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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ަފށަނީ. ބައްދަލުވުން ފަށާއިުރ  ރޭގެ ބައްދަލުވުން ައޅުަގނޑުމިނިވަން މުައއްަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މި`. 

ބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ވެިލދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމިން ރަޝީދު އަދި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިެގން ތިއް

ނޑުމެން  ،މާފަންނު އުތުރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް،  އަޅުގަ

ލީ މަޢުރޫފް، ގުރައިދޫ ދާއިރާެގ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިުރ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތިރ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ، 

ނޑު މި  މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. ައދި އޭގެ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ބައިވެިރވަނީ. މި ަބއްދަލުުވމަށްއިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ގެންެދވުމުަގިއ ވެސް، ިޢއް ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އަދި ކޮމިީޓއަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގަތުމުަގއި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ެދއްާވ ސަމާލުކަމަށް، ެދއްާވ ެއއްބާރުލުމަށް ހުރިހާ 

ހައިިސްއޔަތުން ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ުޝކުރުދަންނަވަން.  މެންބަރުންނަށް ވެސް ައޅުަގނޑު މުޤައްރިެރްއގެ

ނޑު ގޮެތްއގައި ިމއޮތީ. އޮތްއިުރގައި ފުރަތަމަ ައއިަޓމަށް އަޅުަގނޑު ދާނަން.  މިރޭގެ އެޖެންާޑގައި ެދކަމެއް މައިގަ

ނޑުމެން ިކއުޓަރ އެއް. ޕްރޮސެތް މަްއސަލަނަށް ފުރަތަމަ އައިްއސަ އޮފުރަތަމަ އައިޓަމުަގއި ިމއޮީތ މިހާރު އަުޅގަ

ކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ދެ ނަންފުޅު އަޅުަގނޑުމެން  ލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންޖެނެރަ

ފަހުގަިއ ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް ެއއްކުރުމަށް ގައި މިދަނީ ދިރާސާކޮށް، އިންޓަރވިއު ވެސް ކުރުމަށްފަހު

އެްއކޮށް އެޭރ މާކްސްތަްއ  ން އެރޭ ތަންކޮެޅއް ދަންވީމަ އިްނޓަރވިުއ ދިެވގެން ޮގސް އޮތުމާ . ދެއިންޓަރިވއު ނިންމާފަ

ލާަފއިތާ އެހެންވީމާ، އެ މާކްސްތައް ބަލައި އިދާރީ މޭޒާ ހަވާލުކޮށްލާަފިއ އެރޭ ނިމިގެން ދިަޔއީ. ދެން

ފުރަތަމަ އެރޭގެ އަޅުަގނޑުމެްނ  މިރޭ އެންމެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް ދައްކާލަދެްއުވން ބޭފުޅުން ތި އެދެން. މިހާރު އިދާރީ ޭމޒުން އެހުރީ  މަސައްކަތް އިދާރީ މޭޒުން ައޅުގަ

މާކްސް ދެއްވާަފއި ހުރި ގޮތް. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ބައްލަާވލައްވާފަިއ، ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ދެން އޮތް މަރުޙަލާއަށް 

މާކްސް  463މިއޮތީ. މިހުރީ މާކްސް ލިބިފައި ހުރި ގޮތް. ެއއް ބޭފުޅަކަށް މިހާރު ަގނޑުމެން ދަތުރުކުރުންހެން އަޅު

މާކްސް ލިިބވަަޑިއގެންފައި މިހުރީ. ދެން ަވކިަވކިްނ ދެއްިވ މާކްސްަތއް ވެްސ  547ލިބިނުއިރު އަެނއް ބޭފުޅަކަްށ 

އައިއްސަ ހުރި ގޮްތ. ދެން އެއްވެސް ބޭފުޅަުކ  ހުރީ ޕަސެންޓޭޖްއެ ތިރީަގއި ަގއިއެހުރީ. ދެން ޕަސެންޓަށް ބަލާއިރު

ނުޑ  އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އުނިއިތުރެއް ައއިއްސަ އޮންނާނެހެނެއް. އޮތް މާކްްސއަކަށް ދެއްވާފައި  ދެން އަޅުގަ

މިހާހިސާބުން މާ، ވެސް. އެހެންވީ ތަކެއްގައި ެއރޭން އެރެއަށް ސޮއި ވެސް ކޮށްލާފައި ހަވާލުކޮށްލީހުރިހާ ކަރުދާސް

ދެން އޮތް މަރުޙަލާައށް ދަތުރުކުރުން ރިޕޯޓު ިއދާރީގޮތުން ތައްޔާުރކުރުްނ  އިަގއިއަޅުަގނޑުމެން މި މަްއސަލަ

 މާކްސްަގއި ެއއްވެްސ، އާދެ! ރޮޒައިނާ އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް.

 



  

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބަ އޮތް މުހްތާްޒ  ކުރިންވަނީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުުމގެ އަޅުަގނޑަށް ހީ އަުޅގަ

ކިއުަޓރ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް ންދާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޕްރޮސެމުޙުސިންގެ މައްސަލައެއް ޖޭ.އެސް.ީސގައި ބަލަމު

ނޑުމެންގެ ކޮިމޓީން ނިންމުމުގެ ކުރިން އެކަހަ  ލަ މައްސަލައެއް ޖޭ.އެސް.ީސަގއި އެބޭފުާޅގެ ުއޅޭ ކަމަށް ބޭފުޅަކު އަުޅގަ

މާދާރު ގޮތަކީ ައޅުަގނޑުމެން ންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޒި އްކަންެއއީ ކޮންކަމެ  ޔަްސ،ވަންޏާ ސުލޫކީ މައްސަލަެއއް ވި

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުން މިހާރު އެ  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެއީ ކޮްނކަމެއްތޯ ބެލުންހެން. އެއީ ައޅުގަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަށް ބަލާަފއި ރިޕޯޓު ަތއްޔާުރކުރުމާ ހަމައަށް ގޮއްަސ އޮތީ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ 

ނޑުމެންލިޔުންތައް ލިބޭނެ ގޮތް މުޤައްރިރު ހައްދަަވއިދެްއވައިިފއްާޔމުން ވަރަ ކޮމިޓީން ެއ  ށް ރަނގަޅު. އަުޅގަ

ނޑުމެ ން ބޭނުންވޭ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް މި އިޝޫ ނިންމާލުމުގެ ލިޔުންތައް ބަލާލަން އަޅުގަ

 ކުރިން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްނ އަޅުަގނޑު ތުން މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޮޒައިނާ ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުުފޅާ ދޭތެރޭގައި ދެން އިދާރީ ގޮ

ނޑު މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ނުޑމެންނަށް ރަސްމީކޮށް  އަުޅގަ  މީގެ ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ މި ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަ

ކުރިން ވެްސ މަޢުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކަކުން ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކޮްނމެ ބޭފުޅަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

މައްސަަލއެްއ، ެއްއވެސް ބޭފުެޅއްެގ  އަްށ ގެަނއުމުގެ ކުރިން އެްއވެސް  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުެރވި އިންޓަރިވއުވެސް މި 

ގެ ތި ކޮންސަރްނ ރޮޒައިނާ ދެން . ނޑުމެްނވާނީ ކޮށްފަގަާވއިދުތަާކއި ޤާނޫނުެގ ތެރެިއން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ކަމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ  އަކީ ވެސް މުހިއްމު ކޮންސަރންއެއް

ސައްކަތް އެދާގޮތަށް ކުިރައށް ގެންދެވިޔަސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އަމިއްލަ ކަމެއްެގ ގޮތުގައި ަވކިން ކުރިއަށް މަ

ނޑުމެންނަށް އިދާރީ ގޮތުން ތަކެްއ ކުރަން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތް ގެންދެވިދާނެ އަދި ފަހުން ވެސް. މިވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެން ަބލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މި ކޮމިޓީން މިހާރުވަނީ ބެލިފައި އަ .ނިމިފައިވާ ވާހަކަ ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ ުޅގަ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނުޑ ެވސް މެދުަގއި ވެ ފާހަގަކުެރްއވި ނުކުާތއާއެ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ދެްނމެ ރޮޒައިނާ  ެއއީ ްސ އަުޅގަ

ނޑިޔާެރއްގެ މަޤާމުަގއި  ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ ފަ

ބޭފުޅާގެ މައްސަލަެއއް  ޖޭ.އެސް.ީސަގއި އެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްިވއިރުަގއި ޕްރޮސެހުންނަވާފައި 



  

ނޑު ެވސް މި ކޮމިޓީގެ ޒިން ތެއް ލިބެންޏާއޮތް ކަމަށް މަޢުލޫމާ މާދާރު ގޮތަކަށް ާވނީ ކޮން ބާވަތެއް، އެންމެ އަޅުގަ

ކުޑަމިނުން އެއީ ކޮންބާވަެތްއެގ މައްސަލައެއްޯތ، ކިހާ ސީރިއަސްކަން ބޮޑު މައްސަަލއެއްޯތ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާލުން 

ެއއީ ޤާމަށް އެބޭފުޅަކު ަޢއްަޔނު ކުރެްއވޭއިުރގަިއ ކަންނޭނގެ. ެއކަން ބަލާލުމަުކން ގޯހެއް ނެތް. މިސާލަކަްށ އެ މަ

މުއްދަތް ހަމަަވންދެން. އެހެންވީމާ، ޭއެގ އެ ދެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ދާއިމީ ގޮތެއްަގއި މަސަްއކަތް ކުރަްއވާެނ ބޭފުޅެއް 

ނަވާލަން ދަންލާ ވާހަކަ ަގނޑުމެން އެަކންތައް ބަލާލުމަކީ އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްކުރިން އަޅު

 .ބޭނުންވަނީ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 މުޤައްރިރު ބައްލަވާދެްއވުން  އިްނތި ތާއީދު ކުރެއްވިކަުމގައި އެހެންވީމާ، .އިނގޭތޯ އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމެއް އެއީ 

ނޑުމެންނަށް މިކަން މުހިއްމުވާ ކަމަކީ އަޅު ކަމެއް ނިންމާއިުރ  ަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީން ިމކަހަލައެދެން. ދެން އަުޅގަ

ތަކުގައި މީނަގެ ޖޭ.އެސް.ީސގައި އޮތް މައްސަަލއެްއގެ ވާހަކަ ައއިސް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީްނ މާދަމާ ނޫސް

މަ އެއީ މިކަން ނިމިގެން ދިޔައިރު ިމއިން ެއއްވެސް ކަމަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށްފައި ނެތް. އެނގި ިތބެ ރިޢާޔަތް ނުކުރީ

ނޑުމެން އެޓްލީްސޓް ލިޔެިކޔުންތައް ބަ ލާފައި ެއއީ ލައިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ަރނގަޅު ގޮެތއް ނޫންހެން. އަޅުގަ

ކޮްށގެން ކުރަްއވަން ޖެހިވަަޑިއގަންނަާވ މަސައްކަތަްށ ެއއްެވސް  ބޭފުާޅ ޕީ.ޖީއަކަށް ޢަްއޔަން ކޮންކަމެއްތޯ އެ

ނަޑށް ހީވަނީ. އެހެންނޫ ބުރޫއަރާނެ ކަމެއްޯތ، ނޫންޯތ ެއވަރު ނިއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން ާސފުކުރަންޖެހޭނެހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުމާދާރުކަން ކުޑަ ބައަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ޒިން   ކުެރވެނީ ެއވަުރ ނުކޮށްފިއްޔާ.ެއއް ކަމަށް ައުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް 

ނުޑ ވެސް ކޮމިޓީ ިސއްުރކޮށްދެއްވު މިރޭ ުކރީ ރެއެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަ  ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. މި މަށް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެްނގެ ޯނޓި އަދި އިތުުރ ެއއް ނ،އާ ސްއަށް އަިއއްސަ އޮތީމަ. އެއީ ަފނޑިޔާުރގެ ވާހަަކ ކަމެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ަގއި އެބަ އޮޭވ ވަނަ މާއްާދގެ )ވ( 62ޤާނޫނުގެ  އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ. ދައްކާއިރު ފަ

ކުރާ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުން. ޕީ.ޖީގެ މަޤާމަކީ ަވތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޢައްޔަންޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނު



  

ނޑިޔާެރއްގެ މަޤާުމގަިއ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންސީ މަޤާމެއް. ިސޔާސީ މަޤާމެއް ސިޔާ ކުރާ. އެހެންވީމާ، ފަ

ނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ.  ހުންނަވައިގެން މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުުޅއްވޭނެ ަކމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޓީން ގެންދެވޭނީ ވެސް އެ އެހެންވީމާ، އެމަނިކުފާނުގެ ަމއްސަލަ ކުރިއަ

ކުރެވެނީ. ދެން އެންމެ ފަހުން ދުވަހު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ސްތިޢުފާ ދެއްވީމަ ކަމަށް ޤަބޫލުމަޤާމުން އި

އެމްގެ ތެެރއިން އެ އަދި ޚާއްަޞކޮށް ޕީ.ޕީ.އްސަލަަތކާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސިއްރުކޮްށގެން މިއަދު ވަރަްށ ގިނަ މަ

ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް ފާޑުވިާދޅުވެފައި އޮތީ. އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މިތަނުގައި މީޑިއާ  މައްސަލަ ނަންގަަވއިގެން އެ

ނެތްއިރު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިތަނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ކޮމިޓީ ސިއްުރކޮށްގެްނ 

ނޑަކަށް ާތއީދެްއ  ކުރާވަުރގެ ކަެމއް ައޅުަގނުޑމެން މިތާކު ނުކުރަން. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް، އަުޅގަ

 ނުކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިަކން މިހެން ކުރާކަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ދަމާ ހިނގާ ދެން. އެޖެންާޑގަިއ މިއޮީތ އަުޅގަ ނޑުމެން މިހާރު އެހެންވީމާ، މިރޭެގ އެޖެންާޑައށް އަުޅގަ

 . ދެން ލާ އެހުރިހާ ކަމެއް ވަނީ ނިމިފަކުރިއަށް ދިޔުންތާ. މިހާރު މާކްސްތައް ވެސް ބަދެން ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބުން 

ނުޑމެން ކުރިން ދެންނެވިހެން މިހާރުވަނީ އިދާރީ ގޮތުްނ މިހާރު  އުފައްދަވާ ުސވާލުތަްއ، އެ ުސވާލުަތއް އަުޅގަ

. އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ާޔ އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ނިމިފަގެ މަްއސަލަެއއް އޮތިއް އަޅުަގނޑުމެން ެއއްެވސް ބޭފުޅެއް

. އެހެންވީމާ، މިފަކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްވަނީ ބަލާ ނިަތކުން ވެސް ލާޒިމުބެލުމަށް ގަވާއިދުއަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް 

ޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. ދެން އިތުރު އޮތް ގޮތަށް ކުިރއަށްދާން އަޅުަގނމިމިހާހިސާބުން އެޖެންޑާގައި ުކރެވިފައި 

މަޤާުމގައި ުހްއޓަސް ވެސް އަދި އެހެން  ވެސްމައްސަލަެއއް އޮތް ކަމަށް ަވންޏާ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުން، އަދި

މަރުޙަލާތައް ވެސް އެބަ ހުރި. އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާުރގެ ތެރޭަގިއ 

. އެހެންވީމާ، ޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ކުެރވިފަރަންޖެހޭ ަމސައްކަތް ވަރަށް ސާފުކޮްށ މިހާހިސާބަށް އައަޅުަގނޑުމެން ކު

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ތި ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލަ 

މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ކަންބޮޑުވުެމއްގެ ގޮތުަގއި ކުިރއަށް ވަަޑިއގަތުމަކީ އެއީ 

މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް މިދެންނެވި އިމުގެ ތެޭރަގއި ކުެރވިފައި ހުރި މަސައްކަތް ވެސް އެހެންޏާ ވެސް ކުރިއަްށގެންާދ 

ބަ އޮތް. ދެން ގޮސް ނިންމާލަން. އެހެންވީމާ، އަދި އެބަ އެހެންވީމާ، ރޮޒޭމެންގެ ހުށަހެޅުމެއް އެމަތިން  އުސޫލުގެ

ނޑަށް ހީވަީނ ރޮޒައިނާ ހުށަހަޅުއްވަ   އިއެހެންނަމަވެސް މަޑުކޮށްލަދެްއވާ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

އިމްތިޔާޒް އެބަ ތާއީދުކުަރްއވާ އެކަން ބަލަން ކޮމިޓީން. ދެން އެޖެންޑާަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި މިަކހަލަ ކަމަކަށް ފުރުޞަތެއް 

ނޑުމެން އެހެން  މިދެންނެވީ އެޖެންާޑގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ނަމަވެސް ވެސް ނެތް. އެހެން ގޮތަކަށް ޫނނޭ. އަުޅގަ



  

ނޑު އެ ބޭފުޅުންގެ  . އެހެންނަމަވެސް އެލަެއއް މިއޮތީ އެޖެންޑާ ކޮށްފަމައްސަ ޚިޔާލުފުޅަށް ތާީއދު އޮތް ވަރެއް އަުޅގަ

 އަރުވާަނން. ބޭނުން ބަލާލަން. އޭގެ ކުރިން ޔާމިނަށް ފުރުޞަތެއް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ނޑު ެވސް މެންބަރު ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅުްއވި ަކމަށް ތާއީދުކުރެވޭ. އެކަހަލަ ަމއްސަލަެއއް އޮިތއްޔާ އެީއ  އާދެ! އަުޅގަ

ކަމެއް އުޅޭ ކަމަށް ކުރާއިރު ެއކަހަލަ  ދަ މަޤާމަކަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކޮން މައްސަލައެއްތޯ. އަުޅަގނޑުމެން މިފަ

ކޮމިޓީެގ ތެރެއިން، މި ެއަކން  ނޑު ވެސް އެދެންވާނަމަ ސާފުވާން އެބަ ޖެޭހ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޫނީ މި ްފލޯއަށް ދިޔުން. ޕްރޮސީޖަރގެ ތެރެއިން އިދާީރ ގޮތުން ސާފުކޮށްގެން، ހުިރހާ ކަމެއް ކްލިއަރ ވެގެން 

ނޑުމެްނ އަދާކުރީނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަން. އޭުރން ކަންރިޕޯޓު ނިމިގެން ދިއު ކަމަށް ފެންނަން  ސަްއކަތް އަުޅގަ

 އޮންނާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިމަންނައަށް ފެނެއޭ  ކަންނޭނގެ އެ ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވީއެހެންވީމާ، ރޮޒައިާނގެ ހުށަހެޅުމަށް ދެން ދާދި ދެންމެއަކު 

އޮތް ގޮެތްއ  ރު ޖައްވުގެ ތެރޭގައި އެބަ ުއޅެއޭ. އެހެންީވމާ، އެކަންމައްސަލަ އޮތް ޚަބަ ީސގައިޖޭ.އެސް.

އަުރވަނީ ެއކަން ެއގޮތަށް  . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ެއކަމަށް އިޙުތިރާްމކުރުމުގެ ގޮތުން މި ފުރުޞަތު ބައްލަވާަލއްވަން

ދެއްިވއްާޔ  ންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓުތާއީދު ވެސް ލިބިފައި އޮީތމަ އެގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަ ންދަން ފެނިވަޑަިއގަންނަަވއި ގެ

ގޮތަށް ގެްނގޮްސ  އެވަރަށް ރަނަގޅު. ެއކަން ެއޮގތަށް ގެންދަން ފެނިވަަޑއިނުަގންނަވާ މިހާރު އޮތް ޕްރޮސެްސ ހަމަ 

މައްޗަށް ނަންަގވާލަދެްއވުން އެދެން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އޮތް ގޮތަްށ  ނިންމަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަތް

. ން ފެންނަ މީހުން ކަމަށް ދެން ބާކީ މި ތިބީ ދޯ ބެލެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް ޯވޓަށް އަހާލަންވާނީ ދެއްތޯގެންދަ

 މިހާރު  ދެްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، ބޭނުން ބޭފުޅުން ވޯޓުފެންނަ އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެންދަން 

 ކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް މި ފާސްވީ ދެއްތޯ.އިންޓަރވިއު ކޮށްފައި އެޖެންޑާ  ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ރިޕޯޓުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ދެން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީާމ، މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅެގން އިދާރީ މޭޒުން 

ނޑުމެން އެޖެންޑާ ނަން ނޑުމިއަށް  6ަބރު ގެންދަވާނީ އިނގޭތޯ. ދެން ައޅުގަ ރވިުއ މެން އިންޓަދަނީ. ެއއީ ައޅުގަ

ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްެބވި. އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަްތ ބޭކުރުމަށް ޑެޕިއުީޓ ަގވަރުނަރާ އަދި ބަެއއް އެހެން މަޤާމުތަކަށް 

ން. ށް ގެންދަަކތްތައް ކުިރއަކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. އިދާރީ މޭޒުން ޭއގެ މަސައް 

 ސިނާން ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވތީ އިހަށް މަޑުކޮށްލަ ދެއްވުން އެދެން.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ގެންިދޔަ އުސޫުލގެ މަތިން މި ކޮމިޓީން މިހާހިސާބުން ސިއްރުވާ ކުރިން ދުވަހު ހަމަ އަޅުަގނޑު 

 ދިނުމަށް.  ަގއި ބާްއވައިގޮތު ގެކޮމިޓީއެއް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް 

 ކުރަން އިނގޭތޯ. ދުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީއަޅުަގނޑު ސިނާން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްރުކޮށް ކުރިއަްށ ޓަރވިއު ކުރުުމގެ މަރުޙަލާ ސިިއންކުރީ ރޭ ވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވަނީ 

 ދު ންދަން. އެހެންވީމާ، ބޭފުޅަކު ތާއީހަމަ އެގޮތަްށ މިރޭގެ މި އިންޓަރވިއުތަްއ ވެސް ކުރިއަށް ގެ ގެންދެވިފަިއވާތީ

ނޑުމެން ބޭބޭފުޅުންނާ އިންޓަރވިއުކޮށްާލ ހަދާއިުރގަިއ ސިއްުރ ކޮމިޓީއެ   ގެއް ވެސް ކުރަްއވައިފި. ެއގޮތަްށ އަުޅގަ

ދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ކުރީރެއެޭކ  ގޮތުަގއި ގެންދަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު

ނޑުމެން ހަމަ ސިއްރު ކޮމިޓީެއއް ގޮތަށް. ހަމައެއް ނުވޭތޯ. މަ  . އަދި ފުކުރަްއަވްއޗޭޢާއެްއގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ކަދެްއކެވުްނ:ލީ އާޒިމް ވާހަދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަމެ

ކުރަނީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަކަށް ނޫން. ލްސާ ސިއްރުމަޖިލިސްގެ ގަާވއިދު ބައްލަާވ. ނޯންނާނެ މަޖިލީހުގެ ޖަ

. އެހެންވެއްޖިްއޔާމުން މިތާ ކުރާނީ މީޑިާއއަށްސް ޖަލްސާ ސިއްރުވެސް ބައްލަވާ. މަޖިލި މަޖިލިސް ގަވާއިދު މިހާރު

 ދޭނެ.ކުންނަންޖެހޭ. އެހެން ނެހެ ވެްސ ނު އިދާރީ މުވަްއޒިފުން ތިބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަްށ ކޮމިޓީތައް ގެނދިއުުމގަިއ ހަމަ ސިއްރުކޮށްގެްނ އެބަ ނއާޒިމަށް އެ ިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ދެން އަުޅގަ

 ޅުްނ މިހާރު ވޯޓުބޭފު 5 ،ނުކޮށް ކުރިއަށް ިސއްރު ވޯޓު. އެހެްނވީމާ، 5ގެންދަން. އެހެންވީާމ، މިހާރު ލިބިފައި އޮތީ 

 ދެްއވުން އެދެން.  ވެްސ ވޯޓު ވާ ބޭފުޅުންފުޅުނުކޮށް ކުިރއަށް ގެންަދަވން ބޭނުންއޮތީ. އެހެްނވީމާ، ސިއްރުދެއްވާފައި 

 

 ލީ އާޒިމް ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަމެ

ނޑު  ރެކޯޑަށް ނޫން. އެކަަމކު  ވެސް ޭބނުންވެގެން ްއގޮތަކަށްމިތާ އިްނނާކަށް އެއަނެއްހެން ޓަަކއި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ވަނީ ނޑަށް ޖޯކުީވމަ. އަޅުގަ ވެސް ކޮންމެހެން މި އިންޓަރވިއު އަުޑއަހާލާކަށް ވެސް ނޫން  މިއީ ދެން އަޅުގަ



  

ނުޑވެސް މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް ވެފައި ކޮމިޓީތައް ހިނގާ ނުހިނާގގޮތް ބެލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން   ޙަޤީޤަތުގައި. އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ނޑު ވަނީ. ދެްނ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއވީމަ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅެގން ނީންނާނެ މަޖިލިސް އި ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މަޖިލިސް މެންބަރަކު އަދި މަޖިލިސް ގަވާއިުދގަ ެވސް ކަ

ކަށް ެވސް. އެހެންވީމާ، ިމއީީކއެއް ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ކުރާ ކޮމިީޓއަކުން ނުކުންނަ ގޮތަ މެންބަރަކު ސިއްރު

 މު ފަރުދުންނަށް ގެއްލުން ވާން އޮތް އެހެން ާޢއްނޫިނއްޔާ ސިއްެރއް ބޭުރވެގެން ީމގެން  އޮތް ނޫންނުރައްކަލެްއ 

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން ެދން މިވަރު ކަންތައް ކުރަންޖެޭހނެ ކަމަކަ  ށް އިނގޭތޯ. މިކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުފުދޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ތިބެގެން މިކަހަލަ ކަންތައް ކޮށްފާނެ.  ރަފުތަޞައް ނީނިއްޔާމުންދެން ޒާތީ ގޮތުން 

ނޑު ޤަޫބލެއް ނުކުރަން މިކަންތަްއ މުޤައްރިރު ވޯަޓކަށް ވެްސ  އެހެންނަމަވެސް ދެން ޒާތީ ނޫނިއްޔާމުން އަުޅގަ

 ކަމަކަށް.  ޖެހޭނެވެސް ކުިރއަށް ގެންދަން އަހަިއގެން

 

 މަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު ކަ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ތެދުފުޅެްއ ކުރީ ރޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޖލްސާ ސިއްރު ޖަލްސާއެްއގެ ގޮތުަގއި ދިަޔއީ. ދެން އެާއ 

ބޭފުޅަުކ  6ުއޅުްއވާ  ކަށް ކުރިމަތިލަްއަވއިގެންއެއް މަޤާމަ ވާދަކުރަްއވައިކުޑަކޮށް ތަފާތު ދެއްތޯ. ޭއގަިއ ދެ ބޭފުޅަކު 

ގެ ަވއިސް ަގވަރުނަރ، އެމް.އެމް.އޭ  ދެން އެކަހަލަ ކަންަތއްތަކެްއ ހުރީ. އެކަމުން މިއީ މިހާރު ވެސް ހަމަތިއްބެވީ. 

ޤީޤަތުަގއި. ބޭފުޅެއްގެ ުމއްދަތު ހަމަވެގެން ިރނިއު ކުރަނީ ޙަ މަޤާމުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އެ ގެޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު 

 އެހެންވީމާ، ދެން މީގައި އެކަަހލަ މައްސަލައެއް އޮތްހެން ހީނުވާތީ، ައޅުަގނޑު މިހެން މިދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ މަދު ޙުސައިްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން މީ ރޭ މުޙައްދެން ުކރީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ 

ނޑު ކަހަލަ ކަންތައްތައް ބައެއް ކުދިކުދި އެހެން  ދެ ބޭފުޅަުކ ވާދަކުަރއްވާީތއާ އެްއކޮށް  މެންވެްސ ހުރުމާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޮޑަށް ގެއެގޮތަށް  ވެސް ދެން އުސޫލެއްގެ ގޮުތން މީޑިއާއަށް މިއޮތީ ހަމަ  . އެހެންވީމާ، މިރޭންދިޔައީއަުޅގަ

 ޙުސައިން ފުރުޞަތަކަށް އެަބ އެދިވަަޑިއގަންނަވާ. . ޢަލީ ދއްތޯ ނުވަދެވޭ ގޮތަށްތާ

 

 ސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީ ޙުކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުރީ ރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން  ރޭ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ، އެކަމަށް  އާދެ! އަުޅގަ

ވާ މަޖިލީހެއްަގިއ އަދި ާޚއްޞަކޮްށ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލުކޮްށގެން އިނީ ހަަމ ހުޅުވާެލވިފައި 

ނޑު ދެްނނެވީ މި ކޮމިޓީެގ ކޮންމެ ޖަލްޖަލްސާގައި އޭމި  ޒިުރެވވޭ ސާއަކަށް ވެސް ހާރުަގއި މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ



  

ްއޔަން މަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޢައުސޫލަީކ. އެޭރ ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއްެގ މަޤާޢާއްމު ގޮތަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ 

އްކޮށް ޕްރޮސެިކއުޓަރ ެވސް ވަރަށް ތަފާތު. ހަމަ އެއާއެ  އާމި އިންޓަރިވއު އިކުރުމަށް ބޭއްވި އިންޓަރިވުއއަކާ 

ނޑުމެން އެބަޖެޭހ  ތަކަކާ ދޭތެރޭން ނުކުެމދާނެ ނަތީޖާއްޔަން ކުރައްާވ ބޭފުޅެއްގެ ސަބަބުޖެނެރަލަށް ޢަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި އެބަހުރި ބައެއް ފަހަރަށް ސިވިސްނަން. ސިޔާސީ މި ޔާސީ ފަދަ މާހައުލެއްަގއި އަުޅގަ

ވެސް  އިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން މިތާ ކުރާ ސުވާލަކުން ނުވަތަ އަހާ އެްއޗެްއގެ ސަބަބުންދަޢުވާތަކާ އެްއޗެހި ކުރެވޭ 

ަމކަށްާވއިރުަގއި އެ ޖަލްސާއެއް ިސއްރު ކުރުާމ ވާެއއް ކުރުމަކީ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ކަށް ދަޢުއަޅުަގނޑުމެންނާ ދެކޮޅަ

ުރ މުކޮށް މިތަނުގެ ޖަލްސާތައް ސިއްއް. އެހެންނަމަވެސް ޢާވާފައި ނުވަނީބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑު ވަކި ެއއްެޗކޭ ދަންނަ

ނަޑކަ ނަޑކަށް ނުފެނޭ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ބުާނ އެއްެވސް އަުޅގަ ށް ކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަަބބެއް އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ ސިއްރުބޭފުޅުން ހުށަހަ ގޭ ކޮން މާއްދާެއއް ިކހިނެއް ވެގެްނކަމެއް އެނނޭ ކުރަްނ ޅަނީ. އަޅުގަ

ކުރަން ހުށަހަޅަިއގެްނ ންކަން ސިއްރުެވސް ވިދާުޅާވން ޖެހޭނެ. ކީއްެވގެ ހުށަހަޅުއްވާ ކަުމގައި ވަންޏާމުން ސަބަބެއް

ދު ކޮން ާމއްދާެއއްގެ ކޮން ައކުރަކާ ުގޅިގެންތޯ މި އިންޓަރވިުއ މިއުޅެނީ. މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުްއވަނީ. އެހެންވީމަ، އެކަން ހަމަ  ސިއްރުކޮށް ުނވަތަ މި ކޮމިީޓ ބައްދަލުވުން ސިއްުރކުރަން އެ

ން އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ވަްނޏާމު ކުރެވޭ ކަމަށްކޮށް ސިއްރުމިހެން ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް. ހުރިހާ ކަމެއް ވަރަށް އަޅުަގނޑު 

ބަލަިއގަންނަން ވެސް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީަތއް ކުިރއަށް ގެންެދވެންޏާ އަުޅގަނަަޑށް

ނޑު ހަަމ ފާހަގަކުރަން. އުނދަގޫ ކަމަކަށް   ވާތީ ެއކަންޮބޑުވުން އޮތީތީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ވެސް ފުރުޞަތަށް އެބަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެްނވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ރިޒާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނުޑ ނިންމަނީ ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ނިންމަންމައްސަލައި ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި ދެން މި  ކަމަށް. ެއއީ  ގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެްސ ގޮތެއް ނިންމައިގެ ގެ. ނން ކުރިއަްށ ގެންދިއުން ކަންނޭބޭބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ތިއްބެީވމަ އަޅުގަ

 . ރިޒާ އަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާފަ ނީއެހެންވީމާ، ކޮންމެެވސް ގޮެތއް ނިންމާދެން މިހާރު ޓައި ވެފައި އޮތީ. 

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހިމް ރިޒާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މަދު ޙުސައިން ވިދާޅުީވ ފަދައިްނ ރި މެންބަރު މުޙައްމިރޭ ޢިްއޒަތްތެއަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ުއުޅނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ 

އެންމެ ބޭފުޅަކު މި އިންޓަރވިުއ ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ކަެމއްަގއި ވެްސ ފަހަރަކު ހަމަ މިރޭ އަޅުަގނޑުމެން 

ވާނަމަ ކަމުަގއި  ކޮށްފިެހންނަމަވެސް މިދެންނެވީ ސިްއރުމިދެންނެވީ މާ ޮބޑު މައްސަލަތަެކއް ނެތް. އެއަނެއްހެން 

ވެސް ުނވައްދާ ިއނގޭތޯ. ެއއީ މިހާތަނަށް  ކޮށްފައި ހުރީ ެމންބަރުންކޮމިޓީތަކުަގއި ޢަމަލުމިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ 



  

ގޮަތކަށް  ގޮތް. ެއހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މަޖިލީހެްއެގ ތެރޭގައި ވަކި ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރި

ވެސް އެގޮަތަކށް ޢަމަލުކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ އެއީ ަގވާއިދު ބަޔަކަްށ  ކަމެއް ގަވާއިުދަގއި ލިޔެފަިއ ނެތް ،ޢަމަލު

ނޑު މިދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ.  ހިމެނިގެން ދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރި  ގޮތް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްކޮށް އަޅުަގނޑު މިފަހަރު ވޯޓު ދެނީ މިރޭ ދެން ވަކިަވކި އެހެންވީމާ، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަ

ްއަގިއ ންގެ މާޒީަގއި ެއއްވެސް އިންޓަރވިުއއެބޭފުޅު ހުރި ބޭފުޅުން ކަމަށްވެފައި އަދި އަެނއްހެން މިހަމަ މަޤާމުތަކަށް 

ތެެރއިން ކޮމިޓީ  މު އުސޫލުގެޢާއްއެްއވެސް ކަހަލަ ހައްޞާޞް ކަމެއް ވެސް ހިނގާފައި ނެުތމާއެއްކޮށް މިރޭ ހަމަ 

ގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އި އެއްޮކޅަށް ޯވޓުދީ މިހާރު އިންޓަރވިއުއާ  ެދްއވި ބޭފުޅުންނާ ކުރިއަށް ގެންދަން ވޯޓު

ކަށް ކަމަނާ ކުރިމަިތ ގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ެއމް.އެމް.އޭެގ ޑެިޕއުޓީ ަގވަުރނަރައަޅުަގނޑު މި ނިންމީ އިނގޭތޯ. )ވަ

ކަމަނާއަށް ވަރަށް . ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިޝަތު ޒާހިރާއަނޫންތޯ. އެހެން ލައްވާފައި އޮތީ

ނޑުމެން ދަންނަވާލީ ދެން ހޫނު މަރުޙަ ނޑުމެން މި ބާއެއް ދަންނަވަން. އަުޅގަ ހުށަހެޅިފައި ހުރި ނަންފުޅުތައް އަުޅގަ

ނީ. އެހެންވީމާ، މިކޮޅުން މެންބަރުންނަށް އިންޓަރިވއު ވެސް ކޮށްލާ ހަދައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެން ކުރިއަށް ދަ

ެއއްެޗއް ދަންނަވާަލން ފުރުޞަތު އަރުވަން  ުލމުގެ ކުރިން ކަމަނާއަށް ތަޢާރުފުގައިސުވާލު ދެންނެވުމަށް ހުޅުވާ

 އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކުވން: އައިޝަތު ޒާހިރާ

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ންމެަހއިވި އެއަިދ ވަަޑއިގެން ިތއްބެ  ޔާ. `. ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުއާދެ! ޝުކުިރއް

ފެއް ފުރަތަމަ އަުޅަގނޑުގެ ކުޑަ ތަޢާރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހޫވަބަަރކާތުهللا ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްަމތުއައްސަލާމް

ގުނަ ދުވަސްަތކެއް ވެއްޖެ. އެމް.އެމް.ޭއ ވަރަށް ގިނަ ކުާރތާ ަގއި ވަޒީފާ އަދާަގނޑު ެއމް.އެމް.އޭއަޅުދަންނަވާލާނަން. 

ގައި ަވޒީފާ އަދާކުރަމުން ށަިއގެން އަޅުަގނޑު އެމް.އެމް.އޭ ރުއްސުރެން ފަވަނަ އަހަރު. އޭ 1891އީ ށް އަވުޖޫދަ

ނޑު އެމް.އެމް.އޭ މިގެންދަ ަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖޮއިން ކުރީ ހަމަ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުން ފަށައިގެން. ނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު އެ މް.އެމް.ޭއ އެކްޓް ވުޖޫދަށް ައއިސް އެމް.އެމް.އޭ އުފެދުނު އިރުަގިއ ދެން އެގޮތަށް ކުިރއަށް ދަމުން ގޮސް އަުޅގަ

ނޑު ގާތްަގނޑަކަށް ކަށް. ދެން އެ މަޤާމުގައި އަޅު ެގޓިވް ަޑއިރެކްޓަރަ އަޅުަގނޑު ހުރީ ސީނިއަރ އެްގޒެ  1ގަ

ނޑަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަނަރދުވަހު ހުރިތަނާ ދެން ޑެޕިއުޓީ ަގވަރުއަހަރު ގެްނ އި ގެ މަޤާމު އަޅުގަ

. ދެން ދައުރު ހަމަވެފަ އްޔަްނ ކުރެއްީވ. ދެން އެ މަޤާމުަގއި ހުރެ މިހާރު މިއޮތީ ފުރަތަމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ

ަޓކަިއ  އްޔަން ކުެރއްވުމަށްފަިއ މިއޮތީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ޢަ އަޅުަގނުޑގެ ނަން ރައީސުލްޫޖމްހޫރިއްޔާ މިހާރު ފޮނުއްވާ



  

ނޑު އެަކމަށްން ހޯއްދެވުމަށްމަޖިލީހުގެ ރުހު ޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި  . އެހެންވީމާ، އުޅގަ

ނޑު މަޖިލީހަށް ގެންގޮސްދެްއވާތީ  މަޖިލީހުން މިކަންތައް ކުރިއަށް އެނުބިރ  ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

މް.އެމް.ޭއެގ ކަންތައް އަދި އިކޮނޮމީެގ ެގ ަކންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކިހިނެއް ކިހިނެއްޯތ އެބަލައިލާނީ އެމް.އެމް.އޭ

ލާއިރު މިހާރު އިކޮނޮމީ މިއޮތީ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ފައްތަރެްއގަޭއ މިދަނީ. ދެން އެގޮތުން ބަލައިކުިރއަށް  ތައްކަންތައް

 ށް ިމއަހަރު ގްރޯ އަ 5.5% ހާރު މިއޮތީ އަންދާާޒ ކުެރވިފައިއަޅުަގނޑަށް ދެންެނވޭނީ. ެއީއ އިކޮނޮމިކް ގްރޯތް މި

އްޗަްށ ނުގޮސް ޖީ.ޑީ.ީޕ ގްރޯތް. ދެން އިންފްލޭޝަން ވެސް ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް ހިފެހެއްޓިަފއި މިހިރީ މަ މަށްކަ ވާނެ

ނޑު ދަންނަވާނީ ގޮންޖެުހންތަކެއް އެބަހުްއޓޭ. ެއއީ 5ގާތްަގނޑަކަށް % ގަިއ. އެެހންނަމަވެސް އެއާ އެްއކޮށް ައޅުގަ

ޓަރީ ޕޮލިސީ ހިންގުމުަގއި ހުރި ދަތިތަކެއް. ެއއީ މިސާލަކަށް ފިސްކަލް މިސާލަކަށް ބަލަންޏާ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ މަނި

 12.5އި ގާތްަގނަޑކަށް އިރުގަ ސިޓް ވެސް ބަޖެޓް އެކުލަވާލެވުނު ޑެފިސިޓް ވަރަށް މަތީގައި މިހިރީ. ދެން ބަޖެޓް ޑެފި

ހިރީ އާމްދަނީ އެވަރަށް ލިބެްނ . އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ ގޮންޖެހުންތަކެއް މިބަޖެޓް އެުކލަވާލެވިފަށް މިއޮތީ ބިލިއަނަ

ނޑަކަށް  ޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްނެތުމާއެކު އެކަންކަން ފޫބައްާދނީ ކިހިނެއްތޯ. މިހާރު އަ ގޮތުގައި ގާްތގަ

 ވެސް އެބަ ލަފާ ކުރެވޭ. އަދި މިހާރު ބަޖެޓް އެކުަލވާ ލެވިަފއި އޮތް  ކަމަށް މިހާރު ފޯލެްއ އުޭޅނެން ޝޯޓްބިލިއަ 1

ސަްޕލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ވެސް ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަން މިނިސްޓަރު ފައިނޭންސް ޕްލޭން  ،އިތުރު ބަޖެޓެއް  ގޮތުން

ލާއިރުަގއި މީެގ ހެންވީމާ، އެހުރިހާ ކަމަަކށް ބަލައި. އެޚަބަުރ އަޅުަގނޑަށް ލިބިފައި އޮތީކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ 

. ެރވެނިއު ަސއިޑުން މީގެ ަމްއސަލަތަކެއް އިޝޫޒްތަެކއް ވަނީދަންނަގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުްއޓޭ އަޅުަގނޑު މި

ނުކުންނާނެ. އެއީ އެމް.އެމް.ޭއ އިން މޮނިޓަރައިޒް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ިމ 

ީތގެ ައގުބޮުޑެވ، އެްއޗެެއާއއެކު ެއއީ އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ޕްރެޝަރ ވަރަށް ބޮުޑެވގެން ދާނެ.  .ދިމާވަނީ

ނޑަްށ އެނގޭ އެްއވެސް ިދވެހިރަްއޔިތަކު އެދޭނެ ކަމަކަށްުނވާނެ. ެއީއ  އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުކުަރން ޖެހުމަކީ އަުޅގަ

ތަޖުރިބާ ެވސް މިހިރީ އެކަންތައްަތއް  ވަނަ އަހަރު 6111އަގުަތއް މައްޗަށް އުފުލިގެންާދނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެއގޮަތށް ބަލާއިރުގައި އެންމެ މީެގ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާނީ ެއކްސްޕެންޑިޗަރ ހިފެހެއްޓި . އެހެްނވީމާ، ކުރެވިފަ

އެހެން ދެންނެވި ކަމުަގއި އާ ދިމާވާނެ ގޮަތކަށް ކަްނތައްތައް ކުެރިވގެން ދިއުން. އި އެކްސްޕެންިޑަޗރއާ ރެވެނިއު

ވަމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، އެކްސްކަލޭޓް މަ ވެސް ހަ ސް ެއއީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. އެކްސްޕެންޑިޗަރ ައބަދުވިޔަ

ރިޒަމް ވެްސ މީގެ ގްރޯތް އެކްސްޕެްކޗަށް ބަލަިއލާއިރުަގއި ޓޫއެބަހުރި. ދެން އިކޮނޮ އެހެންީވމާ އޭގެ ގޮންޖެހުންތަކެއް

ނޑަކަށް % ޝަންލީ ޕަރފޯމް ކުރަމުންހަރު ހަމަ އެކްސެޕްމިއަ .ވަރަށް ރަނގަޅު ގެ 15އެބަ ގެންދޭ. ގާތްގަ

ބަލާއިުރަގއި އެބަހުރި. ދެން ފިޝަރީޒަްށ ބަލާއިރުަގއި ފިޝަރީްޒގެ  މި މުއްދަތާ އަޅައި މެއް މިދިޔަ އަހަރުެގ ކުރިއެރު

ެވސް އި ލާއިުރގަ . މިދެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރާ ައަޅއިބަލައިއަރނިންގ ވެސް ހަމަ ަވރަށް މަތީގައި މިހިރީ

ެވސް.  ސްވެފަިއ މިހިރީ. އެކްސްޕޯރޓް ންކްރީޒް ވެސް އި ގެ އިންްކރީޒެއް އެބަުއޅޭ. ދެން ވޮިލއުމ11ްގާތްގަަނޑަކަށް %



  

ށް އިތުުރވެފައި މިހިރީ. އަ 3.3ރޓް އޮފް ފިޝް. ދެން އިންފްލޭޝަން އަޅުަގނުޑ ކުރިން ދެންނެވިހެން %އެކްސްޕޯ

އަށް ެމއި  3.3% އިޓްީލ މިހިރީ އުުފލިފައިގަިއ ހުރެފައި ސްލ6.2ަގައި %6115ހެންނަމަވެސް ެއއީ އޭޕްރިްލ އެ

ހުގަ. އެހެންވީމާ، މާބޮޑު ިއތުރުވުމެއް ނެތް. އޭެގ މަިއަގނޑު ސަބަެބއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ބަލާލިއިުރގަިއ މިވަނީ މަ

އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިޒަސްެގ ތެރެއިން އޮއިލް ޕްރައިޒަްސ މިހިރީ އުފުލިފަ. އެހެންނަމަވެސް ފުޑް ނުއުފުލޭތީެވ 

ނޑުމެންގެ އިމްޕޯޓެްޑ  ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ސަބްސްޓޭނަބަލް ލެވަލަކަށް ގެްނދެވިފައި މިހިރީ. ދެން އަޅުގަ

އިންފްލޭޝަން މުޅިން ވެްސ ހުންނާނީ. އެއީ ާރއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ނުހުންނާތީވެ. ދެން ޭއގެ އިތުރުްނ 

ނޑު ނިޓަރީ ޕޮލިސީ ވާގޮަތކީ ބަަލއިލާނީ. ެއއީ މޮ އަޅުަގނޑު ފިްސކަލް ސަްބސްޓޭނަބަލިޓީއަށް ބޮޑަށް ައުޅގަ

މް.އެމް.ޭއގެ މެންޑޭޓްގެ ދަުށގައި މި އޮންނަނީ ޕްރައިޒް ސްޓެބިލިޓީ ހިފެހެއްޓުން. އެހެންނަމަވެސް މި ވާގޮތަކީ އެ

އެކަން ައއިސޮލޭޝަްނގައި ުކރެވޭކަށް ނޯވޭ. ާރއްޖެައކީ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ަޤއުމަކަށް ވެފައި އިމްޕޯޓަށް މުޅިްނ 

މާ، ފިސްކަްލ ސައިޑުން އަންނަ ކަންަތއްަތކަކުން މޮނިޓަރީ ޕޮލިސީެގ ވާތީވެ. އެހެންވީއޮންނަ ޤައުމަަކށްބަރޯސާވެފައި 

ކަންތައްތައް ޭރވެމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ފިްސކަލް ޕޮިލސީ މިހެން ޓައިޓްކޮށް އޮތްހާ ހިނދަކު މޮނިޓަރީ ޕޮލިސީ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. އެމް.އެމް.އޭއިން ވެްސ  ނޑުމެން ކިތަންމެ އިފެކްިޓވްކޮށް ނުހިންގޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ވަރަށް ދަތިކޮށް. އެީއ ހަމަ ބާރުލާފައި މޮނިޓަރީ ޕޮލިސީ ހިންގާނަމޭ ދެންނެވިކަމުގައި ިވޔަސް އެކަން މި އޮންނަނީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފިކްސްޑް ެއކްސްޗޭންޖް ރޭޓެއް އޮންނާތީެވ އެ މައްސަލަ އެހެން މި ދިމާވަނީ. ރުފިޔާ ގިނަވެގެްނ 

އަށް ޭއގެ ޕްރެަޝރ އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ރރަކަށް އެ ޕްރެޝަރ ބޮޑުެވގެން މި ދަނީ. އެީއ ޑޮލާއިކޮނޮމީަގއި ދިަޔވަ

ނޑުމެންގެ ފިކްސްޑް އެްކސްޗޭންްޖ  ޚާއްޞަކޮށް ެއއީ މި އެކްސްޕެންޑިޗަރ ކާްވކުރަން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ ވެސް. އަުޅގަ

އިން މިކަންކަން  ދެން އެގޮތުން މިހާރު އެމް.އެމް.އޭރޭޓެއް އޮންނައިުރަގއި ެއގޮތަްށ ކަންތައްތައް ކުރަން މިޖެހެނީ. 

ޕްކުަރން. އެއީ އޯޕަން މާކެޓް މޮޕްއަކުރަން ކޮންމެވެސް ވަރަށް މަސައްކަތް އެބަކުރޭ. މި ެއކްސެސް ރުފިޔާ 

ވެސް އެަބ   ފެސިލިޓީއޮޕަރޭޝަންސް ހިންގުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ދެން އޯވާރނައިޓް ޑިޕޮިސޓް 

ނޑު ނުދަންނަވާނަން ބޭނު ންކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން މި ކަންތައްތަކެއް ެއބަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަ

މުޅިއަކުން ކާމިޔާބެކޭ މި ކަންތައްތަކެްއ. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ފިސްކަލް ކަންތައްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ 

ިމ  1އެކްޓް ވުޖޫދަށް އައުމާ ގުިޅގެން މި ާވޮގތަކީ ރެވެނިުއގެ % ބަލައިލާއިުރގައި ފިސްކަލް ެރސްޕޮންސިބިލިޓީ

ނޑަކަށް. ެއއީ  111ވްކުރަން އެމް.ެއމް.އޭއިން ބޮރޯކުެރޭވ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ އެލަ  އިންނަނީ މިިލއަން ގާްތގަ

ގޮތަކަށް ވެސް ފުޭދ މިލިއަން. އެހެންވީމާ، އެީއ އެއް  111ބަލައިާލއިރުަގއި ެއއީ  1ކުރީ އަހަރުގެ ެރވެނިުއއާ %

ނެޑއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވަރަށް ބޮުޑ ގޮންޖެހުންތަކެއް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސަރުކާރަްށ  މިންގަ

ކުރިމަތިވެގެންދާނެހެން ކިހިނެްއތޯ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް މެނޭޖްކުރައްވާނީ. ެއއީ ކޭޝް ފްލޯ މެނޭޖްމަންޓްގައި ހަމަ 



  

ނުޑ މި ބައި ނިންމާލާނަން. ދެން އެހެން ސުވާެލްއ ދަތިތަކެއް ނުކުންނާނެ. އެހެންވީ މާ، ދެން އެހިސާބުން އަުޅގަ

ނޑު އެ ުސވާަލށް ސްޕެސިފިކްކޮށް ޖަވާބުދާީރވާނަން.  އޮތިްއޔާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއވާ ކޮމިޓީގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ވީހާ ވެސް ކުރުކޮށް ޖަވާބުދެއްވުުމގައި ވެސް އަިދ ސުވާލުކުރަ

ައދި ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުްނ  ގެންދެވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވީހާ ވެސް ކުރުކޮށް 

ނޑު މި ކޮިމޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން  ވެސް ތިއްެބވުމާ އެްއކޮށް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ިއގެްނ ކުރިއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ.ބޭފުޅެްއގެ ސުވާލުަތކާ އެ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނުޑ މި ހިތަށްއަރަނީ  . އާދެ!ޓަަކއި ޝުކުރިއްާޔ މި ކޮމިޓީއަށް ައއިޝަތު ޒާހިރާ ވަަޑއިގެންެދްއވި ކަމަށް ައުޅގަ

ވަނަ  2ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނެވުނު ޤާނޫނުގެ  6ޤާނޫނުގެ  އޮތޯރިޓީ ވްސް މަނިޓަރީމޯލްޑި ،91/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އްޔަންކޮށް ވަކިކުރާީނ ޢަވަނަ ނަންބަރުަގއި މި ބުނަނީ އޮތޯރިޓީގެ ަގވަރުނަރާއި ޑެިޕއުޓީ ގަވަރުަނރު  3މާއްދާގެ 

ވަަނ  11ށް ބުެނފައި އެ ާމއްދާގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއޭ. ދެން ެއގޮތަ

އްޔަންކުެރވޭީނ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ޢަ އްޔަންކުެރވޭގެ ދަށުން ޢ5ައަދި  3މި މާއްދާގެ  ނަންބަރުގައި އެބަ ބުނޭ

ަގއި 6115ޖޫން  15ދައުރު ކަމަށް. އެގޮތަށް ޤާނޫނު ބުނެފައި އޮުތމާ އެކުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ  6ގިނަެވގެން 

ސިޓީުފޅަށް ބަލާއިރުަގއި ައއިޝަތު ާޒހިރާއަކީ މިހާރު ވެސް އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާކަްނ  މިއޮންނަ ފައިވާފޮނުވާ

ވަަނ ދައުރަކަށް ހުންނެވުމަށް  6އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނިގގެންދޭ. އަދި ެއާއއެުކގައި ހަަމ ޤާނޫނު އެބަ ތަންދޭ 

އްޔަންކޮށް ަވކިކުަރއްވާނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢަ ންނަވާހެން މި މަޤާމަށްވެސް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން މި ދަ

ނުޑގެ އަމިްއަލ  ކަމަށްވެފައި މިހާރު ވެސް އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭކަނބަލަކީ އައިޝަތު ޒާހިރާ ކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

މަޤާމުގައި ހުންނަވަްނ  ނުލައި އެކަަމނާ ކަކާ ވިުއއަާކ ނުލައި އިތުރު ސުވާލުތަރވިސްނުމަކީ އިތުރު އިންޓަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ޯވުޓ ދެއްވުން. ދެން މީގެ މާނައަކީ ެއްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ ވިސްުނން މި ދަންނަވާލީ. ޤާނޫނު  ސުވާލެއް އޮތިްއޔާ ނުކުރަްއާވށެކޭ

. ސާފުކޮށް އަންަގވާފަމްހޫރިްއޔާ އެަބއޮތް އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވަނީ ކޮން ބޭފުެޅއްކަން ހަމަ އެބަ ތަންދޭ ރައީސުލްޖު

ނޑު ތާީއދުކޮށްލުން ފެންނަ ކަމަށް  އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު ތަންދޭތީާއ އެުކަގއި ރަީއސް ބޭނުންފުުޅވާ ނަމަކަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 



  

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޙައްމަދުމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ވަނަ  6އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ކަމަނާއަށް ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން މި ކޮމިޓީއަށް. އަދި އޭގެ އިތުރުން  އާދެ!

 ޓަކައި ކަމަނާ ވިސްނާ ވަޑަިއގެން ހުންނެވި  ދައުރަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކުރިަމތިލެއްވުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމަށް

ނޑުމެންގެ  ފުން ވިސްނުމެްއގެ ދަުށން ކުރިމަތިލެއްިވ ކުރިަމތިލެއްވުމެއް  ކަމަށް ޤަބޫުލކުރަން. އަުޅގަ

ނޑު ެއކަމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކަން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ނަންފުޅު ފޮނުއްވީތީވެ އަުޅގަ

ނޑު ވެ  ސް ަހމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ކަުމގައި މި އަިއޝަތު ޒާހިރާއާ ޝުކުރުވެިރވާ ޙާލު ުޝކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ފެދޭ މިންވަރުގެ ތަޖުރިބާ އަދި ތަޢުލީމު ހުރިކަމަށް ކަމަށް ފެންނާތީވެ އިތުރު ުސވާލުތަކަށް ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ނުއު

ވި ވިާދޅުވުމަށް އަުޅަގނުޑ ޖާގަ ނެތްކަމަށް ފެންނާތީވެ ހަމަ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޟާ އެ ވިދާޅު

 ހަމަ ތާއީދުކޮށް ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށް.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ ތި ކޮށްދެމުންދާ މަސައްކަތަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ފަށަމުން ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ 

ވާ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރާ އިންކްީރްޒވެފައިޝުކުރު އަދާކޮށްލަން. ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ ޓޫރިޒަމްގެ ރެެވނިއުއާ ެއއްޗިހި 

ން. ޭވޖަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ވަރު ގާްތަގނޑަކަށް ކިހާ ވަރަކަށް އިްނކްރީްޒވެފަިއވޭތޯ. ދެން މި އި 15ބަލާއިރުަގއި %

ތުުރވަމުންދާ ވަރަކަްށ މި ރިކަރެންޓް ޚަރަދާ ެއއްޗިިހ އިތުރުވަމުން މި ދަނީ. އިތުރު ސިާޔއީ މަޤާމުތަކާ އެްއޗިހި އި

ދެން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއއްވެްސ ކަހަލަ ލަފައެއް އަރުވާފަިއވާނެތޯ މިހާރު ކޮންކަހަލަ 

 ވޭތޯ. އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައި އިމްޕެކްޓްތަެކއް މީގެ ސަބަބުން 

 

 ެކުވން:ޒާހިރާ ވާހަކަދެއް އައިޝަތު 

ަގއި މި ހުންނަވަނީ ގަވަރުނަރު. ދެން ގަވަރުނަރަށް ގއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ފަދައިން ޑިސިޝަން މޭކިން އާދެ!

 އެހީރެތިވެދޭން ޑެޕިއުޓީ ަގވަުރނަރު މި ހުންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޕޮލިސީސްތަެކއް އެަބހުރި. އަދި ރައީސަށް ލަފާ

ވަނީ މިހާރު އަރުވާފައި ރު ވެސް ހަމަ ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ޚަރަދާ ބެހޭގޮތުން ރައީސަށް ލަފާވެސް އަުރވަމުން މިހާ

ވެސް. އެއީ މިސާަލކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ޚަރަދުގެ ޮގތުން، ޚަރަދުގެ ކަންަތކަށް ބަާލއިރުަގއި ސަބްިސޑީސްއަްށ 

ބްސިޑީސް ސްޓްރީމް ލައިންކުރުން އަސްލުަގއި ވަރަްށ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް އެަބ ދޭ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ސަ

ގެޓްކުރުމަށް ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އެއަްށ މު. އެހެންވީމާ، ޓާގެްޓކުރުން. ޓާމުހިއް

ނޑަށް ހީވަނީ ވަަރށް އަވަހަށް އެ ކަންޓްރީގަމަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރެެވމުންދޭ ފިނޭންސް މިނިސް ތައް . އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި ޚަރަދުގެ ސައިޑުން ލަފާއެުރވެމުންާދ  އިޢުލާނު ވެސް ކުެރިވގެންދާނެހެން. އެހެންވީމާ، ެއއީ މަިއގަ



  

ނޑަށް ެވސް އެނގޭ ވޭޖް ބިލެއް ކުަޑެއއް ކުަޑކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަްށ  ނުކުރެވޭނެ. ވޭޖް ބިލު ކަމަކީ. އެއީ އަުޅގަ

ދާނެ. ދެން ޕޮލިޓިކަލް އެޕޮއިންީޓޒްއަށް ބަާލއިރުަގއި ނިސްބަތުން ކުޑަ ެއްއޗެްއ ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް ކުރިމަިތވެގެން

ނޑު އަތަުކއެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މި  އިނގޭތޯ ދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް މިވަގުތު ިފގާސްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަމުންާދ ނިސްބަތުން ކުޑަ ެއްއޗެއް ޮޕލިޓިކަލް އެޮޕއިންޓީސްއަށް ާދނީ. އެއީ ހަމަ އަބަދު ވެްސ  އަުޅގަ

 ފިގާެއއް ެއއީ. އެހެންވީމާ ޮބޑަށް ޚަރަދު ބޮޑުެވގެން މި ދަނީ ސަބްސިޑީސް ާޓގެޓްުނކުރެވި ދާތީ. މިސާލަކަށް

ނަށް ވެސް އަދި ފުްޑސް ސަބްސިޑީްސ ވެްސ ންއަދި އާސަްނދަ ވިޔަްސ ޓާެގޓް ނުކުެރވި އެންމެ އިލެކްޓްރިސިޓީ 

ނޑުމެން ލަފާ އަރުވާފައި މިހާރު ވެސް ލިބިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އީ އަސްލު މުހިއްމު ކަމަކީ. އެގޮތުން އަުޅގަ

 ވާނީ ރައީސަށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ރވިްސ ސަ ނޫން، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާ ހަމަ ސިވިލް އަޅުަގނޑު އަސްލު އެނގިލަން ބޭނުންވީ މިދިޔަ ކޮމްޕެރިސަނެއް

ނުޑމެނަށް ވެސް އެނގޭ ެއ  މަޤާމުތަކާ ހަމަ ގައިމު ވެްސ މުވަްއޒަފުން ގިނަީއ ެއކޮުޅގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލަން ބޭނުންވީ މިދިޔަ އަަހރުގެ މިހާތަނަށް ސިޔާސީ ންެއއް ބަލާ ބޮޑުވާނެކަން. އެކަމަކު އަުޅަގނޑު ކޮމްޕެރިސަ

ހާރު މި އަަހރުގެ މިހާތަނަށް ސިޔާސީ ަމޤާމުތަކަށް ޚަރަދުކުރެވިފަިއ މަޤާމުތަކަށް ޚަރަދުކުރެވިފައި ހުރި ވަރަާކއި މި

ހުރި ވަރާ ބަލާއިރު ބޮޑުވެފަިއވޭތޯ. އެހެން ވެފައި ާވކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ ތިކޮޅުން ކޮންމެވެސް 

ނޑުމެންނަށް ިމ ކަހަލަ އިޝާރާތެްއ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކުަރްއވާނެ ަކމަށް. އެއީ އެންމެ ފަސޭހަ ޮކށް އަުޅގަ

ސަރވިްސގެ މަޤާމުތަކަކީ އެހެން ހަމަ ހިތަށްއަރާއިރަށް އޯޕަްނކޮށްފަިއ  ދެވެނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ދެއްތޯ. ސިވިލް

ނޫން. އަދި ރެޑިއުސްކުރުުމގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ދެވޭ މަޤާމުތަކެއް

ނާޔަތްތަކާ ވެސް ޢި ސް ކަހަލަ ދެން އަނެއްކާ މިހާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އެބައޮތް ވަޒީރުްނނަށްމިކަމުގައި ެއއްވެ 

ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގެން އަެނއްކާ  . އެހެްނވީމާ، ެއއީ ތިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ައއިސްފައެްއޗިހި ބޮޑުކޮށް މި

 ޮބޑަްށ ސާފުކޮށްލަދެއްވުމަށް.  ވެސް އިތުުރވަމުންދާ ޚަރަދުތަކެއްތޯ. އެަބއި ތަންކޮޅެއް

 

 ެކުވން:އައިޝަތު ޒާހިރާ ވާހަކަދެއް 

ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނުޑ މިވަގުތު ވަޒީފާަގެއއްނޫން މި ހުރީކީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ތި ވިދާޅުިވ  އާދެ!

ނޑުމެނަ ށް ފިގާސްތައް އެރުވިދާނެ. ފިގާރސް އަތްމައްަޗކުެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އެހެން ފުރުޞަތެއްަގއި އަުޅގަ

ތޯ މިދެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރާއި މި އަހަރާ އަޅާ ބަލައިލާއިުރ ޕޮލިޓިކަލް އެޕޮއިންޓީްސގެ މުސާރައަށް ކިހާވަެރއް

ނޑުމެން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އެ ފިގާސް އެރުވިދާނެ. ޚަރަދުވަނީ. އެއީ ހަމަ ބަލާ ލެވިދާނެ ފިގާސްއެއް އަުޅގަ



  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭްނސުން ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފިގާސްެއއްހެން ައޅުަގނޑަްށ  އެހެންނަމަވެސް، އެ ފިގާްސައކީ

ނޑުމެން ހަމަ މި  ހީވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މަަސއްކަްތުކރެވިދާނެ އެ ފިާގސް ހޯދާލަން. އަުޅގަ

 ސް މީަގިއ އިޚްތިޔާރު އޮންނާނީ އެ ލަފާއަރުވަމުން އިނގޭތޯ ދަނީ މި ކަންތައްތައް ވެސް ކުަރއްވަން. އެހެންނަމަވެ

ވާތީވެ މިކަންކަން ކުރެވެމުންދޭ. އަުޅަގނޑުމެން ލަފާއަރުވަމުންދަނީ ހަމަ ވީހާ ވެސް ޚަރަދު ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށް

 ކުޑަކުަރއްވަން ސަުރކާރުަގއި ައބަދު ވެސް. 

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ބޭފުަޅކު ެއ  6ކުިރއްޔާ. ޒާހިރާއަްށ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަފުުޅދެއްކެިވ ޝު އާދެ!

ވިދާޅުވި ފަދައިން އެމް.އެމް.ޭއގެ ޑެޕިުއޓީ ަގވަރުނަރު ކަމުެގ މަޤާމުގައި އެއް ަދއުރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައި ދެން ެއ 

ގަިއ އަނެްއކާ ވެސް އިތުުރ ދައުރަކަށް ބަހަްއޓަވަްނ ޕާރފޯމަންސްގެ މައްޗަށް ަބއްލަވާފަިއ ެއ މަޤާމު

 2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެނިަވަޑއިގެން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ހުަށހެޅުއްވުމަށް ވެސް އަޅުަގނުޑ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ގެ އިޤްތިޞާުދ ވާއިުރަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭކުރަްއވާފައި އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ މަސަްއކަތް

ދަނީ ބަދަލުވަމުން. އަދި ދާނީ ވެސް ބަދަލުވަމުން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރިމަތިލާ ދުވަސްތަކުގެ ތެޭރގަިއ 

ނޑުމެނަށް ފެންނަމުންދާ ގޮތުން އިޤްތިޞާދަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް  ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަުކގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

އްކަތްތަކެއް ކުަރއްވާނެ. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ވެސް ެއ ގެންނެވުމަށް ސަރުކާރު ވެްސ މަސަ

މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން ބަދަލުވަުމންދާ ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތކުަގިއ 

ނޑަ ނޑުމެންނާ ޙިއްޞާކޮށްލެްއވުމަކީ އަުޅގަ ށް ހީވަނީ އެފަދަ ފުރުޞަތެއްގައި ހަމަ ގެންގުުޅްއވާ ވިސްނުންފުޅު ައޅުގަ

ނޫން.  އެންމެ މުނާސަބު ކަމަކަށް ވާނެހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ބަސްގިނަ ކުރާކަށް

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމުގައި ޮކންމެވެސް ވަރެްއގެ ސުވާލަާކިއ ޖަވާބަކަށް ފުރުޞަތެއް ބޭނުން މި ކުރަނީ. އަޅުގަ

ެގ ޚިޔާލުފުޅު ހުރި ގޮެތްއ ންވާ ސުވާަލކީ ނުވަތަ އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ އަިއޝަތު ޒާހިރާދަންނަވާލަން ބޭނު

ލަން ބޭނުންވަނީ މި ދަންނަވާ ދާއިރާއާ ބެހޭގޮތުން. ާރއްޖެއަކީ އިމްޕޯޓް ސަބްސިޓިުއޓް ކުރުމުގެ މާ ވަރުގަަދ ބަލާ

ދުކަމާ އެކީަގއި ނުވަތަ ރި ރިސޯސަސް މަދި ރާއްޖޭގައި ހުނޫން. އަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގަމުންދާ ތަނެއް

އެކީަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެއިން އެިކއެިކ  ހުިރ ރިސޯސަސްތައް މަދުކަމާ އިއެކްސްޕްޮލއިޑްކުެރވިފަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި މަސަްއކަތްކުރާ ބޭުރގެ ފަރާތްކާއި، ާރއްޖޭގެ  އިންވެސްޓަރުންާނއި އަިދ އަޅުގަ

ފޮރިންގ އެކްސްޗޭންޖް ރާއްޖެއިްނ  އެކަން އާރންކުރާހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގަިއ އިންވެސްޓަރުންާނއި މި މީސްމީ

ނޑުމެްނ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަށް  ބޭރަށް ބޭރުވަމުން މިދާ ދިުއން މިހާރު މި އޮންނަ ގޮާތއި ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

ރާއްޖެއިން  ވެސް ލިމިޓެއް ނެތިއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާަހކައަކީ އެްއެވސް ހައްދެއް ނެތި އެއް 



  

ރޭޓްކުރެވޭ އާމްދަނީ އެީކގައި ރިޭޕޓްރިއޭޓްކުެރވޭ ގޮތަށް މި ޮއންނަނީ. އަދި ކުރިއަްށ ޕްރޮފިޓާ އަދި މި ޖެނެ

އޮތްތާނަގއި އިޤްތިޞާދު ފުާޅވެގެންާދއިރު ވެސް އެގޮތަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި މަންޒަރުތައް މި 

ގަިއ ނއޮތުމުގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރަްނ އޮތް އިމްޕެކްޓަކީ ކޮބައިތޯ ައދި ކުރިއަށް އޮތް ތާ ފެންނަނީ. މިހެން

މިކަން މިގޮތަށް ޮއވެއްޖެނަަމ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ުކރަމުންދާނެ އަސަރުތަކަކީ ޮކން ކަހަލަ އަސަރުތަެކއްޯތ 

ކަމާ ދޭތެރޭގައި ންނަން ވެފައިތޯ މިއޮތީ. ދެން މިނުވަތަ ގެ ކުރަމުން ގެންދާނީ. މިކަމަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެތޯ

ނޑު ބަލާވިސްނުންފުޅު ގެން   ލަން ބޭނުން. ގުޅުްއވާ ގޮެތއް އަުޅގަ

 

 ެކުވން:އައިޝަތު ޒާހިރާ ވާހަކަދެއް 

ނޑުމެްނގެ ސްެކއާރސް ރިސޯސަސް ބޭނުންކޮށްެގން މިސާލަކަށް ޓޫރިޒަމަށް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ތެދުފުެޅްއ އަުޅގަ

ލިޔަސް ެވސް ލިބޭ އާމްދަނީ، ޑޮލަރުން ލިބޭ އާމްދަނީ ގެްނދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް ެއއްޮކޅުްނ ބެ

ނޑުެމން އެ ގެންދަން ހުއްދަ ުނދީފީމުން އެވަނީ ކެޕިޓަލް ޮކންޓްރޯލްސްއަށް. ކެޕިޓަްލ  ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

ން މަުދވެގެންދާނެ ނޫނީިވއްޔާ އިންެވސްޓަރުން އައުމަށް އެޭޅ ކޮންޓްރޯލްސް ގެެނއްސީމުން އިންވެސްޓަރުން އައު

ހުރަހެއް އެއީ. އެހެންކަމަށްވާީތވެ ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ އެކަން ނުކޮށް ދެން ކުެރވޭީނ ކޮން ކަމެއްތޯ. އެގޮތަްށ 

ވާ އެބަ ބޭންކަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެނަްށ މިހާރު ވެސް އެބަ ފާހަަގުކރެވޭ ބޭންކްތަކުން ވެސް ފާަހގަކުަރއް

ނޑުމެން މިހާރު ވިސްނަވަމުން މިދަނީ  ވަންނަ ޑޮލަރު ެއްއގޮތަކަށް ެވސް މާރުވެގެން ނުދާތަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެމް.އެމް.ޭއއިން ބަލާނީ އެގޮތަށް. ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރޯލްސް  މި ދެންވީ ،އެކަމަށް ޙައްލެއް ގެެނވޭނީ ކިހިނެއްތޯ

ސިސްޓަމަށް ގެނެވޭނީ ކޮން ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ. މި ެދންނެވީ އެ މާރުކުެރވޭނެ، ގެނައުުމގެ ބަދަލުަގއި ދެން 

ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މާރުކުރެޭވނެ ސިސްޓަމެއް ކިހިނެއްތޯ ޭރވޭނީ. އެހެން މިދެންނެވީ އޭަރށް އެ ޑޮލަރު މުޖުތަމަޢަށް 

ލަރެއް ބޭރަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ވިއްޔާ ތި ވިދާުޅވާހެން ހަމަ ހުރިހާ ޑޮނީލިބޭނެ ގޮތެއް މިވަނީ. އެހެންނޫ

އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް އެައށް ހުށަހެއް އަަޅއިފިއްޔާމުން ވާގޮަތކީ އިްނވެސްޓަރުން ނާްނނާނެ. އެހެންވީމާ، މީަގިއ 

އް. ވަރަށް ފައިްނ ބެލެންސެއް ިމ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަީކ ވަރަށް ވިސްަނއިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެ

އިން ހަމަ މަޝްވަާރކުރަމުން މި ގެންދަނީ މިކަމަށް އެޅޭނެ އެންމެ ރަނަގުޅ  އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް އެމް.އެމް.އޭ

ވެސް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި. ދެން  އްރެްކސް މިޝަނެފިޔަވަަޅކީ ކޮބައިތޯ. ވަރަށް ފަހުން އައި.އެމް.އެފްގެ ފޮ

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ  ނޮޓް ފިޓް އޯލްއޭ. އެ ނަވާލާނީ ވަްނ ސައިޑް ޑަޒްނޑު ދަންއެހެންނަމަވެސް ވާގޮަތކީ މި އަޅުގަ 

ނޑުމެނަށް އަސްލު ނެގޭކަށް ނޯވޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސިސްޓަމުަގިއ  މެޝާސް އަޅުގަ

ށް އަުޅަގނޑުމެން ބިންދައިގެން ުނގޮސް ކަްނކަން ުކރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަ ،މިކަންކަން ކުރެވޭނީ 

 ބަލަމުން މި ގެންދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.



  

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ނޑު ހަމަ ކަމަނާގެޝުކުރިްއޔާ.  !އާދެ އިންޓްރޮޑަކްޝަން ނުވަތަ  ހަމަ އަދި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހިން ވާހަކަދަްއާކ ޗިހި ބޭނުންކުރެއްވީމަ ޢާއި އެއް ފުވުމުގައި ަބއެއް ކަހަލަ ބަސްތަކާތަޢާރު އްމުކޮށް އަުޅގަ

ނޑަްށ  ބަހުރުވައަށްވުރެން ތަންޮކޅެއް ބޯމަތިންދާ ކަހަލަ ގޮތެއް ވެްސ އަޅުަގނޑަށް ަބއެއް ފަހަރަްށ ހީވި. ދެން އަުޅގަ

ވެސް.  ކަަތކެއްކަްނ ދެއްެކވީއެނގޭ އިކޮނޮމިްކ ެއކި ޓާްމސްކަން ބޭނުންކުރެްއވީ. އެެދން ހަމަ ޓެކްނިކަލް ވާހަ

ނޑު ހަމަ އަހާލާހިތް އޮތީ ދެތިން ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަހާލަން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކަމަނާ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނ ފިސިކަލް ނިޓަރީ ޕްލޮސީވިދާޅުެވއްޖެ މީަގއި މަ ޑުމެންނަށް ެވްސ ޕޮލިސީގެ ވާަހކަ. ދެން ޢާއްމުކޮްށ އަުޅގަ

ތަުކގައި ހަމަ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ރެގިއުޭލޓްކުރާ ކަމެއް. ފިސިކަލް ޕޮލިސީައކީ ގިނަ ޤައުމު ރީއެބައިނގޭ މަނިޓަ

ޕޮލިސީ މިއޮންނަނީ ގަވަރންމަންޓުގެ އަތުަގއި. އެހެންވީަމ، ކަމަނާގެ ވިސްނުންފުުޅގަިއ އޮތީ ކިހިނެއް ނޫނީ 

.އެމް.އޭ އަްށ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަނީ ކިހިެންއތޯ. ކިހާވަރެްއގެ މިނިވަްނކަމެއް އެމް

ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ. އެ ލެވެަލށް އިންޓަރމްސް އޮފް އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ މަނިޓްރީ ޕޮލިސީއާ ގުިޅގެން ެއވަރުެގ 

 މިނިވަން ކަމެއް ދިވެހިރާއްޭޖެގ މަރުކަޒީ ބޭންކަށް އޮންނަ ަކމަށް ކަމަނާ ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ. 

 

 ްއެކުވން:އިޝަތު ޒާހިރާ ވާހަކަދެއަ

ނޑުެމން ވެސް މިދެންނެވީ ވަރަށް ސްޓްރަގްލްކުރާ ކަެމއް ިތ  ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ސުވާލެްއ ތިއީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ައސްލު ރާއްޖެ ކަހަލަ ކުަޑ  ކަމަކީ. މިދެންނެވީ ކިާހވަރަކަްށތޯ އިންޑިޕެންޑެންްސ މިއޮންނަނީ. އަުޅގަ

ގަިއ މިއޮންނަ ކަހަލަ އޮޓޯަނމީ ނޫނީ އިންޑިޕެންޑެންެސްއ ނޯންނާނެއޭ. ެއއީ ވަރަށް ޤައުމެްއގައި އެހެން ޤައުމުތަކު 

. ދެން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ަބޔަކަށް މިދެންނެވީ މި ދެ މުއައްސަާސ ދެކަންތައް މިއޮންނަީނ ލާމެހިފަބޮޑަށް 

ނުޑ ހަމަ ކުޑަކުއެހީތެރިވެދީގެން ނޫނީ މި ކަންކަން ކުރިއެރުޭވކަށް ވެސް ނޯޭވ. އެއީ މިސާލަކަށް، އަ ޑަ މިސާލެއް ުޅގަ

ދަންނަވާލާނަން. މިސާލަކަށް، ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްމަންޓުގަިއ އޮވެދާނެ ޝޯޓްފޯެލއް މަްސ ނިމޭއިރު މުސާރަ ނުދެވޭ 

ނޑުމެން ވީ މޮ ރީ ޕޮލިސީ ހިންގަންށޭ ކިޔާފައި އޯޕަން މާކެްޓ ނިޓަކަހަލަ ޙާލަތެއް އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

ހިންގީމަ ާވގޮތަކީ ބޭްނކުތަކުަގއި ހުންނަ ފައިސާ ިމ ލަނީ އޯޕަންޓް މާކެްޓ  އޮޕަރޭޝަންސް ހިންގަން. އެ 

އޮޕަރޭޝަންސްގެ ތެެރއަށް މި އަޅުަގނޑުމެން މި އެބްޒޯބްުކރަނީ. އެހެންވީމަ، ބޭންކުތަކަުކ ނުހުންނާނެ ފައިސާެއްއ 

ށް ެއަވގުތު ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްމަންޓް ބިލްސްއަށް އިްނެވސްޓްކުރާކަށް ދެއްތޯ. އެހެންީވމަ، ވާގޮަތކީ ސަރުކާރަ-ދެއްތޯ ޓީ

ނޑު ދަންަނވާނީ އިްނއައިސޮލޭޝަން މި މަަސއްކަެތއް ނުކުެރވޭނެއޭ. ވަރަށް  ދަތިވެގެން އެބަދޭ. އެހެންވީަމ، އަުޅގަ



  

ނުޑމެން ދެކޭ ކަހަލަ އޮޓޯނަމީއެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ  ބޮޑަށް ލާމެހިގެންނޭ ގެންދެވޭނީ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 ވެސް.  މިހާ ުކޑަކުޑަ ަޤއުމެްއގަެއއް. އިންޓަރ ޑިޕެްނެޑންސް ހަމަ އޮންނާނެއޭ އަބަދުނުގެނެވޭނެއޭ 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރީ އޯޕަން މާކެޓަށް ނުދެވޭނެ ވާހަަކ ވިދާޅުވީމަ މިހާރުވެސް ިލުކއިޑިޓީ ރޭިޝއޯ ހުރިވަރަީކ މަނިޓަދެންމެ  އާދެ!

ނޮމީއަކާއި ބަާލފައި އެންމެ ރަނގަޅު ރޭޓެއްކަމުަގއި ކަމަނާ ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ. އެ ރަނަގުޅ މިކަހަލަ އިކޮ

ނޑުމެން ސަޕްލަިއ  ނޫންކަމުގަިއވާނަމަ ެއ ރަނަގޅު ނޫނީ ކޮން ސަބަަބކާއި ެހދި ހުރެކަން. އަދި ވިދާުޅވެއްެޖ އަުޅގަ

ސައިޑް ޕޮލިސީ އިތުުރކުރުމަށް ޓަކައި ލިުކއިޑިީޓ ސައިޑް ޕޮލިސީްސއަށް ދާންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ، ަސޕްލައި 

 ކަމަށް ކަމަނާ ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ.  ރޭޝިއޯއަށް އެްއވެސް ބަދަލެްއ ގެންނަންޖެހޭނެ

 

 އިޝަތު ޒާހިރާ ވާހަކަދެްއެކުވން:އަ

އެބަހުރި އިނގޭތޯ.  ޝުކުިރއްޔާ. މި ލިުކއިިޑޓީގެ ކަންތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ޭބންކުތަކުަގއި ފުދޭވަަރކަށް ލިުކއިޑިޓީ އާދެ!

ާއއި  ބިލްސް-ދެން ވާގޮތަީކ ރާއްޖެައކީ އިންވެސްޓްކުރާނެ ފުރުޞަތުަތއް އެހާ ގިނަ ަޤއުމެއް ނޫން. ިމދެންނެވީ ޓީ

ދެން މާކެޓުގައި މިހުންނަނީ ވަރަށް މަދު އިންސްޓްރުމަންޓްސްތަކެއް އިްނވެސްްޓކުރަން. އެހެންވީމަ، ބޭންކުތަުކަގިއ 

ބިލްސް މިހުންނަނީ އިންވެސްްޓކުރަން ވެސް. -ްޓުކރަން ބަލާއިރުގައި ޙަޤީޤަުތަގއި ޓީ ހުންނަ ފައިސާ އިންވެސް

އެހެންވީމަ، ލިުކއިޑިޓީ ހުންނަވަރަށްވުރެ މިދެންނެވީ ލިުކއިިޑޓީ އެއްކޮށް ޔޫެޒއް ނުކުރެެވޭއ އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭީނ 

ކުތަކުގެ ޕޮލިީސސް ވެސް އެބަހުރޭ ހުސްެއކަނި ވެސް އިންސްޓްރުމެންްޓސް މަދުކަމުން. ދެން ބޭންކުތަކުން ބޭން މިހާރު

ބޭފުޅުންގެ  ބިލްސްއަށް އިންވެްސޓް ނުކުރާ ކަހަލަ ޕޮލިސީސްތަކެއް ވެސް. ެއއީ ބެހިގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ-ޓީ

 ވޭނީ. ޕޯޓްފޯލިއޯ ގެންުގޅުްއވަނީ. އެެހންވީމަ، މުޅިައކުންނެއް ލިުކިއޑިޓީ ޔުޓިލަިއެޒއް ނުކުރެެވއޭ އަޅުަގނޑަށް ދެންނެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

އެންމެ ފަހު ސުވާލެއްެގ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ކޮށްލާނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެަބއިނގޭ ރާއްެޖއަީކ  އާދެ!

ޮޕޕިއުލޭޝަންަގއި މިުއޅެނީ  އޭޝަްނ ނުވަަތ ޙާލަތެއް އޮންނަ ޤައުެމއް.ނޫނީ ވަަރށް ޔުނީކް ސިޓުވަރަށް ނާދިރު އެހެން

ނަްށވުރެ ގިނައިން. ެއކަމަކު، ޑޮލަެރްއ ލިއަތިންލައްކަ ފަންސާސް ހާސް. ޓުއަރިސްޓުންެގ ގޮުތަގއި އެަބއާދޭ ެއއް މި

ނޑުމެން ިކޔަމު އެަބ ޖޯކެކޭ ެވސް މިއީ. ދެްނ  ހޯދަން ބަލަންވެއްޖިއްޔާ ޑޮލަރެއް ނުލިބޭ އިނގޭތޯ. ބަެއއްފަހަރު އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި އެކަމާއި ގު  ވަނަ އަހަރު ދެއްތޯ އެކްްސޗޭންޖް ރޭޓަށް  6111ޅިގެން ކަންނޭނެގ އަޅުގަ

ބަދަލެއް މި ގެނެވުނީ. އަސްުލ ކޮބައިތޯ މައްސަލަައކީ. ޑޮަލރަށް ދިމާވެގެން މިއުޅޭ އިޫޝއަކީ ކޮަބއިތޯ. އެ އިޫޝ 



  

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރުކޮ ށް ވިދާޅުވެެދއްވަާފނަންތޯ އަސްލު ކަމަނާ އަިއޑެންޓިފައި ކޮށްދެްއވާފަިއ އަޅުގަ

 ޕްރޮޕޯޒްކުރަްއވާނެ ސޮލިއުޝަްނ އޭޒް އަ ކަމަނާގެ ވަޒީާފގެ ހައިސިްއޔަތުން ޕްރޮޕޯޒްކުަރއްާވނެ ސޮލިއުޝަނެއް. 

 

 އިޝަތު ޒާހިރާ ވާހަކަދެްއެކުވން:އަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ސޮލިއުޝަނަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ތީގައި އެހާ ީއޒީ ސޮލިއުަޝނެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަ

މިހާރު ދެވިއްޖައިސްހެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނަޑަކށް ވެސް އެ އީޒީ ސޮލިުއަޝނެއް ދެންނެވޭކަށް ނެތް. 

އެއީ ީމގައި ިމވާގޮަތކީ ޑިާމންޑް އެންޑް ސަޕްަލއިގެ ިއން ބެލެންސެއް މިއަންނަނީ އިނގޭތޯ. ާރއްޖެއަކީ ޑޮލަރު 

މިދެންނެވީ އަނެއްހެން ޗާޕްކުާރ ޤައުމެއް ނޫން ދެއްތޯ. އެހެންވީމަ، ހަމަ އެހެން އުފައްދާ ޤައުމެއް ނޫން. 

ނޑުމެން އެ އަރންކުރީމަ މި ލިބެނީ. ެއހެންވީމަ،  ރިޒަމް ެއކަނި ޓޫކަންޓްރީއެްއގެ ކަރަންސީެއްއ އެއީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ވަޞީލަތަކަށް. އެހެންވީަމ، އަޅުަގނޑުމެން ީމގައި ޙަ  އްލަަކށްވާނީ ޑޮލަރު ލިބޭ އެހެން މިއޮންނަނީ އަުޅގަ

ވިަޔސް އެއީ އެހާ ފަސޭހައިން  ކަމުގައި ކަންތައްތަެކއް ކުރުން. ެއއީ ިއކޮނޮމީ ޑައިަވއިސިފަިއކުރުން. އެހެން ދެންނެވި

ވާނެ ކަންތަެކއް ނޫން. ދެްނ މިހާރުގެ ައއު ސަރުކާރުްނ ވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް އެބަ ކުަރްއވަން 

ނޑު ދަންނަވާނީ ފައްޓަވާފަ ިއ އެބަހުރި. އެެހންނަމަވެސް، އެ ެއްއޗެހި ފްރޫޝަނަށް އަންނާނީ ވެްސ އަުޅގަ

ދުވަސްކޮަޅކުންނޭ ނޫނީވިްއޔާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުންނޭ. ެއހެންވީމަ، ީއޒީ ސޮލިއުޝަެންއ މިއަކަށެއް ުނއެްއ ނެތް 

ނޑު ފެށީްސ  ދިަޔއިްއޔާ ނޫނީ. ދެން ެއހެންވެއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ވިސްަނއިގެން ިޙކްމަތްތެރިކޮށް މިކަްނ ގެން އަުޅގަ

މިދެންނެވީ އެކްސްޕެންޑިޗަރ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިފެހެްއޓިގެންނޭ މިކަން ޙައްލަކަށް އަންނާނީ. އެއީ އެހާ ގިނަ 

އީ ީމގަިއ ރުފިޔާތަކެއް ބޭުރވާ ކަމަްށވަންޏާ އެ ރުފިޔާތައް ފަހައިދާނެ ދެއްތޯ ޑޮލަރު މިހުންނަ ލިމިޓެޑް ޑޮލަރސް. އެ

 މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ގުޅިގެން އިނގޭތޯ. ކަމަނާ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޯތ  ލާ އެހެންވީމަ، ކަމަނާ ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ އެ ުސވާ

ނިމިއްޖިއްޔާ އެ ޑޮލަުރގެ މައްސަލައަށް ކޮންމެެވސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ދިވެހި ރުފިޔާއިން 

ޙައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށް. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޑޮލަރު އެބަ ަވދޭ ދެއްތޯ. އެކަމަކު، ތިދަްނނަވާހެން ސަޕްލައި އެންޑް 

، އަދި ހިފެހެއްޓުމުަގއި ވެސް މައްސަލަަތކެއް އުޅޭ. އެހެންވީމަ .ޑިމާންޑުގެ މިސްމެޗެއް އުެޅދާނެ އިނގޭތޯ

ނޑު މިދެންނެވީ މި  ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޯތ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހިންގާ ހުރިހާ މުާޢމަލާތެއް އިނގޭތޯ ދިވެހި ައޅުގަ

ކްޝަން ހިންގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ދިވެހި ފައިސާިއން ހިންގިއްޖެ ކަމުގަިއވާނަމަ މި ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަށް ޖޫރިސްޑި

 ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް. 



  

 

 ތު ޒާހިރާ ވާހަކަދެްއެކުވން:އިޝައަ

ޝުކުިރއްޔާ. ދެން ވަަރށް ޗެލެންޖިންގ ުސވާލެއް އިނގޭތޯ ތިއީ. ދެން އަެނއްހެން ޖެނެރަލީ ދަންނަވަންޏާ އެީއ  އާދެ!

ނޑު ވެސް ހަމަ  އެމް.އެމް.ޭއގެ މެންޑޭުޓގެ ދަުށގައި ިމއޮންނަނީ މި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

ވަަނ އަހަރު ހަދާފައި އޮންނަ  1818އެކަން އަދި ޙަްއލުނުވެކަން މިއޮތީ. އެއީ ޭއެގ ތެރޭގައި މިހާރު  ޤަބޫލުކުރަން

ރެގިއުލޭޝަެނއް މިއޮންނަނީ މޮނިޓަރީ ރެގިއުލޭޝަން ިކާޔ އެްއޗެއް އިނގޭތޯ. ެއއީ ވަރަށް ބޭސިކް އެްއޗެއް. 

ވެސް ވަަރކަށް ވިސްާނވަަޑއިގެންެދއްވަްނވީ ވެްސ އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮންމެ

ކަމެއްހެން އެއީ ޤާނޫނީ ސިފައެއް ެވސް މި ކަންކަމަށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ އިނގޭތޯ. އައިސްގެން މި ކަންކަްނ 

ކާ ހިފެހެއްޓިގެންދާނީ. މިހާރު މިސާލަކަށް، ޕެރަލަލް މާކެެޓއް އަޅުަގނޑުމެން ދެން ިކޔަނީ ަކޅުބާޒާރުަގއި ޑޮލަރު ިވއް

ވެސް ކުެރވޭނެ މާބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ނުހުރޭ. ެއއީ މިދެންނެވި ަގވާއިުދގެ ދަށުން  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރީމަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ފިަޔވަޅުތަެކއް އެޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އެހާ ހަރުދަނާކޮނެްއ ނޫނޭ އެ ަގވާއިދު ހުީރ.  މާބޮޑަކަށެއް އަުޅގަ

ރެިގއުލޭޝަނެްއ ޑްރާފްޓް ވެސް ކޮށްަފއި އޮންނާނީ. އެެހންނަމަވެސް، މީަގއި ހަމަ ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ައއު 

ވެްސ  ދިމާވާ ވަރަްށ ގިަނގުނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި. ދެން ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފީމުން މިދެންނެވީ މިހާރު

ރު ލިބުން ދަތިވުން ެއއީ ތަންކޮެޅއް މިވާވަރަށް ކަންަތއްތައް ުނެވ ދިއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަެމްއ. އެއަްށވުރެ ޑޮލަ

ނޑުމެން ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރަނީ އެހާ ބޮޑަށް އެ ކަންކަން  އެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަުތ ވެސް އޮވެދާނެއޭ އަުޅގަ

ވެސް  ހިންގަން ފަށައިފީމު. އެހެންވީމަ، ތަންކޮޅެއް ދޫދީގެން މިައށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަ މިހާރު 

އް ވެސް ަޢއްޔަްނވުމާއި ުގޅިގެން އެ ކަންކަން ވަަރށް ގާތުން ބަލަމުން މިދަނީ މިހާރު ައއު ަގވަރނަރެ ަގނޑުމެންއަޅު

ބޭފުޅުްނ ވެސް ިމ ދިރާސާތަކެްއ  ކިހިނެއްތޯ ހެދޭނީ. މިދެންނެވިހެން ައއި.އެމް.އެފްެގ މިޝަންއެއް އަިއސް އެ

ރައިްޒވެފަިއ ޒޭޝަން މިީއކީެއއް. މިހާރު ޑޮލަޑޮލައިަރއިކުރަްއވައިފި. އެހެންނަމަވެްސ، އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން މި ޑީ

މިއޮތީ. އެހެންވީމަ، ޑީޑޮލަަރިއޒޭޝަންަގއި ވެސް ހަމަ ވަަރށް ގިނަ ދަތިތަކެްއ ދިމާވޭ. އެއީ މިހާރު މިސާލަކަށް، 

ށް ވެސް. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ ދެއްތޯ އެިކއުމިލޭޓް ކުރައްވާަފއި ހުރި ޑޮލަރު މާރުކުރައްވާކަ

އެހެންވީމަ، މިކަހަލަ ދެން ވަރަށް ގިނަ ެއސެޓެްއގޮތަްށ ޑޮލަރު މިހާރު ބޭނުންކުރައްވަނީ. މި ހަމަ ޑޮލަރު 

އެަކއުންޓްސް ވެސް އެބަހުރޭ. އެހެންވީމަ، އޯވަރަނއިޓް މި އެއްޗެހި ދުްއވާލައިފީމުން ިއކޮނޮމީއަށް އަންނަ ލޮޅުން 

ނުޑ ހިތަށްއަރަ ނީ ހަމަ ކުރިންެވސް ދެންނެވިހެން އިންެވސްަޓރުންގެ މައްސަލަ ވެސް ވަރަށް ބޮުޑވާނެއޭ އަުޅގަ

ރިޒަމް ދާއިރާއަށް އަންނަ ލޮޅުންތަކާިއ މިކަހަލަ މިދެންނެވީ އިންވެސްޓް ނުކުރުމުގެ ާޖަގ ނުކުންނާނެ. ޓޫ

ނޑުމެ ން ބޭނުންކުރާ މި ބޮޑުެވގެންދިއުން ެއއީ އެކަީށެގންވާ ކަމެއް. އެހެންވީަމ، ވަަރށް ހަމަ ކީކޭ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ކަންަތއްތައް ކުރަން މިޖެހެނީ. އެހެންވީމަ، ވަގުތު ވެސް ަނގަނީ ދެން ހަމަ ވިސްނުންތައް ެވްސ ކިޑްލަްވސްަގއި 



  

ވެސް ހަަމ ޙައްލެއް ގެނެވޭެނކަމަށް  ވިސްނަިއގެން މިކަން ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމަ، އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިއަށް

   އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެއްކޮށް... އެބައޮތްތޯ. ރުންގެ އިތުރު ސުވާެލއް ނެތުމާމެންބަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެމް.އެމް.ޭއގެ ިމ  އިޝަތު ޒާހިރާއަށް ިއނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިުޝކުރިްއޔާ. މަރުޙަބާ އަ ވަރަށް ބޮޑަށް

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ުކރުމެއް އެއީ ހަމަ ވަރަށް  މަޤާމަށް ދެވަނަފަހަރަށް ކަމަނާގެ ނަންފުޅު އައުމަކީ ހަމަ އަޅުގަ

އެލިޖިބަލް ކެންޑިޑޭޓެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނުޑގެ ކުަޑކުަޑ އެއް ސުވާަލކީ ފައިާސ 

 އަިއސް ދިވެހި ފައިސާ.  ށްޗާޕްކޮށްފިތޯ މި ފަހަކަ

 

 އިޝަތު ޒާހިރާ ވާހަކަދެްއެކުވން:އަ

ނޑު ބޭނުން ސާފުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ޗާޕްކޮށްފިޭއ ވިދާުޅވީމާ ޗާޕްކުރުަމީކ  ތި ސުވާލުގެ ަޖވާބު ުކޑަކޮށް އަދި އަުޅގަ

 ކަލީ ޗާްޕކުރިތޯ. ރި ވާހަކަތޯ ތި ވިާދޅުވީ ނޫނީ ފިޒިމޮނޮޓައިޒްކު

 

 ގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

 ރިޕްލޭސްމަންޓަކަށް ނުވާގޮތަށް އިތުރަށް ޗާޕްކުރި ކުރުެމއް ާސފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. 

 

 އިޝަތު ޒާހިރާ ވާހަކަދެްއެކުވން:އަ

އިނގޭތޯ.  ތިވިދާޅުީވ ސަރިކއުލޭޝަނަްށ އިތުރަށް ފަިއސާ ނެރެފިތޯ. ދެން އެީއ އަބަުދވެސް ުކރަމުންދާ ކަމެއް

މޮނޮޓައިސްކުރުމާއި ފައިސާ ޗާޕްކޮށްގެން ނެރުމާއި ދެކަެމއް މިއީ. ސަރިކއުލޭޝަނަށް ފައިސާ މި ނެރެނީ އޭގެ 

 އެ ރުފިާޔ ން ން ބޭނުންވެދާެނ ޭސ ޓެން މިލިއަޑިމާންޑެއް ައއިމަ. މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް، ފޮރ އެްގޒާމްޕަލް ބޭންކަކު

ށާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް. ދެން އެމް.އެމް.ޭއގައި އޮންނާނެ ބޭންުކެގ ބޭފުޅުންގެ ދެން އޭީޓއެމްްސއަށް ލާން

އެަކއުންޓެއް. އެ އެަކއުންޓުން ފައިސާ މިސާލަކަށް ަނގައިީފމު އެވެްސ ިކއިދާނެ ސަރިކުއލޭޝަނަށް ފައިސާ ނެރުމޭ 

އިނޭގތޯ މި ސަރކިއުލޭޝަނަށް  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ، އެތޯ ނޫނީ މޮނޮޓައިޒްކުރުންތޯ ތިވިާދުޅވަނީ. ެއއީ ޢާއްމުކަެމއް

ފައިސާ ނެރުން މިއީ. އެއީ ޚަޒާނާއިން ހަމަ ފިޒިކަލް ކޭޝް ނެރޭނީ. ނެރެފައި ސަރކިއުޭލޝަނަށް ދޫކޮށްލާނީ. ދެން 



  

މޮނޮޓައިޒްކުރުުމގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު މިވަުގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މޮނޮޓަިއޒް ނުކޮށޭ މި ގެންދަނީ 

އެއީ ފިްސަކލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އެކްްޓ ވުޖޫދަށް ައއުމާއި ގުޅިގެްނ ދެން ބައެއް ކަންަތއްތަްއ އެމް.އެމް.ޭއއިން. 

ވެސް  ހަމަޖައްސައިގެން ައޅުަގނޑުެމން މި ގެންދަނީ ބައެއް ކަހަލަ ސަރުކާރުން ދައްކަަވން ހުރި ޑެޓްސް

 ަވގުތު މި ގެންދަނީ. ހިފަހައްޓާފައި މޮނިޓައިޒްނުކޮްށ ގެންދެވޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ރާަވއިގެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ އިުތރު ބޭ އާދެ! އިޝަތު ޒާހިރާއަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ފުޅަކު ނެތްހެން. އެހެންވީމަ، އައަުޅގަ

ނޑުމެން އިންޓަރިވއުގެ ަބއި ނިންމާލާނަން. ދެން މިކޮޅު ން އިދާރީ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ދެން މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

 ުޝކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  ކަތް ުކރިއަށް ގެންދަވާނެ. އާދެ!ބޭފުޅުން އިދާރީ މަސައް

 

 އިޝަތު ޒާހިރާ ވާހަކަދެްއެކުވން:އަ

ނޑުެމން މި ކޮމިޓީން، މިނިވަން  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ.  އާދަމް ޒާހިރަށް އަޅުގަ

ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. މަނިކުފާނަށް އަޅުަގނޑުމެން މިރޭ މި  މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން

ދަންނަވައިލީ ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަުރކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައި މަނިކުފާުނގެ 

ވިުއެގ ރސާފުކޮށް އަދި އިންޓަ ޒާހިރުގެ މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީން މިހާރު މިދަނީ މި އާދަމް ނަންފުޅުވާތީވެ. ދެން މި

ނޑުމެން މިގެންދަނީ. އެހެންވީމަ، މި މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުުމގައި ދަންނަަވއިލީ. ދެން  މަސައްކަތް އަުޅގަ

އަދި އެއްެޗއް ވިދާުޅވަން  ވެލައި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރވަން ފުރަތަމަ އާދަމް ޒާހިރު އަމިއްލައަށް ތަޢާރުފު

 ޞަތު އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ މަނިކުފާނަށް އަރުވަން. އޮތިްއޔާ އެ ފުރު

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 آله وعلى والمرسلين األنبياء خاتم على والّسالم الّصالة .العالمين ربّّ هلل الحمد .الّرحيم الّرحمن هللا بسم

ކޮށް މި ފުރުޞަތުގަިއ ޞަޚާއް  މަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި އަދިވެސް މި ރޯދަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. أجمعين وصحبه

ނޑު ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމެއްެގ  އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް މަތިވެރި ސަލާމުން ސަލާމް ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ނަޑކީ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް، ގިނަ  ވާހަކަ ތިޔަ ވިދާުޅވީ. އަުޅަގނޑުގެ ތަޢާރުފެއް ދަންނަވަްނޏާ ދެންނެވޭނީ އަޅުގަ

ެގ هللاލީމީ ދާއިރާގަިއ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން. އެހެންނަމަވެސް، ޢުނގިަވޑަިއގަްނނަވާނީ ތަންނަށް އެބޭފުޅު

ކާތްތެރިވެލަްނ ތެރޭގައި ހަރަ  އަހަރުެވގެން ެހދި ޤާނޫނު ހެދިއިރުގަިއ ޭއގެ 75އިރާދަފުޅުން ލިބުނު ފުރުޞަތުތަކެްއގައި 

އްތަުކގައި. ދެން ވަރަްށ ގިނަ ފަހަރު މި ޤާނޫނީ ކަންތައެ  ދެންއި ޔާރުމަގަބާރާތް ފަރުމާކުޢިފުރުޞަތު ލިބުނު 



  

ވަކީލުންެގ ދާއިާރގަިއ މަސަްއކަތްތެރިކަން، މި މަަސއްކަްތކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އެހީތެރިވުމުެގ ފުރުޞަުތ 

ލިބިފައިވޭ. ތަޢުލީމީ ދާއިާރެގ ތެރެއިން މަޢުހަދުގައި ިހންގި އެާތ ޤާޟީންނަކަށް ކިަޔވައިދިނުމުގެ ފުރުޞަުތ 

 އިޤުކުރާެނ ގޮާތއި މަޢުލޫމާތު ހޯދަލިބިފައިވޭ. އެ ކިަޔވައިދިނުުމގެ ތެޭރގަިއ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ކަންތައްަތއް ތަޙްޤީ

ގޮތާއި އަދި ަކންތައްތަކުގެ ތެދުދޮގު ދެނެަގންނާނެ މި ކިޔަވައިދެވިފަިއޭވ. އޭގެފަހުން ރިސަރްޗ  އެްއކުރާނެ

ދުމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ހެ ޑިގްރީ ދިފައިވޭ. ދެން ބީ.އޭތައް ހެސްކިލްސްާއއި ބެހޭ ބައެއް ުކރު މުއްދަތުގެ ކޯސް

ނޑަ ެއގި ރިސަރޗް އަްށ  ބީ.އޭއަދި މިހާރުވެސް ވިލާ ޮކލެޖު ޝަރީއާ ފަހުން އަނެްއކާ  އިދަސްވެފަ ށް އަުޅގަ

ރޗު ރިސަ އެ ކަންތައްަތއް ެއބަ ކިޔައިދެންކިަޔވައިދޭ މީހުންނަށް އަުޅަގނޑު ެއ ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ހޯދުމާއި 

ނޑަކީ ތަުޢލީމީސްސްކިލް ފަސްލުން ފެށިފައިާވ  ގެނުއާގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ޤުރު ގެ ޒަމާނީ އުސޫުލެގ ތެރެއިން. އަުޅގަ

މުަދއްރިްސކަމުގެ ސަނަދުތައް ހޯަދއި އަދި ފަހުން ގޮްސ ބަހުގެ ދާއިާރއިން ކިަޔަވއި ީބ.އޭ ހޯދާފައި ނަމަވެސް . އްމީހެ

އެ  މު.މުގެ މަސައްަކތުގައި ުއޅޭ މީހަކީސީސް ލިޔުތީމާސްޓަރސް ނިންމައި މިހާރު  ިއންއެއަށްފަހުަގއި ޝަރީޢާ ދާއިރާ

ނުޑ  މާްސޓަރސް ނިންމާފައިއަޅުަގނޑު އިން  ދާއިރާ ވާނީ ވިާލ ކޮލެޖުން. ދެން ބޭރުން އޮސްޓްރޭލިއާަގއި އަުޅގަ

ރިސަރޗާ ބެޭހ  ޞައަިދ ޚާއް ނުކުޅެދޭ ކުދިންނާއި އިކާެގ ރިސަރޗާ ބެހޭ ކޮމްޕޯނަންޓައޮންނާނީ ޒަމާނީ ހޯދުންތަކު

ރައްޤީ އާއި ތަވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑު އިޖުތިމާޢީ އި މަދު އާާބދުގައިތުރަށް އިންޑިއާގެ އަޙު ބައެއް ބައިަތއް ހަދާފަ. އޭގެ

ހެޔޮކުރުމާ ބެހޭ ބަެއއް ަތމްރީނު ހަދާފައިވާނެ. އެހެްނވީމަ، މިީއ ކުުރގޮތަކަްށ ވެށި ުދޅަޖަމާޢަތާ ގުޅޭގޮތުން 

ނޑު .ޏާދަންނަވާލަން ލިބިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެްސ،  ތަޖުރިބާތައްވާެނ ވަރަށް ގިނަ އި ސީީވއަށް އަުރވާފަ ދެން އަޅުގަ

އަޅަިއގެން ވަރަށް  އިޒިންމާ ެއްއ ބޮލުގަ ތެއް.ށް ތަޖުރިބާކުރަން ދާ ފުރުޞަދަންނަވަންޖެހެނީ މިއީ އަޅުަގނޑު އަލަ

ނުޑ ކުރިމަތިލީ. އެީއ  ނޑަްށ މިކަން ކުެރވިދާނެަކމުގެ ުއއްމީދާއުފަލާ ެއކު މި މަޤާމަށް ައުޅގަ ވޭުތވެދިޔަ  އިައުޅގަ

ނޑުގަ އަށެްއކަ އަހަުރ ދުވަހުގެ ތެރޭއަހަރު ހައެއްކަ   ވަނީ. ވެފައިވަރަަކށް ހަރަކާތްތެރި ކޮންމެެވސް އިަގއި ސިޔާސީ ދަ

ބަެއްއ  ންގެ ތެރޭަގއިކުރިން ދަންނަވާނުލެވުނުކަުމގަިއ ިވޔަސް ޮޕލިހު ވެސް އިގަ އެ ވަމުންދިަޔއިރު، އި އެ ީވއިުރގަ

 މަސައްކަތްކުެރވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ކުރިމަތިލީ. ގަިއ ވާނެ. އެހެްނވީމަ، އޭ އިހަދަިއދީފަ ތަމްރީނުތައް އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ލަން ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުނަށް އެ ބޭފުޅެއްޔާ. އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު ހުޅުވާއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއް

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާސުވާލުތަާކއިގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް. ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތު ލަން. މަށް އަުޅގަ

 އިާނ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ



  

އި ވެސް ެއްއެވސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގަ އި ނުވަތަ މީގެކުރީގަ  އިތޯ މިހާރު ހުންނެވީްއގަ އެްއވެސް ސިޔާސީ ޕާީޓއެ

 ވާނެތޯ. ެއއީ ފުރަަތމަ ސުވާލު. ހުންނަވާފައި

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުގެ ނަން އިއް އެންމެ ފުރަތަމަ ދިަޔގޮތެްއ ޒަމާނުގެ ގޮތަށް ބަާލއިރުަގއި ވަެދގެން ދެން އެ އިތިފާޤަކުން އޭުރގައަޅުގަ

ގެ ނަންތަެކްއ މަންޓުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑު ުއޅުނިން. އޭރު ޕާޓީތަކުނޑު އޭރު ދިޔަ ބަދަލުވުމުގެ މޫވްނޭނގޭ. އަުޅގަ

ފަހުން އަދާލަތު އުެފދިގެންދިޔައިރު އޭަގއި ނަން ޮއތް. ނަމަވެސް ފަހުން އެ  އިއުޅެފަ އިމަންޓުގަނޯންނާނެ. އެ މޫވް

ނޑިފައި  ނުޑގެ.  އިއަޅުަގނޑަށް ީހވާ ގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމްގަ  ވަނީ. މިހާރުނަން ކެ  ނަން އޮތް އަުޅގަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ނޑުރޕޮލިސް އިންޓަ ގޮެތއްަގިއ މި އޮންނަނީ ފުލުހުން  ގްރިޓީ ކޮިމޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބަލަިއލާއިރު މައިގަ

ނޑުަތކާ  ކަންކަމުަގއި ޢަމަލުކޮށްފައި ަވނީ އެ ޢަމަލުކުރަންވާ ގޮތަްށތޯ ބެލުމާއި އެ ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިން މިންގަ

މިކަންކަމުގައި ޒިންދާރުކުުރާވ މި މަސައްކަތް މިކުރަނީ ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން. އެހެންވީމަ، ހަމަ 

ދެންނެވީމަ އިތުރު ތަފްސީލެްއ ގައި ދެން މިހެން 6116ފެބްރުއަރީ  9އަޅުަގނޑު ހަމަ ސުވާުލކޮށްލަން ބޭނުން، 

ވެސް ހަމަ ޓީވީން  ބޭނުމެއް ނުވާނެ ކަންނޭނގޭ. އެދުވަހު މި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރި ގޮތް ައޅުަގނޑުމެން ެއންމެން

އި ކިހިނެއްޯތ ފުލުހުން ޢަމަލުކުރި ގޮތާ ދޭތެރޭގަބަލަމުންގެންދިޔައީ. އެ ދުވަުހ އެ ފެނުނު މަންޒަރުތަކާ ދޭތެރޭގައި 

 ންނަވަނީ. ދެކެވަަޑިއގަ

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަށް ކީފަ  ވެސް ހުރި ލިޔުންތަކެއް. ލޮލަށް ފެނުނު  އިއާދެ! ތި ވިދާޅުވި ހަރަކާތުގެ ވަރަށް ގިނަ ލިޔުންތަކަކީ އަުޅގަ

ނެޑއް ނުދަމު. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްތި  ދަނީމަުގގެ ަވކިފާޤަކުން ޗާންމަންޒަރެއް ައޅުަގނަޑކަށް ނެތް. އަުޅގަ

ޕޮލިހެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ޕޮލިހުންގެ ތެރޭގައި ހިނގި  ތެރޭގައި ހިސާބަކުން ދިޔަ ގްރޫޕެއް ފެނުނު. އޭގެ

ތެޭރގައި ަބއެއް ކަންތަްއތައް އެބަ ހުރި ުސވާލު އުފެޭދ ކަންތައްތައް. ބަލަންޖެހޭ  ޓީވީން ފެންނައިުރ އޭގެހަރަކާތްތައް 

ނޑުމެން ޝަރީޢަތެްއ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ  އާދަޔާިއ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މި އޮންނަނީ ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ނުކުރެވޭނެ ައޑިައކަށް ދެއްތޯ. ބޭރަށް ކުރެވޭނީ. އެހެްނވީމަ، އެ ބޭރުން ކުރެވޭ ޝަރީޢަެތްއގައި އަުޅގަ

ޝަރީޢަތް. އެހެންވީަމ އެ ޖެހޭނެ ކަމަށްވަްނޏާ ރަނގަޅަށް ނިމެން ގޮތުަގއި ެއްއވެސް ބަެއްއގެ ނުފޫޒެއް ނެތި ކުެރވޭ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ އެދުވަުހެގ ޕޮލިހުންގެ ކަންތައްަތކުެގ  ބައެްއގެ ނުފޫެޒއް އޮެވގެން ެވސް ނުވާނެ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ



  

ވެސް ފާހަގަޮކށްފަ. ދެން މަޖްބޫރުވެގެން  އިތެރޭގައި އެބަ ހުރި ކަމަށް އުނި. އެކަން އެބަ ހުރި އެ ރިޕޯޓުތަކުގަ 

ފަިއ ހުރި ބަެއއް ކަންތައްތައް ވެްސ އެބަ ހުރި ކަަމށް އެ ރިޕޯޓުތަުކަގއި އެބަ ުހރި ފެންނަން. އެހެންވީމަ، ކުރެވި

 ލަންޖެހެނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ އެބަ ހުރި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްަތކެއް  އިރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުގަ

 

 :އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވންމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ 

ދެން މިހާރު ކުރިމަތިލައްވާފައި ތި ހުންނެވި މަޤާމު ވިދާޅުވެއްޖެ އިންޓްރެސްެޓއް ހުރެގެނޭ. ދެން، ޕޮލިސް 

މަސައްކަތްކުރަްއާވއިރު މިހާރު އެތަނުގެ ކަންތައްތައް ަރނގަޅުކުރުމަށް ކޮންކަހަލަ  އި ގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގަރއިންޓަ

ްނއަކީ އެއީ އެކަމުަގއި ހުރި. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެފަހުން އަހަމިއްޔަތުކަެމއްތޯ ދެްއވާނީ، މި ކޮބައިތޯ ވިޝަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަންެގ ރޕޮލިސް އިންޓަ އިއަޅުަގނޑު މިިނވަން މުއަްއސަސާ ކޮމިޓީަގއި އިްނއިރު މިތަނަށް އޭރުގަ

ކޮމިޝަންގެ ެއ ގްރިޓީ ރރައީސަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ވަަޑއިގެން ވަރަށް ގިނަ ކަްނބޮޑުވުންތަެކއް ޕޮލިސް އިންޓަ 

ތެރެިއން މައިަގނޑު އެްއކަމެްއގެ ޮގތުގަިއ އެ ބޭފުޅުްނ ނިންމާ  މަސައްކަތްތަާކ ދޭތެރޭަގއި ފާުޅކުރަްއވާފައި ވަނީ. ޭއގެ

ނިންމުންތަކަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ެއއްވެްސ ކަހަަލ އިޖާބަެއއްނުދިނުމާއި ރަނގަުޅކުރަން އެދޭ ކަންަތއްތަްއ 

ކަހަލަ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުެރްއވި. އެހެންވީމަ، ޒާހިރުގެ ކޮންކަހަލަ ިވޝަންއެއްތޯ އޮތީ ޕޮލިްސ ރަނގަޅުނުވުާމއި މި

ގްރިީޓ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރެއްގެ ަޙއިިސއްޔަތުން ިމހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަްށ މިހާރަށްވުރެ މިނިވަްނކަމާ ެއކީަގިއ ރއިންޓަ

ދޭތެރޭގައި. އަދި ެއްއވެސް ިސާޔސީ ނުފޫޒެްއގެ ސަބަބުން  ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ކަންތައްަތއް ކުިރއަށް ގެންިދއުމާ

 ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެތޯ. 

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ هللا ވެސް ޖަވާބުއަރުވާހިްތވަނީ އެންމެފަހުން ތި ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ އަްށ.  އެންމެ ފުރަތަމަ

ެވސް އަުޅަގނޑު ނޯންނާނެ ސިޔާސީ ނުޫފޒަކުން ެއްއވެސް ބަަޔކަށް ކަްނތައްތައް ކޮށްފަ. ސިޔާީސ  އިގަ ނވޭތުވެިދޔަތާ

އޮތް ެއއްވެސް ކަމެްއ ނޯންނާނެ. އަދި ބަޔަކަށް ތާއީދުކުރުމާއި ނުކުރުމާިއ  އިވަކި މީހެްއގެ ނުފޫޒުން ކޮށްފަ

ން ެވސް އެނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރީގެ އްސަސާ ެއއް ވީމަ ނުކުރެވޭނެކަން މުއައެކަންކަން ދެން މިއީ މިނިވަ 

ވެސް  ނޫން. ކިޔަިއގެެންއ މަޖްބޫރުކޮށްގެނެއް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވަންޏާ ކޮށްފައިވާނީ ވެސް މީހަކު ބުނެގެނެްއވެސް

ނަޑށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަޑަ  އިނާ ޚުދު. އިގަންަނވާނެ އެއް ބޭފުޅެއް، ރޮޒަނޫން. ދެން އެކަން އަޅުގަ

ނޑު ބަލާދެން ކުރިން ފާ ގުޭޅގޮތުން ހެދިފައި ހުރި  ރގްރިޓީ ކޮމިޝަނާލިއިރު ޕޮލިްސ އިންޓަހަގަކުރި. ައޅުގަ

ނޑު ހިނިއައި އެއް ނުކުތާ ެއްއެވސް އެބަ އޮތް އޭަގއި. ެއއީ  އިގަާވއިދާ ޤާނޫނުތަުކގައި އެަބ ހުރި މައްސަލަ. އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާ އެްއކޮށް ކަމެްއ  5އެ ޯބޑުަގއި ހިމެނޭ ގްރިީޓަގއި ޮބޑު ބޯޑެއް މި ހަދަނީ ރޕޮލިސް އިންޓަ



  

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން   ޖަމާނުވެދާނެ. އޭގައި އެބަ އޮތް އެއް  އިމެންބަރުން ބައެއް ފަހަރުގަ 5ނިންމަން. އަޅުގަ

އި އޮްތ ނަންބަރު ގަާވއިދުގެ ދަށުން ަކންނޭނގޭ، ހެދިފަ 6119/5ހަނދާންވަނީ ަގވާއިުދގެ ދަށުން މި  ަގއިއެއް ނުކުތާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ވެސް ގޮެތއް ނިންމިދާނެ ވަނަ ނަންބަރުގައޭ ހަނދާންވަނީ. އެބަ އޮތް، އެކަނި 2 ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑު އަާމޒަކީ ޕޮލިހުންގެ މަްއޗަށް ރަްއޔިރގޮތުަގއި ޕޮލިސް އިންޓަ ތުންގެ ހިތުަގއި އިތުބާުރ ގްރިިޓ ކޮމިޝަންގެ މަިއގަ

ރަނގަޅަށް އަދާކޮށް ޤައުމުަގއި ހަމަޖެހުން ގެނަުއން. އެހެންވީމަ، އެކަން  މާއި ޕޮލިހުންގެ ވާިޖބުތައްއުފެއްދު

އިގެްނ ގެނައުމަށް ޓަަކއި މިހެން ހުންނަ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވިއދުތަކަށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ނަގަ

ނޑަށް ފުރުަޞތު ދިރާސާކޮށްގެން އިޞް ލިބިގެންވާ ދާއިރާެއއްެގ ލާޙުކުުރމަކީ އަޅުަގނޑު ކުރާނެ މަަސއްކަތެއް އަުޅގަ

ެވސް ފިަޔވަޅު ނާާޅ  ތެރޭގައި. ދެން ިތ ވިދާުޅވި ަބއެއް ަމއްސަލަތަްއ ނިންމާފައި ބައެއް ފަރާތްތަކަްށ ވެްސ ފޮނުވީމަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއކަހަލަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް ނޭޅި އެ ހުންނަނީ މިކަހަލަ ޤާނޫނުތަ ކުެގ އެބަ ހުއްޓޭ. އަުޅގަ

ގެ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމަ، ާޤނޫނާއި ގަާވއިދުތައް ރަނަގަޅށް ހެދި އެކަތި އަނެކަތި ފުރުޞަތުތަކެއް ތެރެއިން ލިބޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެގޮތަށް ކުަލވަރު هللا ރަނގަުޅވާނެ  އެަބއިަތއް ގުޅިފައި އޮެވއްޖެްއޔާ  އިރާދަުކރައްަވއިގެން. އަުޅގަ

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ.  ވެސް މިހާރު ފެންނަ

 

 ޔާމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއި

ނުޑގެ އެންމެ ުފރަތަމަ ސުވާލެއް ގޮތަށް  ނުޑ ވެސް ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަ އާދެ! ކޮމިޓީ އަށް އަުޅގަ

 ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތައް ބައްލަވައިެލއްވިންތޯ. ދެންރދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާތަނަށް ޕޮލިސް އިންޓަ

ނޑު  ގޮތެްއގައި އެ ނިންމުންތަކާ މެދު ދެކެވަަޑއިގަންަނވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ގޮެތްއގަިއ، ޖުމްލަ މައިގަ

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަށް، ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ރަނގަުޅ ސުވާލެއް. އެތަނުން އެބަ ހުރި ބައެއް ރިސަރޗުތަްއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ތި

ްއ ނެރެފަ. ދެން ތަނުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަަތއް ވެސް ެއބަ ހުރި ބައެއްފަހަރު ހޯދާ ރިސަރޗު ރިޕޯޓުތަ އިކޮށްފަ

ލައިލެޭވވަރަށްވުެރ ބޮޑަށް ހުރެގެން ައޅުަގނޑުމެން ބަ  އި އެތެެރއިން. ެއކަމަުކ، މިކަހަލަ ތަނުން ބޭރުގަ  އިނެރެފަ

ހާރު ބަލައިލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް އެަބ ދެގެްނ. އެހެންވީމަ، މިނލުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ކޮމިޝަން ތެރޭގައި އިބަލާ

ވެްސ ތައް ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑު މާނަ އަރައިރުްނވާ ކަންތަްއތައް ފެނިފަ. ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސަްއކަތް ހުރި އޭގެ

ނުޑ ހަމަ ައއްސަރިބަހާ  އެބަ ހުރި ފެނިފަ. އެހެްނވީމަ، ކުެރވިފަިއ ހުރި ބުރަ ަމސައްކަތްތަުކގެ ތެޭރަގއި އަުޅގަ

ބަސް ދަންނަވާވަުރގެ ބުަރ މަސައްކަތް އެބަ ހުރި. ެއ ޕޮލިހުންގެ ތެރޭގައި ޚިދުަމތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ސާ

ކުރެވިފަިއވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެންވަރާއި ނެޝަނަލް ފެންވަރުގެ ދިރާސާަތއް އެބަ ހުރި. ދެން އަދި މައްސަލަަތާކ 



  

ކުރެިވފައި ހުރި ދިރާސާތައް ވެްސ އެބަ ހުރި. ައޅުަގނުޑ  އިގުޭޅގުގޮތުން އެިކއެކި ދިމަިދމާލަށް ލިންކުއަޅާފަ

ތެރޭަގއި މަަސއްކަެތްއ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޭއގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު މަްއސަލަތަކެއް ހޯދަިއގަނެވެނީ ޭއގެ

ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ލެވިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަންަތއްތަކަްށ ބަލާ ކޮށްގެން. އެހެންވީމަ، ޢިލްމީ ފެންވަރެްއގައި

ނޑު އެކަންތައްަތކަށް ވެްސ  އެބަ ހުރި މައްސަލަތަކެްއ ފާހަގަކުރެވޭ. ެއއީ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

 މަސައްކަތްކުރަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެބަ ހުރި ނިޔަތް. 

 

 ޔާމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ތުހުމަތުތަެކްއ ކުރެވިަފއި ވަނީ. ދެން ފުލުހުންނާ މެދު އޮންނަ ލޭބަލް  އާދެ! މިހާތަނަށް ފުލުހުންނާ

ގެ ބޮޑީެއއްގެ ގޮތުަގއި ސްމަންޓުއެންފޯ ވވެސް މި އޮންނަނީ އަނިޔާެވރިކަމާ ދެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއ. ލޯ

ވަނީ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ވެސް މިހާރު ވާލުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތުމުގެ ސުއެ ޤާނޫނަށް ހުހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު 

ފެބްރުއަީރގެ ކަންަތއްތަުކެގ ތެރޭގަިއ އަދި ިފޔަވަުޅ  9ފެބްުރއަރީ،  1ގޮެތްއގައި  ކުރެވިފަ. އެހެންވީމަ، ަމއިަގނޑު

ވެްސ  އިެވްސ މަތީ މަޤާމުތަކުގަ ނޭޅި ވީިޑއޯ މަންޒަރުަތކުން ފެންނަން ތިބި ބައެއް ފުލުހުން އަދި އޮފިސަރުން މިހާރު

އެބަ ތިއްބެވި. އެހެްނވީމަ، އެ ބޭފުޅުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުްއވުމަށް ކިހާވަރަކަށް އިސްކަންދޭނަންތޯ މަޤާމަށް 

 އާދެިވއްޖެނަމަ؟

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

. ނަމަވެސް، ފިޔަަވޅު އެުޅމުގެ ފުރުޞަތެއް ަވކި ފަރުދަކަށް ނޯންނާނެ އިމެންބަރުން އެކުެލޭވ ކޮމިޓީއެްއގަ  5އާދެ! 

ފުރަތަމަ ތި ފާހަގަކުރެއްވި ަކންތައްތަކުގެ މައްސަލަަތކެއް ެފންނަކަމަށްވަންޏާ އެ މައްސަލަތަކުގެ ސުވާލު އުެފއްދޭނެ. 

ގަާވއިދުގެ ތެޭރގައި އެބަ ިއން މައްސަލައެއް އުފެދޭތާ ދެއަހަރުގެ ތެރޭަގއި އެ މައްަސލަ ހުށަހެޅޭނޭ. އޭގެފަހުން 

އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުރީ ވިއްޔާ އެ އެްއޗެހި ނުވެސް ނެގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތިވިދާުޅާވ  ހުށަނޭޅޭކަމަށް. ފުރަތަމަ 

ކަހަލަ މައްސަލަތައް ހުރިްއާޔ ކުރިއަށް އޮތް ތަނަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި ހަމަ ވަަރށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ 

ނުޑގެ ހިތް ބުނޭ. އެހެންކަަމށް ވަންޏާ  ކުރެވޭނެ ތި ވިދާުޅވީ އަޅުަގނޑުމެން ކުީރަގއި ކަމަށް އަުޅގަ

 ްށ އޮތް ނަގއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް މިކުރިއައިތުބާރު މިއަދު ެގއްލިގެން ހި އިޙްތިރާމުކުރަމުންގެންދިޔަ ޮޕލިހުންގެ

ނޑުމެންނަީކ. ނތާ ގައި އެކަން ރަނގަޅު ުކރުމަށް ޓަކައި ފިަޔވަުޅ، މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވޭނެ އެްއބަޔެއް އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ހިމެނޭ ގޮތުން. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެ މެންބަރުން، 5ގެ ތިއްބަވާ މިޝަންމިކޮ މަސައްކަތްަތްއ  އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ކުރުމަށް ނިޔަތްގަްނނަން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. 

 



  

 ޔާމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކީ އަނެންހެްނ މާބޮޑު އޭގެ ނަތީޖާއެއް ފަހަުރ ހީވެގެންދޭ ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނައަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް

ހުރި ނިންމުންތަކަށް އެ ތަންފީޛީ  މިހާތަނަށް ކަންތައްތައް ނިންމިފައި ގޮތުަގއި ނެރޭވޭނެ ކޮމިޝަނެއް ނޫން

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ސަ. ދެން އެކަންކަން ހައްލުއިއް މަރުޙަލާއަށް ގޮސް ފިޔަވަޅު އެޅުމުަގއި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާފައި އަ

 ކޮންކަހަލަ ވިސްނުންފުޅެއްތޯ ުހރީ. 

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަކަށް އަދި ތިކަންަތއްތަްއ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ތިޔަ ވިާދޅުވިހެން ކަންތައްަތކެއް ހުރެާދނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ތައް ނޭޅި ހުރިކަމެއް ނޭނގެ. ވަނީމަ ކަންނޭނގެ ފެންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް ތިހެން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ ކަންތައް

ނޑު ދެކެން ހެދިފައިނބޭރުގެ ބައެއް ތަންތާ ލާއިރުަގއި ވަރަށް ބާރުގަަދ ހުރި ބައެއް ަގާވއިދުތަކަށް ބަލައި  ަގއި ައޅުގަ

ތަކެްއ ށް ވަރަށް ަވރުގަދަ ހައިސިްއޔަތުދަކޮބައެްއގެ ގޮުތގައި އޮތީ. މީގެ ވެސް އެބަހުރި ބައެއް ބައިަތއް. ވަރަށް ބާރުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް ކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ނެތް ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމަ،  ދީފައި އެބަހުރި. ނަމަވެސް އެއިން ކަމެއް

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޑިމޮކްރައަލަށް އަ ބަެއްއ  ްސގެން އަދި ޅަފަތުގެ ުދވަްސވަރުވީމަ މީގެީސގައި ޤާނޫނެއް އައިުޅގަ

ންތައްތައް ހަމަނުޖެހި ހުރިކަމަށް ބެލެވެނީ. އެހެންވީމަ، އެކަހަލަ ބައިތަކެއް ހެދިެގން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެ ކަ

 ޤާނޫނުތައް ފާސްވީމަ ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ނޑު ވެސް ުސވާލެއް އެބައޮތް އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ސުވާލަީކ، ސުވާލުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން  3 މަހަ އާދެ! އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީއަށް ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ނަންފުޅު ފޮނުވާފައި އޮތީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި 

 ބޭފުާޅއަކީ މި ޤަބޫލުފުޅު ުކރައްވަނީ ތި ވެސް ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ވެސް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފުރަތަމަ ސުވާަލީކ މަޤާމަށް އެންމެ އެކަީށގެންާވ ބޭފުޅާ ކަމަށްވާތީ. އެހެންވީމަ، އެކަމަށް ވެްސ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ނޑަށް ހަމަޔަޤީން މިތަނަށް ވަޑައިޕޮލިސް އިންޓަރ ްސ ގެންެނވުމުގެ ކުރިން ވެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑު ކޮްނމެހެން ސީދާ އެ ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައި އޮތް އެްއޗަކަްށ ދިރާސާ ކުރަްއވާފައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑުދާކަށް ނެތިން. އެހެންނަ . ފުރަތަމަ ސުވާލަީކ ުސާވލު 3 މަެވސް ސުވާުލ އަމާުޒކޮށްލާނަން، އަުޅގަ

ވެހި ފުލުހުންނަށް ޔުނިފޯރމް އަޅައިގެން ތިބެ އެްއވުން މަނާ ދި ތޯ ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އިނގޭތޯ،ކުރައްވަންޤަބޫލުފުޅު

ފާދޭން ގޮވާލެވިދާެނ ތިޢުސަރަޙައްދަކަށް އެްއވެ ތިބެ އެއިެރއްގެ އޮތް ސަުރކާރެްއެގ ހުންނެވި އިްސވެރިައކު ިއސް



  

ނުވަަތ ފިަޔވަުޅ  ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރަްއވަންތޯ ޮގވާލައިިފ ކަމުަގއިވާނަމަ އެީއ ސުލޫީކ މަްއސަލައެއް  ކަމަށް. އެ 

 ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަްއވަންތޯ.  އަޅަންޖެހޭނެ ކަމެއް

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައާކއި ގުިޅގެން. ތި ވިދާޅުީވ އުެފދޭނެ ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާއާދެ! ގިނަފަހަރު މިކަހަލަ ޚިޔާލުތައް އުފެދި ސުވާލުތައް 

ފައިވާ މަންޒަރެއް. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ސިފައިްނެގ ވެސް ކުރެވިަފއިވާ ތަޖުރިބާެއއް. ރާއްޖެ ދެކެ

ޤާނޫނުގައި މަނާ އެއްވެސް ަކމެއް ސިފައިންނަކަށް ނުކުރެޭވނެ. ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެެރއިން މަނާ އެއްވެސް ކަމެއް 

 ްނ ނުވާނެ. ޤާނޫނުަގއި އެބައޮތް ތިވިދާުޅވި ނުކުތާ. އެހެްނކަމަށްވަންޏާ އެކަން ކުެރިވގެ އެނުކުރެވޭނެ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ނޑު ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ.  ސިފައިންނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ފުލުހުންގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަށް ޮއޅިގެން ކިުޔނު ނަމެއް. އަނބުރާ ގެވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފު ނެްއސިން. އާދެ! ފުލުހުންެގ ކުރަްއވާތި. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ކުރެިވގެން ނުވާނެ. މަނާ ކަެމއް ކުެރވިއްިޖއްޔާ އެކަން  ގަާވއިދުެގ ޤާނޫނުގަިއ މަނާަކމެއް އެ

ނުޑ  ކީްއެވގެންތޯ ޤަޞްދުގައިތޯ ބަލައި ކުރެވުނު ގޮތަާކއި ކުރީ ެއއަށް އެކަީށގެންވާ އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ނީ. ޤަބޫލުކުރަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ނޑު ކުރީ ކޮށް. ތަންޮކޅެްއ ނުސީދާ ގޮވާބު ތިދެްއީވ ތަންކޮެޅއް ވޭގް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ޖަ ތަކަށް. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ، ުކރީކީމަާކއި ގުުޅވަިއގެން ނޫން ސުވާލު ސްޓްރެކްޓްކޮށް އޮްތ ސުވާލެއް ވަކި ކަހަމަ އެބް . އަުޅގަ

ދިސާެއއް ހިނގާފައި ޮއވެދާނެ. އެހެންނަަމވެސް ައޅުަގނޑު މިކުީރ އިނގޭ އެފަދަ ުގޅުވާލެވޭ ކަހަލަ ޙާއަޅުަގނޑަށް 

ނޑު މި ސުވާލު މިކުރީ. އެެހންނަމަވެސް ޖަވާބުދެްއވީމަ ބްހަމަ އިން އެ ސްޓްރެކްޓް ަވކި ކަމަކާއި ުނގުުޅވާ އަުޅގަ

ސުވާލެއް ކުރާކަށް ނެތިން. ދެވަނަ ސުވާަލކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި އެބަޮއވޭ ބަެއްއ  ބެޭހގޮތުން އިތުރަކަށް އެއާ

ށް ވެްސ، ައޅުަގނޑު މާ ނގޭތޯ ނުވަތަ ހޯމް މިނިސްޓަރއަބޭފުޅާއަށް އި  ވާހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ވެިރއަކަށް ހުންނަ

ލިބޭ ފުލުހުންގެ  ބާރު އެބަ ންމެއަކަސް އެރަނގަޅަށް ހަނދާނެއް ނެތް ކޮންބޭފުޅެއް ކަމެއް އެއީ. ުފލުހުންނަށް ކޮ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން. ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި މޯލްޑިވްސް ޑިފެންްސ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ނުވަތަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ 



  

 ހާލަތުަގއި ގޮވާަލއިގެްނ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ބޭފުޅުން ފުލުހުންނަށް އެހީތެރިކަން  އެހީތެރި ކަމަށް ގޮވާލަން. އެ

ހާލަތުގަިއ  ފޯރުވައިދިނުމުަގއި ކުެރވޭ ަމސައްކަެތއްގެ ސަބަބުން މިސާލަކަށް މީހަކު ޝަުކވާެއއް ހުށަހަޅަނީ. އެ

ބޭފުޅަކު މިވަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އޮފިސަރަކަށް އިނގޭތޯ. ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަީނ  ޝަކުާވއެއް ހުށަހަޅާއިރު ިމވާޮގތަކީ އެ

ށް ގެ ަފރާތުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފަ.ޑީ.އެްފގެ ބޭފުޅަކު ެއމް.އެން.ޑީ.އެފް ފުލުހުންހާލަތުަގއި ެއމް.އެން ކިހިނެއްތޯ. އެ

ބޭފުޅުން ފުލުހުންގެ  ކުރައްވަންޖެހޭނީ ކޮން ޤާނޫނަކަށްތޯ. އެހެންވީމަ، އެގޮވާެލވޭ ހާލަތުަގއި އެބޭފުޅުްނ ޢަމަލު

ދޭތެރޭ  ދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެކަމާމިޝަނުން އެމައްސަލަ ބެލިގްރިޓީ ކޮނާއި ޚިލާފުވެގެން ޕޮލިސް އިންޓަރޤާނޫ

 ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ކިހިނެއްޯތ.

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން ދާންޖެހެނީ މިހާރު އޮތް  އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ތިޔަ ފާހަގަކުރެއްވި މަްއސަލަ ެއހެންވެއްޖިްއޔާ އަުޅގަ

. އޭގެ ތެޭރަގިއ ގެ ަގާވއިދާއި ޤާނޫނުެގ ތެރެއަށްޓީ ޮކމިޝަންގްރިއޮތް ޕޮލިސް އިންޓަރ ހާލަތަށް ބަލަންޏާ ހެދިފައި

އެބައޮތް ޕޮލިހުންެގ ތެރެއަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިގެން ޮޕލިހުންގެ ތެރޭަގއި މައްސަަލައކާިއގެން ޝަުކާވއަާކއިގެްނ 

ހޯމް މިނިސްޓަރު  ހިނގައިގެންިފއްޔާ ދެން އެުކރެވޭ ދަޢުވާެއއްގެ ތެރެއިްނ މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅުއްވަިއފިއްޔާ،

ލިބިގެން  ގްރިޓީ ޮކމިޝަނަށް ބާރުދެން ހަމަ އެގޮތަށް ޕޮލިސް އިންޓަރމައްަސލަ ބެލޭނޭ.  ހުށަހަޅުއްވައިިފއްޔާ އެ

އްމު ރަްއޔިތެއް ވިޔަްސ، ޕޮލިހެްއ ަމއްސަލަ ބެލޭނޭ. އެއީ ވަރިހަމަ ޢާއެބަވޭ ަބޔަކު މަްއސަލަ ހުށަހަޅައިފިއްޔާ 

ނޑު ޤަވިޔަސް ހުށަހެޅޭނޭ. ދެން ތިވި ޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ޕޮލިްސ ދާޅުވާ ަހއިިސއްޔަތަށް ައއިއްިސއްޔާ އަުޅގަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ވެސް އިސްަނގަިއގެން ެއކަންތައްތަުކގައި ހަމަނުޖެހިގެންދާ ކަންތައްތައް ރަނގަުޅ އިންޓަރ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަ  ކުރުމަށް ޓަކައި ބެލެން ނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ހުރި ހުރިހާ މައްސަލައެއް ބެލޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ  ތިވިދާޅުވި އެއް ނުކުތާ ެއއީ އެ  ބޭފުޅުން ފެތޭނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެ ދަށަށް ހެއްޔޭ ކޯްއޗެކޭ. އެ އަުޅގަ

ތެރެއިން އެފެތޭ  ގެތަކުޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން ހެދިފަިއވާ ާޤނޫނު ،އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސީސގެ ތެޭރގައި ލިބޭ 

 އެހެންނޫންތޯ. އެ ހުރިހާއެއްެޗއް މިަވގުތަކު ހަނދާނަކު ނެތް.  ބައި ބަލާލަން

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

މިރުފަތު ާފއިުޒ ކިާޔ  ދެކޮޅަށް އިނގޭތޯ ކުރީަގިއ ޕޮލިހުގައި އުުޅްއވި ބޭފުޅެްއ އެއީ ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިަޝނާ

 މައްސަލަިއގައި މަދަނީ ކޯޓުން އެބައޮތް ނިންމަވާފައި އެ  ށަހެޅުއްވި މައްސަަލއެއް. އެމަދަނީ ކޯޓުގައި ހު ބޭފުޅެއް

 ކަހަލަ މަޢުލޫމާތު އިނގޭތޯ. މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދެްއވާފައި ހުރި ބަެއއް  ބޭފުޅާގެ މަޤާމުގެ ަހއިސިްއަޔތުން ދެއްވާފައި 

ބޭފުޅާ ވަޒީފާއިން ވަިކކުރަްއވާފަިއ  ނުން އެގްރިީޓ ކޮމިޝަތުތަކާއި، ުގޅިގެން ޕޮލިސް އިންޓަރހުރެގެން މަޢުލޫމާ



  

މިއޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުން އެަބއޮތް ނިންމަވާފަިއ އެގޮތަށްދޭ މަޢުލޫމާތެއް ޤާީޟއަާކއި ދެކޮޅަްށ ވެްސ އަިދ 

 ލްއެހެން މީހަކާއި ދެކޮޅަށް ެވސް އެހެން އެއްެވސް ގޮތަކަްށ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނޭ. އެހެންވީމަ، މިދެންނެވި ސިވި

ނޑު ސާުފކޮށްލާނަން.  ނޑު ދެންނެވީ އަުޅގަ ކޯޓުގެ މި ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަަޑއިގަންަނަވނީ. އަޅުގަ

ނޑިޔާުރންނާއި ގުޅޭ ކަންަތއްތަކަާކއި އަދި ހަމަ ޙުދު ޕޮލިހުގެ  އެއީ މިދެންނެވި މައްސަަލއިަގއި އެބަހުރި ބަެއއް ފަ

ގްރިޓީ މިދެންނެވި ބޭފުޅާ ޕޮލިސް އިންޓަރ އް ވެސް އެބަހުރި އެކަމަނާ،ތެރޭގައި ެވސް ހުރި ބައެްއ ކަންތައްތަ

ގްރިޓީ އިންޓަރ ހުރީ. އެހެންވީމާ، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިީޓެއއްަގއި މިކަންަތއްތައް ަބޔާްނކޮށްފައި

ނީ. ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުްނ ފިޔަވަޅު އަޅާފަިއވަޓީއަާކއި ގުިޅގެން ޕޮލިސް އިންޓަރކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވި ސި

ދެކޮޅަަކށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނޭ.  މަޢުލޫމާތު އޭނައާ ކޯުޓން އެބައޮތް ނިންމަވާފައި އެ  އެހެންނަމަވެސް، ިސވިލް

 ކިހިނެއްތޯ ދެކެަވޑަިއގަންނަވަީނ. 

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސް އިންޓަރގްރިޓީ އޮްތ ސިޓީަގއި ތި ވިދާުޅވީ ޮއތީ ޕޮލި ައއިއްސަ  ގްިރޓީ ކޮިމޝަނަށް ތިޕޮލިސް އިންޓަރ

 ޫނންތޯ. ކޮމިޝަންގެ ޝަުކވާ އެހެން

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ނޑިޔާރުންނާ ޕޮލިސް، ޕޮލިހުގެ ތެރޭގައި ުހރި ބައެއް ޝަުކވާތަާކއި އަިދ ޕޮލިހުންނާއި ގުިޅގެން  އެހެން ބައެއް ފަ

ބަންދާއި ގުޭޅގޮުތން ހިންގާފައިވަނީ. އެހެްނވީމަ، ހުރި މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ވާހަކަދެްއކުން އެއީ ޙަޤީޤަުތަގއި މީހެއްގެ 

 ބަޔާންވެަފއިވަނީ. ޭއަގއި ވާހަކަ 

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވިދާުޅވި  ގްރިޓީ ކޮިމޝަނަށް ބެލޭނެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭަގއި ތިިއ ޕޮލިސް އިންޓަރއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ 

 ތޯ ބަލަން، އެއްނެތް. އެހެން ކަމަށްވަންޏާ ފިޔަވަޅު އެުޅްއވީ ކިހިނެ ތަެކއްކަންތައް އް އެބަހުރި. ބައެއްބައެއް ކަންތަ

ނުޑ ެއ ިވދާޅުވާ މަްއސަލަ  ެދކެން. އެހެންނަމަވެސް ތި އެއްރިޕޯޓެއް ައޅުަގނޑު ނު  ކޯޓުން ނިންމި ޙުކުމް އަުޅގަ

ނޑު ދުށިން. އަދި  އޭގެ ބަެއއް ބަޔާންތައް ެވސް އަޅުަގނޑު ިކޔާލިން. ހަނދާން އެބަހުރި. ނޫސްތަކުން އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގައި ވެސް އެބަހުރި ރެފަރެންސްތަކެއް ވެްސ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނީ. ޕޮލިްސ ތަކަްށ ބަލާއިރުަގއި އަލުން ދިރާސާުކރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފެންނަދެއްވާފަ. އެ ރެފަރެންސް

ނޑުމެން ޤާނޫނު ންޓަރގްރިީޓ ކޮމިޝަނައި ކަްށ ކޯޓުން ކަެމއް ނިންމީމަ ދެން ފިޔަވަެޅއް އެޅޭނެތޯ ނޫްނތޯ އަުޅގަ



  

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދެ ގްރިޓީ ން އެޅިގެން ނުާވނެ ޕޮލިސް އިންޓަރއަޅުަގނޑުމެން އަުތގައި އޮްނނާނީ. އަޅުގަ

 ކޮމިޝަނުން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ފުލުހުންގެ މީހަކު އެހެންވީމާ، ތިވިދާުޅވަީނ ޕޮލިސް އިންޓަރއަޅުަގނޑު ހަމަ ކްލެރިފިކޭަޝނެއް. 

 ދެކޮޅަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެތޯ.  މަޢުލޫމާތު އޭނައާ ދޭ މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އެ

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން  މިހިރީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދާފަ. މިސާލަކަށް ނޫން. އެ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަލުން އަޅުގަ

ނަޑއެޅުމަށްަފހު ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް އެބަ ޕޮލިސް އިންޓަރ ނޑަެއޅީ. ކަ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން. ހޯދާފައި ގޮތްތަކެއް ކަ

ކޮންމެވެްސ މެންބަރުންނަށް ފެންނާތީ  5އޮތީ  . އޭރުއޮތީ ނިންމާފަޭބނުންކޮށްގެން އެ  ޤަބޫލުކުރޭތާ މިކޮޅުން އެ

ނޑަށް  ފަރެންސްތަކެއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް އެރެ ނގޭނީ ކޮން މިތާކު ނޭނގެ. އެނގުނީމަ ދެން އެ ވާހަކަތަެކއް ައުޅގަ

އް. ކެ ބައޮތް ކޯޓުތަޤާނޫނަކުން ކޮން ގަާވއިދަކުްނތޯ އޭތި އެކަހެރިކުރީ. ނޫީނ އެތެރެކުރީ. ދެން އޭގެ ަދށަށް އެ

ބުން ދެން ކުރަން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު މިެދންނެވީ އެހިސާންމީމަ ެއބަޖެހޭ އެއަށް އިޙުތިރާމްކޯޓުތަކުން ކަމެއް ނި

ގްިރޓީ ކޮމިޝަނަކަށް ނެތޭ އަތްބޭނޭކަށް މިހާރު ގަާވއިދު އޮތްޮގތުން. ގަާވއިުދގައި އެބަހުިރ އެައކަށް ޕޮލިސް އިންޓަރ

 ންތައްަތއް. ވަރަށްގިނަ އުނިކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެަބ  ން، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު. އިމްތިޔާޒްއިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު، ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެބައި

 ްށ ގެންދަވާ. ތަމަ ފުރުޞަތު. އެހެންވީމަ، ކުިރއައެދިަވޑަިއގަންނަވާ ފުރަ

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރު އިމްތިޔާޒް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

ނޑު ފުރަތަމަ ސުވާލެއްގެ ގޮތުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  އާދަމް ޒާހިރަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިްއޔާ އަުޅގަ

ސިޔާސީ މައިދާނުަގއި މީެގ ކުރީގައި ހަރަކާތްތެރިވި ަމންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޕަބްލިކް ގޮތެްއގައި 

ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެްއެގ މެންނަށް ދެވޭނެތޯ ޕޮލިސް އިންޓަރޤީންކަމެްއ އަޅުަގނޑުފެނިފައިވޭ. ކިހާ ޔަ

ހައިސިއްޔަތުްނ ކުަރއްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ިސޔާސީ ފިކުރެއްަގއި ިސޔާސީ ިވސްނުމެއްަގއި ކުަރްއވާެނ 

 ންވީ. މަސައްކަތްޕުޅަކަށް ުނވާނެ ކަަމށް. އެ ޔަޤީންކަން ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެ



  

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ކަމަށް އެހެން ނުާވނެ ދީ ހުވާކޮށްަފއި ދަންނަވަން އެކަމެއްގަންهللا މާތް

 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

ހުރިހާ ކަމަކާއި ވަރަށްބޮޑަށް  ތަކާއި މިސްސްކޮންޑަކްޓް ހަރަކާތްތަކާއި އަދި ފުލުހުންގެ މި ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ 

ތައްތައް ބެލުމުަގިއ މިކަން ންސާނީ ޙައްޤުތައް މާނަކުރުމުގަާޔއިގުޅިފަިއވަނީ އިންސާނީ ޙައްުޤތަކާއި ެވސް. ދެން އި

ަތކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބެލޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންދެނީ ހަދާތަކާއި، ބައިނަްލއަޤުވާމީ ލޯވބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާ

 ހަދާތަކަށް. މުޢާ ތަކަާށއިވާމީ ޤާނޫނުރިކަެމއް އެަބއޮތްޯތ ބައިނަލްއަޤްމިއަށް ކިހާވަެރއްގެ އަހުލުވެއެގޮުތގެމަތިން. 

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް މިހާރު ވެސް ޖެހިގެން އުޅޭ  ނޑުގެތޯ. ފުރަތަމަ އަޅުގަ ތި ވިދާޅުވީ އަުޅގަ

ހެނީ . ރާއްޖޭަގއި ހިންގަންޖެތައްއެއް ނުކުތާ އަނެއް ނުކުާތއަށް ފުށުއަރާ މައްސަލަމައްސަލައަކީ ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

އެހެންކަމަށްވާނަމަ  ހުްއދަކުރޭ.އެބަ ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ކަމައް ާޤނޫނުއަސާސީ އިސްލާމިކް ޝަރީޢާ އުސޫލު

ކް އުސޫލާއި ތަފާތު އެއްޗެއް ގެނޭތޯ. ވާމީ ޤާނޫނުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ގެންނައިރު ަބލަންޖެހޭ އިސްލާމިބައިނަލްއަޤް

 ވަމީ ޤާނޫނުތަކުގައި ހިއުމަން ގޮތަށް ބަލާިއރުގައި ަބއިނަލްއަްޤވަމީ ޤާނޫނުއަސާސީ، ަބއިނަލްއަޤް އެހެންވީމަ، އެ 

ފުށުއަރާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި.  އަށް ރައިޓްްސގެ ބައެއް ކަންަތއްތަކަށް ފުރުޞަތުދޭއިރުގައި ިއސްލާމީ ޝަރީޢާ

ނަޑށް އިނޭގ ެއކަށީގެްނވާ އަޅުަގނ ެއއީ މިހާރު ވެްސ  ވަަރކަށް.ުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ހިއްާސކޮށްފައި މިހާތަނަށް ބައެްއ ބޭވާަހކަތަކެއް  ކަންނޭނގެ ޭއގެ ގިނަވާނެ  ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް

ރަށްގިނަ ިލޔުންތައް ބޭބޭފުުޅންގެ ނަމުަގއި ެއއެްއޗެހި ހުރި ވަ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑައިުނެގން ނަމަވެސް ނެރެފައި

ޖެނުއަރީ ެތރޭގައި ނެރެަފއި އޮންނާެނ  6116. މިސާލަކަށް ހަނދާންވާގޮތުން ަގނުޑ އެހެރީ ފާހަަގކޮްށލަދީފައަޅު

ނޑުމެންނަށް ގޮވާލަމުން އައި ގޮވާލުެމއްަގއި އިސްލާމިްކ  ހިއުމަން ރައިޓްސް ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

އެ އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާީމ ޝަރީޢަތާއި އެްއގޮތަށް  ޔޮނުވާނެ ެއކަންތައްތައް ކުަރންހެ ށުއެރުންތަކެއް ހުންނާތީފު

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އެަބއި އެބަހުރި. ދެން އިސްލާމިކް ޝަރީޢާ  ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްލަދޭށޭ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ރައިޓްްސގެ ހުރިހާ އެއްެޗއް އެބައިނގޭ.  ރައިޓްސް، ިއންސާނީ ހިއުމަން މަންމިހާރު ގައިމުެވސް ވަރަްށ އެަބހުރި. ހިއު

ރަކަށް ޖެހޭނީ އަހުލުވެރިވާ ވަދެން . އެހެންވީމަ، ހުރިހާ އެްއެޗއް ހިތަކު ނުހުންނާނެ. ބަހުރި އަުތގަިއ ރައްާކކުެރިވފައެ

 މުން ދާން. ބަލަމުން ކިޔަމުން އަޅާކިރަ



  

 

 ރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މެންބަ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ފިޔަވަެޅއް ނޭޅޭެނ  ކޯޓަކުން ކަެމއް ސާބިތު ނުވަނީހެއްވަރަށްގިނަ ފަހަރު ވާހަކަދެއްޭކ އަޑުިއވޭ 

ެއ  ާސބިތު ނުވާހާ ހިނދަކު ކަމަށް. ެއގޮތައްތޯ ޤަބޫުލކުަރއްވަނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ުފލުހަކާއި މެދުަގއި ކުެށއް

 ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ފިަޔވަޅެއް ނޭޅޭނެތޯ. ލުހަކާއި މެދުގައި ޕޮލިސް ިއންޓަރފު

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ނިޢުމަތް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް هللا  ދެން އަޅުަގނޑު ހިތުން ބޭފުޅެްއެގ ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތްތަކެއް،

ސް އޭަނއަްށ ލިބިފައިވާ މަޤާމެއް ގެއްިލެގންދާ ގޮތަކަށް ނޫނިއްާޔ ވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް ެދއްާވނެ. އެހެންނަމަވެ

އޭނައަށް ލިބިފައިވާ ޝަރަފެްއ ގެއްލިގެންދާ ގޮތަށް ކަެމއް ކުރާއިުރގައި ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ އުސޫލުްނ 

ންގެ ޤާނޫނުެގ ގްރިޓީ ކޮމިޝަސް އިންޓަރކަންތައް ކުރެވެނީ. އެހެންެވއްޖިއްޔާ ކޯޓުން ކަމެއް ނިންމާނީ. ޕޮލި

 ގަާވއިދުތަުކގައި މުޅިން ވެްސ މިއަންނަނީ ލަފާދިނުމާއި، ކަންތައްތައް ކުރަންވީ ގޮތުގެ ިއރުޝާދު ދިނުމާއި، ބައެއް 

ވަންޏާ އެައށް ޤާނޫނު ހެދުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތަްށ ބުރޫއަރާ ކަމަށް  ކަހަލަ ޤާނޫނުތަކާއި ހެދި ޕޮިލހުންގެ އިތުބާާރއި

 ތަންތަނަށް ގޮސް ލިޔެިކޔުން ބަލައި  އި ހޯދުމާއިންނަނީ. ދެން ކަންތަްއތައް ބަލަމިކަންތައް މިއޮވެސް ލަފާ ދިނުމާއި 

ހެދުމާއި، މީހުންގެ މަޢޫލުމާތު ހޯދުމާއި ހެކިބަސް ހޯދުމާއި މިކަންތައްތައް ޤާނޫނުަގއި އެބަހުރި. އެހެންވީމަ، 

ދަން. އެހެންވީމަ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން އެެއއްޗެހިތައް ހޯދާފައި އަުޅަގނޑުމެން ހަމަޖެހެނީ ކޯޓަށް ގެން

ކޯުޓން ނިމުނީމަ އެހިސާބުން  ކޯޓުން ނޫނީ ސްޕްރިމް ހަމައަށް ގެންދަން. ޭއގެފަހުން ހައި ޖެހެނީ ކޯޓާ އަދި

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ނޯންނާނެ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭކަެށއް ައދި ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން.

 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރާގެމާފަންނު އުތުރު ދާއި

ށް އެޅޭނެ ގޮތެއް އަދިނެތީ ރާއްޖޭެގ މެދު ފުލުހެްއގެ މިސްކޮންަޑކްޓަކައެހެންވީމަ، ޯކޓުން ބޭރުން ފިޔަވަެޅއް ފުލުހަކާއި

 ޤާނޫނު ތަންދޭގޮތުން. ނެތީތޯ އެގޮތަށްތޯ ޤަބޫލުކުަރއްވަނީ. 

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފިަޔވަޅެްއ އެޭޅ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފިަޔވަޅަީކ ހަމައެކަިނ ކުދި އަދަބުތާ އިހަށް މިއޮްނނަނީ. ގޭަގއި މަުޑކޮށްލަން  އެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ނެގޭ މައްސަަލއަކު އެީއކީ ައދި އަދަބެއް ނޫން. ެއީއ  ބުނުން. އެކަހަލަ ކަންތައް. ައޅުގަ

ންމުމުގެ މަރުޙަލާއެްއގައި ައޅާފިަޔވަޅެްއގެ ގޮުތގައި ބެލޭނީ. އެހެންވީމަ، ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާއެއްގައި ޫނނީ ގޮތް ނި



  

ގްރިޓީ އުން. އެހެންވީމަ، ޕޮލިސް އިންޓަރތިވިދާޅުވާ ގޮތް ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު މިަވގުތު ނަގަނީ ޙުކުމެއް އަ

 ުބނާގޮތުން އެ ފުރުޞަތެއް. ާރއްޖެައކު ނެތް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  އަކަށްކޮމިޝަނާއި އަދި މިނިވަން ުމއައްަސސާ

 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

ލިއިރުގައި އެމެރިާކ ްއ ބަލާހުޅުާވލިއިރުަގއި ބޭރުގެ ޗެނަލެ ވީީމގެ ދެ ދުވަެހއްގެ ކުރީަގއި ޓީ  އަޅުަގނޑު

. މިހާރު އެ އި ޖަހާ މަންޒަރު އޮތީ ީވޑިއޯ ކުެރވިފަިއގަސްަގއި އެމެރިާކެގ ފުލުހަކު އަންހެނެއްގެ ގަ ލޮސްއެންޖަލެ

ފުލުސް މީހާ ނެތް ލޮލަށް ފެންނާކަށެއް އިނގޭތޯ. ޝަުރޢީ ކޯޓަކަށް ނުދޭ. އޭގެ އަދި މަސްތަކެއް ކުރީގަިއ 

ހީ. ްއމު މީހެއްގެ ގައިަގއި ޖެޢާ ވެގެންފުލުހަކު 6ގައި ހަމަ ފުލުހެއް، އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު އެމެރިކާެގ އެހެން ސްޓޭޓެއް

ނޑުމެން މިރާއްޖޭގައި ފެންނަ  ކަހަލަ މަންޒަުރތަކެއް ނޫން. ޖަހާކަހަލަ މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. ކުޑަ  އަދި އަުޅގަ

ޔައީ އޭނަ މަގުމަްއޗަްށ ކުެރވުނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފިަޔވަޅު އެިޅގެން ދި ގޮތެްއގަިއ ޖަހާލާ ތަނެއް ީވޑިއޯ

ދި ޑިާޕރޓްމެންޓްގެ ހެޑް އޭނަ ަސސްޕެންޑްކޮށްލީ ަވގުތުން. ކަށް ހުރެ އަފިސަރ އިްނޗާރޖަކުރި އޮޑިސްޕެޗް

ކުރީ. ކޯޓަާކއި ހިސާބަަކށް ވެސް ނުދޭ އިނގޭތޯ. ފުލުހުން ސަސްޕެންޑް މަލު ހިންގި ދެޢަ އެއަށްފަހުަގއި އެ

ނޑުމެން ެދކެނީ ފުލުހަކު ޢާ އެހެންވީމަ، ްސ ސީިރއަ ޒަރު ފެނުނީމަ އެއީ ވަރަށްއްމު މީހެްއގެ ގަިއގަިއ ޖަހާ މަންއަުޅގަ

ފެބްރުއަީރގަިއ ހިނގާދިޔަ މަންޒަރުތަްއ  1ފެބްރުއަރީ،  9މަންޒަރެއްެގ ގޮުތގައި. ދެންމެ ވިދާުޅވެއްޖެ ާރއްޖޭަގއި 

ެއކުަގއި ފެނިަވޑަިއގެންފަިއވާ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެިނވަަޑއިގެންފަިއ ާވކަމަށް. އެހެންަނމަވެސް އެހާ ޔަޤީންކަމާއި

ތަކުން ހަމަ ހުރި ވީިޑއޯ ފެނިވަޑައިުނގަންނަވަނީތޯ ނޫނިއްޔާ މިހާރު އެ ފެންނަން  ނޭނގެ. ަހމަކަމަށް ނޫން ކަން

 ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭ އެްއވެސް ފުލުހަކު ނެތީތޯ. 

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

. ެއއްިވ ވާބުއަުރވާނީކުރެއްވި ުސވާލަްށ ޖަ ވާހަަކއިގެ ަބއި އިހަށް ާބއްވާަފއި ފަހުން ތި ވިމިހާރު ކުރިން ދެއްކެ

ނޑު ނުދަން އެ އެްއވުމަށް ައޅުަގނޑު ދުށިން.  މަ، ހަމަ ލޮލަކަށް ނުފެނޭ. ވީިޑއޯ. އެހެންވީ ސަރަަޙއްދަކަްށ އަުޅގަ

އްަތއް އިނޭގ އެޑިޓް ކުރުމާއި އެކަންތަ ތެރޭަގއި މި ވީ އާއި ރޭޑިޔޯނަސީބު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ޓީ އަޅުަގނަޑކީ ދެން

އްަސކާއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމޭކަށް ނޯންނާނެ ޝަރީޢަތް މަރުޙަލާއަށް އެއް ެއއްޗި ން ދައްކާ ބަމީހަކަށްވާތީވެ ީޓވީ

ނުގޮސް. ވަރަށް ހިތްދަތިވާ ަކހަލަ މަންޒަރު ވެސް ފެނިފަިއ އެބަ ހުރި، ަދއްކާަފއި އެަބ ހުރި. އެާއ ބެހޭ ގޮތުްނ 

ނޑަށް ފެނޭ.  ސުވާލު އުފެދޭނެ. ޝަރީޢަތް ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮޭތ. ކުރުން ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން ތިޔަ ޮކޅުގަިއ.

 



  

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ރާއްޖޭަގއި ހިނގާދިޔަ ކަންަތއްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ހަމަ ސަރުކާރުން ވެސް ެއކުލަވާލީ ކޮިމޝަނަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

ކޮމިޝަުނގެ ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވޭ ފުލުހުން ހިންގި ލާއިންސާނީ އަިނޔާތަްއ،  އިންކުއަރީ. މި

ރައްޔިތުންނަށް ކުރި އަނިޔާ. މިކަންތައްތަުކގައި ހިމެނޭ، ޝާމިލުވާ ފުލުހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އަދި މިއަދާ 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ދެގ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޓީން ެވސް މިކަން އެާއއެުކަގއި އ. ހަމައަށް ވެްސ އެޅިަފއެއްުނވޭ. ހަމަ

ތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އަދި އަމުދުން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަީކ ފާހަގަކޮށް ރިޕޯޓު

އެތަްއ ން. އައި.ޕީ.ޔޫގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހެއްގެ މެންބަރުން. އެއީ އަިއ.ޕީ.ޫޔގެ މެންބަރު

ތަކުަގއި މިކަން ފާހަަގކޮށްފައި ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންނަށް ވެސް. ެއއީ ރިޕޯޓު

 ގރައްޔިތުންގެ ރެޕްެރޒެންޓެޓިްވސްއަށް އަނިާޔކުރި ތަން ވަަރށް ބޮޑަށް ފެންނަ ގޮތަށް ސާބިތު ހެކި، ވަރަށް ޝޮކިން

އެޅިފައި  އިނޭގތޯ. ފެންނަން ހުރި ސާބިތު ހެކި ހުރީމަ ފިޔަވަޅު ގށް ޝޮކިންއެގޮތަށް އެބޭފުޅުން ސިފަކުަރނީ. ވަރަ

ނުވާތީވެ. ހަމަެއއާެއއްކޮށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޖަމްޢިއްާޔ 

ން އެްއެވސް ރިޕޯޓެއް ނޫީނ މިއިން ޖަމާޢަތްތަކުން ވެސް ހަމަ ިމކަމުގެ ކަންބޮޑުވުްނ، ފިަޔވަެޅއް ނޭޅޭ. ދެްނ މިއި

އެްއވެސް ފަރާތަކުން ފާހަގަުކރައްވާަފއިވާ ކަންަތއްތައް ިތ ބޭފުޅާ ސިފަކުރައްވަނީ ކިިހނެއްތޯ؟ މިކަހަލަ ކަންތައް 

ނޑު ގޮެތއްަގއި މި  ބައްލަވާފަިއވޭތޯ ޕޮލިސް ިއންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ަވޑަިއގަންނަާވއިރު. ކޮބައިތޯ މައިގަ

 ތޯ؟ތަކެއްކުެރވޭ ަކންތައްޤަބޫލު ކީ އެއީފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަ ތަކުންރިޕޯޓު

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ ދެ! ތިޔަ ވިދާުޅވީ ާރއްޖޭަގއި ހިނގި ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުެރވިފަިއ ނެރެއާ ފަިއ އޮތް ރިޕޯޓު އަުޅގަ

ހި. މިދަންނަވާލީ އަކުރުން އަުކރަކަށް ނުކިޔެއޭ. އެ އެހާ ކިޔާލިން. ދެން އޭގެ ބަެއއް ދިމަދިމާ ހުރެދާނެ އަތް ނުޖެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިއްމާެއއް އޮެވގެން ކިޔަންޖެހޭ އެއްެޗްއ ގޮތުގަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޢާއްމުކޮށް ކިޔަްނ 

ތޯ. އެހެންނޫން އޭގައި އެބަ ހުރި ކަންތައްތައް ލޯބިކުރާ މީހެއްގެ ހައިިސްއޔަތުން ކިޔާލާފައި ހުރީ. ދެން

ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަ ހުރި ަކންތައްތައް. ދެން ތިޔަ ވިދާުޅވިހާ ވަރަށް ހެކި ހުރި ކަަމަކށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

ކުރާ ގޮތުަގއި ތި ހުރިހާ މައްސަލަެއއް ވެސް ތިހެން އި އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުހެކި، ބައެއް ހެކި ޭއގައި ދަްއކާފަ

އެކުލެވިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އަިދވެސް ނުކުރެވި ހުރީމަ. މިސާލަކަށް  ވެގެން ތި ދަނީ ހުރިހާ އެންމެން

ޤާނޫނުތަކާއި ޕޮލިސް ިއންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންެގ ަގާވއިދުތަކާއި  ގެިއ ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ  ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

މާ ތި ކަހަލަ ރިޕޯޓުތައް ވެްސ ހުރިހާ އެްއޗެއް އެބަ ޖެހޭ އެކަތި އަެނކެްއޗާ ދިމާވާން. ދިމާވީ ޤާނޫނުތަކާއި މި

ނޑަށްކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ބަލައަށް ޢަމަލީ ފިަޔަވޅެއް، ޢަމަލުނެރެގެން އެ  މި  ނީ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަުޅގަ



  

ނޑީަގިއ އިށީނ އެޅޭތޯ މަސައްކަްތ  ފިޔަވަެޅއްކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ  މަށް ފަހުގައި ތިނެވުފުރުޞަތު ލިބިގެން ގޮ

 .ކުރާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް. އަރުވަން. ރުޞަތުޢަލީ ޙުސައިނަށް ފު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ނޑު ހަމަ އަހާލާހިތްވީ  އެއް ާމއްދާ،  ޤާނޫުނއަސާީސގައި ވިދާުޅވެއްޖެ ވިދާޅުވި ެއއްަޗާކ ގުިޅގެންދެންމެ އާދެ! އަުޅގަ

 ސާލެްއ ދަންނަވާލަދެއްވަފާނަންތޯތަކެއް ހުރި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ދެތިން މިނެއް މާއްާދއާ ފުށުއަރާ މާއްދާއަ

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއް ާމއްދާ އަނެއް މާއްާދއަށް ފުށުއަރާ ކިާހހިސާބަކުން، ކޮންކަމެއްތޯ ފުުށއަރަިއގެން މިއުޅެނީ.

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެނެއް ނޫން އަސްލުގައި ދެންނެވީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއއް މާއްދާ  ތިހެން ދެންނެވުނު ކަމަށް ވަންޏާއަޅުަގނޑަށް 

ތަށް ފުށުއަރާ އެބަހުއްޓޭ. ާއިއ ބައެއް އެހެން ޤާނޫނުތަކާ ެއގޮ އަނެއް މާއްދާއާ ނޫން. ރާއްޭޖގައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ

 ޔާ.ދިމާވީމަ ކަންނޭނެގއޭ ރަނގަުޅވާނީ އިރާދަކުެރއްިވއް އެ

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ޖަާވބުދެއްަވއިފި. ވަރަށް ޮބޑަށް އާދަމް ޒާހިރު  ސުވާުލކުރަްއވައި އާދެ! ވަރަށް ުޝކުރިްއޔާ. ަވރަށް ގިނަ މެންބަރުން

ނޑު މަޑުކޮށްަލއިގެން ިމިއނީ އަޅުަގނޑަށް އެ ުސވާލުތަކާއި އެ ޖަވާބުން ވަރަްށ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

ތަކެއް ލިބެުމން ދިޔައީމަ. ދެން ހަމަ ަވކިން ޚާއްަޞކަމަކާ ބެހޭ ގޮުތން އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ޢުލޫމާތުގިނަ މަ

މާބޮޑަށް ބޭނުމެއް ނެތިގެން. އެހެންނަމަވެސް ދެން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު ޝައުުޤވެރިކަެމްއ އަޅުަގނުޑގެ ކުރިމަްއޗަށް 

ރުެގ ސީ.ީވއާއި މިކަންކަމަްށ ޖެ. ެއއީ ައޅުަގނުޑ އާދާމް ޒާހިރު ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅާ، އާދަމް ޒާހިއަތުެވއް

ނޑަްށ އަކުން ބަުހގެ ދާއިާރއިން، ކިަޔަވއިލާއިުރގައި ވަކި ާޚއްޞަ ދާއިރާބަލައި ދިނުމުގެ ދާއިާރއިްނ އަދި މިހާރު އަުޅގަ

ތަކުަގއި ކުރިއަްށ ކަންނޭނގެ. މިކަހަލަ، މި ދާއިރާ އިންހީވަނީ މާސްޓަރޒް ހައްދަވަީނ ޝަރުޢީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ

ޅެއް އާދަމް ޒާހިރަކީ. މި ވަަޑއިގަތުުމގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރެކޯޑެއް ޤާއިމުކުރަްއވަމުން، ކުރައްސަވަމުން ގެންދަވާ ޭބފު

ތަކަށް އެހާބޮުޑ ތަކުަގއި މިހެން ަވޑަިއގަންނަވަމުން ުކއްލިައކަށް ޮޕލިސް އިންޓަރގްިރޓީ ކޮމިަޝނުގެ ކަންދާއިރާ

ދެއްވުމުެގ ތެރޭަގިއ  ޝައުޤުވެިރކަމެއް، ހަމަ އެްނމެ ކޯހެއް ނުވަަތ ދެ ކޯހެްއގަިއ ނުވަތަ ކޯހެްއގެ މަޢުލޫމާތު

ކެިރައރ ބަދަލުވެގެންދާ ކަހަަލ  . މި މުޅިވާހަކަެއއް ިއޝާރާތް ކޮށްލެއްވި އުޅުްއވުން ފަދަ ކަމެްއގައި އުޅުްއވާ



  

ަބއިޯތ ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ މިސްރާބު ޖައްސަވަން ޖެހިވަޑަިއގެންނެވީ. ކޮޑިޒިޝަނަކާ ދިމާއަށް ކީްއެވތޯ 

ންތައްތަކަކީ. ކަމަށް އާދަމް ޒާހިރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ބޮޑެތި ކަހުރި މިޝަނުގައި ރަނަގޅު ކުރައްވަން ކޮ

އޮތީ. ާރއްޖޭގެ ފުލުހުްނ  ރު ނެއްޯތ އާދަމް ޒާހިުރގެ ތަަޞއްވުނގަޅު ކުރަްއވަން ކޮްނގޮތަކަށް، ކިހިއެކަންތައްަތއް ރަ

އެމީހުން އަދާކުރަމުންގެންދާ ދައުރު މިހާރު ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި އޮތް ގޮާތއި އެއަށް ެގންނަންޖެހިފައިވާ ބަދަލާއި 

ތަެކއް ފާހަގަކުެރިވގެން ކަމަށް ބަލަން އެބަ ފިޔަވަޅުބޮެޑތި އެކަމާ ގުިޅގެން އެ ބަދަލު ެގނައުމަށް އަޅަންޖެހިފައިވާ 

މިދެންނެވި ކަހަލަ ޓްރެކް ރެކޯެޑއް އޮތް ބޭފުޅަުކ އެ ާދއިރާ ދޫކޮށްލަްއވާަފިއ ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިީޓ  ޖެހޭ.

 ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލެއްވީމަ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުްނ އަލިއަުޅއްވާލަެދއްިވއްޔާ ވަރަްށ ރަނގަޅު. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަރިވަރުްނ ރަޙުމަތްތެރިން އަދި ދަންނަ  ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ތި ވިދާޅުވިހެން ވަރަށް ިގނަ ބޭބޭފުޅުންގެއާދެ! ވަރަށް 

. ދެން ކުރިންވެްސ އިރާ ބަދަލުކުަރއްވަނީެހއްޔޭކުަރއްާވ ުކއްލިައކަށް ދާެވސް  ބޭފުޅުން ވަރަށް ުސވާލުބޭކަހަލަ 

މައިަގނޑު ގޮެތްއގައި ޤާނޫނީ ހަމަ އެއީ ންނަން ފަށަނީއޭ. ދެންނެވިހެން ދާއިރާ ބަދަލުވަނީކީ ނޫނޭ. ދާއިރާއިން ފެ

ވަކީލުންގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތުަގއި އުެޅވިފައި ހުންނާނެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާުރެގ 

. އެހެންވީމާ، ކޮށްދީފައެހީތެރިކަން ވެސް ފޯރުބައެއް ދާއިރާތަކުން ވިދާުޅވާ ކަންތައްތަުކގައި މި ދާއިރާއިްނ ހުންނާނީ 

މެ.  ވެސް . ދެން ޝައުޤުވެރިވެސް ަވރަކަށް އެބަ ހުރި ލިބިފައެކަހަލަ ކަންތައްަތކުެގ ތެރެިއން މި ޢިލްމު ކޮންމެ

ނުޑގެ ހިތާއި ހިތް ބު ވެސް އަންނަ ހިތް ކުރީަގއިވެސް އަންނަން ބޭނުންވި. ނޑު އަިދ ނީ އަޅުގަވި. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަޞްދުކޮށްގެން ހުރީ ތަންކޮޅެއް އުމުރުން ދުވަސްވީމަ އަންނަން. އެހެންވީމާ، ވީޅައޭ އެކަމަށް. އެހެން މާ، ައޅުގަ

ކުރި މަ އަްނނަންވެގެން މަަސއްކަތްވީްސެވއްޖެ. އެހެންވީމާ، އެދުަވސްއަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު އުމުރުން ދުވަ

ނުޑ ވެސް ފުރުޞަތު މި ލިބެނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަ ހިނދުގައި މުޅިން ށް. އެހެންނަމަވެސް އެހެން މަޤާމަކަށް އަޅުގަ

ނުގޮސް ައޅުަގނޑު ބޭނުްނވީ ޤައުމުަގއި ހުރި ބަެއއް ކަންަތއްތަކަށް މަަސއްކަތެްއ ކޮށްދީ، ހަމަޖެހުން ގެނެސްދިނުމަށް 

ަޑިއގަންނަވާެނ ކުރުމަށް ޓަކައި. އެނިގވަ ތަެކއްއަޅުަގނުޑގެ ޤާބިލުކަމާއި ލަާޔޤަތު ތަންދިން މިންވަރަކުން މަސައްކަތް

ހުން ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑު ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ކުރިމަތިީލމު. ނަމަވެސް ޭއގެފަ 6115ފަދައިން 

ނޑު އެއްބަފާ ކަހަަލ ޅުަގނުޑގެ ދަރީން ކަހަލަ ފަހަރު، ގިނަ ފަހަރު އަކުރިމަތިލާން އަންނަ ފަހަރު ކުދިން، ެއއްބަ

ނ ނުޑ ކުރިމަތިލާން ޤަޞްދު، ުޑ އެކުދިން ކުރިމަތިލާތީ އަުޅގަ ފުޅުން ކުރިމަތިލާތީ ކުރާ ދާއިރާތަކަށް އެކަަހލަ ބޭއަުޅގަ

ނޑުގެ ކުާރ ގޮުތަގއި އެ ޚިޔާލު ައޅުަގނުޑގެ އެބަ ހުޭރ. އެ ޢިލްމު އަޅު ުޅަގނޑު ޤަބޫލުނާންނަމު. އެހެންވީމާ، އަ ގަ

ނުކުރެވުނު ަކމުގައި ވެސް އެކަމާ ބެހޭ ންނަށް ފާހަގައަދި ބަެއއް ޭބފުޅުަތކެްއ ކޮށްދެވިއްެޖއޭ. އެބަ ހުއްޓޭ. މަސައްކަތް

ނޑުެގ، ާޤނޫނީ ބައެއް ފޮތްފޮތްތަކުގައި  ނޑުގެ އެހީތެރިކަން ހުންނާނެ. ދެން ނަންތަކަކީ އަުޅގަ ތަކުަގއި ައޅުގަ

ޓޭ. އަޅުަގނޑު އެހާބޮޑަށް ހޯދަން އުޅޭ ެއއްެޗއް ނޫން ެއއް ަޒމާނެއްގައި ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ޢިލްމު އެބަ ހުއް



  

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ބަލަނީ. ދެން އެއް ކޯހެްއ، ދެ ކޯހަކަްށ ނޫން ޝަރުޢީ ދާއިރާަގިއ 

ކިަޔވާދީފައި ހުންނާނީ. ދެން ބައިވަރު ކޯސްަތކަށް ކިަޔވައިީދފައި ހުންނާނެ. ދެން މަޢުހަދުގައި ހިންގި ވަރަށް ގިނަ 

ންނަމަވެސް ފަހުން ހަނދާނުގައި ހުރި ިގނަ ކޯސްތަކެްއގެ ވާހަކަ ކޯސްތަކަށް ިކޔަަވއިދީފައި ުހންނާނެ. އެހެ

 ވިދާޅުީވ.މިދަންނަވާލީ. ދެން އިރާދަ، ދެން ކޮން ސުވާލެއްތޯ 

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ކޮްނކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރަްނ  ފުލުހުންގެ ތެރޭގައިވެހިރާއްޖޭގެ ދަންނަވާލީ ދިސްޕެސިފިްކކޮށް އަޅުަގނޑު 

ރަނގަޅު ކުެރއްވުުމގެ ޢަޒުުމގައި ުނވަތަ ގޮތްތަކަށް ހުރި ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވަިއގެން ެއކަންތައްަތއް ކޮްނޮކން 

ދަލުކުރައްވަނީކީ ނޫނޭ. އޭގެ ތަަޞއްވުެރއް ޮއވެގެްނތޯއޭ އެ ދާއިރާ ބަދަލު، ދެން މިހާރު ވިދާޅުވީ ދާއިރާ ބަ

 މީހުންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ކެރިއަރ ބަދަލުވެގެންދާތަން. ޝުުކރިއްޔާ.ބާލާ  މަވެސް ދުރުންހެންނައެ

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑގެ އުްއމީދުގައި، މިހާރު ފުރަތަމަ  ނޑު ނޯޓް ކޮށްލައިފިން ތި. އަޅުގަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނުޑ ހިތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ވަރަްށ ގިނައިްނ ތަުކގަިއ ހުާދއިރާވެސް  އޮންނަ ކަމެއް. ރި މަްއސަލަތަކަށް ފާޑުިކޔުން ެއއީ ައޅުގަ

ތަކެްއ މާބޮޑަކަށް ފެނިގެނެއްނުދޭ ރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މާގިނަ ހަރަކާތްކުރާ ގޮުތގަިއ ޕޮލިސް އިންޓަރގްއަޅުަގނޑު ޤަބޫލު

ބޭފުޅުންގެ، ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނަްށ ބޭ ސް އެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް. އެހެންނަމަވެ  5ވޭތުވެިދޔަ 

ތެޭރގަިއ  އެދިފައިވާ ޤާނޫާނއި ަގާވއދުތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަަތކަށް ަބލާލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު. ވަަރށް ބުރަ. އޭގެ

ނޑު ގޮެތއްަގއި މިއޮީތ ޕޮލިހުންގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް، ޕޮލިހުންނަކީ ޤައުމުަގއި ހަރަކާތްތެރި ވާ އެހެްނ މައިގަ

ހެުދމަށް. އެކަން ނުކުރެވިަފއި  ށް. އަނެއްކާ ޯލބި ލިބޭ ބައެއް ކަުމގައިކަމަށް ހެދުމަ ރު ލިބޭ ބައެއް މީހުންގެ އިތުބާ

ރެގެން. މިސާލަކަްށ ގޮތުން ހެދިފައިާވ ބަެއއް ަގާވއިދުތަުކގެ ތެރޭަގއި އުނި ހުންނާ ގުޅޭ ވަނީ އެމީހުން، ޕޮލިހު

ވިދާޅުވިހެން ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ގޮތުން ހުރި ބަެއއް ކަހަލަ ުފރުޞަތުތައް ައޅުަގނޑުމެން  ވާނަމަ ދެންމެ އެ ބަލާކަމަށް

ޕޮލިހުންގެ ތެރޭގައި ނެތް. ނުވަތަ ޕޮލިހުންގެ ތެރޭގައި ކިިރޔާ ކަމެއް ދިމާވާއިރަށް މިއޮްނނަނީ އެމީހަކު ބޭރުކޮށްލުން 

ެގ ަތކުއޮންނަނީ ަގވާއިދުން. މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެޭރގަިއ ށް ގެންިދއު ނުވަތަ އެތެޭރގަިއ ބަހައްޓަިއެގން އިތުރު މަޤާމަކަ

ނޑުމެން  ތަކެްއ ށް ކަންތައްތަކެްއ، ފުރުޞަތުކަބޮޑަށް ގަާވއިދު ބަލައިގެްނ ނޫނިއްޔާ މީހުންނަމައްސަލަ. މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑެގ އެންމެ ބޮުޑ ތައް އިޞްލާޙުގަާވއިދު އެހެންވީމާ، އެނުދެމު.  ންމެ އޭެގ ެއްއ އަާމަޒކަށްވީ. ދެކުރަން އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިން. ކީއް ނޑުމެން  ެވގެންތޯއޭ މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަށްމިސާލު އަޅުގަ މެންބަރުން  5އަންނައިރު ައުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ހަނދާން މެންބަރުން ތިބޭއިރު  5ކޮމިޝަނުަގއި  ތިބޭއިރުަގއި، އެންމެ ބޭފުޅަކު ގޮްތ ނިންމަންވީ. ައޅުގަ



  

ތް މައްސަލަ. ން ނިކުފުޅަކު ސޮއިކުަރއްަވިއގެން ޖެހިގެމިޓީގައި ވެސް އެންމެ ބޭއެބަ ހުރި ފަނިޑިޔާރުންގެ ކޮ

ކުރާ ގޮުތަގއި އެހުންނަނީ ެވސް މައްަސލައެއް. ދެން ހަމަ އެބަ އޮްތ ބޭނުން ކޮންމެ ހަތިޔާރެއް އެހެންވީމާ، ޤަބޫލު

ނެތް. ހޯދުމުގެ  ރާތް ަހނދާނެއްސީދާ ޢިބާ އެްއޗެއް ކަންނޭނގެ.ންމެ ކޮ ސަލާމަަތށް ބޭނުމަށް ނ،ކޮންމެ ތާކު، އާ

ނުޑ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުަގއި އަދި ބާރު ލިބިގެންެވއޭ ޕޮލިްސ އިންޓަރްގރިޓީ ކޮމިޝަނެއް ިވޔަސް  އެއީ ދެން. އަުޅގަ

ތަކެއް. އޭަގއި ވެސް ެއބަ ހުރި މައްސަލަ އަދި އެހެން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަދި ކޮންމެ ކޮންމެ ދިމާއަކަށް ނުދެވޭނެ.

ގެ ހައިސިްއޔަތާއި ސިފައިްނގެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ންޏާ ފުލުހުންގެ ހައިސިްއޔަތާއި ޕޮލިސް އިންޓަރއެހެން ކަމަށް ވަ

ާވއިދުތަުކގެ ތެރޭަގއި ތެރެއަށް ޮއޅިގެންދާ ކަހަލަ ގޮތެއް އެަބވޭ. އެހެންވީމާ، އެބަ ހުރި ޤާނޫނާއި ގަ ހައިސިއްޔަތު އޭގެ

ކުރަންޖެހޭނެ. ދެން ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިީޓ ކޮމިޝަންެގ ތަކެްއ ގެންނަން ެޖހިފަ. އެއީ އިތުރަށް ދިރާސާ އިޞްލާޙު

 ނެރުމުެގ، ނެރުމަކީ އެ  ްއ ޙައްލުކުރުމަށް ދިރާސާކޮށް، އަުއ ޢިލްމު ހޯދައިމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ތެޭރގަިއ ހުރި މައްސަލަތަ

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ކޮށްގެން ހޯދައިގެން ން ދިރާސާފުރުޞަތުތަުކެގ ދަށުބޭފުޅުންގެ ޒިއްާމއެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ 

ކޮށްގެން މި ޒަމާނުގަިއ ކުވާތަެކއް މިއަންނަީނ މައްސަލަތަކެްއ ހުރީމަ. ދިރާސާކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭނެ. ޝަ

 ދަކުެރްއިވއްޔާ.މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ ބެލޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ިނޔަތް އެބަ ޮއތް އަޅުަގނުޑގެ އިރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ. އެހެންވީާމ، އެަބ ދި ައޅުަގނޑުމެންެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު ކުަޑ ސުވާަލކަށް އަ

 އަރުވާނަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު އިމްތިޔާޒަށް ފުުރޞަތު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނގޭތޯ. ައޅުަގނުޑގެ އަނެއް ސުވާލަީކ، ނިންމާލާ ސުވާލަީކ ޢާއްމު ރައްޔިަތކު އެހެން ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު އި

ރައްޔިތެްއގެ ަގއިަގއި ޖެހުމާިއ އަދި ފުލުހަކު ޢާއްމު ަރްއޔިތެްއގެ ގަިއގަިއ ޖެހުމާއި ަތފާތު ކަމެއް އޮންނާނެތޯ؟ 

 ކުރަންވާނީ. ބަ ބުނޭ ހަމަހަމަކޮންނޭ ޢަމަލުޤާނޫނުއަސާސީ އެ

 

 ރު ވާހަކަދެްއކެވުން:އާދަމް ޒާހި

ވަރަށް ތަފާތު. އެހެނީ ޕޮލިހުންނަކީ ހުވަެއއް ވެސް ކޮށްގެްނ ތިބި ބައެްއ އެހެންނޫންތޯ. ޢާއްމު ރައްޔިތުން ޖެހުމާިއ 

ޕޮލިހަކު ޖެހުމާ ވަރަށް ތަފާތުވާނެ. ޕޮލިހަކީ އެީއ ޖެހުން، މީހުން އެކަންކަމުން ޙިމާަޔތްކުރުމުގެ ޒިއްމާ ބޮުލަގިއ 

 ބޭ ބަެއއް. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް ތަފާތު.އަޅަިއގެން ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 އަރުވާނަން. ރޮޒައިނާއަށް ފަހުގެ ފުރުޞަތު



  

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނަޑކީހަމަ ފެބްރުއަީރގެ ާވހަކަ  9އާދެ! މިތާ  އޭރުެގ ސަރުކާރާ އިދިކޮުޅ  ދެކެވެމުންދާތީ އިނގޭތޯ. އޭރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ފެބްރުއަީރަގއި ހިނަގއިގެން ިދޔަ 9ވެސް ޕާޓީއެްއގަިއ ހުރި މީހެއް. ެއހެންނަމަ ކަންަތއްތަކަކީ އަުޅގަ

ްއ ވެސް ބަލާކަށް ފަސޭހަ ކަންތައްތަކެއްުނވޭ. ހަމަ އެްއގޮަތކަށް ވެސް ބަލަިއގަނެވޭނެ ަކންތައްތަކެއް ނޫން ބައެ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ގެންދިޔަ މަންޒަރުތައް ފެނި މަންޒަރުތަކަކީ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ،ވަރަްށ ގިނަ ޭބފުޅުން ގަިއަގއިހަމަ ތެރެއިން  ެއޑިޓްކުރުުމގެ ފުރުޞަތެްއ ނެތް. ަލއިްވ ޓީވީން އަުޅގަ

ނުޑ ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރުތައް. ހަމަ ފުލުހުން ތެޅިތަން އި ނގޭތޯ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ގަަވިއގެްނ މި މައްސަލަތައް ބަލަން އިސްނަން ންވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ އެބަ އާދަމް ޒާހިރުގެ ެއއްވެސް ވާހަަކފުޅަކު

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޙަޤީޤަތުގައިތަެކއް ކުމަސައްކަތް ވެިރކަން  ރަްއވާެނ ވާހަކަ ވިދާޅުނުވާީތވެ. ައޅުގަ

ނޑެށް. އަދި ެއކަަހލަ ހަމަނުޖެހުންބަދަލުކުރަން ނިކުންނަންޖެހޭނެ ބަޔަކީ ސިފައިންާނއި ފުލުހުން ކަމަކަ އްެގ ގަ

 އްޔިތުން ވެސް އެަކކު އަނެަކކާ ފުލުހުން. ޢާއްމު ރަ ތެރޭގައި ކަްނކަން ރަނގަޅުުކރަން ތިބޭ ބަޔަކީ ސިފައިންނާ

ހަކު ންޏާމުން އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭނެ. އަނެއްކާ ހަމަ ބްރޫޓަލީ މީ މައްޗަށް ދަ މިހެން  ތަޅާފޮޅާ މިކަންކަން

ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ. އެ ވެޕަްނސްއާ ެއއްޗެހި ވެސް އެބަ  ކަންފުލުހުންނަށް ކަންވައްާޓ، ކޮޅުފައިން ނުތަޅާ ިވަޔސް 

ނޑުމެންނަ ނަ ގޭހާ ހުރޭ. ކަރު ށް ފެނިެގންދިޔަ މަންޒަރުތަކަީކ ހަމަ ެއއްޗެހި ެވސް އެބަ ހުރޭ. ެއކަމު އެުދަވހު އަުޅގަ

އެްއކަލަ ވަރަށް ލާއިންސާީނކޮށް ހަމަ ބަލަން އިންނަ މީހެއްގެ ލޮލުން ކަރުަނ އަންނަހާ ދެރަވަރުކޮށް 

ނޑު ނުދަންނަވާނަން މުޅި މުއައްސަސާގަިއ އިނގޭތޯ އިންސާނުންތަކަކާ ދޭތެރޭގަިއ ބައެއް ފުލުހުން . އަޅުގަ

ބަެއއް ފުލުހުން އެދުވަހު އެހެން ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަތަން ފެނުނު. އެކަހަލަ  ކު. އެކަމަތިބެނީކީއެއް ގޯސް ބަޔެޭކެއއް

ނޑަށް ހީވަނީ މުއައްސަާސގެ ައގުެވއްިޓގެން މިދަނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ  ކަންތައްތަކާ ހެދިހެން އަޅުގަ

އި.ޕީ.ޔޫ އިން އެ ފާހަގަުކރި ކަންތައްތަކަކީ ވެްސ އަ ،ވި ވާހަކަތަަކކީ ވިދާޅު އެ  ބަލަން ބޭނުންވަނީ އިމްތިޔާޒު ވެސް

ނޑުެމން ެއއީ . ިޑއޯަތއް އެބޭފުޅުން ބައްލަވާފަަކވަޭރޖްގެ ވީހަމަ ލައިވް ިއވެންޓް  ހަމަ ލައިވްކޮށް ބެލި އަުޅގަ

 ޕޮލިސް ބޭފުޅުން ކޯނީ ރިޕޯޓުގަިއ ވެސް އެބަ އޮތް ތަެކއް. އެހެންވީމާ، ެއކަންތައްތައް ަބއްލަވާފައި އެ ވީިޑއޯ

އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަުނގެ ފަރާތުން ވެސް އެކަންތައްތަްއ ބައްލަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކު މިހާތަނަށް ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ޢަމަލުތައް ހިންގި ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި ެއްއވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ކުރެިވގެންދިޔަ ތަެންއ 

ނޑަށް ަޔޤީން ޙަޤީޤަތުގައި އެނގޭނެަކން އަ ،ނުވަތަ އެއީ ކޮންބަެއއް ކަމެއް ވެސް  ކަން. ކޮންބަެއއްއެއީ ުޅގަ

ކަަމކު ެއއިން އެްއވެސް ކަމެްއ ބެލިގެން ނުދާތަން ފެނުނީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު ނޭނގިެއއް ނުހުންނާނެ. އެ

ވެސް ފުލުހުްނ  ޔަކުމުއައްސަާސއާ ދެތެރޭ އޮންނަ އިތުބާރު ވެސް ގެއްިލގެންދަނީ. ފުލުހުންގެ ވެރިންނަނަށް ތިބޭ ބަ

ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއްއ ޢަމަލުކުރީމަ އެމީހުން ޙިމާޔަތް ންޤާނޫނުން ބޭރު



  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެހެްނވީމާ، އިންސާނެްއގެ ހައިިސއްޔަތުްނ އަނެއް އިންސާނަކަށް ޔުނިފޯމް އަޅާފައި ހުރި ފުލުހަުކ 

ކީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަމުަގިއ އެގޮތަށް އަިނޔާކުރާތަން ފެނުމަ

ވެްސ  ކޮންގޮތަކަށްތޯ އާދަމް ޒާހިރު މި މަޤާމަށް ވަޑައިގެންިފއްޔާ ޢަމަލުކުރަން ޤަޞްދުުކރައްވަނީ. މިހާރު

 އަޅުަގނޑުމެން އޯލްެރޑީ ވަރަްށ ޑިސްއެޮޕއިންޓެޑް.

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބިއްޖިއްޔާ ހުށަހަޅަިއގެްނ هللا އާދެ!  އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އެކަން ވެފައި އޮތް ގޮތެްއ، އަުޅގަ

ބަލާފައި ފިޔަަވޅެއް ެއޅެން ހުރި ކަމެއް ވެއްޖިއްޔާ އެޅޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނީ. އެ މެންބަރުންނަށް ތާއީދު ލިބިއްޖިއްޔާ 

އޮތް ވަރަށް ެއހެން ކަހަލަ ނުކުތާއެއް. އެެހންވީމާ، އެ ނުކުތާ އެހެން  އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ާޤނޫނުގައި އެބަ

 އަރާ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ތިކަމާ ވިސްނާަނން. ެދވޭނެ ބާވަޭއވެސް ހިތަށް އެއަށް އޮްއވާ އަެނއްކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްކޮްށ  ށް އަދި ަވގުުތ ވެސް ހަމަވުމާވެސް އެއްކޮ ށް އެދިވަަޑއިގެންފައި ނެތުމާއިތުރު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަ 

ވަރަށް ނިންމާލީ.  ުމގެ މި މަސައްކަތްދަމް ޒާހިާރ އެުކގައި ގެންދިއުމިހާހިސާބުން މި އިންޓަރވިުއގެ މަސަްއކަތް އާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ.

 

 އާދަމް ޒާހިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިނގޭތޯ ިމ ވަރަށް ޝުކުިރއްާޔ ދަންނަވަން ނަށް އާދެ! ައޅުަގނޑު ވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ނުޑ ފުރުޞަތުދެއްވީތީ. އަނެްއކާ އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ  ތަކެއް ކުރެްއވީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ހިތްހަމަޖެހޭ ސުވާލުއަުޅގަ

ނޑުމެން ޮކމިޓިން މަނިކުފާނަށް އެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  هللا.އަލްޙަމްދު ޝުކުރިއްާޔ. ންމެ ައއްސަލާްމޢަލައިކުމް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިރޭ ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާލީ  ފުރަތަމައިނުން ވެސް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ކަމަށް މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އެބަޮއތް ހުށަހަޅުއްވާފަ. ދެްނ 

ގެ ނަންފުޅު އައިސްފައި އޮތީ ެއަކން މި ގެންދަނީ މަޢުލުމާތު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން މިހާރު މި ކޮމިޓީއަށް މަނިކުފާނު

ސާފުކުރުމާއި އިންޓަރވިުއކުުރމާ. އެހެންވީމާ، މި މަރުޙަލާގައި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ސުވާލުތަކަށް ހުޅުވާލުުމގެ 

ންފުޅުވާ ވާހަކަެއްއ ކުރީަގއި މަނިކުފާނު ތަޢާރުފުވެލާ އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދަންނަވާލަން މި ކޮމިީޓއަްށ ބޭނު

 އޮތިްއޔާ އެ ފުރުޞަތު އަުރަވން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 



  

 ްއކެވުން:ދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެޢަބް

ބާ ރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަރުޙަކޮމިޓީގެ ހުިރހާ މެންބަރުންނަށް ވަޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރަށާއި އަދި ޝުކުރިއްާޔ. 

ލިބުނު ވަރަްށ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުވުމަކީ  ހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. އަޅުަގނޑަށް ތިއަދި ރަމްޟާން މަ  ންނަވަންދަ

ނަޑކީ، ތި ބޮޑު ހިތް ނަން  ގިަވޑަިއަގންނަވާނެ. އެކަަމކުނބޭފުުޅންނަށް ނަން އެ ހަމަޖެހުމެއް. އާދެ! އަުޅގަ

ނަޑކީ އުމުރުން ދަންނަވާލާނަން. ޢަބްދުލްޢަ ތަފާތު އަހަރުން ެފށިގެން ސަރުކާުރގެ  12ޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު. އަުޅގަ

ނޑު މީހެއް.  ގިނަ ދުވަހު ެއޑިއުޭކޝަން ދާއިާރަގއި މަސަްއކަތް ކޮށްަފއި ވާ ދާއިރާތަކުަގއި، އެންމެ ދެން އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ މަސައްކަްތ  ކަތަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަނެގޮުތގައި ކުރަމުން އައި މަސައް  ގެހޮބީއެއް

ނަޑކަށް ވާނެ . އެގޮތުން އަޅުަގނޑު އިނގޭތޯ މާލޭަގއި ނުކުންނަ  އްލާެއއްގެ އެޑިޓަުރކަން ކޮްށފައި،ދެ މަޖަގާްތގަ

. އެސިސްަޓންޓް އެޑިޓަރުކަން ކޮށްފައަދި މާލޭގެ މަޝްހޫރު ނޫހެއްގެ  ހޫރު ހުރިހާ ނޫސްތަކަށް ލިޔެފައިމަޝް

ވަރަށް ރަނަގޅަށް ިއޚްޞާޞް ކުރެވޭ. ދެްނ  ލޫމާތު ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތައްއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ަމޢު

ޙައްޤުެގ ބިލު ކޮމިޓީއަްށ ލިބިގަތުމުެގ  ހޯދައިއަނެއްޮކޅުން ނަސީބު ދިމާުކރި ގޮތުން ައޅުަގނަޑކީ މަޢުލޫމާތު 

ގޮތަްށ  ގެމުޤައްރިރެއް ވެސް ހުރިހާ މަރުޙަލާއެްއގަިއ، ސަބް ކޮމިޓީ ކޮށް މަސައްކަތްކުރިއައިްސގެން ދިރާސާ

މުކަާމއި އެކަން ހާަމ ކުރުމުގެ މުހިއްމަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގަިއ ހުރި ދަތިތަކާއި އެހެންވީމާ، ކުިރ މީހެއް.  ކަތްމަސައް

ނޑު ަކމަށްބޭނުންތެރިކަން އެްނމެ ބޮޑަށް އެނގޭނެ އެކަކު އެކަމުގެ  ނޑު ޤަބޫލު ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ ކުރަން. އަޅުގަ

ނޑާ އެުކގަިއ  ތިދެން އެހެންވީމާ،  ންނަށް މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރެއްވި ބޭފުޅުވަނަ  11ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނަޑކީ ވަރަށް ަގޑިއަްށ ކަމަށް ިވޔަސް އަިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ައޅުަގނޑަކީ މަޖިލިސް މެންބަރުަކން ކުރިނއެ ުޅގަ

ސަމާލުކަންދޭ އަދި ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަން. ޚާއްޞަކޮށް އިންތިއަށް 

ބާތު ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަތް ކުިރއިުރގައި. ދެން އެހެން ބޭފުޅެއް ވާނެ އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުލްޢުޤޫނިގވަަޑއިގަންނަ އެ

ނޑަށް  ގެނކަންނޭ ނެތް ކޮމިޓީއެްއަގއި އެހާ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުެރވުނު އެހެން ބޭފުޅެއް އިނގޭޯތ.  އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއިއެހެންވީ އޮތް ގޮުތެގ ކަާމއެުކގަިއ މި ޤާނޫނުގަިއ މިނިވަން ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް މާ، އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ  ކުރެވޭނެމަތިން ތަންފީޛު ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވތީ މިކަމަށް ކުރިމަތި ލެްއވީ. އަުޅގަ ކަަމށް އަުޅގަ

ރިކަމާއެކު ހަކަށް އެކަން އަމާނާތްތެންޖެހޭނީ ެއކަން ހުއްދަވާނީ އެމީޒިންމާދާރު މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި ލާމަޤާމަކަށް، 

ކުރެވޭެނކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ އޮތިްއޔާ. އެހެންނޫނީ ެއއީ ހުއްދަކަމެއް ނޫން ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގައި. އެހެންވީމާ، އަދާ

ނުޑ މި ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި އަޅުަގނުޑގެ ބެކްަރއުންޑަށް ބަލާފައި އަދި  އަޅުގަ

ވެސް  ވާނެ ހަމަ ގައިމުމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ެއކަކަށް ކަން އެންމިއަހުލުވެިރވެފަިއވާ ވަރަށް ބަލާއިރުަގއި 

ނެޑކޭ ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ރަނަގޅަށް  އަޅުަގނޑު. އެންމެ ރަނގަޅަްށ ކުރެވޭނެ މީހަކީ އަުޅގަ

ނޑު ވާނެ ކުރެވޭނެ ެއކަކު ކަުމގައި ނޑު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އުކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވޭތީ  އަުޅގަ މީދު ކޮްށގެން އްއަުޅގަ



  

ނޑު ހޮއްަވވައިެދއްަވއިފި  ބޭފުޅުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މިހިރީ ތި ސަާސއަކީ މިނިވަްނ ނަމަ މި މުއައްއަުޅގަ

މީދާ އެކުަގއި ސާެއއްގެ ގޮުތަގއި ހިންގުމުގެ ުއއްގުޅިގެން އެންމެ ނަމޫނާ މުއައްސަ  މުއއްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއާ

ނޑު ކުރިމަތިލީމިކަމަށް އަޅުަގނޑު   ކޮންމެހެން މި  ނާމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ވެރިން ދެކޭގޮުތގައި . އަޅުގަ

 ޖެހުމުގެ ބަދަުލގަިއ އެ މިިނވަން މުައއްސަސާތަުކން ހިނގާ ކަންަތއްތައް އެ ދުަވސްތަކުަގއި  ކުރަންކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު 

އްވުރެްއ މި ހުރިހާ ތަސައެހެންވީމާ، . ބޭފުޅުން އިސްނަންަގވަިއގެން ޖެހޭނެ މި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާުކރައްވަން އިނގޭތޯ

މަށް އެކަައޅުަގނޑު  ކުެރވިދާނެކަމަށް ފެްނނާތީވެއަުޅަގނޑަށް އަޅުަގނުޑގެ އޮތުމާެއކުަގއި ިމކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް 

ނުޑ ދަންނަވާލުމުގެ ބޭފުޅުން އިންޓަރިވއު ނިންމާލައްވާަފއި ފަހު ކުރިމަތިލީ. ދެން އަޅުަގނޑު އެދެން ތި  ބަހެއް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން އެއްެޗއް ނުހިމަނާ އޮވެއްޖިްއާޔ  ތި ފުޅުން ކުރައްވާނެ ސުވާެލއް ނޭނގޭތީވެބޭ ދެއްވުން. އެއީ ތިފުރުޞަތު 

އަޅުަގނޑަށް ެދއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް  ޓަކައި ދެތިން މިނިޓެއް އެބައި ައޅުަގނޑު ފުރިހަމަ ކޮށްލުމަށް

 ޝުކުރުވެިރވާނަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ކުަރްއވާ އަިދ ތައްވެސް ކުރުކޮްށ ސުވާލު އެއްކޮށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވީހާ ވެސް ދަންވަމުްނ ދިއުމާ އާދެ! ަވގުތު

ނޑު  ޖަވާބުދެއްވުުމގައި ވެސް ވީހާ  ވެސް ވަގުތަށް ބައްަލަވިއގެން ކުރިއަށް ގެންެދވުން އެދެން. ދެން އަޅުގަ

 ލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާ

 

 ކަދެއްެކުވން:މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަ އަްއޑޫ 

ވަރަށް ބޮޑަށް އާ ދިމާވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. ެނއް ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ޢަޒީޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. މޭުޒގެ އަ

އެއްކޮށް މަސައްކަތް  ައހަރު 5 ދެންމެ ތިވިދާޅުވީހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ދެންބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަ

ނޑުމެން އް ކުރެވުނީމަ ޢަޒީގެ ކެރެކްޓަރއާ ބެހޭގޮތުން މާބޮޑު ސުވާލުތަކެ ކުރާކަށް ނެތީމު. އަދި ހަމަ އަުޅގަ

ކުރައްވާ ބޭފުެޅއްކަްނ  މަސައްކަތްތައް ވެސް ފަރުާވތެރިކަމާ އެކީަގއި ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަންަގަވއިގެން 

ނޑުގެ   އެ ސުވާލަކީ ިއންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރއޮތީ އެންމެ ސުވާލެއް. ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ައޅުގަ

ނޑު މިދެކެނީ މީޑިާއ ާއއި  ެމންގޮތުަގއި ހުންނަަވިއގެން ައްސލު ރާއްޖޭެގ ޑިމޮކްރަީސގެ ެއއް ތަނބުކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުެގ ކަންކަންމިމަޢުޫލމާތި ލިބުމާއި ތެދު ކޮށް ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވާން ހުންނަ ވަހިންގަ ްއގެ ނުފޫޒުން ނުވަަތ ސަުރކާރުއެކަނި ކޮންސާންައކަށް އޮންނަނީ ސިޔާސީ ޕާީޓއެހަމަ

އެއްެވސް ކަެމއް  ދަފަމިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޭޅނެ ކަމަށް، މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނުފޫުޒން ނަމަވެސް މި



  

އެއްވެސް ުސވާެލއް ެއހެން ވުމާ ދޭތެރޭގައި ން އެްއވެސް މަާޤމަށް ކޮލިފައިއެނޫން އެހެއެކަނި، ކުރަްއވަފާނަންތޯ. އެއީ 

 އަޅުަގނުޑެގއެއް ނެތް. 

 

 ޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުލްޢަ

ނޑާ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ހިތުން  ްތ ކުރެްއވި ބޭފުޅަކަްށިވއްޔާމަަސއްކަ ގައިެއކު  ައޅުގަ

ވެސް  އިރުއަަހރު ދުވަހު އުޅުނު 5ގޮުތގައި މެންބަރެއްގެ  ގެ ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅަގނޑަކީ ޙަޤީޤަުތގައި މަޖިލީހުނއެ

ނުޑ ޕީ.އޭސިޔާސީ މީހެއް ނޫން. އޭގެ ެއން ިއ ހޮވިގެން އުޅުުނއިރުގަ  ގެ ޓިކެެޓްއގައި މަޖިލީހަށްމެ ބޮޑު ހެއްކަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޕީ.އޭ ވެ އި ވެސް ދުވަެހއްގަ   ނެތް ކަމަށް ވެދާނެ.ިގަވޑަިއގެްނފައި ނ. އެއިނގޭތޯ ގެ މެންބަރަކަށް ނުވަމޭސް އަުޅގަ

ގެ މެންބަރަކަްށ އަޅުަގނޑު ނޫޅެން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ިސޔާސީ ނުާވ ނގެ. ޕީ.އޭމިއީ ވަރަށް ބޮޑު ިސއްރެއް ަކންނޭ

ން އެވަގުުތަގއި ކޮންމެހެން ވެގެރަންމީހުން ހަމަކު 51ބޮޑު ހެއްެކއް. ދެން ޕީ.ޕީ.އެމް އުފައްދަންވެެގން ކަމުގެ ވަރަށް 

ނޑަށް މަޖުވެގެން އަމުހިއްމު  އެުކަގއި ހޮވިފައި ހުރި މީހަކަށްވީމަ އޭގަ ސޮއި ދާ ބޭފުޅުންގެ ތާއީ ބޫރުވާނެ ދެއްތޯ އެުޅގަ

ނޑު  މެންބަރުކަމުެގ ދައުރު ަހމަވުމާ އެުކގައި ހަމަ އަޅުަގނޑުގެ  ކުރަން. އެހެންެވގެން އެ ޕާީޓައށް ވަނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު މި ކޮމިޝަނަރއަ ނޑު ެކނޑެން ވަްސެވގަތީ ޕާޓީން ެކނޑެްނ. އަުޅގަ ގެ މަޤާމު އިޢުލާނު ނުކުރަީނސް އަުޅގަ

ނުޑ ޔަޤީންކަން އަރުވަން ސަޭތކައިން ސަޭތކަ ޔަޤީން  ސިޓީ ލާފައި އޮންނާނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޤާނޫނުެގ  މަްސލަޙަތެއް ނޯންނާނެ. އަުޅަގނޑުެގ މަސްލަޙަތަކީ ޤާނޫުނ. އެހެންވީމާ،އަމިއްލަ އަޅުަގނުޑގެ 

ނުޑ % .ލަޙަތުމަސްލަޙަތުގެ ތެރޭަގއި އެީއ ަޤއުމީ މަސްލަޙަތު އަދި ަރއްޔިުތންގެ މަސް ޔަޤީންކަން  111ެއކަން އަުޅގަ

ކަމެއްެގ ހުރިހާ ޮކށް ހިންގާ ްއަވވައި ެދއްަވއިފިނަމަ އަޅުަގނޑު ރޫޓިްނގއަޅުަގނޑު ހޮބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން. އަިދ  ތި

ނޑު  ކަުމގެ ޔަޤީންކަން ވެސް އަރުވަްނ ކުރާނެ ޓީއާ ހިއްސާަކމެއް ކުރާކަމަށްވަންޏާ މި ޮކމިައއު އިތުރަށް އަުޅގަ

 . އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ އަޅުަގނޑު

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެމަދު ޙުސައިން އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްނޑިތީމު ދާކަ

ނޑު  ޝުއޫރުަތކެއް އޮތީ ޮރޒައިނާ ވިދާޅުވީ ަފދައިން މޭޒުގެ އަެނއްފަޅިން އެއްކަހަލަ ެވސް ހަމަގެ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ށްލަްއވާ ކޮ އަޅުަގނޑުމެންނާ މިރޭ ަބއްދަލު ނޑު ެގ އަޚްއަުޅގަ ވެްސ އަެނއްހެން ޒާީތ  ާއ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ގޮތުން ެއއްވެސް ކަހަލަ އިގެްނނަވާ ގޮުތގައި މަޢުލޫމާތާ ބެހޭތައްތަުކގައި ާޢއްމުކޮށް ދެިކވަޑަ ކަންމަޢުލޫމާތު ނުވަތަ 

 ހަރު ދުވަހު މަަސއްކަތް ކޮށްފަ. އެހެްނވީމާ،އަ 5ެއުކގައި  ވަނީކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލެއް

ނޑުެގ ސުވާުލ އޮީތ ތްވަނީ. އަ ކުރާ ހިގޭކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކޮންމެެވސް ަވރަކަށް އެނ ދެން ވަރަށް ޅުގަ

ނޑުގެ ުސވާލު އޮތީ  ނެއް ނޫން.ޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރާ ބެހޭގޮތުންޢަބްދުލްޢަ އިންސްޓިިޓއުޝަނާ  މި އުފެދޭ އައުއަޅުގަ



  

ގެ އި ވެސް ޚަބަރު ވަަރކަށް ދުވަުހގެ ތެރޭގަ  11ތުވެިދޔަ ންސްޓިޓިއުޝަނާ ބެހޭގޮތުން ވޭއި އައު ބެހޭގޮތުން. މި އުފެދޭ 

ކަމަށް  ވެސް ބަެއއް ކަހަލަ ވާހަކަތައް ދެކެވިފައި އެަބހުރި. ވަރަށް ބޮޑެތި ޗެލެންޖްތަކެއް ހުރެދާނެދާއިރާަގއި 

ާވ ާވކަމަށް ދެކިަވޑަިއގަންނަ ވެަފއިޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ެއހެންވީމާ، އިންފޮމޭޝަން ކޮިމޝަނަރަކަށް ކުރިމަތިއަ

ެގ ޓަކަިއ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ޅާ ވަަޑިއގަތުމަށްއަ. އަދި އެ ޗެލެންޖްތައް ފަހަނަތަކަީކ ކޮބައިތޯތި ޗެލެންޖްބޮޑެ އެންމެ

ނޑުމެން އިންފޮމޭޝަން ކައުންސިލު  ވަަޑއިގެން ހުންނަާވ ގެ ކަންަތކާ ހަވާލުވެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ކޮްނގޮތަކަްށތޯ؟ އަުޅގަ

ބޭފުޅެްއ  ނެރަށަށް އެކަނި ހުންނަވާ އިސްވެިރޔާ ައކީ ހަމައެކަނި މާލެއަށް އެކަނި ނުވަތަ ރާްއޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ

އެހެންތަންނާ ެވްސ  އިއާ ނޫން. މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް. ާރއްޖޭގެ ހާލަތު މާލޭގެ ހާލަތެއް ނޫން އެއީ. މާލެ

ގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ޒިންމާދާރު މުއައްސަާސއެްއގެ ވަރަްށ އްެއކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެ  އެހެންވީމާ،ތަފާތު. 

ކުރުކޮްށ ދަންނަވަންޏާ؟  ތަަކކީންމާދާރު މަޤާމަކަށް ތި ހަާވލުވެަވޑަިއގެންނަވަނީ. އެހެންީވމާ، ކޮބައިޯތ ހުރި ޗެލެންޖްޒި

 ތޯ އަޅުްއވާނީ. އިަގތުމަށް ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަެކއް ވަޑަ  ޗެލެންޖްތައް ފަހަނަޅާ

 

 ޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުލްޢަ

ޗެލެންޖަކީ ފުޅަންގަްށ  ައޅުަގނޑު ހަަމ ދަންނަވާނީ ކުުރކޮށް ދަންނަަވންޏާއާދެ! . ިއނގޭތޯ ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ވެސް ައޑިއަށް ގޮސްފިްއޔާ ބޮޑު ކަންނެލި މައްޗަށް ައއިްސފިއްޔާ ހޯރަ. އެހެންިވއްާޔ  އިނގޭތޯ. ފުޅަނގި ޖެހޭ ހާލޭ

ހުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ކީ މަޢުލޫމާތު ދޭ އޮފީސްތަކުން އެމީއެީއ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަ .ސަލާމަތެއް ނުވާނެވަކި 

ކުރާތީ މައްސަލަ ޖައްސާނެ. އަނެއްކޮޅުން މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އުޅޭ ހާމަ

ނޑަށް އެނގޭ ހަކަށްވާނެ. އެކަންނޫސްވެރިން މައްސަލަ ޖައްާސނެ. އެދޭތެރޭގައި ފިތިފައި ހުްނނަ މީ . އެކަުމގެ އަުޅގަ

ނޑު ެދކެނީ ޤާނޫނު އެއީ ައޅުަގނޑުެމންގެ މައިަގނޑު މަސްދަރުކަަމށް ބަލައިގެން ޤާނޫނުަގއި  ހައްލެއް ގޮތުން އަުޅގަ

އެްއވެސް އެްއޗެްއ ރުން މީހަކު ބުނާނެ ކަމެއް ކުރަމުން ގެންދިޔާމަ އޭ އޮތްގޮތަށް ވަިކ އަަތކަށް ުނޖެހި ހުރިހާ

ކުރަްނ  މަސްލަޙަތަށް ޓަކައި މަަސއްކަތް ސަލާމަތުން. ޤާނޫނު އެްއފަރާތް ކޮށްފައި  ރުން އެމީހާ ހުންނާނީނޯންނާނެ. އޭ

ނޑު ހޮއްަވަވއި  ނޑަކަެށްއ އަޅުގަ ފަށައިފިއްޔާ ައޅުަގނޑު ހިތުން މައްސަލަ ގޯސްވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ިމކަމުން ސަލާމަތްވާން އޮތް ަހމައެކަނި މަސްދަރަކީ ޤާނޫނު  ޙަތު ކަމަށް އެީއ މަސްލަ ދެއްަވއިފިނަމަ އަުޅގަ

ނޑު ޔަޤީންކަން އަުރވަން. ޙަޤީޤަތުގައި މަޢުލޫމާތު  ބަލައިގެން ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުން. ެއކަން ައޅުގަ

ޓަކައި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން  ފެތުރުމުގެ އެންމެބޮޑު ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްަރސީ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް

ގޮެތއްަގއި ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ހުރިކަެމއް ނޫނިްއާޔ  ކުރާ ަކންތައްތައް ހާމަކަން ބޮޑު  ،ސްލުދެއްތޯ. ެއއީ އަ

 ފިޔަަވއިކަމެްއ  އުމުެގ އިޤްތިޞާދަށް ެގްއލުންވެދާނެނޫނިްއާޔ ޤަ ލަ ޒާތީ މަްސލަޙަތު އޮތް ކަެމއްމީހެއްގެ އަމިއް

އެއީ އްގަިއ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަްޕޝަން ނެތިގެންދާނެ. ހުރިހާ ކަންތައްތައް ކުރެވެންެޖހޭނީ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެ



  

 އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުމުަގއި ޤީޤަތުގައި ަޤއުމުަގއި ކޮރަޕްަޝން ނައްތާލުން މުޅި މީގެ މަފްޙޫމަކީ ޙަ މިކަން 

މަތިން ހަމަ ނަމޫނާ ތިވިދާުޅވާ އެްއޗެްއގެ ކުރު ޖަވާބަކީ ޤާނޫނުަގއި އޮތް ގޮުތގެ  .އަޅުަގނުޑ މަސައްކަްތ ކުރާނީ

ނުޑ ހިން ައރުވަން. އޭމުއައްސަާސއެްއގެ ގޮތުަގއި ިހންގާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަ ތުން އެހެން މަސްލަޙަތެއް ރުން އަުޅގަ

ނުޑގެ ނޯްނނާނެ އަމިއްލަ މަސްލަޙަތެއް  ނުބަލާ، ނޑު ިހމާޔަތް އަުޅގަ ކުރަންޖެހޭ އަމިއްލަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު މަސްލަޙަތެއް ނޯން  ލަޙަތުންވީމާ، ޤާނޫނަީކ އަޅުަގނުޑގެ މަސްވާީނ ާޤނޫނު. އެހެމަސްލަޙަތަކަށް ނާނެ. އަުޅގަ

ތަކަކުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް ކަާމއެކު މަަސއްކަތް ކުރާނީ. ޭއރުން ހުރިހާ ގޮންޖެހުންކަމަށް ބަލައިގެން ޔަޤީން

 އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން އިނގޭތޯ. 

 

 ެކވުން:ވާހަކަެދއްކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ނުޑ މަރުޙައާ އަޅުަގނޑަށް ގިނަ ފަހަރަށް ފުރުޞަތު ދެން ބާ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ހަމަ ައުޅގަ

ހުރީ އެުކގައި ވާަހކަ ދައްކާަލިއ ބޭފުޅާއާ އެކީގައި ބަެއއް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަުކން ފުރުޞަތު ލިބިފައި  ލިބިފައި އޮތީ ތި

ސުވާެލްއ ވެސް ނާހާނަމޭ ހިތާ. ހަމަ އަނެއްހެން ވެސް އިީނ  އަޅުަގނޑުކޮށްލަން. ެދންމެ އެހެން މަޝްވަރާ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ބަސް ވީމަ، ނޫނާ ބެހޭގޮތުން ތަންކޮޅެއް ގިނަ އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ ތިދެއްކެވި ޤާ އެ ލަފްޒު އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށް އަންނަނީ. އެއީ އެންމެން ވެސް މި ތި ވީމާހަމަ ތަކުރާރު  ޤާނޫނުގެހަމަ  ބެނީސުވާލުތަކެއް އަުޅގަ

ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ވެސް ހަމަ  ނަށް އެބަން ހައްޓަން ނަގަހައްޓަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެވެރިކަން ހިފަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެްއޗަީކ ޓުހުރިހާ ކޯ ތަކުން ވިދާުޅވަނީ ހަމަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށޭ މި ޢަމަލުކުރަނީ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނުޑގެ ހަމަ ވެދާނެ ހަމަ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ފައި އަހާަލއިފި ކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ. ހަމަ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިެއްއނުވޭ ރާއްޖޭގެ % ނެއް މީހުން ވެސް ޤަބޫލުކުރާހެން 61ގަޓް ފީލިންނަކަށް ވެސް ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

ގެްނވާ ވަަރކަށް ލިބޭ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރޭ. ދުލުއިންާޞފު ލިބޭ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. އެކަށީދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަ

ތަކުން ވެސް ހަމަ ޤާނޫނު ނަގަހައްޓަވަނީ. ހަމަ އެހެން ކޯޓުއެކަމަުކ، ހަމަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ހައި ކޯޓުން ވެސް 

ނޑުމެންނަށް އެބަ  އެނގޭ އިނގޭތޯ. ެއ  ޤާނޫނު، އެހެންވީމާ، ޤާނޫނަކީ ވަރަށް ފާޑެްއގެ ެއއްެޗްއކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން  6ނަކުރެވިދާނެކަން ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މާ ގޮތަކަށް މާނަކުރެވިދާނެަކން އެނގޭ. އަުޅގަ

ވުީނ ޤާނޫނުގައި މިއޮތީ ަވކި ބޫލުކުރެބޭފުޅާއަށް ޤަ އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭ. ައސްލު ސުވާލަކީ މިސާަލކަށް ތި

 ބޭފުޅާ  ށޭ. އެެހންނަމަ ވެސް މަތިން އަންނަ ފިއްތުމަކާއި ހެދި ތިގޮތަކަށޭ. އެ މާނަކުރެވެނީ ެވސް ވަކި ިމވެނި ގޮތަކަ

ގޮތް ކަމަށް ަޢޒީ ޤަބޫލުކުަރއްާވ ގޮާތއި މަިތން އަންނަ ޕްރެޝަރާިއ ެއ  މީރު ޤަބޫލުކުރާ ގޮާތއި ނުަވތަ ޤާނޫނު އޮތްޡަ

ތިޢުފާ ދޭން އެރުެމއް މިހުރީ. އެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ކަުމގައި ާވނަމަ އިސްނުވަތަ ފުށު ދެ ގޮތް

 ކެރިވަަޑިއގަންނަވަފާނަންތޯ، ިމ މަޤާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ެއފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ. 



  

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަލަ ތުަގއި ިތކަވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ހަމަ ކުރު ަޖވާބަކީ އާެއނކޭ އިނގޭތޯ. ދެން ައޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮ !އާދެ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ސަބަބަކީ ޤާނޫނު މާނަކުރަން އަޅުަގނޑަށް ނޭނިގއްޖިްއޔާ ފިއްތުމެއް އަންނާނެ ކަމަ ށް އަޅުގަ

ދާނެ ދިމާ އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑ މަތިން އަންނަ ިސޔާސީ ފަރާތެްއގެ ލަފަެއއް ުނހޯދާނަން އެ ޙާލަތުގަެއއް. 

މާނަކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީްނ ބާރުދީފައި އޮންނަ ފަރާތެއްގެ ލަފާ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހޯދާނީ ޤާނޫނު 

ނުޑ ހިތުން ތި ފިއްތުމެއް އަޅުަގނަޑަކށެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން  ވެއްިޖއްޔާ އަުޅގަ

 ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާަބކީ ާއދޭހޭ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނުޑ އޮނަރަބަލް ޢަބްުދލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ މި  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ވުމުން ކުެރްއވިފައި ކޮމިޓީއަށް. ފައްޓަމުން ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުެމންނާއެކު މީގެ ކުރީަގއި މަސައްކަތް

ނަށް ވަރަށް ާގތުން އެނގިފަިއވަނީ މަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅުކުަރއްާވއިުރގައި ވަރަށް ފަރުވާތެިރކަމާިއ ންޅުަގނޑުމެއަ

ވަރަށް ކަމޭ ހިއްތަވަިއގެން ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެއްަގއި ކުރަްއވާކަން ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތް. ހަމަ އެހެންވެ 

ނޑު ފުރަތަމަ ސުވާލެއްގެ ގޮުތގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވާލަން ބޭނުން.  އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ހިތުން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ ކަންނޭނގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާއި ހޯދުމަށް މި ާޤނޫނުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ 

ނޑިޑޭެޓްއގެ ހުންނަންޖެހޭ ވަނަ ާމްއދާގެ )ބ(ަގއި އެބަބުނޭ މި ކެ  55މަސައްކަތްޕުޅުކުެރްއވި ކަމަށް. އެ ޤާނޫނުގެ 

އަހަުރގެ ތަޖުރިބާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް.  1ސިފަތައް ކަމުަގއި. އެީއ ފަްސޓް ޑިގްީރެއއް އޮތުމަށްފަހު އަިދ އެާއއެުކަގއި 

 އެއް ފޮޅުވަެތްއގައި މި އޮންނަނީ އެ މާއްދާއެއްަގއި އެ ތަންކޮޅު ބަޔާންކޮށްފައި މި އިންނަނީ. ދެން މަނިކުފާނު 

އަހަރެއް ޭއގެ  1ަގިއ ކަމަށް މި ރެކޯޑުން ފެންނަން އޮތީ. 6111ނިންމަވާފައިވަނީ  ރީ ހާސިލުކުރަްއަވއިފަސްޓް ޑިގް

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާޯތ  1މުޅި ަޙޔާތުަގއި  އަހަެރއް، 1 އަހަރަީކ ކިހިނެއް އަންނަ 1ފަހަކުން ނުވޭ. ކިހިނެއްތޯ ިމ 

އަހަރެްއގެ ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަތޯ އެ ޑްރާފްޓްކުރެއްވުުމަގިއ  1 ނޫނިއްޔާ ޑިގްީރއެއް ހާސިލުުކރުމަށްފަހުގައި ހޯދަންޖެހޭ 

 ނޫނިއްޔާ ޭއގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަަސއްކަތްޕުުޅކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅެްއގެ ޙައިިޞއްޔަތުން.

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަމަވެސް އޭަނގެ ަމސައްކަުތގެ ތަޖުރިބާައކީ  ިޑގްރީ ހާސިލުކުރުަމށްފަހުގައެއްނޫން. ހާސިލުނުޮކށް އާދެ!

ނުޑ އުމުރުން  އަހަރުން  12ހާސިލުނުކުރިޔަސް އެނގޭނެ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލައިފިން ދެއްތޯ އަުޅގަ



  

، ލިބިގަތުގެ ދާއިރާަގއި ވަރަށް ފުޅާކޮށް މަސަްއކަްތކުރި މީހެކޭ. އެހެންވީމާ މާތު ހޯދައިފެށިގެން އަޅުަގނަޑކީ މަޢުލޫ

ނޑު މެއް ހަދައިގެން ޑިފެންަސށް ވެސް ގެންދިޔަ މީހެއް މިީއ ޅެ އަޅުަގނޑު ހިތުން އެކަުމގައި ހުރި ދަތިތައް އަޅުގަ

ލިޔެގެން ރަީއސް އޮީފހުން ސުވާލު ވެސް ކުރި މީހެއް. މަޢުލޫމާތު ނުދީ ތިބެ  އެިޑޓޯރިއަލްއިނގޭތޯ. އަދި ނޫހެްއގައި 

ލިޔުނީމަ ެއކަމުން ހުރި ޕްރެޝަރާ ހުރެ އަޅުަގނޑު ނޫހެއްގެ އި އަލީގަ އުނދަގުލުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތެއްގެ 

އިނގޭތޯ. އިތުރަށް ހުންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް  ދިނިންއެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަުރކަމުެގ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ވެްސ 

އްނޫން. މާގިނަ އަހަރެ 1ބައެއް މީހުން ލަފާދިނީ. އޭރުން ހައްތަހާ ޕްރެޝަރު އައިއްާސނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެ ދާއިާރެގ 

ނޑުމެން ވިސްނުންހުރީ އެ ދާއިާރގެ ތަޖުރިބާ  ވާން އިނގޭތޯ. ހުރި މީހަކަށްތަޖުރިބާ އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، ެއއީ ިޑގްީރއަކާ ެއކަމަކާ ެއއްވެސް ގުޅުެމއް ނެތް އަސްލުަގއި އިނގޭތޯ.

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނުޑ ވެްސ ހަމަ ެއއް ކަމެްއ ޙިއްާޞކޮށްފަިއވޭ ތިކަހަލަ  އާދެ! . ޅެމެްއ ކަމެްއގަމަނިކުފާނެކޭ ެއއްފަދަިއން އަުޅގަ

ނުޑގައި އޮތް މާނަ ސާފުކުރުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައި ސްޓޭޓްމަންޓެއް ދިނީމާ ދަޢުވާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް  ހަދައިގެން ބަ

 55އޮތް މީގެ ކުރީަގއި. ައނެއް ސުވާލެްއގެ ގޮުތަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެބަ ގާފަިއ އަޅުަގނޑަށް ވެސް އަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވާ ނޫނިއްޔާ އެ ދާއިރާަގއި މިހާރު 

ވެސް ސިާޔސީ ޕާޓީެއްއގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުަޅކަްށ ވެގެންުނވާނެ ކަމަށް. މިހާރު އެއް 

 އޮންނާނެތޯ، ނޫނިއްޔާ ދެން ައދާކުރައްވާ އެ ބާވަުތގެ ވަޒީާފެއއް އެަބއޮތްތޯ. 

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރެްއވި ުސވާލަކަށް،  ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލއިފިން ދެއްތޯ ތަންކޮޅެއް ކުީރަގއި ރޮޒޭ އާދެ!

ނުޑ އިސްތިޢުފާ ދޭން  އަޅުަގނޑު މެންބަރުކަުމގެ ަދއުރު ހަމަވީމާ މި މަޤާމަށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުިރއަށް އަުޅގަ

ޕާޓީއަށް ސިޓީ ލީން އިނގޭތޯ. ދެން ޕާޓީއަށް ސިޓީލާފައި ެއމީހުން އިލެކްޝަނަށް އެ ފޮނުވިތޯ ބަލާފައި ައޅުަގނުޑ 

ނުޑގެ ައއި.ޑީ ނަންބަރު ހަމަ މި އެކޮޅަށް ފޮނުވަ ނުޑވާލިން އަސްުލަގއި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ އިގެްނ އޭތި ކަ

ނުޑނީ ވެސް. އިންފޮމޭޝަން  ޖައްސަަވއިފިްއޔާ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ކަންނޭނގެ ކިާހ ތަނަކުތޯ އަޅުަގނޑު ކެ

ނޑިފައި އޮންނާ ނުޑ ާޕޓީން ކެ ނީ. އެހެންވީމާ، ކުރިން ވެސް ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމު އިޢުލާނު ނުކުރަނީސް އަުޅގަ

ނޑު ޕާީޓަގއި އުޅޭ ހިތް އަހަރު ހޭދަކުީރ  3ވީމަ ދެއްތޯ މަޖިލީހުގައި ުނވާ މީހަކަށްދަންނަވާލިން ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

 އެްއވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއަގއި ނޫޅެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްަގއި ައއިސްގެން. އެހެްނވީމާ، އެހާ ޕާޓީގައި ުއޅޭހިތްވާ މީހެއް 

ރުަގއި ވެްސ އަޅުަގނޑު ޕީ.އޭގެ މެންބަރަކަށް ދެއްތޯ ހުރީ. އެހެންވީމާ، ތި ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގިއ އަހަ 3އެ  ނަމަ



  

ނޑު މިހާރު ކުރާ  ނޑު އަދާކުރާ ަވޒީފާެއއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު ނުޅެމޭ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

ނުޑގެ ލިބިަފިއވާ  ނޑު ހިމެނޭ ބަެއއް ކަމަކީ ައޅުަގނުޑގެ ހިމެނޭ ިގންތިއަކާ އަުޅގަ ފަންނެްއގެ ހަިއސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ކަހަލަ މަޝްވަރާތަުކގައި ަބިއވެރިވުން. އެީއކީ އަދާކުރާ ަވޒީފާއެްއ ކަމަކަށް ނުދެކެން. މިސާލަކަށް ދިވެހިބަހުގެ 

ނޑު ހިމެނޭ. އެއީކީ ވަޒީާފއެއް މަޝްވަރާ  ނޫން. ެއމީހުން ގޮވާލީމަ އެކަޑަީމގައި އޮންނަ ގަާވއިދު ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ދިނުމަށް ދާ ދިއުމެއް. ދެން ވޮލަންޓްރީގޮތުން އަޅުަގނޑު ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާެއއްގެ ަނއިުބ ރައީސްކަން. އެއީ ހަމަ 

ބޭފުޅުން  ވޮލަންޓްރީ ރަމްޒީ ކަމެއް. އެީއކީ ވެސް ވަޒީާފއެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު މާނަެއއްނުކުރަން. ދެން އެ މާނަ ތި

ނޑު އަދަެއއްނުކުރަން މިހާރަކު އިނގޭތޯ. ދެން ކުރައްވާ ގޮތަކަށް ކުރަ   ްއވާނެ. އެނޫން ކަމެއް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ޔަތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުގާއި ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ މި ޤާނޫނު މަސައްކަތްކުެރްއވި ކޮމިީޓގެ ޭބފުޅެއްގެ ަހއިސިއް 

 ގެ ިމ ޕްރިންސިޕަލްސްތަކަށް ނުފެތޭ ކަމެއް އެ ބިލުަގއި ވާކަމަށް. ަފއިވޭތޯ އދ.ފާހަގަކުރެވި

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނަޑކަށް ެއގޮތަކަށް ފާހަގަކުެރވިފަެއއް ނެތް އިނގޭތޯ. 

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ކަމެްއ ފާހަގަކޮށްލާަނން. އެްއ ކަމަކީ މިހާރު އެ ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން ނެްތ  6އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވިފައި އޮތް 

އެްއވެސް ވަަރކަށް އެޕީލެއް ުކރަންވެއްޖިްއޔާ މިނިވަން ދިމާލަކަށް އެޕީލްކުރެވޭނެ ހައިިސއްަޔތެއް. އަބަދު ވެސް އޮީތ 

. މިހާރުގެ ޤާޫނނުގެ އޮްތގޮތުން. ދެން އަނެްއ ކަމަކީ ވިސްލް ބްލޯ އަްސ ރެވިފަޅެްއގެ އަތްމައްަޗށް ދޫކުވުޒާާރގެ ބޭފު

އޭ މި ކިޔާ އިނގިރޭސި ބަުހން އެ ސަރުކާރުގެ އެއް ވުާޒރާއެްއގައި ނޫނިްއޔާ ތަނެްއގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެްއެގ 

އޮތް ރައްކާތެިރކަމެއްގެ ވާހަަކއެއް ީމގަިއ ުޑއިންނެްއގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރީމާ އެމީހަކަށް  ލޫމާތު ރޯންގްއެތެރޭގެ މަޢު

ގެ މި ކަމުގެ ޕްރިންސިޕަލްސްތަކު ވަރަށް ޮބޑަށް ބާރުއަޅާ ކަެމއް މި ފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އދ.ބަޔާންކޮށް

 ކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ކިހިނެއްތޯ ދެކިވަަޑިއގަންނަވަނީ. 

 

 ވުން:ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެްއކެ

ނޑު ދެން ޤާނޫނެއް ހިފައިގެނެއްނޫން.  އަޅުަގނޑު ހަމަ ހަނދާންވަނީ ތި ދެބައި އޮންނާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުގެ ވެްސ އޭނަ ެއ  ނަމަވެސް ރަނގަޅަްށ ބައްަލަވއިފިއްާޔ ތި ދެބައި އަުޅގަ



  

ށް ވާނަމަ ޭއނާގެ މަްއޗަށް ދަޢުާވެއއް ނުުކރޭވެނެ ކަމަށް ކޮންމެވެްސ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރީ ރަނގަުޅ ނިޔަތުަގއި ކަމަ

ޓަކައި ޮކމިޝަނާއަށް އެޕީލްކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޮންނާނެ.  މާއްދާއެްއަގއި އޮންނާނެ. ައދި އެޕީލްކުރުމަށް

ފުރިހަމަނުވެ  އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުިވ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިްސއާ ބެހޭގޮުތން ވެސް ހިމެނިފައި އޮތީ. ދެން އެންމެ

 މާޔަތަށްދޫކުރާ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ހިހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ރަނގަޅަށް ަބއްލަަވއިފިއްާޔ މަޢުލޫމާތު 

ނޑަްށ ހީވަނީ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ޓަކައި ހިމަނާފައި އޮންނަ ދެިތން ކްލޯްޒއެއް އޮންނާނެ ކަމަްށ އަުޅގަ

ައދި ނުބެއްލެވެނީ ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނޑު އެްއކަލަ ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ުއޅުނީމަ  އިންތި އެހާ ރަނގަޅަށް ތި

ނޑުމެން ހިމަނަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ހިމެނިފައި އޮންާނނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  އެނގޭ. އެބައިަތއް އަުޅގަ

ަގނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ. މިބުނީ ރަނގަޅަްށ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ތި ދެބައި ހިމެނިފަިއ އޮންާނނެ ކަމަށް ައޅު

 ބައްލަވާފައިތޯ ތި ވިދާުޅވަނީ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑު ވަރަށް ޮބަޑށް ބަލާ އެކަމަުކ  ލިން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ަކއްސާލާފައި އޮތުން ެވސް އެކަީށގެންވޭ.އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަރަށް ށް ޮބޑަށް ޔަޤީއަޅުަގނޑަ ްނވަީނ އެ ނެތް ކަމަށް. ފަހު ުސވާެލއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

އުފާކޮށްފިން މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އަމިއްލަފުޅަށް ިއސް ނަންގަަވިއގެން ވެސް މި ކޮމިޓީައށް ވަޑަިއގެން މަޢުލޫމާތު 

ނޑު ހިތުގަ  ބޭފުޅުން ފަދަ ފަރާތްތަކުން  އި އުފެދޭ ސުވާލަކީ ަބއެްއ މިނިވަން ތިދެއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެން ދެްއވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ބިރުވެރިަކން މިހާރު އެ ފަރާތްތަކަށް އެބައޮވޭ. މިސާލެްއގެ ގޮުތގައި 

ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނީ ކޮމިޓީން ދަންނަވާ ސުވާލަކަށް ދޭ ޖަވާބެއްގެ ސަބަބުން

ނޑުެމނަށް އެބަ ފެނޭ. މިސާލަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނެގ  އިސް ނަންަގވަިއގެން ދަޢުވާ އުފުލަމުންދާތަން އަޅުގަ

ޓަކައި މަޢުލޫމާތު  މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެ ހިންގެވި ކަންތައްަތއް. އެަފދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް

 އްޞާުނކުރައްވާފާނަންތޯ، ނުކުަރއްވާނަންޯތ. އަޅުަގނޑުމެންނާ ޙި

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއ ރަނގަޅަށް ކަެމއް ކޮށްަފިއ އެކަމެްއ ހާމަކޮށްގެންނެއް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭޯތ. އަުޅގަ

ނޑުގެ އެްއވެސް ަޝއުުޤވެރިކަމެއް ިނޔަތެއް ނެތް މީހަކަށް ދަޢުވާއެއްނުކުެރވޭނެެހން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  ައޅުގަ

ނޑު ކުށްވެިރވާފަދަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެްއވެސް ކަމެއް ކުރާކަެށއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ  ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ވަހަށް އްމުކޮްށ ރޫިޓންގކޮށް ުދވަހުން ދުނީ ކަންކަން. މިސާލަކަށް ޢާހާމަކުރާނީ ހަމަ ތެދު ނިޔަތުގަިއ ކުރާ ޤާނޫ

ނޑު ދެންނެވިން ޮރަޒއިނާ ކަމެއް ފަށަންާޏ  ކުރަްއވި ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ައއު ހިނގާ ކަންތަްއ ފިަޔވައި ައޅުގަ



  

ކޮމިޓީއަށް އިްސވެ ައޅުަގނުޑ ޙިއްޞާކުރާނަމޭ. އެ ކަންަކން އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ެގންގޮސްގެން ދަޢުާވކުރެވޭެނ 

ނޑު ޤަބޫ ލެއްނުކުރަން. ެއހެންވީމާ، ބަޔަކު ފިންތުންތަެކއް ކޮށްފާނެތީވެ ައޅުަގނުޑ ޖާގަެއއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަްތތަކެއް ހާމަނުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑެއް ނުދެކެން އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ގޮތެްއގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑު އާދެ!  މި ކޮމިޓީގަިއ މި މައްސަކަތްކުރެވޭތީ ވަރަްށ އުފާވޭ. އެ މައިގަ

ޓަކައި އެޕްރޯޗް މިކުރަނީ މީޑިއާ. މީޑިއާގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެްއގެ އުއްމީދުތަެކއް ގުިޅފައިވާ މަޤާމެއްގެ ގޮުތގަިއ 

އަހަރު ުދަވހުގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮުޑ  3ވެދިޔަ ޕާރސަނަީލ މި ވޭތު ން އަޅުަގނޑަކީމި މަޤާމު މި ހިމެނިގެންދަނީ. ދެ

ނޑު ިއސްެވ  ސްކުރި އެކަކު މި މަޢުލޫމާތު ހޯދައިހިތްދަތިކަމެއް އިޙްސާ ލިބިގަތުމުގެ ދާއިރާަގއި. ެއޮގތުން އަޅުގަ

ކާރު އެްއކޮްށ މުޅި ސަރު ،ވީ ސްޓޭޝަްނ ސަރުކާރެްއގެ ފަރާތުންންދިޔަ ޓީ މެނޭޖީރިއަލް ލެވަލްަގއި ހިންގަމު

ސަރުކާރު ޙިްއޞާާވ ކުންުފނިތަކާ މި ެއކީ އެަކއްަޗަކށް މަޢުލޫމާތު ހިފަހައްޓާ  އިއޮފީސްތަކާ  އިވުޒާރާަތކާ

ނޑަކަްށ ބަންދު  ވަންދެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ތަކްލީފް އުފުލަން ޖެހުނު. ދެން ކޯޓުންއަހަރު 3ކޮށްގެން ގާްތގަ

ހި ސާފުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ އެއްޗެއޭގެ ފަހު. ދެން ރޫލިންގތަކެއް އެބަހުރި ނެރެފަ 

ޓަކަިއ ސަރުކާރަށް ހަމަ ުޝކުރު ެވސް ދަންނަވަން ިމ  އިހަކަށްދުވަހު އެ ހުރިހާ ކަެމއް ގެންދިޔައީ. ދެން ެއކަމަށް

ނޑު .ފުރުޞަތުގައި ނޑުގެ ުސވާލަކީ މަިއގަ ގެ މި ތަޖުރިބާއިން ވެސް ގޮތެްއގައި އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެްސ އަޅުގަ

ނޑު ގޮެތްއގައި ިދމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަައކީ މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުން.  އަދި މީޑިާއގެ ތަޖުރިބާއިން ެވސް މައިގަ

އޭގެ ދިފާޢުަގއި ތެދުވަން ޫނނީ ބަސް ބުނުމުގެ، ބަސް ބުނާނެ ފަރާތްތައް މަދީ. މިހާތަނަށް ވެސް އެހެނިހެން 

ދިފައި އެބަހުރި މި ކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ އެކިއެކި އެހެން ކަންކަްނ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ދާއިރާތަކުން ވެސް އުފެ

އެ ކަންކަން ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އެއަށް ބީރު ކަންފަތެއް ޭދ ދިނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ފަރާތްތަކުގަިއ މި އޮންނަނީ. 

ސް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ. އެހެންވީާމ، ެއކަމުެގ އްމު ފަރުދުން ވެނަށް ވެްސ އެކަން ހަމަ ދިމާވޭ. ޢާރައްޔިތުން

ދިފާޢުގައި މަނިކުފާނު ކުރައްާވނީ ކޮން ކަމެއްތޯ. އެްއވެްސ ސަބަބަކާ ހުރެ ޖެހިލުންވެ ވަަޑއިގެން މިއިން ކަެމްއ 

 ދޫކޮށްލައްވާނަންތޯ. 

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގނޑު އަދި ޔާމިން ނަން ެއނގިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެއީ ޔާމިންކަން ޝުކުރިއްޔާ ޔާމިނަށް. އަޅު 

އަޅުަގނުޑ  ވެލިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު. އާދެ! އެނގުނީމާ ވަރަށް އުފާެވއްޖެ އިނގޭތޯ. ނ.އަޮތޅު މެންބަރު ދެއްތޯ.

އޮީތމާ އަސްލުަގއި ދޫނުކޮެށްއ ލިބިގަުތމުގައި މިހާރު ޤާނޫނެްއ  މި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ



  

ލިބޭ މާއްދާަތކެއް އެބަހުރި. ދަޢުާވކުރެވޭނެ. އަޅުަގނުޑގެ އެންމެ ބޮުޑ  ނުތިބެވޭނެ ދެއްތޯ. ެއއީ ކުށްެވރިވާ ެއއީ އަދަބު

ވާނެ އެފަދަ މޭޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއަކަށްއިދެްއވައިފިނަމަ ެއ އިންފޮވަ އެއް ޒިންމާައކަށް މި މަޤާމަށް ހޮއްވަ

މާޔަތެއް އޮންނާނެ ބިލު ނުން ދީފައި އޮންނަ ވަރަށް ބޮޑު ހިެއުޅން ދެއްތޯ. އަދި ޤާނޫ ތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުފަރާތް

ލަތުން އެހީދޭ ތުގެ މުައއްސަާސއަކުން ނުވަތަ ދައުލަޮއންނާނެ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދައުއަޅުަގނޑުމެން ނިންމިއިރު 

ގޮތަށް  ޢިއްޔާތަކުގެ ަކންތައް ވެސް ބެލޭކާުރން އެހީދޭ ޖަމްކާއި އަދި ސަރު މުއައްސަާސއަކުން. އެއީ ިސާޔސީ ޕާޓީތަ

ިހ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން އެ އެްއޗެ ގޭޯތ. އެހެންވީމާ، ނުދީފިްއޔާ ެއތަނަށް ގޮސް އެއޮންނަނީ ޤާނޫނުގައި އިނ

ނުޑ ހިތުން މީަގއި ެއްއވެސް ަދއްެޗއް ނޯންނާނެ . ގެންދިއުމުެގ އިޚްިތޔާރު ެވސް ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނެޑްއ ބަޔަކު ރުިޅއަިއއްސާނެތީވެ އަޅުަގނެޑއް ެއްއވެސް ކަެމްއ ނުކޮށެއް ނުހުންނާނަން 

ނޑަށް ެއ ކަންތައްތައް ނުެވއްޖިއްޔާ ެދންމެ ޢަލީ ޙުސަ އިން އެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ރަނގަޅަށް ުކރާނަން. ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ުއއްމީދެއްނުކުރަްނ ވިދާޅުިވ ފަދައިން ައޅުަގނޑަްށ ނުވާނެއޭ ކި ޔާަފއި އިސްތިޢުާފދޭނަން އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އަުޅގަ

އެއީ އަޅުަގނުޑގެ މިސާލަކަށް މަސްލަޙަތު  އެއީ އަުޅަގނޑަކަށް ފިއްތުމެްއ ބަޔަކުގެ ފަރާތުން އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް.

ރާތަކުން ވެސް ކަެމްއ ހަލަ ފަބެްއ ނުވަތަ ތިމާގެ މީހެްއގެ ކަމެއްަގއި ެދއްތޯ. ެއކައޮންނާނީ ދަރިއެއް އަން

ނޑަށް ެބލޭނީ ޤާނޫނުގައި އެކަން އޮްތގޮތް. އެކަން އިސްިތސްނާކޮދިމާވެއްޖެ ްށފައި އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ްއޔާ އަުޅގަ

ލަޙަތެއް ޙިމާޔަެތއްނުކުރާނަން. އެހެންވީމާ، ތިކަމުގައި މީިޑއާގެ ފަރާތުން މަސްލަޙަތެއް އަޅުަގނުޑގެ ާއއިލާގެ މަސް

ނޑުެގ އެީހއަކަށް އެދިއްިޖއްޔާ، އެީހއަކަށް ނޭދުނަސް އަޅުަގނޑަްށ އެނގުނަްސ  ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތި ނޑު، ތި  އެކަމުަގއި އެީހވާނަން. އަދި ިއތުރަށް އަޅުގަ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނާޑ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު ޮހއްަވވަިއދެއްަވއިފިއްާޔ އަޅު  ނޑު ުއްއމީދުކުރަން ހޮއްަވވައިެދއްވާނެ ކަމަށް. އެއީ އަުޅގަ ގަ

މެދު އިތުބާރުކުރަްއވާނެ ކަމަށް. ހޮއްަވަވއިދެްއވައިިފއްޔާ އަުޅަގނޑު މަަސއްކަތްކުރާނީ ހަމަ މީޑިއާ ގުިޅގެން އިނގޭތޯ. 

ނަޑކަށް ހައެްއކަ ގަ  2އެއީ ޤާނޫނު އެބަ ލާޒިމުކުރޭ  ވާއިދު ހަދަން ވެސް. އެ ގަާވއިދު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާްތގަ

ހެދުމުގައި ވެސް އެބަ ބުނޭ ސްޓޭކް ހޯލްޑާސްގެ ަބއިވެިރކުރުމާ އެުކގައި ގަާވިއދުތައް ހަދާށޭ އިނގޭތޯ. 

އެހެންވެއްިޖއްޔާ ީމޑިާއގެ ީމހުންގެ ެއ ބަިއވެރިވުްނ ަވރަށް ބޮޑަށް ހޯދަންޖެހޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ުގޅިގެްނ 

ނޑު މި ދެންނެވީ މި މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކީ އެއީ ފަސޭހަ މީހެއް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. އެ  ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޫން. އޭނައަށް މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތްތަކުން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ގިނަކަމުން އޭަނއަށް ޝަުކވާކުރާނެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދާ 

ައޅުަގނޑު ދެންނެވީ މަޖާޒީ ގޮތެްއަގއި އެމީހަުކ ، ފަރާތްތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު މަދުކަމުން ޝަކުވާކުރާނެ. އެެހންވީމާ

ވާނީ ފުޅަންަގކަށޭ. ސަލާމަެތއް ނޯންނާނެއޭ. އަިޑއަށް ިދޔަސް ހަމަލައޭ. މަްއޗަށް ެއރިޔަސް ހަމަލައޭ. އެކަން 

ނޑަ ނޑު ިމކަމަށް ކުރިމަތިލީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ންކަން އޮތީމައޭ. ށް ކުރެވޭެނކަމުގެ ޔަޤީއެނިގގެންނޭ އަުޅގަ

 އްާޔ. ޝުކުރި



  

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު  އާދެ!  ދަންނަވާަލން އުޅުނީ މިއީ ތަންފީޛީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަްނ އުޅުނު ުސވާލުެގ ޖަވާބު ިލބިއްޖެ. އަުޅގަ

 . އެހެންވީމާ، ކިހާވަަރކަށްމަރުޙަލާގައި ވަރަށް ޮބޑު ކަްނބޮޑުވުންތަެކއް އަދިވެްސ އެބަުހއްޓޭ މި ސްޭޓކް ހޯލްޑަރުން

 ކުރުމަށް. އެ ުސވާލު ޖަވާބު ލިބިއްޖެ ކަމަށް.މަޝްވަރާކުރަްއވާނަންތޯ ތަންފީޛު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ިއތުރު ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ުސވާލެއް ކުރުމަށް އެިދވަަޑއިގެްނފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، 

ކަމަށް.  ންމާލަނީ. ދެން ކުރީގައި ފަްއޓަވަމުން ވިދާޅުވި ކުޑަ ފުރުޞަތެއް ހޯދާލަން ބޭނުންމިހާހިސާބުން ނި

 އެހެންވީމާ، ވީހާ ވެސް ކުުރޮކށް ހަމަ އެއްޗެކޭ ވިދާުޅވާން ފުރުޞަތު ދީފައި ދެން ނިންމާލަނީ އިނގޭތޯ އަުޅަގނޑު. 

 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ ދަންނަވާީނ  ބޭފުޅުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ ތިވަރަ އާދެ! ޓަަކއި. އަުޅގަ

ނޑަކީ ިސޔާސީ ފިކުރެްއގެ މީހަކަްށ  އެންމެ ބޮޑަށްތި ބޭފުޅުްނ އަޅުަގނޑާ މެދު  ކަންބޮުޑެވވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަ ނޑަކީ މަޖިލިސްގައި ުއޅުނުއިރުަގއި ވެސް ހަމަ ވެދާނެކަމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ ން އަޅުގަ

ނޑު  ނޑު ކުރެްނ ތިއީ ސިޔާސީ ޕޮލިޓިކަލް މީހެކޭ ބުންޏަސް އަޅުގަ ސިޔާސީ މީހެއް ނޫނޭ. އަުޅަގނޑު މީހަކު އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން އަޅު  ނުޑ އެމީހެއް ކައިރި ބުނަނީ އަޅުަގނޑަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޕާލިމަންޓޭރިއަންއެކޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ގަ

ނޑު ވަކި ިސޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ލީޑަަރކަށް ކުޑައިމީސް ބަސް ބުނެފަިއ  މަސައްކަތްކޮށްަފއި އޮންނާނީ އެހެން. އަުޅގަ

ދެން ެއގޮތަށް ބުަނނީ. އެގޮތުްނ މަސައްކަްތކޮްށފައި ހުންނާނީ ވާހަަކއަކީ ިމދެންނެވީ ެއއްެވސް މީހަކު  ވަކި...

ކަހަލަ ގޮތަކަެށއް ނޫނޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކާފަިއ ޕްރޮމޯޓްކޮށް އެްއވެސް މީހަކު ދަށްކޮށް އެ

ނުޑ ކޮށް އުޅުނު ކަެމްއ އުޟޫޢަވެސް ހަމަ ޓޮޕިކް ބޭސްކޮށް ދެއްތޯ މަ ހުންނާނީ ށް. މީހުންނާއި ދިމާކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތްުކރަން. އެއީ ސިޔާސީ މަޤާމެ ްއގައި ހުރިއިރު ައޅުަގނޑު ނޫން. އަޅުގަ

ކަންތައް ކުރި ގޮތް. އެހެްނވީމަ، ސިޔާސީ މަޤާމުން ހުސްެވގެން ހުންނައިރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނުޑ ނަމޫނާ  ޕަސަންޓް. އެހެންވީމަ، އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ތި 111ޕްރޮފެޝަނަލްވެވޭނެ  ބޭފުޅުްނނަށް އަުޅގަ

ނޑު ސާފުކޮށް އަރުވަން ބޭނުންވާ ވަރަްށ ދައްކައިދޭނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން އަރު ވަން ައޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު މިހިސާބުން ށްވާީތވެ ވަގުތު ވެސް ދަތިކަމާ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސުވާުލތައް ކުރަްއވަފި ކަމަ އެުކަގއި އަުޅގަ



  

ރެޔަަކށް އެދެން އަދި ރަމަޟާން  ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބާއްޖަވެރި

 މުބާރިކް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. 
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