018ޖަނަވަރީ    25މޭރުމުން    މި  މި    ގައި 

މެންނަށް މި  ޅުގަނޑުނަމަވެސް އަ  ސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް.ޓީއެއް ފޮނުވާފައި މޯލްޑިވްން މި ސިގުޅިގެ  ސަލައާ މައް

  އްވި ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް  ފޮނުޑުމެންޅުގަނއަދި އައެއް ނުވޭ.  ފައްވާސް އަލުން ހުށަހަޅުވެ  ހަމައަށް   މައްސަލަ މިއަދާ 

  ހު  އަލްފަތު ވާލެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެއްވީ ވަނަ ސުދެން ދެ  އް ނުވޭ. ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދެއްވާފައެވެސް މޯ

ގުރޫޕުގެމްޢު ކަމައް  ރާ  އޮފީހުން  ޕީ.ޖީ  އެސަލައިގައި  ރަނގަޅަށްތޯ.ންކުރީ  ރަޢުދަ  ންމެ  އުފުލީ  ހަމަ.  ވާ  ނގަޅަށް 

އެ   ސާބިތުނުޢުދައެހެންވިޔަސް  އެވާ  ދިއުން  ނިމިގެން  އަޅުގަނޑުމެންގެއީ  ވެ  ކަން  ހަމަ  އޮތް  އެ  ހަމަ  ބޮޑުވުމެއް. 

މީހުންއްސަމަ އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ސޭވިންގްލައަކީ  ދުވަހުގެ  ގިނަ  ވަރަށް  އެމީހުންގެ  ހުރި    ފައި ގުޅި  ސްއާ ނާއި 

މަ އެ  މައްސަލައެއް.  މިހާރުޑުމެން ޅުގަނއަ  ލައްސަ ކަންބޮޑުވާ  ހައި   މި  ވާނީ   ކޯޓުގައި    ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  ، އެހެންނަމަވެސް   ގުތު ދަންނަވަން ދަތި.ޅުގަނޑަށް މިވަކުރި ތާރީޚެއް އަ ފުނާޢުދެން ސީދާ އިސްތި  .ށްފަނާފުކޮޢުއިސްތި

ލައިގައި އަދިވެސް  ން އެ މައްސަ ވަންޏާ އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ. ދެ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްންކޮމިޓީ

ހައި ޅުގަނޑުމެންނައަ މި  އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކޮށްނުދެއްވާ  ކަށް  ގާތްކޯޓުން އެއްވެސް  މިހާރު ހަމަ    4،  3ގަނޑަކަށް   

ގިނަދުވަސް ވެފަ   ށްވުރެއެއަ  ،. އެހެންނަމަވެސްއިނގޭތޯ  ވެސް  ނުންޤީޔަފަހުން    އޭގެވެދާނެ  މަސް   އި އޮތުމަކީ ވެސް 

އެކަ ކަށީވެސް  ތާރީޚު   މެއް. ގެންވާ  ދައަޅުގަނޑަ  ސީދާ  ނޭނގޭތީށް  މިހާރު  އެހެންވީމާވެންނަވާލަން  އެ  .   ،

އަޅުގަ އޭގެ  ނޑުމެންމައްސަލައިގައި  މި  އިތުރު  އިން  ހުންނާނެ  ކޮށްފައި  ލާނެއްޢުހަނދުމަފުޅު  އެ  ވެސް  ވާނެ 

ނު   ކުރެވުޞަ ޚާއްއެކަމަށް  ކި  ވަވާނަމަ ފުލުހުންގެ  ހުރި ކަމަށް  ރާތެއް ވެސް ފައިގައި ބަދަލު ލިބެންޖެހޭ އެއް މައްސަލަ



  

ގައި  ތުޙަޤީޤަންދިޔައީ  ން ކުރިއަށްގެދެން އެ ޕްރޮސެސް އަޅުގަނޑުމެ  ކޮށްދެއްވަން.ޞާއްޙިމަޢުލޫމާތު    ރަކަށް އެ ނަންބަ

އިން ބަދަލު ލިބިފައި ތިބީ ކިތައް މީހުންނަށްތޯ ނުވަތަ ކިހާވަރަކަށްތޯ  ޓުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށްދާއިރުގައި އޭގެ ތެރެކޯ

ހޯދައިދެވުނީ.އަ  ލުބަދަ އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައިތުގެ  ޢަޝަރީއެކަންކަން    ނބުރާ  ހަމަ  ރެވޭނެ  ސުވާލުކު  މެންނާވެސް 

ގޮތުން.ށް  އެއަ  ށްވާތީވެ ކަމަކަ ޕްރޮސެސް  ގެންއެހެންވެ   ތައްޔާރުވުމުގެ  އެ އެ  ގެންގޮސްފައި  ކުރިއަށް  ދެން    އޮތީ.   

އަޅުގަނ ދައުރުގައި  ޔާމީންގެ  ރައީސް  ސުވާލަކީ  ފޯރިތޯ.ޑަށް  ކުރެއްވި  އެގަނއަޅު  ނުފޫޒެއް  ނުފޫޑަކަށް  ޒެއް  އްވެސް 

ދަން އޮތީ.ނުފޯރައޭ  ގޮތު   ނަވަން  ސުވާލެއްގެ  ފަހު  އެއް  ވީ ކުރުއްގައި  ދެން  އަދީބުގެ  މައްސަލައެއް  އަޙްމަދު  ވެސް 

  މައްޗަށޭ   މެއްގެ ތުގައި ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުޢަޝަރީ  ކޯޓުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ އިއްޔެގެ 

ކޯޓު. ކުރިމިގޭތޯއިނ   ކު ނޯންނާނެއް ކުރިމިނަލް ކޯޓަމައްސަލައެ އްވަނީ. އަދީބުގެ  ރުކު   ތި ސުވާލު  ތި   ނެތް  އި  ގަނަލް 

އަޅު ޕްރޮސެވާހަކަ  އެގަނޑުގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ    ނޫސްތަކުންއެހެންވިޔަސް    ދެންނެވީ.  ކިއުޓަރ  ހަމަ  ވެސް 

އެމް.އެމް. ކަމަށް  ޕީ.އާރު.ސީއާއަދީބުގެ  ރަށެއް  ޅ.މާބިގުޅުންހުރި  ހައިންހުރާވާ  މި  މައްސަލައިގައި  ނިންމެވި  ގެ  ކޯޓުން 

ކޯޓަށް އަޅުގަނޑު    ޖެހޭތީވެ އެ މައްސަލަ އޮންނާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ނުހަމަޅުގަނޑު ހިތްދޭތެރޭގައި އަ  ނިންމުމާ

މިހާރު ކޯޓުން    އްރެމުއަދީބު ފުރުން މަނާކުރާ   އައެއީއެއް އަމުރު    މެން އެދުނުތެރެއިން އަޅުގަނޑު  އޭގެ  .ހަޅާފަހުށަ

  އަދީބު ރެދެއްވިއިރުގައި  ނެ   އެ އަމުރުގައި  ސަލައިއްއެ މަ  ގަނޑު ހަނދާންވަނީ އޭރު އަޅު  .އޮތީ  ނެރުއްވައިދެއްވާފައި އެ 

ށް  ގަނޑަކަ ހުރި ގާތް  ، އެ މައްސަލަ އެބައޮތް ކޯޓުގައި. ދެން ނާނީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައޭ. އެހެންވީމާހުން

  އޮތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން   މައްސަލަ މިހާރު އެ  14އެ    ވަނީ.ންނދާސަލައެއް އަޅުގަނޑު ހަމައް  14  ވަނީއަޅުގަނޑަށް ހީ

ފޮނުވާ މައްސަލަފައަނބުރާ  އެ  އެހެންވިޔަސް  ގޮތެއް  ތަކާއި.  އަޅުގަނޑަށް  ޅ.މެނިންމެދު  އަންނަނީ  ބިންހުރާ މާން 

ލައަށް ވަރަށް  އްސަ ށަހަޅާފައި އޮތް މަރި އެ ހުފައިހުށަހަޅާނޑު މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުގުޅިގެން އަޅުގަ  އާ މައްސަލަ

ބޭ ހަމަ  ނުންގިނަ ސުވާލުތަކެއްގެ ޖަވާބު އަޅުގަނޑަށް  މި އަޅުގަނޑުގެ  ގަކޮށްފައި  ވަކިން ފާހަވަކިވާތީވެ، އެކަންކަން 

ހުށަހެޅީ. ލިންވީމާއެހެ  ފަރާތުން  ޖަވާބު  އެއަށް  އަވަހަ،  އޮބުނުހާ  ދެން  މި ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  14ތް  ކަށް     

ޑީލެއް އޮތީތޯ. އްވެއެ  ނޑާއި އަދީބާ ދެން ކުރެއްވި ސުވާލެއް އަޅުގަ  ނީ.ގޮތެއް އެނގޭ  ން ކަންކުރާނެއަޅުގަނޑުމެ   ސް 

މީހަކާ  އެއްވެސް  ނޯޑީ  އަޅުގަނޑު  ހަދާފައި  ވާހަކަ  ލެއް  އި ންނާނެ  މެންބަރުއްހަމަ  މަޢުލޫމާތަށް ޒަތްތެރި  ކައި  ޓަ  ގެ 

 ރިއްޔާ.  ޝުކު .ންބޭނު ންދަންނަވާލަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާރި

 .   އަރުވަންށް ފުރުޞަތުސައިނަޙުޢަލީ ޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ޝުކުރިއް

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާ



  

ކިއުޓަރ  ރޮސެމު ޕްގުޅިގެން ވިދާޅުވެއްޖައީވެސް    ވާބަކާންމެ މި ދެއްވި ޖަ އަޅުގަނޑު މި ދެ  ރު.އްޔާ މުޤައްރި ޝުކުރި

ރަ   އްވުމަށްކުރެ އްޔަނުޢަ ށް  ލަނެރަޖެ އެއްވެސްފަހުގައި  ޔާމީނުގެ  ފޯރާނު  އީސް  ނުވޭފޫޒެއް  އެހެންވީމާ،  ފައެއް   .

މި ދަބަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެއްވިޢުނީ  ދަވާއެއް  ކުރެއް ޢުނަމަ  ޕްރޮސެވީ  ވާ  ށް  ޖެނެރަލަ  ކިއުޓަރހަމަ 

މި ހެޔޮ ނިޔަތުގައި  ބާ  ރީ ޚްތިޔާ އި  ކުން ލިބިދޭ އާއި ގާނޫނުތަ  އަސާސީޤާނޫނުއިވާ  ފަޑައިގެންވަބިލި ދަށުން ހަމަ  ރުގެ 

ނިޔަ ފަރާތަކަ  ތުގައިތެދު  އެއް  ށްވަކި  ދައްކާފައިވާ  ވެސް  ނުޖެހި  ބެލުމެއް  ފަރާތަކުން  ބުން  ޞައައްތަ  ނެތިބިރަކަށް 

ކަމަށްއެއްކި ހުރެ  ދަ  ބާވެ  ގެންދެވި ދަ  .ވީކުރެއް  ވާތައްޢުކުރެއްވި  އަނބުރާ  ގެންދެވީ.އަވާތައް  ޢުއަދި  އަދި    ނބުރާ 

އަޅުގަނޑު  ރެއްވި ކު އެގޮތަށް  ކުރެއްވީ.  ކަމެއްވެސް  މިހާރު  ކޮންމެ  އެހެން    އިނގޭތޯ.  ބަލަނީމެން  ދެންމެގައި  އެއީ 

ނުގެ  ޅުވެއްޖެ ރައީސް ޔާމީވިދާ  ން ސުވާލެއް އަހަން. އެހީމައެހެ  ނިންސް އުޅުވެ  ން އަޅުގަނޑުކުރި  . މީގެޅުވީމައިދާވި

ސި ގޮއެއްވެސް  އެޔާސީ  ނުފޫއްވެސްތުން  ނެތޭޒެއް    އެހެންވީމާފޯރުވާފައެއް  ތި.  އެހެންވީމާ  ،    1،  ވިދާޅުވަނީ 

ޓެރަރިޒަ މީހެ  7ޅިގެން  ގު  ކުމާ ޙު  ރީ ފެބުރުއަ މައްޗަށް  ދައްގެ  ތި   ވާ ޢުމްގެ  ކުރެއްވީ  ހަމަ  ތި  ބޭފުޅު  ވެސް  ން 

ކުރައް ޕްރޮސެ އުސޫލުގެކިއުޓް  އެތެ   ވާ  އުސޫލަށް    ރެއިން  ފެތޭއޮންނަ  ސުވާލު   ތޯ.ތީއޭހަމަ  ފުރަތަމަ  .  ގޭތޯނއި  އެއީ 

ސުވާލަކީ   މަޖިލީހަށް  ދެވަނަ  އަހަރު  2017ރައްޔިތުންގެ  ހަވަނަ  އަޅުގަނޑު  ޖުލަގައި  މަހުގެ ނދާންވާގޮތުން    އި 

ވެސް    އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި  ހަމަ އޭގެ މެންބަރުންތަކެއް  ރު  ބައިވަ އެތައް    .އެހާހިސާބުހެން  25ކޮންމެވެސް ދުވަހެއްގައި  

ނަ  އޮން   ތު ޙަސްލަގަނޑުގެ މަދާނެ ކަންނޭނގެ އަޅުބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ  ންވީމާ، ފަހަރެއްގައި ން. އެހެނޭ ގޮތުހިމެ

ރަނގަޅު  ކަ އަޅުމެކޭ.  އެހެންވެ  އިންޓަރެސްހަމަ  އޮފް  ކޮންފްލިކްޓް  ހާމަކޮށްލީ.  ސުވާލު  ވެދާއޮ   ޓް ގަނޑު  މި  ނެ 

އެ  އެކަން  ހެންވީމާއެހުމުގައި.  އަޅުގަނޑު  އަ މަހާ،  އޭގެ  ކީޅުގަނޑަކޮށްލަން.  މީހެއްޢުދަތެރޭގައި    ވެސް    . ވާކުރެވުނު 

ރައްޔިތުންގެ  ،އެހެންވީމާ ހިނގާފައި    އަޅުގަނޑުމެން  މަގުތަކުގައި  މާލޭ  މި  އައީ  މުޒާހަރާގެ  ޙަސުލްމަޖިލީހަށް  ވެރި 

އަޅުތެރެއި މީހަކަޑުމެގަނން  އެއްވެސް  އަން  ޖެއްސުމެއްނިޔާށް  ކަމެއް އެއްކޮށް  އެއްވެސް  ނުވާނެ. ކޮށްފައެއް ކޮށް     

ނޭ  ވެސް ހިމެ   ޖުމްހޫރިއްޔާސުލްމިހާރު ހުންނެވި ރައީ   ށްގެ މައްޗަ މެންބަރެއް   12ހުގެ  ޔިތުންގެ މަޖިލީ، ރައް އެހެންވީމާ

އެއީ ކޮން އުސޫލެއްގެ ތެރެއިންތޯ. ކޮންކަމެއް    ނެތި.އްވެސް ކުރެއްވީ ހަމަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެ  ވާ ޢުގޮތަށް ދަ

 އެދުވަހު ރައްޔިތުންގެ  މިދެންނެވި  ޑު ސާފުކުރަން ބޭނުންހެން.ށް ހީވަނީ އަޅުގަނއަޅުގަނޑަގެންތޯ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮށް

އެ ހުމަޖިލީ ތެރެއަށް  ފުލުހުން  ގެ  އަޅުގަނޑުގޭތޯ  އިނސް.އޯ  ޖަހާފައިވަދެ  ސްޕްރޭ  ޕެޕަރ  ލޮލަށް    ރެލީ. ނެ  މެންގެ 

މީހުމިތަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ  ތިބި  އަޅުގަނޑުމެންނާނުގައި  އަ  ންތައްތައް ކަ  ތެރޭގައި   ން  ގޮތް  ގަނޑުމެން  ޅުކުރި 

، ދައުލަތުގެ  އް. ދައުލަތުގެ އެއްބާރު މިއީ. އެހެންވީމާނެންސްޓިޓިއުޝަ މިއީ އި  ންތައްތަކެއް ނޫން.ކަ  ނެތޭނެހަނދާން

އެވަރަށް  އެއްބާރުގެ   އަ ތެރެއިން  ލޮލަށް ތާނ މި  ރައިގަނެގެންބަޔަކު  މެންބަރުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތިބީ    ގައި 

ދަގަދަކަމު  އިޕްރޭ ޖަހަ ސް  ޕަރޕެ ކޫއްތާ ނެން  އުކާ  އެ  ރެ މާ  މެންކަންނެލިތަކެއްހެން  އަދި އެ    12ބަރުންނަށް  ލީމައި 



  

ދަ މައްޗަށް  ނުފޫޢުމެންބަރުންގެ  ހަމަ  އެއްވެސް  ޕްރޮދަންނަ  ތިޒެއްނެތި  ވާކުރެއްވި  ހަމަ  ކިއުޓޯސެވާ  ރިއަލް 

 . ނީންވަ ބޭނުލަން ސުވާލުކޮށްއިންތޯ އަޅުގަނޑު ގެ ތެރެގައިޑްލައިން

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއްޔާސަތުން ރި

 ޝުކުރިއްޔާ.  .އްވުމަށް އެދެންދެ ބުވާތަކަށް ޖައެ ސުވާލު ށްލަނެރަ ކިއުޓަރ ޖެޕްރޮސެ

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

އިއްޒަތް ހަމަ  ވިދާޅުވި  ކުރިން  ތަންކޮޅެއް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މި  މެތެއާދެ!  ވެސް  ކޮންމެވެސް    ރުންބަރި 

ކަމަށް.ވިއް މަސައްކަތްކުރެރެއްގައި  ވަސްވަދު އޮފީސް  މި    ނަވާނެއިގަންޑައެނގިވަ    ޖެޕްރޮސެއެ  ގެ  ލްނެރަ ކިއުޓަރ 

މައްސަލަތަ ދައޮފީހުގައި  ޕްރޮގައި  ދާއިރު  ކުރެވިގެންވާ ޢުކުގައި  އެ  މައްސަލަ    ކިއުޓަރަކާސެކިހިނެއްކަން 

އެ  ފައިނަލީ މައްސަލަ ކޯޓާން  ކަފަހު   ލާތަކަކަށްޙަ  މަރުއަދި ކޮން  ވާލުކުރެވިގެންދަނީ.ޙަ ފޯރަނީ. އަޅުގަނޑު    ހަމައަށް 

  . ކޭއްޗަކަށް ކުރާށެ ނި މީހެއްގެ މަވާއެއް މިވެޢުނާނެ މިވެނި ދައުޓަރެއްގެ ކައިރީގައި ބުނެފައެއް ނޯންކިޕްރޮސެއެއްވެސް  

ޕްރޮސެ ތެރޭގައި  ހަ  ރުން ކިއުޓައަޅުގަނޑުމެންގެ  ޓީމުތައް ވެސް  މައްސަލަތަކަ  މަ  ބައެއް  ޑެތި  ބޮ  ، ށްވެސް 

ރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން  ކުތައް ދިރާސާ އްޔަނުކުރެވިގެންދޭ. މައްސަލަޢަމައްސަލަތަކަށް  

ދަ  ރެވެންކު އަޅުގަނޑުޢުހުރި  ހުވާތައް  ކޮށްފައި  އެހެންވީމާ  ންނާނީމެން  ދެ  އިނގޭތޯ.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެކަން   ،

ދުވަސްކޮޅު އެ    އެ  ގެ މަޖިލީހުގެ މި އޭރުގައި ރައްޔިތުންވާހަކަ. ދެން    ތީ އެއޮން  ވަވެސް ދަންނަ  ގުޅިގެން  ލައާމައްސަ

ހިތާ ކަންތައްތަކަކީ  މި  އަޅުގަނޑު  މަހިނގާދިޔަ  ކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  ހަ  ހުރި  ފާހަ ވެސް  ބޭނުންވަނީ.  މަ  ގަކުރަން 

އަޅުގަނޑު   ދަހަމަ  އެހެންވިޔަސް  ކޮމުގަރުވާކު ޢުއޭގައި  މިންގަނޑަކީ  ގެންގުޅުނު  ދަންނަވާލަން  އި  އަޅުގަނޑު  ބައިތޯ 

އިލެކްޝައޭރު  ން.ބޭނު މި  ކޮމިގައި  އިޝަންންސް  މަޖިލީހު ސްގެ  ރައްޔިތުންގެ  އޮތް  މެންބަރުންނަކީ    3ގެ  ދާރާއިން 

ކަ ނޫން  ދެއްވާ  .ކަނޑައަޅުއްވާފަ  މުގައި މެންބަރުން  ސިޓީގައި  އެ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ސިޓީގެ  އޮފައިއެ  ތް   

އެމަޢުލޫ  ،ޢުލޫމާތުތަކުގެމަ ދަ  އަސާސް  މާތުތަކަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލައިގެން  އޮންނާނީ. ކޮވާޢުކަމަށް    ށްފައި 

ރި މައްސަލަ  ގުޅުންހު  ންބަރޝިޕާ ، މެމި މައްސަލަ މި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ  ،ވެސްއެހެންނަމަ

ސޮރީ  ގައި  2018ބަރު  އޮކްޓޯ 11ފަހުން އެންމެ ތައް ނިމެމުންގޮސްއްސަލަކި މަ ތިން އެހެޅިގެންގޮސް އެކި ފަހަރުމަހުށަ

ކޯ   ގައި  2018ރު  ބަ އޮކްޓޯ  8  .ފުކުރައްވާޢާމަ ނިންމެވި  ސުޕްރީމް  އަޅުގަނޑު    ނިންމެވުމާޓުން    12ގުޅިގެން 

މައްސަލަ  ނިންމީމެންބަރުންގެ  ގެންނަން  އަނބުރާ  އެ  ނިންމާފައި  ނިންމުން  އެ  އެ    .  ހިނގިޙާއޮތީ  ވަހު  ދު  ދިސާ 

އިރުގައި  މަށްވާ ށް ކަހުއްޓުވުމަ  ން ނަން އުޅުމުން އެކަންޖިލީހަށް ވަމެންބަރުން ނޫން ބަޔަކު މަ  މަގު ބަންދުކުރީ ފުލުހުން  

ފައި  ގުޅާ   ކައިރީގައި އްވެސް ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑު ޔަތްކޮށް. އެޢާއެކަމަށް ރި  ރި އަސާސް ނެތިގޮސްފައިވާތީވާކު ޢުއެ ދަ



  

މިހާރު އެވެ   ންކުރައުރިވި  ދެން  މި މައްސަލަ  ބޭފުޅަކު ވިދާއްޖެ ނޫންހެއްޔޭ    8ޅެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  އްވެސް 

އެ  ގައި    2018ބަރު  އޮކްޓޯ ކޯޓުން  ނެންގެވުމާސުޕްރީމް  ހަމަ    ގައި އެކު  ޑިޒިޝަން  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ނިންމާފައި  ގައި    2018ބަރު  އޮކްޓޯ  11ވަރާކުރެވިގެން  މަޝް ނިންމުން  ލިޔުންތަކާނީއޮންނާއެ  އަދި  ކޮށް  އެއް   . 

ތާރީޚެ ގަނޑުމެންއަޅު ސީދާ  ފޮނުވާލި  އަނބުރާ  މައްސަލަ  ކޯޓުން  އަޅުއްނަށް  ދަންނަވާ   ނޭނގެ.  ގަނޑަކަށް  ކަށް 

ނބުރާ  އަޅުގަނޑުމެން އަވެސް    އެ  ލިޔުންތައް ލިބުނީމަންނަށް އެ  ޚެއްގައި އަޅުގަނޑުމެއެހެންވިޔަސް އެ ފަހުގެ ތާރީ

 .  ރިއްޔާކުޝު ންނާނެ.ނުވާފައި އޮފޮ

 

 އްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަކަދެރި

    ވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ.ކުރައްލެއް އަދި އެހެން ސުވާ  ސައިންޙުލީ ޢަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި  ސައިންޙު ޢަލީ އާދެ! 

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޙުސައިން އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީކެންދޫ ދާ

ވެސް ތިއްބެވީ ހުސް    ކޮޅުގައި   ތި އަދި  ވެސް    ކީ ލަކިއުޓަރ ޖެނެރަގަނޑުމެން ޕްރޮސެމި ސުވާލު ކުރަން މިޖެހެނީ އަޅު

އަނެ ދެން  ކަމަށްވާތީ.  ޖަލޯޔަރުން  ލޯޔަރުން  އަޅުގަނޑުމެވާބުދޭއް  ޖަވާބުދޭއިރުގައި  ދެން  ޓެކްނިކަލް  ން  އިރުގައި 

ފަހަ ވެގެ  ވެސް   ންސަރއަކަށް އާ ޖަވާބަކަށްއްރެން  ނުކުރެވޭ އެއް ވެގެގައި  ފަހަރު ކަވަރު  ބައެއް    ވެސް ހުރީމަ   ހި ޗެން 

ހިތަށްއަޅު މި ގަނޑު  ހަމަ  ސުވާލުކޮށްލާނައެރީ  ޖެނެރަލް ޕްރޮސެ.  މޭ  ފަހުން    ޔަނުކުރެއްވި އްޢަ   ޤާމަށްމަ  އެ   ކިއުޓަރ 

ދަ ވަޑައިގެން  އޮފީހަށް  މައްސަލަތަކާވާކުރަންޢު ރައީސް  މީހަކާ ގުޅޭ  ޖެހޭ  އެއްވެސް  ގޮތަކަށް    ގޮތުން  އެއްވެސް 

ހަކުރި  ރެވިފައިވާނެތޯ.މަޝްވަރާކު ރަން  މި  ޔާމައެކަނި  ވާ މީނުއީސް  މީހަކާ ގެ  އެއްވެސް  އައިމަ.  އެއްވެސް    ހަކަ 

ކު ޑިވި  ރެމަޝްވަރާއެއް  އެ  ގޮތަކަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ކުރެވި  މަޝްވަރާއެއް  ގޮތަކަށް  ފޯރުވާފަދަ  ނުފޫޒު  ޒިޝަނަށް 

 ށްލަން ބޭނުންވަނީ.  ތޯ އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮނގާފައިވާނެހި

 

 ވުން: ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ރި

 .ލްނެރަ ކިއުޓަރ ޖެސެޕްރޮވާ ގެންދަކުރިއަށް  

 

 ދެއްކެވުން: ކަހަ ވާ ތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

އި  އާދެ! ދަންނަވާލަޤަޙަޤީ  ނގޭތޯ.ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވަނީ  ތުގައި  ތުހުމަތު  ތި ން  ތި  ކުރުއްވާ  ބޭފުޅުން 

  އެ   ނީ.ނުމެއް އޮންނަ ބޭންޖެހޭ އެންމެއޮފީހަށް ދާ  އަޅުގަނޑު ރައީސްކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ނުހިނގައޭ އިނގޭތޯ. މި  

ންސިލްގެ   ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުޝަނަލްނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޭބެހޭ ގާ  ޗާއްވާތަކެބޭނުމަކީ އަޅުގަނޑަކީ މަސްތު



  

އަޅުގަނޑަކީ  ބަރެމެން ޖެޕްރޮސެ އް  ހައިސިއްޔަތުން.ލްނެރަކިއުޓަރ  ކައުންސިލު   ގެ  ބައެ  ރަށް  ވަ   ންތައްލުވުއްދަގެ 

އެހާގިނަ  ދެން  މިދައުރުގައި އަދި    އިނގޭތޯ.  ސްވެ  ރުގައިން ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވިފައި އެބަހުރި މިދިޔަ ދައުއިނަގި

އީސް އޮފީހަށް އެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ކަހަލަ  ރަ  ވެސް   މިހާރު  ންތަކެއް ނުއެއް ބޭއްވޭ.އްދަލުވުބަ

އި  އޭރުގަ ވެސް   އެއް ފޮޓޯ ނަ ސް އޮފީހުން ނިކުތް މަންޒަރު ފެންރައީމި   ނޑު ޅުގަ. އަނގޭތޯއި އަޅުގަނޑު ދަން ގޮތަކަށް  

ރުގައި  އި ގަނޑު ނުކުތްވެސް އެކަހަލަ ބައްދަލުވުމަކުން އަޅު  ވެސް އުޅުނު. އެ  ވެސް ދައުރުވެގެން   ސޯޝަލް މީޑިއާގައި

ނަންގަވާފަ އިނގޭތޯއި މި  ފޮޓޯއަކީ  އެ  ފޮޓޯއެއް  އޮތް  އަޅުގަ  .  ރައީސްއެހެންވީމާ،  މި  ގެނޑު  އޮފީހަށް  ންގޮސްފައި   

ތި ގޮތަކަށޭ  ދަ  ންވީވާކުރަޢުދަ  މިވެނި  މިއިއްޔޭ  އޮންނަޢުނުވަތަ  ގޮތަކީވާ  ނު  އެކަހަލަ  ންވީ  ކަމެއް    ހިނގާ އެއްވެސް 

ހައިނގޭތޯ އެގޮތަށް  ޔަ. އެކަން  އަޅުގަނޑު  ޤީމަ ނުހިނގާކަމުގެ  ންނަށް  މެންބަރު  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި   ތިހަމަ  ންކަން 

 ޔާ.  ޝުކުރިއް .ވަން ބޭނުންއަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  ރު މޫސާ ސިރާޖުންބަރި މެއިއްޒަތްތެ

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

  ޢީ ޖިނާ ންވާތީވެ.ބޭނު ކޮށްލަން  ހަމަ ސުވާލެއް ވެސް އަދި އިތުރު ދެ   އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.ރި ޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އިއް

މައިގަމަލުކުރާޢަގައި  މައްސަލަތަކު މިހާރު  ނެ  ސިޔާސަތެއް  ސިޔާ ރަނ ފަހު  އަހަރަށް  10ނޑު  ސަތެއް  ގަޅު 

މަލުކުރާ  ޢަބެހެއްޓުމުގައި  ދުގައި  ންކުރުމާއި ބަޙުޤީޤުއެބަކުރޭ ތަ  ންޔާސަތުގައި މި ބަޔާމި ސި  އެކުލަވާލެވިފައި އެބަވޭ.

ލާތެރެއިއުސޫލުގެ   މީގައި  އެބަކުރޭން  މައްޒިމު  ޕީ.ޖީގެ  ރައް   2އަހަރަކު  ކެއް.  ތައްތަކަންޗަށް    ޔިތުންގެ  ފަހަރު 

ނޑުމެންނަކަށް މިހާރު އަހަރުގެ މި  އަޅުގަ  ،ކުރޭ. އެހެންނަމަވެސްއެބަ  ކުރުމަށް އެބަ ބަޔާންޞާއްޙިޕޯޓެއް  މަޖިލީހަށް ރި

ނިމެނީ.ވަ  7 އަޅުގަނޑުމެންނަ  އިރުގައިނިމޭ  ނަ މަސް  މިހާތަނަވެސް  ފަ ކަށް  ޕީ.ޖީގެ  އަންނަންށް  ހޭ ރިޕޯޓު  ޖެރާތުން 

ވާލުކޮށްފައި އޮތްއިރުގައި ޕީ.ޖީ  ޙަ ންމާ  ންތޯއޭ މި ޒިކީ ކީއްވެގެން އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަ. ދެނުވޭ  ސްފައެއް އިއަ

ކަށް  ލަ ޓްތައް ފޮނުވާފައި ނެތީ. އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ދެވަނަ ސުވާށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯމިކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ

ފާހަ އަ ބޭނުންވަނީ  ކުރަން  ފަރާތެއްއްވައިފި  ރަ ގަކުޅުގަނޑު  މިހާތަނަނުފޫ  ގެ އެއްވެސް  އައިޒެއް  ނެތޭ  .  ފަސްކަށް 

ފެނިފައި   ،ވެސްއެހެންނަމަ މިތާނގުޅޭގޮ   އަމުރާފެބުރުއަރީގެ  1ޒަރުގައި  ހުރި މަން  އަޅުގަނޑަށް  ގައި ސުވާލެއް  ތުން 

އޮތީ ފެނު  މަކުރެވިފައި  ހަމަ  މައަޅުގަނޑަށް  އެކަމާ  ންޒަރެއްނު  ގޮތުންބެ  ހަމަ  ކުރަން  ހޭ    1ބޭނުންވޭ.    ސުވާލެއް 

 ފަރާތުން  ނަމަ ޕީ.ޖީގެކަމުގައިވަނީ  ބަލި ނޫން  ދުވަސްކުރިން އަޅުގަނޑު ހަނދާން  2ރުމުގެ  އަމުރު ނެ  ބުރުއަރީގައިފެ

ވަޑައިގެން   ފޯކޯޓަށް  ނުފޫޒު  ހެއްކަށް  އިދަންނަވާފައިވަނީ  އޮތަތީވެރުވުމުގެ  ނެތް  ބަ  ހުތިމާލު  ދޫކުރެވޭކަށް  ންދުން 



  

ނެރުއަބުފެ  1  ކަމަށް. އަމުރު  ޕީރީގެ  ދުވަހު  އައި  ޖެހިގެން  ފަރާތުރެގެން  ނުފޫޒު  ން  .ޖީގެ  ހެއްކަށް  މިހާރު  ދެންނެވީ 

ކު  ކުއްލި  އެގޮތަށް  ކޮބައިތޯ  ނެތޭ.  އިހުތިމާލެއް  ސްޓޭންޑްފޯރުވުމުގެ  ކޮބައިތޯބަ  އްލިއަށް  ސަބަބަކީ  އެހާ    ދަލުވާ 

އިހުތިމާލު އޮދުވަދެ  .އަވަހަށް ކުރިން  ކަމެއްގައިސް  އިހުތިމާލުޖެ   ތް  ދުވަހު  އައި  އެދިމާވާ ސަހިގެން  ބަބަކީ   ނެތެން 

     ނުންވަނީ.ން ބޭއަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަން ސާފުކޮށްލަ ؟އްލިއަކަށް ބަދަލުވަނީތޯ އެއީ ނުފޫޒެއް ނެތީތޯ ހަމަ ކު ؟ތޯކޮބައި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ން އެދެ ވުންވާބުދެއްދެ ސުވާލަށް ޖަ  އެ  ލްރަ ނެކިއުޓަރ ޖެޕްރޮސެ

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަމްބިޝާތު އިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ވަރަށް    އިނގޭތޯ.  ދަނީ  މުން ގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމަ ކުރެއްވި ސުވާލުގައި އެ ރިޕޯޓު  ފުރަތައެންމެ   އާދެ! އެ ރިޕޯޓް 

އިރާވަހައަ ރައްޔިދަކުރެއްވިއްށް  މަޖިޔާ  މި  ހަމައަށް  ލީހާ ތުންގެ  އެބައޮތް   5  ،4  ފޯރާނެ.  ހުށަހަޅަން    ތި   ރިޕޯޓެއް 

ސުރުވިދާޅުވާ ކުރެވެމުން ދަ  ގެ ޚީ  މަސައްކަތް  އެ  އި  ށުން.  ރިޕޯދަނީ.  އެ  މަޖިލީހާ ރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ހަމައަށް    ޓްތައް 

ޔަލަށް  ޖޫންގެ ނި  30ންނައިރުގައި  އޮ  ންހުށަހަޅަ  ފަހަރު  2ބޫލުކުރަން އަހަރަކު  ޤަ  ނޑުއަޅުގަ  ،ވެސްންނަމަހެފޯރާނެ. އެ

  ކްސްތަކާ ޓިސްޓިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް ސްޓެ    ގޮތުންސް އިދާރީ ވިޔައެހެން   .ންޖެހޭނެވަންނަމަޖިލީހަށް  ޓް  އެ ރިޕޯ

ކަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ރިޕޯޓް  އެ  ނަގަނީ.    ޓަކައި  މަށްއެކުގައި  ރިވަގުތުކޮޅެއް  އެ  މަޖިލީހާއެހެންވިޔަސް  ހަމައަށް    ޕޯޓް 

ންޖެހޭ ސީދާ ތާރީޚަށް  ތްތަނުގައި ތަންކޮޅެއް ގަވާއިދުން އެ މި ހަމަ ފޮނުވަ އޮރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް ނެ. އަދި އިފޯރާ

ރި އެ  ފޯރާކަމަޖިލީހަށް  ކަށަވަރުކުރާނަން.ޕޯޓް  އަޅުގަނޑު  ދެވަނަ  ން  ތި ދެން  ސުވާލާކު   އަށް  ގުޅިގެން    ރެއްވި 

   ޅުވަނީކީއެއް.ވިދާ ނގޭ ތިކަމެއް ނޭ  ކަރި ކަމެއްގެ ވާހަހު  ގުޅުން ސީދާ ކޮން މައްސަލައަކާ އަޅުގަނޑަށް 

 

 ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 އްވުމަށް.ލަދެ ސާފުކޮށް ރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެ ތްތެއިއްޒަ

 

 ކެވުން: ދެއްވާހަކަ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

ފާހަފާހަގަކޮށްލީމަގޮތަށް  ތި އަޅުގަނޑު  ބޭ ހަމަ  ނޫންއަޅު  ނުންވޭ.ގަކޮށްލަން  ބަލި  ހަނދާން  ނަމަ  މުގައިވަނީކަ  ގަނޑު 

ނަދީމް މުޙައްމަދު  ނެތް.  މިހާރު  ސީދާ  އަޅުގަނޑު  ..މއ.  އެއީ  ހަނދާނެއް  މިހާރު    ، ންނަމަވެސްއެހެ  އެޑްރެސް 

  ގައި ތިބި ހައްޔަރު  ގައިއަމުރު އައިއިރު  އަށްރުއަރީ ފެބް  1 އޭގެ އިތުރުން އަދި  މުޙައްމަދު ނަދީމުގެ މައްސަލައިގައި އަދި

އެއީ.ކެއްފަރާތްތަ ތު    ހަމަތުހުސިޔާސީ  ވަ   އްޔަރުކުރިތަކެއްގައި  ރައްޔިތުން  ތުހުމަތުކުރާ    ށްރަކަމަށް  ބޮޑަށް 



  

މައްސަ  އެ  ރާތްތަކެއް.ފަ މައްސަލަތަ  އެ  ކޮށް ޞަ ޚާއް  ،ލަތުގައިފަރާތްތަކުގެ  ޕީ.ޖީފަރާތްތަކުގެ  އެގޮތަށް  ން  ކުގައި 

އެއީ އަޅުގަނޑު    .ން ދިޔަގޮތަށް ހިނގައިގެއެކަން އެ.  ކަމެއް ނޫން ލެއް އޮތްއެއީ ސުވާހަމަ  ޓޭންޑް ނެންގެވިކަން  ސް

ހުރިން ޢަޝަރީވެސް    ނޑު އަޅުގަދެން    ،ހުރިން ޝަރީ  .ތެއްގައި  ހުރި  މިކަން    ތެއްގައި ޢައަޅުގަނޑު  ވެސް 

ނެގެންހިނގައި ދެދުވަސްކުރިން  އޭގެ  ސްޓޭންޑްދިޔަ.  އައިދުވަހުގެ  ޖެހިގެން  ނޫން  ސްޓޭންޑެއް    ބަދަލުވީ.   ންގެވި 

ވަރަށް ހަމަ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް.  ދުއުފެސުވާލު    ކުއްކީއްވެގެންނު  އިހުތިލިއަކަށްބާއޭ  ނުފޫޒު    ، މާލު  ހެއްކަށް 

އިހުތިމާލު   އިހު  2ފޯރުވުމުގެ  އަންނަ ދުވަހުގެ  އޮތް އެއްޗެއްގައި ޖެހިގެން  ނެތިގެދުވަސްކުރިން  . ހަމަ  ދަނީންތިމާލު 

 ވަނީ. ބޭނުން ޅުގަނޑުކަމުގައި ޖަވާބެއް އަ، އެ  ކަމެއް. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑަށް ސުވާލު އުފެދުނު

 

 ން: އްކެވުޔާސަތުން ވާހަކަދެރި

 .ކުރިއަށް ލް ނެރަކިއުޓަރ ޖެޕްރޮސެއާދެ! 

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

މައްސަސީދާ  އަޅުގަނޑު ވިދާޅުވާ  ތި  ދެން  ހަލައި  މިހާރު  ސަބަބުތައް  އެގެ  ސީދާ  ހިނގާމަ  އެ  ގޮތަށް  ކަން  ދިޔަ 

ދަތިލަދަންނަވާ އަޅުގަނޑަށް  ވިޔަސް  އެހެން  .ން  މަޢުލޫ  އާންގރީޒަނިސީދާ  އެ  ކުރެވިދާނެ  ޞާއްޙިމާތު  އެކުގައި 

ސިއްރުކުރުމުގައި  މި    އިނގޭތޯ. އުސޫލާ ޢަހެކި  ކުރައްވާ  އަޅުގަނޑާ  ވެސް  ންގުޅޭގޮތު  މަލުކުރާ  ފައި  ސުވާލު 

ބޭނުން. ހެކި ސިއްރު ކުރުހަކަ ދަންނަވާލަވާ   އެ  އެކު އަޅުގަނޑުއާއޮތީމަ   މި ކުރަމުން  މަލުޢަ  މުގައި އަޅުގަނޑުމެންން 

އިޖުރަ ޖިދަނީ   ވަނަ   129ނޫނުގެ  ގާ  ކުގައި އެ ލަތްތަޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާ ވަނަ  130ތުގެ ގާނޫނުގެ  ޢާނާޢީ 

މަޢުމާއްދާގަ މިވާ  ހާމަކުރަންތުތަމާލޫއި  ބެލުމުގެކަކީ  ނުވަތަ  ފުރުޖެހޭ  ދޭންޖެޞަ  މަޢުލޫތު  ކަމަށް  ހޭ  ނޫން  މާތުތައް 

  31  ކުރެވޭ އެއް އުސޫލަކީ އެއީ އިނގޭތޯ. މަލުޢައި  ކުރުމުގަރު   ސިއް ، ހެކި އެހެންވީމާނަނީ.  އޮން   މިންކޮށްފައިބަޔާ

ބަންޑާ  2018ބަރ  ޑިސެމް ނަގައި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިއިބު  ރަ  ޖިނާވާ އެ  މިހާރު  އަމަލުކުރާނެ ޢީ      މައްސަލަތަކުގައި 

ކޮށްފައި   ބަޔާންވާނެ އުސޫލު ވެސް ކުރަންރު ހެކި ބޭނުން ސިއް  ވަނަ ނަންބަރުގައި މި   10ޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ މައިގަނ

ފާގުޅޭގޮތު  ކަމާ އެ  ،އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް އެބައޮތް. އެއީ އުން  ކަމެއް  ނަންބަރުގަ  10ގެ  ސޫލު ހަގަކުރެވޭ  އި  ވަނަ 

  މީހުން މެރުމާއި، ގޭންގް ކުށްތައް  ، މަރުގެކުގެ ތެރެއިން ޑެތި މައްސަލަތައްރު ހެކި ބޭނުންކުރާނީ ޖިނާޢީ ބޮނާނެ ސިބު

މައްސަލަތަކާ  ނުރައްކާތެރި  އި، ޓެރަރިހިމެނޭ  މައްސަލަތަކުގައި އެކަނި ކަމަށް. އެމަލުތައް ހިޢަޒަމްގެ  މާއްދާގެ    މެނޭ 

ޓްތަކެތިސްތުވާމަ މައްސަލަ  ކުޑަކުދިން އިތަކާ ރެފިކިންގގެ  ގޯނާނަށް  ،  ޖިނާޢީރޭޕް  ކުރުންޖިންސީ  ބޮޑެތި  ކުރުން   

އަޅުމައްސަލަ ނުހިމެނޭކަން  ފާތައް  ބޭނުން.  ގަނޑު  އިހަގަކުރަން  ގާނޫޢާޖުރަޖިނާޢީ  މާއްދާގައި    22ނުގެ  ތު  ވަނަ 

އްމު  ޢާ  ،ވެސްހެންނަމަވޭ. އެ ކުރެވިފައި ނުރިޢާޔަތްޅިއަކުން  ދާއަށް މުމާއް  ކުށް މުޅި އެ  ޢީބޮޑެތި ޖިނާވާ  ބަޔާންކޮށްފައި



  

ބޭރު  2 ހަމަ މި  އުސޫލުން ހެކި  ން  އަޅުގަނޑުމެ  އްސަލަތަކަކީ ހަމަކުރާ މަ ންސީ ގޯނާ ޖިން ކުޑަކުދިންނަށްއުސޫލުގެ 

ބާވަތުގެ މައްސަލަތައްސިއްރު އެ. އެ ކުރަންޖެހޭ  އަދި    އީ  މައްސަލަތަކުގައި  ޑޮމެމައްސަލަތަކާއި، ރޭޕްގެ  ޓިކް  ސްހަމަ 

ވިކްޓިމައިޒްލަތަކު މައްސަޔަރލެންސްގެ  ވަ މި  ރަ  ކާއި،ފަރާތްތަ ވާ  ގައި  ފޯރާނެ  އްކާތެރިއެފަރާތްތަކުގެ  އަސަރު  ކަމަށް 

މި ހެ  މައްސަލަތަކުގައި  އަޅުގަނޑު ކި ސިއްރު ހިމެނޭ  ހުންނާނެ.  ތަކުގައި  ތްޢަރީޝައޮފީހުން  މެންގެ  ކުރުމަށް  އެދިފައި 

އެހެންނަމަ ބޭނުޅުގަނޑުއަ  ،ވެސްދެން  ދަންނަވާލަން  މިވެގު  ކުރުމާ ސިއްރުހެކިން   ހަމަ  ވަކި  އުސޫލެޅޭ  އޭގެ  ނި  ކޭ 

ތަކެއް އަދި  އުސޫލުޅޭ ހަރުދަނާ  ގު  މާ ކުރުގޭތޯ. ހެކި ސިއްރުއިނ  ލެއް ނެތް ފައި އޮތް އުސޫވިލިޔެ  އެހެން   ރުން އޮތީ ބޭ

އަޅުގައެއާ ފާހައެކުގައި  ވިކްޓިމުންނޑު  މި  ބޭނުން  ރައްކާތެރިޓްވިނާއި،  ގަކުރަން  ގާ  މާކުރުނަސްއިން    ނޫނީ ގުޅޭ 

އު ވުހަރުދަނާ  އަންނަންދަޖޫސޫލުތަކެއް  އަޖެހޭށް  ފާހަގަ ގަޅުކަން  ކޮމިޓީގައި  މި  ބޭނުން.ނޑު  މިކަމާ   ކުރަން    ދެން 

އަޅުންހުރި  ގުޅު ޑްރާފްޓްކޮށްދިނުމަށް  ބަންޑާރަގަނޑުބިލުތައް  މީގެ  މެން  ވެސް  އޮފީހަށް  ވެނައިބު  ކުރިން  ހަމަ    ސް 

ށް ނޑަގައަޅުދެ!  އާއި ވެސް ހުރި. ދެން  ޑާގައި ވެސް ހިމަނުއްވާފަޖެންލޭޓިވް އެލެޖިސް . ހަމަ  ށަހަޅާފައި ހުންނާނެހު

އަޅުގަނޑަ ސުވާލާހީވަނީ  ކުރެއްވި  މިހާރު  ދެ  ށް  އަގުޅިގެން  އިތުރަށް  ފޯރުކޮށްދޭނަޞީތަފް  ގަނޑު ޅުން  ށް. ލު 

އަޅުގަނޑަ މިވަގުތު  އެ އެހެންވިޔަސް  ތި އްސަލަމަ  ށް  ގޮތަށް   އިގައި  އަޅު  ދުވަސް   2  ވިދާޅުވާ  ގަނޑުމެން ކުރިން 

އެދުވަސްފަހު  ދެ އޭގެ   ދަންނަވާފައި  ތުގައި އެހެން ޝަރީޢަ ގޮތަކަށް ދެންނެވީކީން  ވަކީލުން    ،ހެން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 އްޔާ.ޝުކުރި ނަން.ލު ޖަވާބެއް ފަހުން އަރުވާޞީ އަށް އަޅުގަނޑު ތަފްއެ  ދެންނެވީ ކީއްވެގެންތޯ

 

   ކަދެއްކެވުން:ހަވާ  ތުންރިޔާސަ

 ން.  ވަށް ފުރުޞަތު އަރު ފަޠީސަން ލަ ޙަ ބަރު ތެރި މެންވަގުތު އިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ. މި އާދެ!

 

 އްކެވުން:ހަކަދެވާ  ފްޠީސަން ލަ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ

މު ފާ  .އްރިރުޤައިއްޒަތްތެރި  ކުރިހަގަކޮށްލާއަޅުގަނޑު އިދާރީ ކަމެއް  މި ޢާ ތޯ.  ގޭން އިނށް ދާނައަފައި  ލަ  ހަކައްމުކޮށް 

ބަ އެތަކުދަލުވުންއްކޮމިޓީ  ފުރުޞަތަށް  ތެރެގައި  މެންބަރުންގެ  ފުދޭ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އިން  ފުރުޞަތަށް  ރަތަމަ 

ކަމަމެންބަރެ އިންނެވި  މެންބަރަކައް  އެ  ދެއްވާފަފުރު  ށް ށްވަންޏާ  ދެވަނަޞަތު  ދެން  ތިން އި  ވަނައަށް،  އަށް 

އެދިވަވަރުހަތަ މެނައަށް  ގެންދަވަންވީމުދެއްވަ  ފުރުޞަތު  ނަށްންބަރުންޑައިގަންނަވާ  އެހެންވީމާން  އަޅުގަނޑު  .   ،

 ސް ގެންގޮސްދިނުމަށް. ރިރު މިގޮތަށް މި ކޮމިޓީ ވެއް ޤައެދެން މުށްބޮޑަށް ވަރަ

 

 ކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

 . ޝުކުރިއްޔާ އްވީތީ ވަރަށްބޮޑަށްހަގަކޮށްލަދެންބަރު ތިކަން ފާ! އިއްޒަތްތެރި މެއާދެ



  

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ ފްޠީސަން ލަ ރު ޙަންބަދާއިރާގެ މެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު

ދަސު   3ޑުގެ  އަޅުގަނ ފުވާލެއް  ބޭނުން.  ފެބްރުއަރީ  ންނަވާލަން  ސުވާލަކީ  ރާއްޖޭގަ  2012  8ރަތަމަ  އެކި  އި  ގެ 

ވަރަށްގިނަ  ޅުތަކުގަކަންކޮ ހިނގައިގެން ދިޔަ.  ޙާއި  މަ ދިސާތަކެއް  އެއީ  ތަޙުދެން  ގޮތުގައި    ސް ޤީޤު ވެ އްސަލަތަކެއްގެ 

ޕްކުރެ އޮފީހަރޮސެކިއުޓަ ވި،  ޖެނެރަލްގެ  އެމައްސަލަތައް ރ  ހުށަށް  ހެޅު  ވެސް  މެހެ  ވެސް  އަނު  މިހާރު  ދިވެސް  . 

  ވާ ޢު ނުވަތަ ނުނިންމަވާ ދަ  ފައި ނިންމަވާނެރަލް  ސެކިއުޓަރ ޖެރޮއްވެސް މައްސަލައެއް ޕްން އެއޭގެ ތެރެއި  ތޯއެބަހުރި

  ލަކީ. މަ ސުވާ. އެއީ ފުރަތަވެސް މައްސަލައެއްއޭގެ އެއް  ތޯ ރިއެބަ ހުގެ އޮފީހުގައި  ރަލް ނުކުރައްވާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެ

ނުކުރަދަޢުވާ ނުވަތަ  ވެސް  ނިންމަވާފައި  ވެސް  ނިންމަން  ވިޔަސް  މައްސަލައެޝަވާ  އެއްވެސް  ހުށަނާޅާ  އް  ރީޢަތަށް 

ސުލްގެ  ރަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެ   ނެތޯއޮންނާ ފުރަތަމަ  އެއީ  ދެއޮފީހުން.  ސުވާލަވާލަކީ. ދެން  އުޓަރ  ކީ ޕްރޮސެކިވަނަ 

   ވާހަކަ ކަށް ފޮނުއްވާ އުމުތަޤައުޓަރުން އެކި  ގައި ޕްރޮސެކިކުގްރާމްތަވަރަށްގިނަ ތަމްރީނު ޕްރޮ  ޖެނެރަލް އެބަ ވިދާޅުވޭ 

އަ އެކި އަދަދުތައް އާއި  އެގޮތުން  މިތަމްރީނުތަ  ވިދާޅުވޭ   އެބަ ވެސް    ދި  ވަރަށް    ހުރި. ދެން ހަމަ   ނަށް ވެފައި ހާތައް 

އަޅު ކަމެއް  ކިރަށްބޮޑަވަ  މެންނޑުގަރަނގަޅު  ވެސް  މަރުޙަބާ  ކަމެށް  އަޅުޔާ  އެއީ  އިގަނޑުއް  ވަރަށް  މެންނަށް  ނގޭ 

ޖެނެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކަ ދަތިކަން  އޮފީސް  ތަންހަރަލް  ޕްރޮލަ  ރަނގަޅު  ތަމް ފެޝަނަލުތަން  އައިން  އްސަ  ރީނުވެގެން 

މަދުކަ އަ  މާއިތިބިލެއް  ކަމަށް  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އެބައޮތް  ންބޫލުކުރަޤަ  ންޅުގަނޑުމެއެއީ  ވިދާޅުވެފައި   .

އެއްބަސްއާއިނާޗަ ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ވުއެކު  ތަމްރީނު   3މެއްގެ  އޮތްބެޗެއް  މިހާރު  އެއީ    ކުރެވިފައި  ކަމަށާއި، 

ކަމަޗައިނާ ތަމްރީނު ކުރެވިފައި އޮތް  ތެރެއިން  އިން  އޭގެ  ބެޗެއްގެ  ށާއި  ތަމްމުވައްޒަ  20ކޮންމެ    އި ފަކުރެވިރީނުފުން 

ކަމަ އަދި   15ށް  އޮތް  ތަމް   5  ޕްރޮސެކިއުޓަރުންނާއި  ސްޓާފުން  ސަޕޯޓްސް  ކަމަށް.  ރީނުއިދާރީ  އޮތް  ކުރެވިފައި 

ކީ އެއީ  ރަ ޕްރޮކިއުރޭޓަ މް މުގައި ޗައިނާގެ ސްޕްރީއަޅުގަނޑަށް ބަލާލި ބަލާލު ،މެންނަށްލަކީ އަޅުގަނޑުޅުގަނޑުގެ ސުވާ އަ

ފާޅުގަނޑަ އައެތަނުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު ވެސް މެ. ދެން އަޅުށް  އެއީ  މެންގެ ގާނޫނީ  ގަނޑުހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި 

   ވެސް. މި ޝަރުޢީ އޮނިގަނޑަކީވެސް އަދި  ކީ  މަނެއް ޗައިނާގެ ގާނޫނީ ނިޒާއޮންނަ ތަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް  ރަވަ  ނިޒާމާ

ގޮ ތަފާތު  ވަރަށް  ވެސް  ކަންކަމަކީ  ތަނެއްތަކަހުރިހާ  ހުންނަ  ފާހަ  ށް  އެގަކަމަށް  އަޅުގަވީމާހެން ވަނީ.  ގެ  ނޑު، 

   މި ގަނޑަށް އެބައިނގޭ ން އޮތްކަން އަޅުވެސް ކަންބޮޑުވު  ންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ އެހެން މެދިއް އެބައޮތް އަކަންބޮޑުވުމެ

ބައްދަކޮމިޓީ ކުރީގެ  ދައްކަވާފައި ލުވުންތަކުގައި  ގެ  ވާހަކަ  ބޭފުޅުން  ޗައިނާއިން  ފުޅުތަކުހުރި  ބައިވަރު  ން.  އެހާ 

އެއީ  ގެ ކަމު  ކުރާނުތަމްރީ  ރުންޕްރޮސެކިއުޓަ  އެބައޮތް.  އަޅުއެކަންބޮޑުވުން  އެއީކީ  ތުގަ ގޮރެވޭ  ބޫލުކުޤަގަނޑަށް    އި 

ރަޤައެންމެރަނގަޅު   އަދި  ކަމަކަށް  އަޅުގަޤަ ނގަޅު  އުމެއް  ވެސް  ކަމަކަށް  ނުކުރެވޭ ޤަނޑުމެންނަށް  އުމެއް    ބޫލެއް 

ތަމްޕްރޮސެކިއުޓަ  ހުންނާނެރީނުރުން  ކަންކަން  ރަނގަޅު  ވެސް.    އި ޗައިނާގަ  ރަންލުކު ބޫޤަން  އެކަ  ކުރާކަށް. 

ބުތަކެއް  ބައިވަރު ސަބަ  ކުރުމަށް މިދެންނެވި އެތައް ނުކިއުޓަރުން ތަމްރީ ޕްރޮސެއެ  ށްޕްރޮސެކިއުޝަނަ  ،ސްންނަމަވެއެހެ



  

ނުކު ބޫޤަހުރީމަ   އެއީކީރެލެއް  ގާނޫމެއަޅުގަނޑު  ވޭ  ބައްންގެ  މި  އޮނިގަނޑު  ގޮތާއިކުރަޓަންނީ  ބޭނުންވާ  އަދި    ން 

ހަޑިމޮކްރެ މިގެންގުޅެންކާއި  މަތަޓިކް  ބޭއުސޫލުތަކާއި،  ޕްރޮސެ  ބަލާއިރު  ގޮތަށް  ޖެނެރަލްގެކިއު ނުންވާ  ގެ  ހު އޮފީ   ޓަރ 

ބޭކުތްމަސައްކަ ތަމްރައްވާ  އޮތް  ރައްވަކުރީނުފުޅުން  ކަމަކަށްޤަ ން  އެ  އަ  އުމެއް  ނުދެކެން  އުމަކީ.  ޤަޅުގަނޑު 

އިތޯ އެހާ ގިނަ   ކޮންކަހަލަ ވިސްނުންފުޅެއްގަ. އެއީތޯނީ ކިހިނެއްލް އެކަމުގެ ދެކެވަޑައިގަންނަވަޖެނެރަ ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ

ތަމްރީނުއުޓަ ޕްރޮސެކި ޗައިނާއިން  އެގޮތަށް  ރުން  ނިންމަވާފައި  ހަމަ    ކުރައްވަމުންމަލުޢަކުރައްވަން  އެއީ  ގެންދަވަނީ. 

ރަވަ ކަމު ޤަނގަޅު  ރަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީތޯ އުމެއް  އަޅުގަނޑުނާއަކީ ޗައި  ގައި  ޕްމެން  ތައުޓަރޮސެކި ގެ    މްރީނު ރުން 

ޖިނާޢީ އައިސް  ކުވެގެން  ދަޢު  މިކަށުގެ  ހިންގުމުގައިވާކުރުމާއި  ހަމަ ންކަން  އަދި  ސް  އެކީއެއާ   .  ޕްރިމް  ފާހަގަކުރެވޭ 

ސްޓަރު ވެސް  ޝަންގެ ވެސް އެންމެ އިސްފަރާތް. އެއީ ޖަސްޓިސް މިނިރަކީ ޗައިނާގެ އެއީ އިންވެސްޓިގޭރޮކިއުރޭޓަ ޕް

ޕްރޮމެ.   ވެރެކު ސެކިއުޓް  އަދި  އިސް ސް  އްވުމުގެ  އެހެން  އެންމެ  އެހެވީމާބޭފުޅާ.  އޮ،  އޮނިގަނޑަށް  ތްތަނެއްން  ގެ 

ދެވަނަ   ދަންނަވާލީ  ސުވާލު މި  ގަނޑު އެ އްވާތީ އަޅުއެހެން ކުރަ ފާތުއިރު މިކަންނޑާއި އެހާ ތަގަމެންގެ އޮނިގަނޑުއަޅު

ގެ  ސިޓީ  ވި ހުގެ އިދާރާއިން ފޮނުއް ވީ މަޖިލީލަން ބޭނުންގަނޑު ދަންނަވާޅުސުވާލަކަށް އަތިންވަނަ އްގެ ގޮތުގައި. ވާލެސު

މަވަނަ    18ވާލު. އެއީ  ތް ސުރުގައި އޮނަ ނަންބަވަ  5 ދަނގެތި ދާއިރާގެރައްޔިތުންގެ  މް  ހާ  މެންބަރު އިލްޖިލީހުގެ 

އަދުއަޙްމަ މައްސަލަފު ބަލުން  ނބިކަގެ  ރަޙީނުކޮށްފައިވާ  ޖެނެރަލްގެ  އާލުހުން  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ފަރާތުން    ގުޅިގެން 

އުސޫލަކުރެއްވިމަލުޢަ އަޅުގަނ  ކޮބައިކަން  ސާޑުކީ  ފުލުހުންނަ އްފުކޮށްދެމެންނަށް  އެންގުމެއް  އެއްވެސް  ށް  ވަފާނަންތޯ. 

 އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން  އްރިރުޤަސުވާލުގެ ޖަވާބު އިއްޒަތްތެރި މު  3، މި   މާއި. އެހެންވީއެކީގައާ އަންގަވާފައިވާނެތޯ އެ

 .  އްޔާ ޝުކުރިބޭނުންވަނީ. ވަރަށްބޮޑަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ތުންރިޔާސަ

 އްޔާ.  ރަލް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރި ނެރު. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެތްތެރި މެންބައިއްޒަ ޔާ ޝުކުރިއް

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

މުއްޔާ އިއްޒަތްތެ! ޝުކުރި އާދެ ފުރަތަމަ  އެން  އްރިރު.ޤަރި  ގެ  2012ފެބްރުއަރީ    8އި  ޖަވާބުގަ ގެ  ކުރެވުނު ސުވާލު މެ 

ނުކުރާ  ކާތަދިސާޙާމި  ގެ  ފެބްރުއަރީ  8،  7ވަތަ  ނު ދަޢުވާ  މައްސަލައެއް  ގުޅިގެން  އެއްވެސް  މެންގެ  އަޅުގަނޑު 

ޖަވާބަ  .އޮފީހުގައި މިހާރު އޮންނާނެތޯ ދަވެ  އްގެ. ހުރިހާ މައްސަލައެއިނގޭތޯ  ކީ ނޯންނާނެއޭ އޭގެ  ފުލިފައި  ޢުވާ އުސް 

އަނެހު މިންނާނީ.  އަޅުއްކާ  ފުމެންނަކަގަނޑުހާރު  ވެސް.  ޞަތެ ރުށް  އުފުލާކަށް  އިތުރަކަށް  ދަޢުވާ  ނެތް  ވެސް  އް 

އިޖުސަބަ ޖިނާޢީ  ދެންތުގެ  ޢާރަބަކީ  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  މިހާ ކޮށް  ންއި ކިކްނެވިހެންގާނޫނު  އެފި  ދަށް  ނހި  ރު 

ހިތަޙު މައްގަމުންދިނޤީޤު  ބަކާ ސަލަތަޔަ  ތިއި  މީހުންގެ ންދުގައި  އުސޫ ތަކާ މައްސަލަ  ބި  ވަކި  ހަމަ  ލުތަކެއް  އި 



  

އޮތް  ކަ ތެރޭދުވަ  45  ދުވަހާއި  30ނޑައެޅިފައި  ދަޢުވާހެއްގެ  ކަމަށްގައި  ފަހު   ކުރަންޖެހޭނެ  އޭގެ  ގެ  ބުނެފައި 

ގަނޑުމެން ދަޢުވާ ނުކޮށް  ކަށް އަޅު، އިތުރަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާޤަ  ގަނޑުއްގައި ދަޢުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުޚެރީތާ

އަޅުއަދި މިސާލަކަށް  އެއީ  އަތްދަގަނޑުމެ  މަންގެ  އަޅުގަނށުން  ކަމަކަށް  ދިޔަ  މިހާތަނަޑައްސަލައެއް  ކަށް  ކަށް 

އޮފީހުގެ ތެރ ޖެނެރައުޓަ ޕްރޮސެކި ފާހަގަލްގެ  ކަމަކަށް  ދިޔަ  އެހެން  މިސާލަކަށް    އްވެފައެ ރޭގައި  ނެތް. އެހެންވިޔަސް 

ހުށަ މައްސަލައެއް  ފުލުހުން  އަޅުގަނޑުމެ  ކަމުގައިއޮތް  ނާޅުއްވާ  ވެސް  ދެނެންނަށްވިޔަސް  އެ  ލައިގައި  މައްސަ  އް 

ގެ މައްސަލަތައް ކޯޓުގައި  ފެބްރުއަރީ  8  ،ނަމަވެސްން. ދެން އެހެލުކުރަނީބޫޤަގަނޑު  އެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުވާޢުދަ

އަޅުމަތް ކަމެއް އެކަ ން އޮދިގުލައިގެން ގޮއްސަ އެބަހުރި. ކަންބޮޑުވު މެން ހުންނާނެ. ދެން  ޑުގަނކީ. އެކިފަހަރުމަތިން 

ދަޢުވާއޭގައި   ހަމަ  އެކިފަހަރު  ކުރެވިފައި ވެސް  ބަލާއިރުގައި  މައްސަލަތަކަށް  ބައެއް  ކޯޓު  ހުރި  އެ މަތިން    ތަކުން 

އަޅުގަނޑުމެން ނުހިންގިގެން  އެ މައްސަލަތައް  އެބަހުރި  އަޅުގަ  ނަށް  ރާނީ  މަލުކު ޢަމެން  ނޑުމައްސަލަތަކުގައި 

ހެކިތަކުގެ  ފެންނަން ހުރި  ހަމަ މަށް  ކަނގާފައި ހުރި ސް ހިޔަ. އެހެންވިކައިރީގައި އަހާފަ މެންންގޮތަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުކޮ

ބި އަޅުމައްޗަށް  ހުނާކޮށް  މައްސަލަތަ  ށަހަޅާފައި ގަނޑުމެން  މައްސަހުރި  ހިންކެއް.  އިދާރީ  ލަތައް  ދަތިކަމެއް  ގުމުގައި 

އަޅުގަނޑަކަ ކިޔާފައި  މައްސަހުއްޓެކޭ  ފައިށް  ގެނެއްސަ  އަނބުރާ  ނުގެންގުޅެވޭ ކުރެލް ލަ  އުސޫލެއް  ނުވެސް    ން. 

އަޅުގަނޑު  ގެންގުޅެވޭނެ ކަމަށް  އެހެންނަމަބޫލުޤަ  ކްންމެއެންނަށް  ގަނޑުމެއަޅު  ،ވެސްކުރަނީ.  ވެސް  ރިމިނަލް  ފަހުން 

މައްސަލައޭ    3ން  . މީގެއްތޯ ކޯޓުތަކުގައި އޮތީއް ދެލައެމައްސަ   3  ފެބްރުއަރީގެ ބާކީ  8ކޯޓުން އެބައޮތް މިހާރު ވެސް  

އެ    ދަންނަވަނީ.   އަޅުގަނޑު މި ލިބޭ މައްސަލަތަކެއްގެ ވާހަކަ ވާ  މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުރު  ބައިވަ   ޔަސް ވަރަށް ދެންނެވި

ރާ  ނބު ންތަކާއިއެކު އައުންނަށް ހުރިހާ ލިޔެކި ގަނޑުމެޓުން އަޅުމައްސަލަ ކޯ  2ތެރެއިން މިހާރު ވެސް  ލައިގެ  މައްސަ   3

ކީ ހަމަ  ހެކިންނަ  ހާރު. އެޒިރުކުރުމުގައި މިހާކިން  ހުރީ ހެމެންނަށް ދަތިކަމެއް  ޑުބައޮތް. މީގައި އަޅުގަނފޮނުއްވާފައި އެ

އެހެހުށަހެޅި  ލަތުން  އުދަ މެ.  ވެސް  ކޯ  ،ސްންނަމަވެހެކިން  ދިގުލައިގެން  މައްސަލަ  އެހާ  ޙަޤީޤަޓުގައި  ތުގައި  ގޮސް 

ފިކުރުގެ  ގައަޅު މީހުންގެ  ބޭނުން  ފާހަގަކުރަން  ބަދަލާ ތަތަފާނޑު  އައި  އެޅިގު  ށް  ހަމަ  ވެސް  ހެކި ގެން    ބަހުރި 

ސަބަބަށް    ނޭ. އެއް ނޫކަށް ބޭނުމެކުރީމަ ވެސް ހަމަ ބުނެފައި ތިމަންނަ ދެން ހެކިބަސް ދޭކްޓްއާރކުރަން ކޮންޓެ ޕްރިޕެ

ކޮށްފައި  ގަ  ފާހަންން ވަކިވަކިމެޅުގަނޑުހުރި މައްސަލަތައް އަ  ދެވިފައި ންށް ނުގެއަނޑުމެންނަށް ކުރިސް އަޅުގަވެޓަކައި  

. ތައް އަޅާފަށް ބަލާފައި ހުންނާނެ ހަމަ ބައެއް ފިޔަވަޅުށް ނުދެވޭނެ ކަމައަށް ކުރި ނަންގަނޑުމެއްސަލަތަކުގައި އަޅުމަ އެ

ކޯޓުއެހެންވިޔަ އޮތް  ސް  ކޯޓުގައި  މުޅިއެކު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ތެރެއިމައްސަލައި  3ން  މައްސަލަ    2  ންގެ 

އަގަނޑުއަޅު ލިޔުންތަމެންނަށް  މިހާރު  ލިނބުރާ  މިއޮތީބި ކާއިއެކު  ވިދާޅުފައި  ހެކިން  ވެފަ.  އޮތީ  ވޭ  ކުރެ ރުޒި ހާއި 

  އެކުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން މި   ހަމަ ފުލުހުންނާ  ންނަށް ވެސްމެދެން އަޅުގަނޑުށޭ.  މުން އަލުން ހުށަހަޅާވުގޮތް

އެކަމަކު    އެއް ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ. އެ ކަށްޑައަޅުގަނ  ނޫންތޯ  ތޯވެވޭނެ. ރީޗްއައުޓް ވެވޭތޯރީޗްއައުޓް   އެ ހެކިންނާ  ދަނީ

ދަނީކުރަމުސައްކަތްމަ ދުވަސްތަކެއް   ،ން  އަޅު  ވަރަށްގިނަ  ވެސް  މެންގަނޑުވެއްޖެ  ރާތާ.  ކު ކަތްމަސައް  މި   މިހާރު 



  

ނެ ކަމަށް ކޯޓުން  ފަހު މައްސަލަ މިއަދު ފޮނުއްވާ. ދެން އެންމެއޮތީ ފޮނުވާލާފަ މެފަހުން ކޯޓުން މި ކުރަމުން ގޮސް އެން

ދެން  ންނަށް އައިކަމެއް ނޫންކަމެއް  ގަނޑުމެއްސަލަ އަޅުމަ   ތަނަށް އެ މިހާގަނޑު އެކަން މިއަދު  ވެފައި އޮތީ. އަޅުޅުވިދާ

އަޔަގީންކަމާ ދަންގަނޑަޅުއިއެކު  ދަތިނަވާ ށް  އަދި  ދެން ލަން  ސު   2  .  މެވަނަ  އިއްޒަތްތެރި  ގޮތުގައި    ންބަރު ވާލެއްގެ 

ޗަ ސުވާލަކީ  ޕްރޮގްތަމްރީ  ގެނާ އިކުރެއްވި  ކީ ނު  ޗައިނާއަށް  ނުވަތަ  ބޭފުޅުން  މެންގަނޑުއަޅު  ތޯ އްވެގެންރާމްތައް  ގެ 

އިވަރު ސުވާލުތަކެއް  ބަ  ވަރަށްގުޅިގެން ވެސް    ލާސުވާކޮމިޓީން ކުރެއްވި    ފޮނުވަނީ. އަޅުގަނޑު އެ  ކުރަން މިތަމްރީނު

ފައި އޮންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން ސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާއޭގައި ވެ  އެއްގެ ޒަރީޢާއިން.ހުރި ކުރައްވާފައި ސިޓީ  ޑާއަޅުގަނ

ތަމްރީނު އި މުވައްޒަނާސެކިއުޓަރުންގެ ޕްރޮއޮފީހު ސަބަބެއް    ޞަ ރުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ޚާއްޔާޚުތި އި  ށް ޗައިނާ ކުރުމަފުން 

ގޭތޯ މިހާތަނަށް  އިނ ތުގައި ވެސް ހަމަ އިމްޕްލިމެންޓް ކުރެވުނު ހަމައެކަނި އެމް.އޯ.ޔޫއަކީ އެއީ އް ނޫނޭ. ޙަޤީޤައޮވެގެނެ

ސޮއިކޮށްފަވެ އެބަހުރި  އެމް.އޯ.ޔޫގައި  އެސް.  އިމްޕްލިމެންވިޔަސް ހެން .  ދިޔަ  ޓޭޝަނާ  އިޝޫ  އިހަމައަށް  ޚަރަދުގެ  މަ 

  ދިންއިރު އިމާތު ފޮނުވަ މަޢުލޫފުޅުވެގެން އެން ބޭނުންޓީޅުގަނޑު އޮންނާނެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިށްވޭ. އަވެސް ހަމަ އިޝޫއަކަ

ދަންނަވާފައި   ދެ  މިވެސް  ބޮޑަށް  ފުދަތުރުގެ  ބައި  އެކްސްޕޯޝަރ  ބޮން  ޓްރިދޭވަރަކަށް  ގޮޕްތަޑު  ތުގައި  ކެއްގެ 

ން  ގައި އަޅުގަނޑުމެ ށް ބަލާއިރުހޭ ޚަރަދަކުރަންޖެ  ނުންވަނީ. އެ ދަތުރުތަކުގައި މި ފާހަގަކުރަން ވެސް ބޭ  އަޅުގަނޑުމެން

ޚަރަދުގެޓް ޓިކެދެކޮޅުހަމައެކަނި   ޕޮމި  ދޭން    މަޖެހެނީ. ދެން  ގޮތުނީއެއްގެކެޓް  ކޮ  ކުއްޖަގައި  މިދޭ  ންމެ    150ކަށް 

މި  ޑޮލަރު އެހެންވީޖެހެނީދޭން  މި  މާ.  ޚަރަދުތައް  ކަމެއްގެ  ހުރިހާ  އެހެން  އެ   ޗައިނާއިން.  ހަމަޖައްސަވަނީ،    ދެން 

ނޭފުޅުންގެ  ބޭ ހުންނަ  ކޮލެޖެކުންމިންގައި  ޕްރޮސެކިއުޓަރސް  ކޮލެޖަކީ  އްޝަނަލް  އެ  އެތަނުހުރޭ.  ތިބެވޭނެ    ގެ 

ހަމަޖައްއި ހުންންތިޒާމްތައް  އެގޮތަށް  ފަރުމާކު  ،ނަސާފައި  ނުވަރެވިއެގޮތަށް  ޑިފައި  ހުންނަ  ކުރެވިޒައިންތަ  ފައި 

ކަމަށްވަންޏާ    ވުން ތިގޮތަށް އޮތްޑުކަންބޮ  ހަމަ ތި އަޅުގަނޑަށް  ޔަސް ނީ. އެހެންވިސޭހަވަވީމަ ތަންކޮޅެއް ފަކޮލެޖްތަކެއް

ނޫންގަނޑުއަޅު އިޝޫއެއް  އެއްވެސް  ޗައިނާއާމެންނަށް  އެއީކީއެއް  އެގްރިމެންޓެ    މި  އަދި  މިހެން  އެކުގައި  އްގައި 

ކަމަކުށްފައިކޮސޮ އޮތެއް  ޕްރޮތަ   މިއި  ރަމްރީނު  މިއަށްވުރެ  ބަދަލުގައި  ތަމްގްރާމްތަކުގެ  ފުރުޞަތުތައް  ނގަޅު  ރީނުގެ 

ވެ އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ހަމަ  ޙާބޫލުކުރެވޭ  ޤަ  ލުކުރަން.ބޫޤަސް  ހުންނާނެ  ފުލަތުގައި  ލިބޭ ޞަތުރުއެ  އެގޮތަށް    ތައް 

ތަމްރީނުކުރަކަމަށްވަންޏާ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން  މިމު  ރަށްއަން  އަޅުގަނޑުވުރެ  ފުރުޞަތުތައް  ބޭނުން.  ނގަޅު  ހަމަ  މެން 

ބޭނުންއުޓަ ސެކިޕްރޮ އަޅުގަނޑު  ރުންނަށް  ފާހަގަކުވާކަން  ބޭނުހަމަ  އަޅުރަން  ދެން  ކޮމިން.  ހަމަ  އާއި  ގަނޑު  ޓީ 

ބަހުރި  ކެއް އެތުތަހަމަ ރަނގަޅު ފުރުޞަ  ،ރުޞަތުތައްހުރި ފު  ފައިބިނަށް ލިނަށް މިހާތަންކޮށްލިން އަޅުގަނޑުމެޞާއްޙި

އެހެންނަމަވެސްލިބިފަ ފުރުމެންއަޅުގަނޑު  ،.  ލިބޭ  މިހެން  ބޭފުޅުން  ގައި  ޞަތުތަކުނަށް  ނިސްބަތުން  މަދު  ވަރަށް 

ވަރަށް  ބައިވަރު    ފޮނުވޭލެއް  ވިޔަސް  މަދު.  ކަމުގައި  ލިބުނު  ދަތުރުތަކުގިދަތުރުތަކެއް  އެންނަ  ބޭފުޅަގައި  ކު  މެ 

ޕާ ނިޓްރެއި ފޮނުރންގ  މި  އެހެޕަސްއަށް  އަޅުވަނީ.  ބައެއް  ގަނޑުންވިޔަސް  ހުންނާނެ  ކޮށްފައި    މަސައްކަތްތައްމެން 

ޓްރެއިނަ  އެ  ރަނގަޅު  ނުވަތަ  ގެނެސްގެޕްރޮސްކިއުޝަނަރއެއް  މާލެއަށް  ބޭފުޅަކު  ދެވޭނެ  ތަމްރީނު  ރަނގަޅު  ން  ށް 



  

ޕްރޮސެ ހުރިގެނޑުމެންއަޅުގަ ޕްރޮގްންނަށް  ރުކިއުޓަ ހާ  ތަމްރީނު  ހިއެ  މެންނަށް  ގަނޑު އަޅުކުންއުސޫލަންގޭނެ  ރާމްތައް 

ކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ތޯ.އެކަން  މިހާތަނަށް  ކަންނޭނ  ޔުނިސެފާއަދި  އެކަނި  ތަމްރީނު  އެކުގައި  އެކަހަލަ  ގެ 

ކުރި ރާމްޕްރޮގް ޔޫ އަތަކެއް  ހަމަ  ގެންދެވުނީ. ވަރަށް  ވަރަށް  ޕްރޮ ށް ރަސްފުލް އައުޓްކަމް  ތަމްރީނު  ގްރާމްތަކެއް  ނގަޅު 

ގެމިހާތަ އެންދެނަށް  އެބަހުރި.  އަޅުވަރަ  ހެންވިޔަސްވިފައި  ފުގަނޑުށްމަދު  އެ  ލިބޭ  ދެން މެންނަށް    ރުޞަތުތައް. 

  ހަމައަށް   މެންނާނޑުރެވި ހަމަ އަޅުގަކު ޤުއްސަލަތައް ތަޙުޤީކެއްގެ މަތްތަ ނަވާނެ ވަރަށްގިނަ ޖިނާޢީ ބާވައެނގިވަޑައިގަން

މީގެ އެބައާދޭ. އަންނައިރުގައި  ކޮންމެހުށަހެޅިގެން  ޕްރޮ ގުޅޭގޮ  ކާ ބާވަތަ  ން  ތިބި  ލިބިފައި  ތަމްރީނު  ކިއުޓަރުން  ސެތުން 

މުހިންމު އިންތިބުމަކީ  ކަމެއް.  އަޅު  ބާވަތްތަކާ   އޮފީހުގެމެން  ގަނޑުޓަރނަލީ  ހަމަ  ވެސް  ވަކިވަކި  ގުޅު  ތެރޭގައި  ވާ 

ގާއިމްއްނިޓްތަޔު ޔުވެ  ފައިކުރެވި  އެ  އެބަހުރި.  ހެޑްސް  ސީނިއަ ކުރަނިޓްތައް  ވަކީއްވާ  ވެރ  އެބަތިބިލުން  .  ސް 

ޞަތުތައް ބޭނުންވާ ކަމަށް  ނަށް ފުރުންތިއްބަވާ ޕްރޮސެކިއުޓަރުމި  ޕޫލްގައި  އަދި ހަމަ  ނަށާއި  ލުންވަކީ   ، އެ އެހެންވީމާ

 ސުވާލު.  ވަނަ  3  .ވާލު އަދި އެއްފަހަރުމެ ފަހުން ކުރެއްވި ސު އެންބޫލުކުރަނީ. ދެން  ޤަ އަޅުގަނޑު

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ ފްޠީން ލަ ސަހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަ

ގެ  ތުން ވަނަ ރައްޔި  18އި އޮތް ސުވާލު. އެއީ  ވަނަ ނަންބަރުގަ  5ވި ސިޓީގެ  ޖިލިސް އިދާރާއިން ފޮނު މަ! އެއީ އާދެ

ދާއިރާގެމަޖިލީ ދަނގެތި  އިލް ހުގެ  މެންބަރު  އަޙްމަދުއަމް  ހާ  މައްސަލަފުލުލުން  ބަކަނބިނގެ  ރަޙީނުކޮށްފައިވާ    އާ ހުން 

ފަރާތުން    ކިއުޓަރޕްރޮސެގުޅިގެން   ކޮބައިތޯކުރެއްވި އުސޫލަމަލު ޢަޖެނެރަލްގެ  އެއްވެ   ކީ  ފުލުހުންނަށް  ދެން  ސް  އާއި 

 ގާފައި އޮންނާނެތޯ.  ގޮތުން އަން އެންގުމެއް އެއާއި ގުޅޭ

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

އިނގޭތޯ.  ! ޝުކުރިއާދެ މަޖިލީ ވަނަ   18އްޔާ  ދާއިރާގެ ހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  މް  ހާ ލްއި   މެންބަރުރި  އިއްޒަތްތެ  ދަނގެތި 

އޮފީހަހުމަތުރަޙީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުން  ފުލުއަޙްމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން   މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަށް  ކުރެވުނު 

ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެ  ވޭ ހުށަހަޅާފައި ނު  ފައި ވެސް ނުވަތަ  މެއް އެނގިއެކަ  ށްނަކަންއިނގޭތޯ. އަދި އެކަން ހިނގާދިޔަ 

އެގަނޑުމެންއަޅު އެޓެންޝަނަގެ  އައިއްސަށް  ޝަކުވާކަން  އެފަދަ  ނެތް.  ވެސް  އަޅުއެއް  ވެސް  މެންނަށް ގަނޑުއެއް 

. އަދި  ޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް އައުމުގެ ކުރިން. މި ކޮމިބަލް ޗެކް ވެސް ކުރިންހަމަ ޑަނޑުމެން  އަޅުގަ  ނެތް.ފައި  ހުށަހެޅި

ވާފައެއް  ނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވެސް ހުށަހަޅުއްކޮށްދިޤުތަޙުޤީ  އެއްސަލަމައްފަދަ  އެ

ނޫން. އެކަމަނެތް އެ  ކު. އެހެނެއް  ހިނގާދިޔަ މާފަހުން  ވާހަކައަކީ އެކަން  ފަހުން  ނގިކަމުގެ  ކަމެއް ހި  ކަހަލަވަރަށް 

ގެން  ގުޅި  ންނަށް ވެސް ލިބިފައި އޮތީ. ދެން މިކަމާމެއަޅުގަނޑުސްތަކުން  ނޫ  ންއަނެއްހެ  ށްމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަލޫޢުމަ

ނީ. އެއީ އަޅުގަނޑު  ކުރެވެބޫލުޤަމެއް އޮޅުންފިލުއްވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ދާރާއިން ޙަޤީޤަތުގައި ކަންކަފުލުހުންގެ އި



  

އެކަމަކު    ވޭ.މަށްންތައްތަކެއް ހިނގި ކަކަކޮންމެވެސް  ތޯ. ކުރިއިރުގައި  ފަހުން އިނގޭ  ކަންތައް   އެ އަރ ކުރިން  ކުއިން

ޑީ އޭގެ  ނޭނގޭޓެއިލެ އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެން  އް  އިދާރާގެ  .  ފުލުހުންގެ  ހޭދަވެރޭތެ ވިޔަސް  ވަގުތުތަކެއް  ދިޔަ  ގެންގައި 

މަ ދެއްވިޢުކަމަށް  ފުލުހުލޫމާތު  އެކަ  މައަ  ން ން.  އެ  އިދާރާއިން  ފުލުހުންގެ  އޮޅުންލޫމާޢުޅުގަނޑަކަށް  ނެ  ފިލުއްވިދާ ތު 

ދެން  ބޫލުކުރެވެނީޤަކަމަށް   މައްސަލަ.  ހަމައަށް  އަޅުގަނޑަށް    އެއް އަޅުގަނޑުމެންނާއި  ނާޝިދު  އައިއިރުގައި  ހީވަނީ 

ޕްރޮސެޑިގެ  އޭ ދެއްތޯޓްސިކިއުޝަންގައި  އުޓީ  ކަންނޭނގެ  މައްސަލައިގައި  ކުރެއްވިން  އާދެ!    ކުރެއްވި ؟ އެ  ދެއްތޯ. 

އަޅުގަނޑުމެން ސުވާ ކުރެއްވިއިރުގައި  އެ  ފުލުހުކުލު  އޭރުރިން  ފުލުހުން  ންނަށް  ކުރިއިރު  ދެން  ސީދާ  އެއަކަށް  ގައި. 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ނެއްގެންޅިގު  ޝޫއާއެ އި  ދެއްވާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުއެއް ޖަވާބެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޙަސަން ލަޠީފް.  ،ނަވާލުމަށް ޓަކައިވާލެއް ދަންގުޅޭ ސުއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްލަޠީ ޙަސަން  މެންބަރު ރާގެ އި ދާ ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ޙަޤީ ޝުކުރިއްޔާ.  މިދެންނެވިއާދެ!  އަޅުގަނޑު  މަޤުޞަވާލުސު   ޤަތުގައި  ޕްރޮސެދަގެ  ޤާނޫނުއަސާސީން  ކިއުޓަރ  ކީ 

އިޚްޖެނަރަ ލިބިދޭ  އެބަ  އިނގޭލަށް  މިކަހަތޯތިޔާރެއް  ކަންކަ  އިތަޙުޤީ  ހިނގީމަ ން  ލަ  އެ ކުރަނީޝިއޭޓްޤެއް    ން 

ދެންނެވުފަރާތް އިޚްތި ތަކުގައި  ހިނގިކަން  ޔާރުމުގެ  މިކަން  ޖެނަރަލް  ކިއުޓަޕްރޮސެ .  ފަހުން    ވިދާޅުވޭ އެބަ  ރ 

ވިސްނިވަޑައެއްނުގެންނެކަ  ންނެވިއެނގިވަޑައިގެ އެހިސާބުން  ތަޙުޤީމަށް.  ކުރައްވާވިތޯ  އިނީޝިއޭޓް  ކަށް  ޤެއް 

ދަން އެއާ  އްނަވާކަށެފުލުހުންނަށް  އަދި  ފުލުހުން  ގޮތުން  ގުޅޭ.  ނުދެއްވީމަ  އިތުދެ  ޖަވާބު  ޕްރޮސެން  ކިއުޓަރ  ރަށް 

 ނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ބޭ ސުވާލު ދަންނަވާލަންނެ ކަމެއް ނޯންނާނެތޯ އަޅުގަނޑު އެ ވޭއްރަލް ކުރެޖެނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގެންދަވާ.ކުރިއަށް  

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

އަޅުގަނޑުދެ  ޝަނަކީކިއު ސެޕްރޮ  ޑިއުޓީ  ގައިޤީޤަތުޙަ މަރުޙަލާއެސިޓް  ން  ޕްރޮސެކުރާ  ނޫން.  ދެން  ކިއުއް  ޓަރުންނާއި 

ވުނުކަން  ކުރެ   ގެ ތެރޭގައި އެ ސުވާލުންޝައުކިޕްރޮސެ ނޑަށް ޑިއުޓީ  ނީ. ދެން އަޅުގަވާކުރައްޓްސިސީނިއަރ ބޭފުޅުން  

އިނގޭތޯ ފަހުން  ވަރަށް  އެނގުނީ  ހަމަ އެއީ .  ވެސް  ދެން  ވީގޮތަ    ބޭނުންވަނީ.  ންނަވާލަން  ދައަޅުގަނޑު  ށް  އެކަން 



  

އަޅުގަނޑުމެންޔައެހެންވި ތަޙުޤީޤުގެ  ސް  އަންގާފައެއްއެފަރާތުން  އަޅުގަނޑު    ނުވާނެކުރަން  ދެން  އެއީ  އިޝޫގައި.  އެ 

 ދަންނަވަން އޮތް ޖަވާބަކީ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އެބަ އޮތް.  ބަރުން ވެސް ފުއެހެން މެންތެރި  އިއްޒަތް.  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

  ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ފައި އެއަށްފަހުގައި އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެށް އަޅުގަނޑު ވެސް ސުވާލެއް ރައްދުކޮށްލާއެ ދެމެދަ

ޕްރޮސެ އަރުވާނަން ޗައިނާގެ  ޕްރޮސެކި.  އިއުޝަނާއި،  ކުރައްވާ  ރާއްސްޓިޓިއުޝަންކިއުޓް  ޕްރޮސެ ނާއި  އުޓަރ  ކިޖޭގެ 

އެގްރިމެ  ރަލާޖެނެ ކުރެއްވި  އެމް.އޯ.  ންޓްމި  ދަށުން  ނޫނީއްޔާ  ސާފުކުރަޔޫގެ  ލިއަޅުގަނޑުމެން  ބައެއް    ންޔުމުން 

  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި   ބަ އޮތް. އޭގައި އެއްވެސް ލިބިފައި އެސިޓީން  . އަދި  ދެންމެވެސް ދެއްވައިފި  ލޫމާތުގެ ޖަވާބުޢުމަ

ދެންމެ ޕްރޮސެ  ހަމަ  ޖެނެ ވެސް  ވިކިއުޓަރ  ވަކި  ރަލް  ފަދައިން  ނޫނޭ  ޞަ  އްޚާދާޅުވި  އޮވެގެނެއް  ސަބަބެއް 

ޖެނެޕްރޮސެ ފަރާތްޕުޅުންކިއުޓަރ  މިރަލްގެ  ކުރައްވާފައި     ފާހަގަވޭ ވަކަންތައްތައް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން    ނީ. 

އެބަ ވެސް  ޚަރަދުތަކެއް  ޕްދޭ.    އެއާއެކުގައި  ކޮންމެ  ފޮނު   ކޮންމެއަދި  ރަކަށްކިއުޓަރޮސެހަމަ  ކޮންމެ  އްވަޕީ.ޖީން  ވާ 

ދައުލަތުން  ސްޓާފަކަށް ހަމަ  ޚަރަދުވޭ  އެބަ  ޕޮޓިކެޓް  ޚަރަދުވޭ.  އެބަ  މަނީ  ނެތި،  ކެޓް  ސަބަބެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި   .

މިނޫނުއަސާސީގަޤާގެ  އަޅުގަނޑުމެން ނިޒާ  އި  ވަރަށް ޑިމޮކްއޮތް  ގޮމަކީ  ނިޒާމެއްގެ  ބުނަނީތުރެޓިކް  މި  . ވަރަށް  ގައި 

އުސޫލުތަކުން  ޑި ކަމެއްހުރި މޮކްރެޓިކް  ގޮތަވެސް  ހާ  ހިމާޔަތްވާނެ  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ  އެ  ޢަށް  ،  މަލުކުރެއްވުމަށް 

ނެތިބައްޓަންކުރެ ސަބަބެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ދެން  އޮތީ.  ކަހަލަ    ވިފައި  ދައުލަތުށްކަޤައުމަމިދެންނެވި  ހަމަ    ން  

ފޮނުވުޚަރަދުތަކެއް   އެހެން  ކޮބޭނުމަމުގެ  ކުރެވިގެން  ދު؟ ބައިތޯކީ  ކަރާސްތާއަ  ރުމި  ބަލާ  ވަނީކަށް  ،  ނަމަމަށް 

ޓްރެ  އައިއިންޗައިނާއިން  ޑި  ސްވެގެން  މި  ގޮތްތަކަދުރުވެވޭ  ނުއަސާސީއާ ނޫޤާކް  މޮކްރެޓިއަޅުގަނޑުމެންގެ  ށް  ނެ 

ގައި  އް. ހަމަ އެއާއެކުއިވާ ސުވާލެފެދިފައު ގަނޑު ހިތުގައި . އަޅުވަނީތޯ މަޤުޞަދަކަށްވެފައިވިސްނުންތައް ބައްޓަންކުރުން

ރޭގައި އެބަ  ތެ  އޭގެއްވަވައޭ.  މުތަކަށް އެބަ ފޮނުއެނޫން ވެސް ޤައު  ހުރި އަދިފާހަގަކުރައްވާފައި އެބަ    ންލާނައިދަންނަވަ

މިގޮތުން  ގާތްގަނޑަކަށް  ނަން ވެސް އާދޭ.    އޮތް  އެނޫން    ދެންޗައިނާގެ  ބައިވަރު  އަދި  ޤައުމުތަކެއްގެ ނަން  ވެސް 

ދެން ޗައިނާއިން އެކަނި  ންނަށް ޓްރެއިނިންގ ލިބިފައި ވަނީ.  ވަރަކަށް ބޭފުޅު  40. މިހާތަނަށް  ނީ މި އިންނަސައައިއް

އެބަ އަރާ   އެހެންވީންޑަކައުރަ  3.  އިނގޭތޯ  60ބެލީމަ  ފޮނުވާ.  އެބަ  ބޭފުޅުން  ފަހަރަކު ވިއްސަކަށް  މާ،  ށް ކޮންމެ 

އެކަނި  ޗައި  60ކަށް  ގާތްގަނޑަ ވީބެލިނާއަށް  ހިމެނިގެންތޯ  މާ،  އެހެންވީނަމަވެސް.  ކަމުގައި    ދެންނެވި މިޗައިނާ 

 .ލު..އަދަދު ދިމާނުވާތީ އަޅުގަނޑު މި ސުވާމި ؟ ކަށް މި ފޮނުވެވެނީޤައުމުތަ

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝައުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާޕްރޮސެކި



  

ގޮތަ  ،ނޫނޭ  ތޯ.އިނގޭ  ދެ! ޝުކުރިއްޔާއާ ވިދާޅުވި  ތި  އަދަދު  ފޮނުވި  ދިމާވާޗައިނާއަށް  މިހާ   3. ހަމަ  ނެށް  ރު  ބެޗް 

ނުވިފައި  ފަހަރެއްގެ މަތީން ފޮ  3އަށް  ނާޗައިބޭފުޅުން މިހާރު    60،  ވީމަބޭފުޅުން  20ބެޗެއްގައި  އި ކޮންމެ  އިރުގަފޮނުވި

އޭރުގައި   ތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން، ދެން އަޅުގަނޑު ޤައުމު ދެޓް އެހެން  ން އެޑިޝަން ޓު . އެހެންވީމާ، އިތޯމިއޮތީ އިނގޭ

ލޫމާތު  ޢުޞީލުކޮށް މި މަނެ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ތަފްންނާއޮ  އިފަދަންނަވާސް  އިރުގައި ވެނުވިޖަވާބު ފޮސިޓީގެ    މަހަ

ޕްރޮސެހުންނާ މި  ކަމަށް  ޖެނެ ކިއުނެ  އޮފީހު ޓަރ  ކޮން  ރަލް  ރިޕޯޓުގައި  އަހަރީ  ވަގެ    އެ   ންނެވީ.ޑައިގެބޭފުޅެއްކަން 

   ޕްރޮގްރާމްގައި މްރީނު އެ ތަބޭފުޅުން    އެ ކަމާއި    އްގައި މެ ގްރާނު ޕްރޮވަޑައިގަތީ ސީދާ ކޮން ތަމްރީވެބައިވެރި ބޭފުޅުން  

. ދެން  ތައް ހުންނާނެލޫމާތުޢު. އެ މަކަންމެއްގައި ، ކޮން ޤައުރީނު އޮތީ ކިހާ މުއްދަތެއްގައިހޭދަކުރެއްވީ، މާނައަކީ ތަމް

ރިޕޯޓަކީހަމަ   ރަނީ ބޫލުކުޤައަޅުގަނޑު   އަހަރީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މަޖިލީހަށް  މި  އެ  ހުށަހެޅިގެ    ރިޕޯޓެއް.  ންދާ 

އެ    ނާނެޝާޢިއުކޮށްފައި ހުންލޫމާތުތައް ހުންނާނެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓްގައި ވެސް  ޢުއެ މަ  ރިޕޯޓުތަކުގައި 

މަ އެ  އެހެންވީމާ،  އެޢުރިޕޯޓުތައް.  ދެން  ހުންނާނެ.  ގޮތަށްގޮއްލޫމާތުތައް  ވިދާޅުވި  ތި  ވެސް  ޑިމޮކްރެޓިކް    ތަކަށް 

ދުރަށް  ކާއުސޫލުތަ ވިސްނުމަކީއުގެންދިއި  ނޫން  އެ މެއް  ނެތް .  ވިސްނުމެއް  އެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ.    އްގޮތަކަށް 

މިދަ  ،ންނަމަވެސްއެހެ ކުރިން  އެކްސްޕޯޝަރންނައަޅުގަނޑު  މުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތަށް  ގޮތުވާލި  ހަމަ  ގައި  ގެ  ވެސް 

ތަ  ރާނެ ނުވަކުރިއައިތުރު    އެއްވެސް  މިހެން ހަމަދު  ބޭނުންވަނީ އެ އަބަދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު    އް ނުލިބޭ.ތަފުރުޞަތު

ފުންތަކެއް އެހެން އެއްވެސް  އެހާ ބައިވަރު އަދަދެއްގެ މުވައްޒަ،  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ބި ޑިވެލޮޕްކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލި

ޕްރޮސެ  ސްޓިޓިއުޝަނެއްގައި އިން އެއްވެސް  ޖެނެ   ކިއުޓަރވަކި  ނޫން.  އެކަންޏެއް  އޮފީސް  ރަލްގެ 

ނުގެންގުޅެއުޝަނެއްގަޓިޓިއިންސް އަޅުގަނޑުއި  ކަމަށް  އެހެންޤަ  ވޭނެ  އެ ބޫލުކުރަނީ.  ވަންޏާމުން  ކަމަށް    ނޫން 

  ކޭ . އެހެން މުއައްސަސާތަކެބޭފުޅުން ދާނެ  ށް އެދިމާލަ  ނގަޅު ފުރުޞަތުތަކާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ރަ

ޕްރޮސެ އެއްގޮތަށް   އޮފީހަކީ  ކިހަމަ  ޖެނަރަލް  ޓަރން  ވެސްއުޓަރ  މުއަހަމަ  ހައި  މާ،  އެހެންވީ އްސަސާއެއް.އޯވަރ 

  ގަނޑު އެ އި އަޅުޓަކަ   ބުމަށްއަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީކީ މުވައްޒަފުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީހުގައި ބޭތިއް  ވިޔަސް  އެހެން

ތެރި  ޒަތްމެ އިއްދެން  ވިޔަސް  ކީ. އެހެންތަކަށް ވެސް މިދަންނަވަނީއެއްގޮ  ބޭފުޅުން ޗައިނާއަށް ފޮނުވާ ވާހަކައެއް ނޫން

މެ ފާހަގަންބަރަކު  އެހެން  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ގޮތަށް  ރަނގަޅު  ބޫލުޤަވެސް  ކުރެއްވި  ޗައިނާއަށްވުރެ  ހަމަ  ކުރަނީ 

ވެސް ކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ  ތް  އަޅުގަނޑު މަސައްކަ ދޭންއި ށް. އަދި އެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދަ ނެ ކަމަނާތުތައް ހުންރުޞަފު

އަޅުސިޓީގައި   ދެންނެވެސް  އެއީވާހަކައެ  ވިގަނޑު  ފޮރި  އް  އޮފް  މަސައްކަތްތައް  އެ އާޒާއެފެ  ންމިނިސްޓްރީ  ވެސް  ކު 

ވާ މިދަޅުގައަ  ،މިހާތަނަށް  ،ނަމަވެސްއެހެންހަކަ.  ކުރެވުނު  ސަރުކޮންނަވަނީކީ  ނޑު  މި  ވާހަކައެއް  ންމެހެން  ކާރުގެ 

އެހެން އޭގެވިޔަސް  ނޫން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރެސްޕޮމިހާތަނަށް  ލޯ  ވަރަށް  ހިތާމައާންސް    އްކޮށް އެ   އޭ 

ފުރުޞަ އެ  ހޯޙަޤީޤަތުގަ  ތުތައްދަންނަވަންޖެހެނީ.  ވެސް  އި  ބަޖެޓެއް  އެކަށީގެންވާ  އެކަމަށް  ދެން  ދައެއްނުދެވެއޭ. 

އަޅުގަނަންޖެއޮން ކަމަށް  އެހެން ބޫލުޤަނޑު  ހޭނެ  ދެ ކުރަނީ.  މި  ހަ  ވިޔަސް  އުކަންތައް  ތެރެއިން  ރުދަނާ  ސޫލެއްގެ 



  

ގޮތްތައް   ކުރެވޭނެ  އަތަމްރީނު  ފެންވަރުގެ  ޅު  ނގަރަ  ، ކިއުޓަރުންޕްރޮސެ ނަކަށް  ނޑުމެންގަޅުނުހޯދާ 

އޮފީސްތެރެއަކު  ޕްރޮސެ އަޅުގަނޑު  ބޫލުޤައަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ނުއުފެއްދޭނެ  ކިއުޓަރުންނެއް  ހަމަ  އެއީ  ކުރަނީ. 

ދަން މިހެން  ބޭނުން  ޕްރޮސެ ނަވާއިރު ދަންނަވާލަން  ގިނަ  ހަމަ  ވެސް  %ގައި  ނުވަތަ  % 90ކިއުޓަރުންނަކީ   ،80  

ފަކިއުޓަރުންނަޕްރޮސެ ޑިގްރީއަކީ  އަޅުއެއް  ކާ ސްޓް  އައިސް  ވިތްމެންގެ  ގަނޑުކޮށް  އެނީ  އުއައޮފީހަށް  ޓް 

ހަމަ    އެއްއެކްސްޕޯޝަރ ގިނަވާނީ  އެ ޖުއޭޓް ގްރެ  ށްއަލަނެތި  އެހެންކަމުން  ބޭފުޅުންނޭ.  ވަޑައިގަންނަވާ    ވެގެން 

ތަކާއި  ސޫލުއި ހުރި ރަނގަޅު އުއި ހުރި އެހެން ޤައުމުތަކުގަފަދަސްކޮށްދީ، ކުރިއަރާހަމަ ކަންތައްތަކެއް    ފުޅުންނަށްބޭ

މި    ދޭން އަޅުގަނޑު ހަމަހޯދައި  ފުރުޞަތުތައް  ކަމެއް. އެންނަންޖެހޭނެ  އޮ  ހަމަ  ދިނުމަކީޓިސަސް ދަސްކޮށްކްގުޑް ޕްރެ

ކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކަށް  ފަހިފަދަ ފުރުޞަތެއް  ން ބޭނުން. އެއީ އެއި ވެސް ދަންނަވަގައިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީ

ބަ  މެންޑޭޓް  މި  ކޮމިޓީގެ  ކަމަށްމި  އޮތް  ފުރުޞަތެއް  އްޓަންވެފައި  އެފަދަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާނަމަ 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ.ހޯއްދަވައިދެއްވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ސުވާ އާދެ!  އެ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ   ގެންގުޅި  ލާޝުކުރިއްޔާ.  ބޭނުންވަނީ  ކޮށްލަން  ހަގަފާ  އަދި 

ހަމަ    ގަތުން. އެއުޓަރުންނަށް ލިބިވަޑައިކިކަށް އެކްސްޕޯޝަރ ޕްރޮސެވެސް ބޮޑަ ހާ ވަނީ ވީއަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބޭނުން

ދައުލަތު ބޮޑުވުމަކަށްކަން  ގެ ގަނޑުމެންއަޅުއެކަމަކު  ކީ.  ބޭނުމަ ހަމަ  ޚަރަދުތަކެ ގެ  ވީ  މީގައި  ވެސް  އަދި  ގޮސް،  އް 

ބަޔާންސި ނަވަނީ.  ނގެ ދަތުރެއްގައި މި ލިބިވަޑައިގަންރު ކަންނޭވަހާ ދުވަސް، އެހާކަން   5އޮވޭ    އި އެބަވިފަކުރެޓީގައި 

ތްގަނޑަކަށް  ދަނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގާ  ޗައިނާއަށް މިދުވަހު    5ބި،  މާ، ޓިކެޓް ޚަރަދު ގޮސް، ޕޮކެޓް މަނީ ލިއެހެންވީ

ބޭފުޅުވިއް އެހެންވީމާ،  ސަކަށް  ކަންނޭން.  ކަންބޮޑުވުން  މި   ފާހަގަކޮށްފައި ގަނޑުމެން  އަޅު  ނގެއެ  ވެސް    ސިޓީއަކު 

ހަމަ  ކަމަކީ. ދެން އެ އަދަދު  ދަންނަވާލި އެއް މި   ލާނަން.އި ދަންނަވަހަކަ   ވާ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލި  ކޭމައްސަލައެ ގެ 

މިޢި އެގޮތުން  ބާރާތުގައި  ލިބުނު  އޮތީ  ތައިލެންޤައުފުރުޞަތު  ބަލާއިރު  ސްރީލަންކާމުތަކަށް  ޖަޕާން،  ލީ،  އިޓަ،  ޑް، 

ނަން އާދޭ  އެބަ  ޗައިނާ  ފިލިޕީންސްމޮރިޝަސް   .ތޯއިނގޭ  އިންޑިއާ،  މެލޭޝިއާ،  ،  ކެންޏާ،  އޮސްޓްރޭ،  ލިއާ، 

ފަހަރު  ކިދި ނޭޕާލް ހިމެނޭ. އަދި އެގޮތުން މިދެންނެވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް، ޝީޝެލްސް އަ

ގިނައަށްވު   40މަތީން   ހުރިހާ  ރެ  އެހެންވީމާ،  ޗައިނާ   40އެއްކޮށްލީމަ    މެއްޤައު.  އެކަމަކު  އެކަނި  އަށް  މިވަނީ. 

ބަލާލީ ލިސްޓު  އެހެންވީ  60މަ  ފޮނުއްވެވި  އަރާ.  އެބަ  ސުވާލަކަ  މާ،އަށް  ހުރިހާ  ގައި  އޭރު  މިވީ  ށްއަޅުގަނޑުގެ 

ނޑު މިވަގުތު  ގަޅުއަދަދަށްވުރެ ޗައިނާ އެބަ ބޮޑުވޭ، ގިނަވޭ. އާދެ! އަ  މި  ގެ މިއޮތް ލިސްޓު  އްކޮށްލާފައި ޤައުމުތައް އެ

 .އަރުވަން   ދެ! ފުރުޞަތެއްއާ ށް.ސާނަޙިއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 



  

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ގައި  ރޮގްރާމް ން ޕް މް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ތަމްރީނޑު އަސްލުގައި ދެންނެވީ މިދަންނަވާ އެމެ ކުރެއްވި ސުވާލުގައި އަޅުގަދެން

ދެފަހަރެއްގެ މަތިން    ނަށްންޗައިނާއަށް އަޅުގަނޑުމެ  . އެހެންވިޔަސްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމަށ40ްދު  އަދަފޮނުވުނު  

ށް  ދަތުރުގައި ޗައިނާއަ  އެ ދެ ގައި،  ގެ ތެރޭ 40  މި  . އެހެންވީމާ، ފޮނުވިފައި އެބަ ހުރި ބޭފުޅުންތަމްރީނެއްގައެހެން  

ވާހަކަ އަސްލުގައި ހިޑައިގެންނެވަ ބޭފުޅުންގެ  އިނގޭނާމަވި  މިއޮތީ  ދަފާއި  ފޮނުވި  ތޯ. އެހެންވީމާ، އެމް.އޯ.ޔޫގެ  ށުން 

އިނާގެ ނަން  ޗަ ގެ ވާހަކަ ހިމަނާފައި   ޕްރޮގްރާމެއްލިބުނު ދެ ތަމްރީނު  ބޭފުޅުންނެއް ނޫން އެއީކީއެއް. އެކަމު އިތުރަށް 

 .ކުރިއްޔާޝު .އިނގޭތޯ ހިމެނިފައި އެ އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ޙިސާން ޙުސައިންއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު އިރާގެދާ ތުޅާދޫ

ސު  އަޅުގަނޑުއާދެ!  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.   އިއްޒަތްތެރި  ދެ  ދެންމެގައި  ސުވާލަކީ  އެއް  އިނގޭތޯ.  ކޮށްލާނަން  ވާލެއް 

ތި  ޖިލީހުގެ ދަނގެތުންގެ މަވަނަ ރައްޔި  18ވާލެއް. އެއީ  ސު   ޅުން ހުރިގު  ވާލާ ންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ކުރެއްވި ސު މެ

  ޔަ ތިމެ ޕީ.ޖީ  . ދެންގެންޅިގު  އްސަލައާމަ  ކުރިނުހީބިކަނބަލުން ފުލުހުން ރަގެ އަނދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު

މަދެއްވި ޕީޢު  ކަލޫމާތުން  މިންވަރާންބޮ.ޖީގެ  އޮތް  ކަންބޮޑުވުމެދު އަޅުގަނޑުމެޑުވުން  އޮތްމެއްންގެ  ން އަޅުގަނޑު  ކަ   

އް  ވޭ އަމަލެ ރެ ކުމަތުހުދާގައި އެބަ އޮވޭ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކަމަށް ތުވަނަ މާއް  223ގެ  ސީފާހަގަކުރަން ބޭނުން. ޤާނޫނުއަސާ

ނު  އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް  ހިންގައިފިކަމުގެ  ގޮތަކުފަރާތަކުން  މިނޫން  ކަމެ  ންވަތަ  މިކަހަލަ  މަވެސް  ލޫމާތު  ޢުއްގެ 

ހިނ އެކަމެ އްގަދެލިބިއްޖެ  ތަޙުޤީޤުއި  ރަނގަ  އަމުރު   މުގެ ކުރުއް  އެއީ  ޕީ.ޖީނެރުން  ކަމަށް  ކަމެއް  އަށް  ޅު 

އަމުފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެފަދަ  އަނަމަ  ދެން  ބާރު.  ނެރުމުގެ  ދިރެއް  ސުވާލަކީ  އާންމުކޮށް  ޅުގަނޑުގެ  ވެހިރާއްޖޭގައި 

ލިބިފައެއް ނެތްޢު މަ  ހަމަގައިމު  މެންއަޅުގަނޑު ޢަދުލުގެ ނިންއަޅުގަނޑުމެ  .ލޫމާތު  ޖިނާޢީ  ތެރޭގައި ހިނގާ  ޒާމުގެ  ގެ 

ނޫން  ތު  ކަމެއް  ކުށުގެ  އޭނާމަތުހުމިއީ  މީހާ،  މަޖުބޫރު ކުރެވޭ  ކުރަން  ކަމެއް  ގޮތުން  އަށް  އާ ކުރުމުގެ  އިލާގެ  އޭނަގެ 

ޒާ  ރުކޮށްހައްޔަ  އިށް، ހިފަނުކޮމީހުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ، ރަހީ ހިންގުމަކީމި  ގެ  ފަހުމި  . ހަމަގައިމު  ތުގެ އަމަލުތައް 

ފުރަ ހިންގި  ފުލުހުން  އަމަލެއް  މިފަދަ  އިންސިޑެންޓްވެގެތާރީޚުގައި  މި  ފަހަރަށް  ހތުން  ތަމަ  އަޅުގަނޑު  ންދާނީ. 

ނޭ މީހަކު  އެއްވެސް  މިއަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގަ ފުލުހުންގެ  އީ  ދޭ  ނަމަވެސް  ޕްރެކްޓިސް  އެއްފަހަރު  ހިނގަން  އި 

ޑިއާގައި  ދިޔައިރު ވެސް މީ  ން. އޭރު މި ޙާދިސާ ހިނގާ އު ދި ށްވެގެން  ކަލަމަޢަ ދެވޭނެ ޒާތުގެ  ހުއްދަ  ޅުގަނޑުމެންނަށްއަ

މާތު އެނގިގެން  ލޫޢުއެ މަ  ވެސް   ދިޔަ. އަދި މީޑީއާގެ ޒަރީއާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށްލޫމާތު އާންމު ކުރެވިގެންޢުއެ މަ



  

ރަސްމީކޮށް  އެއަށްފަހު  ތާ   ދިޔައީ.  ފަހުގެ  ޕީ.ޖީއޭގެ  ނަމަވެސް  މިހާރު ލޫމާތު ޢުމައެ  ވެސް    އަށް ރީޚެއްގައި     

)ޅ( އަށް  ( އަދި  )ބދާގެ  އްވަނަ މާ  223ގަނޑު ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ، އަޅުލިބިވަޑައިގެންފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ

ބޭނުންވާ ކަމެއް މިއީ. އަދި މި    ފާހަގަކުރަން  ގަނޑުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްގެ ގޮތަށް އަޅުރު ވެސް އަޅުލާއި އިބަލަ

  ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ   ގެ ފަރާތުންޝަންއުކިޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ޑިއުޓީ ޕްރޮސެ އަ  މައްސަލަ މިއީ އަލުން

އިޖުރަ އެ  ބޭފުޅުން  އޮފީޢާތި  ތަ ތްތައް  އޮންނަ  ނަމަވެސް  ރުތީބެސްތެރޭގައި  ތެރެއިން  ތަރުތީބުގެ  އެ  ނަމަވެސް  އް. 

އަދި ފުލުހުން ބަންދުކުރާ މީހުންނާއި ހައްޔަރު    އް.ބޫލުކުރެވޭ ކަމެޤަންޖެހޭ ކަމެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑަށް  ވެރެމުރާޖަޢާ ކު

ން މީހެއްގެ  އޮވޭ މިނޫން ވެސް ގޮތަކު  ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަ ކުރާ މީހުންނާއި  ރުގުޅިގެން ހައްޔަ  ޙުޤީޤުތަކާކުރާ، ތަ

ލިބިގެންވާކަން އެ ކަންތައްތައް ޖީތަކުގައި ޕީ.ލަތްޙާމިނިވަންކަން ހިފެއްހެއްޓޭ   ރުން. އެހެންވީމާ،  ކުމުޠާލިއާ  އަށް ބާރު 

ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަ ބޭނުން  އަޅުގައެ ބާރުގެ  ގޮތުގައި އެއީ  ބޫލުޤަ  ތުން އަޅުގަނޑުނޑު ހިށް ޓަކައި ވެސް  ކުރާ 

ޖެހިވަޑަ އަޅު  ނެއިގަންނަވާއަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  ފާހަގަކޮށްލަން  ފިޔަވަޅުތަކެއް.  ޕީ.ޖީ  ގަނޑު  ބޭނުން 

ދައްކަވަމު އުފުލުމުގެ  ން  ވާހަކަ  ދަޢުވާ  ހިމަރުޙަލާ ވިދާޅުވެއްޖެ  މި  ޓެކްނިކަލް  އްތަކަކީ ކަންތަ ނގާ  ގައި  ކޮށް  ވަރަށް 

ކަމަށް.    ކުރައްވާ  ވަކި އިކަމެއް  ވަކި މަރުޙަލާތަކެއްގައި އެބަ    ތްތަކެއް ޢާޖުރަމިދެންނެވީ  ބޭފުޅުންތަކަކަށް  ވަކި    އޮވޭ 

މައްޙަ މަސައްކަތްތަކެއް   އުފުލުމު މައްސަލަހުށަހެޅުމުން  ށް  ލައެއް އޮފީހަސަ ވާލުކޮށްފަ. އަދި މިފަދައިން    ގެ އިގެ ދަޢުވާ 

މިދިޔަ  ސިޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް.  ނުގެންގުޅުއްވާ  ވިސްނުމެއް  އަހަރުތަކުގެ ސީ  ސިޔާސީ    ފާއިތުވި  ތެރޭގައި 

މީ އެކި  ޓަކައި  ދަޢުވާކުރެވިފައި  ސްމީހުންގެ  ސަބަބުތަކަށް  ފެމައްޗަށް  އެބަ  ތަން  އާންމު  ގައިހަމަ ނޭ.  ހުރި  މު 

 ސިޔާސީ  އިދިކޮޅު އި ނަވާހެން އޭރުގެ ސަރުކާރާރުގައި މިދަންންގެ ނަޒައްޔިތުރަ ، ދިވެހި ތުގައިކުރާ ގޮބޫލުޤަރައްޔިތުން 

އެ ދަޢުވާ އުފު   ތައް ބައެއްގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ   ޤައުމު  ކައި. މުޅިކަށް ޓަ ބަބުތަލިފައި ހުރީ ސިޔާސީ ސަމައްޗަށް 

އެ އޮންނަ    ވިހެން ޓެކްނިކަލީ ޅު ތި ވިދާވަނީ ޕީ.ޖީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ރު  އިރު އޭ އި އޮތްއްގަސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމެ

ކަމަތަކުތްޢާއިޖުރަ ތެރެއިން  މިސާލަކަ  ޅުވި ވިދާށް  ގެ  ދަނަމަވެސް  މަޖިލީހުގެ  ންނަވާށް  ރައްޔިތުންގެ    12ނަމަ 

މައްސަމެންބަރުން އުފުލުނު  ދަޢުވާ  މައްޗަށް  އޮފް  ލަގެ  ސްޓޭޓް  ޓެރައެމަ.  ތެރެއިން  ދަރޖެންސީގެ  ވާ  ޢު ރިޒަމްގެ 

މައްޗަށް ންބޭބޭފުޅު ދައުފުލި  ގެ  އެ  އަދި  މަ،  ސިޔާސީ  ބަދަލުވުމާ ޝްޢުވާތައް  އަނ  ރަޙު  ގެންދެވި  ގުޅިގެން  ބުރާ 

  މައްޗަށް އޭރު ކަމަނާގެ ގެ  ދީދީރާހީމްރަލް އިބް ރ ޖެނެއަހުގެ މެންބަރ، ބްރިގޭޑި. ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީލަމައްސަ

ނުކުރަކު ދަޢުވާ  ޕީ.ޖީ  ހުންނެވި  ނިރިން  މައްސަލައިން  އޮތް  މައްސަލަ.  ންމާފައި  ކުރެއްވުމުގެ  ދަޢުވާ  އަލުން  ގައި 

ބައިވަ ހައްޔަރުކުރެވުނު  މީހުބައިވަ   ރު މުޒާހަރާތަކުން  މައްސަލަތައް.ރު  ފެބްރުއަރީ  ންގެ  ގުޅިގެން    އާއި  8،  7  އޭރު 

މި   މައްސަލަތައް.  ހުރި  ކުރެވިފައި  މައްސަލަތަކުހުރި ދަޢުވާ  ކަމަށް  ހާ  ހުރި  ޖެހިފައި  ކުލަ  ސިޔާސީ  ވެސް  ގައި 

ޕްރޮސެބޫޤަ ވިސްނުމެއް،  އޮފީހުގެ  ދެން  އޮވޭ.  އެބަ  ފުރުޞަތު  ޖެނަލުކުރުމުގެ  ވިސްނުމެކިއުޓަރ  އެބަ  ރަލްގެ  އް 

ބަދަލުކުރެވިފައި އޮތޯތްއޮ އަދި  ގުޅިގެން    ލަތާ ޙާތް  އޭ މިހާރު މި  އިވާ  ން ފައްޓަވާފަކުރަމަލުޢަލަށް  އަމި  އަދި މިހާރު 



  

ހުރިގަ   ލްކިއުޓަރަޕްރޮސެ މި  ގަ އިޑްލައިންސްގައި  މިގުޅިގެން    އިޑްލައިންސްތަކާ  ޒާތުގެ    ހުރިހާ ކަހަލަ    މި 

 ކުރެއްވުމުގެ.  ޖަޢާގޮތެއްގައި މުރާލަތަކެއް ޖުމްމައްސަލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   .ބުދެއްވުން އެދެންޖަވާ ރަލް ޓަރ ޖެނެއުކި އާދެ! ޕްރޮސެ

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ އަނބިކަނބަލުން މި ރަހީނު    18އާދެ!   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ،  ނުކަމަށް މި ކުރެވުވަނަ 

ލިބިފައި މި  މަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައާ   ލޫމާތު ޢުހުރި  އޭ ގުޅޭ  އެ  އޭގޮތުން.  ދެން  ތި  ގައި  އަޅުގަނޑު  ރުގައި 

އަމުރެ ވިދާޅުވާ   އޮންގޮތަކަށް  ނުއެއް  ނެރެފައެއް  އެހެންއް  އެކަމާ  ނާނެ.  އަޅުގަނޑު  އަނެން  މި  ގުޅިގެން    ވިޔަސް 

ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ބަލައި   ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން އޭގެއެކަން  އަޅާނެ  ން  އިތުރު  އެއަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ޅުގަނޑުގެ ކުރިއަށް  އަ ގުޅިގެން  ކުރެއްވި ސުވާލާ  ން ތިމެ ފަހު ންވާ ވާހަކައަކީ ދެންމެ އެންބޭނުއަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 

މަ ކަންބޮޑުވާ ކަހަލަ މައްސަލަތައް ވެސް  ރ ޖެނެރަލް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ހަކިއުޓަ ހުންނެވި ޕްރޮސެ

ހިތެ  އޭގެ ގި.  މެނޭރޭގައި  އަނވަރަށް  ނެތި  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  މައްސަލަތައް  އަދަދެއްގެ  ގެންނަވާފައި ބުނަ    ރާ 

ހަމަހުރި އަޅުގަނޑަށް  މަ  ކަން  އޭޙަ  މާޤާފާހަގަކުރެވުނު  ފަހުން.  މަސްތުވާތަކެތީގެ    ގެވާލުވި  ހަމަ  ތެރޭގައި 

ގޯނާކޮށްފައި   ގެ ޓްރެފިކިންގ ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންނަށް  ހިމެނޭ،  މައްސަލަ  މައްސަކަތައް  ހިމެނޭހުރި  ވެސް   . ތައް 

ނެއްސަ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު.  ވާތައް ވެސް ހަމަ ސަބަބެއް ނެތި ގެޢު ހުރި ދަ  ފުލާފައިތައް އުޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަ

އެއާ  ހަމަ  އަދައެކުދެން  ގިނަ  ޕެންޑުގައި  ހުރިދެއްގެ  މަޙައަޅުގަނޑު    މައްސަލަތަކަކާ  ވެފައި    މާ ޤާވާލުވިން 

މައްސަލަ ގަނޑަކަށް މި  ވާލުވިއިރުގައި ގާތް ޙަ އޮފީ  އިޕެންޑުވެފަ  ސަތާރަސަތޭކަ  ވަނަ    2015އެ އަހަރުގެ    އި ހުގައޮތް 

ބޮޑު ވޯރކް ލޯޑެކޭ އަޅުގަނޑު     މަހު.ރު ނޮވެމްބައަހަރުގެ   ފުރައޭހަމަ  މާނައަކީ ވަރަށް    މައިނުން ވެސް ތަރު އެންމެ 

ބޭނުޙަ ފާހަގަކުރަން   އެންމެ ގިނައިން  ވަނަ އަހަރަކީ   2015  ން ވާލުވީ. ދެން އަޅުގަނޑު މިހެން ދެންނެވިޔަސް ހަމަ 

، އެގޮތަށް ހުރި މައްސަލަތައް  ފީހަށް. އެހެންވީމާގެ އޮރ ޖެނެރަލްކިއުޓަރޮސެ ޕް  ވެސް މެ   ހަރު ޅުނު އަ މައްސަލަ ހުށަހެ

  ނުކުރެވޭތީ އަލުން ހެން އަނބުރާ ގެނެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލުއަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި އެ

ރީޢަތަށް  އްކާ ޝައަލުން އަނެ  އަޅުގަނޑު ހުންނާނެ   ހުރީމަގި  ވީނުވީއެއް ނޭނ އެހެން ހުރި މައްސަލަތަކުގައި  އަނެއްކާ 

ހުށަހަޅާފަ މައްސަލަތައް  ގޮތަށް    .އެ  މި  ކަމުގައިއެހެންވިޔަސް  ހުށަހެޅުނު  ކޯޓުތަކުން  ޝަރީޢަތަށް  ވީނަމަވެސް   

ނިންމެ  ވާފައިނިންމަ ރިޢާޔަހުރި  މަތްވުންތަކަށް  ޓެރަރިޒަމްގެ  ހަމަ  ގެކޮށް  އަނބުރާ  ވެސް  ވެއްސަލަތައް  ސް  ނެއްސަ 

ވިދާޅުވި    .ހުންނާނެ ނުކެތި  އެ  ޓަގަރީގައި  މައްސަލަތަ  އާ ދިސާޙާވަތަ  އަގުޅުންހުރި  ވެސް  ގެނެއްސަ އް    ނބުރާ 



  

މަ  ހުންނާނެ ނޫން  އެ  ހުނުވަތަ  ވެސް  ދެންމެ  އްސަލަތައް  ދެން  ތިއެންނާނެ.  ފަހުން    ސުވާލުގެ   ކުރެއްވި  ންމެ 

ބޭނުންވަނީ   ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  ޕްރޮސެ  މިޖަވާބުގައި  އަޅުގަނޑު  ގައިޑްލައިނާކިއުޝަން  އާ  މެން ގުޅިގެން 

ރިވިއުކުރާރިވިއުކުރަން މައްސަލަތައް  ހުރިހާ  ހަމަ  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  މައްސަލަތައް  މަ؟ ނަންތޯޖެހޭ  އެ  ކަތް  ސައްމި 

ކަން ކުރިއަށް  ން އެރެއިން އަދިވެސް ހަމަ އިތުރު ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ ތެ ވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ. ދެ  ހަމަ މިހާރު 

އި  ބޭނުން.  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މަސައްކަތް  ގެންދަން  އެ  ދުވަސްތަކުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  ހަމަ  ރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ކުރާނަން. އޮފީހަކީއަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް   މިހާރު   ގެ  ބޮޑު  ވޯރކް  ހަމަ  ގޮތުގައި  އޮލޯޑް  ފީހެއްގެ 

ފާހަގަކުރެވެނީ މި  ވަށީގެއެކަ  .އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަ ޞީ ންވާ  ނެތް  ވެސް    ލަތްތައް  ނޫން  އެއްގޮތަކަށް  ދައްކާކަން 

މަ ގާއިމުވެފައި  ޅުތެރޭގައި ވެސް ހައަތޮ  ހަމަ މި ވޯރކް ލޯޑުގެ ބުރަކަމާއި  ،އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީކީއެއް. އެހެންނަމަވެސް

ރުން މި  ގެ އިތުއަދި ހަމަ އޭ  ފުޅުންނާދަތުރުކުރަމުން މި އެ ބޭފުން   އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަހުރި ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް

މައް ޙަ މިވާލުކުރެވޭ  ނަގާ.  އެބަ  ވެސް  ވަގުތުތައް  ދިރާސާކުރުމުގައި  އަނެ  ސަލަތައް  ހަމަ  އެކި  ޚާއްޞަކޮށް  އް 

މައްސަލަތަކު ރާއިދާ ހުށަހަޅުއްވާ ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތި  އި ވެސް ވަގުތު ނަގާ.  ސް ހަމަ ދިރާސާކުރުމުގަވެ  އިގަތަކުން މި 

މި އައިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ޖުމް   ،ވެސްއެހެންނަމަ   އެއްގޮތްކުރުމަށް   ކިއުޝަން ގައިޑްލައިނާޕްރޮސެ  އުލަ ގޮތެއްގައި 

އަ  ޓަކައި ހު ނުވަތަ  އުފުލާފައި  ދަޅުގަނޑުމެން  އެޢުރި  އެއީ  ދަވާތައް  ކުރިވާޢު އްގޮތް  ކަށަވަރުކޮށް  އަށް  ތަކެއްތޯ 

ދިއުމުގެ ޝަރީޢަތަށް  އައޮތްތަނުގައި  ވެސް  ކުރީގައި  ކަށަ  އެކަން  ބޭނުންވަރުޅުގަނޑު  ދަންނަވަން  ވާހަކަ  .  ކުރާނެ 

 ރިއްޔާ. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިކުރިޝުއާދެ!   ތިބި ބޭބޭފުޅުންގެ ތަރުތީބު ދަންނަވަހާރު އެދިވަޑައްޔާ. އަޅުގަނޑު  ރި  ތްތެ ލާނަން. އިއްޒައިއިގެންފައި 

މޫސާ ސިރާޖު، އެއަ ޖީހާން،  މެންރި  ށްފަހު އިއްޒަތްތެމެންބަރު  މެންބަރު ޝަހީމް.  ބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ރަތަމަ  ފުދެން 

 ޖަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ސާ ސިރާމޫ

 

 ން: އްކެވުވާހަކަދެ  ޖު ރާމޫސާ ސިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މުޝުކު އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ޤަރިއްޔާ  އަޅުގަނޑު  ފުރުތިން އްރިރު.  ދެއްވަނަ  މުޞަތެއް  ހަމަ  ވަރަށް އްރި ޤަވީތީ    ރަށް 

ޝުކުރުބޮ ގެ   ޑަށް  އެއްކޮށް  ސުވާލުތައް  އަދި  އަޅުގަނޑުގެ  އަދާކުރަން.  މަސައްކަތްކޮށްލާނަން.  މިފަހަރު  ންދެވޭތޯ 

  ޒިންމާއެއް   ރަލްގެ ރ ޖެނެޓަކިއުޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން ޕްރޮސެ ބޭނުންވަނީ  ގައި ކޮށްލަން ގޮތު ފުރަތަމަ ސުވާލެއްގެ  

ހިނގާ ކަންތަގައި  އަދުލުގެ ނިޒާމު  ޢީޖިނާ އޭގަ މި  ޅުގަނޑުމެންނަށް  މަކީ. އައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއް ބަލައި 

ކަމަށްވާ  ފެނި އެކްޓިވިސްޓެއް  މީޑިޔާގައި  ސޯޝަލް  އަޝްރަފްގެންދިޔަ  ދޭތެރޭގައި    އާންބާޝު،  ންބާޝު  އަޙްމަދު 



  

ލަންމަލުކުރެވި ޢަ ދިޔައީ  ގާނޫގެން  ފަ  މަށް ކަ  ޚިލާފަށް   ނުތަކާކާގެ  އެންބަސީގެ  ފާހަގަކޮށްލަންކާގެ  ވެސް  ފައި  ރާތުން 

ކަމަށް    މަލުކޮށްފައި އޮތްޢަދިވެހި ސަރުކާރުން  ށް  ޚިލާފަ  އިރުގައި ގާނޫނާއޮތް  އި ގަކޮށްފަ ފާހައެގޮތަށް އެކަންއެބައޮވޭ.  

ގޮތުން އެއްވެސް  ޒިންމާ އަދާކުރު  މި ބުނާ  ންޤާނޫނުއަސާސީންކުރާއިރުގައި  ބަޔާ ކޮށްފައިވާނެތޯ ޢަމުގެ  ޕީ.ޖީ   ؟މަލެއް 

ވާލަކީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް  ވަނަ ސުމަ ސުވާލަކީ. ދެފުރަތަ  ގެއެއީ އަޅުގަނޑު ؟ސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނެތޯއްވެއެ

ގެ ގެއްލުން   އެކަމު ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށްވާ ކުރުމުގެ ސަބަބުންޢުދަ އި ފާހަގަކުރެވޭ ބަލަންޖެހޭ މިންވަރަށް ނުބަލަ

.  ވޭބޭނުންން  ކޮށްލައެއް ފާހަގައެއް ކޭސް   ން ހަމަ ބައެއް ކޭސްތައް އަޅުގަނޑު ހަމަލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެގޮތު

ހައި  2018އެއީ   އަހަރުގައި  ޤަޟިއްޔާ   .އްޔާޟިޤަ  ވަނަ  240ކޯޓުގައި    ވަނަ  ފާހަގަކޮށްފައި  އެ  ދައުލަތުން  ގައި 

، އެކަމަށް  އެހެންވީމާ  .ކަމަށް   އޮތްގޮތްގުޅިގެން އެއީ އެކަން  ކާ ވަކީލު ފާހަގަކުރި ނުކުތާއަޢީދިފާ  ކޯޓުގައި  އެބަވޭ ހައި

އޭ   އި ޓުގަކޯ   ދަށު  ، މަވަސްނަހެންއެ.  ކަމަށް  އެއްބަސްވާ  ވަކާލާތުކޮށްގެން  ބޮޑަށް  މީވަރަށް  ބަރުގައި  ންދުގައި  ހެއްގެ 

  ލު ކީ  ވަ ޢީކޯޓުގައި ދިފާ  ހައި ؟ންތޯތައް އެ ކުރަނީ ކީއްވެގެވާޢުހުންނަތާ އެތައް ދުވަހެއްވެއްޖެ. އެގޮތަށް ބަލާނުލައި ދަ

ޕްރޮސެކަމެއް   ފެންއުޝަނަކިފާހަގަކުރީމަތޯ  ކަންކަން  ސުވާލަ  ނަނީށް  ދެވަނަ  އިތުރުއެއީ  އޭގެ  ދެން  އަދި  ކީ.  ން 

އެ  VTR-04-VTR-2018ރު  ވަނަ ނަންބަ   4ވަނަ އަހަރުގެ    2018އެއީ  ން  އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވޭ ޓްރައިބިއުނަލު

ފާ އެބަކުމައްސަލައިގައި  ހެއްކަށްހަގަ  ފޯރޭ  ނުފޫޒު  އޮ  ދަރުވާފައި  އެއީ  ޢުތްކަމަށް  ފަރާތުން.  ރައްދުވާ  ވާ 

އްޔާގައި  ޤަޟި  ށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ ންބަރަސްއަޅާފައި ވާކަމަށް މައްސަލަ ބެލި މެފު ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަޞާއިންދުލުޢަ

ކީއްވެގެންތޯ އެއީ  ފޯރުހެއްކަ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ.  ނުފޫޒު  ޤަޟިށް  ދެން    އި ފާހަގަކޮށްފަތަށް  އެގޮ  އިއްޔާގަވާކަމަށް 

އެ   އެގޮތަށް  އެ މަޢައޮތީމަ  ހިނގާފައިވަނީ  ކަންބޮޑުވާ ލު  އަދި  ދެން  ކީއްވެގެންތޯ.  ހަމަ    މަޢުލޫމާތު ކަމެއް    އީ 

ބޭނު އަހަރު    ޓް އޮގަސްވޭ.  ންސާފުކޮށްލަން  އަހަރު    2018މިދިޔަ  ފަރާތުން   ތެރޭގައި ޕީމަސް  އޮގަސްޓް ވަނަ  .ޖީގެ 

އެ މައްސަލަ  ން ދެ .ކުރާނެ ކަމަށް ތިޢުނާފުރިޔާ ރިޟުވާނުގެ މައްސަލަ އިންއްލުވާލި ނޫސްވެފާހަގަކޮށްފައި އެބައޮތް ގެ

ލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެކަން ހަމަ  ޢުގެ މައޮތްކަމު  އިނާފުކޮށްފަޢުތޯ އަޅުގަނޑަށް އޭތި އިސްތިއިގަތީ ކިހާ ހިސާބެއް އޮ

މެދު   ނިޒާމު ކޯޓުތައް މި ހިނގާގޮތާއިޢީކީ ޝަރުނުންވޭ. ދެން ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ސުވާލަން ބޭސާފުކޮށްލަ

ވަ ކަމެއް  ރައްޔިތުންގެ  އެކަހަލަ  އެއްވެސް  ހައިސިއްޔަތުން  ޕީ.ޖީގެ  އެބަހުރި.  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ބޮޑު  ރަށް 

ރަނގަޅުވެފައިފާހަގަ ؟ވޭތޯހަގަކުރެވިފައިފާ ކޮންކަމެއްތޯ  އެބަ  ވާނަމަ  ރަނގަޅަށް  ހަމަ  ނިޒާމު  ޝަރުޢީ  ކުރަންޖެހެނީ. 

   ޝުކުރިއްޔާ.   .ތައްބޭނުން މިކަންތައްކިބައިން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން  އެއީ ހަމަ ޕީ.ޖީގެ؟ ތޯހިނގާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  ނެރަލް ކުރިއަށް ގެންދަވާރ ޖެކިއުޓަޕްރޮސެއާދެ! 

 



  

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ފުރަތަ އެންމެ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވަ އާދެ!  ދޭން  ޖަވާބެއް  ނޫސްވެމަ  މި  ރިޟުވާންނީ  އެ  މައް  ގެ ރިޔާ  ސަލައިގައި. 

ވާނީ   އަޅުގަނޑުމެން  އިސްތިޢުނާފު  މައްސަލައިގައި  މައްސަލަ  އެ  ހު  ކުރުމުގެމި  އެހެންވިޔަސް  އެދިފަ.  އްދައަކަށް 

ކޮމިޝަ މިހާރު މަރުގެ  ކޮމިޝަނުން ވެސް ބައްލަވަމުން ގެންންޑެޕްރެޒި  ،ނުންމައްސަލައަކީ    ސަލައެއް ދަވާ މައްޝަލް 

ޓަކައި މި އަޅުގަނޑު އެއަށް    ޅުތައް ތަފާތުވެދާނެ ކަމަށްން އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ ވެ އެއާއި ގުޅިގެކަމަށްވާތީ

ގުޅިގެން    ލައާ . އެހެންވިޔަސް އެ މައްސަނީބޫލުކުރެވެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަ  ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ  އިގައޭ

އަޅުގަ...  ނޑުގެއަޅުގަ ވަގުތުކޮޅެއް  ދެއްވާ.  ކުޑަ  ރިޟުވާން    މި   !ދެއާ  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު()ވަނޑަށް  ނޫސްވެރިޔާ 

މައްސަ ހުރިލައިގަގެއްލުވާލި  އަޅުގަނޑުގެ  ތަޙުޤީޤުއި  މައްސަލަ  ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  މަރު  މި ލާގައިޙަކުރުމުގެ  އާއި     

ކުރީކޮޅުގައި    ގެ ވަރަށްޤު ތަކުގެ ވާހަކަ ތަޙުޤީއްތަންކަ  ހުރި ގޮތާއި ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ނުބެލިހުރި  ކަންކަން ހިނގާފައި 

ލަ  އެ މައްސަ   .މައްސަލަ އައިއިރުގައިއަށް  ހަމަ  ހުރީ އަޅުގަނޑުމެންނާ  ވެފައިހޭ ކަންކަން ވެސް ފާހަގަމި ބައްލަވަންޖެ

ގެ އެ  ތުގެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިމަ އޭޢާ އިޖުރަޢީއީ މި ޖިނާހަމައަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ   ންނާޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެ

ޒް  މައްސަލައަކަށް އެ މައްސަލަ އެ ކެޓަގަރައިޖެހޭ ބާވަތުގެ  ލަންވާ އުފުޢުން އަޅުގަނޑުމެން ދަނާ ސުންގަޑީގެ ކުރިބު

ކަންބޮޑުވުން  އެ  ، އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ  .ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މައްސަލަ ގެނެސްދެއްވީ  ކުރެވިގެން ދިޔައިމަ 

ރުގެ  ބޮޑުވުން އޮތް ވާހަކަ އޭ މެދު އަޅުގަނޑުގެ ކަންގޮތާއިޤު ހިނގައިދިޔަ  ޤީތަޙުވަތަ  މެދު ނުއެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތާއި

އަދި  ހަޕޮލިފް  ކޮމިޝަނާރ އޮ ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައިވާނީ. އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭށް ވެސް  ރުގެ  އަށް 

ތަފު ސިޓީއަކުން  އަޅުގަނޑު  މަސަބަބުތައް  ލުކޮށްޞީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މި  އަޅުގަނޑު  ދެންނެވިން    އްސަލައާ  

ސިޓީއެއްގުޅުން މި  ކަމާ  ހުރި  މަޖިލީހުގެ  މި  ހަ  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  ކޮބެހޭ  ސިޓީގެ  އެ  އޮންނާނެ  މަ  މިހާރު  ޕީއެއް 

  ންކޮށް  އޯޕަމިލުތައް އަޅުގަނޑަކަށް  ޞީއެ ސިޓީގައި ހުރި ތަފު  ،، އެކަން އަޅުގަނޑުޞާވެސް ކޮށްފަ. އެހެންވީމާޚިއް

ވާނީ. ދެން  ވެސް ޚިއްޞާކޮށްފައި  ނޑު އެ ސިޓީ އެ ކޮމިޓީއާ އަޅުގަގޮތުގައި    ންނެވޭނެ. ސިއްރު ސިޓީއެއްގެދެ  ނުއެއް

ވަކިވަ އިތުރުން  ދެންމެގަ އޭގެ  މައްސަލަ  އިކި  ފާހަގަކުރެއްވި  ޙަޤީޤަ  ތަކާ ތި  އަޅުގަނޑަށް  އެ    އިތުގަ ގުޅޭގޮތުން 

ރަށް  ގައި ވެސް ވަ ވަކީލެއްގެ ގޮތު  ޢީ ހަމަ ދީފާ  އި މެންބަރަކީ ކުރީގަޒަތްތެރި  ވުމުގައި މި އިއްށް ޖަވާބުދާރީމައްސަލަތަކަ

ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު މައްސަލަތަކުގައި  މެންބަ ކުރެ ގިނަ  އަޅުގަނޑާރަކަށްއްވި  މެންބަރު މިހާރު ތި  ސުވާލު ތި    ވާތީވެ 

ލީ އަޅުގަނޑަކަށް  ލިއަކް   ގައި ތުޙަޤީޤަނޫންތޯ ވެސް އަޅުގަނޑަށް    ކުގައިތޯތް މައްސަލަތަޞްލަޙަތު އޮކުރައްވަނީ އެ މަ

ނޭނގެމިހެން ދަންނަވާކަށް  އެހެންވީމާ  ސު.  އެ  ތެރެއިން  މެންޑޭޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  މި  ހަމަ  އެގޮ،  ތަށް  ވާލުތައް 

ކުރެ ؟ ތޯކުރެވިދާނެ ވަކިވަކިއަދި  ހަމަ  އެއަށް  ނަމަވެސް  ކަންކަމާ ވުނު  ހުރި  ހިނގާފައި  ތެރޭގައި  ޝަރީޢަތުގެ     

ނަގާފަ ނުވަތަ  ހުރި  ގުޅޭގޮތުން  އާގިއުމަންޓްތަކާ އި  ނުވަތަގު  ވަކިވަކި  ހުށަހަޅާފައި   ޅޭގޮތުން  ހުރި    އަޅުގަނޑުމެން 

މިން  ތަކާއުމަންޓޭޝަންސްޑޮކި އެ  ސުވާލުގުޅޭގޮތުން  ޤަބޫލުކުރެވެނީ.    ނެރެއްވޭނުކު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް 



  

ޖަވާބުދާރީއެހެންވީމާ ސުވާލުތަކަށް  އެ  ލައިވް  ،  އަމުދުން  އަދި  އޯޕަވާން  ޕަބްލިކަށްޓީވީ  މި ން  މިކަހަލަ  އޯޕަން     

 އްޔާ.  ޝުކުރި ބޭނުން. ރިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ވާން އަޅުގަނޑު ހަމަ އުޒުރުވެއެއަށް ޖަވާބުދާރީ އްގައި ފޯރަމެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަ  ރކިއުޓަ ޕްރޮސެ އަމިއްލަ  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ދެންމެ  ޒާތުޖެނެރަލް  ހިމެނޭ  ސުވާލެޞްލަޙަތު  ކަމަށްވާތީވެގެ  ،  އް 

  ޖު އަދި ފުރުޞަތަކަށް އެދޭތީވެ.ރާސާ ސި ބަރު މޫއިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ން: ކަދެއްކެވުވާހަ ޖު ރާމޫސާ ސިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގުޅުން ޤަމުރިއްޔާ  ޝުކު ގުޅޭ،  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މަޞް  އްރިރު.  އަޅުގަނޑުގެ  ހިމެހުރި  ސުވާލެއްތޯ ލަޙަތު    ނޭ 

ދެ  ޙަމެ  ދެން  އަޅުގަނޑުސުވާލުކުރީމަ.   އަޅު  .އްޔާއަށްޟި ޤަވާލާދިނީ  ގުޅުންހުރި    ގަނޑަކާ އެއީކީ  އެއްވެސް 

ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޕީ.ޖީޙަ  އްޔާ މި ޟި ޤަޑަށް އެ ދެ  މައްސަލައެއް ނޫން. އަޅުގަނ ން  ވާލާދިނީ އަޅުގަނޑަށް 

ނުބަލާ ދަ  ބަލަންވާ ދިޢުވަރަށް  ހައިކޯޓުގައި  ފާހަގަ  ވަކީލުޢީފާވާކޮށްފައި  ފާހަގަވާން  ޕީ.ޖީއަށް  އެކަން  މަށް.  ކަ  ކުރީމަ 

.އާރު  ރީ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ވީ.ޓީއްޔާ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުޟިޤަ ކަމަށް. އޭގެ އެއް  ނުވާ ކުރިން ދަށު ކޯޓުގައި ފާހަގަ  އޭގެ

  އަޅުގަނޑު   ،ސްގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެ  މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑަކާ  އި އޮތްއެއީ ޓްރައިބިއުނަލްގަ

ތަ މައްސަލައިގައި  އުޅުނިންޙުޤީޤު ޝުންބާގެ  ސުގައި  އެ  އަޅުގަނޑު  ޖެހުނީ.  ހަމަ  ވާލުކުރަން  އެބަބުނޭ  ލަންކާއިން   ،

، އެއާއި  ށްކަން އެކަން ހިނގައިދިޔައީ. އެހެންވީމާޚިލާފަ  ބައިން ގާނޫނާފައި އެން ފާހަގަކޮށްލަންކާ އެންބަސީސާފުކޮށް  

ކޮންކަމެއްގުޅިގެ އެޅީ  އައަޅުގަ  .ތޯން  އެއީކީ  ޤަބޫލެއްނުކުރަން  އޮންނާނެ   ޙަތާޅުގަނޑަށް މަޞްލަނޑު  ކަމެއް    ގުޅުން 

ކަމެއް ނޫން.   ދެ ކަމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ވަރަކަށް އުޅުނު މި ކުރިން ފާހަގަކުރި  ،ށް. އެހެންނަމަވެސްކަމަކަ

ޔަ ހަމަ  މަޞްލައަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުގެ  އަރުވަން  ހުޤީންކަން  މިތާނގައި  ކަމެއްގައިރި  ޙަތު  ނުކުރާ  .  ނަން ސުވާލެއް 

މަ ޕީ.ޖީ ދަންނަވާފާނެ  ވާލާ މި ދިނީ އަޅުގަނޑު އެ ސުވާލުކުރީޙަކެއް.  ކުރަނީ ހަމަ ޖެނެރަލް ސުވާލުތަ  އަޅުގަނޑު މި

ކޮން  ތޯ  އިކޯންޗެއްގަ އޮތީ.  އެހެންވެފައިއްޔާއެއްގަޟި ޤައެހެން  އެހެންވީމާއި  ތޯ  އަޅުގަނޑު  އޮތީ.  ކުރިން  އޭގެ   ،

ބައިވަރު    މި  ވާލާޙަ  އެއްޗަކާ ސުވާލުކުރީއެގޮތަށް  އެބަހުރި.    ޔާޤަޟިއްދިނީ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު    .ހުރީމަ  އަދި 

ޖަވާ ސުވާލުތަކަށް  އަޅުގަނޑު ބައެއް  ވެސް  ނުދެއްވާކަން  ޖަވާބު  ބު  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ސުވާލަކަށް  ހުރިހާ  ފާހަގަވޭ.   

 ވެސް ދަންނަވާލަން.   ބޭނުން ވާހަކަ 

 

  ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

 .ޖެނެރަލް ރކިއުޓަ ޕްރޮސެ



  

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ބޭއަޅުގަނޑު    !އާދެ ޤާނުންވަނީދަންނަވަން  ކަމުގަ  ވިދާޅުވި  ތިހެން  އަދި  ނަންބަރު  ވިޔަސް    އި ޟިއްޔާއެއްގެ 

ކޮއަޅުގަނ އެއީ  ހަމަ  ކުއްލިއަކަށް  ޤަޟިއްޔާއެއް ޑަށް  ދެނެގަ  ން  އަޅުގަނ  އެ   ންންނަކަމެއް  ނެތް ޤާބިލުކަމެއް    ޑުގެ 

ޤަޟިއްޔާއަކާވީމާއެހެން  އިނގޭތޯ. ވަކި  މި  ސުވާލެއް    ،  ހަމަ  ވެސް  ކުރިން  ޤަޟިއްޔާއަކާ ކުރެއްގުޅޭ،  ވަކި    ވި 

  ގޮތުން ފާހަގަކުރެއްވި ގުޅޭ  ކާމަ ދެންނެވިން އަޅުގަނޑު އޭގެ ޖަވާބު އެ ސްޓޭންޑު ބަދަލުވި ކަމަގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ހަ

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މި    އި ދޭކަށް ނޫން. އެހެންވިޔަސް މިއަދުގަކަށް ވެސް ޖަވާބު ނުއެއްގޮތަ  .ކަމަށް  އަރުވާނަންޖަވާބު  

  އެއްކޮށް... ވާތީއާނޭ ސުވާލަކަށްމެދާއިރާގެ ތެރޭގައި ވެސް ހަމަ ނުހިސުވާލުކުރެވޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނގަޅުވާނެ  ންމެ ރަމަ އެ ކަމަށްވަނީނަބަރު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ އްޔާ ނަންރ ޖެނެރަލް އެ ޤަޟީ ޓަ ކިއުޕްރޮސެ  ،އާނ

 އްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު އެރުވުން މުހިންމު.  ކުރެދެން ،އެއަށް ޖަވާބު ނުދެއްވިޔަސް. އެހެންނަމަވެސް

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ޖެނެ  އަޅުގަނޑު  !އާދެ ކުރެއްރަލްކޮދެން  ދަންނަ  ވި ސުވާލާ ށް  ދިގުޅިގެން  ބޭނުންވަނީ  ވަކީ ޢީފާވަން  ކަން  ކަން  ލުން 

ވަކީލު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޫނޭ  ފާހަގަވަނީކީއެއް ފާހަގަކުރެއްވީމައެއް  ކަންކަން  އަޅުގަނޑު    ންނަށް  އެއީ  އިނގޭތޯ. 

އިތުކުރުކޮ އޭގެ  ދެން  ވާހަކައަކީ.  އޮތް  ދަންނަވަން  ފެށް  ކޮމިޓީ  މި  ހަމަ  މެންބަރު  ށުނުއިރުގަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އި 

ކޮބައިތޯއެކައުންޓަކަށް ޖަމާވި ފައިސާ  އީ އަޅުގަނޑުގެ ބޭންކު ރެއްވި ސުވާލަށް އެކު އަށް  އަޅުގަނޑު އެ ؟ ގެ އަދަދަކީ 

 .  ލަރު. ޝުކުރިއްޔާއެސް ޑޮ.ޔޫ 848ރަނގަޅު އަދަދަކީ ސަތޭކަ ކޮންމެވެސް ޑޮލަރެއްގެ ވާހަކަ.  ށްދަންނަވާލިން އަ

 

  ދެއްކެވުން: ން ވާހަކަރިޔާސަތު

ޖެޓަކިއުޕްރޮސެ  ޔާ ޝުކުރިއް  !އާދެ އަޅުގަނޑުމެންނެރަލްރ  ޖީހާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު  މިވަގުތު  ގެ  . 

ތަންކޮ ދިގުލައިދާވަގުތުތައް  އަޅުގަނޑުމެންތީއާ ޅެއް  ކުރުކޮށް  ވެސް  ވީހާ  ވަރަށް  އެކު  ގެންދެވިއްޖިއްޔާ  ކުރިއަށް  ނަށް 

އެހެން ކުރަ އިއްޒަ  ،ނަމަވެސްރަނގަޅު.  މެންބަރުން  ސުވާލުތްތެރި  ހުރި  އަޅުގަނޑު  އްވަން  ފުރުޞަތު  އެ  ތަކަށް 

 އަރުވާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޙްމޫދު ޖީހާންރާގެ މެންބަރު ރު ދާއިހިންނަވަ



  

ސު ޕްރޮސެއަޅުގަނޑުގެ  އަމާޒުވަނީ  ޖެނެރަލް ކިއުޓަވާލު  ކުރީ  ރ  ވަކިކުރުފެޒަވައްމުގެ  އޮފީހުގެ  ވަކިކުރެވުނު    މާ އް 

މައްސަލައާ އެއީ    .ންގުޅޭގޮތު ޓްރައިބިއުނަލް އެއީ އެމްޕްލޯއިމަ  . ވެސް އެބަވޭ  އެއް އްޔާޟި ޤަ  ގުޅިގެން ދެ  މި  ގެ  ންޓު 

4/VTR/2016    ެހައިކޯޓުގ ޕްރޮސެ   .HC-A/376/2016އަދި  މި  މައްސަލައަކީ  އޮފީހުގެ  ކިއުޓަމި  ޖެނެރަލް  ރ 

އޮފީހު  ރަވަކީލެއް ޕީ.ޖީ  ހިއުމަން  ދެކޯޓުން  މި މައްސަ  .މައްސަލައެއް  ވަކިކޮށްފައިވާން  ޓީމިއިޓްސް ކޮގެ  ލައިގައި މި 

ދެން   .ކަމަށް  ން ނިންމާފައިވަނީ މި ވުޖޫދުގައި ނެތް އިންޓެލް ރިޕޯޓަކަށް ބޭސްކޮށްނިންމު  ،ވެސް ނިންމާފައި މިވަނީ

ފަށް ދިވެހި  މުވައްޒަ  ކުރީގެ  އަދި   ގޮތުގައިބަދަލުގެ އެއްކޮށް    ޓުތަކަށް ލިބިފައި ނުވާތީއާ އަދި އެ އިންޓެލް ރިޕޯޓު މި ކޯ

ސް ނުވަތަ ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި  ޅަދޮތޭކަ ފަސްވެހި ފައިސާގެ އެއްލައްކަ ފަންސާސް ތިން ހާސް ފައްސަ، ދިރުފިޔާގެ

ވެސް   ހައިކުމްކޮށްފައިވޭޙުދޭން  އެމް  ،ކޯޓުން    ޓްރަލޯޕްމި  މިންއިބިއުނަލުއިމަންޓު  ހިނގައިދިޔަ  އީ.  ކިހިނެތް   

ން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު  ސޯސް ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރިސަލައިގައި މި ޕީ.ޖމި މައް އަދި   ؟ލައެއްތޯމައްސަ

 ޔާ.  އްކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަންތޯ. ޝުކުރިއްމެނިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ން.ވުން އެދެބެއް ދެއްޖަވާ  ރ ޖެނެރަލްޓަ ކިއުޕްރޮސެ .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

އްޞާކުރުން ރަނގަޅެއް  ޙިއް އަޅުގަނޑު މި އޯޕަންކޮށް މިހެން  އި އެ މަޢުލޫމާތުތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގަ އަޅުގަނޑަ  މި  

،  ށް. އެހެންވީމާރިއަވެސް ކު  ތީއެ ކެރިޔާ އޮ  .ގެ. ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ވެސް ހަމަ ކެރިޔާއެއް އޮންނާނެނކަންނޭ  ނުވާނެ

މުވަ  އެގޮތަށް  ހުރި   ފުންނާއްޒަވަކިވަކިން  ސުވާލުތައް  އައި ކަމަށްވަން  ގުޅުންހުރި  ހަމަ  އެކަން  ޓު    ޏާ  ހެޕީ  އެމް 

ވާހަކަތަ އެ  ޓީވީގައި  ލައިވް  އޯޕަންކޮށް  މިހެން  ހަމަ  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ.  ދައްކަރެސްޕޮންޑު  އަޅުގަނޑު  އް  ން 

ވާހަކަ   ބޭދަންނަވަން އުޒުރުވެރިވާ  އެހެންނަމަވެސް  ސުވާލާ   ، ނުން.  ކުރެއްވި  އަޅުގަނޑު    ތި  ވާހަކަ  އެއް  ގުޅިގެން 

އަދި ސުޕްރިމް ކޯޓު އެއީ    . މް ކޯޓުގައި މި އޮތް މައްސަލައެއްލައަކީ އަދި ވެސް ސުޕްރީ މައްސަނަން. އެއް ދަންނަވާ

މަރު މަތީ  އެއަކަ  .ލާޙައެންމެ  އެއަދި  ނިންމަވާ.  ނުއެއް  ގޮތެއް  ވަކި  ނިހެންވީމާށް  ހަމަ  ،  ގޮތަކަށް  ންމަވާ 

ވާތިރާމްއިޚް ތި  ހަކަކުރާނެ  ދަންނަވަން.  ޓް  ވެސް  ގޮތު ންނަލުރައިބިއުވިދާޅުވިހެން  ބަދަލުގެ  އޮތް  ނިންމަވާފައި  ގައި   

ހަމަ ޓްރައިބިއުނަލު ދެއްވަން. އެހެންވިޔަސް  އޮތް  ފައިސާ  ނިންމަވާފައި  އޮތީ އި   ތެރޭގައި އޮތްނިންމުމުގެން    ތުބާރު 

ކަނޑައެޅުއްވުމަށްކަމަ  ފައި ގެއްލި އެކަން  އެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި  ށް.  ބަދަލެއްގެ  އަދަދު   ތިފަހު    ވިދާޅުވާ 

 އްޔާ.  . ޝުކުރި ކުރައްވާފައި އޮތީކުމްޙުކޮށްދޭން ންސޭޓްކޮމްޕެ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން  

  އް ތަނެ   ވާންނަވަޑައިގަދިއެ  ޞަތަކަށްރު ފުރުކު މިހާރި މެވންބަރަތެއެހެން އިއްޒަތްދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އާ

އަޅުގަނޑުމިހާރު   ބޭނުންޞާއްޙިވެސް    ނުފެންނާތީ  ރާއް  ބައެއް  ވާކޮށްލަން  ސީ  އަސާ ނޫނުޤާޖޭގެ  މަޢުލޫމާތުތައް. 

ގެ  ރައްޔިތުން  ،މީހުންގެ  .ކުރެވިފައިވަނީވާލުޙަ   ތެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާންމު މަސްއޫލިއްޔަހިބުނާގޮތުން ވަރަށް މު

  . އްޔަތު ތައް ނިންމުމުގެ މަސްއޫލި ނިންމުންންމު ބޮޑެތި ހިމު  ކަހަލަ ކަން ނަގާލެވޭވަންސަލަ. އެއީ މިނިއްއާ ބެހޭ މަލިބަޓީ

އެއާއެކު ޕަހަމަ  ކުރުމުގެ އެ މަސްއޫލިއްޔަބްލިކްގައި  ދިފާޢު  ކު   މިތު.   އިންޓްރެސްޓް  ކަންތައްތައް.  ބެލެންސް  ރުމުގެ 

ގައިވާ  އެއީ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ  ވޭނެ އެއްވެސް ޖާގަ ނެއްޓެ  އިންންމާޒި  ނެތް،  އްގައެވީމާ، މިކަމުގައި އެއްވެސް ޖާއެހެން

  ނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ކިވަޑައިގެންއަކުން ރެގެ ޒިންމާޖެނެރަލްޓަރ  އަދި ޕްރޮސެކިއު  މަވެސްވީނަ  އިގަމައްސަލައެއް ކަމު

ންމު  ހިށް މުހެންވީމާ، ވަރައެ  އް ނެތް. ވޭނެ ގޮތެ ނެއިގެންވެސް ރެކިވަޑަނަމަކަމުގައި ވަނީ  ތް މައްސަލައެއްއޮ  އި ގަކޯޓު

ފާހަގަކޮށްލަ  ކޭންމާއެޒި މި  އޮތީ.ލާނެރަޖެ  ރޓަ ޕްރޮސެކިއުނީ  އަޅުގަނޑު  މަތިކޮށްފައި  ވޭތުވެދިޔަ     އި  ތާނގަ  މި 

ޖަމާވާނަކަމަށް  ލާއި ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލަގައަޅު ފިކުރަކަށް އަމާޒުކޮށް  ޢަމަ ވަކި  ތަކަށް ވަކި 

ޢަމަލެއް  ޓްކިއުރޮސެޕް އެއްކަލަ    ކުރުމުގެ  އުސޫނުވަނަ  މިސިސްޓަމެޓިކް  ހިނގަމުންދިޔަ  މުގައި  އުޤަ  ލުން 

ފާހަގަކުރެވުނުގަޅުއަ ސެލްފު    މިއީ .  ނޑުމެންނަށް  ކަންތައެހަމަ  ހެކިތައްއްވިޑެންޓު  އިތުރު  މިހާރު    ތައް .  ވެސް 

ބައިނަލްއަ ބޭނުން ނުވާވަރު  ކި  ސެކިއުޓު ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަ  ޕްރޮ ވާވަރުގެ ކަމެއްށް ކަށަވާމީ ކުޤްދައްކަން 

ކަން   އެ ޓީ  އަދި އިމްޕިއުނިން އުދިދިޔަ ގެންހިނގަމުން ދިޔަ ގެންސޫލުން  ށްގެން ސިސްޓަމެޓިކް އުމާޒުކޮށް އަކަފިކުރަ

މީހުންނަށް  ޢަ  އެ ހިންގި  އޮތްމަލު  ލިބިފައި  ރާއްޖޭގައި. މި  އީ. އެހެންވީމާ، މިއެ  ކަންތައްތައް  ސާލެއްގެ  ހިނގާދިޔަ 

ވަ ދަންނަވާކަމަށް  އޭގޮތުން  ސަރުކާރުންނީނަމަ  ސަ  ،ރުގެ  ވެރިރުކާރު ނިމިދިޔަ  ބޭފު  ކަށްޔަގެ  ރާއްޖޭގެ  ހުންނެވި  ޅާ 

ވަޑައިގަންނަވާ ސިޔާސީ ރަށަކަށް  އިދިކޮޅު  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ހަރުގެ  ޕާޓީތަކުގެ  ފުލުހުން  ބަންދު  އެއް   އެތަން  ނުކުރާ 

ދަތުރުފުޞާހި އެންމެ  ހަމަ  ނުކުރާ  ކު  ޅެއްރު  ހަމަ ވެސް  ނެތް.  ސިސްޓަމެރައްވާފައެއް  މިކަން   އުސޫލުން    ޓިކް 

  ބޭއިރު ހަމަ ވަން ބޭބޭފުޅުން އެހެން ތިޔަރުކުރީމަ ދުޢާ ދަންނަޅަކު ހައްތުގައި ސިޔާސީ ބޭފުކިމިސް. އަދި  ދިޔައީހިނގާ

  މެ މުން ދިޔަ. ހަމަ އެހެން ޖަހަސްޕްރޭ    ރ ހައްޔަރުކޮށް ޕެޕަ  އި ހަމަ ސިސްޓަމެޓިކް އުސޫލުން ހިފަ  ގައިއްކުރެކޮންމެ ހު

މީހެ ހުރިސިޔާސީ  ޖަލުގައި  ޕޯސްޓަރެޅަކަށްވަނީބޭފު  އްގެ  ޕްރޮޕަޓީއެއްގައި  ތަނެއްގައި  އްނަމަ  އަމިއްލަ  ޕްރައިވެޓް   

ފުރުޞަތުކުރުރުހަ ޕެޕަ ސްޓަމެޓިކް އުސޫލުން ފުލުހުންހަމަ ސި  ،މުގެ  ހައްޔަރުކޮށް    އި ޖަހާ ހިފަ  ސްޕްރޭ   ރ އައިސް 

ޖެނެރަލް   ކަމެއް   މިހުރިހާ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މަކުރަނީ.  ޒިންމާއަގެމު ޤާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކުން  މި ޓޭނެއް ނު  ންކު    ނެއޭ 

 މެންނަކަށް ނޑުގަކަމަކަށް އަޅު  ތެއް އޮތް ކެވޭނެ ގޮމަށްވަނީނަމަ ރެކަ  ށް ހިނގާ އެގޮތަ  މަލު ކުރާ ޢަ  ހުންފުލު   ދަންނަވަނީ

  ހޭތޯ ސިޔާސީ ނުޖެ  ން ބޫލުކުރަޤަނަށް  ނޑުމެންގައަޅު  މާއިދިޔަ  މިކަން ހިނގާމާ، މިގޮތަށް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީ  އްފާހަގައެ

ރުގެ  ކަމާއި އަދި އޭ  ނުވުނުކުރެރުގައި އަދާންމާ އޭގެ ޒިރަލް ނެސެކިއުޓަރ ޖެ ޕްރޮއިގެންއް ފޯރަގޮތުން ސިޔާސީ ނުފޫޒެ



  

ޕްރޮސެކިއު ނުފޫޒުން  ސީދާ  ބޭ ނެ ޖެ  ރޓަސަރުކާރުގެ  ޕްރޮސެކިއުޓްމައްފުޅުންގެ  ބޭރަލް    ށް ކަމަކަ  ކެއްހެއް  ޗަށް 

 މިހެން  ތޯ. އެއީ އިބަނާ ސަބަބަކީ ކޮނުކުރަންވީ ހަރުދަބޫލުޤަށް  ންނަޅުގަނޑުމެވާކަން އަކުރައްވާފައި   ތި ބެއްލެވުމެއް ނެ

ވެރި  އެއް  ންނަވާމިދަ ބަދަލު ކަވާހަކައަކީ  ގަނ  ގައި ކުއެވުމާން  ކުރީ ޑުކޮށްހަމަ  ހުރިހާ  ހަމަ  ކުރެއްވި    ގައި 

ގެންޕް އަނބުރާ  އެބަ  ންތަވާ  ނަރޮސެކިއުޝަން  އިނގޭތޯފެ   ވެސް  ދަނޭ  ޓެރަރިޒަމްގެ  ބޭބޭފުޅުވާޢު.  ންގެ  ކުރެވުނު 

އެ  ކުއްލިއަކަށް މައްސަލަ   ގެންނަވާ އަނބުރާ  ފެ  ތަން  ބަ  އެހެންވީވެސް  މިމާނޭ.  ރާ،  ރާއްގޮތަށް  ޖޭގެ  އްޖޭގެ 

 ވިދާޅުވެދެއްވާ.    ތްތޯބައޮއެ ؟ތޯއިދަނާ ސަބަބަކީ ކޮބަބޫލުކުރަން ނުޖެހޭ ހަރުޤަކޮމިޓީން އި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ތޯ.  އް ދެތުން ންނަނީ ފުލުހުންގެ ފަރާއަ އޭޓުވެގެން މިތައް އިނީޝިސަލަގިވަޑައިގަންނަވާނެ މައްނ ޔާ. އެޝުކުރިއް އާދެ!

ޖިނާ ހަމަ  ހިނގާ  އެ   އި ކުށްކުށާ  ޢީ އާންމުކޮށް  އޭގެ  އަޅުގަ  އްވެސްގުޅިގެން  މިވެމައްސަލައަކީ  ފުލުހުންނަށް    ނި ނޑު 

ބުނަންޖެހޭ  ސަލަ ބަލާމައް  އެ   އްޔޭށްފިކޮކަންވައް  ގައިގައި މިސާލަކަށް މިވެނި ތަނެއްސަލައެއް މައް އެހެން  ބާވަތުގެ  ށޭ 

މި  ކަންކަމެއް އެހެހިނގަނީކީ  ނޫން  އިދާރާއިން  ،ނަމަވެސްންއެއް.  ފުލުހުންގެ  ތަނުގައި  ބައެވެ  ވޭތުވެދިޔަ  އް  ސް 

ކުރިއަށް ގެންގޮނުވަތަ ތަ  މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރަންވީމާ   ހުރި ށް ގެނެސްފައި  އަމަހަ  ނޑުމެންނާގައަޅު  އްސަ ޙުޤީޤު 

އަ ހުންނާނެއަޅުގަނޑު  މައްސަލަތައް   ދަދެއްގެގިނަ  ކޮށްފައި  މެން  ހަމަ  ގޭތޯ.  ނއި  ޑިކްލައިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހުރި    ހުން މިސްޓޭކްސްތަކެއް ހައްދަވާފައި ގުޅިގެން ފުލު   އެ މައްސަލަތަކާ  .ސަލަތަކުގައިމައް    ފެންނަނުދާންށް  ކުރިއަ

ހުއުކިލިޔެ  ވެސްސް  ޔަވި  އިކަމުގަ ފެންނަން  އަމުން  ފިޔަވަޅުތައް  ފުލުހުންގެ    ޅަންންނާނެ  ހުންނާނެ  ދަންނަވާފައި 

އެކަމެ އޮތް  ހިމެނޭ  އްގައިއިހުމާލެއް  ވި  ކަމެއް  ފިޔ  ސްޔަ ކަމުގައި  އަޅަން  ވެސް    ހަމަ   ގ ރައިޓިންއިން  ވަޅު 

މައސަލަތައްދެ ހުރި  ގިންނެވިފައި  ވަރަށް  އެކަމައިނގޭތޯ  ނަވާނެ  އެހެނގައަޅު  ކު.  ދެންޑުމެންނަށް  ނެވުނު  ން 

ތެރެއިން    ގެ އްޤެފުލުހުންގެ ތަހުޤީހެދިފައި ހުރި    ޢީ ގޮތުން ހަމައިޖުރާނުވަތަ ބޮޑެތި ގޯސްތައް  ތަކާ ގުޅިގެން  ލަމައްސަ

ނާ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން  ދަރަނގަޅު ހަރު  އެކަންކުރީމާ  ލައިޓް އިހަ ން  ކަންކަ  އެގުޅިގެން  ތަކާ  ސަލަހެދިފައި ހުރި މައް

މިފަހަ ޙުލާޞްއި އާދޭތޯ  އައިޖެ  ކާވެގެން  އެގޮތަށް  ނެހެންދެނެއް  އަޅުތްއްސަ  ބޭނުންވަގަކަމަށް  ދަންނަވަން  ނީ  ނޑު 

ންމެ  ކޮ  އި ހަމަގައުމުށް ދިރިއައްކަތް ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި ކުމަސަ  އެކުގައި  އާއައްސަސާއިނގޭތޯ. ފުލުހުންގެ މު

ދެނެގަތުމުތޯ ނޫންތޯ އެ ބޭސަލައެއްޖެހޭ މައްޤީޤުކުރަންތަޙު  އީރާއިރުގައި އެ ކުޙުޤީޤުތަބޭފުޅުން     އެކަމެއް ގައި  ފުޅުން 

އަޅު އެއީ  ހިއެއްނުވޭ  ބޭނުންވާނެގެގަނޑުއަޅުގަނޑަކަށް  މަޝްވަރާ  ބޭފުޅު  ވްރީ އެ  ކަމެއްހެނެއް    އެ  ންނަށް  ޓައިމް. 

އެ މެންފުޅުންބޭ  ވެސް  ތެރެއަޑޭޓުގެ ގެ  މައްފޯ  ށް   ނު އިސަލަތަކާލްވާ  ފޯލް  މައް   ކޮން  އެއީ  ކަ  އް ސލަތަކެވަނީ  މާއި 

ބޭފުޅު  ވާނެރ ކްލިއަ ވަރަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެ  ނުތައް ހައްދަވައިގެން  މްރީތަ  ހުރި ންނަކީ ވެސް ގުޅުންކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ބޭފުޅުން. ތި   ތިއްބަވާ  އަޅުގަނޑުމެގޮތަ  ވިދާޅުވާ  އެހެންވީމާ،  ހަމައަށް ންނާށް  މައް    ކޮންމެ  ގައި  އެއް ލަސަ އައި 



  

އަޅުގަނޑުމެން  ދަޢުވާގަނޑުމެން  އަޅު ނޫން.  އަކޮށްންޑިކްލައިކުރީކީ  ހުރި  ބަލަފައި  އަދި  ޏާ  ކަމަށްވަން   އިފިދަދުތަކަށް 

ހިދާޅުވި  ތިހަމަ   ތާރީޚުތަކުގައި  އެކި  މުޒާހަރާތަކާއި  އަދިސާތަކާޙާހުރި    އިނގާފަވާ  ގުޅިގެން  ކިތަ  އް  ޅުގަނޑުމެން 

ދައިލައިގަ ސަމައް ނުކުޢުތޯ  ބަލައިފިވާ  އެ  ކަމަށްވަން  ރީ  އެ  އިނގޭތޯ  ންނަވާނެއިގަވަޑަފެނިށް  ލުތަޞީތަފްޏާ   .

ތަފްވަން  ނުންފުޅު ކަމަށްކުރަން ބޭޞާ އްޙިޓީއާ   ހަމަ ކޮމިލުތައްޞީތަފް   ޞާ އް ޙި  ނޑުމެންގަތައް އަޅުލުޞީޏާމުން އެ 

މާވި  ދި  މި   މަޖިލީހަށް ވަނުމުގައި  ން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ވެސް ކޮށްދޭނަ

ގުޅޭހުރަސްތަކާ  ހަމަ  ތުންގޮ  އަޅު  ވެސް  އިދާނޑުމެގަތަކުރާރުކޮށް  ފުލުހުންގެ  ހަރާއިން ންނަށް  މެންބަރުން    މަ 

އެ  ދިނުމަށްށްރުކޮޔަހައް އަޅުއެދި  އައިސްފަ  ނަށްމެންނޑުގަބަހުރި  އިނގޭތޯސިޓީ  ޖޫނިއާ    .އި  ވަރަށް  ހަމަ 

ންބަރަކު މިވެނި  ނި މެރި މިވެ އެބަހު ފޮނުވާފައި  ރެސްކޮށްފައިށް ސިޓީ އެޑްނޑަގަން ވެސް އަޅުލުން ލެވައިންވެސްޓިގޭޓު

އަ  ސަބަކަށް ހައްޔަރުކޮށްދިނުމުގެ  އަޓަކައި  އެ  ނެރެދޭށޭ.  ނެރެމުރެއް  ނުހުންނާނެ  އިނގޭތޯ.  ދީފައެމުރުތަކެއް  އް 

ފާހަގަކުރަން ގައަޅު އެކަން  ހަމަ  ކޮމި  ނޑަށް  މި  މިއީ  ބޭނުން  އަމުޓީވެސް  ބަންދުގެ  ހޯދަންގައި  ފުލުހުން  ވެގެރު  ން 

ންނަށް ހަމަ މެނޑުގައަޅުސް އެއިން ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި  ސް ވެ ޔަވި  އިގަރެއްވި ކަމުމަސައްކަތް ކު   ފަހަރުގިނަ  ވަރަށް

ނެރެދީފައި  ހަމަ  އޭގައި    ވުނުކުރެ ހަގަފާ އަމުރުތައް  އެ  ފާހަގަކުރެވޭތީ  ހުރިކަން  .  ކަމަށް  ނުހުންނާނެގޯސްތަކެއް 

އަޅުއެހެން މައްހަމަނާ  ނޑުމެންގަވީމާ،  ކޮންމެ  އައި  ބްލަ ނޑުގައަޅުސަލައެއްގައި  އަށް  އް  އެ ކީ ވާކުރީޢުދަ  އިންޑްލީމެން 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ނަށް  ނޫން.  އޭގެ ވެސް  ހެއްތެ    އަޅުގަނޑުމެޤަ ކާއި  ރެއިން  ވަޒަންކޮށްފައި  ކުރިއަށް ރީނާ    ންނަށް 

އަޅުގަ  ށްކަމަ  ގެންދެވިދާނެ މައްސަލަތަކުގައި  ދަނޑުމެންފެންނަ  ގެނައި  ވާކޮށްޢު  އަނބުރާ  ދެން  ހުންނާނީ.  ފައި 

ގުޅޭގޮމައްސަލަތަ އެބަހުރިވެ  އި ބަދަލުވުމުގަސްޓޭންޑް    ،ތުންކާ  ސަބަބުތައް  ހަމަ  މައް.  ސް  އެއް  ސަލައެއްވެސް 

ގައިމު މި  އަޅުގަނޑު  ހުރެ ޤާމަ  ވެސް  ސަބަބެއް  މުގައި  ސަބަގެން  ނުވަތަ  ބަޔާންބެނެތިއެއް  އަނބުރާ  ނުކޮށް  އް 

ނޯ ތަފްނާންގެނެސްފައެއް  ސަބަބުޞީނެ.  މައްސަ އެކު  ތަކާލު  ވެސް  ފުލުހުންނަށް  ހަމަ  އަގައި  ލިލަ  ޔުންތަކާ  ނބުރާ 

އިމަށް ކަ  ލާ ފޮނުވާ  އެކުގައި  ފޮނުވަނީ.  ގާނޫނު ންފެވަންޏާ  މިހާރު  މައް   ކްޓް  ކޯޓުން  އަޅުގަނޑު    އެއް ސަލައޮތްގޮތުން 

އް  ސަލައެނެ މައް. އަދި އެއީ ފަހުން ހުށަހަޅޭހޭޖެސް ވެސް ސަބަބު އަޅުގަނޑު ދައްކަންޔަވި  އިއަނބުރާ ގެނައި ކަމުގަ 

އެ މިގޮތަ  ޖެހޭޔާންކުރަންބަނޑު  އަޅުގަ  ވެސް  ހެންކަމުގައި ވަންޏާ  ނޫން  އެއް  ލީ އީޒި  ހާއެވީމާ،  ންނަނީ. އެހެންއޮ  ށް 

ޅުވި  ވިދާ  ތަކެއް ތި އްސަލަހަމަ ގިނަ މަރިޢާޔަތްކޮށް    ތަކުގެ ނިންމުމަށްއްސަ އެހެރީ. ކޯޓުނބުރާ ގެނެތައް އަމައްސަލަ

ތި މުއް ގެ  ޓު ހަމަ ކޯ  އެއީ   ސް ޔަ. އެހެންވިއަނބުރާ ގެނެސްފަ  ވާތައް ހުންނާނެ ޢު ދަކުރެވުނު  ދަތުގެ ތެރޭގައި  ގޮތަށް 

ގެނެއަނބު ރިޢާޔަތްކޮށް  ނިންމުންތަކަށް   ހުރިރާ  އަޅުކަމުގައި  ލަތައްމައްސަ  އްސަ  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވަން  . ގަނޑު 

   ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ން: ވުރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 



  

އެއް  ވާޢުބަޔާނަކާ ގުޅުގެން ޖިނާޢީ ދަ   މެންބަރުން ނެރުއްވި ނޫސްގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން ދިއްދޫ ކައުންސިލުފެބްރުއަރީ   1

ދައުފުލާފަ ޖިނާޢީ  މި  ޖެވާ  ޢުއިވޭ.  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އިންނެރަލް  އުފުއްލެވުމުގެ  ކޮބަޞާމީގެ  ގާއިމުކުރުމަށް    ތޯ އިފު 

  ؟ސަލަތޯ އެ މައްއިރު ކޮބަ އަދި މިހާ   ކީޕުޅަކަތްކުރެއްވި މަސައް

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަތު ބިޝާމްއިޝަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޢާ

ންޖެހޭނީ  ތްރޫ ކުރަލްސް ގޯމަ ފައިނޑަށް ހަގައަޅު .ގޭތޯނއި  އިގެ ސްޓޭޓަސްއެއް ދަންނަވަން ދަތި ސަލަ ތި މައްމިވަގުތު 

 ޓަކައި.   މަށްވުތިއަށް ޖަވާބުދާރީ 

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަތުރިޔާ

އެހެ ގޮތުގައި  ން އަދި  ސަޢީދު  ސުވާލެއްގެ  މަހުފޫޒު  ވަކީލު  ވަޅިޖެހި  ޓަކައި    އަވަހާރަކޮށްލުމަށް  ގާނޫނީ  ބޮލަށް 

ރޭގަހައްޔަރު   އިއިގަ ސަލަމައް މީހުން  ވަ ކުރެވުނު  ފުރަތު ގުނޑެއްގެ  ރެއެއްގައި  ގައި  އެންގުމެތަމަ  ނެއެއްވެސް  ތި  އް 

މީހުން ފުރަތަމަ    އެ   އި ގައި ކޯޓުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވަ އެއްޑިންވަރު ގަދަ  އި ވެސް އެންގެވުމަކާ ނުލަ  ދަށްޢީޒު ސަމަހުފޫ

އަނެއްކާ ގެއަށް ރަލްގެ  ޓަރ ޖެނެސެކިއުރީ. ޕްރޮކު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ފަހުން އެއްކޮށް މިނިވަންއެހެން    ބަދަލުކުރީ. ދެން 

 ؟ތޯއިބަކޮރަކީ  ވުމަށް ކުރެއްވި ދައު ހޯދައިދެއް ފުޞާއިން ގައި އި ސަލަ މައްތޯ މި އިދައުރެއް ކޮބަ
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ހިއެއްއަޅުގަނޑަކަ މަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ކަންތައް   ތި   ހެންނެއް މުގައި ޤާނުވޭ  އޮތީކީ.  ވިދާޅުވާ  ހިނގާފައި  ތިގޮތަށް   

ވެސް    ށްޗަގެ މައްމީހާ  ހުފަވާ އުފުލަންޖެހޭ އެންމެޢުވެސް ދަ  މިހާރު  ގަނޑުމެންޅުއަ  އި ލައިގައްސަމަ  ސް އެވިޔަންއެހެ

އުމިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން   އެ ފިލައިގެން  ފެނުނީމާ  ޅެނިކޮށް  ސްޓެ  ވާ ޢުދަ  އެ   މީހާ  އޮންނާނީ.  ކޮށްފައި  ޕްސް  ވެސް 

އެ ނެގިން މަ  . ގައިއިއްސަލަ މަ    ދުވަސްވީ  ވަރަށް  އޭގައި  މައްސަލައެއް.  ދެން  އެ  ނުބޭއްވޭމިހާރު  ވެސް    ތާއްސަލަ 

ދުވަ  ރަށްވަ އަޅުގަނޑު  ސްވެއްޖެ ގިނަ  ފާހަ ކަމަށް  އެކަމަބޭނުން  ގަކުރަން   ފުދޭމައް  ކު .  ގިނަ.  ސަލަތައް  ވަރަކަށް 

މައްއެހެންވީމާ މިވެނި  ހަމަ  ގުޅޭގޮސަލައަކާ ،  ތަފް  އެހާ  މިވަ ޞީތުން  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  އެއްޗެއް  ގުލުކޮށް  ތު 

އަޅުގަ ދަތި. އެހެންދަންނަވާލަން ތިވިއަސް  ހަމަ  ކޮ  ޢުލޫމާތުމަ  ، މިނޑު  ހަމަ  އަ ޓީ މިވެސް   . އިނގޭތޯ  ރުވާނަންއަށް 

 އްޔާ.  ޝުކުރި

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަތުރިޔާ



  

އެންޓި    ،މަކަށް ވާނެ ޓެރަރިޒަމްކަ  ވާ އުފުލުނު އެއް ޢު ގިނައިން ދަ. އެންމެލާނަންއި ލެއް ގޮތުގައި ދަންނަވަފަހު ސުވާ 

ތޯ  އިނެ. ކޮބައިވާފައި ކުރައްވާނޫނު އެޕްލަރަރިޒަމްގެ ގާދިޔަސް ހަމަ ޓެ  މުޒާހަރާއަކަށް  .ން ދަށުގެގެ ގާނޫނު ޓެރަރިޒަމް

ޖިއާ މައްސަލަތަޢީނާންމު  ޓެރަރިޒަމާ   ވަކިކުރަކާއި  މިން ގެންގުޅު  މަށްއްވު  ޖެނެ  ނޑަކީގައްވާ  ރަލް.  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ބައިނަލްއަމިހެ ސަބަބަކީ  މިދަންނަވާ  ގޮތުން ޤްން  ގޮތަކަށެ ވާމީ  ބަލާ  ގޮތުގައި  ޓެރަރިޒަމް  އަޅުގަ  ނޫން  މެންގެ  ޑުނއް 

ޕްރޮސެކިއުލަތަކުގައި ސައްމަ މިހާތަ  ޖެނެރަލް  ދަޓަރ  އުފުއްޢުނަށް  މިންގަނޑެއްތޯ    .ލަވާފައިވަނީވާ  ކޮން 

 ؟ފައިވަނީގެންގުޅުއްވާ
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ވާ އުފުލުމުގެ  ޢުން ދަގަނޑުމެން އަޅުމަލުކުރަން ފެށުނު ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުޢަވަނަ އަހަރު    2015

މިންގަބަލާ ގާނޫނުގެ  ފައިވާ  ބަޔާންކު  4ނޑަކީ  މާއްދާގައި  ހާސިލުމަޤް  ރާވަނަ  ހަމަ އަހަމަ  ފަދަވާނެޞަދު  އެ    ކުން 

ޢަވަ  5ގާނޫނުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ކޮށްފަމަނަ  މައް ލެއް  އެމީހެއްގެ  އެ އިވާނަމަ  ދަށުން    ޗަށް  ގާނޫނުގެ 

ދެޢުދަ ގާނޫނު ވާކުރުން.  ޓެރަރިޒަމް  ޑެން  އި ނީޝަންގަފިގެ  އައި  އުޅޭކަމަށް  ޤަބޫލުކުރަން  ޅުގަނޑުޝޫއެއް  . އެ  ވެސް 

މިހާ އެޓަރނީމަސައްކަތް  އޮ  ރު  ގާނޫނަށްޖެނެރަލްގެ  އެ  އިފީހުން  ގެންނެޞް  މަސައްކަތްލާޙު  އެބަ    އްކެތަވުމުގެ 

އަޅުގަނޑު   ވެސް  ކަން  ނެގެ ތެރޭގައި އޮންނާލާޙު ޞްވެސް ހަމަ އި އްވާވެސްމެ. އަޅުގަނޑުގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް ކުރަ

ލާފައިވަނީ  ވާ އުފު ޢުދަ  ންޑުމެވަނަ އަހަރު އަޅުގަނ  2015 ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިފަހުން  ބޭނުން. ދެން އެ ގަކުރަން  ފާހަ

ބަލާލި  ތޯއިސަލައިގަމައްތައް  ކި އަޅުގަނޑު  އަޅުމައް  24ގައި  ބެލިއިރު  .ންވެސް  ދަގަސަލައެއްގައި  ވާ  ޢު ނޑުމެން 

ލިބޭ ގިނަ    ވާ ޢުދަވެސް  އި  ތެރޭގަ  އިސަލައިގަ މައް  އްސް އެޔަ ވި  އިވި ކަމުގަ ފުލާފައިވަނީ. އަޅުގަނޑު މިހެން ދެންނެއު

ތިއަދަދެއް މީހުން  އެހެންވިބުގެ  ކަމެއް.  އެކަށީގެންވާ  ޖުމްލަ  މަކީ  މުޅިއެކު  ގުޅިގެން    24އަސް  އިންސިޑެންޓަކާ 

 .  ވަނީވާ އުފުލާފައިޢުދައެ އަޅުގަނޑުމެން 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާ

  ، ލާފައިއި ނަވައިތުރަށް ދަން  ދި އަވިކަމެއް  ނުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފު    . ނިންމާލަމުން ގަނޑު މި ނިންމާލަނީދެ! އަޅުއާ

ނޫސްވެއެ މައީ  ނެގި  ވަގަށް  ރިޟްވާން  ޕްރޮސެކިއުޓަރ އިއްސަލަރިޔާ  ވިދާޅުވެޖެނެރަ   ގައިތޯ  އެޕީލް    ފައިވަނީ ލް 

 ބަހުރިތޯ.  ގައި އެހަނދުމަފުޅުކަން  ތާރީޚެއްގައި. އެއީ ކިހާ ކަމށް އިގެން އެދިވަޑަ ށް އަކަހިންގުމުގެ ހުއްދަ
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ނިންމެވު  ދަށު ރު  އޭ އެ   މާކޯޓުން  މުއްދަތެއޮ  ގުޅިގެން  ތެރޭ އްގެންނަ  މި    ދެއްތޯ  ތެރޭގައި  ޑޭ  10ގައި  ސްގެ 

ފަހުން އޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އެދުނު  ށްވެސް ހުއްދައަ  އޮންނަނީ. އެ  ސްތިޢުނާފު ކުރަން މިއި  އަޅުގަނޑުމެން މި

ލިބުމުގަރިޕޯ ދަތިތަކެއި  ޓް  ވަރަށް  ޑިލޭހު  އް ވެސް  ވަރަށް  ވާހަކަ  ރި.  އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ.    މި ލަން  ދަންނަވާ ވީ 

އުސޫލުއަޅުގަނޑު އާންމު  ފުރަތަމަ  މިޖެހޭމެން  ކަންކުރަން  މިހާރު  އިސްތިން  ގޮތަކީ  ހުއްޢު  އެދެން  ނާފުގެ  ދައަކަށް 

ޑޮ  މިޖެހެނީ. އެ ލިބުނީމަގައަޅުތައް  ކިއުމެންޓުވެސް  މާނައަ  ނޑުމެންނަށް  ނިކީ ޝަރީދެން  ރިޕޯނުމުޢަތް  ޓު   ގޮތުގެ 

މި ނާޢުއިސްތިއަޅުގަނޑުމެން  ލިބުނީމަ   އެކަމަ  ފު  ތާރީ  ކު ކުރަނީ.  އަޅުގަނޑަސީދާ  ދަންނަވާޚެއް  ނޭނ ށް  ގޭ.  ކަށް 

ކަނޑައެޅިފައި އޮތް  ދަނާފުގެ ހުއްޢުއިސްތި  މެންނޑުގައަޅު  ،ސްންނަމަވެއެހެ އަކަށް އެދިފައި އޮންނާނީ ހަމަ އެކަމަށް 

 .  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 

 ވުން ސަތުން ވާހަކަދެއްކެ ރިޔާ

ނޑުމެން  ވެސް. އަޅުގަ  ދެފަރާތުން  ކުރެވުނީޞާއްޙިމާތު މި  މަޢުލޫ. ވަރަށް ގިނަ  ނީހޭދަކުރެވު  ނަ ވަގުތު މިގި  ވަރަށް

ށް  ގައި އަލަހުވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ  19ން ދެންނެވި ފަދައިން  އަކީ ކުރިޓީޑިޝަރީ ކޮމިގެ ޖުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ކޮމިޓީގެ   މި  ކޮމިޓީއެއް.  މަޖިލީހުން  ން  ންމުކަހިމުއުފެއްދި  އެފަދެކިވަޑައިގެންރައްޔިތުންގެ  ވައިވަނީ  ގިނަ  އީ  ރަށް 

އެކިއެކި  މިލު ފު އޭގެ ޝާޞާންއިދުލުޢަ  ،ފުޞާޖޭގެ އިންވެފައިވަނީ ރާއް  މަކަށް ޑުވުބޮރައްޔިތުންގެ ކަން ދައުލަތުގެ  ވާ 

އެހެއްމުއައްސަސާތަ އަ.  ސަގަޅުންކަމުން  މި  ހަމަ  ނޑުމެންގެ  އަދި  އަކުއެއާއެރުކާރާއި  މެޖޯރިޓީ  ންމެޅުގަނޑުގައި  ގެ 

އަ  ޕާޓީ ސިޔާސައާއި  މުޅުގަނޑުމެންގެ  ވަރަށް  އެއްހިތުތަކުގެ  ގާޞާއިންދުލު ޢަ  ކަމަކީ  ންމު  ނިޒާމު  ފު  އިމުކުރުމުގެ 

ކޮމިހަރުދަނާ މި  އެހެންކަމުން  މަސައް ޓީކުރުން.  އޮގައި  މިކަން  ތެރޭގައި  މި  ތީންނާކަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެ 

  ކޭ މި ކެކަތަންގާ މަސައް ގެން ހި ދީ  އިސްކަމެއްކުގައި ވަރަށްކަމާއެށް ފަރުވާތެރިވަރަވިއްޔާ  އި އިރާދަކުރެއްމަސައްކަތުގަ

މި އްއްކަތްތަމަސަ އަ  .  މިކަމާނޑުގަޅުމަސައްކަތަކީ  ދެން   މެން  ޕް  ގުޅިގެން  ޖެނެރަލަ ރޮވެސް  ށް  ސެކިއުޓަރ 

ޖެނެރަދަންނަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ފަހަރެއްގައި  އަރިހުގައިވަންޖެހޭ  ދެއަޅުގަނޑުމެން  ލް  ބައްދަލުކޮށްލުމަށް  ވާނެ  ންނަނާ 

ކަން  ވާހަކަ އިތުރު  ސާފުއާއި  ބޭނުންވާ ކަން  ނަމަވެސް  ވަ ކަމަށް  ކުރަން  ޖެނެރަލަޕްރޮނީ  ދަސެކިއުޓަރ  ންނަވަމުން  ށް 

ވާހަކަޞާއްޙި ގެންދާނެ  އަޅު  ދަންނަވަން. އަދި ތި  ކުރަމުން  މިގަބޭފުޅުން    ތަކަށް  ވަގުތުހޭދަކުރެއްވި  ނޑުމެންނާއެކު 

. ވަރަށް ބޮޑަށް  ލާނަންއިނިންމަ ބޭފުޅުންގެ ބައި އަޅުގަނޑު  ދުގެ މިވަގުތަށް ތިމިއަ .ންނަވަންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަ

)ވަގުތުކޮ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޝުކުރިއްޔާ.  މެންބަރު  ޅަކަށްފަހު( ވަރަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއިއްޒަތްތެރި   މި  ން 

ވަރަށް މުގަބައްދަލުކުރައްވު ޕްރޮއި  އަދި  ގޮތެއްގައި  ހުރި   ތި  ޑަކްޓިވް  ހިތްޕުޅުގައި  ސުވާލުތައް  ބޭފުޅުންގެ   

ވަޑައި ކުރެއްވުމާ ކުރިއަށް  ދެން  ގައަޅު  .ދެއްވީތީވެއިގެންގެން  އެނޑުމެން  މަސައްޖެންމިއަދުގެ  ހުރި    ކަތަކީ ޑާގައި 

އަ  މައްކޮމިޓީއަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކަނޑައެޅުން.  ލަށް  ސުންގަޑި  ހީ ސަލަތަކުގެ  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑަށް  މިއަދުގެ  ވަނީ 



  

ދިގުލާ ދިއުމާބައް ވެސް މާގިނަ ބޭފުޅުން  އެކުގައި ދެން ތި ދަލުވުން ވަރަށް  ރައްވަން މިއަދު ދެން  ވަގުތު ހޭދަކު   ނަށް 

ތިފާނެތީއިނަވަޖެހިވަޑައިގެން އެކުގައި  މި  އާ  މައްސަލަބޭފުޅުން  ނިންމައި  ޚިޔާލުފުޅަށް  ގައި  މިވަގުތު  ގޮތެއް  ވާނޭ 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.  ރި ތެ އިއްޒަތްޅުވާލަން. ގަނޑު ހުށް އަޅުފުރުޞަތަކަ

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ރާޖުމެންބަރު މޫސާ ސި މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އިއްޒަތް މުތެޝުކުރިއްޔާ  ޕީ.ޖީއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވަރަރު.  ރިއް ޤަރި  ދަލުވުން ކުރިއަށް  އާ އެކީގައި ބައްށް ދިގުކޮށް 

އެޖެންޑާގަ ހަމަ ހުއި ދެންއިން ކަދިޔާމަ  އަޅުއެ  ށަހަޅަންންތައް އަޅުގަނޑު  ކަނޑައަޅަގަހެން ދުވަހަކަށް  ން. ނޑުމެން 

ބޭނުންއާއެއް އެ  އަދި ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑު  ޕީ.ޖީކޮށް  މިއަދު  މިވޭ  ބަލާ  އާއެކު  ވާހަކަތަކަށް  އެކަމާ  ދެކެވުނު  ފައި 

ބޭއްވުގުޅި ބައްދަލުވުމެއް  ވަކި  ކަނޑައެޅުމަށް  ގޮތެއް  އަޅުގަނޑަގެން  އަޅުށް  މަށް  ކަންބޮޑުވާ  ށް  ވަރަ  ގަނޑަށްފެނޭ. 

ޕީވާހަކަ ފަރާތަކެއް  ފާ.ޖީގެ  ލާޒިމްކޮށްފައިނުނޫޤާ.  ހަގަވެގެންދިޔަތުން  ނެ  ހުރި  އަސާސީން  ޕީ.ޖީ  ކަންތައްތަކެއް  ތް 

ޕީ.ޖީކޮށްފަ ލާޒިމުއެއް.  މައްޗަށް  ކަންތައްތައް ގެ  ނުފެނޭ. އަދި    ކުރާ  ވަރަކޮށްފައި އިންތަނެއް  ބޮޑަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ށް 

ހުރި  މަތިއެ  ގާނޫނުން   ދޫކޮށްޒިކޮށްފައި  އި  އި ލަންމާތައް  މަންޒަވަޑައިގަތިރާފުވެޢުއެކަން  އަޅުގަނޑުތް    ނަށް މެންރު 

ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ވަކި  ޅޭގު   އެދެން ހަމަ މިކަމާން ފެނިގެން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމިއަދު ކޮމިޓީ

އަޅުގަނޑަށް ންބާއްވަ  ބައްދަލުވުމެއް  ފެ.  ފެނުމުގަ  ޕީ.ޖީންނަ  މަ  ކީއައި  އެކަށީގެންވާ މަޤާއެ  ނޫން.  ށް  ފަރާތެއް   

ފަރާ ފެނޭވަކިކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  އެހެ ތެއް  މިކަމާބައްދަލުވުމެއް   ވަކިންނަމަވެސް  .  ތުން  ގުޅޭގޮ  ގައި 

 ތަށް ހުށަހަޅާލަން.  ހަމަ އެގޮ . އަޅުގަނޑުފެންނަނީ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އިވާހަކަދައްކަ 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

މޫސާޒަތްތެއިއް މެންބަރު  ދެންމެ  ސިރާ  ރި  ހު  ކަމަކީ  އެއްވި  ޅުއް ށަހެހުޖް  އަލަށް  ކޮމިޓީއަށް  ށަހެޅިފައިވާ  މި 

ގައި  ، އެ މައްސަލައިހަކަށް ލަސްކުރުމުގެ މައްސަލަ. އެހެންވީމާދުވަ   ން އެހެ  މަށްޑި ކަނޑައެޅުންގަތަކުގެ ސުލަސައްމަ

މެއްއި އެބަންޒަތްތެރި  އިޢުތިރާޟެއް  އްވެރުންގެ  ދުވަ އެމެން  އަޅުގަނޑުނުފެންނާތީ    ކަމަށް  އޮތްސް  ހެއްގެ  ހެން 

ގެންނާނަން.   އެބައި  އޮއެޖެންޑާއަށް  ކަމެއްގައި  ތިންވަނަ  އެބަ  ތީދެން  ބައި.  މެން  އަޅުގަނޑުވެސް    އިއެހެނިހެން 

. ދެން  ނެތީމަން  ކަމެއް ފާހަގަކުރެވެ ޚާއްޞައެހެން  ގެމިއަދު  ކުރާނަން ހަކަށް ލަސްމިވާގޮތުން އެހެން ދުވަ  ،އެހެންވީމާ

ޖެނެކިއުޕްރޮސެ ބައްދަލުވުމަށްފަހުގައިއެކުގައި    ރަލާޓަރ  ބޭއްވުނު  ކޮއަޅުގަނޑު  މިއަދު  އިމެން  ދެން  ތުރަށް  މިޓީން 

ން  ގައި އެހެ ގޮތެއް  މުންރިއަށްދާނީ. އާމެން ކުއަޅުގަނޑުގައި  އްދަލުވުމެއްމަޝްވަރާ އެހެން ބައްގެ  ދާނެ ގޮތްތަކެއަށްކުރި

މަ އެކަމުގެ  ކަމަށް ވަނީނަ  އްވޭ ބޭ  ވުން ލުބައްދަ އެ  ޗަށް  އްތަކެއްގެ މަ ޞަ ކަންތައްއްގައި ވަރަށް ޚާމުވުބައްދަލުކުރާ ކުރެ

ވެސްރިޕޯ މަމެންނަށް  އަޅުގަނޑު  ޓެއް  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު  އެ  އެއެހެންވީމާ  އްޗަށް.އެކުލަވާލެވިދާނެ  ކަމާ  ، 



  

ވުނު ކަމަށް  ވެ ނެ ގޮތަށް އެއްބަސްއި މަޝްވަރާކުރާލުވުމެއްގައްދަ  ދުވަހެއްގެ ބަމެން އެހެންގަނޑުއަޅުގޮތުން ވެސް  ޅޭގު

މިއަދުގެ   ވަޑައިގެބަލާފައި  ތި ބޭފުޅުން  ހުބައްދަލުވުމަށް  ހޭދަކުރެއްވި  ވަގުތުތަކަށް ން ތި   ތި އެއްބާރުލުންދެއްވި  ރިހާ 

 .މްކުލައިމްޢަލާނަން. ވައްސަލާއިމަވުން ނިންން މިއަދުގެ ބައްދަލު ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމު ކަންކަމަކަށް ވަރަށް  ހާ ހުރި

_____________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




