
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ  18  ގެ ކޮމިޓީ  ޑީޝިއަރީ ޖު  

 

2020 މޭ 21  

 

 

 

މްސް މެދުވެރިޮކށް ޓީ  ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ   

 

4520: :ށުނު ގަޑިފެ  

   

 ސް ލި ޖިގެ މަތުންރައްޔިަވނަ  19



 2020 މޭ 21                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 18ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  އިއިތުރު ޚިޔާލު ހޯއްދަވަ )ރެކޯޑިންގެގ ައޑު ކެނޑިފަ( ދެން  އިްއޒަތްތެރި މުޙައްމަދު ނިހާދު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު...  ..

ތުެގ ބިލާ ބެހޭޮގތުން  ޢާ އިޖުރަޢީ މަޝްވަރާކޮށްލުމުެގ ބޭނުމުަގިއ. އެޮގތަށް އެކި މުައއްސަސާތަކަށް ފޮނުވުނު ސިޓީ، ޖިނާ

އެ ހުށަހެޅުނު ބިލާ ބެހޭޮގތުން ކޮމެންޓްސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވައިދެްއވުމަށް. ެއޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅުނު 

ޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް، މޯލްޑިވްސް  ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާިއ، ޑިޕްރޮސެ

  . ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް، ބާ ކައުންސިލަށް. މި ހުރިހާ ތަނަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓު ލިބިފައި އެބަވޭ

ންނަށް ކަން ދިމާކުރި ޮގތުން އެ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ދުވަސް ފާހަަގކުރީމު ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެްއ އަޅުަގނޑުމެ

އެހެންނަމަވެސް ވެސް.  ދެވުނީ  އެބަހުރި    ،މި  ހިއްޕަވަިއެގން  ބޭނުން  ވެސް  މުއްދަތުެގ  ކުރު  އެ  ފަރާތްތަކުން  އެ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓްސް ފޮނުވާފަ. ބާކައުންސިލަށް ދިމާވި މައްސަލައަކީ މުއްދަތު ކުރުކަމުން އެ ބޭފުޅުންނަށް

ރަސްމީ ސިފައެްއަގއި ކޮމެންޓްސް އެކުލަވާލާފައި ފޮނުވާލެވޭަވރު ނުވިކަން އެ ބޭފުޅުން ސިޓީަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއޭވ.  

އަދި    ނަމަވެސް... ކޮމެންޓާިއ  ބޭފުޅެއްެގ  ދެ  ކޮިމޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢާއެްގޒެކެޓިވް  ކޮމެންޓު  ފަރާތެއްެގ  އްމު 

ކަމަށް   ންނާ މިރޭ ބައްދަލުކުރަްއާވ ބޭފުޅުން ދެ ބޭފުޅުން މިހާރު ރެޑީަގއި ތިއްބެވިހިއްސާކުރަްއވާފަިއވޭ. އަޅުަގނޑުމެ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    ވަނީނަމަ އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ ދެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީަގިއ ބަިއވެރިކޮށްދެްއވުމަށް.

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. ދެ  ސައިން ޝަމީމް ޕްރޮސެރު، އަދި އަލްުއސްތާޛު ޙުޞީނަهللا ޢަބްދު.ޑރ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ރީ ކޮމިޓީެގ މި ބައްދަލުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލި އަޝިބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޖުޑީ

ޑަށް މި ކޮމިޓީގެ ޓަކައި ވަރަށް ބޮ  ބޭފުޅުން މިރޭެގ މި ބައްދަލުވުމަށް ބައިވެރިވެަވޑަިއަގންނަވާ ކަމަށްތި  ދަންނަވާލުމަށް  

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް   ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނަންފުޅުަގއި އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ތި

ޖިނާ މި  މުއްދަތެްއ  ކުރު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އިޖުރަޢީޝުކުރުދަންނަވަން  ކޮމިޓީއަށް ޢާ  މި  މިހާރު  ބިލަށް  ތުެގ 

ން ދިރާސާކުރަމުންދާ ބިލަށް ކޮމެންޓްސް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް ވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ކޮމިޓީ

ޓަކައި ވެސް ވަރަށް    ކޮމެންޓްސްތައް ހިއްސާކުރަްއވާފަިއވާ ކަމަށް  އި ވަރަށް ައވަސް ފުރުޞަތެއްެގ ތެރޭަގއި އިޖާބަ ދެްއވަ

މި މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވޭ.  ޝުކުރުދަންނަވާލަން  ކުރީަގިއ  ބޮޑަށް  ދިއުމުެގ  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުން  މި  ރޭެގ 

ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެިވ  ދެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ   ކޮމިޓީަގއި  ދެންނެވުމާއެކުަގއި  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެހެމާނުންނަށް 

ތަޢާރު މެންބަރުން  މެންބަރުންެގ،  ކޮމިޓީަގިއ  އިްއޒަތްތެރި  މިވަުގތު  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  ފުކޮށްލައިދޭން 

އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން    ،ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުއިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ބަ

މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު މެންބަރު    ،ލަޠީފް، އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު،  ިއއްޒަތްތެރި 
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ޢަބްދު ސިރާޖު،    ،ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނިހާދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

އާދެ ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒް  އަޅުަގނޑު  އަދި  ޙުސައިން  ސަޢުދު  މެންބަރު  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  !އިްއޒަތްތެރި  މި  މެން 

ތި ޚިޔާލުފުޅު  މެންބަރުންެގ  މި ކޮމިޓީެގ  ޮގތް ދަންނަވާލާއިރުަގއި  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  މިރޭ  ބޭފުޅުންނާ   ބައްދަލުވުން 

ބޭފުޅުން ހިއްސާކުރެިވ    ކުރަްއވަން ހުރި ބަެއއް ސުާވލުތައް ހުރިކަމުަގއި ވަނީނަމަ މި ދެންނެވި ބިލާ ބެހޭޮގތުން ތި

ލޫމާތެއް ޢު އަދި ެއ ނޫން ވެސް ކޮމެންޓެއް އެ ބޭފުޅުންެގ އޮތްކަމުަގއި ވަނީނަމަ އެއްވެސް މަލޫމާތުެގ އަލީގައިޢުމަ

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލުމުެގ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެން އެ    އިތުރަށް ސާފުކުރަން އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ސުވާލެއް ތި

ތި އެއާއެކުަގއި  ހަމަ  އަދި  ދޭނަން.  ތި ބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑު  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނާ     ބޭފުޅުން 

ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރެްއވި ކޮމެންޓްސްތަކުެގ އިތުރުން   ލޫމާތެއް ތިޢުހިއްސާކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ އިތުރު މަ

ޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ައރުވާ ޮގތަށް އަ   ލޫމާތު ހުރިކަމުަގިއވާނަމަ ވެސް ެއ ފުރުޞަތު ެވސް ތިޢުއިތުރު މަ

އެދި   ށްމިރޭ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ެގންދާނަން. ައޅުަގނޑު މިވަުގތުަގއި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތަ

ހުށަހަޅާލާނަން މެންބަރުން މި ޗެޓުލޮުގަގއި އިޝާރާތްކޮށްލީމަ އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު ތަރުތީބުން ދެމުންެގންދާނެ ވާހަކަ  

މިވަުގ އަރުވަނީ  ދަންނަވާލަން.  މި  ފުރުޞަތެއް  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ނިހާދަށް.  ިއއްޒަތްތެރި  ތު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

 ކުރިއަށް ެގންދަވާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހާލަތެއް މިފަދަ  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  މެނުީވ  ޝުކުރިއްޔާ  އައިސްެގން  އިޞްލާޙެއް  އެފަދަ  ަގއި 

ޓަކައި ކަމަށް   ތްތައް ފުރިހަމަ ޮގތުަގިއ ހިންިގ ލަސްނުވެ މިކަން ކުރިއަށް ދާނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްޢަޝަރީ

އިޞްލާޙުން މި ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް    އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. މި އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި 

އަދި  ؟ އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤުޞަދު އެބަ ހާސިލުކުރެވޭތޯ  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ

މީެގން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިހިރަ   ؟ނަމަ މީެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯނުމިކަން ހާސިލުވާ

ނެތޯ. އޭެގ ދާބޭފުޅުންނަށް މީެގން ފަސޭހަތަކެއް ލިބިެގން    ތަކުެގ ތެރެއިން އިޞްލާޙު ެގނައިމާ ވާހަކައަކީ ތިއިޞްލާޙު

 ޝުކުރިއްޔާ.  .ތަފުސީލެއް ދެއްވުން އެދެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ދެއްވުމަށް  !އާދެ ޖަވާބު  ނަ  އަޅުަގނޑު  ޑޮކްޓަރ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ދެ  އަދިޞީޓަކައި  ވެސް .ޑރ  ރު  ޝަމީމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ނަަމެވސް ރަނަގޅު.  ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ފެއްޓެވި ކަމުަގއި ވީ  ފުރުޞަތު ހަމަ އެބައޮތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

މިފަދަ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ވަރަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ހުރިހާ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އަދި ށް  ދެްއވީތީވެ.  ފުރުޞަތެއް 

ރީއަށް ވަރަށް ިގނަ  އަޝިވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ މުހިންމު ާގނޫނަކަށް އިޞްލާޙު މި ދުވަސްވަރު ެގނައުމަކީ އެއީ ޖުޑީ

  2019ވޭތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ާގތްަގނޑަކަށް    !ފަސޭހަތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ކަެމއް ކަުމަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން. އާދެ

އަހަ ޚާއްޞަކޮށް  ވަނަ  އަދި  ޑިޖިޓަލްކޮށް  މި  ތައްޔާރުވަމުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އައީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ފެށިެގން  ރުން 

ވަރޗުއަލްކޮށް ރާއްޖޭެގ އެކިއެކި ކޯޓުތަކުަގއި މި ޝަރީޢަތްތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތައް ާގއިމުކުރަމުން. 

ރީެގ  އަޝިމި މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުނަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ޖުޑީޝިއަރީެގ  ޖުޑީއަިއއްސަ ކަން ދިމާވި ޮގތުން މިފަހަރު  

ދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުުމެގ މަސަްއކަތްތައްތައް ކުރިއަށް ެގންދެވުނީ  ޢަމަސައްކަތްތައް ނުހުއްޓި އެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  

އެ ލިބޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ބޭނުންކޮށްެގން.  ަވސީލަތްތައް  އެ  ދެންނެވި  ފަސޭހައަކީ  މި  ބޮޑު  ންމެ 

ކޮންމެ   ދެއްތޯ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ   އެހާ  އަދި  ޤައުމުތަކެއްަގއި،  ޖަޒީރާ  ކުދިކުދި  ކަހަލަ  ރާއްޖެ  އަޅުަގނޑުމެން 

ތިވެދިޔަ  ނުހުންނަވާއިރުަގއި މި ޝަރީޢަތްތަްއ މި ހިންަގނީ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑުކޮށް. ެއއީ ވޭ  ރަށެއްހައި ފަނޑިޔާރަކު

ބަ އޮތް ފަނޑިޔާރުންގެ އެ  ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި  2މިލިއަން    6ކަށް ދައުލަތުން  ސް ާގތްަގނޑަވަނަ އަހަރުވެ  2018

އްޖޭަގއި މި ހުރީ  ފަ. ެއއީ މި ރާށްއެބަ އޮތް ޚަރަދުކޮ  މިލިއަން ރުފިޔާ  6ރު ހަމަ  ަވނަ އަހަ  2019ދަތުރުފަތުރަށް. އަދި  

ކޯޓު ހުރި  188ތަކުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  މެޖިސްޓްރޭޓުން  ރުަގއި  އިކޯޓު.  ތިއްޭއެގތެރެއިން  ކޯޓުގައި.    109ވަނީ  ބަމި 

ޑިޔާރުން. އެހެންވީމާ،  ނފަ  109ންނެވި   ހަވާލުެވ، ތިއްބަަވނީ އެއްކަލަ މި ދެޓުކޯ  79އެހެންވީމާ، މެޖިސްޓްރޭޓުން ނެތް  

  ނޑިޔާރުން އެ ބޭފުޅުން ހަވާލުވެ  މި އޮންނަނީ ެއންމެ މަދުވެެގން މަހަކު ެއއްފަހަރު ކަހަލަ ޮގތަކަށް ފައިތާވަލުކޮށްފަ

ކުރަން. ދެން  ތައްމި ކަންތައް  ބައްލަވާ،ލަތައް  މައްސަ  ކޯޓުތަކުަގއި ހުރި  ރަށްރަށަށް ވަޑައިެގން އެ  ތިއްބަވާ  ވަޑައިެގން

އަހަރުަގއި،   ޖުޑީޝަރީައށް    2019ވޭތުވެދިޔަ  އަހަރުަގއި  ކުރީ  985ހާސް    20ހެޅުނު  ށަހުވަނަ  ެއއީ    މައްސަލަ. 

މައްސަލަ މިދިޔަ އަހަރުަގއި    131ހާސް    31  ާގތްަގނޑަކަށް  އެކީަގއި  އިމައްސަލައާ  146ހާސް    10  ބާކި އޮތް  އަހަރުަގއި

އޭެގތެރެ   ބަލަން ަމސައްކަތުެގފެށުނު.  ބުރަ  ކުރެވުނު  އަދި  ވަޞީލަތްތަކާއި  ދެންނެވި  މި  ކޭސް    އިން  ސަބަބުން 

  ައޅާ   ވަނަ އަހަރާ  2018އަދި ކުރީ އަހަރުެގ    ިއގައި. އިންސައްތަ  102މިދިޔަ އަހަރުަގއި ހުރީ    ސްޓޭޓް  ކްލިއަރެންސް

ާގތްަގނޑަބަލާ ކުރިއެރުެމއްއިންސައްތަ  4.5ކަށް  އިރުަގއި  ދަންނަވާލާނަން  ިއެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އެހެންވީމާ،   .
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ކޯޓު ާގތްަގނޑަކަށް    2019ަގއި  ކްރިމިނަލް  އަހަރުަގއި  ޑިއުލްކުރެވުނު.  ޝެޔަރިންގ  ހި  328ހާސް    10ވަނަ 

ހިޔަރިންގ އެއް.    84ހާސް    5 އެކިެއކި ސަބަބުތަކާއި ހެދި ހިޔަރިންގ ބޭްއވިފައި މި އޮތީ  ތުނަމަވެސް، ތަފާއެހެން

ބައްލަާވ    އި، މާފުށިނެވުމާއި ހެދި އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހުން މާފުށިން ވެސް ނުެގއެއީ ތަފާތު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ 

އަދި އެ    . ޔާ މާފުށީ ޖަލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަކަށް މީހުންނެއް ނުެއްއެގނެވޭމިސާލަކަށް ިވއްސާރަވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖިއް

ަގއި ދެ އޮފިސަރުން އެކީަގިއ  ރުއިނަ ލުެގ ތެރޭަގއި މި އިންނަނީ ކޮންމެ ގައިދީައކު ެގންބޭފުޅުން ހައްދަވާފއި އޮންނަ ުއސޫ

އެ ދެން  ޮގތަކަށް.  ކަހަލަ  އިހެެގންނަ  ދޯންޏެއް  ަގއިދީއަކަށް    ކޮށްެގންންތިޒާމު  ންވީމާ،  ކޮންމެ    2ެގންނައިރުަގއި 

ސަރުން ފިންނަން ޖެހުމާއި އެކީަގއި ވެސް ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު އޮެގ އޮފިސަރުން  ރުއޮފިސަރުން އަންނައިރުަގއި ބައިވަ

ޖޭެގ ެއކި  ތަފާތު މީހުން މި ތިބެނީ ރާއްމީހުން  ވާ ލިބޭ  ޢުބަ ކުރޭ. އަދި ދަލަތައް ވެސް ކެންސަލަ އެމަދުވެެގން މައްސަ

ތައްތަކާިއ ހެދި ެވސް ކޯޓުން  ވީމާ، ދަތުރުފަތުރު ހުންނަ ޮގތުންނާއި ައދި އެ މީހުންެގ ޟަރޫރީ ކަންހެންރަށްރަށުަގއި. އެ

ވަރަށް އުނދަޫގ މައްސަލައަކަށްވެފައި މި އޮންނަނީ. ކުރުމަކީ ވެސް  ރު ހަދައިެގން  ތުމައްސަލަތަކަށް ދަތުރުފަމި އޮންނަ  

ދިފާޢީ ވަކީލުން     ރާއްޖޭަގއިފާޢީ ވަކީލުން ވެސް ރާއްޖޭަގއި އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ދެއްތޯދި  ކީގައިއެާއއެކުއެ  އަދި ހަމަ

ޅުތަކުެގ މީހުންެގ ޝަރީޢަތްތަކަށް ވެސް ވަކީލުން  ހެންީވމާ، އަތޮަގިއ. އެދުއްތިއްބަވަނީ މާލެ ސަރަޙަ  މިމި ަގނޑުކޮށް  

  ލޭަގއި ހިޔަރިންގއަށް ަވޑަިއަގންނަވަން މާ  ،ފައިޅުތަކަށް ވަޑައިެގންއެހެންވީމާ، އަތޮ  .ށްމި ވަޑަިއަގންނަވަނީ އަތޮޅުތަކަ 

ހިޔަރިންގ  ކޯޓުެގ  ހެދި  ދަތިތަކާއި  ިގނަ  ވރަށް  ެވސް  އެހެންވީމާ،   ތައްޖެހޭއިރުަގއި  މިދަނީ.  ކެންސަލްަވމުން 

ތަކާއި އަދި ޝަރީޢަތްތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލު ކުރާ ޮގތުަގއި މިފަދަ އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހިޔަރިން

ެގން އިނޭގތޯ، ރެވިކަމެއް. އަދި ބައެއް ފަހަރުފަހަރު ހާޒިރު ނުކުވެެގންދާނެ  ހިންޭގނެ ޮގތް ހެދުމަކީ އެއީ ަވރަށް ފަސޭހަ

ންޖެހޭ މީހުން ވެސް މިހާރު ރަ ެގން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްއަށް އެންުގމުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އިން ހާޒިރުކުހާޒިރުނުކުރެވި 

ބައްދަލުވުން އެ ބޭފުޅުން    ދެ ންނަށް  ވެސް އަޅުަގނޑުމެ  ަގއި އަހަރު   ފުޅުން ފާހަަގކޮށްފަިއ، މިންދެވޭ ކަމަށް އެ ބޭނުެގ

ތަހާވެސް  ން ކަންތައްތަކާއި ހެދި. އެހެންވީމާ، މިކަން ފަހިވެެގންދާިއރުަގއި މިއީ ހައްމާއި އެހެނިހެބަޖެޓު ނެތު  ބޭއްވީ

ކޯޖުޑީޝަރީއަށް   އަދި  ފަސޭހަ.  ައވަސްެވެގންދާނެޓުލިބިެގންދާނެ  މައްސަލަތައް  އަދި   ކަމުެގތަކުަގއި  ހެކިތައް. 

 ތުމަށް ށް ަވޑަިއަގށަައޅުަގނޑު މިދެންނެިވ އަހަރެްއެގ މައްޗަށް ފަނޑިޔާރުން ެއކިެއކި ރަށްރަކުރިން    އިހަމައެއާެއކުެއކީގަ 

ހޭދަކުރާ   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  6މި  ރުފިޔާ  ކަންތައްތައްމިލިއަނެއްހާ  ސަލާމަތްކުރެވިެގންދާނެ  ހުރި   .  ީމަގިއ  ދެން 

ބަލާލާ ދަތިކަމަށް  ރުއިޮގންޖެހުންތަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވާނެ  ނުވަތަ  ޚާއްޞަކޮށް ަގިއ  ކޯޓުތަކުަގިއ  ބަލާއިރުަގިއ 

  3ޔާރު ފިޔަވާ،  ފަނޑި  އިނޭގތޯ.  ސްޓާފުން  3އެވްރެޖްކޮށް  ހަމަ  ކަށް  ސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުަގއި މި ތިބެނީ ާގތްަގނޑަޖިމެ

ކުދި ރަށްރަށުަގއި މި ތިއްބަވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޓެކްނިކަލް ނޯ ހައު އެވަރަށް ނޭނިގ.  ކޮށް ކުދިޖްސްޓާފުން އެވްރެ
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އަތޮ ކޮންމެ  އަތޮޅުވެރިއެހެނަމަވެސް،  ބަހައްޓައިެގން ކަން  ޅެއްަގއި  ސްޓާފެްއ  ޓެކްނިކަލް  ރަށުަގއި  ދޭންޖެހޭ  ކުރާ   ،

އަށް  ކޯޓެއް ިމވަނީ މި  101ކަށް   މި ދަނީ. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގތްަގނޑަންން އަޅުަގނޑުމެސަޕޯޓްދީެގ

ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް އަޅުަގނޑުމެން ިމ    98ބާކީ ހުރި  ދެން  ލަތެްއ ފޯރުކޮށްދެވިފަ. އަދި  ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަޞީ

ސް، ައޅުަގނޑުމެން އުންމީދު ކުރަނީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ށް ެގނެވިފަ. އެހެންނަމަވެކަކޮވިޑާއި ހެދި މިހާރު މި ވަނީ ހުއްޓުމަ

 .އަރައިަގތުަމއި ެއކީަގިއ ދެން ބާކީ ހުރި ކޯޓުތަކަށް މި ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް މިހާރު ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށްމިކަމުން  

ޚާއް މިހާރު  އެކީަގއި  ެއހީތެރިކަމާއި  އެޖެންސީސްތަކުެގ  ޔޫ.އެން  އެއާއެކުއެކީަގއި  ހަމަ  ކޮިވޑްެގދެން  މި   ޞަކޮށް 

ރުތަކެްއ ލިބިފައި އެބަ އޮތް އޯޑިއޯ ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހެޔޮ ޚަބަ  ދުވަސްވަރުަގއި

 މި ޝަރީޢަތްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންެގ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ެއެގންވީމާ، ކުރުކޮށް ައޅުަގނޑު 

ދަ ސަމި  މިކަމުެގ  ޓެކްނިކަލް  ބުބަންނަވާލީ  ބައެއް  ހުރި  އަދި  ފަސޭހަތަކާއި  ެވެގންދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ން 

  ޝުކުރިްއޔާ. ށްޑިފިކަލްޓީޒްތަކުެގ ވާހަކަ. ވަރަށް ބޮޑަ

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަމީމް އަލްުއސްތާޛު ކިއުޓަރ ޖެނަރަލްޕްރޮސެ

ވި ކަމަށް އްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ފުރުޞަތު ދެއާދެ!  ؟ އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ެގންދަންީވތޯ

މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ާގނޫނެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތާއި ވަރަށް ބޮޑަށް    ،ޓަކައި. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ާގނޫނަށް

ިމހާ ބާރަށް ެގންދަވާ ކަމަށް   ،ޙު ެގނައުމުެގ މަސައކަތް މިހާ ައވަހަށްލާ އިޞްމި ާގނޫނަށްފައި އޮތް ާގނޫނެއް.  ުގޅި

ދުވަހު ތި ބޭފުޅުންެގ    ވެސް. އަޅުަގނޑު ައޑުއަހާލިން ކުރީސްޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަބޮކައި ވަރަށް  ޓަ

އަޅުަގނޑުމެންވާނީ   ކަންބޮޑުވުންތައް.  ޝަކުވާތަކާއި  ހުރި  ތި  މައިަގނޑުކޮށް  ބައިަގއި  ކޮމެންޓްސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޙައްލުކުރާނެޮގ ކަންބޮޑުވުންތަްއ  އެ  ުގޅިެގން  އެ ޝަކުވާތަކާިއ  ބެހޭ  ބޭފުޅުންނަށް  ވަތަކާ  ކޮންމެވެސް  ކަށް  ރަޮގތުން 

ދެން ދަންނަވާލަން.  ޮގތެއް  ފެންނަ  ކުރުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅު  އަޅުަގނޑު  ތި  ންތި    ބޭފުޅުން ނަށް، 

ހިތަްއއަރަ ައޅުަގނޑު  ޤަޞްދުކުރަން.  ދައްކާލަން  އެްއޗެއް  ސްކްރީން  ހު  ިއެގންއިޒުނަދެްއަވއިފިއްޔާ  އަޅުަގނޑުެގ  ރީ 

  ފުޅުން އެލޯވް ކުރާބޭ  ޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ތިމަވެސް، އަނަންލެވިދާނެ ކަމަށް. އެހެކޮށްލާފައި ެއއްޗެއް ދައްކާ  ރޝެއަ

  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ  ފެންނަނީ.   ކަމެއް ނޫން ޮގތަށް ސްކްރީނުން

ދާޮގތް. މި މިހާރު ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑު    3މިދިޔަ    ސާލަކަށްއަތޮޅުތަކުަގއި ޝަރީޢަތްތައް  އަހަރުެގ ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

ސަލަތައް ހިންާގފައި އެބަ  އްނާޢީ މައިނޭގތޯ، ޖި  ލައވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަރީން ޖިނާޢީ މައްސަ  2017ބަލާލާއިރުަގއި މި  

ތަކުަގއި.   ޅުދުވަސް އަޅުަގނޑުމެން ހޭދަކުރިން އަތޮ  05ސަތޭކަ    12ނަށް ކުރެވިފައިވޭ.  ންދަތުރު އަޅުަގނޑުމެ   214  ހުރި
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ރެސްޓް އަހަރު އަނެއްހެން ޓްއިންވަރަށް  ވަނަ އަހަރަކީ    2018  ދެން  ،މެން ވަނީވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑު  2018ދެން  

ުގޅޭ ކަންކަން ކޮންެމވެސް    މައްސަލަތަކާއި ެގ މަސައްކަތްތަްއ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަދި ޚާްއޞަކޮށް ޖިނާޢީ  ޖުޑީޝަރީ

 ސަތޭކަ  12ހަރު  ކުރީ އަ  ށްވުރެ. ެއއީ ކުރީ އަހަރަ  ، އެއީވަރަކަށް ލަސްވެެގންދިޔަ އަހަރެއްެގ ޮގތަށް ފާހަަގކުރެވުނީ

ވަނަ އަހަރު ތަންކޮޅެްއ    2019ދަތުރުކުރީ.    159  ރީ،ނޑުމެން ހޭދަކުދުވަސް އަޅުަގ  709ަގއި    2018މިހާރު  .  50

ައޅުަގނޑުމެން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަދި ތައްޔާރުކޮށްލިން  949ދަތުރު  210ރަނަގޅުވެފައި މިއޮތީ. 

ންމަހުން ޑިސެންބަރ މަހާ  ތި ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު އިނޭގތޯ. މިއަހަރުެގ ޖޫ

ދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ސްޓެޓިސްޓިކްސްިއން ފެންނަ ޮގތަކީ ޝަރީޢަތްތައް ޢާއްމުކޮށް މި ހިނަގނީ 

މި   ނޮވެންބަރުަގއި  އޮކްޓޫބަރު،  މަހަކީ    3ސެޕްޓެންބަރު،  ރަމްޟާން  ހިނަގނީ.  މި  ޝަރީޢަތްތައް  ޢާއްމުކޮށް  މަހު 

ސައްކަތް ނޯންނަ މަހެއްޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ރީތިކޮށް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން އެބަފެނޭ  އެވްރެޖްކޮށް ވަރަށް މަ

ރަމަޟާން މަހުެގ މަސައްކަތްތައް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑުތަން ވެއްޓިެގން ދާތަން. ސެޕްޓެންބަރ، އޮކްޓޫބަރ، ނޮވެންބަރާއި  

ކުރާ މަސްކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގވެފައި ިމ  ރަމްޟާމް މަހާ ޖެހިެގން އަންނަ މަހާ އެއީ އަސްލު މަސަްއކަތް

އަހަރު ތެރޭަގއި ވެސް. މިދިޔަ އަހަރުެގ ޖޫން މަހުން ޑިސެންބަރު މަހާ ހަމައަށް    5އޮތީ. މި ޕެޓާން އެބަފެނޭ ވޭތުވެދިޔަ  

ޚަރަދުކޮށްފައި   އެބައޮތް  ޚަރަ  1.03އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކަށް  ދަތުރުފަތުރުެގ  ރުފިޔާ  ދުކުރެވިފައިވޭ.  މިލިއަން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ގާއިމުކުރެިވްއޖިއްޔާ  އިންތިޒާމު  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  ޖަހާލިއިރުަގއި  ހިސާބު  އަޅުަގނޑު 

ލައްކަ ރުފިޔާ ާއއި    8ާގތްަގނޑަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެންމެ ފަސޭހައިން ހަމަ ަވރަށް ފަސޭހައިން ާގތްަގނޑަކަށް  

 އަދަދަކަށް ސޭވްކުރެވިދާނެ ހަމައެކަނި ދަތުރުފަތުރުެގ ޚަރަދުން ވެސް. މިވާޮގތަކީ ދެން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

މިހާރު   ާގނޫނު  އިޖުރަޢާތުެގ  ޖިނާޢީ  ޮގތުންނާއި  އޮތް  ލިޔެފައި  މިހާރު  ޤާނޫނުއަސާސީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރު 

އެހުމަކަށް ވެސް އެބަޖެހޭ ވަކީލުން މިކޮޅުން ދާން.  އޮތްޮގތުން ހަމަ ވަރަށް ކުދިކުދި މައްސަލައިަގއި ވެސް އިބްތިދާޢީ އަޑު

ރުފިޔާ އެވްރެޖްކޮށް އިނޭގތޯ    13000ޕްރޮސެކިއުޓަރަކު މިކޮޅުން ދާން. ކޮންމެ ދަތުރަކަށް އެވްރެޖްކޮށް އެބަ ޚަރަދުވޭ  

ހުރިހާ ކަމަކާ    މުޅި ހުރިހާ އަހަރުެގ ހިސާބުތައް ބަލާނަމަ. މިއީ ކަނޑުދަތުރުފަތުރާއި އެކޮމަޑޭޝަނާއި ދެން އެކޮޅުެގ

އެްއކޮށް ތޭރަހާހެއްހާ ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުވޭ. ައޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޚަރަދު ާގތްަގނޑަކަށް  

ކުދިކުދި    5000 މިކަމެއް ނުހެދޭނޭ. އެއީ ވަރަށް  ކަމަކަށް  ވަޔަބަލް، ފީސިބަލް  ރުފިއާއަށް ކުޑަކުރެވިެގން ނޫނީ މި 

ެގ މައްސަލައަކަށް އޭނަ އެއްބެސްވެ އިޢުތިރާފުވެ. އެހެންނަމަެވސް، ރ.މާކުރަތުަގއި އޮންނަ  މައްސަލަ، މިސާލަކަށް ޒިނޭ

ޒިނޭެގ މަްއސަލަައކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރަކު އެބަ ދާންޖެހޭ ޮގްއސަ އެީއ ސާބިތުާވކަމަށް ނިންމާލާފައި އަންނަން. ދަޢުވާ  

ން ވެސް ބޭނުންވަނީ މައްސަލަ ނިމެން. އެކަމަކު  ލިބޭ މީހާ ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ އެ މައްސަލަ ނިމެން. އަޅުަގނޑުމެ
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ހުށަހެޅިފައި އޮތްޮގތަކަށް   މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ މިހާކު ނުހުރެ އެކަން ާވކަށް ނޯވޭ. މިހާރު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުން 

ނަ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަންތައް ކުރިއަށް ެގނދެވިއްޖިްއޔާ ދަޢުވާ ލިބޭމީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައި ޕްރޮސެކިއުޓަރު މާލޭަގއި ހުން

އޮފީހަށް ހާޒިރުެވެގން ކުރިއަށް ދެވޭޮގތަށް މިހާރު މި އޮތީ. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އިްއޒަތްތެރި މންބަރުންެގ 

ނޫން  ވިސްނުމެްއ  ކަހަލަ  ޝަރީޢަތްކުރާ  ހާޒިރުނުކޮށް  ކޯޓަށް  އެއްޮގތަކަށް  ލިބޭމީހާ  ދަޢުާވ  އެބައޮތް  ކަންބޮޑުވުން 

ެއއް. އަޅުަގނޑުމެންެގ އޮތީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ހުންނާނީ ރަށުަގއޭ. އޭނައަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުެވވޭނޭ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ އޮތީ

އޭނަ ހުންނާނީ ފަނޑިޔާރެއްެގ ކުރިމަތީަގއޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރަކު ކޮންމެހެން ދާން  

ރީޢަތްތައް ހިންަގންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުން ފޮނުވާނަން. ދެން ނުޖެހިދާނޭ. ޖިނާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި ބޮޑެތި ޝަ

އޮންނަ   އަޑުއެހުމެއް  އިބްތިދާޢީ  މިސާލަކަށް  މައްސަލަތައް  ކުދިކުދި  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  މައްސަލައެއް  އެައކު 

ނުވަތަ   މައްސަލައަކަށް  ޙުކުމެކޮށްލާ  ނޫނީ  ނުވަތަ    13000މައްސަލަެއއް  ޚަ  10000ރުފިޔާ  ރަދުކޮށްފައި... ރުފިޔާ 

)ރެކޯޑިންގެގ އަޑުކެނޑިފަ( ދޭން ނިންމި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެއީ ޚަރަދުެގ ޮގތުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ސަލާމަތްކުރެވުނު  

ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ސްކްރީން ޝެއަރކުރެވޭޮގތަށް އޮތްނަމަ އަޅުަގނޑު ދައްކާލީމުސް ކޯޓުެގ މަސައްކަތްތައް މިހާތަނަށް  

ސަ ހުންނަ ޮގތާއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަތުރުތައް ކުރެވިފައި ހުރި ޮގތާއި ޭއެގ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ަވކިަވކި  ހިނަގމުން އަިއއް

އަތޮޅުތަކާއި ވަކިަވކި ރަށްތަކަށް ދަންދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު އެބަހުރި ހޯދިފަ. އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި 

ދެވަނަ ކަަމކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން    އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ެއއީ ދެން އެއް ކަމަކަށް.

ވެސް ކަންބޮޑުވާކަެމއް ރަށްރަށުަގއި މި ހިންާގ މަްއސަލަތަކަށް ވަކީލުން ނުލިބޭ މައްސަލަ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފައި  

އޭ. އެކަމަކު ވަކީލަކު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އޮންނަނީ ވަކީލުން ހޯދުމުެގ ޚަރަދަކީ ނުވަތަ ވަކީލަކު ލިބުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންވެ 

ޚަރަދަށް ބަލާއިރުަގއި ެއއްކަަމކަށް ވަކީލުެގ ފީ. އޭެގ މަްއޗަށް މި އަންނަނީ ދަތުރުފަތުރުެގ ޚަރަދާއި އެކޮމަޑޭޝަންެގ 

އެކޮމޮޑޭޝަން    ޚަރަދު. ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިަގންނަވާނެ ވަކީލުން މި ވަޑައިަގންނަވަނީ ދަތުރުފަތުރު ވެސް ދިނީމަ.

މިލިއަން ރުފިޔާ މިކަމަށް    3މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ    4ވެސް ދިނީމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭފުޅުން އަހަރަކު  

ޚަރަދުކުރަންޏާ ހަމަ އެވަރު ރައްޔިތުން އަތުން ދާނެ ނޫންހޭ ވަކީލެއްެގ ޚިދުމަތް ހޯދަން. ެއހެންވީމާ، މާލޭަގއި ވަކީލު  

ޢަތް ކުރެެވޮގތް ެވއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހިވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ޚަރަދު ކުޑަވެ ަވކީލުންެގ ފުރުޞަތު  ތިއްބަަވއިެގން ޝަރީ

ރަށްރަށުަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބިެގން ތަނަވަސްެވެގންދާނޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތުން ބަލާއިރުަގިއ  

ތި ބޭނުންފުޅުވާ ސޭފްާގޑްސްއާ ެއއްކޮށް ެވސް ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގެގ  ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ނުކުތާައކީ ތި ބޭފުޅުން  

ކަންތައް ނުކޮށް ޝަރީޢަތްތައް އެފިޝެންޓްކޮށް ެގންދިއުން ވަރަށް ބޮޑު ދައްޗެއް އެބައޮތޭ. ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް އެބަ 

  7ިއ މިހާރު ގާއިމުކޮށްފައި ހުންނާނެ ހޭދަވޭ. އަޅުަގނޑު ދެން ބަލާލީ އަޅުަގނޑުމެން ކިހާވަރެއްތޯ މި ޚަރަދުކުރީ މާލޭަގ
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ނިޒާމު. އަްއޑުއަތޮޅުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ އޮފީހެއް ާގއިމުކޮށްފައި އެބަހުރި   7ނިޒާމު އޯޑިއޯ ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސްެގ  

އޮތީ  ޚަރަދުވެފައި  އަތުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްކޮށް  މިކަމަށް  ފޮނުވަނީ.  މި  މިހާރު  ކުޅުދުއްފުށްޓަށް  ދެން    ނިޒާމެއް. 

ލައްކަ ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، އެއީ ޚަރަދުެގ، މި   1ދަތުރަށް އެބަ ޚަރަދުވޭ    10ލައްކަެއއްހާ ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް،  

ދަތުރު މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވިފައި އެބައޮތޭ އެވްރެޖްކޮށް. ިމއީ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކިަވކި ތި    210ދަންނަވާހެން  

ޅަކަށްތޯ ކޮން ރަށަކަށްތޯ ކިހާވަރެއްތޯ ޚަރަދުިވޔަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްކާލެވިދާނެ.  ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ކޮން އަތޮ

އެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތުަގއި އެބަހުރި. ެއއަށް ބަލައިެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ ސިޔާސަތު މިހާރު މި  

  ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ބައްޓަންކުރަނީ. އެހެންވީާމ، ެއއީ ދެން އަޅުަގނޑު ޖުމްލަ ޮގތެއްަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވި  ތަކެއް ހިްއސާސްއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޕީ.ޖީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސްޓެޓިސްޓިކް

ށް އެ މަޢުލޫމާތު ފަހުން ފޮނުވާލަދެއްވުމަކީ  ވިދާޅުވި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަދި އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކޮމިޓީއަކަމަށް  

ންތިޒާމު ހުރިޮގތުން ނެތީމާ ވަރަށް  . ެއ ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ޮގތް އަޅުަގނޑުމެން އިެގ ޮގތުގައިވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަެމއް

ަގންނަވާތީ  ވަޑައި ފުރުޞަތަށް  ވެސް އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު އިތުރު ސުވާލެއް ކުރަްއވަން    ފަށްޢާބޮޑަށް މަ

 އެ ފުރުޞަތު ވެސް އަޅުަގނޑު އަރުވަން.  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓަކައި.    ދެއްވި މަޢުލޫމާތަށް   ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިޔާޝުކުރިއް  .މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް އެކި މުއައްސަސާތަކުން    ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރުަގއި ދައުލަތުން މި މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

މީހުންނަށް   ވާ ުއފުލާމީހާއަށް އެޢުާއއި ދަ  ވާ ލިބޭ މީހާޢުދަ  އި ކުރަމުން މި ޝަރީޢަތްތައް ފުރިހަމަ ޮގތުަގިއ ހިންަގ

  މި ން  ޙުލާޞްޓަކައި. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ެގންނަން އުޅޭ އި  މަށްލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ހޯދު

ލާަމރުކަޒުކޮށްެގން މިސާލަކަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން    މަށްފަހުަގއި ވެސް ެގނައުޙުލާޞްއް ޮގތުަގއި ިމ އިޙެ ލާޞްދާއިމީ އި

ލާމަރުކަޒުކޮށްފި ވަކީލުން  ެވއްޖިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މައިތިކަުމަގިއ  ވަކީލުންތަކެއް  މާލޭަގއި  ހަމަެއކަނި  ވެެގން  ރި  

ެއކީަގއި ރަށުަގއި ދިރިއުޅެން. އެހެންވީމާ،  އާ  އަރާމުވާނެ އަމިއްލަ އާއިލާ  ،މީހުންނަށް ވެސް މާ ފަސޭހަވާނެ  ނުތިބޭނެ. އެ

ރަށުަގއި  ވަކީލުންނަށް އަމިއްލަ  ވަޒީފާއަދާކުރަން  ހުޅުިވެގންދާނެ  ފުރުޞަތުތައް  އަދި  ައމިއްލަ  ،ވެސް  ދާއިރާގައި.   

 ށް ކޯޓަ  79ކޯޓުަގއި މެޖިސްޓްރޭޓުން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުާވއިރުަގއި މިސާލަކަށް    79އަޅުަގނޑުެގ އަނެއް ކަންބޮޑުުވމަކީ  
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މެޖިސްޓްރޭޓު ެއވެސް  ންއަޅުަގނޑުމެން  ވެއްޖިްއޔާ  ހޯދައިފިކަމުަގިއ  ކޯޓުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   79  ވަޒީފާއޭ 

ވިސް.  އުފެއްދިެގންދާ އެކަންކޮށްފިއެފަދަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު    ނުމެއްަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެއްޖިއްޔާ  ކަމުަގއި 

އަދި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތް ؟ މިކުރާ ޚަރަދަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ޚަރަދު ކުޑަެވެގން ނުދާނެތޯއޭ 

 މަޢުލޫމާތުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުަގނޑު އުފައްދާ ސުވާލެއް. ތިބޭފުޅުން ދެއްވި    ތި  ،ށްޢައެއީ މިއަދުެގ މަޢުޟޫ

މައްސަލަތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.   ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުމެއް ނެތްތޯޭއ ލާމަރުކަޒުކޮށްެގން ދާއިރާތަކުަގއި މި

ަގިއ ެވސް ވަރަށް ިގނަ މަްއސަލަ ވިދާޅުވި މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙަޤީޤަތު   ދެން ތި

ވެސް ޭވ. އެއީ މިސާލަކަށް ޑްރަްގ މައްސަލަެއއްަގއި ހުންނަ ކުއްޖަކު މާލޭ   ދިމާވޭ ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތައް ކެންސަލް

އަނެއްކާ މަްއސަލަ   .އަންނަ މީހާއަކަށް ނާދެވޭައނެއްކޮޅުން  ރުވާން އަންާގފަިއ އޭނާ އަންނަދުވަހު ދެން  ހާޒިކޯޓަކަށް  

 .ހަތަރު ފަސް ފަހަރަށް ދިހަ ފަހަރަށް އެބަ ކެންސަލްވޭ. އެތައް ބަިއވަރު ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ  .ންސަލްވަނީކެ

ލާޙަކީ މިއީ ކޮންމެހެން ޞްއި  މި  ،ދަތުރުފަތުރަށް އެހާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ  .ލޯޔަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލާރި ދޭންޖެހޭ

 އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ ލާމަރުކަޒު ުއސޫލުން މި ،އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް  ކަަމށް  ލާޙެއްޞްެގންނަންޖެހޭ އި

ރަނަގޅަށް   ެވސް  އިމްކޮށްެގން  ގާ ސިސްޓަމް  ލޯޔަރުން    އެލޯޔަރުންތަކަކަށް  އަްއޑޫސިޓީެގ  މިސާލަކަށް  ދާއިރާެގ، 

ފުރު ކަންތައްކުރުމުެގ  ވަކާލާތުކޮށް  މަްއސަލަތަކުަގއި  ތިބެެގން  ހުޅުވާލެވޭނީ  އަްއޑޫސިޓީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޞަތު 

ލާޙު ޞްއި   މިހާރު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި  އިބޭފުޅުންނަށް ސަޖެސްޓްކޮށްލާފަ  އަޅުަގނޑަށް މިރޭަގިއ ތި؟ ކިހާތާކުތޯއޭ

ށްެގން  ާވހަކައަކީ މިއަދަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުއްލިއަކަށް ލޯޔަރުންތަކެްއ ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮ  ،އެހެންނަމަވެސް  .ެގންނަނީ

ސެޓަޕްެވވޭނެ ަވުގތެްއ ނޫންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން   ނޫނިއްޔާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ައދި މެޖިސްޓްރޭޓުންތަކެއް ހޯދަިއެގން މި

ެގންނާނީއޭޞްއި  މި މަސަްއކަތްކުރާނީއޭ  . ލާޙު  ާވހަކައެއްތޯއޭ  .ެގނެސްެގން  ރަނަގޅު  މިކަން  ؟ މިއީ  އަދި 

ކުރެވިދާނެތޯއޭ އުސޫލުން ކުރެވެ ؟އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލާމަރުކަޒީ  ކިހާތަނެއްަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ންޏާ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ކޯޓުތަކާއި ތަންތަން ހިންޭގނެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިެގން ހިނަގއިދާނެތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ދިއުމުެގ   ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ  ދަންނަވާލާނަން  ކުރިން 

ކިއުޓަރ ޒު މިހާރު ކޮމިޓީއާ ުގޅިަވޑަިއެގންފި ައދި ދެންމެ ޕްރޮސެޢިއްއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މު 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ    އިޝާރާތްކުރެްއިވ މަޢުލޫމާތު  ޖެނެރަލް އެ ފަ.  ކުރެވިހިއްސާޓުަގިއ އެބައޮތް  ޗެވެސް މިހާރު 

ވެސް ފުރަތަމަ   ބޭފުޅުންކުރެ ކޮންމެ ބޭފުޅެއް  2އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ރަނަގޅު    ..އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުންނަށް މީގައި.
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ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިޔަސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ނަމަވެސް ދެން ނަޒީރު ވިޔަސް ޕްރޮސެ .ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް ޑރ  ފެއްޓެވި

 ވާލަށް ޖަވާބުަގއި އެްއޗެްއ ވިދާޅުވުމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

ކަންނޭނޭގ. ެއީއ    ވީ  ކުރެއްވި ސުވާލު ދެބައިކޮށްލަން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  !އާދެ

ރީޢަތްތައް ހިންޭގނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެްއސުން. ދެން އަޅުަގނޑަށް  ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމާއި ދެން ލާމަރުކަޒުކޮށް ޝަ

މަނިކުފާނުގެ   ވެސް އެ  ކަމަށްެވއްޖިްއޔާ. މިހާރު  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފަހަތުބަޔަށް ވާހަކަދައްކަވައިފިވަރަށް ރަނަގޅު ޕްރޮސެ

އިމްކުރަްއވަިއެގން  ާގނެރަލްެގ ޮއފީސް  ކިއުޓަރ ޖެއޮފީހުން އެކަން އެބަެގންދަވާ ރާއްޖޭެގ އެކިކަންކޮޅުތަކުަގއި ޕްރޮސެ

 ކަމެއް  އޭެގ ޑީޓެއިލްސް. ދެން ފަނޑިޔާރުން، މެޖިސްޓްރޭޓުން، ޚާްއޞަކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަކީ އެއީ އެހާ ފަސޭހަ

ތި މިހާރު  އެީއ  އިނޭގތޯ.  ސެޕްޓެ  ނޫން  އަހަރުެގ  މިދިޔަ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  މަހުަގިއ  ބަރު  ންބޭފުޅުންނަށް 

ަގިއ ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމުެގ މަސައްކަތްތަކެއް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުަގއި  ލާޙާ އެކީ ޞްޖޭ.އެސް.ސީެގ ާގނޫނަށް މިެގނެވުނު އި

ހިންުގން   އަތޮޅުތަކުެގ  އުސޫލުން  ކްލަސްޓަރ  ޚާްއޞަކޮށް  ވަކީން  ެއބަެގންދަވަން.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ލް ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި ައދި ކުދި ކްލަސްޓަރތަކެްއ  އަޖުޑީޝި  20އެޅިފައި އޮތް  ޓަކައި ކުރިން މިކަނޑަ  ހަރުދަނާކުރުމަށް

އެ ތެރޭަގއި  ހަދައިެގން  ފާހަަގކުރެވުނު    ކްލަސްޓަރސްތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަދުކަމަށް  ފަނޑިޔާރުން    14ވެސް 

ން. ފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް ވެސް  ރަށަށް އަޅުަގނޑުމެން ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިޢުލާންކުރި  14ރަށެއް ކަނޑައަޅާފައި ެއ  

ޖޭ.އެސް.ސީން ދެވަނަ  އެދެިވެގންވާ ނުލައިެގން  ކުރިމަތި  ދީެގން  ވަރަށް  ެއކްސްޓެންޝަނެއް  ެވސް   ފަހަރަށް އޭަގއި 

އެއީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް   ،ފަހުން އާޚިރުަގއި ނިމުނުއިރުަގއި އެންމެ ފަނޑިޔާރަކު ލިބުނު އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ  އެންމެ

ފަނޑިޔާރުން    ،ދެން ެއހެންނަމަވެސް  .ކުރެވޭ  ޓަކައި ަމސައްކަތް އެބަ  ދޭތެރެއިން ހަމަ ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށްނޫން. ދޭތެރެ

ހަމަ އެބަހުރި ދަތިތަކެއް. އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ޭއެގ ސަބަބެއް ދަންނަވާކަށް. ދެއަރ މޭ ބީ ވެރައިޓީ އޮފް    ހޯދުމުގައި

ދެން ދެވަނަ ބަިއަގއި އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް ރަނަގޅު ޕީ.ޖީ އަނެްއ    ، މާރީޒަންސް ވަޓް ވީ ޑިޑިންޓް ނޯ ޔެޓް. އެހެންވީ

 ފިްއޔާ. ލައްަވއިބަޔަށް އަލިއަޅުވާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ޝަމީމް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޑރ.ނަޒީރު. ޕްރޮސެ
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 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

ޕްރޮސެ  !އާދެ އޮފީސްތަކެްއ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަތޮޅުތަކުަގިއ  ޝުކުރިްއޔާ.  ހުރޭ  އޮފީސްތަކެއް  ޖެނެރަލްެގ  ކިއުޓަރ 

ޮގތްޕެއް  ާގ އޮފީހުެގ  ޕީ.ޖީ  ފ.އަތޮޅުަގއި  ޙަވާލުިވއިރުަގއި  ަމސައްކަތާ  އަޅުަގނޑު  ކުރަންެވެގން އިމު ާގއިމްކޮށްފަ. 

މައްސަލަ. ދެން   10އަހަރު އޮތީ   3ފަިއވަނީ. އަޅުަގނޑު ބަލައިލިއިރުަގއި ފ.އަތޮޅުަގއި މިދިޔަ  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި

ޮއފީހެއް    10މި   ކޮންމެހެން  ައޅުަގނޑުމެން  އެތާއިމުގާ މައްސަލައަކަށް  އެހާ ނ ކޮށްެގން  އެކަންކުރުމަކީ  ަގިއ 

ކަމަކަށް   ކަމަކަށް ވެސް ޒިންމާދާރުކަމެއް  މެއްކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް، ފައިނެންޝިއަލީ ފީސިބަލް ކަ  ބުއްދިވެރިކަެމއް

މި އަޅުަގނޑު  ދެން  ނުފެނުނު.  އަޅުަގނޑަކަށް  ނަންބަރަށް  ވެސް  ޮގތްޕެއް    .ބަލަނީ  އަތޮޅުަގއި  މާލެ  މިސާލަކަށް 

ޮގތްޕެއް   ތުލުސްދޫަގއި  މާފުށްޓަކަށް  އިމުާގގާއިމްކުރަން،  ތުލުސްދޫއަކުންނެއް  ވާޮގތަކީ  މާލެއަށް ކޮށްފިއްޔާ  ނުދެވޭނެ 

މާލޭަގއި އެމީހަކު ބަހައްޓާފައި    ،ތުލުސްދޫއަކުންނެއް ުގރައިދޫއަކަށް ނުދެވޭނެ މާލެައށް ނައިހެއް. އެހެންވީމާ  .ނައިހެއް

ކަމަށް ކަނޑައެޅީމަ މާ އެފިޝަންޓްކޮށް މިކަން ކުރެވޭކަމަށް   އެމީހަކު މައިަގނޑު މަސައްކަތް އޮންނާނީ މިރަށްތަކުގައި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮސެ  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް   މާ،ލުކުރެވެނީ. ެއހެންވީޤަބޫއަޅުަގނޑަށް  

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދިމާތައް އަޅުަގނޑުމެން ޚި  ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެއީ އެ ޚިބައްޓަންކުރަނީ    މަސައްކަތް މި

ދުމަތް ދޭންޖެހޭ ނުދެވިވާ  ޚިބައިތޯ ހޮޓްސްޕޮޓްސްއަކީ. ކޮބައިތޯ ައޅުަގނޑުމެން  ދެނެަގންނަނީ ނަންބަރަށް ބަލައިެގން. ކޮ  މި

މި މަސަްއކަތްތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަލަިއެގން  އެޮގތަށް  މި  ދިމަދިމާލަކީ.  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން   ބަްއޓަންކުރަނީ. 

ފުޅާކުރަންޖެދުަގސް ތަންކޮޅެއް  ޮގފި  ހުރި އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަްއޑޫަގއި  ފުވައްމުލަކުަގއި ހަމަ   ހޭކުރަނީ  އެއީ  ކަމަށް. 

އެހެންނަމަވެސް އެބަބާްއވާ.  މައްސަލަ  ިގނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ،ފުދޭވަރަކަށް  ބެހެއްޓުން  މީހަކު  ފުވައްމުލަކުަގއި 

މީހަކު  ައއްޑޫަގއި    ،ާގތްަގނޑަކަށް މަހަކު ދޮޅުލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ޚަރަދުބޮޑު ައއްޑޫއިން ދަތުރުކުރުމަށްވުރެ. އެހެންވީމާ

މި ައޅުަގނޑުމެން  މާ ރަނަގޅު.  ދަތުރުކުރުން  ބެހެއްޓުމަށްވުރެން   ބަހައްޓާފައި  މީހަކު  ބަލަނީ ކޮންމެހެން އަތޮޅުަގއި 

ައޅުަގނޑުމެންެގ ސިޔާސަތު   ބަލައިެގން  ބަލައިެގން ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް  މީަގިއ ނަންބަރަށް  ބޮޑަށް އެފިޝަންޓްކޮށް 

  . ވެސް އޮވޭ  ކަމެއް  ށް. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތާއި ުގޅޭ ެއހެންކަމަ  ބައްޓަންކުރީމަ މާ ރަނަގޅުވާނެ 

ވަންނަނީ އެކްސްޕީރިއެންސް ބޭނުންވާތީ. ވަރަށް ިގނަ    ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މީހުން މިއެއީ އެްއކަމަކަށް ޕްރޮސެ

މައްސަލަ    10އި ހުންނަ ބޭފުޅަކަށް އަހަރަކު އަތޮޅެއްގަ   ، މައްސަލަތަކުަގއި ވަކާލާތުކުރަން ފުރުޞަތު ލިބޭތީ. އެހެންވީމާ

މައްސަލައިަގއި.    10ނޫން. އެއީ މާލޭަގއި ހުންނަ ބޭފުޅަކު އެބަ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ދުާވލަކު    ލިބުނީމަކާ ރަނަގޅެއް

އަހަރަކު    އަނެއް އެހެންވީމާ  10ބޭފުޅާ  އެހެންވީމާ  ،މައްސަލަ.  އޭެގ  ނޫން.  ބަލާއިރު  ، ފީސިބަލެއް    ވެސް   އެޮގތަށް 

ވޮލިއުްމ   ނަންބަރސް  މަސަްއކަތްކުރާކަށް  އެހެން  ބަހައްޓަިއެގން  ޮގފި  ެއޮގތަށް  އަތޮޅުތަކުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 
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ދިމަލެއް ނުކުރެވޭ. ދެން އަނެއްކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ މާލޭަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އަތޮޅުތަކަށް    ނެތިއްޔަކާ އެ

  ، އަތޮޅުތަކުަގއި ކަންތައް ހިނާގ ނުހިނާގޮގތް އަިމއްލަފުޅަށް ދެނެަގންނަން. އެހެންވީމާވަޑައިެގން ދަތުރުކުރަްއވަިއެގން 

ޮގތަށް ނިޒާމް   ކިއުޓަރަކު ެވސް ދަތުރުކުރައްވަންޖެހޭެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންމެ ޕްރޮސެ އެކަން ކުރަން ބަލާއިރުަގއި

 ދުވަސް އަތޮޅުތަކުަގއި ހޭދަކުރަްއވަންޖެހޭ  20ވެެގން  އިްމވެފައި ހުންނާނީ. ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އަހަރަކު މަދުާގ

އެކަންކަން  ދެނެަގނެ  ހިނާގޮގތް  ކަންތައް  އަތޮޅުތަކުަގއި  ބޭނުމަކީ  އޭެގ  އޮންނާނީ.  ބައްޓަންކޮށްފައި  ޮގތަށް 

ކަންކަން ކަމަށް އަތޮޅުތަކުަގއި    ސްލު ވަރަށް ބޮޑެތިސާސެއް ނުކުރެވޭނެ އަޙްސާސްކުރެވުން. މާލޭަގއި ތިބޭއިރު އިއިޙް

ބޫލުކުރާ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މާލޭަގއި އިޙްސާސެއްނުކުރެޭވ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި އޮންނާނީ  ޤަ

ހުރިހާ ބެޗެއް، އެންމެ ސީނިއާ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ފެށީެގން ޮގސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރައްވަންޖެހޭ 

އޮތީ މި ދަންނަވާހެން ފައިނޭންޝިއަލީ ފީޒިބަލްކޮށް    ތަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ބައްޓަންކޮށްފައި މިޮގ

ސެންޓަރުތަކުަގިއ   ޕޮޕިުއލޭޝަން  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް.  ފޯރުކޮށްދެވޭ  ޚިދުމަތެއް  ބަލަިއެގން  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް 

ވޭނެ. ދަތުފަތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ. ދަތުރުފަތުރަށް ވިސްނައިެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ

ނޫނިއްޔާ މިކަންކުރީމަކާ ެވސް ޒިންމާދާރު ޮގތަކަށް ނުވޭ. ެއހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން  

 ޅޭޮގތުން ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަކީ. ޝުކުރިްއޔާ. ހުރީ. އެހެންވީމާ، އެީއ ދެން އެ ނުކުތާއާ ގު   ބޮޑަށް ބައްޓަންކޮށްފައި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ުއސްތާޛު ޝަމީމް. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދުެގ ސުވާލުތަކަށް 

 ެގ ފަހުން ދެން އިތުރު އެހެން ސުވާލެއް އޮތް ކަމަށް. މިަވުގތު އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަލިއަޅުވާލެްއވުނު

 ކަމަށްވަނީމަ ކޮށްލުމުަގއި ފުރުޞަތު ފަހަށް ޖައްސާލައްވާފައި ދެން އެދިވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

ފަހުަގއި  އަރުވަމުން އަދި ެގންދާނަން އިނޭގތޯ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު މިއަދު ފުރުޞަތު. ދެން އެއަށް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއެގންފައި އެބައޮތް. މޫސަ ސިރާޖު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އަޅުަގނޑުެގ ދެ ސުވާލެއް އެބައުޅޭ.  އްރިރު. އަދި ނަޒީރު ޕީ.ޖީއަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ޤަޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ މު

މީހެއްެގ  އެހެން  ލަިއވްކުރާިއރުަގއި  ޝަރީޢަތްތައް  އޭނެަގ  މީހާ  ހުންނަ  ޖަލުަގއި  މިސާލަކަށް  ސުވާލަކީ  ފުރަތަމަ 

ބަދަލުވީަމ   މިޮގތަށް  ކިހިނެއްތޯ  ހާޒިރުކުރާނީ.  އޭރުން  ކޯޓަކަށްތޯ  ކޮން  ކިހިނެއްތޯ.  ކުރިއަށްެގންދާނީ  ޝަރީޢަތްތައް 
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ވަނަ ާމްއދާަގއި މިހާރު ބަޔާންކުރަނީ   211ޢާތުެގ ާގނޫނުެގ  ަވނަ ސުވާލަކީ ޖިނާޢީ އިޖުރަ  2. އަޅުަގނޑުެގ  އަންނާނީ

ކޯޓުންޢަޝަރީ ސްޕްރީމް  ހަދާނީ  ަގާވިއދުތައް  ބެހޭ  އެޮގތަށް.    ތްކުރުމާ  އޮތީ  ާގނޫނުަގއި  އޮތް  މިހާރު  ކަމަށް. 

އައިިއރު އިޞްލާޙު  މި  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ކަންތައްތަކުަގެއއް  އެހެންނަމަވެސް،  ުގޅޭ  ކޮންފަރެންސާ  ީވޑިއޯ  ަގއި 

ޢާތުތައް ަގާވއިދުތައް ހަދަން މިއޮތީ ޑިޕާޓްމަންޓާ ހަާވލުކުރެވިފަ. ައޅުަގނޑު ހިތަށްައރަނީ އޭރުން ފުށޫއެރުމެއް  އިޖުރަ

ޢާތު އެޅިެގން އިޖުރައެބަ އަދާތޯއޭ. ޝަރީޢަތްކުރުުމެގ ބައެއްނޫންތޯ ީވޑިޯއކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ހިންުގން ވެސް އެއީ. ކަނޑަ

އޮތީމަ ބަޔާންކޮށްފައި  ފުށު  ،ާގނޫނުަގއި  ވާނީ  ކިހިނެއްތޯއޭ  އޭރުން  އޮތީމަ  އެހެން  ާގނޫނުަގއި  އޮތް  އެރުމެްއ  މިހާރު 

 އެބައިންތޯޭއ. މި ދެ ސުވާލަށް އަޅުަގނޑަށް ޖަވާބު. ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއށްެގންދަވާ ދެ ބޭފުޅުންކުރެން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ފެއްޓެިވޔަސް. އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. މިހާރު އޯޑިއޯ ީވޑީއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ަގާވއިދެްއެގ ދަށުން 

ޢަތްތައް ވެސް އެބަ ހިންޭގ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމަކީ ޖަލެއް ހުންނަ ކޮންމެ ހުންެގ ޝަރީ ޖަލުަގއި ތިބި މީ

ކޯޓުަގއި   މާފުށީ  މިހާރު  ގާއިުމކުރުން.  ވަސީލަތްތައް  ކޯޓުަގއި  ީވޑިޯއ    2ރަށެއްެގ  އޯޑިއޯ  ހުންނާނެ  ރޫމްަގިއ  ކޯޓު 

އަްއސޭރި   ހިންމަފުށީަގއި  ބެހެއްޓިފަ.  ނިޒާމު  ކޯޓަށް  ކޮންފަރެންސްެގ  ހިންމަފުށީ  ަގއިދީންނަށް  ވެސް  ޖަލުަގއި 

ލޮކްޑައުންެގ   މި  ވެސް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ގާއިމުކުރެވިފަ.  މިހާރުވަނީ  ނިޒާމު  ހިންޭގނެ  ޝަރީޢަތް  ހާޒިރުކޮށްެގން 

ންނާނެ. ދުވަހު ހުޅުވިފައި ހު  5ތެރޭަގއި މިދިޔަ ހަފުތާެގ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިެގން މަފުށީ ކޯޓު ކޮންމެ ހަފުތާއަކު  

ޢަތްތަކަށް ގައިދީން ހާޒިރުކޮށްެގން އެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި. ދެން ފާހަަގކުރެްއިވ އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ޝަރީ 

އޮތް ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވުނު ނުކުތާެއއް އެއީ. އެހެންނަމަވެސް،    ވަނަ މާއްދާަގއި އެ  211

ޅުވައި މި ކޮމެންޓްތައް ފޮނުވާފައި އޮންނާނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އޭތި އެހާ އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް އަލިނާ

 ބޮޑަށް ސާފުނުވާތީވެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. ސެނަޒީރު ޕްރޮهللا ޝުކުރިއްޔާ ޢަބްދު 
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 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

  6ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް އެބަފެނޭ މާފުށީަގއި މައްސަލަތައް ިގނައިން ބޭްއވޭތަން. މިދިޔަ  

މައްސަލަ ބޭްއވިފައި އެބަޮއވޭ. މާފުށީަގއި    11ަމްއސަލަ ބޭްއވިފައި އެބަޮއވޭ ހިންމަފުށީަގއި.    7މަސް ދުވަސްތެރޭަގއި  

. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ  7ަގއި  ، އޮަގސްޓ3ުބަރ  ން ، ސެޕްޓ15ެވިފަިއ ހުރީ އޮކްޓޯބަރ މަހު  މައްސަލަތައް ބޭއް 

ވިސްނުމަކީ މާފުށީ ޖަލުަގއި ހުންނަ މީހާ ެގންދާނީ މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށޭ. ހިންމަފުށީަގއި ހުންނަ މީހާ ެގންދާނީ 

ަގނޑުެމން ފުރުޞަތު އަނެއްހެން އެ ަވސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށްެގން  ހިންމަފުށީެގ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށޭ. އެ ކޯޓުތަކުަގިއ އަޅު 

ވަރަށް   އޮންނަނީ  ކަންތައް  ދަތުރުފަތުރުެގ  ފަސޭހަ  ަވރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާފުށި  ދެން  ޮގތަށް.  ކުރިއަށްެގންދާ 

ނޫން. އެހެންވީމާ، އެީއ    ވެސް   ފަސޭހަކޮށް. ހަމަ ހެނދުނު ގޮއްސަ ހަވީރު އާދެވޭ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، މާ ޚަރަދު ބޮޑެއް

ރަނަގޅު ފީޒިބަލް ަވއިބަލް ޮގތެއްކަމަށް ފެންނާތީ. ދެން އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުމަކީ އަނެްއހެން ޖުޑިޝަރީ މި ޮގތަށް 

ސީލަތްތަްއ ާގއިމުކޮށްފައި. މިހާރު މިއަދު ޝަރީޢަތް  އެއްބަސްެވވަޑައިަގންނަވަންޏާ މާފުށީ ކޯޓުަގއި އަދިވެސް އިތުރަށް ވަ

މީހުން. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް ިމޮގތަށް މީހުން މާ ިގނައިން    272ބަންދުކޮށްފައި އެބަތިބި  ނިމެންދެން  

ބަންދުަގއި ތިބުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ޝަރީޢަތްތައް ކުރިައށްެގންދެވޭ ޮގތް ނުވެފައި މާލެއަށް މި ެގނެވެނީ ދުވާލަކު 

ހުރިހާ މީހުންވީމަ ކުދިކުދި މައްސަލަތަކުެގ    އަށް އަންނަ މީހުންނާއި މިހިމެނޭ ބޭސްފަރުވާ  ތެރޭަގިއ އެބަ   މީހުން. އޭެގ  20

ބާކީހުރި މީހުންނަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ދަތިކޮށް އެކަން މި އިންނަނީ. މާފުށީ ކޯޓުަގއި ިގނައިން  

ހައްލުވެެގންދާނެހެން. އެހެންވީމާ،    ޝަރީޢަތް ހިންެގން ހުންނަނީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ަމްއސަލަ ވަރަށް ބޮޑުތަން

 އެއީ މަިއަގނޑު ވިސްނުމަކީ ިއނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު ޙުސައިނަށް  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝަމީމް.  އުސްތާޛު  މަޢާފުކުރަްއވާ!    ޝުކުރިއްޔާ  އަރުވަން. 

 ން ލަޠީފް. މަޢާފުކުރައްވާ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް  ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ައދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. އްރިރު. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ޖުޑީޤަ ޝުކުރިއްޔާ މު

ކަމަކީ އަޅުަގނޑަށް ތި އެހާ ބޮޑަށް ވެބް މެދުވެރިކޮށް  އަޅުަގނޑުެގ ދެ ކަންބޮޑުވުމެްއ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އެއް  
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މީހެއް ތާއީދުކުރާ  ކަންކަންކުރަން  މި  ޝަރީޢަތްކުރުމާއި  އެނޭގ   އޮންލައިންކޮށް  ވެސް  ައޅުަގނޑަށް  ދެން  ނޫން. 

 އެބަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެންމެ އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެނަށް ާގތްަގނޑަކަށް ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ

ސަލާމަތްކުރެވޭ އަހަރަކު ދަތުރުފަތުރުެގ ެއކަން ހުއްޓުވާލެިވްއޖިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަދި މިކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ހިތަށްއަރަނީ  ޝަރީ ބަދަލުކޮށްލެިވްއޖިއްޔާ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު  ލަތަށް  އުމިލިއަން ރުފިޔާ ދަ  2ޢަތްތައް 

އިތުރު ޮގތުަގއި  ތެރެއިން  އާމްދަނީެގ  ނިޒާމުެގ  ދަތުރުފަތުރުެގ  ޮގތަށް  މިކުރާ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރާނީބާއޭ 

ދަތުރުކޮށްެގން އަދި ޝަރީޢަތްތައް ހަމަ މިހާރު ވެސް މި ކުރާ ޮގތަށް ކޮށްެގން. އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ިވސްނުމުަގއި ާމ 

ަގނޑުމެން މި ެގންނަ ބަދަލު ެގނައުމަށްވުރެން.  ލަތަށް ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅުއުމިލިއަން ރުފިޔާ ދަ  2ރަނަގޅު ޮގތެކޭ. އެ  

ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އިއްޒަތްތެރި މު ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭޮގތުަގއި ދަޤަމިހެން މި  ލަތު  އުލަތުެގ، މުޅި ދައުއްރިރު 

ފާހަަގކުރެވެނީ މިރޭ އަޅުަގނޑުމެން  ހިންުގމުެގ މި ހުރިހާ ކަމެއް ސްޓްރީމްލައިން އެބަކުރެވެންޖެހޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް މި  

ކުރާ މަޝްވަރާައކީ ހަމައެކަނި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުެގ ވަކާލާތުކުރުާމއި އަދި ޝަރީޢަތް ހިންުގމާއި އަދި   ،ސަކީޙުމި ކުރާ ބަ

ނާިއ  ހަމަ އެހެންމެ މި ާގނޫނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙުެގ ތެރޭަގއި ެވއްޖިއްޔާ ހައްޔަރުަގއި ބަންދުަގއި ތިބޭ މީހުން

އެ   ،އެ މީހުންެގ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ޮގތާއި ެއކީަގއި. ެއކަން އޮންލައިންކޮށްލުމުެގ ވާހަކަެއއް މި ދެކެވެނީ

ވިސްނާފައި ދޭތެރޭަގއި  ކަންކަމާއި  ދެންހުރި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންކުރާިއރު  އެ   މަސައްކަތްކުރަން.  ކިހިނެއްތޯ  ހުރީ 

ބަލަންޖެހޭ. އެ ކޮންޓެކް މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ނަޒަރުން  ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު    ސްޓްަގއި 

އްރިރު. އެ ފުލުހުންެގ  ޤަތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް ުގޅުހުންހުރި މަސައްކަތް ވެސް އިނޭގތޯ މު  ޖިނާޢީ ޢަދުލުެގ ނިޒާމުެގ

ކުރަން މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލުން  ފުލުހުންެގ  އައިްއސަ.  އެއޮތީ  މިހާރު  ކަަމކީބިލު  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ބޭނުންވާ    ،  

ެއއް ކަމަކީ ފުލުހުންެގ ބިލުން ލާމަރުކަޒުކުރުން މުޅި    ހަމަގައިމު ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު 

ކެއް  އްދުަގއި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތްދެވޭނެ ޮގތްތަޙަ ސަރަ  7އްދަކަށް ބަހާލައިެގން އެ  ޙަސަރަ  7ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް އެްއކޮށް.  

އްދުަގއި. އޭނައާ ދޭތެރޭަގިއ  ޙަ ހޯދައިދިނުން. އޭެގ މާނައަކީ މީހަކު ކުށެްއކުރީމަ އޭނަ ބަންދުަގއި ބަހައްޓަނީ ވެސް ެއ ސަރަ

ައދި އާޚިރުަގއި އޭނަ ޖަލަށް   ުގޅޭ ހުރިހާ ކަމެއްކުރާނީ އެތަނުަގއި.  ތަޙުޤީޤުކުރާނީ ވެސް އެތަނުަގއި. ދެން އޭނަާއ 

ވަންޏާ އެ ޖަލު ވެސް އެ ސަރަހައްދުަގއި ބެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން   ށްއްޖެ ކަމަށްވެލާކަހަލަ ޙުކުމެއް ސާބިތު

ދެކޭ ޮގތުަގއި މިކަންކުރަން ިއޤްތިޞާދީޮގތުން ވެސް އިޖުތިމާޢީޮގތުން ވެސް ހުރިހާ ޮގތަކުން ވެސް އެންމެ ރަނަގޅު  

ނިޒާ މި  މުޅި  މިއީ  ދަންނަވަން  ކުރުކޮށް  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވާ ޮގތަކީ.  އެކަންކުރަން  އަޅުަގނޑުެމން  ތެރެއިން  މުެގ 

 ނަށް ފާހަަގކުރެވިފައި އޮތީ. އޮްއވަިއ، އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްެގންދަންީވތޯ.ންޮގތްކަމަށް އަޅުަގނޑުމެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މެންބަރުެގ އަޑުފުޅު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ރިސީވެއްނުވޭ ރަނަގޅަކަށް އިނޭގތޯ ިމވަުގތު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް  ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަމުންދިޔަީއ އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވެެގން މިއުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލާމަރުކަޒުކުރެވިެގން ޖިނާޢީ 

ކަމެއް ހުރިހާ  ހިނާގ  ނިޒާމުަގއި  ޚާއްޞަ    ޢަދުލުެގ  މި  މިހާރު  ެއހެންވީމާ،  ކުރާށޭ.  މެދުވެރިެވެގން  ހާވެސް  ލަތެއް 

ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، އެހެން އެކަންކުރާއިރު ެވސް ވަރަށް ބަިއވަރު ޗެކްތަކެއް    މިޮގތަށް މި މަސަްއކަތްނުކުރާ ވާހަކަެއއް

 ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް  ބޫލުކުރާޮގތުންިވއްޔާ ވީޑިއޯޤައެބަ ލެވެންޖެހޭ އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު  

ލަތުަގއި ހަމައެކަނި ވާންޖެހޭ. އެހެން ޮގތްޮގތަށް ެއކަން ކުރުމަކީ ހާއްމު އުސޫލުން އެކަން ނުކުރެވޭ  ޢާހިންަގންވާނީ  

މެންނަށް ޮގތުަގއި. ބައްލަވާ އަޅުަގނޑު  ރަނަގޅު ކަމެްއކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެން ޮގތެއް ނެތިެގން ކުރާ ކަެމއްެގ

ވަރަށް ތަފާތު ޮގތަކަށް ފެނިއްޖެ ރޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ވާހަކަފުޅުންނާ ވެސް އެކީަގއި. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން 

ޮގތަކަށް،   ދާކަހަލަ  ތެރެއަށް  ފިއްތުމުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަނެްއކާ  ހުޅުވާލާއިރު  އެހެން  ހުޅުވާލަނީ.  މަޑުމަޑުން 

އިރު އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ައއިސޮލޭޓްެވ އަޅުަގނޑުމެން  އިރާފްޓްކުރެިވެގން އަ އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ މި ބިލު ޑް 

މިހާރު މަޑުމަޑުން ހުޅުވާލެވިެގން    ،. އެހެންނަމަވެސް ންަގއި ތިބެންޖެހޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އޮްއވާރަންޓީވަރަށް ބޮޑަށް މި ކަ

އަންނަ ވަުގތެއްަގއި، ދެން ައނެއްކާ ެއއްކަލަ ފިއްތުމުެގ ތެރެއަށްދާޮގތަށް މިކަން ކުރެިވްއޖިއްޔާ ެއއީ އެހާ ރަނަގޅު  

ކަންނޭނެގ. ސްކޫލްތައް ވެސް ހުޅުވާލަނީ އިނޭގތޯ، މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަނީ. ކީްއވެތޯ ޝަރުޢީ   ޮގތަކަށް ނުވެދާނެ

ތަކުން ކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތައް ެއޮގތަށް ހުޅުވާލެވިފައި ޮއންނަ ޮގތަށް ނުކުރެވެންވީ. ެއ ސުވާލު ނެރޭނެ ރަްއޔިތުން ކޯޓު

ވެސް. ދެން ޙައްޤުތަކެއް ހިފެހެއްޓޭކަން ހަމަ ކަށަވަރު އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ިމ ސުވާލަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ  

މަވެސް، ހަްއޔަރުަގއި ތިބޭ މީހުންނާއި ެއ މީހުންެގ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުވާން  ކަެމއް. އެހެންނަ  ޖެނެރަލް ޖަވާބުދެއްވިދާނެ

ވަންޏާ ެއީއ   ކަމަށް  ވަންޏާ ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭ ކަމެއް  ކަމަށް  ކަެމއް  އެއީ ވެބް ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރެވޭ

ނޫން. އެީއ ދެން ވަރަށް ޕްރައިވެސީެގ    ތަކެއްވަރަށް ދެރަކަމަކަށް ވެދާނެ. ެއއީ އެހެން މީހަކަށް ައޑުިއިވެގންވާނެ ވާހަކަ

ވާކީލާއި   ކަންކަން  ހިނަގންޖެހޭ  މިހާރު މުަވއްކިލާ  ތެރެއިން  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަތައް.  ދައްކާ  ބަްއދަލުވެ 

އެކަން  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ހިތަށްރަނީ  އަޅުަގނޑު  ނެތީމަ  ތަފުސީލެއް  ެއކަންކުރާނެޮގތުެގ  މިއޮތްޮގތުންިވއްޔާ 

މު ކަމެއް. ދެން ނިއު ންދެއްވިދާނެތޯ ސާފުކޮށްދެވިދާނެތޯ. އެކަން ހިނާގނެ ޮގތެްއ ކަށަވަރުވުން ެއއީ ވަރަށް ުމހިކޮށް

ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަންކުރާނެ ޮގތަށް އަލުން އެ ކޮންޓެކްސްޓްަގިއ ިވސްނާލުން ވަރަށް ރަނަގޅު.    ނޯމަލްެގ
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ކުރުާމއި އަދި ވަރުަގދަ    މަށް ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ އަދި ެވސް ލާމަރުކަޒުކަ  މުޅި މި ހުރިހާ ކަމަކުން އޮތް ހައްލެއް

ފޯކަސްކުރަންީވ   ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އަދި  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ާގއިމުކުރަން.  ނިޒާމެއް  ދަތުރުފަތުރުެގ  އިތުބާރުކުރެވޭ 

 ވެސް ޮގސް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސް ފިޒިކަލީ  ކަމަކީ. ތަންކޮޅެއް ދަތި ހާލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިއިން ދަތުރުކޮށްލައިެގން

ޮގތަކަށް އެކަން ކުރުން އަދި ވެސް ބާރުއެޅުން   އަޅުަގނޑުމެން އެކަކު އަނެކަކަށް ފެނިދެނިވެ އެހެން ތިބެވޭ ކަހަލަ 

 މު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ މުގައްރިރު. ންއަޅުަގނޑު ހިތުން ވަރަށް މުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ުގޅޭ ސުވާލުތަކެްއ ކުރެއްީވ. ޕްރޮސެކިުއޓަރ   ވަރަށް

އިޝޫއާ ުގޅިެގން. ދެން ޕްރިވިލެޖު  ޖެނެރަލަށް ޚާއްޞަކޮށް އެއް ސުވާލު އަމާޒުކޮށްލެްއވީ. އެީއ ލޯޔަރ ކްލަޔަންޓްެގ  

ސް އޭަގއި ސުވާލުތަކުެގ ޖަވާބުދެްއވިދާނެ ކަހަލަ ސުވާލުތަކަކަށްވާތީެވ  ކުރެްއވި ސުވާލުތަކަކީ ހަމަ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެ

 ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ފެއްޓެިވޔަސް އެންމެ ރަނަގޅުކަމަށް ދަންނަާވލަން. 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްދާނަން ިއނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙްތިރާމުކުރަން 

ޅުކުރެްއިވ ޝުއޫރުތައް. އަޅުަގނޑު  ފާ  ،ބޫލުކުރަން މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ފާހަަގކުރެއްވި ނުކުތާތައްޤަވަރަށް ބޮޑަށް  

. ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުެގ ކަންތައް ދަތިކޮށް އޮތީމަ ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެކަުމަގިއ  މިއީ ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި މީހެއް

ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޅުަގނޑު ޕަރސަނަލީ އެކަން ތަހައްމަލުކޮށްފައި ހުރި މީހެއް. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއްޮގތަކަށް ވެސް  

ތެއް އޮތީިވއްޔާ ަވކީލުންނާ ބައްދަލުކުރާ ބައްދަލުވުން  ެއްއވެސް ފުރުޞަ  ، ނޫން ެއއްވެސް ޮގތެއް އޮތީިވއްޔާ  ބޭނުމެއް

އެއީ އޮންލައިންކޮށް ކުރާ ކަެމްއކަމަށް ހަދާކަށް އެްއޮގތަކަށް ެވސް އަޅުަގނޑަކަށް ކަމަކުނުދޭ. އެްއވެސް ޮގތެއް އޮތިްއޔާ  

ތަށް އެކަން ކުރިއަށްދާންވާނީ.  ވަކީލާ ބައްދަލުވާ ބައްދަލުވުން އޮންނަންޖެހޭނީ ހަމަ ވަކިން. އެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓިެގންވާ ޮގ

މި   މިހާރު  ހުރީ  ބޮޑެތި ޝަރީޢަތްތަކަށް  ޢާއަޅުަގނޑުެގ ިވސްނުން  ކުރުމުަގއި  ހާލަތުަގއި ވެސް ޝަރީޢަތްތަްއ  އްމު 

އަޅުަގނޑުމެން ަވކީލުން ދާންޖެހޭނެ. ފިޒިކަލީ ހާޒިރުވާންޖެހޭނެ. އެކަމަކާ ސުވާލެއް ނެތް. އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ އޭނަެގ  

ފަރާތުން ވެސް ހާޒިރުވެެގން ކުރަން ބޭނުމިްއޔާ   2ންސްަގއި ޝަރީޢަތްކުރަން ބޭނުމިއްޔާ އޭނަެގ ޕްރެޒެންސްަގއި  ޕްރެޒެ

އެކަން ެއޮގތަށް ވެސް ކުރެވެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ އިބުތިދާޢީ ައޑުެއހުން މިހާރު އޮންލައިންކޮށް 

ަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާ ވާހަކަެއްއ  ކުރެވޭ ޮގތަށޭ މި އޮންނަނީ. އަދި އަޅު
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މާލޭަގިއ   ވަކީލު  އަދި  ޮގަވއިެގން  ަވކީލެއް  އޭނައަށް  ބޭނުމިއްޔާ  ހާޒިރުވާން  ކޯޓަށް  މީހާ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ނޫން.  ވެސް 

ވަކީލު ހުރެދާނެޭއ މާލޭގައި. ޕްރޮސެކިއުޓަރ    އިނދެފައި ވެސް އޭނައަށް ފަނޑިޔާރު ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުވެވިދަނެއޭ. އޭނަެގ

ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ ބޭފުޅުން ތިއްބަވަފާނެއޭ މަލޭަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ތަޞައްވަރުކުރާ 

އޭނަ  ހާޒިރުވެ  ކުރިމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެއް  އޭނައަށް  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ނޯމަލްަގއި  ނިއު  ެގ ނިޒާމަކީ. 

ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާައށް ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުޞަތު އެްއޮގތަކަށް ވެސް ހަންޏެއްނުވާނެއޭ. ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ 

އޭނަެގ ވަކީލުން ފިޒިކަލީ އެތާ ނުހުރެދާނެއޭ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ ބޭފުޅުން ފިޒިކަލީ އެތާ ނުހުރެދާނެއޭ. 

ދައްކަ މި  ާވހަކައެއްއެހެންނަމަވެސް،  މައްސަލައެްއެގ  ހުރިހާ  އެބަހުރޭ   ނީކީ  މައްސަލަތައް  ކުދިކުދި  ވަރަށް  ނޫން. 

ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ   ޝަރީޢަތްތައް  ބަެއއް  މައްސަލަތައް.  ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ  އަޑުެއހުން  އިބުތިދާޢީ  އަނެއްހެން 

ހާ ހެކިން  ދައްކަނީކީެއއް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އަނެއްކާ  ުމޅި  މައްސަލަތައް.  ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމުެގ  ޒިރުކޮށް 

ލިބޭ މީހާ ބޭނުމިއްޔާ އޭނައަށް ފަނޑިޔާރު ކުރިމަްއޗަށް    ނޫން. ދަޢުވާ  ޕްރޮސެސް ެއއްކޮށް އޮންލައިންކޮށްެގންދާ ވާހަކަެއއް

ތުން ިމ  ހާޒިރުެގ އޭނަެގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅަން ެއޮގތަށޭ މި ިވސްނުން ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ާގނޫނު އޮތްޮގ

ޝަރީޢަތެއް   ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ނުެގންދެވޭނެ.   2ވާޮގތަކީ  ކުރިއަކަށް  ނެތިެއއް  ފަރާތެއް  އެްއވެސް  ފަރާތުންކުރެ 

އެހެންވީމާ، އެހެން އޮތީމަ މި ވާޮގތަކީ މިސާލަކަށް ރ.މާކުރަތުަގއި އަޅުަގނޑު މި ދޭތެރެއަކުން މާކުރަތަށް ދިޔައިން.  

 މި ރަމަޟާން މަހުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ދިޔައީ. ދިޔަިއރުަގއި އެރަށުަގއި އެބަތިބި  ދިޔައިރުަގއި އެރަށުަގއި އެބަތިބި

މީހުން. އެ މީހުންެގ ބޭނުންވަނީ ރަމަޟާންމަހުެގ ކުރިން އެކަން ނިންމަން. އެކަމަކު   3ޒިނޭެގ މައްސަލައެްއަގއި ހިމެނޭ  

ން އެކަން ކޮށްދެވޭކަށް ވެސް ނެތް. އެ މީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތުރުފަތުރު ހުރިޮގތުންނާއި މި ކަންކަން ހުރިޮގތު

ބޭނުންވޭ އެކަމަކު ެއކަން ނިމެން. ދެން އަޅުަގނޑާ ބައްދަލުވި ޖަލުން، މާފުށީ ޖަލުަގއި ތިބި ބައެއް މީހުން ކުދިކުދި 

ވައްކަން ވެސް    ވެއްޖިއްޔާ ބަިއވަރު ކުދިކުދި  އްމުކޮށް ހުންނާނެތާ މަސްތުވާތަކެތީަގއި އުޅޭ މީހަކުޢާމައްސަލަތައް. ދެން  

ހުންނާނެ. ދެން އެ މީހުންނަށް މި ވާޮގތަކީ އެ މީހުންނަކަށް މާލެއަކަށް ޝަރީޢަތަކަށް އާދެވޭކަށް ނެތް ދޯނީަގއި ޖާަގ  

ލަކުން ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. ދެން މިހާރު އޭނަ ބުނަނީ ނޯންނާތީ. އެ މީހުންެގ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ހުރީމަކާ ޕެރޯ

 ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާލަބަލާށޭ. އެއީ ތިމަންނައަށް އެންމެ ރަނަގޅޭ. އެ މައްސަލަ ސާބިތު ތިމަންނަެގ މައްސަލަ ދެން

ލް ލިބެއޭ. ެއ މައްސަލަ ސާބިތުނުވެ ޝަރީޢަތަށް އޭތި ނުހިނާގ ތިމަންނައަށް މާލެއަށް  ވިޔަސް ވެސް ތިމަންނައަށް ޕެރޯ

ލް މިހާރު އޭނައަށް ލެއް ނުލިބެޭއ. ޕެރޯއަކަށް ޕެރޯނުދެވި ދޯނީަގއި ޖާަގނެތިެގން މާލެ ނުދެވި ހުރީމަކާއެއް ތިމަންނަ

  ން. ވަުގތު  އެބަލިބޭފުރުޞަތު  ޕެރޯލް    މަހީ އޭނައަށްނަޙުކުމްކޮށްލިފުވިޔަސް ސާބިތުވިޔަސް  އިޢުތިރާ  ޙުކުމްކުރިނަމަ އަދި

ސަން ޙަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން    ދިމާވާ.  މިކަހަލަ ދަތިތަކެްއ އެބަހުއްޓޭ ވަރަށް ބޮޑަށް  ،އެހެންވީމާ
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ސްނަންވާނީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާެގ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނުެގއްލޭ ލަޠީފް އެ ވިދާޅުވީ ރަނަގޅު ާވހަކަފުޅެއް. އަޅުަގނޑުމެން ވި

  އަޅުަގނޑު އެްއވެސް ދެބަސްވުމެއް ނެތް. ޝުކުރިްއޔާ. ޮގތަށް މިކަން ކުރެވޭތޯ ބަލަން. އެކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިޓްރޭޓަރ ޑޮކްޓަރ ނަޒީރު އެއްޗެއް އެޑްކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވެފައިވާނަމަ އެ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ނަޒީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު.ޓަރ ޑރޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭ

ސަން ލަޠީފްެގ ހަމަ އެ  ޙަވިދާޅުވި ޮގތަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު    ވެސް ހަމަ އެ  އާދެ! ައޅުަގނޑުވެސް ހަމަ ޕީ.ޖީ

ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލި ފަދައިން ިމ    އްސާކުރަން. ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިންހިވެސް ހަމަ    ކޮންސަރން ހަމަ އަޅުަގނޑު

ރަކު ނެތީ. ދެން މިކަހަލަ ކުދިކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުަގއި ކަންކަން ކުރުމަކީ ެއ މަސަްއކަތްތައް  ރަށުަގއި ފަނޑިޔާ  79

ވެސް   މިޮގތަށް ސެންޓްރަލީ މެނޭޖުކޮށެްގން ެގންދިއުމަކީ ވަރަށް ައުގބޮޑު ކަންކަން އިނޭގތޯ. ދަތުރުފަތުރަށް އަޅުަގނޑު

 އަހަރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޚަރަދުކުރި ވާހަކަ. ދެން މިދިޔަ މިލިއަން ރުފިޔާ މިދިޔަ  6.2ދަންނަވާލިން ާގތްަގނޑަކަށް  

އަހަރުަގއި ނިންމި މައްސަލަތަްއ އަޅުަގނޑުމެން އެވްރެޖްކޮށް ބަލާލިއިރުަގއި ބާވީސް ހާސް ައށްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް 

ހާސް    22އި އެބަހުރި  ރީން ޚަރަދުކޮށްފައަޝިރުފިޔާ އެބަޖެހޭ މައްސަލައަކަށް އިނޭގތޯ. ނިންމުނު މައްސަލައަކަށް ޖުޑީ

ވެސް މިދެންނެިވ    އަށް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހައެއް. ސިންަގޕޫރުަގއި މިއަދަކީ ތޭރަ ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، އެއީ

ޑްކޮށްެގން މީެގ ެއފިޝެންސީ އިތުރުކުރެވޭނެ  ޓެންޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޯޓުތަކުަގއި މި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް އެ

ހޯދަން ވިސްނާއިރުަގއި މި ޓެކްނޮލޮޖީެގ އެހީ ހޯދަން ވިސްނުން އެއީ   ޅުަގނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އެޮގތްތަކެއް އަ

ންސީ އިތުރުކުރުަމށް ޓަކައި އެންމެން މިކުރާ ޝެެވސް އެފި  އިވެސް ައދި އެހެން ސެކްޓަރތަކުގަ އި  މިހާރު މި ކޯޓުތަކުަގ

ވެސް ދެން ހަމަ މުޅިން   އްސާކުރިފަދައިން އަޅުަގނޑު ހިއެ ހަަމ    ، ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކަމަކީ. އެހެންވީމާ

ޤަބޫލެއްނުެއއްކުރެވޭ.   ދެން  ވެސް  އަޅުަގނޑަކަށް  ވާހަކަތަކަކަށް  ކުރާ  އޮންލައިންކޮށް  ޝަރީޢަތްތަކެއް  ހުރިހާ 

ކުރަން އެއީ ހަަމ  އެހެންނަމަވެސް، މި ކޯޓުތަކުެގ އެފިޝެންސީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވީވަރަކުން ބޭނުން

 ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބުލުކުރަނީ. ތެންކިއު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން.  

 

 ިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: ނވިލި

ަވނަ މާއްދާ މި އިޞްލާޙުެގ    163ނޫނުެގ  ފުރުޞަތުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން މި ާގ  ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ހަމަ މިއާދެ!  

ތުެގ ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާްއމު މާއްދާއަކަށް މި ބަދަލު  ޢާމި ތިންވަނަ މާއްދާ މި އިންނަނީ ޖިނާޢީ އިޖުރަ

ވަނަ    30އެބައިން    އިވޭނެ ޮގތަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ ބިލުަގލަތެްއެގ ކަންކަން ކުރެ ހާ  ޞަ މި އަންނަނީ. ޚާއް

އޮތީ   ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަން މި ހުށަހަޅާފައި މި  163ބާބުަގއި. ވަކި ހަމަތަކެއް ކަނޑައަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް،  

  ސްކުރުމުެގ ނަތީޖާއަކަށްވެެގން އެ ާގނޫނުެގ އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ާގނޫނު މިސްޔޫ  އިމި ބިލުަގ

ތުެގ ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއ އޮތް މާއްދާއަކަށް މި ެގނެވެނީ  ޢާހިނގައިދާނެ މި ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޖިނާޢީ އިޖުރަ

ލަތުން ، ިމއީ އަދި އެހާ ކިހިނެއްތޯ ދައުވޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންުގމުެގ މާއްދާއަކަށް. އެހެންވީމާ

ްއކިލާ ދޭތެރޭަގިއ  ވަކޮށް މި މާއްދާ މިޮގތަށް އޮެވއްޖެނަމަ ވަކީލާއި މުޞަމިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ދެކެނީ. ދެން މިކަން އަދި ޚާއް

ހުަގއި އެ ދެކެވޭ ވާހަކަ ކޮބައިތޯ ރާއްޖޭަގއި މި އިލެކްޓްރޯނިކު ނިޒާމުެގ އެ އިތުބާރު އެ ވަކީލާއި  ތް މަޖިލީޢަޝަރީ

މިދެކެވޭ ވާހަކަިއެގ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނެކަމެުގ ޔަޤީންކަން ދެނީ ކޮން  އްކިލާ ދޭތެރޭަގއި  ވަމު

ީމެގ ާވހަކައަކީ ޝަރީ ްއކިލުެގ ފަރާތުން އުޒުރުވެރިވާނަމަ ިމ  ވަތް ހިންުގމުަގއި މިޮގތަށް މު ޢަފަރާތަކުންތޯ. ކޮބައިތޯ 

އަޅުަގނޑު    އިރެއިން. ދެން ހަމަ އެއާއެކީގަ ތެއެޅިފައިވާ އުސޫލުެގ  ޝަރީޢަތް މިޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެތޯ މިހާރު ކަނޑަ

ލަތުަގއި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާ ބެހޭޮގތުން  ހާވަނަ މާއްދާ. މި ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ    2ެގ    203ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން  

އި ހުރި މީހުން ބަންދުކުރުމާއި އިސްތިސްނާ ހޯދާފަިއވާ މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ިގނަ ާގނޫނުތަކެްއެގ ކަނޑަެއޅިފަ

ާގނޫނަށް ބާރު ލިބިެގން. އެހެންވީމާ ، މިކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން ވަރަށް ިގނަ މާއްދާތަކެއް ސްކިޕްކުރެިވެގން މިދަނީ މި 

ރާއްޖޭަގއި ޝަރީޢަތް  ަގއި ރައްޖޭެގ ހިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު  ނލަތްތަކުަގއި ކުރިއަށް އޮތްތާހާލަތުފަދަ  ހާކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ  

ދަނީ ޝަރުޢީ ކަންކަން ނިންމަމުން. ދާއިރު އަނެއްކާ އަލުން އަނބުރާ    ނިޒާެމއްެގ ތެރެއިން ރާއްޖެ މި  އުކުރުމުެގ އަ

ހައްޔަރުކޮށްެގން   މީހާ  ތަނެްއަގއި  ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން  ނުވަތަ  ބޭނުންވާ  ސަރުކާރުން  ދާންވީތޯ  އަޅުަގނޑުމެން 

ެގންދަ ކުރިއަށް  ބިންަގރާހުގަ ޝަރީޢަތް  ބަންދުކޮށްފާނެ.  ވެސް  ރަށްރަށުަގިއ  ފަޅު  އެހެންެވއްޖެއްޔާ  ވެސް    އިން. 

ބަންދުކުރުމަކީ އެީއ    އިވެސް ބަންދުކޮށްފާނެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގަ   އިބަންދުކޮށްފާނެ. އަދި ުގދަނެއްަގ

އިޖުރަ އިޞްލާހުވެެގންޢާމިދޭ  މިޮގތަށް  މާއްދާ  މި  އެހެންވީމާ،  ނުރަްއކަލުެގ  ތު.  ކުއްލި  މިޮގތަށް  ހާދިޔައީމަ  ލަތުަގއި 

ބަންދުކުރެވޭ މީހުންެގ ރައިޓްސް ހިފެހެއްޓުމުެގ ކޮބައިތޯ އެ ެގރެންޓީއަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތަށްދާނެކަމަށް 
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އްޔަރުކުރެވޭ އަދި  ވަނަ މާއްދާ. މީަގއި ީމހުން ހަ  6ެގ  203އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ދެން އަނެއްކާ މި އަންނަނީ  

ދަޢުވާކުރެޭވ    އިބަންދުކުރެވޭ މުއްދަތު ޖެހޭ އިލެކްޓްރޯނިކު ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ކޯޓަށް މި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް. މީަގ

އެހެންވީމާ ނެތް.  ކަނޑަެއޅިފަެއއް  އަނެއްކާމުއްދަތެއް  ނެތީމަ  ކަނޑައެޅިފައި  މުއްދަތެއް  ދަޢުވާކުރެޭވ  މި   ،  ވެސް 

  ، ފުނިޖެހުމަށް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މިީއ ަވކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފަިއ ނެތިއްޖެްއޔާ  ޝަރީޢަތްތައް ހަމަ

ވެސް ހަމަ   ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ނެތިއްޖެއްޔާ ހަމަ އެ ކޯޓުތަކުެގ ތެރޭަގއި މައްސަލަތައް އަނެއްކާ

 ތިންކަމުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މީެގ ކޮންސަރން  ، މިފުނިޖެހުމުެގ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެ. އެހެންވީމާ

އެބަ އުފެދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ އަދި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މިރޭ 

ރާއް ަމއްޗަށް  ރަށްތަކެއްެގ  ވަކިވަކި  ރާއްޖޭެގ  ސްޓެޓިސްޓިކްސްތަކުަގއި  އޮތުުމެގ  ހުށަހެޅުއްވި  ޖިއޮްގރަފީޮގތުން  ޖެ 

ެވސް   ޒިރުނުެވެގން އަދި ކުށްވެރިންހާނަތީޖާއަކަށް ވަރަށް ިގނަ މަްއސަލަތަކެއް އެ ަވކީލުންނާއި ައދި ޕްރޮސެކިއުޓަރުން  

  ލް އަޒިރުނުވެެގން ލަސްވާކަން ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެގ ތަޖުރިބާކޮށްފައި އެބަހުރި ރާއްޖޭެގ ޖުޑީޝިހާ

ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެްއެގ   އާމްދަނީ  ދަތުރުފަތުރުކުރުމަކީ ެވސް ފަނޑިޔާރުން  މި  މިހާރު އިންޮގތުން  ސިސްޓަމް 

ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވިފައި އެބަހުރި. އަދި ތަޙްޤީޤުކުރެވި ޖުޑީޝަލް ސިސްޓަމް ތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ  

 ކޮމިޓީ ތެރެއިން ެވސް އެކަންކަން އެބަ ފާހަަގވޭ ފަނޑިޔާރުން މީެގ ނާޖާއިޒު  ރީއަޝިމައްސަލަތައް އަޅުަގނޑުމެން ޖުޑީ

ނަަގ އެހެންވީމާފައިދާ  މެންބަރު  މުންދާކަން.  ިއއްޒަތްތެރި  އޮތް  ޙަ،  ރާއްޖޭަގއި  ހުށަހެޅުއްވިޮގތަށް  އެ  ލަޠީފް  ސަން 

މެން މައިންޑު ސެޓްކުރެވޭނެ ޮގތްތަކެްއ  ައޅުަގނޑު  ، ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމުެގ ތެރެިއން މިކަން ކުރެވޭނެ ލުިއޮގތްތަކެއް

އްކިލުެގ ފަރާތުން މި ވައެބަޖެހޭ ބަލަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގއި ހަމަ ފާހަަގކުރަން މި މު

ތް  ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންުގމަށް އިޢުތިރާޟެއް ނެތީކަމަށްވަންޏާ އެ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަ

ހިންުގމުެގ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް ލިބުމުެގ ރައިޓްސް އޮތުން. އޭރުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ެއއްެވސް  

، މި ކޮމްޕްލެއިން ނެތި ެއކަން ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ޮގތެްއެގމަތީން. އެހެންވީމާ

  އި އްކިލާ ވައި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާަގއި އެ ހިނަގމުންދާ ކަންތައްތައް. ދެން މި މުއްކިލާއި ަވކީލުންެގ މި ދ މެދުަގވަމު

އްކިލުެގ ފަރާތުން ވަވަކީލުންެގ މި ދެމެދުަގއި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާަގއި އެ ހިނަގމުންދާ ކަންތައްތައް. ދެން އަނެއްކަމަކީ މު

ލިބިފަ ކުރިަމތީަގއި  ޓަކައި ޤާޟީއަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް    ހުރި އަނިޔާ ދައްކާލުމަށްއި  ލައިްވކޮށް ޤާޟީއެްއެގ 

ެވއްޖެއްޔާ. އެއީ  ދެއްކޭނެތޯ. މިސާލަކަށް އެ މީހަކަށް ލިބިފައި ެވސް ހަމަ އުފެދޭ   ހުރި އަނިޔާ ރިޕްރެޒެންޓްކުރަން 

ްއޗެހި ހުރި އަނިޔަތަކާއި އެ  ސުވާލެއް. ފަނޑިޔާރު ހަމަ ލައިވްކޮށް ރަނަގޅަށް ފަނޑިޔާރު ކުރިމަތީަގއި ހުރެ އެ ލިބިފައި

،  ، މީަގއި އެބަހުރި ފުށުއެރުންތަކެއް. އެހެންވީމާލަތެއްަގިއ ކިހިނެއްތޯ އެކަންތައް ކުރަނީ. އެހެންވީމާހާދައްކާލަން ޖެހިއްޖެ  
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ަގއި އެ ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި    1ވަނަ މާއްދާެގ    163ދެން މިކަހަލަ ސުވާލުތަކެއް ހުރީމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ  

ތުެގ ޢާއްމު ާގނޫނުަގއި ހަމަތަކުެގ ތެރޭަގއި ހުރި މާއްދާއެްއ. އެހެންވީމަ، އެ މާއްދާ  ޢާއިޖުރަ  ހަމަތައް އެއީ ޖިނާޢީ

އިޞްލާޙުކޮށްފަ ކަނޑައަޅާފަ ހާ  ޞަޚާއް   އި ވަކިން  ބާބެްއ  ަވކި  ތެރެއަށް    އިލަތުަގއި  ބާބުެގ  މި  ާމއްދާ  އެ  ކީްއވެތޯ 

 ފިޓްނުވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ފުރުޞަތުެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ސުވާލުކުރަްއވައިފި.  

ލަތުަގއި ވެސް ވެބް  ހާވާނީ. އެ ސުވާލަކީ ޢާްއމު  އި އްވާފައަޅުަގނޑަށް އެނިގެގން އެ ދެ ބޭފުޅުން ސުވާލު ނޯޓުކުރަ

ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިވެެގން ޝަރީޢަތްތައް ބާއްވާކަމަށްވަނީނަމަ އެ މިސްޔޫސްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިދާނެތޯ. ދެން  

ކުލަ ލިބޭޔަލޯޔަރ  ދަޢުވާ  އެްއެވސް  ކަަމކީ  އަނެއް  ފާހަަގކުރެއްވި.  ވާހަކަ  އިޝޫެގ  ޕްރިވިލެޖުެގ  ފަރާތުން    ންޓް 

އުޒުރުވެރިވާނަަމވެސް ހަމަ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ެގންދާނީ މިޮގތަށް ެގންދިއުުމެގ ފުރުޞަތު ލިބޭތޯ. އަނެއް ސުވާލަކީ  

ނުރައްކަލުެގ   ކުއްލި  މިކަހަލަ  ހައްޔަރުކުރުުމެގ  މީހަކު  ތަނެއްަގއި  ކޮންމެ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން    އި ލަތުަގހާހޯމް 

ފަޅުރަ ނުވާނެކަމުެގ އި  ތަނެއްގަ   އިށެއްގަ ލިބޭކަމަށްވަނީނަމަ  މިޮގތަށް  މިކަން  ނުރައްކާ  މި  ހައްޔަރުކޮށްފާނެއޭ.  ވެސް 

ޔަޤީންކަން ލިބެނީ ކިހިނެއްތޯ. އަނެއް ސުވާލަކީ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައި ނެތިްއޔާ ދަޢުވާ ވަކި މުއްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި  

ހަމަ ބެކްލޮގްވަމުންދާނެ ނޫންތޯއޭ މައްސަލަތައް. އަނެްއ    ވެސް   ބޫރުނުކުރާކަމަށް ވަނީނަމަ އަނެއްކާއުފުލުމަށް އެ މަޖު

ސުވާލަކީ ލައިކޮށް ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިެވެގން ޝަރީޢަތްތައް ހިނަގމުންދާއިރުަގއި އަސްލު ފިޒިކަލީ މީހަކަށް 

ފަހަރު ވަރަށް ިގނަ  ލިބިފައި ހުންނަ އަނިޔާތައް ދެއްކުމުެގ ފުރުޞަތުެގ ޔަޤީންކަން ލިބޭނީ ކިހިނަކުންތޯ. އެީއ ބައެއް

ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް    އި މަޔާއެކުގަ ވެސް ހަމަ މިސްޔޫޒްކުރާ ކަމުެގ. އެހެންވީ  ސުވާލުތައް މީހުން އުފައްދާ ފުލުހުން

ހީވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލު ެއޮގތަށް އަމާޒުކޮށްލެްއވީ. އާދެ! ދެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލީ 

 ަވޑަިއަގތުމަށް. ވެވާބުދާރީ އިނޭގތޯ ެއއަށް ޖަ

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

ސުވާލު ބައިވަރު  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  ެގންދާނަން  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު  ސުވާލުތަކެްއ    ،އާދެ!  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ހަމަ 

 ޑިޒައިންވެފައި އޮތް ޮގތް ދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑުމެން މްކީކުރިމަތިކުރެްއވީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު މި މުޅި ސް

ނެތީމަ   ލަތުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތެްއ މިހާރުހާމިއުޅެނީ ދެކަމެއް ހާސިލުކުރަންވެެގން. ެއއްކަމަކީ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ  
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ައސްލު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަކަށް ދައްޗެއް ނެތް   އިއެ ދިމާވާ މައްސަލަ އެކަން ޙައްލުކުރަންެވެގން. ެއކަމުގަ 

އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ހަމަ ސީދާ ހަމަ ބަރާބަރަށް އެބަ ކުރިއަށްދޭ ހަމަ އޮންލައިންކޮށް ހަމަ ހުރިހާ  

 ެގންދެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމާއި ހަްއޔަރުކުރުމުން ފެށިެގންޮގސް ެވސް އެބަ ކުރިއަށް  ކަމެއް

ާގތްަގނޑަކަށް   ވަރަކަށް މީހުން މިކަމަށް އެބަ   100ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލިއިރު 

ފެށިެގ  ،ބައިވެރިވޭ މީހުން  ތަޙްޤީޤުކުރާ  އެއީ  ޑޮކްޓަރުންނާއި  އެބަ ޝާމިލުވޭ.  މީހުންނާއި  ހެކިބަސްދޭ  އެ  ޮގސް  ން 

ތެރޭަގިއ   ޕްރޮސެސް  މި  ޮގސް  މިހެން  މީހުންނާއި  އަޑުއަހާ  ބަޔާން  މީހުންނާއި  މީހުންގެ   100ބަޔާންދޭ  ވަރަކަށް 

ލަތުަގއި ހާ  ދިމާވި ޮގންޖެހުމަކީ މި ކުްއލި ނުރައްކަލުެގ  ،ބައިވެރިވުން އެބަޮއވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވި ކަންބޮޑުވުަމކީ

މީހުން ރިސްކުކޮށްެގން ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައެްއ    100ކޮށް މި ބަލިމަޑުކަމުެގ ތެރޭަގއި އުޅޭއިރުަގއި  ޞަ އަދި ޚާއް

، ކުއްލި ، ެއއީ ެއއްބައި. އެހެންވީމާވެސް ެގންދަންވީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެ ސުވާލު ފުރަތަމަ މި އުފެދުނީ. އެހެންވީމާ

މި އަންނަނީ. ދެން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި   އިމަލުކުރާނެ ޮގތްތަކެއް މި ާގނޫނުެގ އެއްބައިގަ ލަތުަގއި ޢަހާނުރައްކަލުެގ  

މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރެއްީވ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅާ ތަނެްއަގއި ބަންދުކުރެވިދާނެތޯ. މި ާގނޫނު ކިޔަންވާނީ ރާއްޖޭަގިއ  

ރޯލާ ބެހޭ ާގނޫނެއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފައި ޮއވޭ. އެ  އާއި ޕެ  ހުރި އެހެން ާގނޫނުތަކާ ވެސް އެްއކޮށް. ޕްރިޒަންސް

ޝާއިޢުކުރަންވާނެ   އިތެރޭަގއި މީހުން ބަންދުކުރާ ތަންތަން ެގޒެޓްގަ   ާގނޫނުަގއި އެބަހުރޭ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑަައޅާފަ. އޭެގ

އެކަހެރިކޮށެއް ނޫނޭ ިމ ، އެ ާގނޫނުެގ އަިއސޮލޭޝަނެއް، އެ ާގނޫނާއި ަވކި  ކަމަށް ކަނޑަައޅާފައި އޮވޭ. ެއހެންވީމާ

ާގނޫނު ކިޔާނީކީއެްއ. މާނައަކީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ތަނެކޭ ބުނީމަ އެއީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ޕްރިޒަންސް  

ލަތު ބެލުމަށް ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއ  ހާާގނޫނުެގ ދަށުން އިޢުލާންކޮށްފައި ހުންނަ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެއޭ. އެތަނުެގ  

އާދެ! އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕްރިޒަންސް ކިޔާ މީހަކު ކަނޑައަޅާފައި ހުރޭ ޖަލުެގ   ކްޓަރ ޖެނެރަލް...އިންސްޕެ

، އިންސްޕެކްޓަރ  ލަތު ބަލައި އެއީ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ފާރަވެރިވާން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މީހަކު ހުރޭ. އެހެންވީމާހާ

، އިދާރީޮގތުން ވެސް އެކަން  ލަ ކޮންމެ ކަމެއްެގ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ ޖެނެރަލްެގ ބާރު ޖުރިސްޑިކްޝަން ހިނާގނެ އެކަހަ

ާގނޫނުން ކަނޑައަޅާފަ. އެހެންވީމާ  ޮގތްޮގތް އެބަހުރޭ  ތި ވިދާޅުާވ  ބެލޭނެ  ާގނޫނު ކީމަ  މި  ާގނޫނާ އެްއކޮށް  ، އެއީ 

ންބަރު ސުވާލުކުރެްއވީ ދެވަނަ  ކަމަކަށް މެ  ކަންބޮޑުވުމަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްެގ ޙައްލެއް ލިބިެގން އެބަ ދޭ. ދެން އަނެއް

ވަނަ މާއްދާ. އެއީ މިހާރު   163އޮތީ    މި  އިލަތުެގ އިތުރުން މި ާގނޫނަށް އިތުރުކުރެވިފަހާ ކަމަކަށް ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ  

މިާވޮގތަކީ ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް މި ެގންދެވެނީ އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުން   އިޢަމަލުކުރަމުން މިދާ އުސޫލުގަ 

ެވސް ހަމަ އިންސާނަކު އެބަ    ކަނި. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށުަގިއ އަދިެވސް އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުމަށްއެ

ވެސް    ޮއންނަނީ އެްއޮގތަކަށް  އަޑުއެހުމުަގއި މި  އިބްތިދާޢީ، ވަރަށް ިގނަ ޚަރަދު އެކަމަށް އެބަ ދޭ.  ދާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ
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ދިނުން. ތު ާގނޫނުަގއި ބުނާޮގތުން އޮންނަނީ ތާވަލުޢާސުވާލުކުރުމާއި ެއކަންކަމެއް ނޫން. އޭަގ މި އޮންނަނީ އިޖުރަހެކިންނާ  

މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތުެގ ތާވަލެއް. ެއއީ އިދާރީ އަޑުއެހުމެއް އަސްލު އެ އަޑުެއހުމަކީ. އޭަގއި މި ހެކިންނާ 

ނުދައްކާނެ. ވާހަކައެއް  ހުސްވަނީ   އިޭއަގ  ބެހޭޮގތުންނެއް  ދެފަރާތަށް  ބަލައިލާ  ހަމަވިތޯ  ލިޔުންތައް  ވާހަކަދަްއކާނީ 

ތާވަލު ބަލައި  ައޑުއެހުންކޮންދުވަހެއްތޯ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ހިނާގނީ.  އޭަގިއ  ކަންތައްތައް  މި  މި   ކުރުމާއި  ވެސް 

ތަކެއް ެއބަހުރި. ދެން ޝަރީޢަތްތައް ، އެކަންކަމުަގއި ދަތިެގންދަންޖެހެނީ މިހާރު ހަމަ ފިޒިކަލީ ޮގސްެގން. އެހެންވީމާ

ނޫން. ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ އެކަމަށް ރުހިއްޖެއްޔާ    ހިންުގމުަގއި ެވސް މިދަންނަވާހެން އެ ކޮންމެ ޝަރީޢަތެއްެގ ވާހަކައެއް

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ހެއްދެިވޔަސް  ެއޮގތަށް  ޮގތެއް.  ރަނަގޅު  އެންމެ  ހަމަ  ެއއީ  ވެސް  ެގންދިއުމަކީ  ކުރިއަށް  އެކަން 

އެޮގތަށްމައް ނެތް.  ެއއީ    ސަލަެއއް  އޮބްޓްކުރައްވާނެހެން.  އެޮގތަށް  މީހުން  ިގނަ  ަވރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް 

ވަކީލުންެގ ފުރުޞަތު ލިބުމާ، ޚަރަދު ކުޑަވުމާއި މިކަހަލަ ބަިއވަރު ކަންކަން މީަގއި ހިމެނޭނެތީ. ދެން އެ ސޭފްގަޑުސް،  

އޮން އެޮގތަށް  ބެލެންސަސް  އެންޑު  ޗެކްސް  ވާހަކަެއްއ  އެ  ކޮމްޕްރަމައިޒުކުރާ  އެކަމަކަށް  އިނޭގތޯ.  ނަންޖެހޭނެ 

އަޅުަގނޑުމެން ެއއްވެސްއިރަކު ނުދައްކަން. ދެން ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާުމެގ ތެރެއިން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ  

ެއއްވެސް ދަތުރެއްނުކުރާނެ  ލޯންޗެްއ ޗާޓަރުކޮށްެގނެއް  ނޫނީ  އެްއވެސް ދަތުރެއް ނުކުރާނެ ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކޮށްެގން  

ކަނޑައަޅާފަިއ އޮންނަ އުސޫލެްއ.   އިޢާއްމު ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާުމެގ ތެރެއިން ދަތުރެްއ ކުރެވެން އޮްއވަކާ. ެއއީ ލިޔެފަ

ންޖެހޭ އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ިމއުޅެނީ އެ އުސޫލުެގ ތެރޭަގއި. އެހެން އުޅޭއިރުަގިއ ބަެއއްފަހަރު ޭއެގން ބޭރުން ދާ

މެދުވެޮގތް އަދި ރިވަނީޮގތް  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނިޒާމެއް  ައުގހެޔޮ  ނިޒާެމްއ،  އެކަހަލަ  އެހެންނަމަވެސް،   .

ވަނީ ވެސް ބޭނުން  ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން  އި، އެކަުމަގމަ ބައެއްކަހަލަ ދަތިތައް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާނެތީ  އިއިުމވެފަާގ

ރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ރޭވިެގންދާން. ދެން މުއްދަތުތަކުެގ ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ  ެގ ތެރެިއން އެކަން ކުދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމު

ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ  ދިނުމުަގއި  މުއްދަތު  ޭއަގއި  ވާހަކައެއް.  ރަނަގޅު  ދަންނަވަ؟ މިއީ  މިހާރު  ފާއިއަޅުަގނޑު  ނަން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެެގން މިއުޅޭ މައްސަލަ. ހަމަ މި ވަރަށް ފަހުން މި ލޮކްޑައުންެގ ތެރޭަގއި ދިާމވާ ކުޑަކުދިންނާމެދު 

ވާކުރުމާމެދު ޮގތެްއ  ޢުދުވަސް މި އޮންނަނީ ދަ  30މަލު ހިންުގމުެގ މައްސަލަތަކުަގއި ާގނޫނު ބުނާ ޮގތުން  ޢަބަދުއަޚްލާޤީ  

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކުޑަކުއްޖާެގ އެސެސްމަންޓެއް ނުެއއްހެދޭ، ޑޮކްޓަރަކަށް ނުދެއްކޭ،    ،ނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް

އްސެްއ  ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް މަސައްކަތެްއ ނުކުރޭ. ސައިކޭޓްރިސްޓު ހުންނެވީ ޭގަގއި. އެހެންވީމަކާ އެ ރިޕޯޓްތަކާއި އެްއޗެ 

 2ވެސް މި ދިޔައީ ާގތްަގނޑަކަށް    ސާލަކަށް މިހާރުނުއެއް ލިބޭ. ދެން ައޅުަގނޑުެމން ވަކި މުއްދަތެއް ޖަހައިެގން މި

މަހެއްހާ ދުވަސް މިކަމެއްަގއި މި ދިޔައީ. އެހެންީވމާ، ވަރަށް ދަތިކޮށް ސައިކޮލޮޖިސްޓުެގ ެގއަށް ޮގސްެގން    3މަހެއް،  

މި   ،މަވެސް ސައިކޭޓްރިސްޓުން ބަލާ ޮގސްެގން ެއކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ަމއްސަލަތައް މި ކުރިއަށް ެގންދެވުނީ. އެހެންނަ
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ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ެއއަށް ކޮންމެވެސް އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖެހުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވެެގން މި އުޅޭ ޮގތަކީ.  

އެހެންވެ، ެއއްޮގތަކަށް ެވސް މިއީ އަނެއްހެން މީހުންެގ ޙަްއޤުތައް ހަނިކުރަން މި އުޅެނީކީއެއް އެްއވެސް ހާލެއްަގއި  

އް އޮތްވާ އެކަން ފަސޭހަކުރާކަށެއް ނޫން. އެކަމުަގއި ހުރި ދަތިތަކާއި އެކަުމެގ ލޮޖިސްޓިކްސް  އެކަން ނުކޮށްވާނެ ޮގތެ

 އުސޫލުތަކެއް އޮންނަން ބޭނުންވާތީ އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޮގތަށް  ޞަހުރި ޮގތުން އޭެގ ޚާއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތްޮގތަށް  ހުށަހެޅިފައި  ާގނޫނުަގއި  މިހާރު މި  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ކުރެވެނީ.  މި  ތާއީދު   

ބޫލުކުރަން  ޤައަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނެއްހެން ާގތްަގނޑަކަށް ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު އެރުވިއްޖެހެން ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑު  

އަޅުަގނޑު    ،އިނޭގތޯ ކަންބޮޑުވުން  ވިސްނުން  ޤަތި  އަޅުަގނޑުެގ  ބަލަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ހުރީ ބޫލުކުރަން. 

އެފިޝެންޓްކޮށް މި ސްމާޓްކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަުގތަކެްއ ހޯދުން. މިއީ ޭއަގިއ ައޅުަގނޑުެމން  

ނަންބަރަށް ބަލައިެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޚިދުމަތް ދެވޭ ޮގތަށް ބަލައިެގން ކޮންކޮން ދިމަދިމާލަކުންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ލަިއެގން އެ މަަގށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުން. ޝުކުރިްއޔާ. މި އެފިޝެންޓްކުރެވޭނީ ބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޑރ.ނަޒީރު އެޑްކޮށްލަްއވާނެ ވާހަކަފުޅެއް އެބައޮތްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

، އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕީ.ޖީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއަވއިފިހެން. އެހެންވީމާ  ،ނޫން

 އެކަމަށް މިފަހަރު ހަމަ ސްކިޕްކޮށްލާނީ އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތަކަށް އަނެއްކާ މި އަރުވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެން، އަޅުަގނޑު ދެވަނަ  

 މޫސާ ސިރާޖު.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތުެގ ާގނޫނުަގއި  ޢާޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ މުއްދަތާއި ުގޅިެގން ައދިވެސް ސުވާލެްއ އޮތީމާ. މިހާރު އިޖުރަ

ރ ޖެނެރަލް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އަންގައިފިނަމަ އިތުރު  ކިުއޓަދުވަސް ދީފައި. އަދި ޕްރޮސެ   30  މި އޮންނަނީ ތަޙުޤީޤަށް
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ޮގތަށް. އަޅުަގނޑަށް   ުމއްދަތުތަކުެގ ތެރޭަގިއ ވެސް ތަޙުޤީޤު ނުނިންމޭތީ މުއްދަތު ޤަމުއްދަތު ލިބޭ  ބޫލުކުރެވެނީ އެ 

ފައި އޮތް ބިލުަގއި މި އޮތީ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުުމެގ  މިހާރު ހުށަހެޅި  ،އިތުރުކުރަން އެދެނީ ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް

އެޮގތަށް ހުށަހެޅި  ؟ ބަދަލުަގއި އިތުރުކުރެވޭނެ ޮގތަށް. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ެއޮގތަށް ބަދަލު ނުކުރާންވީ ކީްއވެެގންތޯ

 45؟ ވެސް އެބައިން ދޯދުވަސް ނެޭގ ޮގތަށް    45ދުަވސް،    40މިހާރު މި އިނީ  ؟ އެ ިވސްނުމުަގއި އިނީ ކިހިނެްއތޯއޭ

ދުވަހުެގ އިތުރަށް އެހާ ބޮޑު މުއްދަތެއް ެއއީ ފުރަތަމަ  30؟ ދުވަސް ވެސް އިތުރަށް އެއަށްުވރެ އިތުރަށް ބޭނުންވަނީތޯއޭ

ތް ހިންާގއިރުަގއި ޙައްޤުތައް  ޢަން ޝަރީސުވާލަކީ. ދެވަނަ ސުވާލެއްެގ ޮގތުަގއި މިއީ މި ޮގތަށް ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސްއި

ޮގތަކީރައްކާތެރި   ވިސްނުންހުރި  ކޮބައިތޯއޭ  ކުރެވޭނީ؟ ކުރުމަށް  ެއޮގތަށް  އެކަން  ޙައްޤުތައް  ؟ ކިހިނެއްތޯއޭ 

މަލުކުރެޭވނީ މި ޮގތަށް ކުރާއިރުަގއި.  ޢަކަށަވަރުކުރުުމގައި. މުަވއްކިލުެގ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުަގއި ކިހިނެއްތޯއޭ ީމަގއި  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޑރ.ނަޒީރު ނޫނިއްޔާ ުއސްތާޛު ޝަމީމް. ޑރ.ނަޒީރު ކުރިއަށް ެގންދަވާ. ޝު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

ރ ޖެނެރަލާިއ  ކިއުޓަޕްރޮސެއްސަކީ  އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތީަގއި ާގނޫނީ ޮގތުން ތި ުމއްދަތުތަކާއި މި ހުރިހާ ެއްއޗެ

ހުރި ކަންތައްތަކެްއވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕީ.ޖީ ކަންނޭނެގ ތިއަށް ޖަވާބު ދިނުން ރަނަގޅުވާނީ   ޕޮލިހުންނާއި ުގޅިފައި

 ؟ދެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރ ޖެނެރަލް. ކިއުޓަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޕްރޮސެ

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލް

ދުވަހުެގ ކަންތަކުަގއި މި   30އަޅުަގނޑު ދެންމެ މި ދަންނަވާލީ    .ދުަވހުެގ ވާހަކަ އެބައޮތް  30އާދެ! އާދެ! ރަނަގޅު  

ހޯދަންޖެހޭ.   އެބަ  ލިޔުމެއް  ޑޮކްޓަރުެގ  ދަންނަވާހެން  މި  މިީއ  ވާހަކަ.  ދަތިތަކުެގ  އުޅޭ  މި  ދިާމވެެގން  ވަުގތު 

ކަންތައްތައް ނޫން  ޮގތަކަށް  ލިބޭ  ވަުގތު  މި  ލިޔުންތައް  އެ  ހޯދަންޖެހޭ.  ލިޔުމެއް  ބައްޓަންވެފަިއ    ސައިކޮލޮޖިސްޓުެގ 
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، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުއެއް އިނޭގ ކިހިނެއް ކަމެއް ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ހާލަތުެގ ކަންތައްތައް  ހުރީކީއެއް. އެހެންވީމާ

ެއކަމުަގިއ ސީދާ ދުވަހެއް ދަންނަވަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުޑަކޮށް އުނދަޫގވެދާނެހެން. އޮންނާނީއެއް. އެހެންވީމާ   ،

ދެން، މިއީ  ިމ    ދެން،  ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު  ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް. އަދި އެ މުއްދަތުތަކާ  ކަމަކަށް  އަނެއް 

އިތުރަށް މުއްދަތު    ،މަސައްކަތާއި ހަވާލުިވއިރުަގއި އޮންނަ ޮގތަކީ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެްއަގއި ުމއްދަތު

މުއްދަތު ލިބޭ ޮގތަށް އޮންނަނީ. އަނެއް ެއކަމުަގއި ެއއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެްއ    ބޭނުންވާ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ފޯމެއް ހުށަހަޅާލީމާ

ޕީ.ޖީ އޮފީހަކުންނެއް ެގންުގޅެފައެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ތަޢާރުފުކޮށްެގން މިއުޅެނީ ޭއެގ އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން  

ސަބަބެއް އޮތީިވްއޔާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުެގ    ހުށަހަޅާ ސަބަބު ސާފުކޮށްދީފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންވިންސްާވވަރުެގ

 އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ ކީްއެވެގންތޯ  ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިައށް ކޮށްދެނީ. އަދި އޭެގ

ުގޅިެގންތޯ ކަމަކާ  ކޮން  ވެސް؟ ވެސް.  ސާފުކުރަންތޯ  ދުވަސްކޮޅަ؟ ކޮންކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުން  އޭރުން 

ޕަސެންޓް މައްސަލައިަގއި މުއްދަތް އިތުރުކުރަނީ މިވެނި ކަމަކާ ުގޅިެގންނޭ.   80ދަންނަވާލަން އިނޭގނެ މިސާލަކަށް  

ެއޮގތަށް   ކަމެއްެވއްޖެއްޔާ  ރަނަގޅުކުރެވިދާނެ  އެޑްރެސްކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއީ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ 

ޮގތަ ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަޖެހިފަ.  ހުރީ  މިހާރު  އިންތިޒާމުތައް  އެ  މުއްދަތު ށް   ،

އިތުރުކުރުމުެގ ކަންތައް މިހާރު އޮންނާނީ އެހާ ފަސޭހަ ޮގތަކަށް ނޫން. ތަންކޮޅެއް ޓައިޓްކޮށް އެކަން އަޅުަގނޑުމެން  

އްތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ  މިހާރު މި ެގންދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ެވސް ނޭނެގ ކިހާ މުއްދަތެ

ޖަވާބެއް   ނޭނެގ  ައޅުަގނޑަކަށް  އެކަމަކަށް  އެހެންވީމަ،  ޖެހޭނިއްޔެ.  ހާލަތެއްަގއި  ނުކުރެވޭ  ތަސައްވުރު  ހާލަތެއްަގއި 

ްއ  އެއީ އެ  .ދަންނަވާކަށް. ދެން ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުުމެގ ވާހަކަިއަގއި ައނެއްހެން އާންމު އުސޫލުން ހަމަ ކުރިއަށްދާނެ

ކިއުޓަރުންނަށް އޮންނަ އާންމު އިރުޝާދަކީ ވެސް ެއ ބޭފުޅުންނަކީ ރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ ޕްރޮސެކިއުޓަކަމަކަށް ޕްރޮސެ

، މި މުވައްކިލެްއެގ  ދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރަންދާ ބައެކޭ. އެހެންވީމާޢަކުށް ސާބިތުކުރަންދާ ބަޔަކަށްުވރެ ބޮޑަށް މިއީ  

ރ ކިުއޓަވާ ލިބޭ މީހާެގ ޙައްޤެއް ެގްއލޭ ކަމަށްވަންޏާ އެކަން ފާހަަގކުރުމަކީ އެއީ ޕްރޮސެ ޢުދަ  ،ޙައްޤެއް ގެއްލޭ ކަމަށްވަންޏާ

މަސައްކަތުެގ   ބޭފުޅާެގ  ެއ  ކަމެއް.  ޖެހިވަޑަިއަގންނަވާނެ  ކުރަްއވަން  ވަކީލު  ވަޑަިއަގންނަވާ  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ 

ކިއުޓަރުންެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑުެގ ތެރޭަގއި ވެސް  ޕްރޮސެމަސްއޫލިއްޔަތުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް. އެ ވާހަކަ އޮންނާނެ  

މިހާރު ހިމަނާފަ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް  

ން ދަންނަވާކަށް ތުން ކުރައްވާ ކަންތައްތަކަށް އަސްލު އަޅުަގނޑަކަށް ކޮމެންޓެއް އެހެޢައޭަގއި ކުރެވޭތޯ. ދެން ޝަރީ

އެހެންނަމަެވސް އިނޭގ.  މަުގތަކެއް   ،ނުއެއް  ކުރެވޭނެ  ެއކަން  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލީ  ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ގާއިމުކުރެވޭތޯ ައޅުަގނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ދަންނަވާލަން ބޭނުންފުޅުވޭ.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޕީ.ޖީ. ުގޅުންހުރި ސުވާލެއް

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  

  ،ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ މުއްދަތު ހަމަ ހުރިހާ މައްސަލައެއްަގއި މި ލޮކްޑައުނެއް މިކަހަލަ ހާލަތެއް

؟ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތެއް އަިއއްސިްއޔާ ހަމަ ހުރިހާ ބާަވތެއްެގ މައްސަލަެއްއަގިއ މުއްދަތު އިތުރަށް ބޭނުންވާނެތޯ

ޕްރޮސެ ކަމަށް  ކިއުޓަނުވަތަ  ބޭނުންވާ  ވަުގތު  ތަޙުޤީޤަށް  މައްސަލައެްއަގއި  މި  މައްސަލައެްއަގއި  ވަކި  ޖެނެރަލަށް  ރ 

ެއ ؟ ހަމަ ހުރިހާ މައްސަލައެއްަގއި ެވސް ނޫނީ ބޭނުންވޭތޯ؟  ވަުގތު ބޭނުންވާނީފެންނަ މައްސަލައެްއގައިތޯ ިއތުރަށް

 ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

. ެއީއ ކޮންމެ މައްސަލަެއއްަގއި  އާދެ! ވަރަށް ރަނަގޅު ސުވާލެްއ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ވިދާޅުވީ ރަނަގޅު ވާހަކަެއއްހެން

ބޭނުން ނުވެދާނެ. މިސާލަކަށް މަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަލަެއްއަގއި ހެކި ބަސް ދޭން ތިބޭނީ ފުލުހުން. އަތުލައިަގންނާނީ 

ދެން   ނެޭގނެ.  ވެސް  ބަޔާން  މީހުންެގ  އެ  ބޭފުޅުންވީމަ  މަސައްކަތްކުރަްއވާ  ލައިނުަގއި  ފްރަންޓް  އެ  ފުލުހުން. 

، އެކަހަލަ ދަތިތަކެއް އެބަހުރި. ފުލުހުންެގ ލެބޯޓަރީ މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސްޓްރެޗްވެފަ. އެހެންވީމާ  ،ސްއެހެންނަމަވެ

ރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅުްއވާ މައްސަލަތަކެްއަގިއ  ކިއުޓައަޅުަގނޑަށް މައްސަލަެއއް ނެތް ތި ވިދާޅުވާހެން އޭަގއި މި ޕްރޮސެ

ބަދަލުކޮށްލެ ެއޮގތަށް  ޮގތަށް  މުއްދަތު މުއްދަތުދޭ  ހުންނާނެ  އެ  ހީަވނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅުހެން  އެންމެ  އްިވޔަސް 

 ބޭނުންނުވާ މައްސަލަތައް ެވސް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުރުޞަތެއް. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ސާފުެވއްޖެ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުގެ ދެވަނަ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް
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އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް ދަންނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަން. އެއްކަމަކަށް ދެންމެ ޑރ.ނަޒީރު ފާހަަގކުރެއްިވ  

ނޭގތޯ މި ކޯޓުތަކުެގ ެއފިޝިއެންސީ އިތުރުކުރަން  ކަމެއް. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ ޑރ.ނަޒީރު އި

ޓަކައި ވެސް އަޅުަގނޑު    ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންނުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން. އެްއޮގތަކަށް ެވސް އެހެނެއް ނޫން. ދެން އެ ރެކޯޑަށް

ދައުލަތް ހިންުގުމެގ    އެކަން ސާފުކޮށްލަދީފައި ބާއްަވން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ އެހެން ކަންކަުމަގއި މި

އެހެން ކަންކަމުަގއި މުޅި ދަުއލަތުެގ ހިންުގމުެގ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކޮށްެގނޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަން ވެސް ކުރަންވާނީ.  

މިއީކީ ެއއްކަލަ ތަފާތު ކަމެްއެގ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ ބަލައިެގން ެއކަމަށް ޮގތްޮގތް ނިންމާކަށް ނުވާނެއޭ. ެއއީ 

ދަންނަވާ ސަބަބުތައް ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ދަންނަވައިފިން. ދެން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެހެން މި  

ބޫލުކުރެވޭ ޤަރ ޖެނެރަލް ދެންމެ ވިދާޅުވިހެން އެއީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރު އެބަ  ކިއުޓައަނެއް ކަމަކީ ޕްރޮސެ

ވާ މޭރުމުން މީެގ ވިސްނުން ެއއާިއ ދިމާލަށް ެގންދަން. އެއީ ީމެގ ޗެކުތަކެއް  އަޅުަގނޑަށް މިއީ އެ ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅު 

ވެސް އަޅުަގނޑު    ތްތައް ހިނުްގން އެއީޢަލެވެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި މިއީ އޮންލައިންކޮށް ކޮންމެހެން ހިންަގންޖެހޭ ޝަރީ

ފުރިހަމައަށް   އެހެންވީމާޤަހަމަ  ކަމެއް.  ތެރެބޫލުކުރާ  މީެގ  ހަމަތައް  އެ  އެީއ  ،  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ލީމައި  އަށް 

ެއއީ ރަނަގޅު ޗެކުތަކެއް    .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާ ހަމަ ގައިމު ވެސް މިކަން ކުރަން ބާރަކަށްވާނެ ކަެމއް

ލޮކް ތްތައް މި ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ހިންުގން. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް  ޢަލެވުމާއި އަދި ކޮންމެހެން ހިންަގން ބޭނުންވާ ޝަރީ

ޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ޢާޑައުންެގ ހާލަތަށް އެބައާދޭ ބަދަލުތަކެއް އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ރި

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މިއަށް ޮގތެއް ނިމިެގން ދާއިރު ލޮކްޑައުންެގ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކީަގއި ދެން 

ޅުަގނޑުމެން ެގންނާނެ ބަދަލުތައް ވެސް އިނޭގތޯ. މި ދެންނެވީ ަވރަށް ހާޝްކޮށް ލޮކްޑައުންެގ  އެކަން ކުރާނެ ޮގތްތަކަށް އަ

ހާލަތެއްަގިއ އޮންނައިރު ކަންތައްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާ ޮގތަށް ތަފާތުވާނެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ލޫޒަން އަޕްވެފަިއ  

. އެހެންވީމަ، އެއަށް ރިާއޔަތްކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއިން  މި ދޫކޮށްލެވިފައި އޮންނައިރެްއަގއި ެއކަން ކުރާނެ ޮގތާއި

ޮގތެއް ނިންމުމުަގއި ތި ބޭފުޅުންެގ ބޮޑު އިޢުތިރާޟެއް އޮންނާނެތޯ އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ 

ން އަދި ލޮކްޑައުނަށް އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަައކީ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ ލޮކްޑައުން އެބަ ނިމުމަކަށް އާދޭ. ދެ

ހުޅުވާލުމަށްފަހު ސަރުކާރުެގ ާވހަކަފުޅު އަޅުަގނޑު ައޑުއަހާލީމަ، އަޅުަގނޑަށް ވިސްނުނު ޮގތަކީ ދެން ހުޅުވާލުމަށްފަހު  

  ވެސް ޮގތްތަކެއް ނިންމަވާނީ ކަމަށް. އެއީ ެއކަން ކުރެްއވޭނެ   ދެން ކަންކަން ހިނާގ ޮގތް ބެއްލެވުމަށްފަހު އަނެްއކާ

، އެ ހާލަތްތަކަށް ބަލައިެގން އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ޮގތެްއ  ބޫލުކުރަނީ ސަރުކާރަށް ވެސް. އެހެންވީމާޤަކަމަށް އަޅުަގނޑު  

ކިހިނެއްތޯވާނީ ާގނޫނުތަްއ  ؟ ނިންމިއްޔާ  އެހެން  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  މި  ެއއާެއކީަގއި  ދަންނަވަނީ  މި  މިސާލަކަށް 

އެޖެންޑާގައި ވެސް  މިހާރު  އެބަހުރި  ހަދަން  ކޯޓުތަކެއް  ޑިސްޓްރިކްޓް  މިސާލަކަށް  އިނޭގތޯ.    ފާސްކުރެިވެގންދާއިރު 
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، އެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތައް ހެދި އެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތައް ވަރުަގދަކުރެވި އެ ކަންކަން ހިނގައިެގންދާއިރު  އެހެންވީމާ

ެވސް މިއަށް.    އްޔާ ައޅުަގނޑު ހިތުން އެ އަންނަނީ ސޮލިއުޝަނެއް އަނެއްކާ އޭެގ ތެރެއިން މި ެމކޭނިޒަމް ެގނެިވއްޖެ

ތެްއަގިއ  ޢައެއީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއ ެއއީ ފަހުެގ ތާރީޚެްއަގއި މިސާލަކަށް މި އޮންލައިންކޮށް ކުރެޭވ ޝަރީ

އޭނަ ެއއްބަސްނުެވދާނެ އެކަން ކުރަން ވެސް  އަދި މުވަްއކިލު ނުވަތަ އެ ދަުއވާ ލިބޭ ފަރާތް އެއީ އާންމު ރައްޔިތު މީހާ  

ތް ދަށު ކޯޓުން ނިމޭ ޮގތަކުން އޭނަ އެ ބުނެފާނެ ތިކަން  ޢަތެއްކޮށްފައި ޝަރީ ޢައިނޭގތޯ. އޭނަ އެއްބަސްެވެގން އެ ޝަރީ

ން މީހެކޭ ވާހަކަދެްއކީ. ހަދާފައި އިން ވޯޑިއޯެއކޭ އިނޭގތޯ. ދެ  ހިނގިއިރު ތިމަންނަެގ ވަކީލެްއ ނޫނޭ އަސްލު އެހެން

މި   ،އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ މިކަހަލަ ކަންކަމުަގއި ހަމަ ޗެކްސް ލެވޭނެ އިނޭގތޯ. އަދި ލާނެ ވެސް މެ. އެހެންނަމަވެސް

ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މިކަން ނުކުރަނީކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ނެތިެގން ނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑު  

މި ސިސްޓަމަށް އެ ބަދަލުކޮށްލަން އަދި ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށް. އަދި ކޮންމެހެން   ،ބޫލުކުރަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސްޤަ

ކޮވިޑް އައުން ައއުމާއި ނައުމެއް ވެސް ނޫން. އޭެގ މާކުރިން ވެސް ހަމަ ގައިމު ވެސް ވަރަށް ިގނަ ޤައުމުތަކުަގއި ިމ 

، އަޅުަގނޑު އެދޭ ކަމެްއ  ނާނެ. އެހެންވީމާ ޓެކްނޮލޮޖީ ހުންނާނެ. އެކަމަކު މީހުން މިއަށްނުދާ ސަބަބުތަކެއް ވެސް އޮން

އެކަން  ބޭފުޅުން  ތި  އަދި  ބޭނުން.  ވެސް  މަސައްކަތްކުރަން  އެ  ވެސް  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑު  ވެސް  އަދި  އެއީ 

ކޮބައިތޯ ފަިއދާތަކަކީ  ހުރި  މީަގއި  އިނޭގތޯ.  ކޯންސް  އެންޑް  ޕްރޯސް  މީެގ  ރަނަގޅު.  އަދި  ؟ ކޮށްދެއްަވއިފިޔަސް 

ވަރަށް ިމއީ އޮނެސްޓްކޮށް ތި ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވެދެްއވަން. ީމަގއި ހުރި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް    ެގއްލުންތަްއ ވެސް

އަދި ރަނަގޅު  ؟ މީެގން ދިމާވާނެ ދަތިތަކާއި ައދި ެގއްލުންތަކާއި އަދި ނުރަނަގޅު ކަންތައްތަްއ. ެއއީ ވެސް ކޮބައިތޯ

ކޮބައިތޯ ބެލެންސްކޮ؟ ކަންކަމަކީ ވެސް  ވަރަށް ެއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މީަގިއ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ  ށްލެވުނީމަ 

ބޮޑަށް ޮގތެއް ނިންމަން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ހިތަށް އެރީ އެ ދެތިން ކަމެްއ ފާހަަގކޮށްލާފައި މި ދެންނެވި ސުވާލަށް  

ހާ އެ  ބަދަލުެވެގންދާިއރު  ހާލަތު  ލޮކްޑައުންެގ  ެއއީ  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  ލިބިއްޖެއްޔާ  ޖަވާބެއް  ުގޅޭޮގތަށް ވެސް  ލަތާއި 

ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކިހިނެއްތޯ  ެގނައުން  ިއޞްލާޙުތައް  މި  ޮގތަކަށް  ކުރެވޭނެ  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް މުޤައްރިރު. ؟ ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ެއ ދެ ބޭފުޅުންނަށް. 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސެ
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ލާނަން. މިއީ ލޮކްޑައުންެގ ހާލަތު ބަދަލު އަންނާތީ އަޅުަގނޑުމެން އިއާދެ! އަޅުަގނޑު އެ ދެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭތޯ ބަލަ

ދައްކަނީ އަނެއްހެން ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ާގނޫނު މިހާރު ޑްރާފްޓްވެފައި ޮއތް ޮގތުން މި  

ހާލަތެއް އަދި ބަލާ އާފާތަކާއި ުގޅިެގން ކަމަށް ވިޔަސް ނުަވތަ އެހެން ކަމަކާއި ުގޅިެގން ވިޔަސް، އެކަހަލަ ހާލަތެްއ  

ދަންޏާ  ، މި ލޮކްޑައުންެގ ހާލަތު ލުއި މި ެގންސިްއޔާ ކަންތައް ކުރާނެ ޮގތުެގ ވާހަކަ މީަގއި މި އޮތީ. އެހެންވީމާއްއައި 

ވަކި ތަފާތެއް ވިސްނުެމއް ެގންނާނީތޯ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެ ޖެނެރަލްކޮށް މި ކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި ކަންތައް ކުރާނެ  

ޮގތެއް އޮތީމަ އެވަރުން ފުދޭނެހެން. ދެން އޭެގ ތެރެއަށް ލޮކްޑައުން ލުިއވެއްޖެއްޔާ ކަންތަްއކުރާނެ ޮގތާިއ އަދި ލޮކްޑައުން  

މި    ޓައިޓްެވއްޖެްއޔާ ކަމަކަށް  އަޅުަގނޑުެގ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. ދެން އަނެއް  ލުމަކުންނެއް  ޮގތާއި  ކުރާނެ  ކަންތައް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ފާހަަގކުރެްއވި މި ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތަކުެގ ވާހަކައާއި ކޯޓުތަކުެގ ތަރުތީބުެގ  

ށް. އެހެންނަމަވެސް މިއީކީެއއް ެއކަމާ ބެހޭ މުނާސަބު ޢަޟޫ ޢުމަ  ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުެގ ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަ އެބަހުރި އެ

ޚުލާ ވަރަށް  ނުދާނަން.  އަޅުަގނޑު  ތަފްސީލަކަށް  އޭެގ  ނުވާތީ  ވާހަކަ  ޞާވަުގތަކަށް  ނުކުތާއެްއެގ  އެންމެ  ހަމަ  ކޮށް 

ހިނާގފައި ހުރި    އަހަރު ކޮރަޕްޝަންެގ ަމްއސަލަތައް  11ލާނަން. އަޅުަގނޑު މި ބަލާލީ މިދިޔަ  އިއަޅުަގނޑު ދަންނަވަ

އަހަރު   10ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ތެރޭަގއި. ބަލާލިއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ    2ޮގތުެގ ތަފާސްހިސާބު އިނޭގތޯ. މިދިޔަ  

ފަނޑިޔާރުން ޖުމްލަ އިނޭގތޯ.   31ފަނޑިޔާރުން،    31ދުވަސް ތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަނުެގ މައްސަލަތައް ބައްލަވާފައި ޮއތީ  

، އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ ކޮރަޕްޝަނުެގ މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް  ހެންީވމާއެ  .ފަނޑިޔާރުން  31އެ  

ުގނައަށް އިތުރުކުރިޔަސް ިވއްސަކަށް ފަނޑިޔާރުންނޭ ބޭނުމީ. މި އެ ދާއިރާއަށް ތަމްރީނުވެފައި ތިބޭ   3އަހަރު    10

މިކަންކުރެވިދާނޭ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިބީމަ  މީހުން  އެހެންވީމާ  ުގނަ  3ވިއްސަކަށް  މި އިތުރުވިޔަސް.  ީމެގ   ،

މު ކަމެއް ކަމަށް ންރސްއަށް ބަލާފައި މި ެވފައި އިން ޮގތަށް ބަލާފަިއ މި ސިޔާސަތު ގާއިމުކުރުަމކީ ވަރަށް މުހިނަންބަ

ިއ  ، ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުތަކުެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާއިރުަގއި އެއީ ތަރުތީބުާވއިރުަގއަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ

ވިސްނާލަންޖެހޭ މީެގ ވެލިއުސް ނަންބާރސްއަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. ދެން އެއީ މާދިުގ ވާހަކަެއއް އަޅުަގނޑު އެައކަށް  

އެހެންނަމަވެސް ާގނޫނު   ،ނުދާނަން.  މި  ލުއިާވއިރުަގއި  ހާލަތުަގއި  ލޮކްޑައުންެގ  މި  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު 

، މިކަހަލަ ހާލަތެއް ދެން ވެސް  ކު ނޫނޭ. މިކަހަލަ ހާލަތަކަށް. އެހެންވީމާބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތީ ކޮންެމހެން މި ހާލަތަ

ހިމަނާލަނިކޮށް   ލާފައި  ެވސް  ބެލެންސެސް  އެންޑް  ޗެކްސް  ެއއީ  ވާހަކަ  ޮގތުެގ  ކުރާނެ  ކަންތައް  އަތުެވއްޖެއްޔާ 

ދެން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ މައްސަލައެްއ ނެތޭ. އެއީ އެއަކަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް.  

ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ހިންޭގނެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ވެސް   މެންބަރު ވިދާޅުވީ ކޮންމެހެން ހިންަގންޖެހޭ މައްސަލަތައް މި 

ވެސް    މިހާރު  ވާނީ. އަދި މިކަންކުރާއިރުބޫލުކުރަން ކޮންމެހެން ހިންަގންޖެހޭނެ މައްސަލަތައް މީެގ ތެރޭަގއި ހިންަގންޤަ
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އިބްތިދާ  އޮންނަނީ  މި ހުއްދަކޮށްފައި  ޤާނޫނުން  އެހެންނަމަވެސް، ޢީއެ  ޮގތަށް.  ެގންދެޭވ  ކުރިއަށް  އަޑުއެހުން   

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުނދަޫގ ފަނޑިޔާރުން ކޮންވިންސްކޮށްދޭން އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަން. އެހެންވީމާ، އެކަުމަގިއ  

ވެސް ެއބައޮތްވެސްމެ. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ައޅުަގނޑުމެން އޭަގއި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ   ޮގންޖެހުމެއް މިހާރު

މައްސަލަތަކާ.   ނުެގންދެވޭނެ  މައްސަލަތަކާއި  ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ެއޮގތަށް  ކަނޑައެޅިދާނެއޭ  މިންަގނޑުތަކެއް 

ޮއންލައިންކޮށް   ވަރެއް  ކޮންމެވެސް  އެ  ޝަރީޢަތްތަްއ  ކޮންެމވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  ނިޒާމެއް  ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް 

މިންަގނޑުތަކެްއ ކަނޑައެޅިެގން ނޫނިއްޔާ އެފިޝަންޓްކޮށް މިކަން ކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ވެސް ދަތިވާނެ ވާހަކަ  

 އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބޮޑަށް ޑރ.ނަޒީރަށް ެއއްޗެއް ެއޑްކޮށްލަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

ދިމާވި    .އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ކުޑަކުޑަ އެްއޗެއް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން   ސާ ދިޙާއަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މިފަހަރު މި 

ެވސް   ކުރާރުވުން ހަމަ ެއކަށީެގންވާ ކަމެއް ދެއްތޯ. މިފަހަރު ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ޤައުމެްއަގއި މުސްތަޤުބަލުަގއި ވެސް ހަމަތަ

އަނެއް ބައި   .ލޮކްޑައުނަށް ދިޔައިރުަގއި ވަރަށް ިގނަ ޤައުމުތަކުަގއި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަމަ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ހުރި

ެގ ހަމަ  ކުރިއަށް  ހަމަ  ހަމަ ޝަރީޢަތްތައް  ައވަސް  ޤައުމުތަކުަގއި  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން ވެސް  ދެން  ންދެވެމުންދިޔަ. 

ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށް ެގންދިޔައިން. އެހެންނަމަވެސް، ެއ    ިއލީ މައްސަލަތައްއާ ބީޢަތުެގ މައްސަލަތަކާއި  ޠަ

ހުރަސްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަ  ާގޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ހަމަ   ބޫލުކުރެއްވި އެ  ޤަނޫނީ ޮގތުން ހަމަ 

  151ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ެގންދެވުމުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހަކަށް ލިބިފައި އޮންނަ އަސާސީ ޙައްޤެްއ ކަމަށް 

ަގއި އެ މީެގ ޙައްލަކަށް އެ މީހަކު   )ޅ(  ބުނާ ފަނޑިޔާރެއްަގއި ހާޒިރުަގއި ދެއްތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން 

ވެސް ހަމަ ދޫކޮށްލަން އެ މީހަކު ޝަރުތުކޮއްފި    ެވސް ދުކޮށްލާ އުސޫލުން މި ކަންތައްތައް  ޤުޤާނޫނީ ވަކީލެްއެގ އެ ޙައް

ކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ހިންޭގ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މިފަހަރު މި ޝަރީޢަތްތައް މި ކުރިއަށް ެގންދިޔަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް 

ޮގތު ޤާނޫނީ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީާމ،  ކަންނޭނެގ މެދުވެރިކޮށް.  އެބަޖެހޭ  އޮންނަން  ޙައްލެއް  މީަގއި  ން 

ކުރެވޭނެ   ޝަރީޢަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ައޅުަގނޑުމެން  އެހީަގއި  ޓެކްނޮލަޖީެގ  މިދެންނެވި  މުސްތަޤުބަލުަގއި 
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ްއ  ޟެ ތިރާއިުމވެފައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެގ ވެސް އަނެއް ޮގތަކަށް މާކަށްބޮޑު އިޢުާގނިޒާމެއް  

 އެހެންނަމަވެސް، މިއަށް ޙައްލެއް އަންނަން އެބަޖެހޭ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިނޭގތޯ.  .މީަގއި އޮތީކީ ނޫން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޑރ.ނަޒީރު. އިތުރު އެހެން ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތައް އެދިަވޑަިއެގންފަިއ ނެތުމާއެކު އަޅުަގނޑުެގ  

ދަންނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަން އިނޭގތޯ. ފުރަތަމަ    ސުވާލުތައް އެެވސް ފުދޭވަރަކަށް ިގނަ ސުވާލު ހުރިއްޔާ މި  ހުރި ބައެއް

ހިންަގމުން  ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް  ހުރަސްތައް ބައެއް  ވާހަކަފުޅު ޤާނޫނީ  ނިންމަވާލެއްވި  ކަމަކަށް ދެންމެ ނަޒީރު އެ 

ެވސް މި ހާލަތުަގއި އެބަ ކުރިއަށް ެގންދަވާ ކަމަށް ކޯޓުތަކުަގިއ    ނެއްކާއެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަ  .އެކަމަށް ފާހަަގކުރެއްވި

ނޫނަކަށް ނުވެ ކޯޓުތަކުެގ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު  ާގބައެއް ަމއްސަލަތަކުެގ ެގންދަާވ ކަމަށް ވިދާޅުވި. މި ބިލު ިމޮގތަށް  

ވެސް ހަމަޖެހިފައި   ތިޒާމު މިހާރުސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވާ ނިންމުންތަކުެގ ަގއިޑްލައިންސްތަކުެގ ތެރެއިން މި އިން

ވެސް ކޯޓުތަކުަގއި އެބަ    މި މަޤްޞަދު ހާސިލެއް ނުވޭތޯ މިހާރު ؟ ނޫނު މިަވުގތު އެބަ މުހިންމުވޭތޯާގމި  ؟ ނުވަނީތޯ

ގ އެބަ ެގންދަވާ ޓްރައިލްސްތަްއ ވެސް މިހާރު ފައްޓަވައިފި ބައެއް ކޯޓުތަކުަގިއ ސުޕްރީްމ ހިޔަރިން  ، ރިމާންޑްެގންދަވާ

އޮތީ ފެއްޓިފައެްއ    ެވސް މިހާރު ފައްޓަވައިފި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  ކުެގ ހިޔަރިންގތަކެއްކޯޓުތަ

ޖީ ދެވަނަ ސުވާލެްއ ޮގތުަގއި މި ޓެކްނޮލޮ؟ ތޯކުންނޫނަކަށްވުުމން ވަކި ތަފާތެއް އަންނަނީ ކިހިނަާގބިލު    ނޫންތޯ މި

ޖުޑީޝަލް ސެކްޓަރަށް   ނޫނިްއޔާ  ާގއިމްކޮށްދެވޭނެ  އެބަ  ކޯޓުތަކަށް  ޔަޤީންކަން  ާގމިހާރު  ކިހާ  ކަމުެގ  އިމުކޮށްދެވޭނެ 

އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ޮގތުަގއި ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގިއ  ؟ މީކީ ކިހާވަރެްއެގ ޚަރަދެއްތޯ؟ އެބައޮތްތޯ

 މި ދެ ސުވާލު ފުރަތަމަ އިނޭގތޯ.   ެއއް މައްސަލަ. ކަން އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވާޖީެގ އަުގބޮޑު ވެސް މި ޓެކްނޮލޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

އާދެ! މިހާރު ތެދުތެދަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ ވަކި އެްއ އުސޫލެއް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އަދި އެހެން ތަނަކުން  

އޯޑިއޯ ީވޑިޯއ    ،އެހެންނަމަވެސް  .ކަނޑައެޅުްއވާފައި ނެތް ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް

މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރެިވދާނެ ޮގތުެގ އުސޫލެއް އެބައޮތް ކަނޑައަޅުއްވާފަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ޭއަގއި އެބައޮތް  

ލިބޭ  .އްތެޝަރު ދަޢުވާ  ޝަރުތަކީ  އަސާސީ    އެ  އޭނަެގ  ހާޒިރުަގއި  ޙަމީހާ  ފަނޑިޔާރެްއެގ  އެބުނާ  ކަމަށް  އްޤެއް 

ޝަރީޢަތްކުރުމުެގ އެ ޙައްޤު ދޫކުރަން އޭނަ ެއއްބަސްވާ ހާލަތުަގއި މިކަންތައް މި ެގންދެވޭނީ. ދެންމެ ޕީ.ޖީ ވެސް އެ  

މިހާރު މި   ،ބަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސްފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުންތަކާއި ެއ ކަހަލަ ބައެއްކަންތައް އެ
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ތެރެއިން ވަރަށްިގނަ މީހުންެގ ައޑުއެހުންތައް ނިމި ޙުކުމް އިްއާވ ހިސާބުަގއި ވަރަށް ިގނަ    ތިބީ ަގއިދީންެގ  ޖަލުަގއި އެ

ޝަރީޢަތްތައް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓާ ދެފަރާތުން ވާހަކަދެއްކައިެގން މިހާރު އެ    ދަދެްއެގ ގައިދީން ތިބުމާއެކީަގއި އެ ޕީ.ޖީއަ

ެގންދަނީ ހަމަ މިދެންނެވި އެ ޝަރުތު އެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ހާލަތްތަކުަގއި އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް،    ވެސް އެ 

ވާހަކައަކީ   ހަމަގައިމުާގއަޅުަގނޑުެގ  މުޠުލަޤުކޮށް  ނޫނަކުން  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ،ެވސް  މުޠުލަޤުކޮށް   ހުރިހާ  ވެސް 

ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖިއްޔާ މުސްތަޤުބަލުަގިއ ވެސް މިކަހަލަ ކަމެއް ައއިއްސި ކަމަށް    ސާފުވާޮގތަށް މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް

ޖީެގ އަުގބޮޑު ކަމެްއ އިނޭގތޯ. އަދި ވަނަ ސުވާލުަގއި ޓެކްނޮލޮވެއްޖިއްޔާ އެ ކަންތައް ފަހިެވެގން ހިނގައިދާނެ. ދެން ދެ

ބްރޭންޑްތަކުަގއި އެ ކަންތައްތައް ކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ެއއީ ވަރަށް ައުގބޮޑު.  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި ތަފާތު އެކިއެކި  

ދާއިރާަގއި ޕޮލިކަމް ސިސްޓަމް ބަހައްޓާފަ. އެއިން ކޮންެމ    20ލް  އަރީެގ އެ ޖުޑީޝި އަޝިމިހާރު ކުރިން އެބަހުރި ޖުޑީ

 ޭގތޯ. ދެން ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޕޮލިކަމްލައްކަ ރުފިޔާ އިން  9ލައްކަ    8ސިސްޓަމެއް ބައްލަވާ ެއއީ ާގތްަގނޑަކަށް  

މިހާރު ޖެނެރިކް ހާރޑްވެއަރ ހަމަ ރިލަޔަބަލް ސޮފްޓްވެއަރ ވެސް އެބަހުރި. ؟ ނޫން އެހެން ސިސްޓަމެއް ނުކުރަންވީހެއްޔޭ

ފިޔާ. އެީއ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ބަހައްޓާ ނިޒާމު ޖުމްލަ މި ޚަރަދުވަނީ ާގތްަގނޑަކަށް ހަތްދިހަހާސް ރު

މިހާރު    9ލައްކަ،    8ކުރިން   އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނިޒާމު  ބެހެއްޓި  ރުފިޔާއަށް  އަހަރު   2019ލައްކަ  ވަނަ 

މިހާރު   ފަށައިެގން  ިމދެންކޯޓުަގއި މިވަ  101އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންފަރެނީ  ީވޑިއޯ  މެދުވެރިކޮށްފަިއ  ނެވި އޯޑިއޯ  ންސް 

މަރުކޯ  98ދެން ބާކީހުރި    .އިމުކޮއްފަާގނިޒާމު    އިލާަގޙަޓަށް ބޭނުންވާ ސައުންޑް އެހެރީ ހޯދާފަ. ދެން އެންމެ ފަހު 

އޮްއވާ ިމ ލޮކްޑައުނަށް މި ދިޔައީ. ދެން އެއަށް މި ޖުމްލަ ހުރިހާ   އިލުއޭޝަން ހަދާފަނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ިއވެ

އަރަނީ   މި  ޖުޑީ އަމިލި  12ކަމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ރުފިޔާ  ވީޑިއޯ  އަޝިން  ޯއޑިއޯ  ރީަގއި 

 ކޮންފަރެންސިންގ މިހާރު ބާކީ ހުރި ބައި ހަމަ މިދެންނެވި އަދަދުެގ ތެރޭަގއި އެްއކޮށް ނިންމާލެވިދާނެ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

ވެސް އެބަހުރި.    ނޫނީ ސުވާލުތަކެއްާގމިހާރު ކުރިއަށް ެގންދިއުމުަގއި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި    ،މިހާރު ކުރިއަށް ނުދޭތޯ

އޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ސުވާލު އުފެދޭކަެމއް އެބައޮތް ހަމަ މިޮގތަށް ެގންދެވިދާނެތޯ އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓުން 

ނޫނަކުން ސާފުވެފަިއ  ާގތެއް ކަމަކު. ދެން އެ ސުވާލު ވަރަށް ސާފުވާން ައޅުަގނޑު ެވސް ބޭނުންޭވ.  އިރުޝާދު އެހެން އޮ
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ކުރިއަށް    އްސަލަތައްއޮންނަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ ފުރަތަމަ ކަންތައް. ދެވަނަ ކަމަކަށް މިހާރު މަ

ެވސް، ދަތިތަކަކާ ެއއްކޮށް މިދަންނަވާހެން ފަހު ަވުގތަށް ެއކި  އެހެންނަމަ  .ނުެގންދެވޭތޯ. ަމއްސަލަތައް ކުރިއަށް ެގންދެވޭ

އެންމެ  ެގންދެވޭނީ.  ކުރިއަށް  މި  މިހާރު  ހަމަކޮށްެގން  މީހުންތަްއ  އެ  ވަރަށްދަތިކޮށް  ދިމަދިމާލުން  އެކި  ލިޔުންތައް 

އޮންނަނީ    ަގނޑުމެންނަށް މި ފުލުހުންނަށް ތަޙުޤީޤުކުރެވޭކަމާމެދު ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ. އަޅު ންވާ ފެންވަރުަގއިއެކަށީެގ

ެއކަން ކުރާކަށް އަނެއްހެން ފިޒިކަލީ   .ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ެގނައިމަ އޭތި ަވޒަންކުރުމާއި ިމކަހަލަ ކަންތައްތައް

ތަނަކަށް ދާކަށް ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ދައްޗެއް ނޫން. ނަމަވެސް، ފުލުހުންެގ މަސައްކަތް  ވަރަށް 

އެކަމުަގއި  ދަތިކޮ ނުވަތަ  ދަތިވާތަން  ކުރަން  ތަޙުޤީޤުތައް  ފެންވަރުެގ  ރަނަގޅު  އެ  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ށްދާތީ 

ވެސް    ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި  އިދަތިތަކެއް ހުރިކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މި މުއްދަތުތަކުެގ މައްސަލައިގަ 

ނޫނީ ޖަވާބެއް ލިބުން  ާގ ެގންދެވިދާނެތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގ ސާފު  ދަތި އެބަހުރި. ދެން ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް

 ެވސް އެންމެ އެދޭޮގތަކީ. މިހާރު މިއޮތް ތަންކޮޅެއް ޝޭޑީޮގތަކަށް އޮތްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.   އެއީ އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމި އަޅުަގނޑުމެން  އެހެން  އިޢުތިރާޓީެގ  ޕީ.ޖީ  މެންބަރަކު  ހުރި  ޟެއިްއޒަތްތެރި  ދެން  އަޅުަގނޑުެގ  ނެތިއްޔާ  އް 

މެންބަރުސުވާލުތަކާ  އެހެން  އެބައޮތްތޯ  މައްސަލަެއއް  ޮގސްލާނަން.  ކުރިއަށް  ކުރިއަށް  ؟ ންއިެގން  އަޅުަގނޑު 

ނޫނީ ޮގތުން އުފެދޭ  ާގފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން މި    ޓަރލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭއަންމެ ޖުޑީޝިެގންޮގސްލާނަން އިނޭގތޯ. ދެ

ޤާ މަޖިލީސްަގިއ  މިވަނީ ޝަރީޢަތުެގ  ކުރިފުޅުމަތީަގޟީ އެއް ސުވާލަކަށް  ހާޒިރުވާންޖެހޭނެ   އިެގ  މީހާ  ުއފުލޭ  ދަޢުވާ 

މި މައްސަލަ   ހަމަ  ކަމުަގއި ެއއަށް ސާފު ޖަވާބު ނެތީމަ ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑުެގ ެވސް ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް މިވަނީ

އަޅުަގނއިނޭގތޯ ޖު.  އެހެން  ހިަވނީ  ފާހަަގކުރަްއވަނީ.  ތަކުަގއި  ޝަންސްޑިކްސްރިޑަށް  މިކަން  ހަމަ  ެވސް 

ކުރިއަށް  ނޫންހޭ  ފަސޭހައެއް  ވަކިން  އަދި  ދެން  އިޢުތިރާފްވީމަ  ފާހަަގކުރެވޭ  އެބަ  ބައެއްފަހަރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެއީ ެއއަށްވުރެން އަދި  ެގންޮގސްލަންވީ ނޫންތޯއޭ ޝަރީޢަތް ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިެވެގން. އަ

ސީރިައސްކަމާއެކު ބަލަން މިޖެހޭ ސަބަބަކީ. މިސާލަކަށް ރާއްޖޭެގ    ،އިޢުތިރާފްވާމީހާެގ މަްއސަލަެއްއހެން ސީރިއަސްކަން

ލީހުަގިއާވ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ފާހަަގކުރާ އެއް ކަމަކީ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާ ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރެ ޝަރީޢަތުެގ މަޖި

އިޢުތިރާފު ފިޔަވައި އެހެން އިޢުތިރާފުތަކަކީ ހެއްކެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ،  

ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ޤަވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކަން އެބަ ހޯދަން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑު އެބަ ބަލަން ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރިތޯ 

ނޫނީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ފަނޑިޔާރެްއެގ ާގ  ،އެންމެ ރަނަގޅަށް ކުރެވޭނީ ހަމަ ިގނަ މާހިރުން ފަންނީފަނޑިޔާރު. މިކަން  



 2020 މޭ 21                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 18ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

36 

 

ނަ ދެނަަގތުެމއް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ހަމަ ކުރިމަތީަގއި އެ މީހަކު ހާޒިރުެވ ހުރީމައޭ. ެއޮގތުން ފަނޑިޔާރު އެ ދެނެަގން

ފު ެއވަނީ ތިމާ މީހާ ރަނަގޅު ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ރަނަގޅު ހާލަތުަގއި އެްއޮގތަކަށް ވެސް ދެނެނުަގނެވޭނެ ކަމަށް. އިޢުތިރާ

އަދި   ޔަޤީންކުރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަނޑިޔާރު  އިޢުތިރާފުވަނީ  އެ  ހުރެެގންތޯ  ެއ  ތިމާ  އިޢުތިރާފުން  އެވާ  އެމީހާ 

ޅަށް އިނޭގތޯ ފަނޑިޔާރު  ށް ރަނަގއައިޢުތިރާފުވުމުެގ ސަބަބުން އެ އިޢުތިރާފުެގ ކޮންސިކުއެންސްތަކަކީ ކޮބަިއކަން އޭނަ

ކު ފަނޑިޔާރުެގ  އެހެންވީމާ،  ރަނަގޅަށް ޔަޤީންކުރަންޖެހެޔޭ.  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެމީހާެގ  ހުރީމާ  މީހާ  އެ  ރިމަތީަގިއ 

ދެނެަގނެެގން އެ މީހާެގ އިޢުތިރާފުވީ ހަމަ އަމިއްލައަށް އިޚުތިޔާރުަގއިތޯ ދެނެަގތުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްެގ  

ޝަރީޢަތް އެހެން  .ޮގތުަގއި ެއ  ޒަރީާއއިން  ކޮންފަރެންސްެގ  ވީޑިއޯ  އަުމދުން  މައްސަލަތަކުަގއި  އިޢުތިރާފުެގ  ވީމާ، 

ނުެގންދިއުން ކަމަށް ިގނަ ބޭބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަނީ. އެއީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްއިން ެގންދިއުމަކީ ޯގހެއް    ،ނުެގންދެވިދާނެ

 ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވާކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވޭ. މިސާލަކަށް  ފަންނީ  ،ކަމަށް ހަމަ ިގނަ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވާކަން 

ޝަރީޢަތުެގ ނީނދެ  ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  ބަސް އެމެރިކާެގ  މި  ވެސް  ނެތް.    މަޖިލީހުަގއި  ބޭނުންކޮށްފައި  ވެސް 

ިގނަ    ،އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ިގނައިން  ހާއަޅުަގނޑުެމން  ފަނޑިޔާރުެގ  ލަތްތަކުަގއި  ފާހަަގކޮށްފައި 

ކުރިމައްޗަށް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުަގއި މި ބަސްތައް ހުންނަނީ ވެސް އިނޭގތޯ. އެކަމަކު އެެމރިކާެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  

އަޅުަގނޑު މިސާލެއް ދަންނަާވލުމުެގ ޮގތުން އިނޭގތޯ ވަކި ެއތަނުެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ވަކި ޮމޅެކޭ ބުނަނީކީ ެވސް ނޫން. 

އިލްޒާމުއެޅިފައިވާ މީހާއަށް އިންނަންޖެހޭނެއޭ.   ،ކޮންފްރަންޓްކުރުމުެގ ރައިޓް ކޮންމެ ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާއިންނަނީ މި  

އެ ކޮންފްރަންޓު އެކަނި އޮންނަނީ އެ ލަފްޒު. އެ ލަފްޒު    .އެ ދަޢުވާ އުފުލާ މީހާއަށް ކޮންފްރަންޓުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު

ޔާރެއްެގ ކުރިމައްޗަށް ެގނެސްެގންނޭ ކުރަން މިޖެހެނީ އިނޭގތޯ. އެ ދަނީ ސީދާ ފަނޑި  އެ ބޭފުޅުން މާނަކުރަމުން މި

ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެއޭ ެއ ދަޢުވާ އުފުލާ މީހާޔާ އެމީހާ ސީދާ ޮގތުން މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެމެރިކާަގއި 

މައްސަލައެއް  ކުޑަކުްއޖެއްެގ  އަލިއަޅުވާލާނަން.  އަޅުަގނޑު  މައްސަލައެއް  ުގޅުމުެގ  ކުޑަ   ،އެއް  ޖިންސީ  ކުއްޖަކާ 

މި ނެުގނީ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުން ބޭރުން އެހެން ރޫމެއްަގިއ ެއ ކުއްޖާ  ޓެސްޓިމަނީމައްސަލަެއއްަގއި އެ ކުޑަކުއްޖާެގ 

ބަހައްޓާފައި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް. ޭއަގއި ސުާވލެއް އުފެދުނު އެހެންނަމަވެސް، ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމީ  

ކުރިމައްޗަށް ެއ  ޓްރޭޓަރ  ރޕެންސަކީ އެ ކުއްޖާ ޕްރޮޓެކްޓް ކޮށްދިނުމޭ. އެ ޕަނަގޅޭ މި ހާލަތުަގިއ އޭެގ ބެލެއެންމެ ރަ

ެގނެ  ބަެއއް  ވުކުއްޖާ  އެހެންނަމަވެސް،  ރަނަގޅޭ.  އެންމެ  މިންވަރު  މި  ހާލަތުަގއި  މި  އެހެންވީމާ،  ބޭނުމުަގއޭ.  މުެގ 

އެކަމާ ހެދި  ފަނޑިޔާރުން  ދެކޮޅު  ޙައްޤުތަކޭ  ާވޗުއަލްކޮށް  .ވެސް  ވާޗުއަލް  ހިނގައިފިއްޔާ  ެއކަން    ރައްކާކުރެވޭނީ.  

  އި މިީއކީ ވެސް އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ނޫން އެ ސުވާލު އުފެދިފަ  ،ވާޗުއަލްކޮށް ކުރެވޭނީ ާވޗުއަލް ކަންތައްތަކޭ. އެހެންވީމާ

 ސުވާލަކީ ވަރަށް މުހިންުމ އެ ހުންނަނީ އެ ޤައުމުޤައުމުަގއި. އެހެންވީމާ، ވަރަށް މުހިންމޭ މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުެގ
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ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމަްއޗަށް އިޢުތިރާފްވާ މީހާ އަދި އަމުދުން ެގނައުން. އިޢުތިރާފްވާ މީހާ ނުެގނެސް  

 ކޮންފަރެންސްަގއި ތިބި މީހުން ޝަރީޢަތް ހިންުގމަކީ އަޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކޮށްލީ އެްއ  ބްވެ

އްެގ ޮގތުަގއި އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ދެވަނަ ނުކުތާެގ ޮގތުަގއި މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މި ބިލު ކަމެ

ައޅުަގނޑަށް އިނޭގ ހަމަ މި   . އިބު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެއްއިނޭގތޯ ދައުލަތުން ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ބަނޑާރަ ނަ

ލެްއ ހޯއްދެވުުމެގ ބޭނުންފުޅުަގއި އެކަަމކު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އްހަހާލަތަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން  

އްލުތަކެއް ނާންނަކަން އަޅުަގނޑަށް ވެސް މި ފާހަަގކުރެވެނީ.  ހަ ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން ޕޮލިސްޓިކް ޮގތަކަށް މި 

މަދަނީ   .ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވަނީ  މިސާލަކަށް ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުން މި ދިމާވާ ަމއްސަލަތަްއ އެކަންޏެއް

މައްސަލަތައް ވެސް މައްސަލަތައް އެބަ ދިމާވޭ މުއްދަތުތަކެއް އެބަހުރޭ ނޫންތޯ ދަޢުވާ އުފުލުމަުގއި ެވސް ނޫނިއްޔާ އަދި  

ޮއންނަ އުސޫލެއްެގ ދަ  އެއާބެހޭ ދެން ށުން  ހުރި ކަންތައްތައް ކުރަން. މިސާލަކަށް އަބުރުެގ ދަޢުވާ މަދަނީ ކޯޓުަގއި 

ލިބެންޖެހޭ އެހެންނޫންތޯ އެބަ  ޙައްލެއް  ދަޢުވާ އުފުލަން. މިއަށް ވެސް  ޖެހޭ  ތެރޭަގއި    . އިންނަނީ ވަކި މުއްދަތެްއެގ 

ވެސް ވަކި މުއްދަތެްއެގ ތެރޭަގިއ    މިސާލަކަށް ކުއްޔަށް ތަކެތި ެގނައިމަ އެ ތަކެއްޗާ ބެހޭޮގތުން ޖެހޭ މައްސަލަތަކުަގއި

މީހާ އުފުލަން  ދަޢުވާ  ަވޒީފާއާ އެބަޖެހޭ  އަދި  ޮގތެއް ނުޭވ.  އުފުލޭނެ  ަވކި    ބެހޭ ކަންކަމުަގއި  . އެހެން ނޫނީ  ވެސް 

މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ޓްރައިބިއުނަލް ވެސް ހުށަހެޅިެގންދަނީ. އަދި ދަރަންޏެއް ވަސިއްޔަތެއް އޮތްތޯ މީހަކު މަރުވީމަ  

އަދި ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވލީ މިސާލަކަށް ކަސްޓަމްސް އެކަމާ ުގޅިެގން ވެސް އެ އުފުލާ ދަޢުވާ ވަކި މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި  

މި  އެހެންވިމާ،  ުމއްދަތެއް.  ަވކި  ހުށަހެޅުމަށް  ޝަކުވާތައް  ހުށަހަޅާ  ތަންތަނުން  އެހެން  ވެސް  އެނޫން  ސަރވިސް 

އަސްލު  ޓިކްޕޮލިސް ނޫނިއްޔާ  ނަަގިއެގން  ޕޮލިސްޓިކްކޮށް  އެޕްރޯޗް  މި  ނޫންތޯއޭ. ހަކޮށް  ނުލިބޭނެ  އަދިވެސް    އްލެއް 

އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރީ ސަރުކާރުެގ ފަރާތްޕުޅުން މިފަދަ ބިލެއް އަންނަންޏާ އަންނާނީ މި ދެ ބަޔަށް ވެސް އެޑްރެސްކުރެވޭ 

ބިލާ މެދުަގއި އެބައޮތް    ސަންސެޓް އުސޫލުން އަންނަ ބިލަކަށް. ދެން އަޅުަގނޑު ފަންޑަމެންޓަލީ އަނެއް ަމއްސަލަެއްއ މި

އިންނަނީ ހަމަ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ    ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދުެގ ތެރޭަގއި މި  މި  ،ންނަނީއޮ   ބިލުަގިއ މި  ފާހަަގކުރަން މި

އްލު ހޯދުމަށް. އެކަމަކު ފައްޓަނީ ޢާއްމު ހަލަތްތަކުަގއި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް  ހާ ލަތްތަކުަގއި މިފަދަ  ހާމިފަދަ    ،ލަތުހާ

ލަތެއްެގ ވާހަކަ މިފަދަ ބިލެއްެގ މަޤްޞަދުެގ ހާބޫލުނުކުރެވިެގން މިުއޅެނީ ޢާއްމު  ޤަބެހޭ މާއްދާއަކުން. އަޅުަގނޑަށް    ހާލަތާ

ނެތް  ތެރޭގައި ެގނެވިދާނެތޯ  ެވސް  ކޮބައިތޯ؟ ކަމެއް  ވިސްނުންފުޅަކީ  ބޭފުޅުންެގ  ވެބް ހާޢާއްމު  ؟ ތި    ލަތްތަކުަގއި 

އްދާ މީެގ ތެރޭަގއި ހިމެނުން ވެސް އޭެގ ޒާތުަގއި އެ މައްސަލައަކަށް  ބެހޭ މާ  ޢަތް ހިންުގމާކޮންފަރެންސުން ޝަރީ

ނުވޭތޯ މީަގއި މަޤްޞަދެއް ޮގތުަގއި މިދެންނެވިހެން އޮތީ ހަމަ ރަނަގޅަށް ވެސް މިފަދަ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތަށް  



 2020 މޭ 21                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 18ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

38 

 

ކަމަށް  އެކަނި   ވިދާޅުވެފަހަ އެ  ކަމަށް  ޮއތް  ބޭނުންފުޅު  ބޭނުމުެގ  ހޯދުމުެގ  ކޮމެންޓެއް އޮ  އި އްލު  ބޭފުޅުންެގ  ދެ    ތީ. 

 ރަށް އުފާކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ވަ  އިފިއްޔާދެއްވަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

އަޅުަގނޑުެގ    ،ރކުރަން އިނޭގތޯ. ެއހެންނަމަވެސްރންސްތައް ހަމަ ޝެއައާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތި ހުރިހާ ކޮންސަ

ހުރި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެފިޝިއަންސީ ކޯޓަށް ެގނައުމަށް ޓަކައި ހުރި އިޝޫޒްތަކެއް އިނޭގތޯ. ކުރިން އަޅުަގނޑު  

ވަނަ    2019މިދަންވާލީ މިސާލަކަށް ހަމައެކަނި ސިމްޕަލް އަޅުަގނޑުމެން ކްރިމިނަލް ކޯޓު އެކަނި ނަާގ ކަމަށްވެއްޖިްއޔާ  

ާގތްަގނޑަކަށް   ހި  10000އަހަރުަގއި  ެއހެންނަމަވެސްޔައަށްވުރެ  އިނޭގތޯ.  ކުރި.  ެއއްހާ    500  ،ރިންގ ޝެޑިއުލް 

ރިންގ މި ބޭއްވުނީ ފޯ ވޭރިއަސް ރީޒަންސް އެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ކޯޓަށް ނުެގނެވި އިނޭގތޯ. ދެން މިސާލަކަށް  ޔަހި

ކުރާ   ކަންތައްތައް  ލާމަރުކަރުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ިގނައިން  ކިތަންމެ  ވެސް  މިހާރު  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  ދެއްކި  ވާހަކަ 

އުލިަގމު ކޯޓުން މީހަކު ބަންދަށް މުއްދަތު ޖެހި ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެސް އޭނަ ބަހައްޓަން މިޖެހެނީ މާލޭެގ ސަރަޙައްދުަގިއ  

ތުަގއި ދެން ެއ ކޯޓަށް އޭނަ ނުެގންދެިވެގން މިއުޅޭ ހާލަތުަގއި އަދި އެހެން ކޯޓުތަކުން ެވސް މި ބަންދުެގ މުއްދަ  .ދެއްތޯ

މިޖަހާ މުއްދަތަށް ބައިތިއްބާ މީހުން ކޯޓަށް ނުެގނައުމަށް، މިއަށް ހައްލެއް އަންނަން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކައަކީ  

އެހެންވީމާ މިކަހައިނޭގތޯ.  އޮންނަން  ލަ،  ކުރިއޭޓްކުރެވިފައި  ހާލަތެއް  ކޮންމެވެސް  މިކަހަލަ  އިނޭގތޯ  ހާލަތްތަކުަގއި   

ރިންގ ާއއި މިކަހަލަ ބަޔާންތައް ނެޭގނެ ނިޒާމެްއ  ޔަންސީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި މީެގ ހިޝެއެބަޖެހެއޭ ކޯޓުތަކުެގ އެފި

އަންނަން އެބަޖެހޭ. އެ ނިޒާމް އަޅުަގނޑަކަށް ނުެއއް ފެނެއޭ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން ކުރަމުން މިއަންނަ ޮގތަށް 

ށްވެއްޖިްއޔާ މީެގއިން މިފެންނަ ނަތީޖާ އެހާ ރަނަގޅެއް  ރޑްކުރާ ކަމައެްއވެސް ބަދަލެއް ނެތި އަޅުަގނޑުމެން ކެރީ ފޯވަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ައހަރުތަކުަގއި އެބަފެނޭ ބެކްލޮްގަގއި އިނޭގތޯ ބެކްލޮްގަގއި    ސް ޓިސްޓިކްޓެނޫނެ. އެއީ ސް

ާގތްަގނޑަކަށް  އަޝިޖުޑީ އޮޭވ ކޮންމެ އަހަރަކު ނިމޭއިރު  އެބަ  ަމއްސަލަ. އެހެންނަ  10ރީަގއި  ިމ    ،މަވެސްހާހެއްހާ 

އެކީަގއި އަޅުަގނޑުެމންެގ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅެމުން އަންނަ މައްސަލަތައް އަހަރުން   ހުރި ބަދަލުތަކާ  އައިއްސަ  ޤައުމަށް މި

ަވނަ އަހަރު އަންނައިރުަގިއ    2025ކުރެވެނީ އިނޭގތޯ    އަހަރަށް އިތުރުވަމުން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެސްޓިމޭޓް މި

ހާހަށް އިތުރުެވެގން ދާނެ ކަމަށް   25ހާސް މައްސަލަ    20ަގނޑުމެންެގ ކޯޓުތަކަށް މި ހުށަހެޅޭ  މިހާރު އެވްރެޖްކޮށް އަޅު 

އެހެންީވމާ ވަރަކަށް.  އަންނަ  ކުރިއަރަމުން  މި  މިހާރު  އަންދާޒާކުރެވޭ  އެބަ  ކްލިއާރކޮށް  އަޅުަގނޑަށް  ބެކްލޮްގ   ،

ށް އަބޭްއވޭ ޮގތަށް ޝެޑިއުލްތައް ކެންސަލްވުން މަދުކޮށް ކުރިރިންގތައް  ޔަމައްސަލަތައް ައވަސްކުރުމަށް ޓަކައި މި ހި

ެގންދެވޭނެ ނިޒާެމއް އަންނަން އެބަޖެހެއޭ. އެ ނިޒާމް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނެނީ މިހާރު ޓެކްނޮލޮޖީެގ އެހީަގއި މިއަށް  
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އް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ، ކޮންމެވެސް ޮގތަކުން މިއަށް ާގނޫނީ ހަްއލެންސީެގ ތެރެިއންނޭ. އެހެންވީމާެގނެވޭ އެފިޝެ

 އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރަނީ. ތެންކިޔު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އެ ސުވާލާއި ުގޅޭ ސުވާލެއް އޮތީމަ އިނޭގތޯ. ދެންމެ ތި ފާހަަގކުރެްއިވ  

ވާހަކަފުޅުަގއި ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާ ވެސް އަދި ބަޔާން ނެުގމުަގއި ދިމާވާ ދަތިތައް އެބަ ދިމާވާކަން.  

ސްޓިންގ ާގނޫނުަގއި ވެސް އެބަ  ެއގްޒި ތުެގ ބިލުަގއި އެބަ ފުރުޞަތު  ޢާޖުރައިޖިނާޢީ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ެވސް  

 ހާލަތްތަކުަގއި ބަޔާން ނެުގން ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިވެެގން ނޫނިއްޔާ ެއއް ރަށެްއަގިއ  ޞަފުރުޞަތު ދޭހެން ޚާއް

މުެގ ފުރުޞަތު ެއބައޮތް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ހުރި ކޯޓަކަށް އެމީހާ ޮގސްެގން މާލެއަށް ބޭނުންވާ ބަޔާން ވިޔަސް އެ ނެުގ

ފާހަަގކުރަްއވާ ނުކުތާއަކީ މިހާރު މިބިލުަގއި ޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއ  އެ  އިްއޒަތްތެރި، އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން  

އް. އަޅުަގނޑުމެން  ދޫކޮށްލެވެންވީ ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިެވެގން ހުރިހާ ޝަރީޢަތްތަކެ  އޮތް ޮގތަށް މިހާ ފުޅާކޮށްހޭ މި

ޮއްގރެފިކަލީ އެތުރިފައިވާ ޮގތުންނާއި، އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވސީލަތްތައް ހުރި އެންމެން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރޭ ރާއްޖޭެގ ޖި

ޮގތުންނާއި މައްސަލަތައް މި ދިމާވެފައި، ވަކީލުންނަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާއި މިކަންކަން ހަމަ ހައްލު ހޯދަން އެބަޖެހޭ  

ބޮޑު މައްސަލައަކަށް މިވަނީ ހުރިހާ ހާލަތެއްަގއި   ،ބޭނުން އެބަ ހިފަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި. އެހެންނަމަވެސް  ޓެކްނޮލޮޖީެގ

އްމުކޮށް މިކަހަލަ ހާލަތެއް ނޫން ހާލަތްތަކުަގއި ވެސް ހުރިހާ ޝަރީޢަތުެގ ހުރިހާ ބަޔެއް ވެސް ހަމަ މިޮގތަށްހޭ ޢާވެސް  

ޮގތަށްހޭ   ޞަ  އޮންނަންވީ. އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ބަޔާންތައް ވަކި ޚާއްވެބް ކޮންފަރެންސްކޮށް ެގންދެވޭ 

ރިންގ ޔަހާލަތްތަކުަގއި ބަޔާން ނެުގމުެގ ފުރުޞަތު އެބައޮވޭ ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި މިޒާތުެގ ކަންތައް މިސާލަކަށް ރިމާންޑް ހި

މުޅި ޓްރައިލް ވެބް    ،ޝަރީޢަތް  ، ރައިލްށް ެގންދިޔަޔަސް އެންެމ ރަނަގޅު ކަމަށް ވެސް އެބަ ބަލާ. އެކަމަކު ޓްއަކުރި

މަކީ ޖެޕަޓައިޒްވެދާނެ ކަމެކޭ ޖަސްޓިސް އިނޭގތޯ. މިކަންބޮޑުވުން އޮންނާތީވެ މިހާރު އުކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ެގންދި

ޅުޮގތް  ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އޮތްޮގތަށް އެއަށް ެއްއވެސް ކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑަނޭޅި ދޫކޮށްލުމަކީ އެންމެ ރަނގަ 

ނޫން ކަމަށް މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްވާތީ އެކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަމީމް، މަޢާފުކުރައްވާ،  

ވާހަކަފުޅަކަށް ފުރުޞަތު   ވާ ކަމަށްވަނީިވއްޔާ އެފުޅުޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޝަމީމް ވާހަކަފުޅެއް ހިއްސާކުރަން ބޭނުން

 ޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އްަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއެރުވުމަށްފަހު އަޅު 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް



 2020 މޭ 21                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 18ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

40 

 

  އެ   . ރންތަކެއް އިނޭގތޯއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރެއްިވ ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ރަނަގޅު ކޮންސަ

އެބަހުރި ޙައްޤުތަކެްއ  އަސާސީ  ލިބިދޭ  ޤާނޫނުއަސާސީައކީ    .މީހަކަށް  ޤައުމުތަކުެގ  ޢާރާއްޖޭެގ  ދުނިޔޭެގ  އްމުކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން   ލިޔެވިފައި  މާއްދާތައް  ބައެްއކަހަލަ  ސާފުކޮށް  ތަންކޮޅެއް  އެއަށްވުރެ  އަދި  އަށްވުރެ  ޤާނޫނުއަސާސީ 

ެއހެންވީމާ މިހުރީ.  ތި ވިދާޤާނޫނުއަސަސީަގއި  މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ  ،  އަޅުަގނޑު  ެއޮގތަށް އެބަހުރި.  ޅުވާ ކަންތައް 

  އޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންެގ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ބީދައަކުން ކަށަވަރުކުރެޭވނެ ޮގތެއް ޮއވެފައި ީވޑި

ވެންޖެހޭ. އޭރުން އޭެގން ލިބޭ ފަސޭހަތަކެއް  ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކެްއ ވެސް އެބަ ރޭ 

އެބަހުރި. ޭއެގން ލިބޭ ރަްއކާތެރި ކަމެއް އެބަހުރި. އެންމެ ައސާސީ ެއއްކަމަކީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ރަނަގޅު ވަކީލުންެގ 

ރަދު ވަރަށްބޮޑުތަން ފުރުޞަތު ލިބޭ އެބަ މިޮގތަށް އަދި ވަރަށްބޮޑުތަން ޚަރަދު ކުޑަވެެގންދޭ ވަކީލެްއެގ ޚިދުމަތް ހޯދުމުެގ ޚަ

ކުޑަެވެގންދޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެންމެ އަސާސީ އެްއކަމަކީ ޖިނާޢީ މައްސަލައެްއަގއި ޑިފެންސްަގއި އެންމެ އަސާސީ  

، ެއކަން އެބަ ޙާސިލުވޭ. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން  ކަމަކީ އޭނަ ދިފާޢުވާން އޭނަައށް ވަކީލަކު ލިބުން. އެހެންވީމާ 

ލަެއއްަގއި އިޢުތިރާފުވާ މީހަކުެވއްޖިްއޔާ އެމީހަކު ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުަގއި އޭނަ ެއ އިޢުތިރާފްާވ  ކޮށް މަްއސަޞަޚާއް

ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން ވާހަކަދައްކާ އެ އިޢުތިރާފަކީ ރަނަގޅު އިޢުތިރާފްއެއްތޯ ފަނޑިޔާރު ކަށަވަރުކުރުމަކީ ވެސް ހަަމ  

ޅުަގނޑުެގ ެއއްވެސް ދެބަސްވުމެއް ނެތް. ެއ ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް ތި ، އެކަމަކަށް އަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންީވމާ

ކޮންސަ އަޅުަގނޑުެގ  ސްޕްރިމްވިދާޅުވަނީ.  މިހާރު  އޮތްޮގތުން    ރނަކީ  ަގާވއިދު  ޮއތް  ނެރުއްވާފައި  ކޯޓުން 

ެއހެންނަމަވެސް އެބަލިބޭ.  ފުރުޞަތު  ޝަރީޢަތްކުރަން  ވަރަ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބެނީ  މި  ފުރުޞަތު  ހަނި އެ  ށް 

ނޫނުަގއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެވސް އެކަން ކުރެވިފައި އޮތްލެއް އަދި ެއ  ާގއޮތީ ވެސް    ދާއިރާއަކުން. އެޮގތަށް އެ

، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ މަންޒަރަކީ ވަރަށް ކުދިކުދި މައްސަލަތަކުަގިއ  ފުރުޞަތު ދީފައި އޮތްލެއް ހަނިކަމުން. އެހެންވީމާ

ރަދުބޮޑުވެފައި ވަރަށްިގނަ ޚަ އި އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރެއް ހަދަިއެގން ކުރަންޖެހުނީމަ ވަރަށް  ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންކަުމަގ

، މިކަންކަުމެގ  މިކަމުަގއި ޝަރީޢަތްތައް ލަސްވާން ދިމާވާ ކަމަކަށް މިކަން އެބަވޭ. އެހެންވީމާ  .ވަުގތު އެބަ ބޭކާރުެވެގންދޭ

ންސްސްތަކެއް ގާއިމްކުރެިވެގން ކޮންމެވެސް ނިޒާމެއް ނިޒާމެްއ  މައްޗަށް ވިސްނާއިރު ކޮންމެެވސް އެއް ޗެކް އެންޑް ބެލެ

ށްދާއިރުަގއި ީވޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ކޮންެމވެސް  އައެބަ ާގއިމްކުރެވެންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ކުރި

ޕްރޮޓެކްޓް  ރައިޓްސް    ސްާގޑްސިފައެްއަގއި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް އެބަ ރޭވެންޖެހޭ. ސޭފް

ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު   ސް ކުރުމަށް ޓަކައި ސޭފްާގޑް

 ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތެއް ހިންިގއިރު  އޯވެސް މިއީ ތިކަމުެގ ތަޖުރިބާތަކެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭަގއި ވީޑި 

ބައެްއ ވާހަކަތަްއ  ހަމަ   ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުަގއި ދިފާޢީ ވަކީލެްއެގ ޮގތަށް އަޅުަގނޑު އިނިން. ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް  އެ
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، ެއޮގތަކަށް ވާކަށް އަޅުަގނޑު ވެސް  އަޑު ނީވި ެއ ނިންމި ޮގތެއް ެވސް އަޑު ނީވި އެކަން ނިމިެގން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ

މި ފުރުޞަތު ޖިނާޢީ   ،ތިޒާމްތަކެއް ރޭިވެގން އެހެންނަމަވެސްއެއްބަހެއް ނޫން. އެހެން ނުވާނެ އިންއެްއޮގތަކަށް ވެސް  

ވިހެން އެފިޝެންޓްކޮށް މިކަން ކުރުމަށް ޅުނަޒީރު ެއވިދާ. ޢަދުލުެގ ނިޒާމްެގ އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެހެންނޫނީވިއްޔާ ޑރ

އަޅުަގނޑު ހަމަ   ،ާގޑްސްށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ސޭފްހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަ

 ޤަބޫލުކުރަން ސޭފްާގޑްސް ލާންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އްވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! މިވަުގތު އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢި

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: އްވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިހެން

 ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އޯއްރިރު. އަޅުަގނޑު މީގައި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މީަގއި މިހާރު ވީޑިޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ކިތަންމެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރުމަށް ވިސްނާއިރު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްެގން ކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތަ ކުަގިއ ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެ 

ޮގތްތަކެއް ހުންނާނެ. އެނިގަވޑައިަގންނަވާނެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިައރާފައިވާ މިންވަރު. ކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތަކުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ  

ނެ އާމެދު ކިހާ ވަރަކަށް ވިސްނަވަންތޯ. މި ޑިލޭއަކީ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުން ނުފޫޒު ފޯރުވިދާެގ ޑިލޭ އޯ  އަދި ވީޑި އޯއޯޑި 

 ކަމެއް ކަމުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ މިހެން މިދެންނެވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވެސް ޖަވާބުދެްއވުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން.   ބޭފުޅުން 2އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ ސުވާލަށް 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

އެހެންނަމަވެސް އިނޭގ.  ނުެއއް  އަޅުަގނޑަށް  އެހާބޮޑަށް  ބަިއ  ޓެކްނިކަލް  ޭއެގ  ވެސް  އެްއޮގތަކަށް    ، އަޅުަގނޑު 

ޗް މި ލޮކްޑައުންވުމާިއ ުގޅިެގން، ވުމުެގ ކުރިން  މާރި  19އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަޖުރިބާައކީ އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވޮގތުން  

 ހަމަ ވަރަށް ސްތައްރކޮށް މުއްދަތު މަޖިލިއްކަތް ފަށަިއެގން މިހާރު ހަމަ ވަރަށް ރެިގއުލަމަސަ  އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ މި

ާއދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގައެްއ ނުވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރެގިއުލާރކޮށް އެބަ ހިންޭގ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިއެއް 

ސްމޫތުކޮށް އެބަ ކުރި  ފެނުނު ހަމަ ވަރަށް  މިށްދޭ. އަޅުަގއަތަނުަގއި  ބަލަމުން.   ނޑު  ދަނީ އޭެގ ހިސާބުތައް ވެސް 
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  ރންތަކެއް އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ. ައޅުަގނޑަށް ފެނުނުތަނުަގއި ރަނަގޅު ބަދަލުތަކެއް ައއިްއސަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގ ޕެޓަ

އަނެ އެފިޝެ  .ހުރީ ރަނަގޅުވޭ  ތަންކޮޅެްއ  ތަންއްންސީ  ފުރުޞަތު  ލިބޭ  ވާހަކަދަްއކަން  ކޮޅެއް ހެން ޝަރީޢަތްތަކުަގއި 

ވިދާޅުވާހެން އެ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ތިބެން އޭެގ   ، ރަނަގޅުކޮށް އަދި ފެންނަނީ. ދެން އެކަމަކު ތިިގނަވޭ. އެހެންވީމާ

ކޮމްޕްރޮމަިއޒް ނުާވނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ރާވަންޖެހޭނެ. އެކަމަކާ ެއއްވެސް ސުާވލެއް ވެސް ނެތް އިނޭގތޯ.    ސެކިއުރިޓީ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނަޒީރު އެބައޮތްތޯ ވާހަކަފުޅެއް.  .ޑރ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

އެހެންނަމަވެސް އެޑިޔުކޭޝަން.  އިސް  ބެކްްގރައުންޑް  މައި  ދެން  ނޫން.  މީހެއް  ޓެކްނިކަލް  ވެސް    ،އަޅުަގނޑަކީ 

ންސީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ޓެކްނޮލޮޖީ ނޫން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީ އިނޭގތޯ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީ މި ކޯޓު އެފިޝެ

އެހެން ޮގތެްއ ނެތް އިނޭގތޯ މިހާރު ރާއްޖޭަގއި. އަޅުަގނޑުެމން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަމުން ައންނައިރުަގިއ ވެސް ަވކި  

ެގންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ  އުދެއްތޯ. ދެން އަދަނީ    ސްވާ ހިސާބަށް މިްއޯގހިސާބަކުން އެ ، ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން 

އެފިޝެ ޖުޑީޝި އިދާރީ  ކޯޓުެގ  ައދި  ެވސް  ބައްލަާވ  އަންސީ  އެއްބަެއއް.  މިތިބެނީ  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  ފަންކްޝަން  ލް 

ހަކަށް، ތިރީހަކަށް އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ތިްއބެވީ ިގނަ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ޭވތުވެދިޔަ ިވއްސަކަށް، ފަންސަވީ 

ސިސްޓަމްެގ ތެރޭަގއި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން. އިދާރީ ސަޕޯޓް ދެއްވާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އެހެން ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑުމެން  

ވިދާޅުވީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް   ތަކެއް އައީކީ ނޫން. ަގވާއިދުތަކެއް، ދެންމެ ތިބަދަލުހުރި ާގނޫނުތަކަށް ވެސް މާބޮޑު  

އަހަރު މިވީ. ފަނޑިޔާރުންނަށް އަދި ކިރިޔާ އަހުލުވެރިވެ ނިމުނީ   12ތުެގ ާގނޫނެއް އައިތާ  ޢާ ޖިނާޢީ އިޖުރަވިދާޅުވީ  ތި

ސިވިލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑެއް ނެތް ދެއްތޯ. ެއކަހަލަ ކިތަންމެ ދަތިތަކެއްެގ    ،ދެން އެހެންނަމަވެސް  .އެއަށް އިހަކަށް ދުވަހަކު

ކޯޓުެގ ހި   ހަމަ ގައިމު  ،އެހެންނަމަވެސްތިބެނީ.    ތެރޭަގއި މި ރިންގތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ މީހުން ެގނައުމާިއ ޔަވެސް 

، ކޯޓުތަކުެގ މަސައްކަތްތައް ހަލުއިވުާމއި މިއީ ހަލުއިކޮށް މިައދު ކޮމްޕްރޮމައިޒްކުރާނެ ކަމެްއ ނޫން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ

ަގއި މިއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެެވންޖެހޭ ހައްލު ދެވެންވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުަގއި ތިބެފައި ކަންތައްތައް ކުރާއިރު

ޕަ ނެެގޓިވް  ހަމަ  އޭެގ  އޮންނާނެ  ެވސް  ކަމެއްަގއި  ކޮންމެ  އިނޭގތޯ،  އޮންނާނެ  ވެސް  ކަމެއްަގއި  ކޮންމެ   ރ ދެން 

ރުަގއި ެވސް  ވެސް ހުންނާނެ. އެ ހަމަ އޯޕަން ކޯޓު ރޫމެއްެގ ފަނޑިޔާރެއްެގ ކުރިމަތީަގއި ހިނާގއި  ރސްތަކެއްފެކްޓަ
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  ، އާއި ެއހެން ވާހަކަތަކާ. އެހެންވީމާ  ދައްކަނީ ނުފޫޒުެގ ވާހަކަ  ޝަންތަކުަގއި ވެސް އެރިސްޑިކްމިހާރު މިއީ ހަމަ ިގނަ ޖު

އެކަންކަން   ހެދި  ޑިލޭއަކާއި  އަންނަ  އެ  ނޭނެގ  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން  ިވޔަސް  ކަމުަގއި  ެގންދިޔަ  ވާރޗުއަލްކޮށް  މި 

 ނޑަކަށް ނޭނެގ. ދެން ޓެކްނިކަލް މީހުން އެކަން ކުރާނީ އިނޭގތޯ. ހައްލުކުރާނެ ޮގތެއް އަޅުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިނުަގންނަވާ ކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުެގ  

ކުރި ސުވާލުތަކާިއެގން  ހުރި  ބާކީ  ދަންތޯއައަދި  އިޢުތިރާ ؟ށް  ބޭފުޅަކު  އެްއެވސް  ނުވޭ  ހިެއއް    ޟްައޅުަގނޑަށް 

، ައޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފާއިއެކު އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލުތައް ހުރުމާިއއެކުަގިއ  ކުރަްއވާހެނެއް. އެހެންވީމާ 

ތި ސާފުކުރަން  ބޭނުންވީ  ދަންނަވާލަން  އެްއކަމަ  ހަމަ  އޮތް  ބިލުަގއި  މި  ފަރާތްޕުޅުން.  އަޅުަގނޑަށް    ،ކީބޭފުޅުންެގ 

ބަލައިަގންނަން ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވި އެްއކަމަކީ ކުއްލި ނުރައްކަލު ެއއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރަްއވާ ކުއްލި  

އްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލެއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  ޞިނުރައްކަލުެގ ހާލަތު ވިޔަސް އަދި މިނޫން މިހާރު މިއޮތް ކަހަލަ  

 އުސޫލުތައް މި ޞަޚާއް  ވީނަަމވެސް މިއިން ކޮންމެ ޒާތެއްެގ ކަމެްއ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ދެން މިެއއް ކަމުަގއިޘާކާރި

އެޕްލަިއވަނީ ވަރަށް ފުޅާ މިނެއްަގއި އިނޭގތޯ. އެްއވެސް ިއސްތިސްނާއެއް ނެތް. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގިއ  

ކޯޓުތައް ހިނާގފައި    .ކަހަލަ ކުއްލި ނުރައްކަލެއް ނޫނޭ  19-ރު މިއޮތް ކޮވިޑުހާކޮންމެ އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ އަދި މި

ހުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތު ވެސް ޮއވޭ ކޯޓުތަކަށް ދެޭވ. މިހެން އަޅުަގނޑުމެން މުޅި މޫނު ފޮރުވައިެގން އެްއޗެހި 

ހަމަ ދޭންވީ. ކޮންމެ    ، މިހާ ފުޅާކޮށްތޯފޮތި އޮޅާލައިެގން އުޅޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ނޫން ކަންނޭނެގ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ

ޒާތެްއެގ ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ހާލަތެއް އައި ކަމުަގއި ވިޔަސް ހަމަ މިހާ ފުޅާކޮށް ހުރިހާ އުސޫލުތަކެއް ބަެއއް ކަހަލަ  

ކަނޑަައޅަން  ލިމިޓޭޝަންތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އެއަށް  ނޫނިއްޔާ  އޮންނަންވީތޯ  ޮގތަށް  ޙައްޤުތައް ސަސްޕެންޑްކުރެވޭ 

ބޭފުޅުންނަށް ރަނަގޅު ކަމަށް ފާހަަގކުރެްއވޭތޯ. ެއއީ ެއއް ސުވާލު. އަނެްއ    މުެގ ތިއުށް ެގންދިއަރިއަޅުަގނޑުމެން ކު

ދަ އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  އެބަ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މީހަކު  ޢު ސުވާލަކީ  ހައްޔަރުަގިއވާ  ބަންދު،  މިހާރު  އުފުއްލެވުުމަގިއ  ވާ 

މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ދަޢުވާ އުފުލަންޖެހޭނެ. ައދި ހައްޔަރުަގއިާވއިރެއްަގިއ  ދޫކޮށްލާއިރުަގއި އެމީހާެގ މައްޗަށް ވެސް ވަކި  

އެމީހާެގ މައްޗަށް ެވސް ވަކި މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ދަޢުވާ އުފުލަންޖެހޭނެ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މިހާރު ވެސް  

ކޮށްލުމުެގ ފުރުޞަތު. ދެން މިހާރު އަނެްއކާ ބާރުތަކެއް ލިބިވަޑައިެގންފަިއޭވ އެ މުއްދަތު އަދި ކުޑަ ުމްއދަތެއް އިތުރު 

އެދިަވޑަިއެގން، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދިވަޑަިއެގންނަަވނީ އަދިވެސް މިދަނޑިވަޅުަގިއ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގެވުމަށް 

އެހެންވީމާ އެބަހުއްޓޭ.  ޮގންޖެހުންތަކެްއ  އަޅުަގނޑު ފުދޭވަރަކަށް  އިތުރުކޮށްދެއްވާށޭ.  ުމއްދަތު  އިތުރު  އަދި  ެގ  ، 
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ކަންބޮޑުވުމަކީ ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ މި ކުއްލިއަކަށް ިމހާރު މިވަުގތުަގއި އަޅުަގނޑުެމން ެގނެވޭނެ ހައްލެއް ކަމެްއ. 

ކަމަށްވާނެތީެވ    ފަހުން އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މިކަމަށް ެއޑްރެސްކުރަންޖެހޭނެ ކަހަލަ ޒާތުެގ ކަެމއް  ،އެހެންނަމަވެސް

އިޝޫެއއްެގ އަޅުަގނޑު  ފަންޑަމެންޓަލް  ހައްޔަރުކުރެިވއްޖިއްޔާ  މީހަކު  ބޭނުންވަނީ.  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ާވހަކަ   

ިގނަ ޤައުމުތަކުަގިއ    ވެސް އަވަހެއްެގ މާނަ  ވެސް ައވަހަކަށް ދަޢުވާ އުފުލަންޖެހޭނެ. ވީހާ  ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ހަމަ ވީހާ

ޮގތަކަށް   48  ،ަގޑިއިރު  72ނިއްޔާ  ަގޑިއިރު ނޫ  24ޝަންތަކުަގިއ ކޮށްފައިވަނީ  ރިސްޑިކްިގނަ ޖު ަގޑިއިރު މިކަހަލަ 

އިނޭގތޯ. ހައްޔަރެއް ކޮށްފިއްޔާ ދަޢުވާ. ދެން ދަޢުާވއެްއ އުފުލާވަރަށް ެއވަރަށް ހެކިތަކެްއ ލިބުނީމަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންިގފަިއ  

ދަޢުވާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ    އޮތިްއޔާ މި ދަޢުވާއެއް އުފުލަނީ. ދެން ފަހުން ދަޢުވާ ފުރިހަމަކުރަމުން ކުރަމުން ޮގސް އަދި

ވެސް ކުރެވޭ. މިކަހަލަ ރޭޓިންގ    ލެްއ ނުފެށިާވ ަވުގތެްއަގއި ބަދަލުޔަހިސާބަކުން ކޯޓެއްަގއި ހުށަހެޅިފައި ބޮޑު ޓްރަ

ޗޭންޖެއް ެގނައުން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގިއ އެންމެ ބުއްދިވެރި ޮގތަކީ. ެއކަމަކު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

އެދި އިތުރުކޮށްދެްއވުމަށް.  މިހާރު  ވެސް  އަނެއްކާ  ވެސް  ުމއްދަތަށްވުރެ  ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވާ  މިހާރު  ވަޑަިއަގންނަވަނީ 

ރަކުން ހެކި ެގއްލޭޮގތް ވުާމއި ައދި ކުޑަކުއްޖެްއެގ މައްސަލަ  މުއްދަތު އިތުރަށް ދެވޭ މިންވައަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި  

ވެސް ހެކިތައް ެގއްލޭޮގތްވުާމިއ    ފެންނަން ހުރި ފިޒިކަލް ހެކިތަކާއި އެނޫންކަމުަގިއ ވީނަަމވެސް ެއ ކުއްޖެއްެގ ދެން

ހެކި ދޭން ތިބި މީހުންެގ ޚިޔާލު ބަދަލުވުމާއި މިހެންޮގސް ކިތަންމެ މައްސަލަ ސާބިތުވުމާއި ހަމައަށް ނުދާނެ ކިތަންމެ  

އަދިވެސް ލަސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު   ،ފުލުންކަމަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިެގންދޭ. އެހެންވީމާ، ލަސްކުރުންތޯ ރަނަގޅީ ދަޢުވާ އު

ެވސް އަވަހަކަށް ފުރުޞަތު ދަޢުވާ އުފުއްލެވުންތޯ މީަގއި ބުްއދިވެރިޮގތަކީ. އަޅުަގނޑުެގ    ހޯއްދެވުންތޯ ނޫނިއްޔާ ވީހާ

 ދެވަނަ ސުވާލަކީ އިނޭގތޯ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

 ...  އިވަރަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް ކުރިއަށް ެގންދާނަން އިނޭގތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތުަގ !އާދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޕްރޮސެކި މެންބަރު،  އިނޭގތޯ  އުއިްއޒަތްތެރި  މަޢާފާއެކު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޖެނެރަލް  އެްއޗެްއ  ޓަރ  އަޅުަގނޑަށް 

ލަޠީފް މެންބަރު ޙަސަން  ިއއްޒަތްތެރި  މިކަން އަޅުަގނޑުމެން    ހަނދާންވުމާއިއެކުަގިއ އަދި  ފާހަަގކޮށްލެްއީވމާ  އެކަން 

ކޮށްލާފަ މެންބަރުންެގ    އިކޮމިޓީަގއި  އެބަޖެހޭ  ހަމަވީމާ،  ަގޑިެއއް  ވަކި  ައޅުަގނޑުެމން  އެއީ  ކުރިއަށްެގންދަންތޯ. 

އޮތްތޯ ަވުގތު  އިޢުތިރާޟެއް  އޮތް  ކަނޑައެޅިފައި  ކޮމިޓީެގ  މިވަުގތުަގއި  އެީއ  ކުރިއަށްެގންދެވުމަށް.  އިތުރަށް   
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ހަމަވެފައިވާތީއާ އެކުަގއި ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށްެގންދަންޏާމުން މެންބަރުންެގ އިޢުތިރާޟް ހޯދާލަން އެބަޖެހޭ. އެއްވެސް  

ވަ ކަުމަގިއ  އޮތް  ިއޢުތިރާޟެއް  މެންބަރެއްެގ  ފާހަަގކޮށްލަ އިްއޒަތްތެރި  އެކަން  ވަުގތު  އިނީނަމަ  އެދެން  ދެްއވުން 

އިތުރުކޮށްލުމާ ބެހޭ ޮގތުން. އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ މެންބަރަކު ިއޢުތިރާޟެއް ކުރަްއވާ ތަނެއް. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން 

ތެރި މެންބަރު ޙަސަން މަށް ަގސްދުކުރަނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްއުއަދި ނިންމާލެވެންދެން ކުރިއަށްެގންދި

 ޓަރ ޖެނެރަލް.  އުކުރިއަށްެގންދަވާ ޕްރޮސެކި  ! މިކަން ހަނދާނަން ެގނެސްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި. އާދެ ލަޠީފް

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

ތަޞައްވުރެްއ    !އާދެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އުސޫލުތައް  ޚާއްޞަ  އުސޫލުތައް  ހިނާގ  ހާލަތުަގއި  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި 

ވާހަކަތައް ތަފްސީލުކޮށް ެގނައުމަކީ ކުޑަކޮށް އުނދަޫގ    ނުކުރެވޭ ކޮންކަހަލަ ހާލަތެއް ކަމެއް ދިމާވާނީެއއް. އެހެންވީމާ، އެ

ނޭނޭގތީ.   ތަޞައްވުރުކުރަން  އެކި  ކަމަކަށްވަނީ  ހާލަތްތަކުަގއި  އެކި  ރާއްޖޭެގ  ވިދާޅުވާހެން  ތި  އެހެންނަމަވެސް، 

އްމުވެ ޝާމިލުވާ ޮގތަށް އޮންނަ  ޢާކަންކަން ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން މުޅި ރާއްޖެއަށް  ކިދިމަދިމާލުަގއި އެ

ވެސް    ރާއްޖެއަކަށް ިމ އުސޫލު ހިންާގކަށްހާލަތުަގިއ ކޮންމެހެން މުޅި  ވެސް ނުެވވެސްދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ހާލަތަކަށް

މިހާރު މީަގއި  ހިތުން  ައޅުަގނޑު  ދެން  ވެސްމެ.  އި  ނުވެސްޖެހޭ  ހާލަތު  ނުރަްއކަލުެގ  ކުއްލި  ލާނުކުރުމުަގިއ  ޢުވެސް 

މިއަށް  ޮގތަކަށް  ނުވާނެ  ބީރަށްޓެހި  އުސޫލުތަކާ  އެ  އެހެންވީާމ،  ކަނޑައަޅާފަ.  އުސޫލުތަކެއް  ާގނޫނުަގއި  އެބަހުރި 

ތައް މިއަށް ބަެއއް ކަހަލަ ލިމިޓޭޝަންސް ބައެއް ކަހަލަ ރެސްޓްރިކްޝަންސް ދެވުމަކީ މައްސަލައެއް ކަަމކަށް އުސޫލު

އުސޫލާ   ހުރި  ކަނޑައަޅާފަިއ  އެކަންކަންކުރުމަށް  ވެސް  ާގނޫނުތަކުަގިއ  އެހެން  މިދަންނަވާހެން  ނުދެކެން.  އަޅުަގނޑު 

ލާނުކުރައްވާ ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް  ޢުވެސް އެބަ އި  ލާނުކުރަްއާވއިރުޢުއެްއޮގތަށް. މިސާލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އި

ނުވަތަ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކަކަށް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ޮގތަކަށް އެކަމާ ބެހޭ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުމަކީ މައްސަލަެއއް 

 ތަކެްއެގ ވާހަކައެއް ނޫން މި ނޫން. އަޅުަގނޑަށް ސީދާ އެްއޗެއް ދަންނަވަން ނޭނެގނީ މިއީ ތަޞައްވުރުކުރެވޭ ހާލަތް

ކޮވިޑު އެނޭގނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ދެން   19- ދައްކަނީ.  ައއިްއސިްއޔާ  ކޮވިޑެއް  އެހެން  ނުވަތަ  ައއިއްސިއްޔާ 

އަޅުަގނޑުެގ   ނޭނޭގ.  ދަންނަވަން  އެހެން  އަޅުަގނޑަކަށް  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ކިހިނެއްތޯ.  ކުރާނީ  ކަންތައް 

ނަތީޖާ ހާސިލުވާ ޮގތަކަށް މިކަންވުން އަޅުަގނޑުެގ ބޭނުމަކީ. އެހެންީވމާ، އެއީ ފުރަތަމަ. ދެން   މައްސަލަެއއް ނެތް މި

ދެވަނައަށް ތި ކުރެްއވި ސުވާލު ތި ފާހަަގކުރެއްވީ ކޮމެންޓަކީ ވަރަށް ރަނަގޅު ފަލްސަފީ ވާހަކަެއއް ތީަގއި އޮތީ. ެއއީ  

ޝަންސްތަކުަގިއ މި ިއވެނީ ޗާޖުކުރާ  ރިސްޑިކްަގއި އެހެން ޖުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ނުވަތަ އެހެން ޤައުމުތަކު 

ވާހަކަ. ޗާޖުކުރުމަށް އަސްލު އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިޒާމު އޮތްޮގތާއި އެ ޤައުމުތަކުެގ ނިޒާމު އޮތްޮގތާއި ކުޑަކޮށް ތަފާތު. 
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ބެހެއްޓުމަކީ އަޅުަގނޑަށް    ކުރިން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ އެްއވެސް މީހަކު ބަންދުަގއި   މިކަން ފެށުމުެގ

އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ކުރާ ހިތްވާކަމެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ދެކޮޅުކަމެއް. ެއއީ ޝަރީޢަތެްއ ނުކޮށް  

ވެސް ކުރުކުރެވޭތޯ ބެލުން އެއީ އަޅުަގނޑު ކުރަން    ޙުކުމެއް ނުކޮށް މީހަކު ބަންދުަގއި ބެހެްއޓުމަކީ. އެ ުމއްދަތު ވީހާ

ހަމަބޭނުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ޮގތުން  އެއީ ައސާސީ  ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން   ،ވާ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، 

ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް. ދެން ިމ ޗާޖުކުރުމުެގ ކަންތަކުަގއި ިމދަންނަވާހެން އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ޗާޖުކުރުން މިކިޔަނީ  

ޕްރޮސެ ތަޙުޤީއަސްލު  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ޗާޖުކުރުމުެގ  ކިއުޓަރުން  އެ  އުޅޭއިރުަގއި  ބަިއވެރިވެެގން  ކަންތައްތަކުަގއި  ޤުެގ 

ކިއުޓަރުން ވިދާޅުވާ ކަންތައްތައް  ކިުއޓަރުން އިސްެވ ޗާޖުކުރަނީ. ފުލުހުން ކުރާކަމަކީ ޕްރޮސެކަންތަކުަގއި ވެސް ޕްރޮސެ

މާނައަކީ ޕްރޮސެ ޮގތުން ތަޙުޤީޤުެގ  ކިއުޓަވިދާޅުވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން އެއީ ފުލުހުން ކުރައްާވކަމަކީ.  ރުންނަކީ އަމަލީ 

ކިއުޓަރުންެގ ޒިންމާއެއް އެބަޮއވޭ ފުލުހުންެގ  ތެރޭަގއި ބަިއވެރިާވ ބަޔެކޭ. ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުައސާސީ އޮތްޮގތުން ޕްރޮސެ

ރީ  ބެލުމުެގ ސުޕަވަިއޒަރީ ރޯލެއް އެބަޮއވޭ. ސުޕަަވއިޒަ  .ތަޙުޤީޤުތައް ހިނަގނީ ާގނޫނާ އެްއޮގތަށްތޯ ބެލުމުެގ ޒިންމާެއއް

ކަމެއް. އެހެންވީމާ،   ރޯލެއް އޮންނަ ބަޔަކު އަމަލީޮގތުން އެކަމުަގއި ބަިއވެރިވުަމކީ އޭަގއި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުންނާނެ

ތަޙުޤީޤުަގިއ އަމަލީޮގތުން ބައިވެރިވެ  ފުލުހުންެގ  އުޅެނީ  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކެޔަރފުލްވަން ވަރަށް ސަމާލުވެެގން 

ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ފުލުހުން ކުރާ ތަޙުޤީޤުތަްއ ހިނަގނީ ރަނަގޅަށްތޯ ބެލުމަކީ އެީއ  އެހެން ނޫޅެވޭތޯ ބަލަން. ެއީއ  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްރޮސެ މަރުޙަލާަގއި  އެ  އެހެންވީމާ،  ޒިންމާައކަށްވާތީ.  އޮތް  ަމތިކޮށްފައި  ޖެނެރަލާ  ކިއުޓަރ 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ،  ެއހާ ތަނަވަސް ފުރުޞަތެއް އޮންނަ ކަމަކަށް އަޅުަގ  ،ބައިވެރިވުމުެގ ފުރުޞަތެއް 

އެ ޗާޖުކުރުން ެއޮގތަކަށް މިރާއްޖޭަގއި މިވަުގތު ނިޒާމު އޮތްޮގތުން ހިންޭގނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުެވއްފެނޭ. ދެން 

އެންމެ މިއޮންނަނީ  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  ހައްޔަރުކުރާއިރު   މިދަންނަވާހެން  މިވެނިމި  ފުރަތަމަ  މިބުނަނީ  ވެނި ެވސް 

ތެރެއިން    ކުށަކަށް ތިމަންނާމެން ތުހުމަތުކުރަމޭ. އެއީ ޗާޖުކުރުން ކަމަށް މިކިޔަނީ. ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްދާ ވަރަކަށް އޭެގ

ލަކާ ހަމައަށްދާއިރު މިއޮންނަނީ  ޔަބައެއް ތުހުމަތުތައް އުނިކުރަުމން އުނިކުރަމުން އުނިކުރަމުންޮގސް ޝަރީޢަތަކަށް ޓްރަ

ދަ ތިން  ނުވަތަ  ދަޢުވާ  ފެށިެގން  ދެ  މަރުޙަލާއިން  ތަޙުޤީޤު  މަރުޙަލާއަކީ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  މިއޮންނަނީ.  ޢުވާެއއް 

ޝަންތަކުަގއި އެ  ރިސްޑިކްކިއުޓަރުންނާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަޮގތަކަށް ހުންނަ ޖުފުލުހުންނާއި ޕްރޮސެ

ެއކަންކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ނިޒާމަށް އަ ެއޮގތަށް  ބޮޑެތި  ހިނާގކަމެއް  ާގނޫނީޮގތުން ވަރަށް  ޅުަގނޑުމެން ދަންޏާ 

ކުރެވޭނެ   ހަލުވިކުރަން  މިކަން  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ޮއތް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގންނަންޖެހޭނެ.  ބަދަލުތަކެއް 

  24ޅުވީ  ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ެއކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ދެން ކުރެވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތި ވިދާ 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލުެގ ޮއފީހުން މިކުރާ ކަހަލަ ޗާޖުކުރުން އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ  ޕްރޮސެ  ، ަގޑިއިރު ތެރޭަގއި ޗާޖުކުރުން
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ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް މިހާރު ނިޒާމު އޮތްޮގތަކުންނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. މިއީކީ ރަނަގޅު ވާހަކަެއްއ  

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ރަނަގޅު. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމަށް ބޭނުންާވ ާގނޫނީ ފްރޭމްވޯކް ެއޮގތަށް   އިނޭގތޯ ތި ވިސްނުންފުޅު

 ވެސް ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.   ކަމެއް. ކުރަން ރަނަގޅު ކަންކުރުމަކީ ހަމަކުރެވޭނެ ބަދަލުވީމާ، އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުެގ ހިތުަގއި ހަމަ އެއާ ުގޅިެގން އޮތް ސުާވލެއް ދަންނަވާލުމަށްފަހުަގިއ  އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް  

އޭގެ  ދޭނަން.  ފުރުޞަތެއް  މޫސާ ސިރާޖަށް  މެންބަރު  ލަޠީފް  އިްއޒަތްތެރި  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި    ކުރިއަށް 

ން މުހިންމު ކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އުެގން ކުރިއަށް ދިފާހަަގކުރެްއވިފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ވަކި ަގޑިެއއް ކަނޑަައޅައި

ޮގތެއް    11ޖަހަންދެން ލަސްވެެގން    11އަޅުަގނޑު އެބަ އެދެން   ޖަހަންދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ 

ހެންވީާމ، ، އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އިޢުތިރާޟް ކުރައްވާ ތަނެއް. އެނުކުރަންޏާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟެއް

ޖަހާއިރު އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާލާ ަގޑި ކަމަށް ބަލާނީ. އަޅުަގނޑުެގ އުފެދޭ ދެންމެ އެއާ ވިދިެގން ފޮލޯއަޕް   11

އެރެސްޓު  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަާވލަން  ޮގތުަގއި  ކަހަލަ  ވޯ  ސުވާލެްއ  ހައްޔަރަށްެގންދާ  މީހަކު  ހޯދައިެގން  ރަންޓެްއ 

ފުދޭަވރެއްެގ ެއއީ  ހަމައަށް  މައްސަލަތަކުަގއި  އެރެސްޓަކާ  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  މެނުވީ  ލިބިެގން  ހެކިތަކެއް   

ކަމަކަށް އަދި    ޮގސްެގންވާނެ  ހޯދާފަ.  ވާނީ  ހެކިތަކެއް  ހޯދަންޖެހޭ  ވެސް  ފުލުހުން  އެހާރަށް  މީހަކު.  ވެސް 

  އިންކަން އެވެސް ކަލެކްޓުކުރެވިފަ ކިުއޓަރ ޖެނެރަލްެގ ލަފާފުޅެއް ެއވަުގތަކަށް ބޭނުންވާ ކައެކަންކުރެއްވުުމަގިއ ޕްރޮސެ

ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީާމ، އެޮގތަށް ހައްޔަރުކުރެވޭއިރެްއަގއި ދެން އިތުރު އަނެްއކާ  

ސްނިެގން  ދަޢުވާ އުފުލުމަށް މިހާރު ާގނޫނުަގއި އޮތްޮގތަށް މުއްދަތު އެހާދިުގ މުއްދަތެއް ދެވުނީމާ ައޅުަގނޑަށް އަދި ނުވި

  .ަގޑިއިރު  24ަގޑިއިރު ނޫނީ    48ވެސް ައވަހަކަށް އެ ދަޢުވާ އުފުލަންޖެހޭ    މިއުޅެނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާޮގތުަގއި ވީހާ

ދެން އަދި ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމުެގ ފުރުޞަތުތައް ވެސް އެބަ ލިބޭ. ައދި ދަޢުވާއެއް ެގންނަންޖެހޭ   އިދަޢުވާ އުފުލިފަ

ޖަރ ބިލުަގއި ާގނޫނުަގއި އެޮގތަށް ޖާަގދޭ ކަމަށް ވެސް ޕްރޮސީ  ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ. މިހާރު  ބަދަލުތައް ެގނައުމުެގ

ައޅުަގނޑު   އެއަށްފަހުަގއި  ދެން  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  ދެއްިވއްޔާ  ކޮށްލާ  ކޮމެންޓެއް  މިއަށް  ފާހަަގކުރެޭވ.  އަޅުަގނޑަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮ
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އިޖުރަޢާ  !އާދެ ޖިނާޢީ  މިހާރު  ހުށަހެޅީމާ ޝުކުރިއްޔާ.  ކޯޓަށް  ލިޔުންތައް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮއންނަޮގތުން  ާގނޫނު  ތުެގ 

ލިބޭ    5ކޯޓުން   ދަޢުވާ  ހަވާލުކުރަންޖެހޭ  އެ ލިޔުންތައް  ތެރޭަގއި  ހަވާލުކުރީމާ ދުވަސް  ފަރާތާ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ފަރާތާ. 

އެބަލިބޭ   އަޑުއެހުމެއް  އިބްތިދާޢީ  އެ    70އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ.  އޮންނަޮގތުން  ާގނޫނު  މި  ތެރޭަގއި  ދުވަސް 

ށް ެވސް. އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުން ނިމުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަކަަގއި  ލިބިދާނެ އެއްދުވަސް ތެރޭަގއި ވެސް ދެ ދުވަސް ތެރޭ 

ކޯޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  ޮގންޖެހުމަކީ.  ފުރަތަމަ  އެއީ  ދެން  ނުކުރެވޭ.  ބަދަލެއް  ދަޢުވާއެއް 

މައްސަލަެއއް ަވއްދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުންނަންޖެހޭނީ އެހުރިހާ ހެކިތައް ހޯދިފަ. އެހެންވީމާ، އެއީ ފުރަތަަމ  

ނޑުމެންނަށް އެޮގތަށް މަްއސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރުަގއި ފަހުންނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޮގންޖެހުމަކީ. ދެވަނަކަމަކީ ައޅުަގ

މައްސަލަެއއް  ޝަރީޢަތަށް  ހުށައެއްނޭޅޭ.  އެިވޑެންސެްއ  އިތުރު  ފަހުންނެއް  އަދި  ެއޑެއްނުކުރެވޭ.  ޗާޖެއް  އިތުރު 

އެިވޑެ އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުއްދަތަކަށްފަހު  ވަކި  ޗާޖެއް  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  އިތުރު  ހުށައެއްނޭޅޭ.  ންސެއް 

   ..އިތުރެއްނުކުރެވޭ. ޗާޖަކަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުެގނެވޭ. އެހެންީވމާ، އެކަމުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުނދަޫގ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާހަކައަކީ މިއަށް ރެޖީމު ބޮޑު   ވެސް ާގނޫނުަގއި ެއޮގތަށް އޮންނާތީ ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ  ޕީ.ޖީ އެއީ މިހާރު

ޗޭންޖެއް އެހެން ެގނެވޭއިރުަގއި ހަމަ މި ބަދަލުެގނެވިދާނެ ނޫންތޯ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ާވހަކައަކަށްވުރެ ކްރިމިނަލް 

 ޕްރޮސީޖަރަގއި އޮތް ވާހަކައެްއވީމާ އަޅުަގނޑު މިކަން މި ފާހަަގކޮށްލީ. މި ބަދަލު އެހެން ެގނެވިދާނެ ނޫންތޯ.

  

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮ

އެހެން ރަނަގޅު. އެޮގތަށް ބަދަލު ެގނެވިދާނެ. އެ ބަދަލާ އެްއކޮށް މިއަންނަ ރެޖީމު ތެރޭަގއި މިދެންނެވި ކަންކަމަށް   !އާދެ

ވެސް އެހެން ހުށަހެޅިދާނެ    މެންބަރު މިހާރުއަންނަންޖެހޭނޭ. އަދި މިހާރު އޮންނަޮގތުން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  ބަދަލު  ވެސް  

ދަތިތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް  އެޮގތަށް  މިހާރު  މިދެންނެވީ  އަޅުަގނޑު  އިޝާރާތްކުރެްއވީމަ  އެޮގތަށް  ާގނޫނީ    ،ނޫންތޯއޭ 

އިޖުރަޢާ ޖިނާޢީ  އަދި  އެބަހުއްޓޭ.  އެ  ހުރަސްތަކެއް  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  ކޯޓަށް  މައްސަލަެއއް  ބުނާޮގތުން  ާގނޫނު  ތުެގ 

ަގއި އޮންނަންޖެހޭ ޣާ  ތަްއޔާރުކުރާއިރުަގއި އެ ސީޣާސީ  ގެ ނަގޅަށް ތަޙުޤީޤުކުރެިވެގން. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ދަޢުވާ ރަ

 ކަންކަން   ާއއި އެކަމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލުތައް ވެސް އަދި ހިނިގ ަވުގތާއި އެ  ދިސާ ހިނިގ ދުވަހާއި ހިނިގ ަގޑިޙާ

އެ   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަހުންވެސް.  އަދި  ނުލިބިދާނެ.  ދުވަހު  ފުރަތަމަ  މަޢުލޫމާތު   މަޢުލޫމާތު  ބައެއް  އޭެގ  ވެސް 

ލިބިދާނެ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިެގނެއް ހުށައެއްނުވެސް  
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ދަޢުވާ ބަދަލުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބެނީ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ    އެޅޭނެެވސްމެ. ދެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ފުރުޞަތު ލިބެނީ. މުޅި ދަޢުވާ އޭެގ އަސްލު ޒާތަށް ބަދަލު ެގނައުމުެގ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ ިއނޭގތޯ މިހާރު އޮތްޮގތުން.  

ެއކަންކުރެވިދާނެ. ދެން ބައެއްފަހަ ތި ވިދާޅުވާހެން  ެގނެވިއްޖެއްޔާ  ބަދަލު  ރު ސުވާލު އުފެދޭކަމެއް އެކަމަކު ރެޖީމަށް 

ބަިއވަރު    .ދެއްތޯ އެއީ ކިހާ އިންޞާފުެވރި ކަމެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްޗެއް އަޅައިނުަގތީމަ އަނެކަްއޗަކަށް ދިޔައިްއޔޭ

ެވސް ސުވާލު އުފެއްދުުމެގ ފުރުޞަތު   ދެއްތޯ ެއކަތިން އަޅައިނުަގތީމަ އަނެކަްއޗަށް ދަނީއޭ އެހެން  އިއެްއޗެހިތަކެއް ލާފަ

ނޭ ވަކި ހިސާބަކުން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކޯޓަށް ތި ވިދާޅުވާ ޮގތަށް ހުށަހަޅަންޏާ ހުށަހަޅާނީ ބޮޑު ލިސްޓެއް. އޮންނާ

އެ ލިސްޓުަގއި ފަހަރަކު ނައްޓަމުން ނައްޓަމުންދާނީ. ދާއިރުަގއި ދަޢުާވ ލިބޭ ީމހާ ތުހުމަތުކުރާނެ ދެއްތޯ   އިހުށަހަޅާފަ

އެހެން ރެޖީުމ   އިެއއްޗެއް ނުލިބުނީމަ އަނެކަތި ލީޔޭ. އެހެންވެ އެޮގތަށް އޭގަ   ޕީ.ޖީ އޮފީހުން މިހާރު ތިމަންނަ މައްޗަށް

 ެވސް ލިބިެގންދާނެ އިނޭގތޯ.   އެްއކޮށް ބަދަލުވެެގން އަންނަިއރުަގއި އެކަމަށް ހައްލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ކޮންފަރެންސާ ުގޅޭ ޮގތުން އޯޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ ބިލުަގިއ އެބައިން ދެބަެއްއަގއި ވީޑި   !އާދެ

ހާލަތުަގއި ވެސް  އްމު  ޢާވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. ެއއީ    163ހާލަތަކީ މި    އަިއއްސަ. ެއއީ ފުރަތަމަ

ހަމަ ޝަރީޢަތް ހިންޭގޮގތަށް. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެ ާމއްދާ އޮތް ކަމުަގއި ވަނިއްޔާ ޚާއްޞަ ހާލަތުަގއި ވަކި ހަމަ  

ކޮށް  އޯލާއިރު މި ފެންނަނީ ާގތްަގނޑަކަށް. ވަކި ބަދަލެއް ވީޑި އިއެްއޮގތަކަށް ައޅުަގނޑަށް މާްއދާަގިއ، މާއްދާއަށް ބަލަ

ހިންުގމުަގއި ޚާއްޞަ ހާލަތުަގއި ވަކި ބަދަލެއް އަންނަތަނެްއ ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަުގއި ދެތަނެްއަގއި މިޮގތަށް  

 ހަމަ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭތޯއޭ. ެއޮގތަށް ހިތަށްއަރާތީވެ ެއ ސުވާލުކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވާ.  ކުރިއަށްެގންދަ !އާދެ

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް
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ވަނަ ާމއްދާަގއި އުސޫލު    163ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް އިނޭގތޯ ެއއީ. އެީއ ތެދެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް    !އާދެ

 ވާހަކަ ެގނެވުމުެގ ބޭނުންތެރިކަމެއް ނީންނާނެ.  އެޮގތަށް ގާއިމުކުރެިވއްޖެއްޔާ ޚާއްޞަ ހާލަތުަގއި އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

ޖުޑިޝަރީން  !އާދެ ވެސް  ސަިއޑުން  ފާހަަގކޮށްފަ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކަން  ހަމަ  ކޮމެންޓުތަކުަގިއ  ހުށަހެޅި    އިެވސް 

  އި ވެސް ހުންނާނެ ހަމަ ތި ބިލުަގއި ހުށަހަޅާފަ  އޮންނަންވާނެ ޮގތް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަންތައްތައް

 އިނޭގތޯ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

ވަރަށްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ވާހަކަފުޅެއް ނެތްކަމުަގއި ވަނީނަމަ އަދި    !އާދެ

  ، ވަތު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވއިެގން ވަޑަިއެގން ދެްއވި ދެ ބޭފުޅުންެގ އިތުރު ވާހަކަފުޅެއްޢުވަތު ދެއްިވ ދަޢުއަޅުަގނޑުމެން ދަ

ވާހަކަފުޅެއް ހިއްސާކުރައްވަން ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިރޭެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން.   މުހިންމު

ވިދާޅުވި ދެންމެ  ތި  ޑީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޕްރޮސެކި  ން .އޭ.ޖޭފަދައިން  އަދި  ެވސް  އު ވެސް  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  ޓަރ 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓުެގ ތެރޭަގިއ    އަދި އެނޫންލިޔުމުން    އިއިޞްލާޙުތަކެއް އެބަހުރި ހުށަހަޅުއްވާފަ 

ބޭފުޅުން ެވސް އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބިލަށް އިޞްލާޙުތަކެއް    ހިމެނޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔުމުން އެ

އްސާކޮށްލީމަ ތި ބޭފުޅުން  މީަގއި ހުރި ވާހަކަތައް ވެސް ތި ބޭފުޅުންނާ ހި  ހުށަހަޅުއްވާފަ. އަޅުަގނޑު އޭރުަގއި ބޭނުންވީ

ބިލުަގއި  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ރަނަގޅުވެދާނެ  އިތުރަށް  އަދި  ހުރެއްޖިއްޔާ  ޖަވާބުތަކެއް  ދެްއވާ  ެއއަށް  އަދި 

މިކަން   މިހާހިސާބުން  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތީމައާެއކުަގއި  ވަުގތު  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ފަރުމާކުރަމުންދާއިރު. 

ށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މިހާ ިގނަަވުގތު އަޅުަގނޑުމެންނާ އެްއކޮށް ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަ

މަޢުލޫމާތުތައް   ިގނަ  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކަށް  ިގނަ  މެންބަރުންެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަޢުލޫމާތު  ިގނަ  މިހާ  ހޭދަކުރައްވާ 

ދު ދުވަހުެގ ތަހުނިޔާ ޢީއޮތް ބަރަކާތްތެރި    ދި ކުރިއަށްހިއްސާކޮށްދެްއވާ ޖަވާބުތައް ދެއްވަމުން ެގންދެވި ކަމަށް ޓަކަިއ އަ

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޝަމީމަށް ވެސް ދަންނަވަމުން އެާއއެކު ޕްރޮސެ  ޑރ.ނަޒީރަށާއި އަދި ހަމަ  ،ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

ދުމުބާރިކު ދަންނަވަމުން މިރޭެގ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެން ޢީކޮމިޓީެގ އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  

 ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އިނިންމަ
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 ން: ވާހަކަދެއްކެވުނަޒީރު  هللا ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދު

 ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނިމިފަ  !އާދެ މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެމންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދެން    މި  އިހުރިހާ  އޮތީ. 

ވެސް ހިއްސާކުރެްއިވ    ބޭފުޅުން  އެއަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކޮމެންޓްސްތަކާ އެކުަގއާއި ދެންމެ  

ފާހަަގކުރެވުނު   ދެން  އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުތަކުެގ  މި  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  ައޅުަގނޑު  އަދި  އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ 

ކަންކަމުެގ މަްއޗަށް މި ބިލު ފަރުމާކޮށް ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މީެގކުރީަގިއވާނީ ޑެޑްލައިނެއް ކަނޑައަޅާފަ. ެއީއ  

ދު ދުވަހަށް ވާ ކަމަށް ޢީދު ދުވަހަށް.  ޢީއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަސް. ހޮނިހިރު ދުވަސް ވެދާނެ ކަމަށް އެބަ ޤަބޫލުކުރެވޭ  މި

ވަނީނަމަ ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅަކީ ކިހިނެއްތޯ ބިލާ މެދުަގއި ނިންމުެގ ޑެޑްލައިން ފަހު ދުވަސް 

 ؟ ޮގތުަގއި ކަނޑައެޅުއްވުުމގައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

   ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެ ނޫންތޯ.އީދު ދުވަހަކަސް އެރޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަކި ތަނެްއ  ޭގ ބަންދުަގއި ތިބި ބަެއއް ދެއްތޯ. ޢީދު ދުވަހު ދާނެ  ބޭއްވިދާނެތާ    އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،އަޅުަގނޑުމެން

، މެންބަރުން މައްސަލަެއއް ނެތްކަަމށް ވަނީނަމަ ޢީދު ދުވަހެްއ ކަމަކު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ

ޑު ބޭްއވިްއޔާ  ނ ރަނަގޅު ަވުގތު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެންމެ ފަސޭހަފުޅުވާނެ ވަުގތެއް ބަލާފައި ބައްދަލުވުން، ރޭަގ

 ދެއްތޯ ރަނަގޅީ ބޮޑަށް... 

________________________ 




