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 { މޫސާ ސިރާޖުމެންބަރު  ދާިއރާގެ   ފޮނަދޫ؛ މުޤަްއރިރުނައިބު ގެ އިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސެކިއުޓަރ  އަކީ ޕްރޮޑާޖެންއެވުމުގެ  ލުދަ ބައްމިޅުގަނޑުމެން  އަ.  ނީފެށުވަނަ ބައްދަލުވުން    56ޑިޝަރީގެ  ޖު`.  

ޞަތު  ރުވެވަޑައިގަތުމުގެ ފު ދާރީޝަތު ބިޝާމް ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުޛު އައިއަލްއުސްތާ  މުންޤާލް މަޖެނެރަ

އެ ދި ނިންމު  މައްސަލައިގައި   ނުމަށާއި  އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް  އިތުރުން  އޭގެ  އަދި  ބައްދަލުވުމެއް.  ބާއްވާ    މަށް 

  މުން ވަކިކުރުމާ ޤާކަމުގެ މަޑިޔާރުބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ފަނސްތާޛު ޢަޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުކޯ  މްޕްރިގައި ސްޑާއެޖެން

ކޮމިސަ  ޖުޑީޝަލްގުޅޭގޮތުން   ނިންމާފައި ރވިސް  މަޝަނުން  ދިރާސާކުއްސަލަވާ  މިއަދުގެ  ވެސް  އެޖެންޑާގައި    ރުން 

ކަންކަން   އެހެނިހެން  އަދި  އެޖެހިމެނިފައިވޭ.  އަޅުންޑާގައި  ވެސް  ހިމެނިފައިވޭ.  ޕްރެގަނޑުމެމިއަދު  ސެކިއުޓަރ  ން 

ކޮމިޓީއަރަލަޖެނެ ދީފައިވާނެ  ހާ  ށް ށް  ދަޢުވަތު  އަޅު  11ޒިރުވުމަށް  އަދި  ޕްގަނޑުމެންނަޖަހާއިރަށް.  ޓަރ  ސެކިއުރޮށް 

މަޖިލީހަށް  އްރަ   ލްނެރަޖެ ވައެހެންވީމާ  ނުވޭ.  އްވެފައެ ޒިރުހާޔިތުންގެ  އަޅުތުކޮޅަކަގު،  ބަގަނޑުމެށް  .  ލާނަން ލައިން 

އަ ފާމެންނަގަނޑުއަޅުގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  ރަށް  އިތު  ޑުމެންގަނޅުބަލާފައި  އަދި  އިތުރު  ހަގަކުށް  އެބައިން.  ރެވޭ  ކަމެއް 

ބަޔާނުގައި    މި   އެބަވޭ.ރުއްވާފައި  ނެއް ނެ ބަޔާމް ނޫސްލް އައިޝަތު ބިޝާރ ޖެނެރަޓައުއްގައި ޕްރޮސެކިމިއަދުގެ ވަގުތެ

އެބައޮ  2ވާ  ހަގަކުރައްވާފައިފާ އަޅުކަމެއް  ފާހަގަކުރެގަނތް  އެއްކަމަޑަށް  މި ވޭ.  ކުރި  ކީ  ގެންދިއަމައްސަލަ  ށް  މައުށް 

އެގޮތަކަމަށްވެގެ އެހެނިހެން ތެރޭގައި  ވަނީ އެޖެންޑާނިންމާފައި ގެންދިއަރި ށް ކުފައި އެއީ  ކަމެއް  ރެވިދާކީ ކުމައުށް  ނެ 

ހުގެ ގަވާއިދުގައި  ޖިލީރައްޔިތުންގެ މަ  ،. އެހެންނަމަވެސްވާފަރައް ހަގަކު ފެންނަ ކަމަށް މީގައި ފާނާއަށް ނުކަމަ  އެމަށް  ކަ

ތު  ޢާރަހޭ އިޖު ކުރަންޖެ   ގައިވަނީނަމަ އެ މުން ވަކިކުރާ ކަމުޤާއް މަފަރާތެ   ރާމަސައްކަތްކު   މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގައި 

އެބަބަވަރަށް ފުރިހަމައަށް   މަޖިލީހުގެ  ވޭ. ރައްޔިތުން އޮޔާންކޮށްފައި  މެއްގައި ހިމެނޭ  ޤާބަޔާންކުރަނީ މަ  ގަވާއިދުގައި ގެ 

އިތު ފާބާފަރާތެއް  ކަމަށް  ނެތް  ކަމުރު  ރަހަގަކުރެވިއްޖެ  އެކަމުގައިވަނީނަމަ  މަޖިލީހަށް  މަޢުލޫމާތު  އްޔިތުންގެ  ގެ 

ފުޞާއްޙި މަޢުއެގޮތަށް    ނަނީ.އޮން  މި  މަރަތަކުރުން  މަޖިލީހަށް  ތު  މާލޫއެ  ކުޙުބައެރުވުމުން  ރައްޔިތުންގެ  ރުމެއް  ސް 

މަރައްޔިތުން   ނެތި ދާހުލީ ޖިގެ  ތަޅުމުން  ކޮމިޓީއަށް  ގެ  މިއިމީ  ހަމަޖެހިފައި  ގޮތަށް  އެ .  އޮންނަނީ  ފޮނުވާ    ދެން 

ރަނީ.  ބަޔާންކު އިދުގެ  ގަވާ    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ން ދިރާސާކޮށް އެއާއިމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުންމައްސަލައެއް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގަނޑުމެންނަށް  އަޅު އެ  އިވަހުށަހަޅުއް   ކު ރަން މެންބަޖުޑިޝަރީ  ލިބި  އްދައަށް   ޕްރޮސެސް ހިންގުމުގެ ހު ތާއީދު 

މަ ރައްޔިތުންގެ  ހުށަހަޅާޖިލީހައެދި  ރައްށް  އަދި  ރައްޔިތުން ޔިތުންގެފައިވާނެ.  ރިޔާސަތުން  މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގެ    ގެ 

  ގުޅިގެން   ވުމާޑުމެން އެ ފޮނުނ. އަޅުގަފަވަނީ ފޮނުވާ  މަށް ކުރުއް ފުރިހަމަ ތްތަ ޢާމުގެ އިޖުރަޝަރީ ކޮމިޓީއަށް އެކަޖުޑި

ޖުޑި މަޖިލީހުން  ކޮމިޓީޝަރީރައްޔިތުންގެ  ބައްދަލުވުމެ   ބާއްވާފަން  ބައްދަލުވުއް  މި  ބައިވެރިއިވާނެ.  ވި  މުގައި 

އަޣުލަ ފިން  ތުބިއްޔަމެންބަރުންގެ  އިދާރީ  މީހަވަޅެޔަފާސްވީ  ކަމު  ކާއިމެދު އް  ޖަވާބުދާވަނީގައިއަޅާ  ވުމުގެ  ރީ ނަމަ 

ދިނުމަފު އެންމެރުޞަތު  އެއީ  އަސާކީ  ފުރު  އެ  ކަމަށް.  މިންގަނޑު  ލިސީ  ވެސް  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ބެންވާނެ  ޞަތު 



  

އެހެންވީމާ އަޅުކަމަށް.  ޖަވާބުދާރީނިންމާފައިވާނީ   ގަނޑުމެން،  ނިންމި އެރުވުމަރުޞަތު  ފު  ވުމުގެ   އެ  ހަމަ    ށް. 

އެއްގޮތަށް    ތާޢަރާ އިޖުރަގެ ބަޔާންކު ގަވާއިދު  ޖިލީހުގެމަޔިތުންގެ  ޅުގަނޑުމެން ބަލާފައިވާނީ ރައްވެސް އަ  މުގައިނިންމު

ކުރާ  ޒިރުހާމަޖިލީހަށް  ންކުރަނީ މީހަކު ރައްޔިތުންގެ  ބަޔާގެ ގަވާއިދުގެ މި  ޖިލީހުރައްޔިތުންގެ މަ  މަށް.އުއެކަން ގެންދި

ވާނެ  ންބެށް ލިކަފަރާތަ  ދުވަސް އެ   5ސާފު    ، ގޮތަށްންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭދުވަސް ބަ  5ނީނަމަ ސާފު  މުގައިވަކަ

ގޮތަށް އަރުވާ  ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހި  ދުވަސް  5ހިމެނޭ ގޮތަށް ސާފު  ވަސް  ދު  5ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން އެ   މެނޭ 

ދުވަހުގެ    28މިއަދު   ޕްރޮސެކިއު  11:00ވަނަ  ޖެއަށް  އައިޝަލް ނެރަޓަރ  މި  ބިޝާމަ  ތު   ވެ  ޒިރު ހާކޮމިޓީއަށް  ށް 

ޑުމެން  ގަނއަޅު  އި އްލަވަދެއްވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަ  ނާ އެކަމަ  ން އެޑުމެގަނޅު. އަވާނީ ދެވިފަވުމަށް ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދާރީ

މި ގޮތެއް  ފެންނަ  ތާވަލު  ކޮމިޓީއަށް  މިއަދު  ނިންމުމަށް  އެހެންނަމަމައްސަލައިގައި  މިވަނީ.  އަދި    ،ސްވެކުރެވިފައި 

، ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް  ންވީމާން އެހެގަނޑުމެއަޅު  ނެތް.  އްފައެމާތު ލިބިލޫޒިރުވި ކަމަކަށް މަޢުހާ  ންނަކަށްގަނޑުމެއަޅު

މިނި  15 އަޅުވަރަކަށް  ބެލުމަށްގަނޑުމެޓަށް  އަޅުގަނޑުގެއަ ކުރިފަހު  ން  ގެންދާނީ.  އަޅުށް  ވިސްނުމަކީ  ،  ގަނޑުގެ 

ކަމު ލަސްވި  އަޅުމަނަވީ  ގައިކުޑަކޮށް  ޖަވާބުދާރީގަނޑުވެސް  ފުރުވުމެން  ދީފައި  މުގެ  މިއަދުގެ  ނޫނިއްޞަތު  ޔާ 

ނަމަވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން ނަމަވެސް   ޓުމިނި 15ވުމުގެ ފުރުޞަތު ރީ މަ ޖަވާބުދާގޮތަށް. ހަދާށް ނުއަވުން ކުރިބައްދަލު

މިޓީ   އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފަހުނުމަ ދިރުޞަތުތު ލިބޭ ގޮތަށް އެ ފުޞަ ފުރުން އެމުގައިވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެޒިރުވާ ކަހާ

މަޑުކޮށްލާނަން  ނގަ، މިވަގުތަށް އަޅު މާ. އެހެންވީށް ގެންދާނީއަކުރި ބައްދަލުވުން   ންބަރުންގެ  ޓަށް. މެމިނި  15ޑުމެން 

ހުރިއް  އަޅުގަޓުމިނި  15ޔާ  ވިސްނުން  ބްރޭކެއް  މަޑުކޮށްލެވިދާނެ  ނަގާން  ޑުމެނގެ  ވެސް  އެހެންވީމާގޮތަށް   .  ،

ފަށާ  ޓު މިނި  15  ންޑުމެނއަޅުގަ މަޑުޖައްފަހުން ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީ  ހު(  )ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްފަސާލާނަން.  ގޮތަށް މިވަގުތަށް 

ޅުގަނޑުމެން އަ  ،ވެސްށް މިފެށީ. އެހެންނަމައަފަހު ކުރިޑާލުމަށްކަނބައްދަލުވުން މެދު  ނޑުމެން ކޮމިޓީ ގަ`. އަޅު

ޕްރޮސެކިއު ޖެނެމެދުކަނޑާލީ  އައިޝަޓަރ  ބިޝާމްރަލް  ކޮތު  ބަލަ ޒިރު ހާޓީއަށް  މި  ކަމަށް  ދިނުމުގެ  ވަގުތު  އިވާނެ   

މި މެގަނޑުއަޅު  ، ނަމަވެސްއެހެން  ގޮތުން. ޕްރޮ ންނަށް  ޖެނެސެކިހާރު  މައުޓަރ  ބިޝާމް  ޝައައި  ންމުޤާރަލްގެ  ތު 

ބައްދަލުވުމުގައި  އިސްތި މި  މިއަދުގެ  ދީފައިވާތީވެ  އަޅުހާޢުފާ  ބޭނުޒިރުވެ  ސާފުކުރަން  ކަންކަން  ގަނޑުމެން  ންވި 

ގޮތަކުރުމުގެ  ފުސާ ލިބޭ  އެހެންކަފުރުޞަތެއް  ދިޔައީ.  މި  ނޫން  އަޅު  ،މަވެސްނަށް  ކޮމިޓީނޑުގަހަމަ  މި  އި  ގަ 

މިކަން   ސަބަބުތަކާގަނޑުމެއަޅު  .ހޭނެސާފުވާންޖެރައްޔިތުންނަށް  ކޮންކޮން  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުކަން  ހުރެ   ން  ޓަރ 

އިޖުރަވަކިމުން  ޤާމަ އެ  އެތްޢާކުރަން  ހިންގާ  ފަމަސައް  ތައް  އަޅު. އެގޮވަނީމި  ށާފައިކަތް  ހަމަ  އެކަންތުން  ،  ގަނޑު 

ކަންކަ ފާހަގަކޮންބައެއް  އި   އަދި  ފުއްޒަށްލާނަން.  އެ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ލިބޭނެ  ތްތެރި  ހަމަ    ގޮތަށްރުޞަތު 

ކުރި  ގެންދާނައަބައްދަލުވުން  އެއް އެގޮން.  ށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޖުޑި  ތުން  ކޮމިޓީއަށްކަމަކަށް  ޕްރޮސެކިޝަރީ  ރ  އުޓަ ، 

އައި ރަޖެނެ ބިލް  މަޢުޞަޝާމްވަނީ  ޝަތު  ނޫން  ދީފައި.  އްޙަ  ތެއޭލޫމާތު  އަގެ  ކޮމިޑުމެން  ނގަޅުރޭގައި  ޓީގެ  މި 



  

ސުވާލެއް  ރެއްމެންބަ އަމުރާ  1ގެ  އޮފީ ގެން  ގުޅި  ފެބްރުއަރީގެ  ކީ ރައީސް  އައިޝަހަށް   ؛މްބިޝާތު  އްވެގެންތޯ 

 ށް ދާނަން.  އަހު ކުރިރުވުމަށްފައެ  ށް ނައިޢަލީ ޙުސަރުޞަތެއް ގަނޑު ފު ވަދެވަޑައިގެން، އަޅު

 

 އްކެވުން: ހަކަދެއިން ވާ ލީ ޙުސަ ރު ޢަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

އީ ކޮންމެ  ކުގެ ގޮތުން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލާނަމޭ. އެތަތްޢާއެރީ މި އިޖުރަ ށްޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަ. އަރިރުއް ޤަކުރިއްޔާ މުޝު

އަޅުގަނ ނަމަވެސް  ރަނގަޅަޑުމެގޮތެއް  ހަމަ  މިން  ޕްރޮސެސް ހު   ށް  އެހެގެންގޮއެއް  ރިހާ  މިއޮތީ.  އޮއްވާ  އްސަ  ން 

މެން ދައްކަންޖެހޭނެ  ގަނޑުވާހަކަތައް އަޅު   އެ ދެން އިތުރަށް ކޮންމެހެންލް އިސްތިޢުފާ ދެއްވީމަ  ރަޖެނެ ރ  ޕްރޮސެކިއުޓަ 

އަޅުކަމަކަށް   ކޮންމެހެންގަނޑެއް  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ދެއްވީމަ  އިސްތިޢުފާ  ނުކުރަން.  އެ    ޤަބޫލެއް 

ދަ އިތު  އާ ވާހަކައުންޑްސްތަކުގެ  ގްރަ އެ ރަށް  ކޮންމެހެން  އަންޖެހޭރަކުކަން    އްކާ  ކަމަކަށް  ންނާތީ ނުފެ  ޑަށްގަނޅު 

 . ފާހަގަކޮށްލާނަމޭއެރީ ށްޅުގަނޑު ހިތައަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ތުން ވާ ރިޔާސަ

  ، އަޅުގަނޑުމެން މި . އެހެންވީމާތަކީވަރަށްބޮޑު މަސައްކަތެއް މަސައްކަ   މެންބަރު އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައިއިއްޒަތްތެރި

ރައްޔިތުއްކަތް  ސަމަ ސަބަބުން  ސާފުންފެށި  ކަވާންޖެހޭނަށް  އަޅުގަނޑަ ޅުއަށް  މަނެ  ހަމަ  ނަޒަރުގައި  ށް  ގަނޑުގެ 

މި ޤަބޫ އެއީ  މި   ލުކުރެވޭ.  ކަންކަމަށް  ޕްރޮސެކިއަސާސީނޫނުޤާ ދައްކަނީ    ހުރި  ދައުލަތުގެ  ޖެއުން  ލްގެ  ނެރަ ޓަރ 

ފަ  ގައިމުޤާމަ އަޅުހުރި  މަސައްކަތް  ވަކިކުރަން  އަރާތެއް  ކަމަށް.  ފަށާފައިވާ  އެ ގަނޑުމެން    ފެށުމާ އްކަތް  މަސަ  ދި 

ޕްރޮއެކީގަ އޮރަޓަރ ޖެނެއުސެކިއި  ނެރުހާޖީ  .ޕީފީހުން  ލް  ވެސް  ނޫސްބަޔާނެއް  މިއަދު  ބަދަލުގައި  އްވާފައި  ޒިރުވުމުގެ 

އައެބައި ރައްޔިތުންނަށް  ޅުގަނޑަން.  ގޮތުގައި  ފެންނަ  އަޅުންޖެސާފުވާށް  މަސައްކަތާއި،  ނޑުމެގަހޭނެ  ކުރާ  މި  ން 

ސާފުވާން މިދާގޮތް  އިއްޒަތްތެމިކަން  މެންޖެހޭނެ.  ތިކަންބޮބަރި  އަޅުގަނރު  ހަމަ    ޑުޑުވުން  .  ޤަބޫލުކުރަންވެސް 

ޑު  ގަނން އަޅުހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެގޮތުޑުގެ ނަޒަރުގައި  މަ އަޅުގަނކީ ހަފުވުމަމިކަން ސާ  ،އެހެންނަމަވެސް

ގޮތުގައި އަޅު  ންއްޙަ ނޫޞަ  .ންދާނަންށް ގެއަހަމަ ކުރި މަޢުލޫއެ  ވޭކުރެ މެންނަށް ފާހަގަޑުގަނމަޢުލޫމާތެއްގެ  މާތަކީ  އް 

ކޮމިޓީ ސުވާލުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  އަމުރާފެބްރުއަ  1ން  ކީއްވެގެންތޯ   ރީ  އޮފީހަށް  ރަ   ގުޅިގެން  ޖީ .ޕީއީސް 

އޭރު ދެއްވާވަޑައިގަންނަވަނީ. އޭ ބޭނުމައެހަ  ސް އޮފީހަށް ދާފައިވަނީ ރައީ ގެ ޖަވާބުގައި  ޑްރަގް   ނޭޝަނަލް  މަކީ ކަނި 

ބައްދަލުންސި ކައުލް  ޓްރޯކޮން ބަލުވުގެ  އެ  ކަމަށް.  ރައީސް  އްދަލުވުމުގަންތަކަށް  ހަމައެކަނި  ކަމަށް  ބައިވެރިވުމަށް  އި 

ގައި  ކުރިއިރުސާފުމާތު  މަޢުލޫ  އެ   ލީހުން މަޖިގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ  އަޅު  ،ސްއެހެންނަމަވެނަވަނީ.  ންޑައިގަށް ވައޮފީހަ

އަޅު އޮފީހުން  މަޢުގަރައީސް  މި ލޫނޑުމެންނަށް  ފާ   މާތު  އެ  މުއްދަތުގަކުރެއްހަދެއްވަނީ  ބައްދަލުވުމެއްވި  އޭގެ    ، ގައި 

އެއްއެން.ޑީ.ސީ.ސީ ބޭ ގެ  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓީވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކަމަށް.  ނުވާ  ކުރި  އްވިފައި  ސުވާލެއް.  ން 



  

ނޫފައިލާއި ގެއްލުވަ  ސަލައިގައި، މައް  ވާން ރިޟް މައްސަލައިގައި  ސްވެ ވާ  ރިޟްވާންގެ  ނުކުރީ  އިސްތިޢުރިޔާ  ނާފު 

ފު ކޮށްފައި  އްވި އިސްތިޢުނާޖަވާބުދެރަލް  ޓަރ ޖެނެށް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ޕްރޮސެކިއު. އަޅުގަނޑުމެންނައްވެގެންތޯކީ

މިނަލް  ކްރިން  މެނޑުގައަޅު  ، ންނަމަވެސްއް ކަމަށް. އެހެތުގެ ކުށެ އީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާކަމަށް އޮންނަނީ. އެ

އެއް  ޓީ ސިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެ    2019ޖުލައި    31ތު ސާފުކުރަން ހުށަހެޅީމަ  މާއިން އެ މަޢުލޫގެ ޒަރީޢާކޯޓަށް ސިޓީ

ރަޖިސްޓް ރިކް ކޯޓުން  ފޮނުއްވާފައި މިނަލް  އެ  ރަރ  ނަންއެބަވޭ.  ކޯޓު  މި  ބަޔާންކުރަނީ  ސިޓީގައި  ރު  ބަ 

936CRC2017   ައިޟި ޤ ކުސްއްޔާ  ހައިތިޢުނާފު  ޓަކައި  ޕްރޮކޯ  ރުމަށް  ފޮނުވަން  ޖެޓަށް  ގެ  ލްނެރަސެކިއުޓާރ 

ކޯޓަ މި  ކަމައޮފީހުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓު ށް  މި  ވާ ށް  ނެތް  އިނގެން  ރެކޯޑްތަކުން  ދެންނެވީމެވެ. އެހެންވީމާގެ  ،  ހަކަ 

ކަނ ހަމަ  މަޢުލޫޞަޑައެޅިގެން  އެއީ  ނޫން  އޮތް  ޞާއްޙި  އާކޮމިޓީ   މިއްމާތެއްޙަ  އެއް ސަބަބު .  ށްކަމަކޮށްފައި    އެއީ 

ޕްރޮޅުގަނޑުމެއަ ޖެނެސެކިއުޓަ ން  ޕްރޮސެ  މާޤާމަގެ  ރަލް ރ  ވަކިކުރަން  ހިންގުގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސް   މަށް 

ނގާދިޔަ   ކަންހިލައިގައިމެންބަރެއްގެ މައްސަ  12ހުގެ  މަޖިލީ  ގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެދެން އޭ ފެނުނު އެއް ސަބަބު.  

ސާ ވެސް  އެކަންކަމުގައި  ބޭފުކުގޮތާއި  ހު ންވާ  ނުރަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެކަންތައްތީރީކަންތައްތަކެއް  ތައް  ވެ 

ން ނިންމާފައިވަނީ.  ގަނޑުމެށް އަޅުކުރުމަޒިރުހާ  ރ ޖެނެރަލްސެކިއުޓަ ށް ޕްރޮ ބައްދަލުވުމަސާފުކުރުމަށް ޓަކައި މިއަދުގެ

އަޅުގަނ އިތުރުން  އޭގެ  ހަމަ  ދެން  ކަމެފާހަޑުމެންނަށް  ޕްރޮސެކިއުގަކުރެވޭ  ބަދަލުވުން.  ލްގެރ ޖެނެރަޓަ އް   ސްޓޭންޑް 

ބަދަސްޓޭން އަޑް  މިޅުލުވުން  ފާހަގަ  ހަމަ  ގަނޑު  އަކޭ   ކުރަނީ  ނުރައްކަލުގެ    ނަގާނަން.  ޅުގަނޑުސްއެއް  ކުއްލި  އެއީ 

ފަރާތުން   އޮފީހުގެ  ރަލް ރ ޖެނެއުޓަ ހަމަ ޕްރޮސެކިކުރެވިގެން ދިޔަ. އޭރުގައި ކޯޓުގައި  ދުއްތައް ބަން ފަރާ ވަކިލަތުގައިޙާ

ގައި ހުރި  ފާނެތީ ބަންދުއް ނުފޫޒު ފޯރުވައާއި އަދި ހެއްކަ   ޓަކައި   މަތަށްލާޢުގެ ސަ  އެދެމުން ދިޔައީ މުޖުތަމަނޭޅިޑިކެނ

ގެން  އި ޖެހި އިއެކީގަ ބުގެ ވޯޓު ލުމާޚާރިޔާސީ އިންތި  ،ވެސްފެންނަ ކަމަށް. އެހެންނަމަދޫކޮށްލަން ނުއެއްވެސް ފަރާތެއް  

ބަދަލުވެފައިވީ ސްޓޭންޑް  ދުވަހުގައި  ތިބިޙާ   އެ.  އައި  ބަންދުގައި  ކަމަށް.  ނެތް  ފަ ލަތު  ދޫކޮށްލާފައިވަނީ.     ރާތްތައް 

ބަދަލުވި   ގޮޙާހަމައެކަނި  ސިޔާސީ  ބަދަ ލަތަކީ  އެއްވެސް  އިތު  ތެއް.ލަ ޙާލުވި  ތުން  ބަޙާރު  ނުވޭ.    އް ދަލުވެފައެލަތެއް 

ޖެނެޕްރޮސެކި މަސައްކަތްވަންމިނިކީ  ރަލަ އުޓަރ  އެރަ ކުކަމާއިއެކު  ފަރާތެއް.  ގޮތަށް  މިދެންނެ  ،ހެންނަމަވެސްންޖެހޭ  ވި 

ބަ އަޅުލުވި ސަބަބުދަސްޓޭންޑް  ޕްޑުގަނ  ކިބައިން ސާފުޖެނެރަލްރ  ރޮސެކިއުޓަމެން  ބޭނުންވާތީވެ މިއަދުގެ  ކުރަގެ  ން 

ބޭނުންވީ ގެންނަން  ސަބަބެއް ބައްދަލުވުމަށް  ރަނގަޅު  ހަމަ  ފަހަރުގައި    ، އެހެންނަމަވެސް  ފާނެ.ދައްކަވާ  . 

ލުވެފައި އޮތީ  ދައި ހަމައެކަނި ބަރި ތަނުގައި އޭގަހު  ންނަށް ފެނިފައިގަނޑުމެއަޅު  ގައިފެނުމު  ނަފެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ކަން  ކަން  ރުކޮށް އެ ޒިހާދަލުވެފައި ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް  ލަތެއް ބަޙާލަތެއް. އިތުރު އެއްވެސް  ޙާސިޔާސީ  

ނީ.  ވައެ   އި  ދީފަށް ދަޢުވަތު ލަޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރައި  ގަ ޑުމެން އޭރުގަނމަށް އަޅުއެޅުޑަކަނކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް  ސާފު

ފާ ވަރަށްބޮޑަށް  ނުބަހަގަކުރެދެން  މިންވަރަށް  ބަލަންވާ  މައްސަލަތަކުގައި  ވަރަށްގިނަ  ކަމެއް  ފައި  ކުރެވިވާދަޢު   އިލަ ވޭ 

އަ ފާހަގަކުރެވޭ.  މަގޮއެ ނޑު  ގަޅުހުންނަކަން  އެއް  ފާތުން  ދިވެހިރާ   .ހަގަކޮށްލާނަންއްސަލައެއް  ހައިކޯޓުން    އްޖޭގެއެއީ 



  

މައްސަލަ ނިން އެއީމާފައިވާ  އިޟިޤަ   މި  HCA/2018/ 240  އެއް  ލުމަށް  ސްތިއްޔާގައި  ޖަލަށް  ކޯޓުން  ދަށު  ޢުނާފު 

ފަރާތެއް  ކުމްޙު އިސްތިޢުނާފުއިސްތިކޮށްފައިވާ  ފާ   ޢުނާފުކޮށް  ޗޭންނުކުތާގައި  ކަސްޓަޑީހަގަކުރަނީ  އޮފް    އަދި   އަށް  

ކިއުޓަރ  އި ޕްރޮސެ ގަކޯޓު   ގަކުރުން ހައި ފާހައެގޮތަށްމާ ނުވާކަމަށް.  އް އުޅޭތީ ދިޑު މައްސަލަތަ ތަކުގައި ވަރަށްބޮޚުތާރީ

އޮޖެނެރަ އެއްބަސް  ލް  ފަރާތުން  އެފީހުގެ  ރައެބަވޭ  ހަމަ  ކަމަށް.  ނގައީ  ވާހަކައެއް  ކަސްޓަރޑީ  ޅު  އޮފް  ޗޭން 

އޮތީކަމަށް  ވެފައިކްބްރޭ އަ  އޭރުގައިތައް  ޚުތާރީދި  .  ކަމަށް.  ނުބައި  ޖަލު  ވެސް  މިއޮންނަނީ  ގައި.  މީހާ 

ފަރާތް ކުރެވިފައި ޙުކުމް ބަލާ  ވާ  މިންވަރަށް  ބަލަންޖެހޭ  ޖަލުގައި.  މީހަކާ އޮންނަނީ  ނޫންގޮތަކަށް  ،  ތެރޭގައިދޭ  ފައި 

ދަޢުވާދޭތެރޭގަ  ރައްޔިތަކާ  އެ އި  ކަމެއީކުރުމަކީ  ކޮށްގެންވާނެ  ހަމަ  ނޫ  އަޅު  އީ އެން.  އް  ހަމަ  ގަނޑުމެން  ވެސް 

އްތައް ހުރީތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި  ބޭނުންވާ ކަންތަ  ވެސް ސާފުކުރަން  ންކަމުގައިވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އެކަ

ދަޢުވާޓެވާނީ.  ކިޔާފައި  މިއަދުބައްދަލުވުމަށް   ދަޢުވާކުރުރަރިޒަމް  ޓެރަރިޒަމް  ވަރަށްބޮވެކުރުމުގައި  ން.  ހަމަ    ށް ޑަސް 

ކަން ކުރައްވާ  އެ  ރަލްޖެނެ  ރޮސެކިއުޓަރ ޑުމެންނަށް ޕްނޯވޭ. އެކަން އަޅުގަނގާނޫނުގެ ރޫޙަކަށް ބެލުމެއް  ގަކުރެވޭ  ހަފާ

ޖަވާބުދާރީ އަޅުގަނޑުފުވާނީސަބަބު ސާ ކަމަށްވާމެންނަށް  ދެވިގެން  ފުވުމުގެ ފުރުޞަތު  އެ  ޑުމެން  އަޅުގަނރުޞަތު  ތީ 

އަ ހަޅުގަނއެރުވީ.  ފާހަ ޑު  މައްސަ  ގަކޮށްލާނަންމަ  ޓުވީއެއް  މައްޗަށް  ލައެއް  މީހެއްގެ  މައްސަލައެއްގައި  ކުރި  ޓެއް 

ހަގަކޮށްލާނަން.  ޟިއްޔާ ނަންބަރު ވެސް ފާޤަށުގެ ދަޢުވާއެއް. އަޅުގަނޑު ހަމަ  ރިޒަމް ކުފައި އެބަވޭ ޓެރަ ކުރެވިދަޢުވާ

ކޯޓުގެ    CRC/1185/2017  އެއީ މި  ޤަކްރިމިނަލް  ދަޢުވާކުރަނީޟިއްޔާޤަޟިއްޔާއެއް.  ޓެރަރިޒަމް  ގައި  މަލެއް  ޢަ 

ކަމު އުޅުނު  މައްސަލަހިންގަން  ކުރި  ޓުވީޓެއް  ދަޢުވާ  ޓު  ،ސްވެމައެހެންނައެއްގައި.  ގެ  ކޮބައިކުރި  އް  ކަމެވީޓަކީ 

ޓުވީޓް   އް ގައެދަޢުވާ ދަޢުވާގައެނެތް.  ތާރީޚެއް  ކުރި  ޓު   އް   ހަމައެކަނި  އެކަށީގެންވާ  ނެތް.  ބުނެ  ކަމަށް  ކުރި  ވީޓެއް 

  އޮތް   ށްފައި ކޮޚިލާފަށް  ރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާރިޒަމް ގާނޫނުގައި މާނަކު ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ޓެރަ   ތު ޞަރުފުމުގެ  ބުދާރީވުޖަވާ

ފެންޢުވާދަ ކަމަށް  ޖަވާއެއް  ވެސް  އެއަށް  ފުރުބުދާރީ ނާތީ  ދިވުމުގެ  އަޅުގަނޞަތު  ގޮތުން  މިއަދުނުމުގެ  ގެ  ޑުމެން 

ވަރަށްބައިވަރު ކަންކަން ވެސް  އިތު  އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެބައްދަލުވުން ކިޔާފައިވާނީ. ދެން  އް ހަމަ  ތެޞަރު ފުރުން 

ވިސްނުންގެމެންބަރުން ގޮތެ    ފާހުރި  ކަބޭނު  ރަން ހަގަކުއް  އޮންވާ  ފުރު މެއް  އެ  އެރުޞަތިއްޔާ  ގޮތުން  ތު  ވުމުގެ 

 ޞަތު އަރުވަން.  ރުށް ފު ސަން ޒަރީރަޙަ މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ،ށްއަޅުގަނޑު ޙަސަން ޒަރީރަލާނަން. އި ފުރުޞަތު ހުޅުވަ

 

 އްކެވުން: ބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެންރާގެ މެމަތިވެރި ދާއި 

މު ދެއްކެޤަމުނައިބު  ޖުމްލަކޮށް  .  ރިރުއްޤަ ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުއްރިރު  ހަމަ  ވާހަކަތައް  ތާއީދު ވި  ވެސް  ރަން.  ކުގަނޑު 

އަދާއޫސްނަގެ މަޓަރ ޖެނެރަލް އޭޕްރޮސެކިއު ބޭނުލިއްޔަތު  ތަޢަކު ންކުރަންވާނީ ބާރުތައް  އްސުބުން އެއްކިބާވެ  ރަންވާނީ 

ބަން ކަނނައިބު   ރަ ޑާހުރެ  ސިޔާސަތުތަކާ  މައިގަނޑު  ގޮތުގެމައެއްގޮތް  ޑައަޅާ  ކަމަށް ންތިވާ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި   

އެބަބުނޭ.ޞަވަރަށް    މާއްދާގައިވަނަ    210  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނެގެހެއްޓު  ރީޙަކޮށް  ގާނޫނު  އެގޮތުން  މާއި  ހަމަ 



  

އެން ރައުޓަރ ޖެނެކުރުމަކީ ވެސް ޕްރޮސެކި ރައްކާތެރި  ށްދީކަށަވަރުކޮން  ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، މިނިވަންކަ މެ  ލްގެ 

ގަނޑުމެންނަށް . އަޅުގެ އެ މަންޒަރުތަކެއް ނުފެނޭވޭތުވެދިޔަ ތަނު  ގަނޑުމެންނަށްއަޅު،  މަވެސް ވާޖިބު. އެހެންނައިސް

ދައިން  ރިރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފައްޤަ މުނައިބުމުންދިޔަތަން.  އް ހަމަ ކުރަނަ ސިޔާސީ ދަޢުވާތަ ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށްގި

އިނ ކަންތައްތަކުގައި  ކުދިކުދި  ރާއްޖޭގައި ވަރަށްގިނަ  އަޅުގަނޑަށް  ފަކުރެވިޢުވާދަ  ގެމްޒަޓެރަރިއެބަހުރި    ގޭތޯ   .

ޙައްޤު  ށްލެވޭ ފާހަގަކޮ ކަށަވަރު ރައްޔިތުންގެ  މަގުމަކުރުތައް  ޓަކައި  ނިކުމެ  މަށް  އެބަހުރި  އަޑުއުއްޗަށް  ވެސް  ފުލީމަ 

ކު ޓެރަރި ދަޢުވާތައް  އެގޮރެވިފަޒަމްގެ  ފާހަ.  ނިމިދިޔަ  ގަކޮތުން  ބޭނުން  އެ  5ށްލަން  އަހަރަކީ  މިރާއްޖޭގެ  ވަރަކަށް  އީ 

އެންމެތާރީ ވެސް  ރައް  ޚުގައި  ޤައުމެއްގެ  ރައްޔިތުންނަށް  އެންމެގި  ޔިތުންނާގިނަ  ޓެރަރިޒަދެކޮޅަށް  ދަޢުވާ  ނަ  މްގެ 

އެއާ  5ގެންދިޔަ  އުފުލި ފާއަހަރު.  ބޭނުކޮހަގަ އެކު  ޤައުށްލަން  މި  ދުވަސް  30މުގެ  ން  ގިނަ  ވެގެން  އަހަރަށްވުރެ 

ޤަންދާމުނަގު  މަތިން  އަހަރު  80ން  ފުޅުއުމުރު މި  ވެރިކަންއުމު  މައުމޫން  ގެ  ރައީސް  ވެސް    އާކުރި  ދެކޮޅަށް 

ދަޢުވާ ވެސް  ފައި އަނެއްކާ  ށްކޮޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ  ދަޢުޑަކަށް ނޭނ . ދެން އަޅުގަނވަނީ ނަގާފަފަހުން އެ  ވާ  ގެ މި 

އަނެއް ބައިފަހަވާދަޢުހަރު  ސް. ބައެއްފަވެއް   ކުރާ އެއްޗެއް ކަމެތް ހިނެމިއީ ކި މިދަނީ ވަރަށް ފަސޭހައިން  ރު  ތަކަށް 

އެހެންވީމާ އަޅުނެގެމުން.  ޤަ،  ނުކުރެވޭ  ގަނޑަށް  އެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ބޫލެއް  ޒިންމާ  ބޭ  ޖެނެރަލް  ގާނޫނީ  ފުޅާގެ 

ކަމަކަށް އަދާކުރެވޭ  ބޭނު. އެފުރިހަމައަށް  ފާހަގަކޮށްލަން  ރަގޮތުން  ކޯޓުތައްން  މެޖިސްޓްރޭޓް  ބައެއް  ނގާ   ހިށްރަށުގެ 

އިނ ބައެއް  ތޯގޭމައްސަލަތައް  އެއީ  ބަންދު.  ނުހުރޭ  ވަސީލަތެއް ރަށްރަށުގައި  ކަހަލަ  އެއްވެސް  .  ހަމަޖެހިފަ  ކުރެވޭނެ 

.  އްގައިނަ ޖަލެ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ހުންޅުހުންނަނީ މާލެއަށް ނުވަތަ އަތޮ  ނަފަހަރަށް މިކުށްވެރިޔާ ގި  ،އެހެންވީމާ

ފައި އަނެއްކާ  ން ބޭރުކޮށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކު  އް އެ ލަތަ މައްސަ   ނުކުރެވިގެން އެޒިރުހާފުޅާ  ބޭ  އެކަމަކު އެ

މަ  އިދިޔަ. ންވެގެރޭ އަހަރު ދުވަސް ނުކޮށް އެބަހު  މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ އެ  ޖީއަށް. ފޮނުވާލީމަ އެބަހުރޭ.ޕީ ވަނީމި ފޮނު

ގަކޮށްލެވޭ  ހަސް ހަމަ ފާ މިއީ ވެ  އިގެން. ގައި ބަހައްޓަދުބޭފުޅާ ބަން   އެ ރަންޑު ޚަރަދެއް އެބަޖެހޭ ކު ރަށްބޮން ވަދައުލަތު

  ، ކޮށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާނު  .ސީންގެ މައްސަލަތައް އިނގޭތޯބިދޭއެއް  ބަ  ނެ ހަގަކޮށްލެވޭއެގޮތުން ފާ  . ހަމައްމައްސަލަތަ

މީ ބިދޭ  އެމައްސަލަތައް    އެ  ށްނުކޮސާދިރާށް  ރަނގަޅަ ބަންދުކޮށްސީ  ވަންދެން  އަހަރެއް  އެތައް  ޖަލުގައި  ފައި  ހާ 

އެ ހައްޓާފައި  ބަ ދައަނެއްކާ  މައްސަލަ  ވާހަކައަ  ރަނގަޅަށް  ހިސާބުން  ހެޢުވާކުރާ  ދިރާސާނުކޮށް  ގަރީނާ  އްކީ  ކާއި 

އެ  ނުފުރިހަމަ  ރަނގަޅަށް ވާގޮތަ ކޮށް  ދެން  އެ  އަނެމައްސަލަތައް  އަ  މިބިތުނުވެ  ސާ  ސް ވެ  އްކާ ކީ  ޑު  ޅުގަނ ދަނީ. 

އެބަ ސުވާ މިހިތުގައި  ދުވަސްވަންދެން  މިހާ  ކީއްވެގެންތޯ  އުފެދޭ  މި  ދުންބަ  ލު  އެވްރެޖްކޮށް    .ބަހައްޓަނީގައި  އެއީ 

ހަރެއްގެ  އަ  .ޔާ ރުފި ނަރަ ހާސް ފަ  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ މަހެއްގެ މައްޗަށްއެބަ  ލަތުން  ށް ދައު ހަކަބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މީ 

އަޗަމައް އެއްކަލައްކަ  އެހެންޑިހަށްށް  ރުފިޔާ.  މިކަހާސް  އެބަހުރިވީމާ،  އިޝޫތައް  ބައިވަރު  އިނގޭތޯ ހަލަ     

ހަގަކޮށްލަން  ފާނޑު  ޅުގަތުން އަވެ. އެގޮޖެހުނީ އެހެން ން ބަލަން މިނޑުމެން މި މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޓީޅުގައަ

ނިންމާފައި އެކަމަކު ލިޔުމުން ދީފައި އެބައޮތް.  ދަޢުވާ ނުކުރަން    . ޑީޑީގެ މައްޗަށް ބޭނުން ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޑީޑީ



  

ބޭފުޅަ ދީއެ  ލިޔުމުން  އެއްކަލަ  އޮށް  މަޖިލީ ފައި  ގެއްލިގެން  އްވާ  މެޖޯރިޓީ  ޕީ.ޕީ.އެމް  އޭރު  މެން  12ހުގެ  ބަރުން 

ހިތަށް މިއަރަނީ    ގަނޑު ޅުއަ  .ށައިފި ދަޢުވާކުރަން ފަ ގުޅުމާ އެއްކޮށް އަނެއްކާ އެ ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށްން ހަމަ ދިކޮޅުއި

އަސާ ބިނާކޮށްތޯ ކޮން  މައްޗަށް  ދައޭސެއްގެ  މި  ހުރީކު   ޢުވާ  ވެސް  މުޅިން  ދަހަކަ މި  ރީ.  ހަމަލަ  އެކު  އެއާ  ޢުވާތައް. 

ކާއި  އްޤުތަމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙަގެހެއްޓުނެ ނު  ނޫގާއޮތީ    ކަމަކަށް މި މު އެއް  ންމި އެންމެ މުހި  ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންފާ

ކަ  މިނިވަންކަމާއި ޕީ.ޖީ  ށަވަރުކުރުން. އެރައްކާތެރިކަން  އެންއިނގޭތޯ  ޒިންމާއަކީ.  މެގެ  އަޅުގަނޑަށް   ބޮޑު    އެގޮތުން 

  އަންގަނީ   ދާފައި މިއި ބައިންޒުގަ ކައެކަމަނާ ފުލުހުންގެ މަރު  .ކަނބަލުންބިގެ އަނހަގަކޮށްލެވޭ ކުރީގެ އެމް.ޕީ އިލްހާމްފާ

ދޫކޮށްލެވޭނީ މިދޫކޮށްލެ   .ންކުރުންމި ރަހީ  ،ކަމަނާ  ވަވޭނީ  ހަޑައިގެންނެވީމައޭކޮޅަށް އެމް.ޕީ  މިވެސް  ހިނގާފައި  މަ  . 

ކަމަކަ  .އެއްސާ ދިޙާހުރި   ނެމި  މި  ތް ށް  ފިހާތައަދި  އެއްވެސް  އަޔަ ނަށް  ގޮތެއްގައި  މައިގަނ.  ޅާފައެއްވަޅެއް  ޑު 

ފާހަޅުގަނއަ ބޭނުންގަކޮށް ޑު  މައިގަނޑުލަން  އަޅުގަނޑު  މިއީ  ފާ  .  ބޭނުގޮތެއްގައި    . ތާތައްނުކުންވާ  ހަގަކޮށްލަން 

ނުކު އިތުރު  ދެތިން  ބޭނުން  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  އެބައެގޮތުން  ވެސް  އިނގޭތޯ.  ލަޙާ ލުގެ  ނުރައްކަ  . ކުއްލި އޮތްތާ  ތު 

މިދިޔަ   ރާ  5މިއީ  މި  ތެރޭގައި  ގިނައަހަރުގެ  އެންމެ  އެއީޑުއިވުއަން  އިއްޖޭގެ  ކަންތައް  އެއް  އަނު  ޅުގަނޑަކަށް  . 

އަސާ ކޮން  މައްސެނޭނގޭ  ނުރައް  ކަމެއް  ބިނާކޮށްޗަށް  އްގެ  ޤަޙާކަލުގެ  ކުއްލި  މި  އިޢުލާންކުރީކީލަތު  .  އުމުގައި 

ރައްޔިތުންނަށްރު  އްފަހަ ބައެ  ގައިޤީޤަތުޙަ މައްސަ  އާންމު  ގޭތެރޭގައި  ހީވޭ  ޖެހުނަސްއެބަ  އަ  ލަ  އަވަހަށް  އެހާ  ވަސް 

އެއްވެސް  ތް  ނެމިކަމާ ގުޅިގެން އެކަމަނާ    ފައި އޮތް ކަމެއް. އެކަމަކު ގުޅި  މިއީ މުޅި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދާ  .ރިބަހުއެ

  ކޮށްފައި އިޢުލާން  ލަތުޙާ ކަލުގެ  ރައް ކުއްލި ނުޔައީ  މުން ދިށް އިވެގަނޑައަޅު  .ކުޑަމިނުން ނެރެފަ  ކަހަލަ ބަޔާނެއް ވެސް

އްޔަތުން  ގެ ހައިސި އެއް.ޖީއެހެންވީމާ، ޕީތައް.  މިހިރީ ބޮޑެތި މައްސަލަދިޔަ ޚަބަރު.  އިގެންއްޖެއިން ބޭރަށް ވެސް ފުރަރާ

 ރެވޭ.  ކު  ނުލެއްބޫޤައިމު ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް އެ ކަމަނާގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާކަން ހަމަ ގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް އަރުވަން.ޝަހީމަ ންބަރުމެ އިއްޒަތްތެރި  އިރާގެދާ ކަނޑިތީމުއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް   .ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާހަ ލްޙަކީމް ދު ޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދުންބަރު އިރާގެ މެދާކަނޑިތީމު 

މުޝުކުރި އިއްޒަތްތެރި  އައްރިރުޤަ އްޔާ  މި  ފާނޑު  ޅުގަ.  އަޅުގަހަމަ  ބޭނުންވަނީ  މި    ނޑުމެންހަގަކޮށްލަން 

އުޅުނީ  ކަންކަން އަޅުގަނ  އި މެހަގެ އެންކުރުމުޓަރ ޖެނެރަލް ވަކިކިއުޕްރޮސެ ގެންދަން  ވަނީ  އަދި ގެންގޮސްފައި މިޑު 

އުސޫ ވެ ހަމަތަކާސް  އަ  .މަތީންއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ލުތަކާއި  ޖަވާބުދާއަދި  ފުރީޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި    ތަކެއް ޞަތުރުވުމަށް 

އަ އަޅުގަނޑުވެސް  މި  ދެމުން  އެހެންނައީމެން  އަޅުގަ.  މިއަދު  މަވެސް،  ޕްރޮސެފާހަގަކުރަންނޑުމެން  ރ  އުޓަކި ވީ 

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދީފަޖެނެރަލް  އެ  ފުރުޞަތުގެ ބޭކޮވަނި  އިމެން  އެ  ވެސް  ރައްޔިތުންށް  ނުހިފާ  އޮނުން  ޅޭ  ނަށް 



  

މީޑިގޮ ސިޓީއެ ޔާގަތަށް  މިވަގުތު  ވެސް  އެބަ  އި  ވެސްއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބަދައުރުވޭ.  ލިބިފައި  ސިޓީއެއް  ވޭ.   

  ބުދާރީ ނުވެ އަދި ވާޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޖަވަރަށް ބޮ  ޅުގަނޑަށްށްފައި ހުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރުގައި އަ އެ ފާހަގަކޮއި އޭގަ

މުކޮށްފައި އެ  ދުނާކު ބަން ބަޔަ އެހެޑުމެންގަނ އަޅުދީފައި އެ އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުނުކޮށްޞަތު ދީފުރު

އެހިފަތުރާފައިވާތީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް   އަޅުގަނޑު  އެބަސާބުން  ޙަޤީޤަތަ  މެންނަށް  ޕްރޮއިނގޭ  ވެސް    އުޓަރ ކިސެށް 

  ގެ ބޭނުން  ދީ އެ ފުރުޞަތުމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަތުވާކަން. ދެން  ނުފޫ ހަމަމުގައި ކުޤާގެ މަލްނެރަޖެ

އަޅުގަނޢުއިސްތިފުޅަށް  އްލައަމިހިފާ  ނު ތަން  ދެއްވާފައިވާ  އެހެންވީމާފާ  ފާހަގަކުރެވެނީ.  މި  ،  ޑުމެންނަށް 

ވެސް އަދި މި  ޓީފާހަގަކުރެވެނީ މި ކޮމި  ގަނޑުމެންނަށްޅުއަ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައި މިވާ    މަޖިލީހުން ވެސް ން 

  ން އި ފާޢުކަމަނާގެ އިސްތި  ބޫލުކޮށްފިކަން އެޤަ ވެސް  ދު އެކަމަނާޚުކަން  އްޙަށް މަސައްކަތްތަކެއް ޞަތަކަކީ  މަސައްކަތް

 ޝުކުރިއްޔާ.   .ޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން އެކަން އަހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވާކަން. އެހެންވެ 

 

 ން: ދެއްކެވުރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 .އަރުވަން  އްޞަތެފުރު ށްމަޙްމޫދަ ޖީހާންތެރި މެންބަރު ގަނޑު އިއްޒަތްޅުއަ .ބަރުންޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

އިއްޒަތްތެރި    ތާއް ނުކު އެންތެރެއި  ތާތަކުގެންވި ދެ ނުކުބޭނު ން  ފާހަގަކޮށްލަހަމަ  ގަނޑު  ޅު. އައްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ފާހަގަކު މެ އެޑުގަނޅުރައްވައިފި. އަންބަރު  ކަންގެ  އެއް  ބޮޑު  ވަނީ  ވުޑުބޮންމެ  ފެށިގެ  2013މަކަށް    ން އަނިޔާ އަހަރު 

  ޓްސް އިސައްތަ އެތައް މައްސަލައެއް ހިއުމަން ރައިއިރު ދު އިމިއަދާ ހަމައަށް އައައިސް    ނޫނު ވުޖޫދަށް ގާރުމުގެ  މަނާކު

ބަލައެ    ޅިހުށަހެ  ށްނަކޮމިޝަ އަދި  ދަޢުވާ  އިކޮމިޝަނުން  ފޮނުވާފައިވާއިރު  ވެސް  މައްސަލައެއް  އެތައް  ކުރުމަށް 

ކުރިއަށް    ޤުތަޙުޤީ  ، ޖީން ލަފާ.ޕީމަރުޙަލާގައި    ޤީޤީތަޙު  ފޮނުވުމުގެ ކުރިން   ، ކުރުމަށް މައްސަލަތައް ފޮނުވުމުގައިޢުވާދަ

ދަ ގެންދަންޢުގެންދިއުމަށް  ހަމައަށް  ލަފަ ބޫޤަކަމަށް  ވޭނެ  ގެންދެ  ،ވާއަކާ  ދެއްވާ  އެ  މައްސަލަތަކުގައި  ޔާ  ލުކުރެވޭ 

ކަންކަން  ށް އެއްގޮތަ ގެކު  މިދެވިނަންރައްވާފައި  ޝަކުވާއެއް  މުއްދަތުގަ  ހުރިހާ   އޮތް މަވެސް  އެތައް  އަނިޔާގެ  އި 

އަޅުޑައެޅިގެކަނ އިނގޭގަނޑުމެންން  ކަ  ނަށް  ހިނއެތައް  މި  މެއް  ވެސް  ދަށުން  ނޫގާގާފައިވާއިރު  އެއްވެސް  ނުގެ 

ރާއްޖޭގެ  ދިވެހިތަނަށް މި  ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން އެއްވެސް މީހަކަށް މިހާރި ލާއިންސާނީ ދަށު  ކަށް އަނިޔާވެމީހަ

ށްގެން އެ  ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ކޮލާއިންސާނީ ދަށު    ޔާވެރިއަދި މީހަކަށް އަނި  .ޢުވާއެއް ކޮށްފައި ނުވާކަންއެއްވެސް ދަ

އެ ޒިމީ އުފުހަކަށް  އެއްޖެހޭ އެ ލަންންމާ  މުއައްސަސާއެއްއްވެސް ދައުލަތުގެ  މިވީ ގެ އެއްވެސް އޮފިޝަލަ ވެސް  ހާ  ކަށް 

ނުވާކަން މި    ތުން ކޮށްފައި ސިއްޔަމުގައި ހައިޖީގެ މަޤާ.ޕީ   ޖީ.ން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޕީކުރުވަދާރުންމާއެ ޒިދުވަހު  

މެން މި  ގަނޑުވެސް އަޅު   އެތައް ދުވަހެއް މިހާރު ން. އޭގެ އިތުރަށް ވެސް މިލަން ބޭނުހަގަކޮށްގަނޑު ފާތާ އަޅުނުކު



  

ގިނަ    . އެއށްވުރެއް ވެސް ގައި ވާނުވާ ނޭނގި މީހަކު ހުރި ވާހަކައަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައި ބަންދު  7ވާހަކަ ދައްކަނީ  

ކަން  ކަންޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައުރެއް އޮވޭ މި  ކިއުނޑައެޅިގެން ޕްރޮސެ ކަހުން ދިގު މުއްދަތުގައި ތިބޭއިރު އަދަދެއްގެ މީ

މި  .ވުމަށްހުއްޓު މު އެހެންނަމަވެސް،  އިސްތަކުއްދަތުދިޔަ  މި ނަންގަގައި  ޙައްލުވައިގެން  ޕީކަން  ގެ  ޖީ .ކުރެވޭ 

ކުރެވެސިހައި ކައްޔަތުން  ހުރި  އެތައް  ން  ސަބަބުން  ނުވުމުގެ  ކޮށްފައި  ގެއްލިދިވެންކަން  ރައްޔިތުންނަކަށް  ފައިވާ  ހި 

ވާހަކައަކީ  އްޤުތަޙަ އަޅުގަނކުގެ  ނޫންންމެޑުމި  ވާހަކައެއް  ނޭނގޭ  ވާހަޑުއަ  .ނަށް  ނޫނީވޭ  ޑައެޅިގެން  ކަނ  .ންކައެއް 

އޮތް ދެނގޭ  ނޭކަންކަން    ހިނގާފައި  ނޫން. މި  މިއަ ނުކަމެއް  ފުރުޞަތު  ކުތާ  މި  އަލިބުނުދުގެ  ހަމަ  ޅުގަނަމަ  ނޑު 

ޅުގަނޑު  . އަވެސް އެއީމަކީ  ޑުވުދި އަޅުގަނޑުގެ ދެ ކަންބޮސުވާލަކީ އަށް ހުރީ މި ދެ  ވެސް ކޮށްލަން ތައްޔާރަ  އިމުގަ

ގޮތުގައި  ޤަ ހަމުގެމަޤާބޫލުކުރާ  މިއީ އި  ޤައުމުގަސިއްޔަތުން  މި  ޙައްލު   ދެ  ލިބެންޖެހޭ  އި  ލިބެންޖެހޭ  އިންޞާފު   

މި   .ކަންތައް ދުވަހު  މިވީހާ  ދަށު  މިކަން  ލާއިންސާނީ  އަނިޔާވެރި  ރައްޔިތަކަށް  އެއްވެސް  ޢަމަލެއް  ރަދަ އޮތީ  ޖައިގެ 

  ބޭ މީހުންނަށް ގައި ބަންދުކޮށްފައި އެ ތިށު މަތެއް އުފުލިގެން ގިނަ ދުވަހު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަހުގެން ނުވަތަ ތުކުރެވި

 .އްރިރުޤަ ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިއްޒަތްތެރި މު އަތާކުމާ، މި ދެ ނު ބި. އެހެންވީއިންޞާފު ނުލި

 

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ފުރުޙުސައިނަ ސަޢުދު  ގަނޑު އަޅު  .ންބަރުމެރި  އިއްޒަތްތެ  ޝުކުރިއްޔާ  އެރުވުމަށް  ށް  ލަޠީފަ  ން ސަޙަ  ށްފަހުޞަތެއް 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލި ގިނވިލި

އިއްޒަތްތެ ވަކިކި ޕްރޮސެ.  އްރިރުޤަރި މުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  މަޤާމުން    ރިން ރުމުގެ ކު ވަކިކު  ،މާމެދުކުރުއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ކަމަނާ   އަވާވާބުދާރީއަށް ޖަމި ކޮމިޓީމަށް ޓަކައި  ވުރުކު ވާބުދާރީޖައެ  ބޫލުކުރެވިގެން  ޤަނަށް  ޅުގަނޑުމެންންޖެހޭ ކަމަށް 

ކޮމިޓީ މި  ވަޑައިގަތުމައަދަޢުވަތު  ދެންނެވުމަ ށް  ދެންނެވި  ޖަވާބެއްގެށް  ފޮނުވާފައި  ށް  މި    ސިޓީއާ އޮތް    ގޮތުގައި 

ބައެ ހަމަ  ކަންކަން  ގުޅޭގޮތުން  ބޭނުފާހަގަކޮށްލަންއް  ޤާނޫނުއަސާސީ  ވާލާދީ  ޙަ  މާއްދާއާވަނަ    43ގެ  ންވޭ. 

ޖެނެރަލް  ކިޕްރޮސެ އުޒުރެއްގެ   ޅާފިޔަވަ  އިދާރީ އުޓަރ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ފާހަގަކުރަނީ.  ބެހޭގޮތުން  މި  ގޮތުގައި   

އެކަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން  މިދާ  ހިނގަމުން  ކޮމިޓީ  ޖުޑިޝަރީ  މިޙަޤީޤަތުގައި  ކޮމިޓީ  ނޫން މި   ހިނގަމުންދާ  ންޏެއް 

ދިވެ މިއަދު  އިނގެނީ.  ރައްގޮތް  ކޮންމެ  ޓީ ތަޔިހި  ޒަރީކަށް  އަދިވީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭޢާއިންނާއި  ޒަ  އަޑުގެ    ން އިޢާރީގެ 

ވައެ ވަޞީ ކިއެކި  އިންޓަރނެޓް  މި  ޞީ ލަތްތައް  ބޭނުންކޮށްގެން  ހިނކޮމިޓީލަތްތައް  މިކަން  މިގަންގައި  ޕްރޮސެސް    ، 

ރައްޔިތުންނަފެނިތް ވަރަށް ސާފުކޮށް  ހިނގާގޮ ގޮތެއްގައި  ބޮޑު  ށް އޭގެ ރަނގަޅު  ގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ހާމަކަން 



  

ގަނޑުމެން މިކަން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ކަށް އަޅުވަރަނެ މިންކުރެވޭރަނގަޅު ގޮތް ވަޒަންނުވަތަ ނު

  . ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީން  ބެހޭގޮތު   ނެރަލާއުޓަރ ޖެކިޕްރޮސެބަލާއިރު އެ    ކަންތައްތަކަށް

މިއަޅު ފާހަ   ގަނޑު  ދެކޭގޮ ބޭ  ގަކޮށްލަން ފުރުޞަތުގައި  ކުރީގަތްނުން  މީގެ  ގޮތާ  އި.  ހުރި  މިހާރު  ކުރެވިފައި  އި 

  ހަމަ މި   ދެން ބަންދުކުރުމަށް ނެއް ޝަރީޢަތް ނިމެންވެމުންދާގޮތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތަކެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުންމަލުކުރެޢަ

ޖެނެރަލް  ކިސެޕްރޮ ހުރަގޭގަފިޔަވައުޓަރ  އަޅާފައި  ނުލަޅު  ޝަރީޢަތަކާ  ބަންދުކުރި  ކުރުމެއްނެތި  ޙު  އެ   އި އި  ކުމެއް 

އުޓަރ  ކިޕްރޮސެހަމަ މި  ހަކަ މި ދައްކަނީ.  ގެ ވާއުޓަރ ޖެނެރަލްކިޕްރޮސެންގުޅުއްވި  ގައި ބަންދުކޮށްގެން ގެ ގޮޅީދޫނިދޫ

އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ    .ހަމަ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ޝަރީޢަތްތައް އެބަ ހިނގާވެސް  ދަށުން މިހާރު ބެލުމުގެ  ގެ  ޖެނެރަލް

ކުރުމެޙުކު ބަންދުއްނެމެއް  ހުރަގޭގައި  ޢަމަލުތި  ނެރެރޫލިންގ  ، ކުރުމުގެ  ނެތްއެއް  އުޓަރ  ކިޕްރޮސެ އަދި  .  ފައެއް 

ރީ  ދާ މާ، މިހާރު އިއެހެންވީ.  ތްނެވެސް    އެދިފައެއްއި  ރީޢަތުގަކުރިއަށްދާއިރު އެ ޝަ ޢަތް   ފަރާތުން ޝަރީގެ ޖެނެރަލް

  ޔާސީ ސިއެކި ގޮތްގޮތަށް   ކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައިޅުރިއިރު ފާފާހަގަކު އުޓަރ ޖެނެރަލް ކި ޕްރޮސެތަށް ގެ ވާހަކަ މިގޮފިޔަވަޅު

ސިޔާސީ ނުފޫއޮއިވަރުގައި  ޖެނެރަލް ކި ޕްރޮސެން  ޒު  މަސްގެ އުޓަރ  މަޤާމުގެ  އަދާއޫ  އިދާރީ ޓަރުމަށް  ކު ލިއްޔަތު    ކައި 

ހެކީގެ ގޮތުގައި    ރު މާ، މީގެ ކުރީގައި ސިއްބާ މި ކުރަނީ. އެހެންވީގަނޑުމެން ތަޖުރިހަކަ އަޅުތް ވާޅާފައި އޮފިޔަވަޅު އަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ގޮތްތަކާއި މިހާރު  އުޓަރ ޖެނެރަލް  ކި ޕްރޮސެރު ހެކި  އި ސިއްތްތަކުގަބޭނުންކޮށްފައި ތިބި ޝަރީޢަ

ޝަރީޢަ ސިއްރުހިނގަމުންދާ  ކީ  ތްތަކުގެ  ޖެނެރަލްކިޕްރޮސެ އްވެތޯ  ހެކި  ނު   އުޓަރ  އެހެންވީކުރައްވަނީބޭނުން  ،  މާ . 

ން  ކައި ސިޔާސީ ގޮތުށް ޓަން ކަންކަން ކުރެއްވުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުއުޓަރ ޖެނެރަލަކިސެ ރޮޕްން  އޭރުގެ ސިޔާސީ ގޮތު

ގޮތުން  ހޯއްދަވައިގެން   ހުރި  މުޅިސިޔާސީ  ދަޢުހާ ޝަރީޖުޑިޝަރީގެ  ކޮށްފައިޢަތެއް  ދަ  ވާ  ބަލާއިރު  ޢުވާހުރި  ތަކަށް 

މުއްދަތު އޭނަގެ  ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަހަމަ  ދަޢުވާތަކަކީ  ގިނަ  ދަޢުޙަ ނު  ގެ ތެރޭގައި  އެއާއެކީގައި    ހަމަ  .ވާތަކެއްއްޤު 

ވެށިން  ޖޭގެ ކުށްކުރުމުގެ ވެށީ ރާއް ބަޔަކަށް ކުށުގެ  ތިބި އެތައް  ކުށްކުރާ މީހުދުރަށް ގެންދިއުމަގައި  ށް  ންނަށް ޓަކައި 

ނުކުޢުދަ މީހުވާއެއް  އުޅެމުންރެވޭ. ކުށްކުރާ  މިނިވަންކަމާއެކު  މުޖުތަމަޢުގެ  ފެނިގެއަޅުގަނތަން  ދިޔަ  ން   ން ޑުމެންނަށް 

އެދިޔައީ މިފަދަ  މާހެންވީ.  ޖެނެރަލް  ކިޕްރޮސެ  ތެއްގައލަޙާ،  ފިޔަވައުޓަރ  މި  ޅުއިދާރީ  ތަފާތު  ހުރި  ންވަރު  އަޅާފައި 

ބޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް   ރައް ޑު ހާމަކަން  ދިވެހި  ގޮތެއްގައި  އެހެންވީފެންޔިތުންނަށް    އެބައޮތް.  މިއަދު  ނަން  މާ، 

މާ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ހ(ވަނަ  ގެ  ،)ށ(  ،އްދާގެ  އަޅުގަނ)ނ(  ދައްކަން  ވާހަކަ  ފުރު  މި  ހަމަ  ޞަތުގައި  ޑު 

ޖެހޭނޭ.   ލަދުގަންނަންޝަތު ބިޝާމްންނެވި އައިގައި ހުމަޤާމުގެ އުޓަރ ޖެނެރަލްކިޕްރޮސެވަނީ ހުރެ މިދަންނަކެރިގެން  

އެއްވެސް  އާނަ މަޤާމަށް  ކުޙާ އަކީ  ސިލެއްގައި  އޭނައަކީ  ނޫން.  ބޭފުޅެއް  ހަމަވާ  ތަޣަފޫ  ގޮތުން  ވާ  ވެފައި އްޔަރުޔާސީ 

ން ބޭނުންވޭ  ގަކޮށްލަހަ ފާގައި ރުޞަތުޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އަނެއް ކަމަކީ އަޅުގަނޑު މި ފުގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނނަފްސެއް

ފެންނަމުން މިދަނީ.  އި ތެއްގަޑު ގޮދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކަން ބޮގޮތް ޔަ  ން މި ޕްރޮސެސް ގެންދި ކޮމިޓީ ޖުޑިޝަރީ

ކަތަފުރަ އަމަ  ގޮތުމަކީ  ގަވާއިދުގައިވާ  އަޅުގަޅުގަނޑުމެން  މަތީން  އެނޑުގެ  މިމެން  އުޓަރ  ކިޕްރޮސެކުރަނީ    ޖެންޑާ 



  

ދަވާފައިވޭ.  ތީގައި އިތުރުފުޅެއް ހައްމަން ކުރިއިވްކޮށް ރައްޔިތުލަ  އި މިޓީގަރުވެ މި ކޮއަށް ހާޒިމި ކޮމިޓީގެ ހުރި ޖެނެރަލް

ޖަވާބުދާ  ހަމަ އި  ންޖެހޭ ވާރީ އެއާއެކީގައި  އެހެންއަދިވެސް  ހު ކަންކަ  ވެސް   ތުރު  އަން  ނޑުމެން ޅުގަރުމާއެކީގައި 

  ، ގަކޮށްފައި ސިޓީގައިވާންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަމާ، އެ ފުރުޞަތުގައި ޖަވާބުދާރީ . އެހެންވީޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނީ

މަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ ފޮ  މިހުން  ނެތީތީވެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ސިޓީގައި  އުޒުރެއްގެ  އައުމަ  ށްއަމިޓީކޮ  ނުވި  އެ  ށް  ގޮތުގައި 

ކަންތައްތައް  ވާ ހުށަހަޅުއް އުޓަރ ޖެނެރަލް ކިޕްރޮސެވުމަށް ޓަކައި ބުދާރީ ޖަވާކަމަކީ މި ކޮމިޓީން ފުރަތަމަ ންކުރަނީ. ބަޔާ

އެ    ފައިމިއަދު އައިސް  .ނެތީމެއް  ގެ ޤާބިލުކައެއްސެވުމުއަޑު  އައްސަވަން ކީއްވެތޯމަ ކަމަކީ އަޑުފުރަތަވަން،  އަޑުއައްސަ

ކަމަށް ވަންޏާ  ށް ވަގުތުށްގެން ޖަވާބުދާރީވުމަކޮކަންކަން ސާފު ބޭނުން  އިތުރު ވަގުތު  އުޓަރ ޖެނެރަލް  ކިޕްރޮސެތަކެއް 

އޭނަގެ  އުޓަރ ޖެނެރަލަކިރޮސެޕް  ،، ޑިފެންސްލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ  ވެސް ކަންކަމުން  މި  ޒަޢާމަތުގައި އޭނަގެ  ށް 

މަސް އަދާކުރެއްވުއޫމަޤާމުގެ  ކަންތަމުލިއްޔަތު  ހުރި  ހިންގަވާފައި  ޖަވާބުދާރީ ކަގައި  ނުކުޅެށް  ލަތު  ޙާއޮތް  ދިފައި  ވާން 

މިޅުގަނޑުއަ ފެނިގެން  އެހެންމެންނަށް  މި  ވީމާދިޔައީ.  ފު ކޮމިޓީ،  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  މަރުޙަލާ ން  ގައި  ރަތަމަ 

ން ބޭނުންވީ.  ޑުމެކުރަން އަޅުގަނށް ޓަކައި މިއަދު ހާޒިރު  ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ކުރުމަ ކުރަން  އުޓަރ ޖެނެރަލާކިޕްރޮސެ

ށް އިތުރު ވަގުތު  ވުމަރީނުން ކަމަށް ވަންޏާ މި ކޮމިޓީން ޖަވާބުދާވާން ބޭޖަވާބުދާރީދެން އިތުރު ވަގުތު އެ ކަންކަމަށް  

ޖެނެރަލަކިސެ ޕްރޮއަރުވާނަން   އެހެންވީށްއުޓަރ  ރަ.  ސިޓީއެއްއްޔިތު މާ،  ގޮތަށް  އޮޅޭ  ޙަޤީޤަތް  ކޮމިޓީއަށް   ންނަށް    މި 

ބަރީފޮނުވަ ކަންކަމުން  އެ  މަސައިގެން  ޓަކައި  އަވާއްކަތްކުރައްވާފައި ޢަވުމަށް  ފުރުޞަތުގައި  މި  ހަމަ    ޅުގަނޑުކަން 

އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރަން ގެންދަން ކޮމިޓީ.  ޕްރޮސެސް މި  ޤާ މި  ހަމަ    ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(   43ސީގެ  ނޫނުއާސާނީ 

މުން މިދަނީ. ފެންނަ ޑު ގޮތެއްގައި  ހަމާކަން ބޮށްނައްޔިތުންރަ  އިކަން މިއަދު އެންމެހަ ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން)ނ ،)ށ(

އަޅުގަނޑުމެން   މިކުރަނީ.  ކަންކަން  މި  ނޫން  ސިއްރަކުން  މީ  މިއަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން  މި  ހަމަ  ކުރަނީ  ގެ 

ޖަވާބުދާރީރޮޕް ތެރެއިން  ޖަވާސެސްގެ  ކަންކަމަށް  އެ  މައްޗަރީބުދާކޮށްގެން  މިންވަރެއްގެ  އެ    އި ބަލަށް  ވާ 

ފިޔަވަޅު  ން އަޅުގަނޑުމެން  ށްކަލުވެފައިވާ މިންވަރައި އިހުމާލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގަ އޫމެއްގެ މަސް ވާބުދާރީވުމުގެ އެ މަޤާޖަ

ބޭ އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީންވޭނުއަޅަން  ޙަޤީޤަ އަމާ،  .  ކުރީދުސްލު  ކޮމިތުގައި  މި  ވެސް  ދަލުވުމުގަ ބައްގެ  ޓީވަހު  އި 

ޚާއްޞަކޮންބަރުމެ ފާހަގަކުރެއްވި  ގު ން  ބޭނުން  ފާހަގަކުރަން  ފުރުޞަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ދާއިރާގެ  ށް  ރައިދޫ 

އުޓަރ ޖެނެރަލް  ކިރޮސެ ޕް  .ޑު ހަމަ އެ ފާހަގަކުރެއްވިގަނ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރެއްކަން ވެސް އަޅުންބަރު ޕީއިއްޒަތްތެރި މެ

ބަލާއި ކަންތައްތަކަށް  ހުރި  ކޮމިޓީހިންގާފައި  އިތު ރު  ހާރަ އަށް  ވެސްށް  ވަކި   ޒިރުނުކޮށް  ޓަކައި  ކުމަޤާމުން  ރުމަށް 

އަފިޔަ މަޖިލީވަޅު  ރައްޔިތުންގެ  ފްލޯރއަޅަން  ފޮނުއްވުމަހުގެ  އެށް  ވާހަކައަކީ  އެ  އެހެންދެމުންށް  ނަމަވެސް،  ދިޔައީ. 

އެދެއަޅުގަ ޖެނެރަލަ ކި ޕްރޮސެމުންދިޔައީ  ނޑުމެން  ތެރެއިވުމަށް  ޖަވާބުދާރީ   ށްއުޓަރ  ޕްރޮސެސްގެ  ން  ޑިއު 

މިބުޤާނޫނުއަސާސީ ފުރިހަމަ  43ނާ  ގައި  މާއްދާގެ  ޢަމަލުކޮވަނަ  ހަމަ އަށް  މި  އަދިވެސް  ވަގުތުތައް  އިތުރު    ށް 

ޓަކައިޖަވާބުދާރީ ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  އެހެންވީވުމަށް  މުޅި.  ސި މާ،  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  ތިއްބެވި  ގެ  ފިކުރެއް  ޔާސީ 



  

އި  ވެސް  ޖެނެރަލް  ކިޕްރޮސެ ފާޤުވޭ  އްތިމެންބަރުން  އިތުއުޓަރ  ބަރަމަޤާމުގައި  ޤާނޫނުއަހައްޓާށް  މި  އަށް  ސާސީނަމަ 

ނުދާނެޢައަށް  ފުރިހަމަ މެންބަރަކަމަލުކުރެވިގެން  އެއްވެސް  އެހެންވީމާ،  ކަމަކަން.  މި  އިޢުށް  ނުޟެތިރާކަށް    . ކުރޭއް 

ރައްޔިތުންގެ އިޢުތިރާ  އަދި  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  ވެސް  ކުރައްޟު މަޖިލީހުން  ދިވެހި  އެއް  .ވާނެހެން  ވެސް 

ށް  އަޑިޝަރީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު  .ބޫލެއް ނުކުރަންޤަޑު  ގަނޅުކަމަކަށް އަ   ކުރައްވާނެޟުރާ އިޢުތި ސްވެރައްޔިތަކު  

ބޮޑު އެއް ތިއްބެވި  ފީއޮރަލް  އުޓަރ ޖެނެކިޕްރޮސެވައިރަސްއަކީ    ދިމާވެފައިވާ އެންމެ  އުޓަރ ޖެނެރަލް  ކިޕްރޮސެހުގައި 

ގޮ ސިޔާސީ ތަހިމެނޭ  ދަށް  ތިޝާމިކުގައި  ޢުވާތަ  ސިޔާސީލުވެފައި  މަ  ބި  ސައްކަތްކުރަމުންދާ  ވިސްނުމުގައި 

ޓީން މި  ށް ޓަކައި އަދި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިގައި އެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްލުމަރުޞަތުމާ، މި ފުއެހެންވީން.  އުޓަރުކިޕްރޮސެ

ފުރި ކަން  ކަން ގެންދަވާހަމަމިހާ  އެ  އަށް  މުޤައްރި  ކަމަށްތީ  ދަޓަކައި  ޝުކުރު  ވެސް    . ނިންމާލަން  މުންންނަވަރަށް 

 ރިއްޔާ.  ޝުކު

 

 ކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަރި

އިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތެމެ  ޝުކުރިއްޔާ  މިހާރު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު  އް  ންބަރު.  ށް  ލަޠީފަ  ންޙަސައިއްޒަތްތެރި 

 . އަރުވަން

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ލަޠީފް ން ޙަސަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އިއްޒަތްތެރި މުޝުކުރިއްޔާ  އައްރިރުޤަ   އެ.  ކަމަކަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ  ޖެނެރަލްކިޕްރޮސެ  ށްންމެ  މަޤާމުގެއުޓަރ  ގައި   

ބިފާ ދެއްވި އައިޢުހުންނަވާފައި އިސްތި ވަރަޝާމަޝަތު  ފާ ދެއްވީތީ.  ޢުއެ އިސްތި  .ންޝުކުރު ދަންނަވަށް ބޮޑަށް  ށް 

ދި އެނގިވަ ޑިމޮކްރަ  ވެހިޑައިގަންނަވާނެ  ޕާޓީރައްޔިތުންގެ  އަބަދުޓިކް  އެއީ  ވެ  ން  ވާހަކައެއް  ގެންދާ  ދައްކަމުން  ސް 

ދައުލަޙަނަޒާ ނަޒާއިމުކު ގާތެއް  ތްތެރި  ވާހަކަ.  ދައުލަތެއް  ތްތެޙަރުމުގެ  ހިއިގާރި  ތެރޭގައި  އެންމުކުރުމުގެ  މެ  މެނޭ 

އެންމުހި މިނިވަން މުމު  ކަމަކީ  ތަންތަޙައައްސަސާތައް އެއީ ނަޒާއް  އަޅުގަނޑުހެގައި  ކަމުން  ތްތެރި  މެން  ދުން. އެއީ 

އެއީ މިނިވަން  އުޓަރ ޖެނެރަލް  ކިޕްރޮސެ ކުގެ ތެރޭގައި  ތައައްސަސާ ވަން މުނިޑު އެއް ވަޢުދު. މިފައި ވާނެ އެންމެ ބޮވެ

އަމުއައް ބަ ސަސާއެއް.  އެތައް  ލިއިވަރު  ޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަބެމުންދިޝަކުވާތަކެއް  އުޓަރ  ކިޕްރޮސެކުރާރުކޮށް  ޔަ 

އޮރަލްޖެނެ އެ  ޖެނެރަލް  ކި ޕްރޮސެފީހާއި  ގެ  ގޮތުޢައެ  އުޓަރ  މުހި  ވާތައް.ގެ ޝަކުމަލުކުރައްވާ  ކަމެއް  ންއެންމެ  މު 

ފާހަގަކުރެވެނީ   އަޅުގަނޑަށް  ވަރަ އަސާސީޤާނޫނުކަމަށް  ސާފުކޮށް  ން  ބުނޭ  ށް  ޖެނެކިއުޓަޕްރޮސެއެބަ    ރަލް ރ 

ން  އެކަ  މަތިންނޭ.ވާ ގޮތްތަކެއްގެ  އި. އޭގަނެއްގެ ދަށުންނޭއި ނޑައަޅުއްވާ ގައިޑްލަ ނައިބު ކަ  ޑާރަބަން  ނީމަލުކުރަންޖެހޭޢަ

އޮތްއި  ބަންޑާރައެހެން  ޖިނާ  ކުރެއްވުމަށްމަލުޢަކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެ  އެބައޮތް  ނެރުއްވާފައި  ނައިބު  ރު    ޢީ ޓަކައި 

ސިޔާމަލުކުރާނެ  ޢަމައްސަލަތަކުގައި   ގައިޑްލައިން އަސާސީޤާނޫނުސަތުތައް  މައިގަނޑު  މި  މަތިން.  ގޮތުގެ    ގައިވާ 



  

މި  ޑި  ނެރުއްވާފައި  މަހުމްސެއޮންނަނީ  ދު  31ގެ  ބަރު  މިދިވަނަ  އެންމެ  ވަހު.  އަހަރުގެ  މި  ޔަ  ދުވަހު.  ފަހު 

ކަންގަ ބައެއް  ހުރި  ފާހަގަކޮ  ތައްތައް އިޑްލައިނުގައި  އިއްޒަތްތެއަޅުގަނޑު  ބޭނުންވޭ  މުޤައްރިރު ށްލަން    ރި 

ބާވަތެއްގެ    4  ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތުއި   ބަންދުކުރުމާއިކުރުމާތަޙުޤީޤު  އި ހުރި ވާހަކަތައް. މީގަ  އިމީގަ   ނަމައިޒުނަދެއްވައިފި

މަޖިލީހަ  ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަޕްރޮސެ  ށްރައްޔިތުންގެ  ޖެނެރަލް  ބަޔާކިއުޓަރ  ކަމަށް  އެބައޮންކޮށްންޖެހޭ  .  ވޭ ފައި 

މީގެ  ޙަޤީ މަފްއަސާސީޤާނޫނުމަކީ  ބޭނުޤަތުގައި  މި  ބޭނުމަޙޫގައި  ގެނައުމުގެ  އަދި  ކަށްމް  ވެސް  އޮންނަނީ  މި  ވެފައި 

ނަ ކަބަންޑާރަ  މިގޮތަށް  ބޭނުމަކަށް ނޑައެޅުއްވުއިބު  އޮމުގެ  މި  ޖަވާބުދާރީވާ  ޖެނެކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ  ންނަނީވެފައި  ރަލް 

ރަނގަޅުކޮށް ހިންގަން  ނު  ނެރަލް ކަމެއް ކިއުޓަރ ޖެސެމި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަށްވާތީ. ޕްރޮފަރާތަކަށް  

  ތަކެއްގެ ވާހަކަ މި ޓުޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ރިޕޯ ށްކަން ދެނެގަތުމަންގާފައި ހުރިކަން ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހިނުވަތަ ކަން

އޮންނަނީ.އުސޫލު  އޮންނަނީ.މި  ގަވާއިދުގައި   މަރިޕޯޓްތައް    ، އެއެހެންވީމާ  ގައި މި  ލިބިގެން  ޖި ރައްޔިތުންގެ  ލީހަށް 

ޖިލީހުން  މަތުންގެ  ރައްޔި  ތެރޭގައި ތްތަކަކާ ދޭހުރި ގޮ  އަމަލުކުރައްވާފަކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ވީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ޕްރޮސެނުމެ

ނިއެ ކަންކަން  ގޮތަށް  އެދެވޭ  ކަމަކަށް  ންމެ  އެހެންވީމާބޫލެއްނުކުޤައަޅުގަނޑަކަށް  ންމޭނެ  އެހާރެވޭ.  އިސްކަމެއް    ، 

ންގެ މަޖިލީހަށް މި އުސޫލުގައި މި ގައިޑްލައިނުގައި ބުނާ ގޮތަށް  އް ރައްޔިތުރިޕޯޓްތަންނެވި  މި ދެނީ  މި އޮންނަ  އިފަދީ

ދަންޅުގަނޑުއަ  ށަހެޅުން.ހު މީގަ  ވަކިވަކިން.  4  އި ނަވާލަން  އޮ  ނުކުތާ  މި  ނުކުތާއަކަށް  ޖިފުރަތަމަ    ޢީ ނާ ންނަނީ 

މަރުޙުތަ  ކުށެއްގެ ހައްޔަރުކުރުމާލާގަޙަ ޤީޤު  މީހުން  މީހުންގެ    ނުވަތައި  އި  ގޮތަކުން  ވެސް  ނޫން  އެ  ބަންދުކުރުމާ 

ހިފެހެއްޓޭނެ   ޝަރުޙާމިނިވަންކަން  ބެޠުލަތްތަކުގައާއި  ކަމާ  ކަމަށް  އިދާރާތަކުން  ތައް  ތަންފީޒުކުރާ  ގާނޫނު  ހޭ 

ގެންދިއުމާއި  އިދުން ކުރަމުން   މަސައްކަތް ގަވާލިއާކުރުމުގެ ޠާތައް މުރާޖަޢާކޮށް މު ޠުޝަރު  ތަކާއިލަތުޙާކަނޑައަޅާފައިވާ  

އަސާސަކީ ތަ ބަލާ  ބަން  ޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށް މީހަކު ހައްޔަރުގައި މި މަސައްކަތުގައި    އި ކަމާ އި ނުބެހެއްޓުން  ދުގަނުވަތަ 

ގޮތެއް ކައެ ކަށަވަރުކުރުން  ގަށީގެންނުވާ  ނާންނާނެކަން  އުނިކަމެއް  ޙައްޤަކަށް  އަސާސީ  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  އި 

މަސަ  ، އެގޮތުން އިމާކަމަށްވު ތަފްއްކަތުކުރާ  މަޢުލޫމާ ޞީ ގެ  މައްޗަށް ޚާއްތުލު  ކު  އަހަރަ   އި ވާލަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަޞަ ގެ 

ނޫނުގައި  ނަންބަރުގައި މި އޮންނަނީ ގާދެވަނަ    ދިއުން.މުން ގެންކުރަޞާ އްޙިމަޖިލީހާ އެ ރިޕޯޓް    ގެފަހަރު ރައްޔިތުން ދެ

ބަ މީހުން  ފިޔަވަކަނޑައަޅާފައިވާ  މަރުކަޒުތައް  ނޫން    އި ންދުކުރާ  ބަންދުތަންއެ  މީހުން  ނުކުރާކަން  ތާނގައި 

މަރު ބަންދުކުރާ  މީހުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގާނޫނުގައި  މީހުންކަޒުކަށަވަރުކުރުމާއި    ތިބޭއިރު   ށްފައި ބަންދުކޮ  ތަކުގައި 

ގަވާއިދުތަކާ    އިގާނޫނުތަކާ  އިބެހޭ އެންމެހަ  އެ ނޫން ވެސް ކަމާ   އިއެންޓިޓޯޗާރ ގާނޫނާ  ،13/ 2013ންބަރު  ގާނޫނު ނަ

ނު  ޚިލާފު ކުރޭތޯ  ބަލަކަމެއް  ނޫންތޯ  އެފަދަ    އިވަތަ  މަޢުލޫމާތެޢަފާރަވެރިވުމާ  ކަމުގެ  ހިނގާ  ލިބިމަލެއް  މަ  އްޖެނަ އް 

އަ  ލަސްނުކޮށް ގުޅިގެން  ގާނޫއެކަމަކާ  އެގޮތުން ޅަންޖެހޭ  އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅުތައް  ފި  ނީ  ތަފްޔަވަޅުތަކުއަޅާ  ލު  ޞީ ގެ 

ޚާއްތުމަޢުލޫމާ މައްޗަށް  އެކު ޞަގެ  ރިޕޯޓެއް  ދެއަހަ   އިލަ ލަވާ  ރައްރަކު  ރިޕޯފަހަރު  އެ  މަޖިލީހަށް  ވެސް ޔިތުންގެ    ޓް 

ގެންދިއުން.ޞާއްޙި މިއޮގަ  3  ކުރަމުން  ތުހުމަޢީޖިނާ  ތީއި  ކަމަށް  ކުށެއް  ބަލާ  ޢަވޭ  ތުކުރެ  ގުޅިގެން  މަލުތަކާ 



  

ބަލަތަޙުޤީންގާ  ހި  އިކާބެލުންތަ ކު   އެ   އި ޤުތައް  ބެލުމަށް  އެއްގޮތަށްތޯ  ގާނޫނާ  ހިންގަނީ  މަސައްކަންކަން  ކަތުގެ  ރާ 

އެއްވެސް މީހެއްގެ އަސާސީ  އެކަ  ކީއަސާސަ ކަށަވަރުކުރުން  ނާޤަކަށް އުނިކަން ނާންއްޙަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި  ނެކަން 

އެގޮ މަކަމަށްވާއިރު  ކުރާ  ތަތުން  މަޢުލޫމާތުޞީފްސައްކަތުގެ  މައްޗަށް  ލު  އެކުލަވާލަޞަޚާއް ގެ  ރިޕޯޓެއް  ކު  އަހަރަ  އި 

  ޢީ ންނަނީ ޖިނާ ވަނަ ރިޕޯޓަކަށް މި އޮ 4 ނެ ކަމަށް. ކުރަންޖެހޭޞާއްޙިހާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ   ވެސް ފަހަރު މި ރިޕޯޓް ދެ

ކަމަށް އެޢަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށެއް  ފަރާތަކުއްމަލެއް  ހިންގައިފި  ވެސް  ޝަ ން  އެކަކަމުގެ  ހެއްކާއެކު  ށީގެންވާ  ކުވާއެއް 

ހުށަހަޅައެއްވެސް   މައްސަފަރާތަކުން  އެ  އަދި  ތަޢީޖިނާ  ލައަކީއިފިނަމަ  ލިބިފައިވާ  ޙުޤީޤުކުރުމުގެ    ބާރު 

މުއައްސަސާއަ  އަކަށް އްސަސާމުއަ އެ  ބަލަހުށަހަޅައިގެން  މައްސަލައެއްއިވާފަނުދީއި  ކުން  މައްސަލަ   ނަމަ     އް އެ އެ 

  ޞަ ލު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ޚާއްޞީގާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޙުޤީޤުކުރަން އަންއެގޮތުން ތަ  އިގުމާތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އެން 

ތަފާތު    އުން.ދިގެންން  ކުރަމުޞާއް ޙިފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ވެސް އަހަރަކު ދެ  ރިޕޯޓު   އެ   އި ލަވާލަޕޯޓެއް އެކުރި

އޮތީ    ނައިބު މި   ޑާރަ ބަން  ރިޕޯޓެއް އަހަރަކު ދެފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް  4ކަމަކާ ގުޅޭ    4

އަޅުގަނޑުއަޅުއްވާފަކަނޑަ އެ.  މިއަދުގެ  ސުވާލަކަށްވާނީ  ވަޑައިގެޕްރޮސެ  ވާނީ  އް  ޖެނެރަލް  އެ  ވިނަމަންނެ ކިއުޓަރ   

ހުށަހަރިޕޯޓް ދެއި  ފަޅުއްވާތައް  ސުވާލު  ހުށަ  ހަމަ  .ންވުނެންހުރިތޯ އެ  ކަމަށްވަންޏާ  އެއާއެކީ  ތޯ  ވެ ކީއް ނާޅުއްވާ ހުރި 

ހުރީ ދެންނެވިރައް  ؟ހުށަނާޅުއްވާ  މި  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  މަޖިލީހުން  އޯވަ ޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަން  ރހެން  ސީ 

މަލުތަކާ ދޭތެރޭގައި  ޢަމި    ނެރަލްގެކިއުޓަރ ޖެ، ޕްރޮސެންވީމާ ހެ. އެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަކީޕްރޮސެ   އޮންނަ ތަނެއް އެއީ 

އީ  ، އެންވީމާބެންޖެހޭ. އެހެނަށް އެބަ ލިއަޅުގަނޑުމެން  މާތު މަޢުލޫ  އިޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މީގަމަރައްޔިތުންގެ  

އެ  ސުވާލު  އެ  ދެރަ  ވަރަށް  މަޢުލޫމާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުގެ  ހުރި  ކުރައްވާފައި    ވެސް އަދިއް  ތެ ކަންކަން 

އެހެންވީމާމެންއަޅުގަނޑު ނޭނގެ.  މިނަކަށް  ނުވެ  އެކަން  އެ  ،  އެއް ދިޔައީ.  އަޅު  އީ  ގޮތަށް    ގަނޑު ކަމެއްގެ 

  ، ވަނަ މާއްދާގައި  232އަސާސީގެ  ޤާނޫނު ނަ ކަމަކަށް  ވަ. ދެ ނުންމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭދެ ކަ  ފާހަގަކުރާނީ.

)ޅ(    223  !ފުކުރައްވާޢާމަ މާއްދާގެ  އެބަވަނަ  ޖިނާގައި  ތުހުމަތުކު ކުށެ  ޢީއޮވޭ  ކަމަށް  އެއްވެސް  ޢަރެވޭ  އް  މަލެއް 

ހިންގައިފި ނު  ފަރާތަކުން  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ޝަކުވާއެއް  ނޫންކަމުގެ  މި  ގޮތަ   ވަތަ  ކަމެއްގެ ވެސް  މިފަދަ    ކުން 

ލިބިއްމަޢު ހިނލޫމާތު  ތަޖެ  އެކަމެއް  ރަގެ  ޙުޤީޤުކުރުމުދެއްގައި  ނެރުން  ކަމަށް  އަމުރު    ފެންނަ   އޭނާއަށްނގަޅު 

  ށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އުޓަރ ޖެނެރަލަ ކިއީ ޕްރޮސެ އެ  މުރު ނެރުން.ކަންކަމުގައި އެ އަ

އޮންނަ  ބަޔާންކޮ އެއީ.ށްފައި  ގޮ  ކަމެއް  ދަންނަވަންއެހެން  ޖިތަކަށް  ކުރާކަމުގެ  ޢީނާޏާ  ކުށެއް  މަޢުލޫމާތު   

ލިޓަރ ޖެނެރަ ކިއުޕްރޮސެ ކަބިއްލަށް  އަދި  ޖެ  ޕްރޮސެއެއީ އަމުރަމަށްވަންޏާ  ނެރެން  ބާރު  ރ ޖެނެރަލަށް  ކިއުޓަ ކީ އެ 

  މުރެއް ނެރުމުގެ ފެންނަ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ އަށް  ނެރުމަކީ ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަ  ލިބިފައި އޮންނަ އަމުރު 

ޕްރޮސެބާ އިޚްތިޔާރު  ޖެރާއި  ލިބިކިއުޓަރ  ޤާނޫއެ  އި ދީފަނެރަލަށް  އަޅުންސާސީއަނުބައޮތް  ދެވަނަ  .  ގަނޑުގެ 

ވޭތުވެ  ސުވާލަކަށްވާނީ  މި  ތެ ދިރާއްޖޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު  އެއް  އޭގެޔަ  އަދި  އެކީގައި    ރޭގައި  ވެސް  ކުރިންނާ 



  

ފެންމަ  ރަޕްޝަނާއި އެތައް ބައިވަރުވައްކަމާއި ކޮ  ހިނގި ވާ އެ ކަ  ތިވެފަ.މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި  ހަކައަށްވުރެ  ންކަން 

އަޅު މިބޮޑަށް  ހު  އިފެންމަތިވެފަ  ވަނީ ދަންނަ  ގަނޑު  ހިނގާފައި  ކުރީގައި  އޭގެ  ވެސް    ރި އެބަހުރި.  ކަންކަން 

އެބަހު ހަމަފެންމަތިވެފައި  އަންހެނުންނާ  ރި.  ގޯނާކޮށްގެންކުޑަކުދިންނަށް    އިއެހެންމެ  ބައިވަރު    ތައްއެ  ޖިންސީ 

މައްސަލަތަކެއް  ގޮތްގޮތުންޝަކުވާތަކެއް  އެކި  ޚަބަރުތަކުގައާއި  ވާހަކަ  އޭ ގެ  މަޢުލޫމާތު  ވެސް  ގަނޑުއަޅު  ގެ  މެންނަށް 

ވާހަ  އެބަދޭ.ލިބެމުން   ކުށްތަކުގެ  ބޮޑެތި  އެބަޓެރަރިޒަމްގެ  އަޑުއަހަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  އިގެންދަމުކަ  މީގެ  ތުރުން  . 

ފަހަނައަޅާފައިވާ އެކިއެކި  ހައްދު  އަޅުގަނޢަ  ވާހަކަތައް  ތަކުރާރުޑުމަލުތަކުގެ  ގެންކޮމެން  އެބަ  އަޑުއަހަމުން  ން.  ދަށް 

ދެގަނޑުއަޅު މައްސަލަތަކުގެ ޝަކުވާތައް  ވަނަ ސުވާލަކަށްވީ ގެ  ބޮޑެތި  ބައިވަރު ގިނަ   ކީއްވެގެންތޯއޭ ކަމަނާ އެފަދަ 

ރާއްޖޭގައި  އަ މުޅި  މައްސަލަތައް އިއަޑުބަދުމެ  އެ  އަމުޙުޤީޤުތަ  ވެމުންދިޔައިރު  ނުވަނީ    އި ނެރުއްވާފަރެއް  ކުރުމުގެ 

ވެތޯ  ކަމަށްވާނަމަ ކީއްނު ނެރުއްވާ    . އިނގޭތޯ  ސުވާލަކަށް ވޭތޯ އެ ވާނެ އެއް  އިއަދި ނެރުއްވާފަ   ންގެ މައްޗަށް.ހުފުލު

ކަންކަން  އެހެންވީމާ ؟ވަނީނު  އި ނެރުއްވާފަ މި  ގޮތުން  ،  އެރުވުމުގެ  ފުރުޞަތު  ސާފުކުރުމުގެ  ޙަޤީޤަތުގައި 

ރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ދާއި ލީ ންމެ ވިލިނގިން ވާނެ ދެފަހު އަޅުގަނޑުމެވަރާކުރުމަށްޝްދުވަހު ވެސް މަ ނޑުމެން ކުރީއަޅުގަ

ސަ ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ޢުމެންބަރު  އެ  ދާއިރާ ގުރައިދު  އިއްޒަތްތެދޫ  މެގެ  ހުށަހެޅުއްވި  ރި  ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެންބަރު 

  ، ލޯރއަށް ފޮނުވަން. އެހެންނަމަވެސްފު  އިފަން ގޮތެއް ނިންމާކޮމިޓީން މި  މެގަނޑުއަޅު  އިނުލަ  ރުމަކާ ޖެނެރަލް ހާޒިރުކު

މިތަމެންވާގަނޑުއަޅު ޕްރޮސެނުގައިނެ  އަރުވައިގެންނެރަލަޖެކިއުޓަރ    ފުރުޞަތު  އެ  ސުވާލު  ށް  ދެންނެވި    ތައް މި 

، މިއަދު  އެހެންވީމާކަދެއްކި މީހުންނަށް.  ވާހަ  އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމަން  އިމާތު ސާފުކޮށްފަޢުލޫގެ މަކޮށްގެން އޭ

ވެސް ހަމަ    ނެއްކާ އަޅުގަނޑު އަ  ، ފުނުވެ އެހެންނަމަވެސްނަށް އެކަންކަން ސާއެއްގޮތަކުން އަޅުގަނޑުމެން  ރަ ވަރަށް ދެ

ދަންނަވަން  ޖެނެރަލަޕްރޮސެ  ޝުކުރު  ދެއްވީޢުށް އިސްތިކިއުޓަރ  ބޭނުންގަނޑުއަޅު  ތީ.ފާ  ދެންމެން  ން  ނެވިހެވަނީ މި 

މުއައްސަސާތައްދައުލަތެއް  ތްތެރި  ޙަނަޒާ މިނިވަން  ތެރޭގައި  އޭގެ  ޚާއްގާއިމުކުރަން.  ރ  ކިއުޓަޕްރޮސެ   ކޮށްޞަ. 

ވާން މިނިވަންތާކަށް  އޮފީސް  ނަޒާޖެނެރަލްގެ  ތަޙަޖެހޭ،  ވާނަތްތެރި  އެހެންވީންޖެހޭކަށް  އަނެއްކާމާ.  ވެސް    ، 

މި ފުރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  ލިބިފަ.އޮތީ  މުއައްސަސާތަ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މެން  ގަނޑުއަޅު  ޞަތު  ކުގެ  މިނިވަން 

މި ޚާއްތެރެއިން  ކޮމިޓީއަށް  މިވެޞަ  އެހެސެޕްރޮ   ތީއޮ  ފައި  މުއައްސަސާއަކަށް.  އެއް  ޖެނެރަލް  އެ  ންވީމާކިއުޓަރ   ،

މަޤާމު އެ  ގުޅޭގޮތުއޮފީހުގެ  އަދާކުރުމާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  އޯވަ ގެ  ކަންރން  ކުރަންޖެހޭނެ  ޔާ  އިރާދަކުރެއްވިއް  ކަން ސީ 

އޮތްތަނުގަކުރިއަ ކުރަމުން    އި ށް  ސުވާލުތަކަގެންދާވެސް  ދެންނެވި  މި  ކޮށްލަން  ޙަޤީޤަތު   ޅުގަނޑުއަ  ށްނަން.  ގައި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ބޭނުންވެފައި އޮތީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

މިންއަޅުގަނޑުމެން  ރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ އެކަށީގެންވާ  އެކަމުނަށް  ރު ސާފުކުރެވިއްޖެ  މިހާ  ގައި ވަރަކަށް 

މިކަ މިއަދުގެއަޅުގަނޑުމެ  ބަލަނީ  މަށް  ކު   ން  މިބައްދަލުވުން  ގޮތް.  ރިއަށް  ވާހަކަދެކެވުނު  ވެސް    އަޅުގަނޑުގެންދާ 

ބޭނުންވޭ   ކޮމިއަޅުގަނޑުފާހަގަކުރަން  މި  ޔަ  ން ޓީމެން  އަރުވަންންކަޤީހަމަ  ޔަ  ، ން  ރައްޔިތުންނަށް  ންކަން  ޤީހަމަ 

ބޭނުންވޭ   ހުރިހާ  ޑުއަޅުގަނއަރުވަން  ކުރާ  ކުރާނީ  މަސައްކަތެއް  މެން  އިޖު ވެސް  އޮންނަ  ތްތަށް  ޢާރައެ 

އެއަޅުގަނޑުކުރުމަށްފަހުގައި.  މަފުރިހަ ކަމަކީ  އަސާސީ  އެންމެ  ކަމެއް  މެންގެ  އެ އްވެސް  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި    ކުރާ 

ފުރިހަޢާއިޖުރަ ލިބެންތު  މީހަކަށް  އެ  ރައްކާތެ މަކޮށް  ލިބިދޭ ރައްގާ  ،ރިކަންޖެހޭ    ންޖެހޭނެ ކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނޫނުން 

 ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާނެ  ލާއިރުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ހަމަ ކަންކަމަށް ބަގަކުރި  ރުން ފާހައިއްޒަތްތެރި މެންބަ.  ކަމަށް

  ތްތަކެއް ޢާއިޖުރަވެގެންދަނީ ފޮތުގައި މި ބަޔާންކޮށްފައި ހުރިހާ  ން މި ކުރާ މަސައްކަތް ހަމަ   ކޮމިޓީމެން މިއަޅުގަނޑު

އެހެންވީމާ  ކުރުމަށްފަހުފުރިހަމަ  ،ފޮލޯ ހަމަވެ   އަޅުގަނޑު،  ކަން.  މަޤާމުން  ކިއުޕްރޮސެ   ސް  ބިޝާމް  ޖެނެރަލް  ޓަރ 

އަދާކުތީފާދެއްވީޢުއިސްތި ޝުކުރު  އެކަމާ  ހަމަ  އެއީ ވެ  ގާއިތްތެރި  ޙަނަޒާ  ރަން.  އަދި    މުކުރުމަށްދައުލަތެއް  ޓަކައި 

އިއްޒަތްތެޞައްޚާ ޙަސަކޮށް  މެންބަރު  ލަޠީރި  ފަފްން  ފާހަގަކުރެއްވި  މަޤާޕްރޮސެ  ދައިން އެ    މަކީ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

މަހޭކަތްކުރަންޖެމަސައް  ށް ކޮއްއެ  ކަމާމިނިވަން ދެންނެ  ރާއްޖޭގެ   ޤާމެއް.  ކަންކަން  ބޮޑެތި  ހިނގާ  މި    ރާއްޖޭގައި 

މުޖުތަމަނުރައްކާ  ސަލާމަތަށް   އެގެ  ޢުމިވާ  ހަމައަކަށް  ކަންކަން  ގެއްލިގެންދާ  މި  ބޮޑު    މުގެޅުހަމަޖެހުން  އެންމެ 

ނަގަންޖެހޭނެ އެއް ފަރާތަކީ  ޕްޒިންމާއެއް  ޖެއުޓަކިސެ ރޮ  އަދާކުރަރަލް މަނެ ރ  ރަނގަޅަށް    މުންދާ ފަރާތް.ޤާމުގައި  އެ 

ރަށުގައި ކުށްކުރުން    ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ވަނީނަމަޢަމަލުއެ މަސައްކަތް    ކުރަމުންދާ ކަމުގައިވަނީނަމަ ރަނގަޅަށްވާޢުދަ

ފަށް  ޠީޙަސަން ލަ  ރުރި މެންބަތެއަދި އިއްޒަތްއް  ރުޞަތެފު  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ންދެކަމަށް ފާހަގަކުރަން.    ދުވެގެންދާނެމަ

 .އަރުވާނަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްސަން ލަޠީޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަރު ހުހެންވޭ

  މޭޒުން އިދާރީ  ،އެހެންނަމަވެސް.  ނެވީނުދެން  ދެންމެ  ނުދަންނަވާން   އެއްޗެއް   ނޫނީ   އިންކޮށްލާފަ ޤީޔަ  އަޅުގަނޑު

ދެއްވައިންޤީޔަ  ދެންމެ  އަޅުގަނޑަށް ދެއަޅުގަނޑު ފި  ކަން  މި  ހުށަ  4ންނެވި    ކަމަށް    އިޅުއްވާފަ ހަރިޕޯޓް  ނެތް 

ރަން ބޭނުންވާ  ސާފުކު  އަޅުގަނޑު  ނެވާއިވާހަކަދެއްކިއިރުގައި ދަންނަވާފަ  އިޓަރ ޖެނެރަލް. އަޅުގަނޑު ކުރީގަކިއުޕްރޮސެ

 ދެންނެވި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި  ،ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަރިހުން. އެހެންނަމަވެސްޕްރޮސެ   މަށް އެއީމަޢުލޫމާތެއް ކަ

ހުރިޕޯޓުން  4 ރިޕޯޓެއް  އެއްވެސް  ޑިސެނެތްއި  ށަހަޅުއްވާފަކުރެ  މަހުގެ މްކަން.  ދުވަހު  ވަނަ   31  ބަރު  ވަނަ    2018 

އޮތް ފާސްކުރައްވާފައި  ލިޔު  އި ފޮނުއްވާފަ  ،އަހަރު  މި  ލިޔުމެއް  ބަންޑާރައޮތް  މިއީ  ބު. އެހެންވީމާނައި  މަކީ  ، މިހާރު 

އަ   2019  މި ނިމެނީ  ބަރު  މްވެނޮ ހަމަގައިމު ހަރުގެވަނަ  އޮންނަންޖެހޭނެ  .  ނަމަވެސް  އެއްފަހަރު  މަސް    6  ވެސް 



  

އެންމެ   ،. އެހެންނަމަވެސްނެރިޕޯޓް އަންނަންޖެހޭ  2ޙަޤީޤަތުގައި  އެހެންވީމަ،  ޕޯޓް.ރި  އި އެނުވާފަފޮ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 . ރިއްޔާޝުކު  .ލަންފާހަގަކޮށް އަޅުގަނޑުކަން  ނެތް އިޓެއް ވެސް ލިބިފަ ޕޯރި

 

  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންބަރު.    ޝުކުރިއްޔާ  ވެސް  ރައްޔިތުން މެންނަށް  ރިޕޯޓް  މަޖި އެ    އި ލިބިފަލީހަށް  ގެ 

ކަންބޮޑުވަން.    އެކަމާ  ނުވާތީވެ ޕްރޮއް ޢަދެން  މީދަކީ  އްއު   އަޅުގަނޑުހަމަ  ޖެނެރަލް  ކިއުސެޔަނުކުރަމުންދާ  ޓަރ 

ގައިޑް ކިއުޕްރޮސެ އެއްގޮޓަރަލް  ގޮތުގެލައިނާ  ހުށަމަމެންގެ  އަޅުގަނޑުތިން  މަތުގައިވާ  ރިޕޯޓްތައް  އެ  ޅަމުން  ހަޖިލީހަށް 

ނގަޅުކުރުމަށް  ކަން ރަގައި ހުރި ކަންދުލުގެ ނިޒާމުޢަ  ޢީޖިނާމެންނަށް  އަޅުގަނޑުފެށީމަ    ބެން. އެ ރިޕޯޓްތައް ލިންދިއު

އެމަސައްކަ ކުރު  ތްކުރުމާއި  ފަސޭކަންކަން  އެހެހަވެގެންދާނެމަށް  އަޅުގަނޑުމެންވީމާ.  އެޖެ،  މިއަދު  ގައި    1ންޑާ  ން 

އެއީ   ނިމުނީ.  މި  މަސައްކަތް  މަޕްރޮސެ  އޮތް  ޖެނެރަލްގެ  އިސްތިކިއުޓަރ   ން މެއަޅުގަނޑުފާދީފަވާތީވެ  ޢުޤާމުން 

ބަލް  އޮނަރަމް ކޯޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ  އޮތީ  މެން މިއަޅުގަނޑުގައި    2ޖެންޑާ  ، އެނިމުނީ. އެހެންވީމާ  1އެޖެންޑާ  

މަ ޢަބްދު ޛު  އަލްއުސްތާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  މުޙައްމަދު  ގުޅޭގޮތުލްޣަނީ  ވަކިކުރުމާ  ސަރވިޤާމުން  ޖުޑީޝަލް  ސް  ން 

ފޮނުވާ އެހެންވީމާކޮމިޓީ  މައްސަލަ   ފައިވާ ކޮމިޝަނުން  ދިރާސާކުރުން.  ދިރާސާކުރުމަށް  ކޮމިޓީ  މެންއަޅުގަނޑު،  ން  ން 

ގޮތުން  ދިނުގުތު  ވަ ކުޑަގަނޑުއަޅުމުގެ  މެދުކަކޮ  ގުތުކޮޅަކަށްވަ   މެން  ކުރިއަށްދާނީ.  މެއަޅުގަނޑު  އިލާފައިނޑަމިޓީ  ން 

މެދުކަޓުމިނި  20މެން  އަޅުގަނޑުދިރާސާކޮށްލުމަށް    ރިޕޯޓްއެހެންވީމާ،   މެން އަޅުގަނޑުނޑާލުމަށްފަހު  ވަރު 

،  ހެންވީމާދާ ގޮތަށް. އެ ކުރިއަށްގެން  ންމެއަޅުގަނޑުފަހު  ރުމަށް އިވާ ކަންކަން ސާފުކު ޕޯޓުގަ ކުރިއަށްގެންދާނީ. އެއީ އެ ރި

ޝުކުރިއްޔާ.އިނޑަމެދުކަ  ކޮމިޓީ  މެންއަޅުގަނޑުމިވަގުތު   މެން  އަޅުގަނޑު`  )ހުސްވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ލާނަން 

މެދުކަ ފަށަނީ.    ފަހުނޑާލުމަށްބައްދަލުވުން  ފަނޑިޔާރު  މި  ކޯޓުގެ  ލްޣަނީ  ޢަބްދުޛު  އަލްއުސްތާއޮނަރަބަލް  ސުޕްރީމް 

މެން މި  އަޅުގަނޑު  .މައްސަލަ  ފައިވާފޮނުވާ  ންސީޖޭ.އެސް.ން  މުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުޤާ މަމުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

  ޤީޤުގެ ޙުތަށް ހާޒިރުވެ ޤަތަޙުޤީ . އެގޮތުން ތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަންޢާށް ފާހަގަކުރެވޭ އިޖުރައަޅުގަނޑަގައި ބެލުމުބެލި

އިތުރަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ  ރިޕޯޓަ  ސުވާލުތަކަށް  ޖަވާބުދާށް  ތަޙުޤީޤު  ޖުމް ގަކުރެފާހަހަމަ  ކަން  ވާ އިފަރީވެވެސް    ލަ ވޭ. 

އިއްޒަތްތެރި    ،ން ފެނޭ. އެހެންވީމާހަމައަށް އަދާކޮށްފައިވާކަރިތްތަކެއް ފުޢާށް ހަމަ ހުރިހާ އިޖުރައަޅުގަނޑަގޮތެއްގައި  

ހުފުރުޞަތަ  އަޅުގަނޑުމެންބަރުންނަށް   ފާހަގަވާ    ލާނަން އިވަޅުށް  ގުޅިގެން  ރިޕޯޓާ  ފާހަ ކަންމި    ގަކޮށްލުމަށް. ތައްތައް 

ށް  އަޅުގަނޑަކަމަށް  ތްތައް އެއްގޮތަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ  ޢާ ނުން ވެސް ހަމަ މިހުރީ ހަމަ މި އިޖުރަބަރުންގެ ވިސްމެން

އިއެއް  ބޫލުކުރެވެނީ. ޤަ މެންބަރަކު  ނުކުރައްވާ.  ޢުވެސް  މެންބަރު  އަޅުގަނޑު  ތިރާޟެއް  ށް  ރަ ޒަރީއިއްޒަތްތެރި 

 . ޞަތެއް އަރުވަންރުފު

 



  

 ކަދެއްކެވުން: ހަ  ޙަސަން ޒަރީރު ވާމެންބަރުގެ މަތިވެރި ދާއިރާ

ރަނގަޅަށް އެބަ  ލާ ހަމަ ކިޔާލުމުން ހަމަ  އިބަލައެއްކޮށް   މި ރިޕޯޓަށް  ވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

. މި ރިޕޯޓަށް  ސަބަބުތަކާ  ވީ ންބުދާރީ ދޭ. ދެން ހަމަ ޖަވާކަންއޮތް  އި މަކޮށްފަހަތްތައް ފުރި ޢާވޭ ހުރިހާ އިޖުރަބޫލުކުރެޤަ

ބޭގަނޑު  އަޅުން  ލުމުބަލާ އެފާހަގަކޮށްލަން  ނިމިދިޔަ  ފާހަ  ނުން  ޕޮއިންޓް    އިގަކޮށްލާފަބޭފުޅުން    ހަމަ   އަޅުގަނޑުއިން 

ބޭނުން.  ފާހަ މަޖިލީހުގެ    18ނިމިދިޔަ  ގަކޮށްލަން  ރައްޔިތުމެ  12ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  ވަނު މަޖިލީންގެންބަރަކު    ން ހަށް 

  އި ންމަނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިކަމުން ވަކިބަރުންމެމެންބަރުން    ވަނިކޮށް އެލީހުން މަނާކޮށްފައިއެ މަޖި

ކުރާ އެއްވެސް  ގެ މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންން ބައިވެރިވެގެން  ންބަރުމެ  12ނުކުރުމަށާއި އަދި  މަލުޢަނިންމި ނިންމުމަށް  

ކަނޑަޞަކަމެއް   ކަމަށް  ނަންބަރު  ދި  އިއަޅައްޙަނުވާނެ  ކޯޓު  ސުޕްރީމް  އަމުރު    SE-SJ/8/2018ވެހިރާއްޖޭގެ 

ލަކޮށް  ކުރޭ. ޖުމް ން އެބަ ފާހަގަ ވެރިވެފައިވާކަން މި ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުއި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ބައިނެރުމުގަ

ހަމަ  އަޅުގަނޑުނަމަ  ނީދަންނަވަ އަހަރުތަކުވެސް  ނިމިދިޔަ  ކޯޓު  ސުޕްރީމް  ރާއްޖޭގެ  ހިނ   ގިނަ  ގާގައި  ދިޔަ 

ބޮހުރީ   ތަކުގައި ތްޢަރީޝަ ދެން    ފަ. ޖެހިޑަށް   ސިޔާސީ ކުލަ ވަރަށް  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނައަޅުގަނޑުމި  ހަމަ  ށް  މެން 

  12ޑީގައި  ގަދަންވަރު ފެނުނު  މެންނަށް  އަޅުގަނޑު.  ކަންތައްތަކެއް ނޫންއްރުން ކުރާ  މިއީކީ ސި   ކަމެއް.ވެސް އެނގޭ  

ހުޅުވައިގެ ކޯޓު  ވެސް  ވެސް.    އިޓަސްލާފަރާސްން  ފަހުން  ނެރޭތަން  ފަތިއަޅުގަނޑުޙުކުމްތައް  ނަމެން  މާދަށް ސް 

އަޑުލާހޭ އި  ތަނުން  ބަންގިއާމި  ސުޕްރީ  ވެނީ  ކޯމްއެއްކޮށް  އަނެ  ކޮންމެ  އްކާ ޓުން  ނެރެވެސް  އަމުރެއް  .  އޭ ވެސް 

ދިޙާގެ  ރާއްޖޭ އެގޮތަށް.  އޮތީ  އޮ  ވެހިލަތު  މިއީކީ  ނޫން.ރައްޔިތުންނަށް  ކަމެއް  ދަބޮ  ސިޔާސީ   ޅޭނެ  ވާތައް  ޢުޑެތި 

ކުރެވެމުން ވަރަ  ދިޔައީ  އެތަނުން  ހުދޫދު  އިއާ  އަސާސީނޫނުޤާރާއްޖޭގެ  ކަށް  އެއްވެސް  ދިފައިވާ  ހެ  އަދި   ގާނޫނީ 

އި  ގަ ޕްރީމް ކޯޓުބޭފުޅުން ސު  ނަ ފައިސާތައް އެވަރަށްގި  ހުރި   ދައްކަން   ދެން ދައުލަތަށް  ސް ގަވާއިދަކަށް ނުބަލާ.ވެއެއް

ޓެކްސްގެ މައްސަލަތައް. ހަމަ    .. އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާ އެއީވާކުރީޢުށް މީރާއިން ދަމިސާލަކަ.  ޔަފުލަމުންދިވާ އުޢުދަ

މައްސަލަތަކުއްލި އެ  މައްސަލަތަކަށް އަކަށް  ނެތް  ހަމަ  މިކަހަލަ  މާއެހެންވީއެބަދޭ.  ވެގެން  ކަކީ  ބައިވަރު  ،  ވަރަށް 

ގެ ސުޕްރީމް  އްޖޭނަމަ ދިވެހިރާ. ޖުމްލަކޮށް ބުނާށްފަޕްރީމް ކޯޓަށް އެބަހުރި ކޮން ސުމިދިޔަ ސަރުކާރުނިއްސަލަތައް  މަ

ކަން  ބޭފުޅާއަށް ވެރި  ރި ފަރާތުން އެލުކޮށްގެން ވެރިއަކަށް ހުވަކިބަޔަކު ކޮންޓްރޯލުކުރެވެނީ އެއީ   ޤަބޫގަނޑަށްކޯޓު އަޅު

ގޮތުގައި.    އްޔާރެ ހަތި  ބޭނުންކުރިށް  ފަޚިލާ  ށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާނެގެހެއްޓުމަ  ދަމަހައްޓާ

. ނުވަތަ   އުޅުނީ ނުރުހުމުގައި ކުރަން ފުޅާކުމެއް ވެރިކަމުގައި ހުރި ބޭޙުއެ ކޯޓުން އެންމެ    ންދިޔަ އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެ

ނުރުހޭ ހުކުމަކަ  އެ ފޯށްބޭފުޅާ  ފެނިގެންދިޔަ  އަޅުގަނޑަށް  ވަގުތުން  އެ    ސް. ހަމަ  ދަންވަރު  ރޭގަނޑު  ފޮނުވައިގެން 

ޓި ހުރި  ވެފުރާޅުގައި  ކޮމާނުކޮޅު  އެތަނަށް  ނަގާފައި  ނެގިތަން.  ފުއްމާ ންޑަރސް  ފުއްމާހެން  ދެ  އިން  ތިބި  އެތާ  ލީ 

ކޫއްތާފައި   އަކުޟީޤާ މް ކޯޓުގެ ދެ  ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީއްކަނީ  މިދައްތާފައި،  ދަމާ ކޫ  ޟީ. ޓުގެ ދެ ޤާސުޕްރީމް ކޯ  ދަމާ 

ޖަލަށްލާ ޤާޟީ. ދަމާހަލާ ސޮއިކޮށްފައި އެ ޟީއަކު ތިފަސް ޤާ  ކުމްޙުއަނެއްކާ އެ ނެރުނު    ހައްޔަރުކޮށް   ފައި    ބެގެން 



  

ޙުކުމް    ބޭފުޅުން ހިފާ  ނެރުއްވި  ޤާޟީއަކު  ބަންދުކޮށްހައްޔަރުކޮށް ދެ  ގޮޅިއަށްލާ  ކުޑަ  ޤާޟީން  އިފަ  ވެގެން  ތިން 

ސޮއިކޮށްފައި   ގެނެ  ނެރެއްޖެއަނެއްކާ  ބަދަލުތަކެއް  ދުސްއެއަށް  ޤައުމެއްގެ  މިއީ  ނިޒާއްސަ.  ހަޔާތުގައި  މެއްގެތޫރީ   

ދިވެސް   ދަށުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެންމެ  ވިޔާނުދާ  އެންމެ  ކުރާނެ  ކޯޓަކުން  ސުޕްރީމް  މަލު  ޢަޖައިގެ  ރަދަ  މާވާނީ 

ޙަޤީ ރާކަންނޭނގެ.  ކުރިމަތީގައި  ރައްޔިތުން  ޝަރުޤަތުގައި  ނިއްޖޭގެ  އިޒާމުޢީ  އަގުވައްޓާލުމުގެ  މުގެ  ނުކުރުތުބާރުގެ 

އަސާސަ ބޮއެންމެ އެއް  މުހިންމުކީ  ޑު  ދައު އެންމެ  އެއް   އަދާކުރި  ރާއް  ރެއް  ކޯޓު.  ތަނަކީ  ސުޕްރީމް  މިއީކީ  ޖޭގެ 

ކަންތައް އޮޅޭކަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ މިކަހަލަ  ނޫން.  އެހެންވީމާ  މުޅިން  ހުރީ  މެއް  ކޮށްފަ.  ޖުމްލަކޮށް  ވެސް   ،

 ރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.  ޓަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ފުރިޕޯ  ފޮނުވާފައި އޮތް ން މިޖޭ.އެސް.ސީ

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

މި ރިއަޅުގަނޑުމެންނަ އަދި  ލިބިފައެއްގުޅިގެން ހުށަ   ޕޯޓާ ށް  މި ކޮމިޓީން  ޢާ.  ނުވޭ  ހެޅުމެއް  އްމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން 

ޓަށް   ވޯޅިށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެވުމަނުމި ރިޕޯޓު ތަޅުމަށް ފޮ  އި ންކަމަށް ބަލައްކަތްކުރާގޮތަކީ ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަމަސަ

ސުޕްރީ ކޯޓުގެ  އެހިގެން  އަޅުގަނޑުފަނޑިމް  ކަންތައް  ކުރިއަށް  ޔާރުން  އެހެންވީ  މި މެން  އަޅުގަނޑު  ގެންދަނީ.  މާ، 

 ން.  ވައް އަރުށް ފުރުޞަތެޝަހީމައަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ؛ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުލްޙަކީމް ޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދުމެންބަރު ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ 

މު  !އާދެ އިއްޒަތްތެރި  ދެންޤަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުއްރިރު.  ދެން  ބަލާލައިފިން.  މީތި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ    ގަނޑު 

ހައަޅުގަނޑަށް   ހުށައަޅުގަނޑު  އިޖުރަމަ  މީގެ  ފުރިހަމަކޮށްޢާހަޅާލަން  ތަޅުމަށް  ހަވެ  ވާތީފައި ތުތައް  މަޖިލީހުގެ  މީތި  މަ 

 ހުށަހަޅަން.  ޑު  އަޅުގަނ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްދިނުމަށް ފޮނުވަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަން.  ށް ފުރުޞަތެއް އަރުމުޢިއްޒަރު ތެރި މެންބައްޒަތްގަނޑު އި އަޅު.  މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޒުމުޢިއް ބްރާހީމްއި މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

 އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

އަޅުގަނ އެހެންވީމާ،  ހުށަޝުކުރިއްޔާ.  ހުށަ ޑުމެން  ގޮތުގައި  އިޖުރަ  މި  ހެޅިފައިހެޅުމެއް  ތްތައް  ޢާއޮތީ 

ގޮފައިވާފުރިހަމަކޮށް ތަޅުމުން  ކަތީ  އެހެންނޑައަޅަތެއް  އަޅުގަނޑުން.  ޤަ  ވީމާ،  ވަމި  ގެ  ކިކުރުމުބޫލުކުރަނީ 

ށް. އެހެންވީމާ،  ކަމަ  ގެންދަން ފެންނަ  ފައިވާތީވެ ކުރިއަށްށް ގޮސްއިވާތީވެ އެއީ ރަނގަޅަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިޖުރަޢާ

ހުށަ  އެ  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ތާއީދުއެގޮތަށް  ދެއްވުކުރަހެޅުމަށް  ވޯޓު  ބޭފުޅުން  އިއްތިފާޤުން  އްވާ  އެދެން.  ން 

ކަނޑައަޅަ ކަމަށް  އަޅުގަނޑުންފާސްވެއްޖެ  އެޖެންޑާ  .  ވެސް  މަސައްކަތް  މި  އޮގަ  2މެން  ނިމުނީ.  އި  ކަންތައް  ތް 

އެހެނިގަ އެޖެންޑާ  ،އެހެނިހެން އަޅުގަނޑުއި  އެއީ  އެބައޮތް.  ސިޓީތަ މިއަދަމެން  ހެން  އުޅުނީ  މަށް  ސައްކަތްތައް  ކުގެ 

އެހެންނަމަވެނިންމާ މެންބަރުންލަން.  އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް  އަދި ސް،  އަޅުގެ  ކޮ  ވެސް  މިޓީގެ  ގަނޑުމެންގެ  ވަގުތު 

ރިހާ ސިޓީތަކެއްގެ  ހުލާނީ  ސުންގަޑި އިތުރުކޮށް  ގައި އަޅުގަނޑުމެންއެކީ  އަށް ހަމަވާތީއާ   12:30  ، އެކީގައި  އާހަމަވާތީ

ހުރީ އާޖަ  މިހާރު  ތައްޔާރުކުރެވިފައި  ފޮނުވާފަންވާބު  ފަރާތުން  ސިޓީތައްމުންގެ  ހުރި  ގަނޑުމެން  . އެހެންވީމާ، އަޅުއި 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އިތުރުކުރާނީ  މި ސުންގަޑި  ހޯމަ   ތީވެ  އަޅުގަ  އަންނަ  އެއީ  ހޯމަ ދުވަހަށް.    ހު ވަދު  ނޑުމެންނަށް 

އިރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށްވާތީތައްޔާރުކު ސް  ވެ   މިހާރު  ވޭނެލެނިންމާ މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ރާޟް  ޢުތިވެ. އެހެންވީމާ، 

މިހާރު މިއަދަށް ހަމަވާގޮތަށް ހުރި  ން.  ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅަ  2ގަޑިއަކީ  ވަންޏާ ސުން  ކަމަށް ވާ  ނުކުރައް

ސުންގަޑިއަ ކަނޑަމައްސަލަތަކުގައި  ކަމަށް  ދުވަސް  ދެވަނަ  މިއަކީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  ދުއަޅަން.  ގެ 

ގިނަ ވަގުތު މިކޮޅުގައި ހޭދަކުރެއްވީތީ ހަމަ  ހާ  އަދި އެ  ތީ ޑައިގެންދެއްވީކުރިއްޔާ ވަ ޝު. ވަރަށް ބޮޑަށް ލާނަންއިނިންމަ

 ވެސް. ން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަވަ
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