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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ބައްދަލުވުމަްށ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  ަތކާމިނިވަން މުއައްސަސާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑިތީުމ މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން ފަށައިގަންނަން . މިވަގުތު ކޮމިޓީަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަކީ، ކަ

މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން،  ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ ޢިްއޒަތްތެރި މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަދި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއަލިފުށި ދާއިރާެގ 

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، 

ޙުސައިން އަދި ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޒާ. އޭެގ އިތުރަށް ފުނަދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. 

ައޅުަގނުޑ އޮތް ައއިޓަމަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެެޖންޑާަގއި ަގއި އަށް ބަލައިލާއިރު އެޖެންޑާމި ބައްދަލުވުމުގެ  މިރޭ

ޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް ެއކު ބޮޑު އެއް ކަމެއް އައިޒުނައާ ކޮމިޓީގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިަގންނަވާ މެންބަރުންގެ

އް ައިއސްފައި އޮތީމަ އެްއވެސް ިކއުަމށް ކުޑަުކޑަ ބަދަލެފާސްކޮށްފައި އޮްތ ޑޮިކއުަމންޓްތަކުަގއި ހުރި ލިޔެ

ނޫނިއްޔާ މި ކުިރއަށް ނުދާންކަމަށް. އެއީ ކުީރގައި އަޅުަގނޑުމެން މި މާކްްސ  ފައިލާޢުތިރާޟެއް އޮތްތޯ ދަންނަވާ އި

ނޑު މެން ކޮމިީޓްނ ދިނުމުގައި އެޖެންާޑަގއި މިރޭ މިއޮތް ައއިޓަމްފަދަ އައިަޓމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގަިއ އަުޅގަ

ފާސްކޮށްފައި އޮންނާނީ މި މާކްސްތައް ދިނުމުގައި ބޭނުންުކރަން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވަކިން ފޯމެއް. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެން  ދެ އިދާރީމޭޒުން ފަސޭހަވާނެ ގޮަތކަްށ  ހިތަށްއެރީ ެއއްކޮށްލާފައިމި ރެއެްއގެ ތަޖުރިބާއަށް ފަހުގައި އަުޅގަ

ސް އިޢުތިރާޟެއް ވެރެްއވުމާއި ގުޭޅގޮުތން އެއް . އެހެންވީމަ، މި ފޯމެޓް ބޭނުންކުހުށަަހޅުއްވާފަ މިރޭ ކޮމިޓީއަށް މިއޮތީ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަކމަށްވަންޏާ މިގޮތަށް ކުިރއަށްާދން.  ތްން ބޭނުން އިނގޭތޯ. ނެއޮތްތޯ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަ 

 މުޙައްމަދު ޙުސައިން. 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް  މަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ކަ

ނޑުެގ ހަމަ ކުޑަ ށް ފޯމެޓް ބޭނުންކުރުމާއި ދޭތެރޭޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު މިއޮްތޮގތަ ޢުތިރާެޟއް ވެްސ އި ގައި އަުޅގަ

ސް ކުރީ ޭރގެ . އެހެންނަމަވެސް، ކުީރ ދުވަހު ވެއޮތީމަ ފެންނަގޮތަށްކަރުދާހުން  އް އެ  ނެތް. ވަރަށް ރަނގަޅު

ނޑުމެން މިހާރު މި ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ވެސް އަ ޖަލްސާގައި ނުޑ ވެސް އިޝާރާްތކޮށްލި ފަދައިން އަުޅގަ ުޅގަ

ގެްނގުޅެނީ އަބަދުވެސް. ކޮންމެ މީހަުކ ށް ވަނީިވއްޔާ ވިއްސާަރ ކޯޓު ިމ މުޤައްރިރު ގެްނގުުޅއްވާ ބަހުުރވަިއގަިއ ދާކަމަ

އެީއ  އްސާރަ ކޯޓަކީމަކު، ވިކަފަހާ އެއްެޗއް. އެ  ށް ގަޔަށް ހެޔޮވަުރކޮށްވާނެ. އެ ކޯަޓކީ މީހުންނަރު ލިޔަސް ހެޔޮވަ

 ކު ހޮވިޔަސް، ިސވިލްހަކޮމިޝަނަށް މީ . އަޅުަގނޑުމެން ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސަސްވަރުކޮށް ފަހާ ެއއްެޗއް ޫނންހެޔޮ

ނޑިޔާަރކާކު ހޮވިަޔސް، ސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަސަރވި ވެްސ  ކަމަކަށްއިންޓަރވިުއ ކުިރޔަސް ކޮންމެ  ފަ

ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ އެއް މިންަގނޑެއް. އެކަމަުކ، އަުތގައި ިމއޮންނަނީ ގެޅުަގނޑުމެން އަ



  

 ވޭނީިވއްަޔާކ އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނު ކަމަށް ވަ ޖެކްިޓވްކޮށް ޭދ މާކުހެއްއޮބް މިތާނގައި މި ތިބެގެން މިދޭ މާކްސްއަކީ

ކުީރގައި ޕީ.ީޖގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވަން  ަވގުތު، ުކޑަމިއީކީ މިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްހެންނެއް. 

ވަީނ  ޖީައކުށް ޕީ.ކޮށްލިން ވަރަށް އަވަހަލުހަމަ ޤަބޫ އަުޅަގނޑު ވެސް  އިންޓަރިވއު ކުަރއްވަން ވަަޑިއގެންނެިވއިރު

އްޔަންކުރަން ބޭފުޅަކު ޢައެ މަޤާމަށް ހަށް ވައެ މަޤާމު ހުސްވެފައި އޮންނަތާ ކިތަންެމ ދުވަހެއް. އަ . ހޯދަން ބޭނުންވެފަ

އެހެްނވީމަ، އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭުނންވީ ހަމަ ވީހާ ައވަހަކަްށ ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތައް ހުރި. އެހެންވީމާ، ބޭނުން. 

ނޑު މިރޭ އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ނިންމާލަން.  ންނަވާލަްނ މިގޮތަށް ވިްއސާރަ ކޯޓުޓަަކއި ދަ ވެްސ ރެކޯޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާކަލައްވާ ގޮތަކަށް ކޮ ށް ނުވާނެ. މިޓީން ިއންޓަރވިުއކުރުން އެީއކީެއއް އުސޫލެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

މުންގެ ތެރެއިްނ އަންނަ މެންބަރެއްަގއި ިމސާލަކަށް، އޭނަގެ ކޮން އާންިމޝަނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިަސސް ކޮ

ހުންނާކަށް ކޮންމެހެން ލީޑަރޝިެޕއް  އް ނޫން. އޭަނގެހެުލވާ މީ ޙަވާ . އޭނަައީކ އޮފީހެއް ހިންގަން ހުރީޝިޕެއްތޯ ޑަރލީ

ބެހޭގޮތުްނ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމާ، އްޯތ ޝަރުޢީދެށް އެަބ އިނގެންޖެހޭ އޭނައަ . އެހެންނަމަވެސް،ހޭނުޖެ

ަތ ވަވަރު ނު ންށް އިޙްާސސްކުރެވޭ މިއެކަން އޭަނއަކަާކއިތޯ ޢާއްުމ ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވެފައި ިތބީ. ކޮންކޮން ކަންތަ

ނޑުމެން ބަލަންއޭަނގެ ށް އެކަމަ ކަމެއް. އެހެްނވީމަ،  ބޭނުން އަތުަގއި ހުީރ ކޮން ކަހަލަ ފަރުވާަތކެއްތޯ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކަންތައް އަ  ށް ކުރަން ބޭނުން ރަނގަޅަށް ކުރަން ބޭނުން. ހަވައަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުަތކެއް އެކަށަ ވެ މަކަށް ން ކޮންމެ މަޤާިމއިއެހެންވީމަ، އަުޅގަ ނޑުތައް ްސ މިންގަ އަަޅިއގެން އެ މިްނގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ާފސްކޮށްގެން އެއަށް ާމކްސްީދގެން ައޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅު މަސައްކަެތއް ފަންނީ 

މުޅި ޔާސީ ނިންމުން. ތަޅުމުން ސިއި ނިންމާނީ ގަޔައިމަ ތަުޅމުދިމަސައްކަތެއް މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ގެން

މި ކޮމިޓީން ނިމުނީ. އެކަމަކު،  ކަންމަ އެށް އެ ސިާޔސީ ނިންމެވުން ނިންމެވީހުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަލީމަޖި

ތައް ބެެލވިގެން ނިކަލް މަޤާމާއި ގުޭޅގޮތުްނ ޝަރުޠުކްފެޝަނަލް ވަރަްށ ޓެވަރަށް ޕްރޮހަމަ އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ 

 ގެންކޮމިޓީެގ މެންބަރު ނީށް އޮންނަން. އެހެންނޫކަްއ ކުެރވޭ ޮގތަތެވް މަަސއްކަބްޖެކްޓި މާކްސް ދެިވގެން އޮ

ނޑުމެ ހައިސިއްޔަތުން ޙައްޤު ބަދަލު ކުރާ މަަސއްކަަތކީ ެއަކމަށް ލިބެންވީ އި، ހޭދަކުރާ ަވުގތާން މިތާނގައި މި އަުޅގަ

ނުޑގެ ޚ2ިލިބޭ މަސައްކަތަކަށް ނުވާނެ. ނަންބަރު އެކެއް އެ ދިޔައީ. ނަންބަރު  ނޑުމެން . އަޅުގަ ޔާލުަގއި އަުޅގަ

މީހުން ކޮންމެ މީހަކު ވަިކން ގެނެސް ުސވާލުކުރީަމ  ބޭމިހާރު މި ގެންނަގޮތަށް ކޮްނމެ އެއް ކަމަކަށް އެދިފައި ތި 

އިންޓަރިވއުކުރީމަ އުފެދޭ މައްސަލަެއއް އެބައުޅޭ. ބަެއްއ މީހުން ނުކުމެގެން ގޮސްަފއި ބުނުން އެކަީށގެްނވޭ 

ގައި ދޭތެރޭ ސް ނުކުެރއޭ. ތިމަންނާއާސުވާލެއް ވެ ބޮޑުމާ ލައޭ. ތިމަންނާއަކާއަަޅއެއް ނު  ތިމަންނާއަކާއި

 ކާލާފަިއ އެ ދިޔައީއޭ. ެއއް ކަަމކަށް ަދއްކަވާހަ ބޭފުޅުން ތިމަންނާއާ ނެޭތ. ދެން އެޝައުޤުވެިރކަމެއް ވެސް 

ނޑުގެ ޚިޔާލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ގެން ތިން ބޭފުޅުން ހަތަރު ިވއްޔާ ންނަންވީއޭ ތިން ބޭފުޅުއިންޓަރިވއުކުާރއިރު އަުޅގަ

ނުޑމެން ސުވާލުކުރަްނވީ ެއއް . ގެެނސް އެ ބޭފުޅުންނާވީނަންގެންމިތަނަށް  ވިއްާޔ ހަތަރު ބޭފުޅުން ބޭފުޅުން  އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ކުރިމަތިކުުރވާނީ. ކުރިމަތިކުރީމަ  ،އެްއ ސުވާލެއް ްއގައިސުވާލެއް އެއް ޓޯނެ ބޭފުޅުން  އެުސވާލުތަެކއް އަުޅގަ

ވަޒަްނކުާރނީ. އޭރަކުން ނޯންނާނެ އެާވހަކަ އެގޮތަށް ދެްއކޭކަށް.  އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ްއވާ ޖަވާބުއެއަށް ދެ

ނޑަކަށް އެ ޝަުކވާ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކޮްށގެނެްއ ނޫން. އެކަމަކު، މިކަން  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ައޅުގަ

ނ ،އޮތްގޮތް އޮޅުންފިލުަވއި ދަންނަވާލީ. އެެހންވީމަ، ހިންަގވާ އެހެން  ތްޑަށް ހަމަ ަވޒަންކުެރވޭ ގޮައޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން އެއްކޮށްއަޅުފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ އެހެްނ ހަދަމާ.  މީގެ ތެރޭގައި  ގެްނ. ދެންގަ

ށް ކަބޭފުޅަެދއްާވ ޖަވާބު އެހެން ބޭފުަޅކު  ލަކަށް، އެ ުސާވލަކަށް އެއަުތެވދާނެ. މިސާ ސެންސިޓިވް ސުވާލު

ބޭރުަގއި ހަމަ ނގިަވޑަިއގަންަނވަން ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑަިއނުގަންނަވާ ގޮތް. އެހެްނވެްއޖިއްޔާ ކޮންމެހެން އެ

ނިމުނީމަ މަޑުކޮށްލަްއވާފައި  ވަންދެން ޓު ފަސް މިނިޓުވިއްާޔ ފަސް މިނިޓެއް ވަންދެން އަޅުަގނޑުމެން ދެ މިނި

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.  މި ދެމަ، އެހެންަކމަށް ވަނީިވއްޔާ. އެހެންވީ ވެދެަވޑަިއގަންނަވާނީ ނުކުތާ އަުޅގަ

ދިއުން.  ތް ވަރަށް ުއފެއްދުންތެރި ޕްރޮޑަކްޓިވް ޮގތެއްަގއި ކުިރއަށްކައަޅުަގނޑު އެދެނީ މި ކޮމިޓީގެ މަސައް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑިތީމު ބަލަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއިފި. ގުޭޅޮގތުން މުސްތަޤް ދެ ޚިޔާލުފުޅެއް މި މަސައްކަތާ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ކަ

އެެހންވީމަ، އެހެން ބޭފުޅުްނެގ ކުރަްއވާފައި އޮތީ. ތްެވސް މިކަމަށް ިއޝާރާ ބަރު ކުރީ ރޭންދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

ނޑު މި ކަންކަމުގައި ބަލާވެސް  ޚިޔާލެއް ހުރި ގޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި އެބައޮތް  ލަން ބޭނުން. ދެން އަޅުގަ

ރެޯކުޑގަިއ  ވީމަ، އޮފް ދިއި ކުިރއަށްދާން ެވސް. އެހެންޭދތެރޭގަިއ ވާހަކަަދއްކާަލއި ހަާދފަވަގުުތކޮެޅއް މި ކަްނކަމާއި 

އެހެންވީމަ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޑިސްކަސްކޮށްލާފަިއ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ނަމަވެސް ހިނގާބަލަ ޑިސްަކސްކޮށްލަމާ ދެއްތޯ. 

އިންޓަރިވއު ކުރިއަްށ ހަމަ ވަިކވަިކން  ވަިކވަކި ބޭފުޅުންނާ އަދިއޮތް ފޯމެޓުަގއި އިންޓަރިވއު ހަަމ މި ރޭމިދެން 

ކުަގއި ރަށް ކުިރއަށް އޮތް އިންޓަރވިއުތަ ހެންވީމަ، އަިދ އޭގެ އިތުތަކަށް މި އެއްަބސްެވވުނީ. އެގެންދާ ގޮ

ޔައީ. ކަށް ނިމިގެން މިދިތަޢާކުރާ ގޮއަޅުަގނޑުމެން މުރާޖަަތއް ގއެއް ާބއްަވއި އަދި ކްރައިޓީިރއާމީޓިންއަޅުަގނޑުމެން 

ތޯ. އާދެ! އެހެންވީމަ، ފުރަތަމަ ބޭފުޅާއަށް ދަންނަވާލުމުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް އެަބއޮތްތޯ. ރެޑީތޯ. ރެޑީ ދެއް

ނޑު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އް ބަލަހައްާޓ ެބހޭ ކަންތައްތަ އްސަސާތަކާމެން މިނިވަން މުއަޙުޝާމް ވަޙީދު ދެއްތޯ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ނަންތަްއ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނަށް މުންގެ ތެެރއިން ޝާމަށް ދަންނަވާލީ މި އާންހުއަްށ  ޓީކޮމި

ދެން ބޭފުާޅގެ ނަންފުޅު އެބައޮތް.  ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަކުގެ ތެޭރގައި ތި މަޖިލީހަށް ސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއީހޮއްެވވުމަށް ރަ

ތް ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި މި މި ކޮމިޓީގައި މަސައްކަބެހޭގޮތުން  ކާއެ މަސައްކަތް ދިރާސާކޮށް އެ ނަންފުޅުތަ

ނޑުމެން ބައެއް ގަމަ، ކޮމިޓީގެ މި ދިރާސާކުރުމުެގ މަރުޙަލާވީއެހެންކުރެިވގެންދަނީ.   ުސވާލުތައް ތި އި އަުޅގަ



  

އްަލއަްށ އަމި ރުވަންފުރަތަމަ ތިކޮޅަށް ފުރުޞަތެއް އަމި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމަ، ހަދާލަން ބޭފުޅާއަށް ދަންނަވާލައި 

ވީހާެވސް ކުރުކޮށް ދަންނަވާލުމަށް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަްށ  . ވިދާޅުވާން ޭބނުންފުޅުވާ ވާހަަކއެއްވެލަންތަޢާރުފު

 މަރުޙަބާ. 

 

 ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ސަބްއާ ން ގެންދަނީ އަުޅަގނޑު މިަވގުތު މި މަސަްއކަްތކުރަމުދެން އަޅުަގނުޑގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ޙުޝާމް ވަޙީދު. 

ނޑު ީމެގ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ދެން ވަލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ އެހީގަިއ ކުރިއަށް ގެންދާ ޑި  ސާކް. އެއީ މޯލްޑިވްްސގަ އަޅުގަ

ންގެ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބާއި، ރައްޔިތުޑިެސމްބަރުން ފެށިގެން ދެން ލޯކަލް ކައުންސިލު ކުރިން މަސައްކަތްކުރީ 

ޤައުީމ  ކޮމްޕްލެިއންސް ބިއުރޯަގއި،ްއަކތެއް ނިމެންދެން އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަންސްެގ މަސައިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ 

ހިސާބަށް  މިދިޔަ އަހަުރގެ ޑިސެމްބަރާށިގެން ދެން އިން ފެ 2002ދެްނ އޭެގ ކުރިން  .ސް ބިއުޯރގައިންކޮމްޕްލެ

ސް އެމް.ބީ.އޭ ނިންމާފައި ދެން ފުރަތަމަ މާސްޓަރޙާސިލުކުރުމަށް މެލޭޝިޔާގައި ހުރީ. މަތީ ތަޢުލީމު  އަޅުަގނޑު

ސަްއކަތްކުީރ އޭގެ ކުރީގައި އަޅުަގނޑު މަދަނީ. ތް މިހާރު މި ކުރަމުން ގެންމަސައްކަތީސިސް ނިންމުމުގެ ބީ.ބީ.އޭގެ 

ނޑު ސްކޫްލ ނިންމުމަށްފަހު ހަމަ ސަރުކާރުަގއި  .ސޮނީ ހާޑްވެއަރގަ ފެކަލްޓީ އޮްފ އޭެގ އިތުރަށް އަުޅގަ

މަސަްއކަތްކޮށްފައި ދެން ސޮީނ އެޑިުއކޭޝަންަގއި  ރމޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަ  އެިޑއުކޭޝަނުން ފެށިގެން

  ްތކުރަމުން ގެންދިޔައީ. ހާޑްވެއަރަގއި މަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް   އެއްަޗކާއި ުގޅިގެން  ފައި ޮއތްލިެޔވިލިޔެކިއުުމގައި  އިގަ ތުމުގަފަށައި ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ައުޅގަ

ގޮތަކީ  އެެއއް ނޫން. ރަނގަޅުއެހެންނަމަވެސް، . ންނަވާލެވުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަކޭ ދަ

ކޮމިޓީެގ ކުރިއަށްަދނީ. އެހެންވީމަ، މި މަސައްކަތް  ގެ މުކުރެްއވުމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ނަންފުޅުތައް ދިރާސާ

ނޑު ހުޅުވާ ބޭނުންވާ މަޢުލުމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭފުޅުން ސާފުކުރަން  ތި ހުޝާމް ވަޙީދާ ލަންމެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ސުވާލު ކުެރއްވުުމގެ ފުރުޞަތު. މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގަތުމުން ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންާދނަން. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނ އާދެ! އަލަށް ގެެނވުުނ ގައި 2002ޮކށްލަން ބޭނުން ސުވާލަކީ،  ޑުހުޝާމް ވަޙީދަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ގެ ޤާނޫނު ހަމަ އެުކެއކީަގއި ޭއގެ ފަހުން ފާސްކުރެވުނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިަސސް ކޮމިޝަން އާޤާނޫނުއަސާސީ

ޔާލުމުން ންމުންތަކާއި އެުކއެީކގައި ކިން ނިންމާފައިވާ ނިކޯޓު ން ސުޕްރީމްފަހު ފާސްކުރުމާއި ވިިދގެން ެއއަށް 



  

އް ނުވަަތ ގެ ބަެއއް ބާރުތަސް ކޮމިޝަން ޖުީޑޝަލް ސަރވި ފާހަގަކުެރވޭތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ވަރަކަށް އެއް 

 ދީފައިވާ  ންޤާނޫނުގެ ކޮިމޝަނު ނުއަސާސީން ނުވަތަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްނޫށް ޤާސް ކޮމިަޝނަޝަލް ސަރވިޖުޑީ

ވަަޑއި، ނިގުޅިަފއިާވކަމަށް ޤަބޫލުކުރަްއވަންތޯ. އަިދ ނެއްތޯ ދެކiިބާރުަތއް ނިުގޅައި ގަެނވިފަިއވާ ގޮތާ މެދު ކިހ ބައެއް

 އެކަން ނިގުަޅިއގަނެވިަފއި ވާަނމަ އެކަމާ ދޭތެރޭ ކިހިނެއްތޯ ދެކިވަަޑިއގަންނަވަނީ. 

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ވިފައެއް ނުވޭ. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ އެްއވެސް ބާރެއް ނިގުޅަިއގަނެ 

ނޑު ކޮންެމވެސް ވަރަކަްށ ބަލާލިން. ބަލާލިއިރު ޭއގެ ހުިރ މާއްދާތަާކ  ދެން ޖުޑިޝަލް ސަރިވސަްސގެ ގަާވއިދު އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީާމ،  އެްއވެސް ގޮތަކަށް ތަޢާރަުޟވާ ކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާަފިއ ނެތް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ހަމަ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ގޮތަށް ޖުޑިޝަްލ އެފަދަ ގޮތަކަށް ނޫން. އަޅުގަ 

 ސަރވިސަްސގައި މަަސއްކަްތުކރެވޭ. 

 

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ގޮތެ  2 އްަގއި ކުރާ ވަނަ ސުވާުލގެ ގޮތުން ައހާލަން ބޭނުންވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި މައިގަ

ނުޑ މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަެތއް ކަމުަގއި ތި ބޭފުޅާ  އެންމެ މުހިއްމު މައިގަ

 ދެކިވަަޑިއގަންނަވަނީ ކޮން ަމސައްކަެތއްތޯ. 

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑި ނޑުަތކަށް ފަ ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ ޔާރުން ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމާއި ދެން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތުަގިއ ފަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި މަޖިލީހަށް ކަމާގުޅޭގޮތުން ަލފާ އެރުވުން. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަްސގެ މިސާލަކަްށ 

ނޑިޔާރުން ހޮވުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްަތަކށް ލަފާ އެރުވަން. ދެން  ނޑިޔާރުން ހޮވުާމއި ސްްޕރީމް ކޯޓަށް ފަ ފަ

ން މި ހިނގާ ކަންތައްތައް ުޖޑިޝަލް ސަރވިަސސްއާ ުގޅޭ ކަންތައްތަކާ ބެޭހގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެެރއި

 ލަފާއެރުވުން. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ބަލާ ައދި ފިޖުޑި ނޑިޔާރުްނގެ ވެސް ސުލޫކީ މިންގަ ޔަވަޅު ައޅާ މަޤާމު ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަކީ ފަ

ނިޑޔާރުންނަށް ުކރާ މުއައްސަސާައކަށް ވީހިނދުގައި ފަ ތަކެއްއްޔަން ކުރުމާ މިކަހަލަ މަސައްކަތްބަދަލުކޮށް ޢަ



  

ންކުރާއިުރގަިއ އްޔަވަކީލުްނގެ ތެރެއިން މީހަކު ޢަ، ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނޑިޔާރުންނަށް  ވެ ވޯޓު ލެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަްއވަންތޯ؟އެ އިލެކްަޝން ނުވަތަ އިންތިޚާބުަގއި ބަިއވެރި ފަ

 

 ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން ބޭފުަޅކު ހޮއްަވާވއިރުތޯ؟   ފަ

 

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވިްސ ޝަލް ސަރޖުޑިޖެހޭ ނަންއިންވަކީލުންެގ ތެރެއިން ބޭފުަޅުކ ހޮވާއިރު. ެއއީ ަވކީލުންެގ ތެރެއިން އެބަ 

ވަކީލުން އިންތިޚާބަކުރާ މީހަުކ އެބަ އިންނަވަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، ެއގޮތުަގއި ވަކީލުްނެގ  ކޮމިޝަނުގަިއ ެއއް ބޭފުޅަކުމ

ނިޑޔާރުންނަށް ޯވޓު ލެވޭނެ  ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަންތޯ؟ ތެރެއިން މީހަކު އިންތިޚާބު ުކރާއިރުަގއި ފަ

 

 ހަކަދެްއކެވުްނ:ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާ

. ަވކީލަކަށް ހޮޭވ ބޭފުޅަކަށްކުރެޭވ ޮގތުގައި ަވކީލުންގެ ތެެރއިްނ ވޯޓު ެލވެން ޖެހޭނެ އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލު

ނޑިޔާރުންނަށް އެ ފުރުޞަުތ ދިނުން އެހާ ރަނގަޅު ކަމަަކށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ.   ފަ

 

 ކެވުން:މަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއް ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްކަ

ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޮޕޒިޝަން  ޝަލް ސަރިވސްޝުކުރިއްާޔ. ޙުޝާމް ވަރަްށ ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަާވން. ޖުޑި

 ޝަްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނާ ެލވިފައި އޮންނަ ގޮތަށް ަބއްލަާވލައްވާފަިއ އަިދ ޖުޑިސާސީަގއި އެކުއަޤާނޫނު

ންމުންެގ ބަލާއިރު ކޮބައިޯތ ކީއްކުރަންތޯ އާތަކަށް ިލއްޔަތުލުކޮށްފައިވާ މަްސއޫޤާނޫނުން ހަވާ ނާއިއަސާސީންޤާނޫނު

 ތެރެއިން މީހަކު ކޮމިޝަނުގަިއ އިންނަން ޖެހެނީ. ކޮބައިތޯ އޭގެ މަޤްޞަދަކީ. 

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ބޮޑަށް  ެވސްންމުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު އިންނަން ޖެހެނީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ވީހާއާދެ! އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އާ

ނިޑޔާރުްނގެ ތެރެއިްނ ބޭފުޅުންނާއިެއއީ ުޖޑިން ހޯދުމަށް ިއނގޭތޯ. އިތުބާރާއި ރުހު ، ޝަލް ސަރވިސަސް ތެޭރަގއި ފަ

ގެ ބޭފުޅަުކ ންންމުއާއިުތރަށް ޓުން ނުވަތަ ހައި ކޯޓުން ބޭފުޅުންާނއި މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ހިމެނޭ ބޭފުޅުން ދަށު ކޯ

ގެ ންމުންއަށް ގެނައުމަށް. ދެން އެގޮތުން އާޮކމިޝަން ތެރެއެ އިތުރު ވިސްނުމެއް ހިމެނެނީ އިތުރު އޮޕީނިއަންއެއް 



  

ވަންާޏ ކުރަްއވަން އިންނަގައި ތަމްީސލުންމުންގެ ފަރާތުން ބޭފުަޅކު އެ ކޮމިޝަނު ތެރެއިން، އާންމުން ދެޭކގޮތުަގއި އާ

 ބޭފުޅަކު.  ންުމންގެ ތެރެއިންލިބުން ބޮޑުެވގެން ދާނެ. އެހެންވެ އާންމުންގެ އިތުބާރު އާ

 

ނޑިތީމު  މަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް ކަ

ޝުކުރިއްާޔ. ދެން ތިޔަ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ބައްަލވާއިރު ޝަރިއްޔަތު ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހިންގޭ 

ކުރަން އޮންނަ ދައުރަށް ދާއި އަ ކޮމިަޝނުން އަދާކުރެވޭ ަދއުރާ ތަާކއި ެއކަމުގެ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސަސްކަންތައް

ންމުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އާންމުން މިހާރު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަ ބަލާއިރު އާ

 ތަރުތީބުން ލިްސޓް ކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ.  1،2،3ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެކަންަތތައް 

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ލީގަލް ސިސްޓަްމ  ނުވަތަޝަލް ސަރވިސަސް ކީ ޖުޑިމިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ދެެކވޭ ވާހަކައަ  ންގެ ތެރޭަގއިންމުއާ

ޑަށް ފެންނަ ނންމުންގެ ތެެރއިން އަުޅގައޮންނަ އިތުބާރު ުކޑަވުން. އެީއ އާނުވަތަ މިއޮންނަ ޝަރުޢީ ިނޒާމާ މެދު 

 .. ދެން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަމަކަްށ ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލަގޮތަްށ ފުރަތަމަ ގެ ގޮތުަގއި އެންމެ ސީރިައސް ަމއްސަލަެއއް

ންމުންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ ލިބޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިނގާކަމަށް. ވަރަށް ގިނައިން ވެސް އާ މިއީ އަބަދު

އްހެން ކަަމށް ދެކޭ މައްސަަލއެ ފުން ރަނަގޅަށް ކަންތައް ުނކުރެވޭ އެކަހަލަ ވާހަކަތައް ެދކެވިަފިއވޭ. ދެން އިންސާ

 ކަމަށް ދެކޭ މައްސަލަ.  ކަެމއް ގޮތަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހަމަ އިތުބާރު ނެތް 3އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

 

 މަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްކަ

ންމުންެގ އަދި އެއީ އާނުގެ މެންބަރެއް ކަުމގަިއ ޙުޝާމް ހިމެނިވަޑައިގެންިފނަމަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

ންމުންގެ ފަރާތުން ހުންނަ މީހެއްކަމަށްތާ ވާނީ. އާ ތެރެއިން ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުވެފައި ހުންނަ

ކުރިއެރުމެއް އެކަންކަމަށް  އެހެންކަމަށް ވެއްިޖއްޔާ ިތަޔ ވިދާޅުވި ކަންތައްަތއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ުނވަތަ އިތުރު 

 ދު ކުރައްވަނީ. ން ޤަޞްސަްއކަތެއްޯތ ތިޔަ މެންބަރަށް ކުރެއްވޭނީ. ކިހިނެއްތޯ މަސައްކަތް ކުރަްއވަ މަށް ކޮން މައުނެގެ

 

 ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ކޮށް ވަރަށް ފެންނަ ގޮތަށް މި ންސްޕޭރަންޓްހަމަ ވަރަށް ޓްރާ ދާ ގޮތުގައިވެސް މަސައްކަތް ހިނގަމުން އާދެ! މިހާރު

ނޑު ހަމަ ވީހާވެްސ ބޮޑަކަށް ބަލާނަން ެގންމުން ތައް ކުެރވެމަސައްކަތް ހަމަ ދަނީ. ދެން އޭގެ އިތުރަްށ އަޅުގަ

މާިއ ޮބަޑކަށް އާންމުންގެ ރުހު ކުރާއިރު ވީހާވެސްސަްސ ކޮމިޝަން ަތމްސީލުންމުންގެ ތެރޭަގއި ޖުޑިޝަްލ ސަރވިއާ



  

ރު ހަަމ ރިހާ މަސައްކަެތއް ކުރާއިންމުންގެ އިތުބާރު ލިބޭގޮަތށް މަސައްކަތް ކުެރވޭތޯ. ދެން އެގޮތަށް ހަމަ ހުއާ

ްއ އިނގޭ ގޮތަށް ފެންނާނެ ކެންމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ޓްރާންސްޕޭރަންޓްކޮށް ހުރިހާ ކަންތައްތަވީހާވެސް ބޮަޑކަށް އާ

 ނުވަތަ އިތުބާރު ހޯދޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަސަްއކަތް ކުރާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުުރޞަތު އަރުވާނަން. ޔާމީނަށް  ައޅުަގނޑުފުރުޞަތަށްފަހު އިތުރު ވަގުުތ އޮތިްއޔާ  އާދެ! އެހެންވީާމ، ފުރަތަމަ

  ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ކަެދއްެކވުން:ވާހަޔާމިން هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ނޑު ފުރަތަމަ ސުވާލަޙަެވސް ކޮމިޓީއަށް މަރު އާދެ! އަުޅގަ ސަރވިސް ޝަލް ކީ މިހާރު ޖުޑިބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ޓަކަިއ  ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕޮިޒޝަން މިއޮތް ގޮތުން މިނިވަން ުމއަްއސަސާެއއްގެ ގޮުތގައި ފުލީ ަފންކްޝަން ކުރުމަށް

 އެްއވެސް ހުރަހެއް އެަބއޮތްތޯ؟ ނޫނީ އޭގެ މިނިވަން ކަމަށް ބުރުއަރާކަމަށް ދެކެަވޑަިއގަންަނވަންތޯ؟ 

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ގޮުތަގއި އެްއެވސް ހުރަހެއް ނެތް. ދެން ޭއަގއި ހަމަ ބޮޑަށް ަގވާއިުދގަިއ ޮއންނަ ގޮތުން ެވއްޖިްއޔާމުން އަޅުަގނުޑ ދެކޭ

ރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފު ދޭ،ބާރު އެބަ ލިބިގެން ޤާނޫނުއަސާސީން ވެސް އެ

ށް ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ އެްއވެސް ެއްއވެސް ކޮމިޝަންގައި މަސަްއކަްތ ރަނގަޅަށް އެންމެ ފުރިހަމައަ ދޭ

 ކަމަކަށް އަުޅަގނޑެއް ނުދެކެން.  ހުރަހެއް އޮތް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިން هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަދެ ނޑިޔާރުްނގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައްން އަޅުގަ  ެވސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރެވެނީ ފަ

ނަމަެވސް މިކަންކަމަށް ހައްލެއް ހެންވެސް މިވާަހކަތައް އެބަ ދެކެޭވ. ދެން އެއި ންމުންެގ ތެރޭގަހަގަކުރެވޭ. ދެން އާފާ

ވާއިރު ާރއްޖޭަގިއ ންކަމަށްެދކެވޭ. ެއހެ ނިޓީގަިއ އެބަެވސް ހަމަ ޮކމިޔު ނޫނީ އެކަީށގެންވާ ިފޔަަވޅެްއ ނޭޅޭ ވާަހކަ

މުން ދާކަމަށް، އޭގެ ހެޔޮ ގޮތުަގއި ޤާިއމު ކުރެވެމުން ދާކަމަށް އިންސާފު ޤާއިމުކުރެވެރު ޢަދުލުމިހާ

 ކުރައްވަންތޯ؟ ފުޅުޤަބޫލު

 

 ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:



  

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ކޮންމެ ކަހަލަ މައްސަލަެއއް ނޑިޔާރުްނގެ ،އާދެ! އަުޅގަ ލޫކީ ަމްއސަލައެއް ުނވަތަ އަޚްލާީޤ ސު ފަ

 އޮތް  ންސާކުރެވެމަްއސަލަެއއް ވެސް އެ ަމއްސަލަެއއް ކޮމިޝަނުގެ ފަާރތުން ދިރާ މައްސަލަެއއްެގ ގޮތަްށ މި ނެގޭ

ކުރަްއވާ. މިސާލަކަށް ކޮިމޝަނުގެ ކޮމިޝަނަށް ަވީސލަތްތައް ނެތް ހާލަތެއްގަިއ ކަށް ދިރާސާ އެންމެ ރަނގަޅަ

ދާ ނުވަތަ އެކަހަލަ ނުވަތަ ފޮރެންސިކް ެހިކ ހޯ ކޮށްގެން އެބަ ދިރާާސކުެރވޭޕޮލިހުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުން

އޮންަނ  ކުެރވެމުން ގެންދެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް. ދެން އެ ެރވޭ. އެހެންީވމާ، މަސައްކަތްތައްކަންތައްތައް ކު

 ަތއްތައްކުން އެކަންީޓސް ހުރި ފަރާތްތަލިފެސި ފޯރުކޮށްދޭ ފުރުޞަތު މިދެންނެވީ އެ ފުރުަޞތުެއ ފަރާތަކުން ނުވަތަ 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގއި ނިންމޭ ނިންމުންތަކަކީ މި ގޮތެއް މިޝަނުން ޤު ކުރުމަށްފަހު ކޮތަޙްޤީ ނިންމަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މެޖޯރިޓީ  ،ހަމަ ފުރިހަމަ ނިންމުންތަކަކެކޭ. ެއއީ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ަބލަންވާ ގޮތަށް ބަލާފައި ހުިރހާ މެންބަރުންގެ

ދެޭކގޮުތގައި އެ ނިންމޭ ނިންމުންތަކަކީ ހަމަ ވަރަށް  މެންބަރުންގެ ވޯޓާ ެއއްކޮށް ިމ ނިންމޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު

 ފުރިހަމަ ނިންމުންތަކެއް. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިން هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަ ނޑިޔާެރއްަގއިގައާދެ! ދެން އަޅުގަ ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކުގެ ތެރޭަގއި މަނިކުފާނު  މި ކުރެވެނީ ފަ

ނޑިގެން ދާހިސާބަށް ގޮުތގައި އާ  ކުރައްވާފުޅުޤަބޫލު ންމުން މުޖުތަމަޢުގައި އެ ަފނޑިޔާެރއްގެ ޤަދަާރއި އިޙްިތރާމް ކެ

ނޑިޔާެރއް  ކަންކަން ގެ މަޤާމުގައި ދެމިހުރުމާ މެދު މަނިކުފާނުގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯ. ދެން ިމ ގޮސްަފއި ވާހިނދު އެ ފަ

މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ކިހާވަަރކަްށ  ރު ޖޭ.އެސް.ސީ އިން މިހާސުވާލުެގ ދެވަނަ ަބޔަކީ 

 ކުރެްއވިންތޯ. އެހެންކަަމށް ވާނަމަ އެ ނިންމުންތަކާ މެދު ދެކިވަަޑއިގަންަނވަނީ ކިހިނެއްތޯ. ދިރާސާ

 

 ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑިޔާރެއްގެ މައްސަަލއެއް އޮީތ. ވެސް ޙަޤީޤަތެއް އޮންނާނެ ދެއްތޯ. މިސާލަކަށް ތިދެންނެވިހެން އި ކޮންމެ ކަމެއްގަ ފަ

ކުރާއިރު އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާނަަމ އަށް ބަލައި ރިޢާޔަތްދެން މިހާރު ތަޙްޤީޤާއި ހެކިތަކާއި ހެއްާކއި ޤަރީނާ

ޭބފުޅެއްގެ މަޤާމުން ދުރުކުރުން ނުވަތަ ފިޔަވަެޅއް އެޅުން. އީ އެ އިންސާފެއް އެބޭބޭފުޅަކަށް އެޅޭ ވަރަށް ޮބޑު  އެ

ނެ. ދެން ކުރަންޖެހޭދުރު އެ ބޭފުަޅކު އޮންނަ ގަާވއިދެްއގެ މަތިން އެކަހަލަ ކަެމއް ހިނާގފައި ވާނަމަ ހަމަ އެ ކަމަކުއެ

ކުެށއް ކުިރކަމަްށ  ،ންމުންގެ ތެރޭަގއި މިސާލަަކށް ބޭއިންސާފުން ފިޔަވަެޅއް ެއޅިގެން ނުވަތަ ޭބއިންސާފުން ކުށެްއގެއާ

 ލިބޭ އުނިކަމެއް. މިކަހަލަ ކަންތައްަތކުން ސަލާމަތްވުމަށް ވީހާ މި ިޢއްޒަތަށް  އިބުރާއަބުނެވިފައި އޮތީމަ އެ ގެއްލޭ 

ތައްތަްއ ދިނިއްޔާ ދެން އެކަން ހާ ބޭފުޅުންނަށް އަންގައިޕަބްލިކްކޮށް އެކަންތައްަތއް ހުރިހަމަ ވެސް ބޮޑަކަށް 

ނޑު ކޮމިޝަނުން އިލަރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ދެކެން. ދެން މިހާރު ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަ ާލއިރުަގިއ އަުޅގަ



  

ދެ ބޭފުޅުންެގ  ލަްއވާަފއި އޮތް ރިމަތި މި ކުެގ މަޤާމަށް ހޮވުމަށް ލަައކީ ޕީ.ޖީނިންމި މައްސަ ފަހުން މިއެންމެ 

ނޑާސު ވެސް ިނންމާފައިވާ ގޮތުންަމއްސަލަ އެ . ެއއްދޯތެރެއިން ބޭފުޅެްއގެ މައްސަލަ   ޚިލާފު ުނވާކަމަށް ލޫކީ ިމންގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުން  .ނިންމީ މި ހުރިހާ މައްސަލަތައް ނިންމާފައި މިހިރީ ހަމަ އެ ދާންޖެހޭ ހަމަ ދެން އަޅުގަ

ކުެރިވގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު ެއޅިގެން. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ހަމަ ގެ ދަށުން ކޮްނމެ ކަމެއް ދިރާސާއެއް ޖަރޕްރޮސީ

ގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަަލައކަށް މި ނެގުނީ ޙަމީދު ގައިކަމަށް. ދެން ޭއގެ ކުރީ ވާ ރަނގަޅު ފިަޔވަޅެއް އެޅިަފއި 

ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަރޯސާވެ އެ މައްސަލަ. އެ މައްސަލަ ވެްސ ތަޙްޤީޤު ކޮށްފައި މި ފޮރެންސިކް ހެއްާކއި އެްއޗެހި ލިބި 

 ކުން. އެކަމަމާމެދު ވެސް ެއްއވެސް ޝައްެކއް އުފެދިގެން ުނވާނެ އެްއވެސް ފަރާތަ ވާތީނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކަށް

 

 މް ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މިކަމަށް ުކރިމަތިލެއްވީތީ ވެސް ހަމަ ބާ. އަދި ދަށް މި ކޮމިީޓައށް މަރުޙަާޔ މުޤައްރިރު. އަދި ޙުޝާމް ވަޙީޝުކުރިއް

ގެ މެންބަރެްއެގ ސް ޮކމިޝަނެއްވާލަީކ ޖުޑިޝަލް ސަރވިބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުގެ ފުރަތަމަ ސު މަރުޙަ

ޝަލް ސަރވިްސ އަދި ޖުޑިވަނަ މާއްދާ  152ޤާނޫނުައސާސީގެ  ަގއިލައްާވއިރުޞިއްޔަތުން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިހައި

 10މެންބަރުން ހިމެނިގެން ދާއިރުަގއި އެ  10 އެ ކޮށްފައި ާވގޮތުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  3ޝަނުގެ ކޮމި

ަގއި ވަކިަބޔަކު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަުކަގއި ޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަުނގެ ޤާނޫނުމެންބަރުންގެ ތެރޭގަިއ ޖުޑި 

ނޑަެއޅިގެން އެބަ އިނގޭ އެ ކޮމިޝަން ތެރޭަގިއ ބައިވެިރވުން  މަނާކޮށްފައި އެަބއޮވޭ. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ހަމަ ކަ

ްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށު 152ވެސް އެބަ ިތއްބެިވކަން. މާނައަކީ މިސާލަަކށް  ސިޔާސީ ބަޔަކު

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޝަނުން ހޮާވ ބޭ ފުޅަކު ނުވަތަ ިސޔާސީ ރައީސް ނުވަތަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހޮވާ ައުޅގަ

ވަންތޯ ވަކި ބަޔަުކ ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން. ޤަބޫލުފުޅު ކުރައް  ކުރާ ބޭފުޅަުކ މިގޮތަށް އެބަބޭފުޅަކު ޢައްޔަން

ގޮތަށް  އި ސިޔާސީ ޕާޓީގައި ނުހިމެނޭ ގޮތަށް އަެނއް ބަޔަުކ ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭވެފަމުސްތަޤިއްލު

ކުރުމަށް އެންމެ ވަނީނަމަ ދެން އިންސާފު ޤާއިމު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން އެކެލެިވގެން ހިނަގއްޖެ ަކމުގައި

 ެދްއވަފާނަންތޯ. ޅު ހަމައަކީ ކޮަބއިކަން ވިދާޅުވެރަނގަ

 

  ޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ޙުޝާމް ވަ

 ،މެންބަރުންނަކީ އެއްގޮަތކަށް 10މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  10ތިއްބަވާ.  މެންބަރުން އެބަ 10އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި 

ެމންބަރުންނަކަށް ވުމަކީ ވަރަްށ ނާދިރުކަމެއް. އެހެންވީމާ،  10އެއް ިފކުރެްއ ނުވަތަ އެްއ ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ 

. އެގޮތަށް ެވއްޖެނަމަ މިސާލަށް އެއް ޕާޓީައކުން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންެގ ންނިންމަމީ މެޖޯރިޓީ ވޯޓު އް މިހުރިހާ ނިންމުމެ

ތަފާތުެވްއޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮންމެެވސް ެއއްގޮަތކަށް މި ނިންމިގެން  އްބަވާ ޚިޔާލުފުޅާއަެނއް ޕާޓީައކުން ތި އިޚިޔާލުފުޅާ



  

ތަކާއި މިހުރިހާ ކަމަކަްށ ކަށް ތަފާތު ޚިާޔލުޭއެގ މާނައަކީ މިސާލަ  ނިންމޭއިރު ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މެޖޯިރޓީއެއް 

ސް ފައިދާ ވާގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، ކަށް ވެތަކަށް މި ނިންމެނީ. ހުރިހާ ފަރާކުރެވި ކޮންމެވެސް ެއއްގޮތަ ބަހުސް

ފުޅަކު ހުންނެވި ކަމުގައި ބޭ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކޮިމޝަނުގައި ޕާޓީތައް ތަމްސީލުުކރާ ބޭފުޅުން ނުވަތަ ޕާޓީއެއްގެ 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާެގ މަތިން ނިންމޭ ނިންމުމެއް ެވއްޖިއްޔާމުން ޭއެގ  ވިޔަްސ ދެން ތިއްެބވި ބޭފުުޅންނާ

ވެސް އި ގަން. ެއއީ ކޮންމެ ކަމެއް ނިންމުމުކަމަށް އަުޅަގނޑު ނުދެކެ އިތުރު ަމއްަސލައެއް އޮންނާނެ ،މައްސަލަެއއް

ތަފާތުވެދާނެ. ދެން އެ ތަފާތުތަކާއި އެއްކޮށް ދެފަރާތަށް ފައިދާ ވާގޮތަށް ނުވަތަ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް  ދެފަރާތެއްގެ ޚިޔާލު

ނީ. އެހެންވީމާ، ޭއގައި އެބަ ހިމެނޭ ހުރިހާ ކޮޅަކުން ހުރިހާ ނިންމުމެއް ނިންމަ ފައިދާ ވާގޮަތކަށް މި ނިންމާ 

ނޑު ދެޭކގޮ ބަތްާވ ސްތުަގއި ެއގޮތަށް ވަކި އެންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިވިސްނުމެްއގެ އިމްޕުޓް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުވަތަ ވަކި ދެ ޕާޓީެއއް ނުަވތަ އެގޮތަކަށް މެޖޯރިޓީެއއް ެއއް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ވާނަމަ 

 އެކަމުގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް. 

 

 އްެކވުން:މް ވާަހކަދެމުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު ދަންނަވާލާީނ މިވިދާޅުވީ އެްއޗަާކއި  ދެވަނަ ސުވާލަކީ ދެންމެވެްސ ތި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  ގުިޅގެން އަުޅގަ

ކޮމިޝަނުން އައި ކަމެއް ވަިކ ގޮތަކަށް ނިންމާފައި ވަނިކޮްށ އެ ނިންމި ނިންމުމާ ޚިލާފަށް އެްއވެސް ޯކޓަކުން ެއ 

ަމ ދެން ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްެގ ނައް ގެނެސްފިނުވަަތ އެ ބަދަލެ ގެންނަ އެ ބަދަލަކުން

   އްވާނެ ގޮަތކީ ކޮބަިއތޯ؟ކުރައިގެންެނވިއްޖެނަމަ ދެން ޢަމަލުޞިއްޔަތުން އެ މެންބަރަކަށް ވަޑަ ހައި

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ރީމް ކޯޓަށް. ދެން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމޭނީ ހަމައެކަނި ސުޕް

އިުތުރ އެކަމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން މެދުގައި ވާހަކަދަްއކަިއގެން ހަމަ ކަމަށް ވަންޏާމުން ދެން އޭގައި އިތުރަށް 

ެމްއ ނަމަ އެކަކަމަށްވާފިޔަވަެޅއް އެޅޭތޯ ނުވަތަ އެ ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް 

ވުން. އެކަހަލަ ކަމެއް ކަންނޭނގެ ދެން ކުރެވޭނީ އްދިރާސާކޮށް، އިތުރަށް މަޖިލީހަށް ލަފާއެރުވުން އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރެ

އްަޔތުން ވަކި، ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްތޯ ގޮތެއް ނިންމާނީ. އްަގއި. ދެން މެންބަރެއްގެ ހައިޞިއެގޮތަށް ވެއްޖެ ހާލަތެ

ނޑަްށ ފެންނަ ގޮތުގައި އެންމެ ލަފާފުޅަހަމަ ދެން އެގޮތަށް  ކަށް އެހުން ކަންނޭނގެ އެކަަހލަ ހާލަތެއްގައި އަުޅގަ

 ރަނގަޅު ފިަޔވަޅަކީ އެކަހަލަ ހާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެ ނަމަ.

 

  މް ވާަހކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު



  

ޖަވާުބގެ މަްއޗަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަްށ  ދެ. ދެންމެ ތި ދެއްިވ ވަނަ ުސވާލު އަދި ފަހު ސުވާލު 3އަޅުަގނުޑގެ 

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ތިލެއްވީމާކުރިމަމަށް ކޮށްލާ ހިތުން ކޮށްލާ ސުވާެލއް މީ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންގެ މަޤާ

ން އިޙްތިރާމާ އެކީަގއި އިންޓަރިވުއގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަތީމަ ައޅުަގނުޑމެކުރިމައްޗަށް ވަަޑއިގެން އަުޅަގނޑުމެން 

ނަމަ ޢަމަލުކުރައްވާނީ ވީ ީކއްެވގެންތޯ. އަދި ޮހަވއިފިމިދަނީ ކުރިއަށް. މި މަޤާމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހޮވަން 

 ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑަށް އަދި ތީމަ. އަޅުގައަޅުަގނޑު މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ އެފަދަ މަޤާމެއް އަދާކުރެވޭނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން އޮ 

އެްއޗެހި  އިނަމަ މިކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތެއް އަދި ދިރާސާކުެރވިފައި ނުަވތަ ޤާނޫނުތަކާއަނެއްހެން ދަންނަވާ

ޖެ ހާލަތެއްަގއި ނުވަަތ ކިަޔވާލެވޭނެހާ ަވގުެތއް އަިދ ނުލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް މި މަޤާމު ލިބިއް

ނޑު ެއންމެފަހުން އިލެކްޝަންސް ނަމަ އަޅުލިބިއްޖެ ނޑު ެއކަންތައްތައް ދިރާސާކުރާނަން. އެގޮތުން އަުޅގަ ގަ

ކިޔުުމގަިއ، އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ޤާނޫނުތައް ދިރާސާކުރުން ނުވަތަ ޤާނޫނުތައް ކުިރއިރުޮސއިކޮމިޝަނުގައި 

ނޑުއަހުލުވެިރވެފަ ނޑު ށް މި މަޤާމަ ދެޭކގޮުތގައި ިއވާނެ. ދެން ެއހެންކަމުން އަޅުގަ ނޑު އަުޅގަ ކުރިމަތިލީއިރު އަުޅގަ

މި މަޤާމު އޮންނާނެ ކަމަށް ދެކިގެނެްއ ނޫން ކުިރއަކުން ހުީރކީ މިކަމަށް ތަްއޔާރުާވކަށް. ެދން މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ 

ނޑު ނަމަ އަރެވޭތީ. ދެން އަޅުަގނޑު ހޮވިއްޖެކުކުރެވޭނެ ކަެމއް ކަމަްށ ޤަބޫލު މި އިޢުލާނު ކުރެއްވީމަ އަުޅަގނޑަށް ުޅގަ

މާއެއް އަދާކުރާެނކަމުގެ ޔަޤީންކަން ައޅުަގނުޑ މި މަޤާމު އަދާކޮށް، ހުރިހާ ޒިން ކުރެވުނު އެންމެ ރަނގަަޅކަށް 

 އަރުވަން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ދާޅުެވއްޖެ މައްސަލަެއއް ކަމަށް ޖޭ.އެސް.ސީން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ. ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވި

ނޑި  ނުޑގެ ުސވާލަީކ  ންމެއެ ޔާރު ަޢލީ ޙަމީދުގެ މައްސަލަައކީނިންމާފައި އޮތް ފަ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމަށް. ެދން އަުޅގަ

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަީމދު އެ ވީިޑއޯމިހާރު  ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު ަކމަކަށް ޔަޤީން ނުާވ ކަމަށް ފަ ތަކުން ފެންނަނީ ފަ

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު ނޫން  ޔަޤީންކަމާއެކު އެހެން ދެންނެވެން ނެތް ކަމަށް ޖޭ.އެސް.ސީން މި ވިދާޅުވެފައިވަނީ. ފަ

ނޑިޔާރު ކަމުަގއި  ޔަޤީންކަމާެއކު ދެންނެވޭ ކަމަކަށްނުވޭ. އެހެން، މިކަހަލަ ހާލަތެއްގައި އޮްނނައިރު ކަމެއް ެވސް ފަ

ވެސް ކަން ޔަޤީން ނުވާިއރު އޭނަ ނޫންކަން ކެތްގެ މަތީގައި. އެއީ އޭނަރައްޔިތުން ވެސް މި ތިބީ ޝައް ދެމިހުރުން،

ނިޑޔާރު ކަުމގައި އެ ޭބފުޅާ މިކަން ކޮންމެވެްސ  ޔަޤީނެއްނުވޭ. ކޮންމެވެްސ ެއްއގޮތަކަށް ޔަޤީން ނުވާހާ ހިނދަކު ފަ

 ގޮތަކަށް ނިމެންދެން ހުރުމާ ދޭތެރޭގައި ކިހިެނއްތޯ ދެކެަވޑަިއގަންނަވަނީ. 

  



  

 ޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ޙުޝާމް ވަ

ދު ކަމެއް ުނވަތަ އެހެން ޔަޤީން ނުާވ ކަމަށް ދެއްތޯ. ަޙމީ ނިންިމ ނިންމުމުގައި އެ ވިދާުޅވަނީއަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި 

ބޭފުޅެއްގެ މަަސއްކަތުްނ  ގެ ަމއްޗަށް ބަރޯާސވެ އެ ކަމަށް. ދެން މިސާލަކަށް ޝައްެކއް ކަމެއް ޔަޤީން ނުވާ ބޭފުޅެއް

އެއީ ކަމެއް އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުގައި އެހާ އިންސާފުވެރި ަކމެއް ނޫން.  ކަމެއް ކުރުމަކީތަ އެކަހަލަ ދުރުކޮށް ނުވަ

ނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އެޭޅއިރު ނެތް މިންވަރަށް އެކަމެއް ޔަޤީން ުކރެވެންޖެހޭނެ. ޚާއްޞަކޮށް ޤާ ނިންމުމުގައި ޝައްެކއް

ޮއެވއްޖެ  ަޝއްެކއް ފިޔަވަޅު އެޅެނީ. އެހެންވީމާ، ނެތް މިންވަރަށް އެކަމެއް ޔަޤީންވުމުން އެކަަމށް ޝައްެކއް

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ދެން މީގައި ވަރަްށ  ހާލަތެއްގަިއ އެފަދަ ފިަޔވަެޅްއ އެޅުމަީކ އަުޅގަ

ަގއި ިމ މުންގެ ތެރޭނުވަަތ އާންމުންގެ ތެޭރގަިއ އިތުބާރު ެގއްލުމާއި ތައްތަެކއް އެބަ ހިނގާ. މި އާންބޮޑެތި ކަން

މިހުރިހާ ކަމެއް އޮތްއިރު އެކަހަލަ ފިަޔަވޅެއް އަދި އެހެން އެޅުމަކީ ެއހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް  ތަާކއިވާހަކަދެކެވޭ 

ނޑު ދަންަނވާނީ  ނޑަކަށް ނުެފނޭ. އެއީ ޝަްއކެއްރަނގަޅު ކަމެްއ ކަމަށް އައެއީ އަދިވެސް އަުޅގަ ނެތް  ޅުގަ

ން ައޅުަގނޑު ައދި އިތުރަށް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ މިސާލަކަށް ައސްލު މިންވަރަށް ޔަޤީން ނުވާީތގެ އިނގޭތޯ. ދެ

މުންގެ ތެރެއިން ެއކަމެއް ަޔޤީންވާވަރަށް އެ ހެކި ހުށަެހޅިފައި ނެތީމައޭ މިކަންތައް ިއ ނުވަތަ އާން އެކަމެއް ވެފަ

ވަޅެއްނޭޅޭނެ. ެއީއ ދި ފިޔަޔަޤީން، ނުނިންމި މިއޮތީ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާމުން ެއގޮތަށް ބަލާފައި ވެއްޖިއްޔާމުން އަ 

 ވީމަ ފިަޔވަެޅއް ެއޅޭނީ.ޔަޤީންާވވަރު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނ ނޑުމެްނގެ ފަ ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އަުޅގަ ވެްސ  ލާއިރުިޑޔާރުންނަކީ އިސްލާްމދީނަށް ބަލައިއާދެ! އަުޅގަ

ނޑަށް ބަ ލާއިުރ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުން ޝައްުކގެ ނަޒަރުން ދެކޭ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ގޮުތގައި ތިބުމަކީ ެއއީކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އެހެން ކަމުން ދެން ތި ބޭފުޅާ  ބަޔަކަށް ފަ

ނޑަށް ހަމަ ހީވާ ގޮތް އަ ނޑު މި ދަންނަދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް. އަުޅގަ މުންގެ ވިސްނުމާ ވާލީ. ދެން އާންޅުގަ

ނޑިޔާރުންާނ  އެްއގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަްއަވންވެގެން ޖޭ.އެސް.ީސއަށް ވަަޑއިގަންަނވަނީ. ވަަޑއިގަންަނވާިއރު މިހާރު ފަ

ދޭތެރޭ ރައްޔިތުންގެ ސެޓިްސފެކްޝަން ލެވެލެއް މެޝަރ ކުރަންޏާމުން އޮން އަ ސްކޭލް އޮފް ވަން ޓު ޓެން، 

 ށްތޯ ދެކެަވޑަިއަގންނަވަނީ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނީ؟ކިހާވަރެއް ކަމަ

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނިޑޔާރުންނަށް ވެއްޖިްއޔާމުން. ނޑިޔާރުންނާ ދޭތެރޭަގއި، ުޖމްލަ ގޮތެއްަގއި ހުރިހާ ފަ  ..ފަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ



  

 ޓިްސފެކްޝަން އޮންނަ ވަރެއް މިާހރު މާޙައުލަށް ބަލާއިރުަގއި.ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ސެ

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑިޔާރުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅު ނިޑޔާރުންަގނޑަށް ހީވަނީ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެފަ ނާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންނޭނގެ މި ފަ

 މުންގެ ބޮޑަށް މައްސަލަ...އާން

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ޒައިނާރޮ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 .އެހެން ވެއްިޖއްޔާ ސުޕްރީމް ޯކޓު ރޭޓްކޮށްދެްއވާ އެހެންވީރު

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

 .5އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުެގ ަފހު ސުވާލަީކ މަނި ކުފާނު ެވސް މިތަނަށް ވަަޑިއގެންނެިވއިރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އޯކޭ. ދެން އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މިއޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަން. ދެން މި މަޖިލީހަކީ ސިޔާސީ ތަނެްއ.  ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ޕާޓީއެއް ފޭވަރ ކުރާނީ ތަުކގައި ެއއްެވސް ގޮތަކަށް ަވިކ ގެ ުސވާލަކީ މަނިކުފާނުގެ ޖަވާބުއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނިއްޔާ ހިތާއި ރޫޙުން ނޫ ރަްއވަންތޯއޭ މިވެނި ގޮތަކަށް ޖަވާބުެދއްވީމަ ކަމަށް ހީފުޅުވަޑަިއގެން ޖަވާބުަތއް އެބަ ތަރުތީބުކު

 ކުރައްވާ ގޮތަށްތޯއޭ ތި ިވދަޅުވަނީ. ޤަބޫލު

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑު ހުރިހާ ޖަވާބެއް ވެސް މިދެއާދެ!  ައޅުަގނުޑ ނުވަތަ  ނޑުގެ ހަމަ ވިސްނުން ހުރި ގޮތުންނީ އަުޅގައަުޅގަ

ނޑަކަށް މި ވީހާ ބަޔަުކ ކުރިއިރު ވަިކ ާޕޓީއެްއ ނުވަތަ ވަިކ ތަނަށް މަސައްކަތް ދެކޭގޮތަށް މި ފެންނާތީ. ދެްނ އަުޅގަ

މަަސއްކަެތއްަގިއ  ރުހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޖަވާބެއް ވެސް ނުދެން. ނުވަތަ އަޅުަގނޑު ެއއްވެސް ނުބަތަ ވަކި ބޭފުޅަކު

ނަޑކީ މިވީހާ ތަނަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްަގއި އަނެއްހެން ެއއްވެްސ  އެކަހަލަ ކަމެއް ނުގެްނގުޅެން. ދެން އަޅުގަ

ކުިރއިރު ވަރަްށ ކްޝަން ކޮމިޝަުނގައި މަސައްކަތްގޮތަކަށް ުއޅެފައި ހުރި ފަރާތެއް ނޫން. ދެން އެގޮތުން އިލެ

ދޭށޭ ކިޔާފައި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން. ރާތްތަކުން ވެސް އެބަ އާޭދ މި ގޮތްގޮތް ނިންމައިރައްޓެހިންނާއި ތިމާެގ ފަ އިންގިނަ

ނުޑ  ކުއެކަމަ ނުޑ ކޮމިޓްވެަފއިާވވަރުްނ އެފަދަ ެއއްވެސް ކަމެްއ ހަމަ އެ ވެސް އަުޅގަ ަވޒީފާއަށް ައުޅގަ



  

ނޑު ދޭ ޖަވާެބއް ދެނީ. ކޮށްފައިނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަކި ފަރާތެްއގެ ރުހުމެއް ހޯދާކަށް ނޫން އަޅު ގަ

ނޑު   ޮގތަށް މިދެނީ.ޖަވާެބއްގެ އަޅުަގނޑު އަމިއްަލއަށް ފެންނަ ގޮތް ދެން އަޅުަގނުޑގެ ނިްނމުން އަޅުގަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

އިންތިޚާބުވެ ވަަޑއިގެންފި ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ނޫން ނަމަ  އަށް. ތި ބޭފުޅާ މި މަޤާމަށް އެޕޮއިންޓްޝާމް ކޮމިޓީހު މަރުޙަބާ

މުންގެ ގިނަ ބަަޔުކ ަރްއވާނީ. އާންމުންގެ ފަރާތުން ތަމްޞީލު ކުރަްއވާ ބޭފުޅެްއގެ ގޮތުަގއި ތަމްޞީލު ކުނަމަ އާން

އެހެން ޝަން މިއޮންނަނީ. ވެސް އެ ކޮމި  ދެކޭގޮުތގައި ެއއް ބާރެްއގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ބާރެއްގެ ގޮުތގައި މިހާރު

ރައްޔިތުންގެ ނީ އެތާ އިންނަވާވަން އި އިހުސާސްަތްއ ތަމްޞީލު ކޮށްދެއްވާއިރު ތި ބޭފުޅާ ރައްިޔތުންގެ ވިންދާކަމަށް

ނޑުަތކުގެކުރާ އުސޫތޯ ނޫނީ އަމިއްލަައށް ޤަބޫލުޙައްޤުަގއި އިނޭގ ތެެރއިންތޯ؟ އިންސާފަށްކަން  ލާއި މިންގަ

މަތުތައް ނަ ބަޔަކު ތަާފތު ގޮތްގޮތަށް ތުހުނީ. ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ގިއަޅުަގނޑަށް ކަންތައްތައް ިނންމަވަން ޖެހޭ

ންމާލާނީ. ނޫނީ ތި ބޭފުޅާ ނިތި ބޭފުޅާ ޑީލް ކުރަމުންދާއިރު އެތާނަގއި ައޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ގޮަތކަްށތޯ 

ފެންނަ ރަނގަޅު ގޮތަކަށްތޯ  އަށްއިންސާފާއި ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ތި ބޭފުޅާެއ ޤަބޫލުކުރާ ކުރައްވާ ރަްއޔިތުންގެ ޤަބޫލު

 ނިންމަވާނީ؟

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑު ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ހަމަ އިންސާފަށް އިނގޭތޯ. ދެ! އަޅުަގނުޑގެ ހުރިހާ ނިންމުންއާ ތަކެއް ވެސް، އަުޅގަ

އިން ވެސް ަވކި ބަޔަކު ދެން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާމުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެ 

ސާސްތަކެއް ނޫން މި ންވުމުން ހުރިހާ ރާއްޔިތުންެގ އިޙްނިކުންނަނީ. ނޫނީ ވަކި ބަޔަުކ މި ޚިޔާލުފާޅު ކުރަނީ. އެހެ 

މުޅި  ތަކެއް މި އިނގެނީ. އެހެންވީމާ،ވަކި ބަޔަުކ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލު ކީ ވަކި ބަޔަކު ހަމަ ނިކުމެ، ނުވަތައިނގެނީ

ފަދަ ޚިޔާލުތަކަކަށް ނުދެވެދާނެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ޮކންމެ ގޮތަކަށް ބެލިކަމުަގއި ށްދޭމުޖުތަމަޢަށް ރަމްޒުކޮ

ވީނަމަވެސް މިކަމަކީ ހަމަ އިންސާފުގެ ތެރެއިން ހިނގާނެ ަކމެއް ކަމަށް ދެކޭތީ އަޅުަގނުޑގެ ހުރިހާ ނިންމުމެއް ހަމަ 

ޖެހުން ލިބިދާނެ އެ ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ނުތްހަމަމިސާލަކަށް ރަްއޔިުތންގެ ހިއެގޮތަށް އިންސާފަށް ނިންމާނީ. ދެން 

ކުރާ ކަެމއް ތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން ސުވާލުނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކަށް. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް ަރއްޔިތުންގެ ހި

ށްދޭ ކަމެްއ ނުވަތަ އިތުރަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް އެ އޮންނަ ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން އެ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮ

ނޑަްށ ފެންނަ ގޮތުގައި އެފަދަ  އެފަރާތަކަށް ވީއެންމެ ރަނގަަޅކަށް ތަފްޞީލުކޮށް އަންގައިިދނުން ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

މަ އިންސާފަށް ނިންމޭނެ ކޮންމެ ގޮެތްއ ވިޔަްސ ނިންމުންތަކަކީ ހަދެން ހާލަތެއްގައި އެންމެ ރަނަގުޅވާނީ. 

 . ކަމަށް ންސާފުން ނިންމޭ ނިންމުންތައްންތައް ެވސް ވާނީ އިއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑުގެ ނިންމުނިންމުންތަ

 



  

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ބަލާ ތަނެއްތޯ؟ ނޫނީ ސުލޫކީ  ސް ކޮިމޝަނަކީ ޖިނާޢީ މައްސަލަޝަލް ސަރވިުސވާލު. ޖުޑިއަޅުަގނުޑގެ ދެވަނަ 

 މައްސަލަ ބަލާ ތަނެއްތޯ؟

 

  ޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ޙު

ނިޑޔާުރންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލާ ަތނެއް.  ސުލޫކީ މައްސަލަ. ފަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށި

ނޑަށް ޤަބޫލު 3 ނިޑޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްސަވަނަ ސުވާލު. އެހެން ކަަމށްވާއިރު އަުޅގަ ަލއަކީ ޖިނާޢީ ުކރެވެނީ ފަ

މަތު މައްސަލައެއް ޮގތުގައި. އަދި އާންމުންގެ ތެެރއިން ގިނަ ބަޔަކު ތުހު މައްސަލަެއއް ގޮތުަގއި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ

ނޑިޔާެރއްެގ ގޮސް ަނޒާޙަކުރަނީ އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެ ތުަގއި. އެހެން ކަމަްށ ތްތެރިކަން ެގއްލިފައި ހުރި ފަ

 ނަމަ އިސްތިޢުފާދެއްވާނަންތޯ؟ދު ވާހިނދު ޙުޝާމަކީ ޢަލީ ޙަމީ

 

  ޙުޝާމް ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ކުރާ ގޮތުަގިއ، ފާދޭނަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުށް ވެއްޖެނަމަ ައޅުަގނޑު ިއސްތިޢުއަޅުަގނޑު އެފަދަ ހާލަތެްއގަިއ ހުރި ކަމަ

ންނަ އިތުބާުރ ންގެ ެތރޭގައި އެ އޮމުއެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެިރވެްއޖެނަމަ އިތުރު، އާން އަޅުަގނޑު ޟަމީރު ދެޭކގޮތުަގއި

ލްޒާެމްއ މުގައި ވީނަމަެވސް އެފަދަ ބޮޑު އިެނތް މިންވަރަށް އެކަމެއް ހެކިޮކށް ނުދެވުނު ކަ އެއޮތީ ގެއްލިފަ. ޝަްއކެއް

ނޑަކީ  މުންގެ އިތުބާުރ ންޏާ ައޅުަގނޑު ެދކޭޮގތުގަިއ އާންމަޤާމުަގއި ހުރި ބޭުފޅެއް ވައެ އެޅުިވ ައޅުަގނުޑގެ، އަުޅގަ

ނުޑ އިސްތިޢުހޯދުމަށް ނަމަވެސް އެކަންަތްއތައް ވީހާވެްސ ބޮޑަށް އެކްްސޕްލެއި ފާދޭނަން. ދެން ން ކޮށްދީފަިއ އަުޅގަ

ފާދޭނަން އެފަދަ އަޅުަގނުޑ އިސްތިޢު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްފަހު ހުރިުކރެވެން އަންގައިދިނުމަށް ޙަޤީޤަތް 

 ހާލަތެއްގައި.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. މުޙައްމަދު ޙުސައިްނ އަދި ބޭނުންފުޅުވޭތޯ އިތުުރ ފުރުޞަތެއް؟ އެހެންވީމާ، 

ނަވާތީާއ ުނގަންބޭފުޅަކު ުސވާލަކަްށ އެދިަވޑައި މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސުވާލުަތއް ނިމުނީ. އިތުރު

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވަރަށް  އަދާުކރަން މި ކޮމިޓީން އިނގޭތޯ. ޝުކުރުޝާމް ވަރަށް ބޮޑަށް އެްއކޮށް ނިންމާލަން. ޙު

ނޑުމެން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަްށ  ބޮޑަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ ިއބްރާހީމް. އަޅުގަ



  

ދާގެ )ޅ(ަގއި ވަނަ މާއް 152އަސާީސގެ ދަންނަވާލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނު މަނިކުފާނަށް މި

ނަޑައޅާ މީހަކު ހޮވުމަށް ޓަކައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާން މުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނަށް ކަ

މަޖިލީހުން ހުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މި ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރެވިަފިއވާތީ. 

ސްޓުަގއި ހިމެނިފައި އޮތީމަ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ ހުރިހާ ކޮމިޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު މި ލި

މި މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތި ބޭފުޅާއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން މި ކޮމިޓީން 

ނަޑައޅާފައި މިއޮތީ  ނޑުމެން މަނިކުފާނާ ކޮން ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުެރއްވުުމގަިއ މި ކޮމިޓީން ކަ މެވެްސ އަުޅގަ

ފާނާ ސުވާލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު މަނިކު، . އެހެންވީމާމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ވަރަކަށް ސުވާލުކުަރްއވަިއ ޭބނުންފުޅުވާ

ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ތި ބޭފުޅާ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ހިްއސާކޮށްލަން އަމިއްލަ ތަޢާރުފުގައި ެއްއޗެއް ވިާދޅުވާން 

 ޅުވާ ކަމަށްވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު އަރުވަން އިނގޭތޯ. ބޭނުންފު

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑަކީ ކާުކކަން ކޮންމެވެްސ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ނޑަށް ކިޔަނީ އިބްރާ ނުޑ، ައޅުަގނޑަީކ ހީމް އަޙުމަދު. އަޅުގަ ވަރަކަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެހެން. ދެން އަޅުގަ

ކުރި ފަރާތެއް. އެއީ ހަމަ މި މަޤާމުގައި އިންތިޤާލީ ގައި މަަސއްަކތްޝަލް ސާރިވސް ކޮމިޝަނުމީގެކުރިން ޖުޑި

ނުޑެގ އޭރުގެ މަސަްއކަތުގެ ތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްަޞކޮށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ބެްނުޗ  މަރުޙަލާގައި. ދެން އަުޅގަ

އަލަށް  ޝަލް ސާރވިސް ކޮިމޝަނުގައި އެ ތިބި މުވަްއޒަުފންތައް ޚާއްޞަކޮށްވާލުމަށް އަދި މިހާރުގެ ޖުޑިކުލަ އެ

ނޑުެގ  ވީާމ، މުވަްއޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމާ އެއުފެދިގެންދިޔަ ތަނަކަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއްަގއި ހަމަ ވަރަށް އަޅުގަ

ނުޑ މަސަްއކަތް  ޮކށްފައި ހުންނާނެ. އަދި ބަެއްއ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮްށ ޤާބިލުކަން ތަންދިން މިންވަރުން އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ ހެދުން ކަހަލަ. އަދި މުޅި  ލަ މަސައްކަތްަތއް ވެސް ކުރިން ކަހަ އަޅުަގނޑު ބަެއއް ފަ

އި ޖުޑިޝަރީގެ މުަވްއޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާިއ ެއަކންތައްތަކާއި އަދި އެމީހުންެގ މަސައްކަތްތަްއ ރޭވިފަ 

ށް އެތާނގެ ބަެއްއ ހުންނާނެ ގޮތާއި އެމީހުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދުަތކާ ެއއްެޗއްހި އަޅުަގނޑު މެލޭޝިޔާ އަށް ދަތުރުކޮ

ވިުއކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑު މި މަސަްއކަތް ވެސް ރހެދުމަށްފަހުގައި އަދި ަބއެްއ ފަރާތްތަކާ އިްނޓަ ތަންތަން ބަލައި

ނުޑ މިކޮށްފައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ކުރިމަތިލާ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތައް އަުޅަގނޑަށް ހަަމ  ގަ

ނުޑ މަސަްއކަތް ވެސް  ވަރަށް ސާފުކޮްށ ފެންނަ ކަަހލަ. އެީއ އޭުރަގއި އެކުަލވާލެުވނު ހުރިހާ ކޮމިޓީއެްއަގއި އަުޅގަ

ކޮންމެ ވެިރއަކު ވެސް  ވަޑަިއގަންަނވާ ފަހަރަށް ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ކުރިން. ޢާއްމު މެންބަރެއް ގޮުތން ހުރީތީވެ ވަރަށް

އެއީ ަރއީެސއްގެ ގޮުތގަިއ ހޮޭވ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފުރުޞަތު ދެްއވި މަސަްއކަތުަގއި އުޅެން. 

ނޑަށް ވަަރށް އެ ވިޔަްސ  ރު ކަމަށްއަރިހުަގއި މަސައްކަތްކުރުމަށް، ެއއީ ީސނާ ޒާހި ބޭފުޅުްނގެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

ނޑާިއ  އެ  ޙަސަން އަފީފް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ޭއގެފަހުން މުޖުތާޒު ފަޙުމީ ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ބޭބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑު ވެްސ  މެދުގައި ވަރަށް ޚާްއޞަ ގޮަތކަށް މަސައްކަުތގެ މާހައުލުގަިއ އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެްއވި. ެއއީ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އެބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތަްށ ވަގުތު ދެްއވީތީ  އެ ނޑު ވެ އަުޅގަ ހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ މި މަޤާމު އޮންނަގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއއް ނުކުތާއަކީ. ެދވަނަ ކަމަކީ ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލޯޔަރުންނަށް އެަބ ލިބޭ އެކަކު އިންތިޚާބުކުަރން އެމީހުންގެ ފަރާތުން. އެ  000ތިބި  ކަމަކު އަުޅގަ

ވެސް ޯލޔަރުންގެ ބަެއއް މިބައިގެ ެތރޭގައި ވަރުގަދަކުރަމުންދާތަން. އެހެންވީމާ، އެހެނިހެން  ފެންނަނީ އަނެއްކާ

ބޭފުޅުން ވެސް އެކަމާ މެދުގައި ސަމާލުކަން  ވެސް ކޮންމެވެސްަވރަކަށް މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރުން އެއީ ތި ދިމާލުން

ނޑު ދަން ދެއްވަންޖެހޭ ކަހަލަ މުންގެ ފަރާތުން އެ އަންނަ ބައި ނަވަން ބޭނުންަވނީ. އެހެންނޫނީ އާންކަމެކޭ ައޅުގަ

ނޑަށް ލަާފކުރެވެނީ. އެއީ ވަރަށް ފަންނީ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޝަނުގަިއ  ތަންކޮޅެއް ކުަޑވެގެން ހިނގަިއދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ފަންނީ ބޭފުޅަކަްށ ެވސް ފުރުޞަތު ދެްއވުމަޭށ އެްއގެ އި ެއކުަގއި އެހެން ދާިއރާތިއްބަވާނީ. އެ ފަންނީ ބޭފުުޅންނާ

 އިުރގައި ންބަރަކު ހުރުމަށް މި އެކުލަވާލި މުންގެ ފަރާތުން މެކޮމިޝަނުަގއި އާންއަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވޭ ގޮތުަގއި މި 

ނޑު ހިއްސާޮކށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.   ވެސް ެއކުލަވާެލވިފައި އޮންނާނީ. އެވާހަކަ އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ ފުރަތަމަ އަޅު މުގައި ެއންމެށް ދިއުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަ އާދެ! ގަ

ދުކުރަނީ މިފަހަރު. ވިދާޅުވެއްޖެ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި އެ ކޮމިޝަނުަގިއ ސުވާލެއް ކޮށްލަން ކަމަށް ޤަޞް

ނޑު ިހތަށް މިއަރަނީ ދެން މިހާރު ކޮމިޝަނަށް ވަޑަިއގަތުމުަގިއ މަސައްކަތް ކުެރްއވި ވާަހކަ ެވސް . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލަ މަސައްކަތްތަެކއް ދުތަކެއް ޮކންކަހަސްނުންފުޅު ގެންގުުޅްއވަނީ އާންމުންެގ ތެރެއިން ކޮންކަހަލަ މަޤުޞަތި ވި

 ބާަވއޭ އެތާނގައި.ކުރަްއވަން

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ައބަދު !އާދެ ވެސް  ވެސް ައޑުިއވެނީ ޖުިޑޝަރީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވާަހކަ. ދެން ކުރިން އަުޅގަ

ނަޑކީ.  އަޅުަގނޑު ހަމަ އިޝާރާތްުކރި ގޮތަށް އޭގެ ވަރަށް ގިަނ މަސައްކަތުަގއި އުެޅވިފައި ހުރި މީހެއް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަންކުރުުމގައި ހުރި ދަތިތަ ކާއި އަދި އެކަން ކުިރއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑަށް އެަބ އެނގޭހެން. އެހެންވީމާ، ެއަކމުގައި ައޅުަގނޑަށް ދެވެން ޮއތް ފުލް ސަޕޯޓެއް ދީގެން 

ނޑު އެ  ދިމާއަށް  އެކަން ެއގޮތުަގއި ކުރަން ބޭނުންވާތީ އަޅުަގނޑު އެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލަނީ. އެއީ އަުޅގަ



  

 ބޭނުމަކީ ވީހާ ވެސް ޝައުޤުވެިރކަން ހުރިކަމަކީ. އެނޫން އެްއވެސް ޝައުުޤވެިރކަމެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ހަމަ 

 އިންޞާފު ހެޔޮގޮތުަގއި ާގއިމުކޮށްދިނުަމށް މަސައްކަތްކުރުން. ޢަދުލުރައްޔިތުންނަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ބައެއް ބޭފުޅު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނާ ދޭމި ން ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންކަމާއި ދޭތެރޭަގިއ ދެން އަޅުގަ

މިހާރު އަޅުަގނޑު މި މަސަްއކަތްތަްއ  ސް ފާުޑކިޔަުމން އެބަދޭދޭތެރޭގައި ވެ ވެސް އަދި ުޖޑިޝަރީއާ

ނޑު ހިތަށް އެބައަރާ އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ކިހިނެއްބާއޭ ދެކެވަ ަޑިއގަންނަވަީނ ކުރަމުންދާއިރުަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ކަންކަން އެމިހާރު ހުރި ފާޑުކިޔުންތަކާ މީގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ޭދތެރޭގައި ކިހިެނއްބާއޭ ދެެކވަަޑއިގަންަނވަނީ. 

 ސާފުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭުނންވި. 

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވެސް ބައްދަލުވެަފއި  ހުންނަ ބޭފުޅުންނާ އަޅުަގނޑާ ލުދޭތެރޭގައި އެކި ަވއްތަރު ވައްތަުރގެ ޚިޔާ  އާދެ! ކޮމިޝަނާ

ނޑުމެން މުޢާމަލާތުކުރެވިފައި ވެސް ެއބަހުރި. ތެދެއް ކޮމިޝަނުން  އަދި އެފަދަ ބަެއްއ ބޭފުޅުންނާ އެބަހުރި. އަޅުގަ

ެއއް ބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ ކަންަތްއތައް އެބަހުރޭ. ބަެއއްފަހަރަށް ކޮމިޝަން އުފެދިފައި އޮްތގޮުތން ވެސް ބަ

ޚިޔާލު އުފައްަދވާ. އަދި ހަމަ އެގޮތަށް އަނެއްބައި ފަހަރަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި މެދުަގއި މިސާލަކަްށ 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންުކރެއްވި ހަ އިރު، މިސާލަކަށް ރާްއޖެތެރޭގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯަޓކަށް އަސްލުަގއި ިއސްލާމީ މަ ފަ

ޢައްޔަންކޮށްފިްއޔާ އޭަނއަކީ ދެއަތް ބަނދެފައި ހުރި މީހެއް އަސްުލގަިއ. ޢާއްމުކޮްށ  ޝަރީޢަތް ނުދަންނަ މީހަކު

ދިމާވަނީ ވަރި ކަިއވެނީގެ މައްސަލަ. ދެން ތަރިކަ މުދަލުގެ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، ިމކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރަން 

އް އޮންނާެނ ވަރަށް ބައިވަރު. އޭަނ ނޭނގޭ މީހަކު ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ އޭނަގެ ފަރާތުން ދިމާވާނެ މައްސަލަތަ

ިވއުަގއި ކޮމިޝަނަށް ފާޑުކިޔާނީ. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްަތްއ ރހިތްހަމަނުޖެހިގެން ނިކުމެ ދޭ އިންޓަ

 ކޮށްގޮތުން ަބެއއްފަހަރު ނިކުމެ މީޑިާއގަިއ ފުލްދިމާވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ކަންަތއްަތކާ ބެހޭ 

ވާހަކަ ދައްކާލުުމގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްފަ އެއް ނޯވެ. އެއީ ދިމާާވކަމެއް އެީއ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޝަނުގެ ތެރެއިްނ  އެހެން ހުރި ކަންތައްަތްއ ވެސް ހުރޭ އެބަ. އެަކންކަމަކީ އަުޅގަ

މުން ވަރަށް ންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނީމާ އާންމުންނގަުޅ ކުރެވިއްޖެްއޔާ ނިކުމެ އާއިޞްލާޙުކުެރވިގެން ރަ

ނޑުމެންގެ ހަމަ  ފަސޭހައިން ޤަބޫލުކުރާނެ އެކަންތައްތައް. އެހެންވީާމ، ކޮމިޝަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

މަ ޅުވާލުން ބޮޑުކުރަްނވީ. ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެެކވޭ ވާހަކަަތކާއި ގެެނވޭ ޕޮިއންޓް އޮފް ިވއުސް ހަހު

މުން ބަލައިގަްނނާނީ. ދެން ބައެއްފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ގަޅުކުރި ވަރަކުން ެއަކންކަން އާންރަނ



  

ނިޑޔާރުންނަށް ހެދިފައި ހުންނަ ބައެއް ކަހަލަ ކުދިކުދި މިސްޓޭކްސް އެއީ ކޮމިޝަނަށް ރަނގަޅު  ފާހަގަކުރެވުނު ފަ

ނ ނޑުމެން ތިބިއިރު ދިމާވި ކޭހެްއގައި ާއއިލާެއްއެގ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. މިސާލަކަށް އަޅުގަ ޑަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނިޑޔާރު ހަމަ ހުރިހާ ވާހަކަ ެއއް ދަްއކަމުން  2 ދަރިން ތިބި ާއއިލާ ެއއް ަބއްޕަ، މަންމަ ނިޔާވެ މުދާ ބެިހއިރުަގއި ފަ

. އަނެއް ކުއްާޖއަށް މުދާ ދައްކަމުން އައިސް ުޙކުމުަގިއ މިލިޔަނީ ދޮށީ ދަރިފުޅަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ދިން ވާހަކަ

ދޭށޭ. އެ ޭއަގިއ މިހެން ހަދައި ނުލިބިގެން އޭނަ އަންނަނީ ކޮމިޝަނަށް. އެކަމަުކ ކޮިމޝަނަކުން ނުބުނެވޭނެ

ކޮމިޝަނުން ބުނާނީ އިސްތިޢުނާފަށް ދާށޭ. އިސްތިޢުނާފުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި އޮތް ކަަމށް ވެއްެޖއްޔާ ކޮމިޝަނުން 

ކަމެއް ނެޭތ. އެކަހަލަ ޖަވާބުތަެކއް އަްނނާނީ. އެހެންނަމަވެސް،  މެންނަށް ކުރެވޭނެބުނާނީ ދެން ތީގައި ތިމަން

ނޑުން ބަލާއިރުަގއި އޭނައަށް އެބަހުރި  ނޑިޔާުރގެ މިންގަ ދިމާލަށް ދާނީ އެހެން  އޭަގއި ދެވޭނެ އަދަބުތައް. ެއއާފަ

ޝަުކވާ ކުރާށެޭކ. އެހެން ދިމާވި ަމއްސަލަ  ގޮތަކަށް އަތުެވއްޖެްއޔާ. އެެއްއ ނުވެްއ ބުނެވޭނެ ކޮމިޝަނަުކން އޭނަެގ މި

ނޑިޔާރަށް އެ ުޙކުމް ޮކޕީ ޕޭސްޓު ހެދިފައި އޮ ތީ ވެސް އެބަހުރި. ދެން ެއއީ ހަމަ ވަރަށް ކުޑަ މިސްޓޭެކްއ ފަ

ވަނަ އެތީަގއި ވެސް އެކެްއގެ ނަން މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން ހުންނަ އެއްޗެހި އަސްލުަގއި. އެމީހާގެ ނަން ދެ

ނޑުމެން ހަމަ އިންާސނުން އެކަހަލަ ކުދިކުިދ މިސްޓޭކް ހެދިފައި ހުންނާނެ. އެ ޤަބޫލުކޮށްލާފަިއ ޙުކުްމ އަޅުގަ 

ބަދަލުކޮށްލާ ކަހަލަ ކަމެއް ެއއީ އަސްލަށް ބަލައިިފއްޔާ. އެކަމަކު އޭނައަށް އެ ހިފަިއގެން އަންނަން ޖެހުނުއިރު 

. އަޅުަގނޑުމެން މި ޝަކުާވ ކޮމިޓީން އޭރު މައްސަަލ އިސްތިޢުނާފުގެ މުއްދަތު ެވސް ފާއިތުވެ ޮގސްފައި އޮތީ

ނޑަށް އޭަނ  ނޑުމެންނަށް ެއކަން ފާހަގަކުެރވޭ. އެކަމަކު ޮކމިޓީ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްަޔތަކުން އަުޅގަ ބެލިއިރު އަުޅގަ

ވެްސ  ވާހަކަ އެްއ ނުދެއްކޭނެ. އެހެން އެބަހުރި ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާ، ިމއީ ގާތުަގއި އެ

 ހުރި ބައެއް ކަންަތްއތައް އަސްލު.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ކަންތައްތައް. މިހުންނަނީ ރަނގަޅުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވސް ކުަރއްަވއިފި. އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުަގނުޑގެ އެންމެފަހު ސުވާލަކީ ދެން ވަަރގިނަ ކަްނތައްތައް ފާހަގަ 

ދޭތެރޭަގއި ރައްޔިތުްނގެ ހިތްތަކަްށ  އަހާލަން ބޭނުންވޭ ޖުޑިޝަރީއާ ކޮށް ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުަގނޑު ހަމަ ޚާއްޞަ 

ރވިސަސް ކޮިމޝަނަށް ވަޑަިއގެންނެިވއްޖެ ން ގެނައުމަށް ޓަކައި ޖުޑިޝަލް ސަތަސައްލީ އެއް ގެނެސްދީ ހިތްފަސޭހަކަ

ނގެ ކަށް ވަޑައިގަންަނާވއިރު ހުންނާނެ ކަންނޭކަމަށްވަންޏާ އެންމެ އިސްކަެމއް ދެއްަވިއގެން ކުރަްއވަން މިފަދަ މަޤާމަ

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ.  . ޭއގެކަންތައްތަެކއް ވިސްަނވާފަ  ތެރެއިން ފާހަގަކުެރވޭ އެންމެ މުހިއްމުކަމަކީ ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

ނިޑޔާުރންތަކެއް ގެނެސްދިނުމަށް  އިންޞާުފ ާގއިމުކޮށްދޭްނ މަސައްކަްތކުރާ އިންޞާފު ަލސްނުކުރާ އާދެ! ރަނަގޅު ފަ

ނޑަށް ކުެރވުނު ހުރިހާ  ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  މަސައްކަތެްއ ކުރާނަން. އެީއ އަސްުލގައި އިންޞާފު ަލސްވުމަކީ އިންޞާފު ނުލިބުން. ތި

ަނވާނެ މިސާލަކަށް ހައެއްކަ މަސް ބަންދުަގިއ ބަހައްޓާފައި ދެން އައިސް ހަމަހަށް ޙުކުމްކުރާއިރު އޭނަ އެނިގވަަޑއިގަން

ބާރަމަސްދުވަހުގެ ޙުކުމެއް. އަދި ބަެއއްފަހަރަށް އެަބދޭ އެއަްށވުރެ ދިުގވެގެން.  އަށް އެ އަްނނަނީއަނެއްކާ އޭނަ 

މަސްދުވަުހެގ  3ަގއި އުޅެަފއި އޭނައަށް ންެދން މައްސަލައިއެބަހުރި އެއް އަހަރު ދެ އަހަރުވަ ބައެއް މީސްމީހުން

ފަހަރަށް ބަރީޢަވެގެންާދ  ަބއި އޭނަ އަނެއް  މި ހުންނަނީ، ހުރިހާ ުދވަހެްއގައި ޙުކުމެއް ކުރަނީ. އަދި އޭނަ ޭއރުގައި މި

ވޭ ހީވާގި ޤާބިލު ޢިލްމީ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަދި އެއަްށވުރެ ގޯސް ހާލަތަށް އެދަނީ. އެހެންވީމާ، ައވަހަށް ޙުކުމް ކުރެ

ނޑިޔާރުންތަެކއް ނޑު އެއް ަމއްސަލަައކީ ޢިލްމީ އުފައްދަްނ އެބަޖެހޭ އަސްުލގަ ފަ . މުިޅ ޖުޑިޝަރީަގއި އޮތް މަިއގަ

ނޑިޔާރުންގެ ކިަބއިަގއި ހުންނަންވާ ވަރަށްވުރެ ދަށްވުން އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް.  ޤާބިލުކަން ފަ

އް ބޭފުޅުން ކުރިއަށްވުެރއް ތަންކޮޅެއް ަރނގަޅުެވއްޖެ. ެއއީ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ދެން މިހާރު ބައެ

ނޑިޔާރުްނެގ  ވަަޑއިގަންަނވައިފި. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ޖުޑިޝަރީ އަށް ބަލައިފިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ ފަ

ބޭފުޅުންނަށް އެހެން ބަސްބަސް ވެސް މިސާލަކަށް  ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން ހަމަ އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަން. އަދި އެ 

އިނގިރޭސި ބަސް ނަމަވެސް އަރަބި ބަސް ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ދިރާސާެއއް ކުެރވޭވަުރެގ ބަހެއް އެނގެން އެބަޖެހޭ. 

ނޑިޔާރެއް ކައިރިްނ  ނޑިޔާރު ނޫނީ އަޅުަގނޑު ދަންނަ އެެހން ފަ އެއީ މަްއސަލަ ެއއް ައއިމާ ޖެހިގެން އިންނަ ފަ

ޚިލާފަށް  އެއާ ކަމެއް. ހަިއގެން ނޫން އަސްލުގައި މުޅިއަކުން ދިރާސާކުރަންޖެހޭނީކީ. އެއީ ޙުކުމަށް އަސަރުކުާރނެއަ

هللا ޅު ހޯދާ އަޅުަގނޑަށް ޭއގަިއ އަޅުަގނުޑ އަމިއްަލ އަށް ަމއްސަލަ ދިރާސާކުާރ ކަމަށްަވންޏާ އެކޮޅު މިކޮ 

ނޑިޔާެރއްގެ މި ިއޖް ެފނިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ،ތިހާދުން ދައްކަވާ ގޮތް އިޖް ތިހާދުގެ ބައި ެގއްލިގެން ެއބަދޭ އެހެން ފަ

ނޑިޔާރުން ބިނާކުރުމަށް ވެސް  ޚިޔާލު ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ޚިޔާލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފިއްޔާ. މި ހުންނަނީ ފަ

ނޑު ހަ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ މަ ޤާބިލުކަން ކަމެއް. މި ނުކުތާ، މިަކހަލަ ކަންތައްތަކާއި މެދު ައޅުގަ

ނޑު ކޮމިޓީގަިއ މަރުޙަލާގެ ތެެރިއން ނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ ވެސް ހުށަހަަޅއިގެްނ  ތަންދިންވަރަކުން ނުވަތަ އަުޅގަ

 ކުރާނަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ދެވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޝުކުރިއްާޔ. ކަ  މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ



  

ނޑުމެ ލަތުގެ ވާހަކަެއއް ވެސް ސީ.ީވގައި އެބަ އިޝާރާްތކުރޭ. ން ކުރީަގއި އެީކގައި ުއޅުނު ދައުޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ގައި މަަސއްކަތް ކުރެްއިވއިރު ައޅުަގނޑު ހަނދާންަވނީ އަލްއުސްާތޛު ނުވަަތ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހު

ނޑުމެން މުޙާތަބުކޮށް އުޅުނުކަމަށް. ކޮންމެއަކަސް އަެނއްކާ   އައްަޝއިޙް އިބްރާހީމް އަޙުަމދެއް ކަހަލަ ނަމަކުން އަޅުގަ

ނުޑ މި ސީ.ީވއަްށ ނަޒަރު ހިންގާލާއިުރ އެބަ ތުން ކުރިއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ޓަަކިއ ެފނޭ މިހާރު ޢިލްމީ ގޮ ވެސް އަުޅގަ

ގުްނ ކިަޔވާ، އާޓްްސގެ ިޑގްީރއަކަށް އެންޯރލުކުރަްއވަިއގެން އުޅުްއވާ ނމާސްޓަރ، މާސްޓަރ އޮފް އާޓްްސގެ ރޮ

ހަރުދުވަހަށޭ އަ 5ކަމަށާއި ެއއީ ފިޤްޙް އަދި އުސޫލުލް ފިޤްޙް ކަމަށް. ދެން މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ިމއޮންނަނީ 

ނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރަނީ. އެންމެފުރަތަމަ އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންކަމަކީ މިކަހަލަ ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަ

ކިހިނެއްތޯ ފުރިހަމަ އަހަރުެގ ދަުއރު  5ޑިގްީރއަކަށް އެންރޯލުކުަރއްަވިއގެން ިކޔަާވ ވިާދޅުވަމުން ެގންދަވާއިރު 

 ދުކުރަްއވަނީ؟ކުރަްއވަން ޤަޞް

 

 އްެކވުން:އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެ

ނޑު އަސްުލގައި މިހާރު މިހިރީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނިންމާފައި ޭއގެ  އާދެ! ތިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާލެއް. އަުޅގަ

ދު އަޅުަގނޑަްށ ސް ނިންމާފައި މިއައިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުަގނުޑގެ ތީސި އެންމެފަހުގެ ޕްރޮސެސް ތެރޭގައި މިހިރީ

ނޑު ފޮުނާވ  ރަނގަޅު ކޮށްލާފައި އަންނަްނވީ ށް ޮގސް ހަމައެމެންޑްމަންޓްސް އެކޮޅަ ޖަވާބު ލިބިއްޖެ ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑަށް އެބައި ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުގެ އަނެއް ލެޓަރއިްނ  މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަ

ވަންދާކަށް ވެްސ އޮްކޓޯބަރގައި އަޅުަގނޑު ގްރެޖުއޭުޓާވނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު ކިޔަ ގ4102ެފާހަގަވާނެ 

ނޑު ޮގސް ހަމަ އެ މަންޑްމަންޓްސް ނުޖެހޭނެ. އަދި އެހެންކަމެއް ވެސް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ކުާރކަށް ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑު މިހިރީ ގްރެޖުއޭުޓވެފަސް ަވއްޓާީލމަ އެހިސާބުން އަނިންމާލާފައި ތީސި ނޑު މިހިރީ. . އެ މަރުަޙލާގައި އަުޅގަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް އެނގޭ މިކަހަލަ ދެވުއެ މަރުޙަލާއަށް އާ ނީމަ އަޅުަގނޑު މިކަހަލަ މަޤާމަކަށް މި ކުރިމަތިލީ. އަޅުގަ

ނޑު ދުްއަވއިގަެނއްޖެްއޔާ ރަްއޔިތުންނަށް ދެޭވ ވަރަްށބޮޑު ކޮުޅކެްއސެއް ެއއީ.  މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާފައި ދެން އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުމެއް  ނޑު ދަންނަ މީހުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ނޫން.  އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރާކަށް އަުޅގަ އަޅުގަ

ކުރަން ބޭނުންވާ މީހެއް ނޫންކަން. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވި ގޮތަްށ އަޅުަގނަޑކީ ެއގޮތަށް މަސަްއކަތް

ނޑަްށ މީހުން މުޙާތަބުކުރަނީ އައްަޝއިޙް  އަޅުަގނުޑގެ ނަމުެގ ކުިރއަްށ ބައެއްފަހަރަށް އެހެން އަުތެވދާނެ. އަުޅގަ

ނޑު އި ނޑު ބުނަނީ އިބްރާހީމް އަޙުމަދޭ. ދެން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ ބްރާހީމް އަޙުމަދު. އެކަމަކު އަޅުގަ

ނޑުގެ ޤާބިލުކަން ަތންދިން މިންވަ  އިކޮށްފަ ރުން އެވަރު ޭއރުގައި މަސަްއކަތްމަސައްކަތްކުރިން. ެއގޮތަށް ެއއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ އެވަރުން ފުދޭނެހެ  ން.ހުންނާނީ. އަޅުގަ

 



  

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ނޑު ކުިރއަށް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ވިދާުޅވެއްަޖއިމު.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު މުހާލަން ބޭނުން ދެން އެކަމަކު އޭގެ ނޑު  އިތުރަްށ އެ ބަންޑެލި އިތުރަށް އަޅުގަ ނުވަތަ އެ ބޮކުސާ އަޅުގަ

އިންޞާފު ގާއިމުކުރުުމގެ ދާއިރާއަށް ިވސްނާލާއިުރ ޢަދުލުން. އެއީ ތި ވިދާުޅވާ ފަދައިން އިތުރަށް މުހާލަން ބޭނު

އިންޞާފު ލަސްވުަމކީ އިންާޞފު އިންކާރުކުރުން ކަމަށް. އެީއ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަރަްށ ެތދުބަހެއް ެއއީ. އަޅުަގނުޑ 

ޤާނޫނީ ަވކީުލންނާ އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ، ލިބިފައިވާ ަބއެއް މަޢުލޫމާތުތަކާިއ ގުިޅގެން ުސވާލު ކޮށްލީަމ  ދަންނަ ބައެއް

އަހަރު  3ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ ބަެއްއ ކަހަލަ މައްސަލަަތއް ާޚއްަޞކޮށް މަދަނީ މައްސަލަތަްއ ކަަހލަ މައްސަލަތަްއ  އެ

ހުރުމަކީ އެއީ ހަމަ އާދައިގެ ކަމެކޭ. މީހަކު  އިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފަ ހަރުވަންދެން އެހެންއަ 6އަހަރު  5ހަރުވަންދެން އަ 2

ދެން އައިސް އެކަހަލަ ވާހަކަެއއް ުބންޏަސް ތިހާ ހިތް ނުތަނަވަސް ނުވާށޭ ެއއީ ދެން ކަންަތއް ހިނގާ ގޮތޭ ެއއީ. 

އިންޞާފު ލަްސވުމަކީ އިންޞާފު ގާއިމުކުރުުމަގއި ދާއިާރގައި ވިސްނާލާއިުރަގއި ޢަދުލުދެންމެ ޝެއިޙް ތި ވިދާޅުވީ 

އިންޞާފު އިންކާރުކުރުމޭ. އަިދ އަނެއްކާ އެކަން ރަނގަުޅކުުރމަށް ކުރަން އޮތް ކަމަކީ މީހުން ތަމްރީނު ކޮށްގެން ދެން 

ތޯ އެކަްނ ނަގާނެކިހާ މުްއދަތެއް  ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަްނވީއޭ. މިވެނިގޮތަކަށް ގެންދަންވީއޭ. ޤާޟީންގެ ޢިލްމީ

އިންޞާފު އިންކާރު ކުރެވެމުންދާ އިންކާރު ކުރެވުމަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި އަވަހަްށ ކުރަން. އެއީ މިހާރު 

ކުރެވޭނެ ކަމެއް އެބައޮތްޯތ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް ެވވަޑަިއގެންނެވި ކަމަށް ވަީނިވްއާޔ 

 އް ދެްއވުމަށް ކުރަްއވަްނ ޤަޞްދު ކުރައްވަނީ؟އެތާނގެ ތެރެއިން ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކއްތޯ މިކަމަށް ފަރުވާއެ 

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑިޔާރުްނގެ  އާދެ! ދެންމެ ތިވިދާުޅވި ގޮތަްށ މިހާރު މި ދާދިފަހުން ހިނގާދިޔަ ބަެއއް ޙާދިސާތަކަްށ ބަާލއިރު ވެސް ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ކޮންސަރނެއް ގޮތަްށ ކޮންސަރނެއްގެ ގޮތުަގއި ވެްސ ރާއްޖޭގެ މި ޢިލްމީ ޤާބިލްކަން އިތުރު ވަމުންދާ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ނުދެވޭތީ އެ މައްސަލަތައް. އެމީހުންގެ  ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރެވނީ މިހާރު ޓްރެއިނިންގ އަށް ފަ

ިއ ޢިލްމީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރަން މަސައްކަތް ނުކުެރވޭތީ އެ މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، ެދ ފަރާތުގެ ކޮންސަރންގަ 

ނުޑމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ެއކި މީހުން ބިނާކުރުން ހަމަ ފެށުނީއްސުރެން ވެސް މަސަްއކަތްކުާރ  ވެސް ެއކަން އޮތީމަ އަުޅގަ

ަގނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ ވެސް އަންނާނެ. ެއއީ އަޅު ޖެހުންތައްދޭތެެރ ދޭތެރެއިން ކުދިކުދި މަޑު ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް

ކަން ހުންނަ މިންވަރަކުން އެކަން ކުެރވެން ައންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ކަން ފުދުންތެރިއިޤްތިޞާދީ ޤާބިލު

ނޑަށް ހީވަނީ އެ މަސަްއކަތް ހަމަ  ރާއްޖޭގައި މިއޮންނަީނ  ހަމަ އްޔާކުރަން ފެށިޖެފުދުންތެރިކަމާ ގުޅުވަިއގެން ައޅުގަ

ނ .ދުއިސައްތަ ވަރަކަްށ ރަށް ނޑަށް ހީވަީނ ައދިވެސް އެބަހުރިހެން ފަ ޑިާޔރު ނެތް ރަށްރަށް ވެސް.  ިމވަގުުތ އަުޅގަ

ްއޔާ އެކަން ވެްސ ނުވާނޭ. އެހެންވެއްޖެދުއިަސއްތަ މީހުން ތިބޭ ރަށަކަށް ބޭނުމެއް އެއްފަހަރު ވިދާޅުވާނެ އެއީ ދެން ބަ



  

ޔާ އަދި އެ ޚަރަދުތައް ވެސް ުކޑަެވގެން ދާނެ. އެަކމަކު އެ ކަްނކަމަށް އެަބ ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ރާަވއިފިއް

ކޮންމެވެްސ ގޮެތއް ރާވަން. ެއއީ ހަމަ ދެ އަހަެރއް ތިން އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަންތައް.  ބޭނުންވޭ

ތިން އަހަރުން ޑިގްީރ މީހުންނަށް ހެދިދާނެ. އަދި މިހާރު ތިބި މީހުން އެއަށްވުރެްނ މަތިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަްށ 

އިެލވިދާނެ. ެއއީ ިޚޔާލުތަކެްއ ކޮްށގެން މަސަްއކަތް ކޮްށގެްނ ވަންޏާ ދެން އެހެން ގޮތްގޮތަްށ ވެސް އަދި އެކަން ާރވަ

ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތއް އެއީ. ދެން އޭެގ ހުރަސްތަްއ ެވސް ަބއެއްފަހަރަށް ދިމާވޭ. ދެން ެއީއ މިސާލަކަށް ައޅުަގނުޑ 

ޔާ މަޑު ޖެހެމުންދާނެ. ކުރިން އިޝާރާތްކުރި ގޮތަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެފަދަ ުފދުންތެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ެވއްޖިއް

އެހެންވީމާ، ކޮމިޝަނަށް އަިދ އަޅުަގނޑު ދިޔަ ކަމަށް ިވަޔސް އަޅުަގނޑު މިއީ ެއކަމަްށ މަސައްކަތް ކުރާއިުރގައި 

ވިސްނަން ހުރި ބައެއް އެންަގލްތައް އެ ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ ދިމާއަކުން ފުރުޞަތު ލިބިޖިއްޔާ ވަރަށް 

. ބައެްއ ފަހަރަށް އެ ފުރުޞަތު ހަނިވެގެން ދިއުމުން ވެސް އެ ަކންކަން އެބަދޭ. އަނެއް ބަިއ ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ

ފަހަރަށް އެބަދޭ ހަމަ މީހުން ބިނާކުރަން މަސަްއކަތް ެއްއކޮށް ހުއްޓާެލވިފައި އޮންނަ ދުވަސްވަެރއް. އެހެންެވގެން 

ނިޑޔާރުންގެ ޮކންސަރނަކަށް ެވގެން އެ ބޭުފޅުން އެ މަ އްސަލަ ކޯޓަށް ެވްއދީ ދާދިފަހުން. އެހެންވީމާ، ކަންނޭނގެ ފަ

ޅުން ވެސް ހަމަ ތަމްރީނު އިތުރުކުރަން ބޭފު މުގެ ބޭުނމަކީ ވެސް އެބޭފުޅުން ުއޅު ެގން އެއެގޮތަށް އެ ޯކޓަށް ަވއްދައި 

ން ކުރުުމގެ ބާރު ލިބިގެންދާނެ ކުރިލުވިބޭފުޅުންެގ މައްސަލަ ހަ ތަުކގެ ސަބަބުން އެ ބޭނުންވަނީ. އެ ތަމްރީނު

  އެހެންވީމާ، މިހިރީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަްނތައްތައް. ގޮަތށް.ކުރި ރާތްއަޅުަގނޑު އިޝާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ވެސް ޖެހިލާނަން އަޅު .ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ އަށް ނޑުއަުޅގަ މެްނ ގަ

ދެން އެއީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ  .މުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު ކޮންސަރނަކަށް ވެފައި އޮތް ކަމަކަށްއާން

ކަންތައްތަެކއް ޭއގެ ސާބިތު  މަްއސަލައެއް ަބއްލަވާަފއި ޖިނާޢީ ލޫކީޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ސު މައްސަލަ

މިހާރު ެއ  ކިހިނެއްތޯ ދެެކަވޑަިއގަންނަވަނީ. ތީ. ދެން މިކަމާ ދޭތެރޭގައިނުވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވެަފއި ނިންމާލާފައި އޮ

 ށް ނިުކމެވަޑަިއގަންނަވާނަންތޯ؟ނަމަ އަދިވެސް ކޯޓަޒިޝަންަގއި މަނިކުފާނު ހުންނެވިޕޮ

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑިޔާެރއްގެ ސު ނިޑޔާަމްއސަލައެއް ނު ލޫކީ ފަ  .ރަކު ވެސް ަވރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއްކުތުމަކީ އަސްލުަގއި ެއ ފަ

އަޅުަގނޑު ޕާރސަނަލީ އަުޅަގނޑު ލަދުގަނޭ އިނގޭޯތ ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް މީހުން ައޅުަގނޭޑ ކިަޔއިގެން ވާހަކަ ަދއްާކ 

. އްްއޔާ. އެހެންވީމާ، އެވަުރގެ މަޤާމެއްގައި އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ހުންނާކަށް އެ ލަދު އުފުލާކަށެވެއްޖެކަމަށް 

. އްބޭފުޅުންނަކަށެ ކި މީހުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތު ވެދާނެ. ޢަލީ ޙަމީދުގެ ޚިޔާލެއް ައޅުަގނޑަކަށް ނުދެްއވޭނެ ތިއެ



  

ބޭފުޅާ  ޢަލީ ޙަމީދު ޢަލީ ޙަމީދުގެ ޚިޔާލުގައި ހުންނެވި ތަން. އެ އެބަ ފެނޭއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންަނށް 

ނޑާ ޚިޤަބޫލުފުޅުކު ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުގެ ިޚޔާލަކީ އެވަުރގެ ޔާލު ަތފާތުރައްވާ ހަމަތަުކގެ މަތީގަ. އަުޅގަ

ނ ނޑު އިސްތިޢު ކުަރްއާވ ކަމަށް ވަންޏާޑާ މެދުަގއި ދިމާބޮޑު އިނގިލި ިދއްކުރުމެްއ ައޅުގަ ފާ އެ ހާލަުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ހޯދާނަމޭ ވެވޭނެ އެހެން ޮގތެއް އަޅު އްކުރުުމން ސަލާމަތްދީފައި ދާނަމޭ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ އެ އިނގިލި ދި  ގަ

ނޑު ސާބިތުއެްއގޮތަކަށް. ދެވަނަ ގޮތަީކ އަޅުަގނޑު އެ  ނަޑކީ ބަރީޢަ ަރއްޔިތުްނނަށް އަޅުގަ ކޮްށދޭނަމޭ އަޅުގަ

ނޑު ފޭްސކުރާ .މީހެއްކަން  އެ ހާލަތުގައި. ަނންމި ހާލަތްތައް އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިއިން ހާލަތަކަށް އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް އިނާރޮޒަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 .ނިންމެވުން.. ން ެއގޮތަށް އެ ިނންމެވިއެސް.ސީޖޭ.

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ ޖެހޭނީ ވިސްނަން އެއީ އެއް ކަންަތއް.  .އާދެ! ކޮމިޝަންަގއި އެ ަމްއސަލަ ދިރާސާކުރި ގޮެތއް ައޅުގަ

ނުކުރަން. އަޅުަގނޑު މިހުރީ ރާއްޖެާއ  މައްސަލަ ދިރާާސއެއް އަޅުަގނެޑއް ސްއަޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ ވިސްުނމަކަށް ގޮ

ނޑު އުޅުނީ .ވަރަށް ދުރުަގއި ނޑު އުުޅނީ  .ިކޔެވުުމގަިއ އަުޅގަ ތީސިސްއެއް ިލޔުމުެގ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑު އުޅުނީ. އެހެންތެރޭގައި  އްޔާ އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ އެ ހާލަތަށް ބަލައިފި ،ވީމަ ތަންކޮޅެއް ދުރުަގއި އެކަމާ އަުޅގަ

 ަގއި...މަކަށް ކަމެއް. ދެން ސޯޝަްލ މީޑިއާކޮން ކަބޭފުޅުން ބެއްލެވީ ކޮން އެ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ގަިއ ުމގަިއ ެއ ީވޑިއޯ ންނަނީ އެކަޭބފުޅުން ވިދާުޅވެފައި ިމއޮ އަޅުަގނުޑ އެހެންވީާމ، އަިދ ުކރުކޮށް ދަންނަވާލާނަން. އެ 

މިސާލަކަށް އެ ފެންނަނީ ޢަލީ ޙަމީދު ކަމެއް ޔަޤީންކަމާ އެއްކޮށް ދަންނަވާކަށް ނޭނގެއޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޝޫައީކ 

ނޑުމެން މި ންނަވާކަށް ނޭނގެ. އެހެްނވީމާ، ސުވެްސ ދަ އެއީ ޢަލީ ޙަމީދު ނޫން ކަމެއް ނޭޑ އަުޅގަ ލޫކީ މިްނގަ

 އެކަހަލަ ހާލަތެއްގައި ،އެހެންީވމާ އެއް ނޫނޭ.ޓިގޭޝަނެްއަގއި ކަމެއް ސާބިތުވޭތޯ ބަލަނީ ކްރިމިނަލް އިންވެސް 

 ވަންދެން ކޯޓަށް ނިކުމެވަަޑިއގަތުމާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ. ކޮންމެވެސް ެއްއގޮތަކަށް ސާިބތު

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޖޭ.އެސް.ީސގެ  .ކުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެއީއެކަހަލަ ހާލަތުގައި ޯކަޓކަށް ނު ނޑުއަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއަކީ އަޅުގަ 

ނޑަށް ދެންނެވެން ޮއތީ އެެވއްޖެހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި  ކުރި ގޮެތއް ޅުން އެ މައްސަލަ އިންވެސްިޓގޭޓް ބޭފު ްއޔާ އަުޅގަ



  

 އަނެއް ކުރެވޭ މީހާއަކީ ތުހުމަތުއުސޫލަކީ  ންނައިދާގައި މިއޮވޭ ބަލާލަން. ޢާއްމު ފިޤުހީ ޤާއެ އަޅުަގނޑު ބޭނުން

ސާބިތު ނުވާ މީހެއް ކަމަށްވަންޏާ ބަރީޢަ މީހެކޭ. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތަށް އޭނަ ރިޢާޔަތް ކުރައްވަނީ ކަމަށް ވެދާނެ 

އި ދޫކޮށްލެވީއޭ. ދެން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްަލ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ. އެހެންވީމާ، އެ ބަރީޢަ ހާލަތުގަ  އެ

ބުނެ ނުދެވޭ ކަމަށް އެ ޕާރސަނަލީ އުސޫލު. އެހެްނީވމަ، ޖޭ.އެސް.ީސގެ އުސޫލަީކ ހެކި ނެތީއޭ. އެ ހެކިންނަށް 

ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވަނީ އެއީ ޢަލީ ޙަމީދެއް ނޫނޭ  ދެއްކޭތީވެ އެހެންވީމާ، އެއޭތި ވެސް  ވަންޏާ މީހަކަށް ހަދާފައި

އެީއ  .ވަުރގެ ެހއްެކއްންނަކަށް ނެތޭ ސާބިތުވާިވޔަްސ ތިމަންމެ މަށްވިދާުޅވި ގޮތަށް ައދި ޢަލީ ޙަމީދު ކަ ނުވަތަ ތި

އަންނަންޏާ އަންނަން މިޖެހެނީ ޒިނޭއަކާ ދިމާލަށް ނޫންނަމަ ފާޚިޝް ޢަމަލަކާ ދިމާލަށް. އެހެންވީމާ، މިއިން 

ނޑުމެން މިޖެހެނީ އެ ހެކި ނެްތ ކަމަށްވަންޏާ ައޅު ްށ ބޭނުންވޭ ެހކި.އެްއޗިއްސަ ޔަްސ ެއއީ ބަރީަޢ ކުރި ތުހުމަތު ގަ

ނޑުމެން .މީހެކޭ ބުނަން. އެއީ އިސްލާމީ ފިޤުހުގެ ވަރަށް ވަރުގަދަ ގަވާއިެދއް ެއއީ ޖެހޭނެ  އެ ަގވާިއދުން އަޅުގަ

މާ، ޖޭ.އެސް.ީސގައި ިތއްބެވި ބޭުފޅުން އެގޮތަށް ވިސްނެވީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ވިސްނަން ހަމަ. އެހެންވީ

 ކަމަށް ވެދާނެ.ބޭފުޅުންގެ ހަމަ  އެއީ އެ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެންނަށް ދެން އެ ނޭނގޭ އެްއޗެއް  އީ ވެސް މި . ަގއިމުދެން ޝޭޚެއް ކަމަށް ވިދާުޅޭވ މުޙްސިން ވިދާޅުވި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އައުޓް އޮްފ ، . އެހެންވީމާވަޑައިގެްނ ހުންނެވި ބޭފުޅެކަން އެބަ އިނގޭދީނީ ތަޢުލީމް ލިބި އަުޅގަ

ނޑުްނ ބަލާނީ ޢާއްމު މީހާކާ  ކިޔުރިޯއސިޓީ ވެސް އަހާލަން ބޭނުންވަނީ މިސާލަކަށް ދެންމެ ތިވިދާޅުވި މިންގަ

ނޑަްށ މި ބުއްދި ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިސާލަކަށް އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ކުރަްނ  .ދޭތެރޭގައި ކަމަށް އަުޅގަ

ން ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުްނ ދެކެންޏާ އެމީހަކު ޝަރީޢަތް ކުރަން ބޭންދުމަކީ އެންމެ މުޖުތަމަޢުގައި އިންނަ މީހާއާ ދޭތެރޭ

ބެލުމާއި އޭނަ އަްށ ވެސް މިދެންނެވިހެން ކްރިމިނަލް މައްސަލައެއް އޭނަގެ  ރަނގަޅު ގޮތްތޯ؟ އޭނަ އަިދ ކުރިން

ނިޑާޔރެ އިދަބު ދިނުމާއި އެއީ އެއް ކައިީރގައަ އެގޮތަށް ޝައްުކގެ  ހައިިސއްޔަތުން ރަްއިޔތުންއްގެ ބާްއވާފައި ފަ

 ނަޒަރަކުން ދެކޭ މީހަކު ރައްިޔތުންގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ުކރަން ބޭންދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބޭފުޅެްއގެ  ީކ އެއީ. ެއއީ އެ ޑު ޤަބޫުލކުރާ ހަމައަަތކީ. އަޅުަގނއަސްލުަގއި އެކަހަލަ ހާލަތުަގިއ ދުރުވުން ރަނގަުޅ ގޮ

ނިޑޔާރުންގެ އަޚްލާޤު ސުލޫްކ  އަމިއްލަ ޒިންމާެއއް. ދެން ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާެއއް ެއއީ ހަމަ ކޮމިޝަންގެ އެބައޮތް ފަ

 މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ނަށްންބޭފުޅަކަށް އެބަ ުފރުޞަތު ދެއްވާ ތިމަންމެ އެ ކޮމިީޓން އެ .ބަލާ ކޮމިޓީއެއް

ނަަވިއގެން ިމ ނޯޓިސްަގއި ވަކީލެްއ ޮގަވިއގެން ަވޑަިއގެން .ެއއް މަސް ުދވަހުގެ ނޯޓިްސއެޭކ މިއޮތީ .ހުށަހެޅިއްޖެޔޭ



  

އެ  ތިމަންމެންގެ ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. އެހެންވީމާ، ެއ ވަޑަިއގަންނަަވިއގެން .ވެސް ދިފާޢު ކުރެއްވިދާެނއޭ

ަރއްޔިތުްނގެ ޭއގެ ެއކޮޅު މިކޮުޅ ފެންނާނެ. އަުޅަގނޑަށް ބޮޑަްށ މިފެންނަނީ  ުކރެއްވީމަމައްސަލަ ދެފަރާތުން ޙައްލު

ނޑަށް ގޮތެއް އެހާހިސާބަށް ނުގޮސް މައްަސލައާ މެދުގައި  މި ސާުފވަނީ. ނިންީމ ކަމަށް މި ވާހަކައިން ައުޅގަ

 ވުން ވެސް އެއީ އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، އެހެން 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ ރުމެންބަ ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ސްޕްރީމް ނޑުެގ އެްނމެ ފަހު ސުވާލަކީ އަުޅގަ  އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. ދެން އަުޅގަ

މުންގެ ގެންދިޔަ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި މި އާންކޯޓާ ދޭތެރޭގައި މި ދިމާވި ެއކިއެކި ކަންަތއްތަކާ ެއކި މަްއސަލަތައް ނިމި

ވާަހކަައީކ  ،ތްފުލީ ވިދާޅުވަންޏާމު މަނިކުފާނު އެކި މީހުންގެމިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެފައި. ދެން ހަމަ ޓްރު ލުޚިޔާ

މުން ދެްއވާނީ އާންޓެން ކިާހަވރެއްތޯ  ލިބިފައި ހުރި ގޮަތށް ބަލާއިރު އޮންނަ ސްކޭްލ އޮފް ވަން ޓު ޚިޔާލުތައް

 . ނޑުމެންގެ ސްްޕރީމް ކޯޓަށްރު އަޅުގަްއވަީނ މިހާކުރެދެއްވާނެ ކަމަށް ލަފާ

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ަވރަށް ކުޑަކުޑަ ދެ މިސާލެއް ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. އާންމުން ދޭނެ މާކުހަކަށް ދިއު މުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ލްަކމުގެ ގޮތުން ހަމަ ވަރަށް މިވަގުތު ާރއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ޯކޓުގައި ިތއްބެވި ަފނޑިޔާރުންަނށް ބަލައިފިއްޔާ ޢިލްމީ ޤާބި

ރަނގަޅު ބޭފުޅުން އެބަ ތިްއބެވި. ހަމަ އެވްރެޖް ބޭފުޅުންނަކީ ޑިގްރީ ދެން މާސްޓާްސ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެިވ 

ިލޔުްއވާ ހުންނަވާަފިއ ތީސިސް ލިުޔއްވަބޭފުޅަކު ޕީ.ެއޗް.ޑީ ހައްަދވާފަިއ އަނެއް ބޭފުޅަުކ  ޕީ.އެޗް.ޑީގެ މަރުޙަާލގައި އެއް

ނޑަކަށް އަދިެއއް ަޔޤީނެއް ނޫން. ދެން އެ ކޮމްޕްލީޓްކޯޓަށް ވަަޑއިގަތީ ސްޕްރީމް ެއއީ އެގޮތަްށ  .ކުިރ ކަމަަކށް އަުޅގަ

ނޭނގޭތީވެ. މި މުޖުތަމަޢު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއްފަަހރު އެބަ އަޑުިއވޭ މިސާލަަކށް އެހެން އިޝޫއެްއގަިއ 

ނޑު ވެސް މިހެން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި މިހެން އުޅޭ ހަމަ ނަށް އެހެން ޭބފުޅަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

 .މީހަކަށްވާތީވެ ެއްއވެސް ެއއްެޗއް ނުކިަޔވާ ހުރި މީހެއްގެ އެްއވެސް ގޮަތކަށް ނޭނގޭނެ މީނައަކަށް ެއއްެވސް އެްއޗެއް 

ނޑު ބުނެފިން އެ  ދޫ ބަސް ވެސް ޑަިއގަންނަަވއޭ އެބޭފުަޅަކށް އުރުބޭފުޅަކަށް ޢަރަބި ވެސް ެއނގިވަ  ދެން އަޅުގަ

މިވަގުތު އަުޅަގނޑު ބޭފުޅެްއގެ ނަން ހަމަ  .އެނިގވަިއގަންނަަވއޭ އިނގިޭރސި ބަސް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެއޭ 

ނޑަްށ ޔަޤީނޭ އެ ްނނަވައޭ ޢަރަބި ަބސް ހަމަ  ބޭފުޅަކަްށ އެނގިަވޑަިއގަ ބުނަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް މި ހަދަނީ. އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އެހެން ހުރި  .ނިގވަޑަިއގަންަނވައޭނަވައޭ އިނގިރޭސި ބަސް ެވސް އެދޫ ބަސް އެނގިަވޑަިއގަން އުރު

މިީއ  .ހަމަ އެހެން .هللاސުބްޙާނަ އެންމެން އުުލގައި ތިިބ ހުރިހާއްގެ ވާހަަކއޭ ތި ދަްއކަވަނީ. މި މާޙަބޭފުޅެ

ވެސް.  ްށ ބޮޑަށް ޚިލާފުކޮށްެއހެންވީމާ، ވާހަކަ އެބަ ފެތުރޭ އަސްލުގައި ޙަޤީޤަތާ ވަރަ .އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި



  

ވާހަކަ ދެކެވެނީ އަސްލު ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގަިއ  އެހެންވީމާ، ޖުޑީޝަރީއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްާކއިރު މި

 .ޚާއްޞަކޮްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަެކތީގެ ކަންތައް ވަރަށް ބޮޑު .ތިބި ވަރަށް ގިނަ ވަްއތަރު ކުށްވެރިން އެބަ

ނިޑޔާުރންނެއް އެަބ ތިއްަބވާ އެމީހުންނަށް ޭބފުޅުންނަށް މި ތްރެޓް އާޭދ  އެ .ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރިމަތިލާ އެތަްއ ފަ

ނޑުމެްނ  ޓެކުން، މާރާމާރީ މި އެގޮތަށް އެހެނިހެން މިސާލަކަށް ފޭރުން، ވަރަށް ބޮޑަށް. ހަމަ ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

މައްސަލަތައް މިހެން  ންކަން އެބަ ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، މިހީނުކުރާ ވަރަށް އިތުރު އެްއެޗއް އެއީ. އެހެންވީމާ، މި ކަ

މުން އެްއކަލަ ބޭުފޅުންނަށް މި ޙުކުމްކުރާ ގޮތަާކމެދު ވެސް ޚިޔާުލ ތަފާތުެވެގން ހަމަ އިނގިލި ިދއްކުރާ ހުރީމަ އާން

ނޑުމެން އެޑްެރްސ ކޮށްލަންޖެ ހުރި މައްސަލަތަޭކ. މި އީމި  ،ތަން އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ  ހޭ ކަމެއްހެންެވސް އަުޅގަ

 .ހީވަނީ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ްށ ުޙކުމެއް ނުކުެރވޭނެ ހުރިހާ ެއންމެން ޤަބޫލުވާ ގޮތަކަ  .އަޅުަގނުޑ ތިކަހަލަ މައްސަަލތަކަކަށް ނޫން އިނގޭތޯ

ނާބު އުްސ މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަ ިތއްބެވި ހަމަ ފުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ލޯޔަުރންނާއި .ޫނންއެްއވެސް އިރެްއަގއި. އެހެން

ނުޑ މިސާލަކަށް ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތް ތަފާތުވާ ކަހަަލ ބައެއް ޙުކުމްތައް އެބަ ނުުކމޭ.  ތަޢުލީމީ ބޭފުޅުންނާ  އަޅުގަ

ރިޢާަޔްތ އަޅުަގނުޑ އެއް ކަމަކަށް  .ުނގެންނެވީ ކަންނޭނގެއްެޗއް ެއހާ ބޮޑަށް ސާފުވެަވޑައިދެންމެ ދެންނެވި އެ

ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ  ކޮށްލާނަން. މިސާލަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސްގެ މެންބަރުން ވަކި ކުރެއްވީ އެ

ނިޑޔާރުން އިސްަނންގަަވއިގެން ަމއްސަލަެއއް  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ވަަޑިއގެން ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަާކ ގުިޅގެން ފަ

ނޑުމެން .ބައްލަަވއިގެން . ގެ ޤާނޫނުއަާސސީއަކީ ވަރަށް ޑިމޮކްރަިޓކް ޤާނޫނުއަސާސީެއއްމިހާރު ައޅުގަ

ޮއތް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ  ކުރުމުގެ މިިނވަންކަާމއި ކަްނކަން އޮްތގޮތާ ބެހޭ ޮގތުން ވާހަކަ ދެެކވޭ ގޮތަށްޚިޔާލުފާޅު

ހޭ ހަށް ވަޑަިއގެން އެބަޖެއޭޝަނެްއަގއި އެންމެ ަރނގަޅު ނިންމުމަކަށް ދެކެަވޑަިއގަންނަވަންތޯ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީސިޓު

ކުރޭ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުންނަށް ވެްސ ތެދުބަހުން ޙަޤީޤަތާ އެްއގޮތަްށ ޤާނޫނުއަސާސީން އެަބ މަޖުބޫރު

ނޑުމެން އަަހއިފިްއޔާ އެ   ކަންތައްތައް ހިނގާިދޔަ ގޮތަްށ ވާހަކަ ދައްކަން. ކޯޓެްއަގއި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތް ވެސް ައުޅގަ

ކެވި ވާހަކަައކަށް ބޭފުޅުން މިތަނުގައި ދެއް  ދޭން. އެ ހާލަތުގައި އެ ށް ކިަޔއިބަޖެހޭ އެކަން އޮތްގޮތަބޭފުޅުން އެ

ޑިމޮކްރަޓިްކ  އީކުރުމަށް ފިަޔވަޅު އެޅުމާއި މިވަިއގެން ެއގޮތަށް ަމޤާމުން ވަކިއިނިޝިއޭިޓވް ނަންގަ  ސްޕްރީމް ކޯޓުން

 ކެަވޑަިއގަްނނަވަނީ. އެއީ އަސްލު އަޅުަގނޑު މިކުރާ ސުވާލަީކ. ނިޒާމެއްގެ ތެޭރގައި މިކަމާ ޭދތެރޭ ކިހިނެއްތޯ ދެ

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

ެއ  .މައްސަލަ އެގޮތަްށ އައުން އެއީ ދެއްތޯތިވިދާޅުވާ އާދެ! ދާދިފަހަކުން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ޤަރާރެއް 

ނޑަށް މީގަކުރީ. އެ ބޭފުޅުން އެކަމަށް އެ ރިޢާޔަތްޤަރާރުގެ ދަށުން  ބޮޑަށް ފެންނަނީ ދެފަރާތުގެ  އިއެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަހަލަ ޑިމޮކްރަސީ  މިދެން ތެރޭގައި އޮތީޭއ.  ވެސް ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް މީގެ ކޯޅުމެއް އަންނަނީ އަޅުގަ

ިޖއްޔާ. ކޮންބަެއއްޯތ ޅަފަތުގައި އޮންނައިުރަގއި އޮންނަ ޤައުމުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލައެއް އަސްލަށް ބަލާއިުރަގއި ވެއް

އަނެއް ޮގތަށް ބުނަންޏާ ހަމަ ބޮޑު  .މިކަހަލަ ކުދިކުދި އަރައިރުންަތއް އެްއގޮތަށް ބުނަންޏާ .އެންމެ ވަރުގަަދއީ

. އެހެންވމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ައސްލު އެންެމ ވެސް ފަށާފަ އަދި މިއޮތީ ހިނގަން .އަރައިރުންތަެކއް ހިނގާފާނެ

ބޭފުޅުންނަށް އޭގަ އެަބ  އެ  ބޭފުޅުން ބެއްެލވީ ެވސް ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އެ  ުނވެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް

ތަފާތުވެގެން  ރަޢުޔުކުރާ ކަމަށް އެކަން ބައްަލވަން. އެހެން ބެއްލެވި އެއާ މެދުަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުން ޝަރުޠުކެއް ލާޒިމް

ނޑަށް ޭއގެން މިދިޔައީ. ެއކަ  ފެންނަނީ.ހަލަ ހާލަތެކޭ އަޅުގަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ދެންެމ  .އަހާލަން ބޭނުންވާ ދެތިން ސުވާެލއް އާދެ! ައޅުަގނޑު އިބްރާހީމް އަޙުމަދުކުރެ

މަކުން ނަމަވެސް ޅުއޮދެން ވިދާޅުެވއްޖެ މުދާ ބެހުމުގެ މައްސަލަެއއްގެ ވާހަކަ އަދި ަވރަށް ގޯސްކޮށް އެ މަްއސަލަ 

ލޫކީ ަމއްސަލަެއއް ކަުމގަިއ ތި ބައްަލވަީނ އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ސު. ގޯސްކޮށް ނިންމިފަިއ އޮތް ާވހަކަ

. އަިދ ޫލކީ މައްސަަލއެއް ގޮތުަގއިތޯ ބައްަލވަނީށް އެ މަްއސަލައަީކ އެއީ ސުިމސާލަކަ ،ކޮންކަހަލަ މައްސަލަެއއް

 ބޭފުޅާ ދެެކވަަޑއިގަންަނވާ ގޮުތގައި ކޮބަިއތޯ.  ޑަކީ ތިނާވ މިންގަލޫކީ މައްސަލަތައް ސާބިތު ސު

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލޫކީ މައްސަލައެއް ގޮތުަގއި. ެއކަމަކު އެ ަމއްަސލަ ކޮމިޝަނަށް އަންނަނީ ލު އެ މަްއސަލަ އަންނަންޖެހޭނީ ސުއަސް

ެވގެން އައީ. އެހެންވީމާ، ހާލަތު ވަރަށް ތަފާތު .ގޮތުަގއި ގެއް އިސްތިޢުނާފަށް ފުރުޞަތު ހޯދަން އަންނަ މައްސަލައެ 

 .ނާފެއް ނުކޮށްދެވޭ. މިސާަލަކށް ޖުޑިޝަރީ އަްށ ައއި ބަދަުލ ރައްޔިތުންނަކަްށ ނޭނގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިސްިތޢު

ން ކުރަްއވާ ނޭނގުނީމަ މި ހީކުރަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަީކ ކުރީގެ މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހު

މިހެން މައްސަލަ  މި ޤާޟީމަސައްކަތްތައް ކުރަން އުެފއްދި ތަނެއް ކަމަށް. ހީކޮށް މި އަންގަނީ މި ޤާޟީއާ މެދުގައި 

އެ ބޭފުޅުންނަީކ ެއ  .ނިންމާފައި އޮތް ަމްއސަލަ މައްސަލަ ތިމަންނަމެންނަށް ބަލާލަދޭށޭ ޤާޟީނިންމީ މި  ބަލައި

ުކވާެއއް . އެ މައްސަަލިއގައި ެއ އުފެދުނު ކަމާއި ގުިޅގެން ެއ ޤާޟީއާމެދު ޝަމައްސަލަ ބަލަން ތިބޭ ބަެއްއ ނޫން

ބޮޑަށް ައނެއްހެން. ޤާޟީގެ ސުލޫކީ ަމއްސަލަ ބަލާކަށް ނޫން. ާޤީޟ ތިމަންމެންނަށް މިހެން މި  ނޫން މި އަންނަނީކީ

ޔާލަކީ ޮކބައިތޯ ބަލައި ކޮމިޝަުނގެ މެދުގައި މަނިކުފާުނގެ ޚި މުދާ ބަހައި ދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ އުފެދުނު މައްސަަލއާ



  

މި މައްސަލަ މި ފޮނުވާލަނީ އޮންނަ ޝަކުވާ  ލަކަރައީސް ެއއްރައީސަށް މިއަންނަނީ ވެސް އަސްލުގަ. ައއިމަ 

ނޑުމެންނަށް ެއ ސުލޫީކ  ކޮމިޓީއަށް. އަންނަންޖެހޭނެ ތި  ވިދާުޅވިގޮތަށް ސުޫލކީ މަްއސަލައެއް. އަުތވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

 ކާއި ެއއްެޗހި ދީގެން ވެސް އޭނައާ ތައްޔާ އޭނައަށް ެއޮއންނަ ފުރުޞަތުުތގަިއ ބެލޭނެ. ބެލިއްޖެމައްސަލަެއއް ގޮ

މެދުގައި ފިޔަވަޅު ައޅަން ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެ. އެކަހަލަ ފުރުޞަތަށް ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަްނ 

އެނޫން ހޭ ކަމެއް އަދި ހޭލުންތެރިކޮށްދިނުން ވެސް އެއީ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ކުރަންޖެ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޝަން އުފެދިގެން އައިއިުރަގއި ދާއިރާ ނަޑށް ހީވަނީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަ ތަކުގެ ވެސް އަުޅގަ

އެންމެބޮޑަށް ދިމާވި އެންމެ އުނދަގޫ މައްސަލަެއއް ގޮުތގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ރައްިޔތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން އެ 

 ދަޫގކޮށް ދިމާވީ. ވަރަށް އުނ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިެއހީ ސުލޫކީ މައްސަލައަކީ  ކޮބަިއތޯ؟ މިސާލަކަށް ޤާނޫނަކާ  އަޅުަގނޑު މި އަހަނީ ސުލޫކީ، އެހެންވެގެން އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކު މަްއަސލައެއް ނިންމުމަކީ ެއއީ ސުޫލކީ މައްސަލަެއއްތޯ  ުނވަތަ ނޫންތޯ؟ އެއީ އަޅުަގނުޑ ޚިލާފަށް ފަ

 މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ.  

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަސްލަކީ ެއގޮތަށް ނިންމައިފިއްޔާ ވާނީ ސުލޫކީ މައްސަަލއަކަށް. އެކަަމކު އޭތި ހުށަހަޅާ މީހާ ހުށަނާޅާ ކަމަށް 

ފަށައިފިއްޔާ ކިހިނެްއތޯ ވާނީ. އޭރުން ދެންެމ  ވެއްެޖއްޔާ ކޮމިޝަުނގެ އަިމއްލަ ރަޢުޔަކަށް މަްއސަލަ ބަލަން

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން އިޝާާރތްކުރި ނުކުތާއަްށ އަެނއްކާ ެވސް ދާނެ. ކޮމިޝަނުން އޭިތ ގޮތަކަށް ަނގާފާނޭ. އޭރުްނ 

ނިޑާޔރުންނާކޮމި  އޮންނަ ގާތްކަން އަބަުދ ވެސް ދުރުވެ ތަަޅއިފޮޅުމަށް ދާން ފަށާފާނެ.  ޝަނާއި ެއއްކަލަ ފަ

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެން

ލައަކީ ސުލޫީކ ކޯޓަކުން ބަދަލުވާ ކޮންމެ މައްސަ ގެއެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވަނީ ިއސްތިޢުނާފުކޮށްގެން މަތީ މަރުޙަލާ

 . މައްސަލައަކަްށވާނެތޯ

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

ވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކީ ސުލޫކީ މައްސަލަައކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ. ެއއީ އެ ޙާލަުތ ނޫން އިސްތިޢުނާފުކޮށްގެން ބަދަލު

ނިޔާކުރާ ގޮތުން އިނގޭތޯ. ެއއީ ައޅުަގނޑަށް ވެސް ހަަމ ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އިސްތިޢުނާފު 

 ނަނީ. މަރުޙަލާތައް ދީފައި އޮންނަނީ. މީގައި މިއުޅޭ މަރުޙަލާ ވެސް ނިމިގެން އަސްލު އަން

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑިޔާރުން ދާއިމީކުރެިވގެްނ  225ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭރުގައި ތިއްެބވި ފަ

 ކޮބައިތޯ؟ ކަަމށް ދެކެވަަޑއިގަންަނވަމުތޯ؟ އެަކމާއިމެދު ޚިޔާލުފުޅަކީ  ދިޔައީ އެންމެ ރަނަގޅަށް

 

 އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ނޑިޔާރުން ދާއިމީކުރުުމގަިއ ގެންގުުޅްއވި މިންގަ ން މި އަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނޫސް ތެރެއި ފަ

ތަކަށް ވެްސ ހަމައެކަނި ބަރޯސާވެފައި އަޅުަގނޑުމެން ޙުކުމެްއ ތުރާ ވަޞީލަތްއިނގޭތޯ. ރާއްޭޖގެ ޚަބަރު ފަ

ނަޑއަޅާ  ނޑުމެން ޖެހޭ ަފހަރަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްވަރަށްވުރެ ބަެއއްކަ ތަކުަގއި ހުންނަ ވާހަކަތައް އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު އަންނާނެ ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ެއކަކު ނޫީނ  ފުރާނާލަން. އެ ވަރަްށގިނަ ފަހަރަށް ކަމަކާ

ނޑަކީ ޤާނޫނީ ވާހަަކ ދެ މީހެއް ބުނި އެއްޗެކޭ ިކޔާފައި ހަމަ އާދައިގެ މީ ހަކު އެ ާވހަކަ އަންނާނީ. މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ދައްކާކަށް ފުންނާބު އުސް މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު ފަހަރެއްގައި ދީނީ މަޢުލޫމާތެއް އަޅުަގނޑަށް ދެވިދާނެ. އެކަމަުކ 

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން އެްނމެ ފުންނާބު އުސް މީހެއް  އޭަގއި ވެސް ފުންނާބު އުސް މީހެއް ނޫން އަޅުަގނޑަކީ. އަުޅގަ

ކަމަކަށެއް. އެހެން އޮްތ ކަމެްއ މިއަންނަނީ. ދެން ޭއގަިއ ެއ ބޭފުޅުން ހަމަ ކުއްިލއަކަށް އެކަން ކުެރްއވީޭއ އެހެްނ 

ނޑިޔާރުން ދާިއމީކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަްނ  ޯގސް ނިންމެވުމަކަށްވާނީ. އެއާ ބުނާކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އެއީ  ޚިލާފަށް ފަ

ންަތއްތަެކއް ެއ ކުރަްއވާ. އެކަން ކުަރއްަވއިގެްނ ކުރަްއަވއިފި ކަމަްށ ވަންޏާ ެއއީ ރަނަގޅު ކޮމިޝަނަށް އޮތް ކަ

 ކަމަށް ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ެއއީ މައްސަލަެއއް. ދެން އެކަން ނުކުރައްވާ ކަމެއް. އެކަން ނުކުރަްއވާ ޮކށްފައި

ނޑިޔާރުން ތެރޭގަިއ މުން ބަލަން އެކަން އެގޮތަށްއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ލިޔެކިއު  ތޯ އަސްލުަގއި ޮގއްސަ އޮތީ. ެދން ފަ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ސުލޫކީ މައްަސލަ ހުރި މީހުން ދާއިމީކުރިތޯ ނޫންނަމަ އެއްވެސް ވަަރކަށް ބައްލަވާފައިތޯ ާދއިމީ ކުރީ 

ނޑަށް ލަފާުކރެވެނީ.  އީމިކަންކަން މި  ކޮމިޝަންަގިއ ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައް ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގުޅޭ ުސވާެލއް އިނގޭތޯ. ެއއީ ައޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަވަނީ އެ ފަހަރުގައި ކްރައިޓީރިއާ ހެއްެދިވއިރުަގިއ  އެއާ ހަމަ

ނެތީއޭ. ެއގޮތަށް ެއ މިއޮތީ އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުނުވާ ކަމުަގއި ވަންޏާމު އެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް 



  

ނޑުން ަބއްލަވާަފއި ާދއިމީ ކުެރއްވީ. އެހެންެވގެން އަޅުަގނުޑ މި ސުވާުލ މި އަހާލީ.  ވަނަ ުސވާލު  3މިންގަ

 ބޭފުޅާގެ ޚިޔާަލކީ ކޮބައިތޯ؟ ބެހޭގޮތުން ތި އަޅުަގނޑު ކޮށްލާނަން. އެއީ ައންހެނުންނަށް ޤާޟީކަން ދިނުމާ 

 

 :އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން

ވަރަށް ފަސޭހަ ވާހަކައެއްހެން ދައްކަން. އަޅުަގނޑު ކޮމިޝަުނަގއި ހުއްޓާ އަންހެނުންނަށް  އީއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި

ނޑިޔާުރކަމުގެ ތެރޭަގއި އިނގޭތޯ.  ޤާޟީކަން ލިބިގެންދިޔަ. އަިދ އެ ބޭފުޅުން އެބަ ިތއްބެވި މިހާރު ވެސް ހަމަ ފަ

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ދިނުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް އިސްލާމީ ޢިލްމުެގ އަޅުަގނޑު ޓޯޓަލީ ދެކޮޅުހަދާ ކަމެއް ނޫން 

ނިޑޔާރު ނޑިޔާރުްނ ވާހަކަައކީ އަންހެނުން ފަ ކަމަށް އަުތވެއްެޖއްޔާ އެ ބޭކަނބަލުންނަށް ކުރެވޭނެ  ތެރޭގައި އެބަހުރޭ ފަ

ނޑުގެ ވެސް ވާަހކަދައްކާނަން. ެއއީ ޚިޔާުލ  ކަންތައްތަާކއި ނުކުރެވޭނެ ކަްނތައްތައް. ެއކަންކަމާއިމެުދގައި ހަމަ އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، އެ ޚިާޔލު ތަފާތުވުމުގެ ތެރޭަގއި މީހުން މި ވާހަކަދައްކަނީ. ދެްނ އިތަފާތު ކަމެއް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގަ

 އެކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑު މި އެްއކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެަކން ބަންދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ މިވަގުތު އެބަ

ނޑިޔާރުކަމުގެ ތެރޭގަ  . އަދި ެއ ބޭކަނބަލުންގެ ތެރެއަށް އިތިއްބެވި ވަރަށް ހަމަ ޤާބިލު އަންހެން ބޭކަނބަލުން ފަ

އަޅުަގނުޑ ވެްސ ކޮމިޝަުނަގއި ހުރެގެން ަފނޑިޔާުރކަން ދެއްވި ބޭފުޅުން ވެްސ އެބަތިިބ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް 

 އެހާ އުނދަޫގކަމެއް ނޫން އެީއކީ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ެއއްކޮްށ  ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. ދެން އިތުރު ބޭފުޅަުކ ސުވާލުކުަރްއވަން އެިދވަަޑިއގެންފައި ނެތުމާ ވަރަށް  އާދެ!

ނޑުމެން ނިންމާލަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ރމިހިސާބުން އިބްރާހީމް އަޙުމަދުގެ އިންޓަ  ވިއު މަަސއްކަތް ައޅުގަ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ވާ

އަޅުަގނުޑގެ ފަރާތުން ވެސް ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އާދެ!

ނޑަށް ފުރުޞަެތއް ލިބޭނެ  ކަމަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޚިދުމަތެއް ކުރަން.  އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ



  

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ވަރަށްބޮޑަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު މަރުޙަބާ ދަންނަވަްނ  ޢަބްދުލްހަންނާނު ދެއްތޯ؟ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވާލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއާޔެގ  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ އީއިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ްނ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަްސ މާއްދާގެ )ޅ(ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އާންމުންގެ ތެރެއިވަަނ  152އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ނޑައަޅާ މީހަުކ ހޮވުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހު  ތަކުގެ ރާތްހުށަހެޅުއްވި ފަ ން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ކޮމިޝަނަށް ކަ

އެަބއޮތް ދިރާސާކުރުމަށް. ދެން މި  އްސަހިމެނޭ މި ކޮމިޓީއަށް ައއި ތެރޭގައި ޢަބްދުލްހަންނާނުގެ ނަންފުޅު އެބަ

ނޑުމެން ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮމިޓީން އަ ގެ މެންބަރުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ވެސް ވަކިަވކިން ކުރުމުގައި ިމ ކޮމިޓީޅުގަ

އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯއްދަވައި ދިރާސާކުަރއްވަމުން އެ ެގންދަވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ  ސުވާލުކުަރއްަވއި

ފަދައިްނ  ސައްކަތަށް އަުޅަގނޑުމެން މިރޭ ހަންނާނަށް ވެސް މި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ކުރިްނ ވެސް ދެންނެވިމަ

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ނަންފުޅުގައި އަުޅަގނޑު ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެްއ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، 

އަރުވަން  ތަކަށް ދިއުުމގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ހަންނާނަށް ފުރުޞަތުލުފުޅުތްތެރި މެންބަރުންގެ ސުވާކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަ

ފުގައި ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަަކއެއް އޮިތއްޔާ އެ ވާހަަކއެއް ދަންނަވާލަން ތަޢާރުއަދި ދަންނަވާލަން  ތިކޮޅުން ތަޢާރަފުވެލައި

 ވެސް ކުުރކޮށް އިނގޭތޯ.  ވީހާ

 

 :ޢަބްދުލްހަންނާނު އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން

 ރި މެންބަރުން ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ!`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަދި މުޤައްރިރު. އަދި ޢިއްޒަތްތެ

ނަޑކީ ޤާނޫނީ ވަކީެލއް ގޮުތަގއި މަސަްއކަތް ކުރަމުންދާ ގެ އަޅުަގނުޑގެ ނަމަކީ ޢަބްދުލްހަންނާނު އަޙުމަދު. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ިވއްަސކަށް އަހަރަށްވުރެ އިތުުރވެއްޖެ. މީހެއް. އަޅުަގނޑު އެ ދާއިާރަގއި މަސައްކަތް ކުރަ މުންގެންާދތާ ގާތްގަ

ނޑު  ފުރަތަމަ މުހާމީ ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު އެޓަރނީ  ތަުކގެ މަސަްއކަތް ކޮށްފިްނ. އެންމެތަފާތު ާދއިރާއެގޮތުން އަުޅގަ

ނީކަމުގެ މަޤާމުގަިއ އެޓަރ ޓަރނީ އަދި އެންމެފަހުން ސްޓޭޓްއެ ނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެިސސްޓެންޓް ސްޓޭޓްޖެ

ފުދޭވަރަކަށް ދުވަހު މަސަްއކަތް ކޮށްފިން. އަދި އޭގެފަހުން އޭރުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓުަގިއ 

ނުޑ އެތަނުން ވަކިވިއިުރަގއި  ވެސް މަސައްކަތް ކުރިން. އެާތނގައި މަސައްކަތް ކުރުުމގެ ތެރޭގައި އެންމެފަހުން އަޅުގަ

ތިން އަހަރެއް ކުރިން ލީގަލް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ހެޑެްއގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަީއ. އަޅުަގނޑު ޭއގެ ދެ

ނޑު ކުރިން. އަދި ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ވެސް ވަރަށް ތާނަގއި ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލައެ ތަކުގެ ެވސް ތަޖުރިބާ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މިހާރު ވަޒީފާ އަާދކުރަމުން ގެންދަނީ ވެްސ ފަހުން  އިސް ދައުެރއް އަދާކުރަމުން ެގންދިޔައިން. އަދި ޭއގެ

ތަކުެގ ތުންކަމަށްވާީތ، ތަފާތު މައްސަލައަދި މަސައްކަތް ކުރަމުން ެގންދަނީ ވެސް ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ ަހއިސިްއޔަ

ޝަރީޢާ  ތަޖުރިބާ އަޅުަގނޑަށް ލިބިަފިއވޭ. އަދި ައޅުަގނަޑކީ ޭއގެފަުހން ޝަރީޢާ އިން ލޯ ޑިޕްލޮމާ އަދި އޭގެފަހުން

ށް ވެފަިއ ައދި އޭގެފަހުން ވެސް އިތުުރ ތަޖުރިބާތައް ލިބިފައިވާީތ ިޑގްރީ ހާސިލުޮކށްފައިވާ މީހަކައިން ލޯެގ 



  

ން މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްަޔތު ލިބިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ ސް.ސީގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއި އަޅުަގނޑު ޖޭ.އެ

 ތައްތަުކގަިއ ކުރިއެރުން ގެނެވޭނެ ކަމުގެ ަވރަށްބޮޑު ުއއްމީދެއް އޮތުމާޖޭ.އެސް.ސީއަްށ ދިމާވެފަިއވާ ތަފާތު އެކި ކަން

އެްއކޮށް އަޅުަގނޑު ކުރިަމތިލީ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އެކަމަށް ވިސްނަވައި ައޅުަގނޑަށް 

 ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް ުއްއމީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ޝުކުރިއްާޔ. ދެންބޮޑަށް  ށްވަރަ ރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަމި ހަމަ އެ ފިތަށް ފިއްތަވާލަްއވާ! އަުޅގަ

ހަމަ މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ުސވާލެްއ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން

ަތކެްއަގިއ މި ޖުޑިޝަރީެގ ތެރޭަގއި ގިނަ ދާއިރާ އި ފާަހގަކުަރއްަވއިިފ ވަރަށް. ވާހަކަފުުޅގަނަވާލާހިތްވޭ ހަންނާނަށްދަން

ެގންދަވަނީ. ިވއްސަކަށް އަހަރުެގ ތަޖުރިބާ ވެސް އެބަހުިރ  ހުރި ެއކިެއކި މަސަްއކަތްތައް ކުަރްއވަމުން ތި ގުޅުން

ޖުޑިޝަްލ  ކަތްަތެކއް ކުަރއްވާށޭވިދާުޅވެއްޖެ އިތުރު މަސައް ތަކުގެ އަީލގައިވަޑަިއގެންފަ. ދެން އެ ތަޖުރިބާލިބި

ނޑު ހިތަށް  ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށް ވަަޑއިގަތުުމގެ ޝައުުޤވެރިކަްނ ތި ގެންގުޅުްއވަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އެރީ، މިހާރު އެހެންވީމާ އެ ވަަޑއިގެން ޮގނޑިޮކޅުަގއި އިީށނދެވަޑަިއގެން ކުރަްއވާނެ  ކުއްލިައކަށް މި

ންނާނޭ. އެހެންވީމާ، ެއ އްވުެރއް ެވސް މިހާރުގެ މަޝްރަޙަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފަިއ އޮމަސައްކަތްޕުުޅގެ ޚިޔާލީ ތަޞަ 

ނޑަށް ކޮްނމެވެސް އަިލކަމެއް ޭއގެތަޞައްވު ހުރި ބައެއް ކަންކަމަށް  ރުން ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް އަުޅގަ

 ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ދެްއވަފާނަންތޯ؟ 

 

 ޢަބްދުލްހަންނާނު އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ޢިއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި  ދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!ކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޝު

ނުޑގެ ތަޞައްވުެރއް ވެސް އެަބއޮތް. އާދެ! ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދައިން އަޅުގަ ގޮުތގައި ކޮންެމ  އަޅުގަ

ސަސާަތއް. އެގޮތުްނ ކުރިއެރުން އަންނަންޖެހޭ މުއައްމުއައްސަާސއަކީ ވެސް ެއްއ ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް 

ތަކެއް އަންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކުެރވިަފއި އެބަހުރި. ެއގޮތުން ޖޭ.އެސް.ީސގައި ވެސް ކުިރއެރުން

ފަދަިއން ޢާއްމުކޮށް ދެެކވޭ ވާހަަކއެއް ަމއްސަލަތަްއ ތަންކޮެޅްއ ލަސްވަމުންދާ ވާަހކަ.  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ތަކެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. މާ، އެކަްނކަމަށް ވެސް އިޞްލާޙުހެންވީއެ

ހުރި ކަންތައްތަކުގެ މަްއޗަށް ވިސްނައި ެއކަންކަްނ  އެހެންކަމަށްވާތީ، ެއކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ގެެނވެން

މަސައްކަެތއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ހުރި ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް އަޅުަގނޑަށް ކުރެވެން

ނޑު ނުދެންނެވިޔައަރުވަން. ިމވަގުުތ ެއއީ ަކނޑައެިޅގެން ކޮްނކޮން ކަންތައް ނޑުެގ ހިތުެގ ަތކެއްކަން އަުޅގަ ސް އަުޅގަ



  

ކަންތައްތަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި ތަޞައްވުުރގެ ތެޭރގައި ވަަރށްގިނަ ކަންތައްަތކެއް ޭރވިަފއި އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، އެ 

 މެންބަރުން ވިސްނަވާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނުޑ އިތުރު ސުވާަލކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދެން ެއހެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އިނގޭތޯ. 

 ބަރު ޢަލީ ޙުސައިންގެ ފުރުޞަތު ކުރިއަށް ގެންަދވާ!އެްއވެސް މެންބަރަކު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރަ ތަމަ އަހާލަން ބޭނުންވާ ޝުކުރިއްޔާ އަދި ޢަބްދުލްހަންނާނަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ މި ކޮމިޓީއަށް. އަުޅގަ

ނޑަށް ޔަޤީން ޖުޑިޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ ސުވާލަކީ ރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން އިންަނވާިއރުގައި އަުޅގަ

ނޑިާޔރެއްެގ ސުލޫކީ ަމއްސަަލ  ނޑިޔާރުންެގ ސުލޫީކ މައްަސލަތައް ެވސް ކުރިމަިތވެގެްނ ައންނާނެ. އެހެންވީމާ، ފަ ފަ

އަޅަން ުނވަަތ  ނުވަތަ ސުލޫކީ ަމއްސަލަެއްއގަިއ ފިޔަވަޅު އް ާސބިތުވާކަން ނުވަަތ ނުާވކަންއެއީ ސުލޫކީ މައްސަަލއެ 

ނޑަކީ ކޮބައިތޯ؟  ނާޅަން ނިންމާނެ މިންގަ

 

 ޢަބްދުލްހަންނާނު އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހަމައަށް ދާނީ  މައްސަަލއެްއގެ ފައިސަލާއާކޮންމެ މައްސަލައެއްަގއި ވެސް  އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ހުރި  ތަކުގެ މައްޗަށް. އަދި އެއާއި ގުޅުންއަދި ޝަފަހީ ހެކިމެންޓްރީ ޮޑކިޔު އެ މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނިފައިވާ

ހިސާބަްށ ދެވޭީނ ތަކާއި އި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަކުގެ ަމއްޗަްށ ކަމަށްވާތީ އެ މައްސަަލއިެގ ުކޑަބޮޑުމިން އަދި ޭއގަ ހެކި

ލުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާތީ އަިދ އެ ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަށް ބެ ހެކިހުށަހެޅިފައިވާ ތަކުގެ މައްޗަށް. އަދި މިދެންނެވި ހެކި

ނޑަެއޅިގެން ކޮން ަމއްސަލަައކަށް ކަމަށް އެނުގނީމަ އެހިސާބުން އަޅާެނ  އެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ަމއްސަލަައކީ ކަ

 ފިޔަވަޅުތަާކއި އެ ކަންތައްަތއް ވަރަށް ފަސޭހައިން ނިންމާލަން އެނގޭނެ. 

 

 ން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވު

ނޑެއް ޢާއްމު ނޑު މިއީ  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ދެ މިންގަ ޮގތެއްަގއި މިއޮންނަނީ. އެއީ މަދަނީ މިންގަ

ނޑު. ދެން މި އޮންނަނީ ޖިނާޢީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބަާލ  އަޅުަގނޑުމެން މިިކޔާ ބޮޑަްށ ބުރަވެޭވ މިންގަ

ނުޑ. ދެ ނެޑއް ކިޔަންޏާމުން ޙުދޫދުގެ އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާ މިންގަ ން ތިންވަނަ މިންގަ

ނުޑ މިއޮންނަނީ. އެހެންވީަމ،  މައްސަލަތަކުަގއި ިމއޮންނަނީ އެްއވެސް ަޝއްެކއް ނެްތ މިންވަރަށް ސާބިުތވާ މިންގަ



  

ނޑެއް ޢާއްމު ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ބޭނުންކުރެވެނީ. އެހެންވީމަ، މީގެ ތެރެއިން ތިން މިންގަ ކޮން  ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

ނޑަކަށްތޯ ސުޫލކީ މަްއސަލަ ސާބިތުވާންޖެހެނީ؟   މިންގަ

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ނިޑޔާރުކަން އެ އާދެ! ނޑިޔާރެއްގެ ފަ ނުޑގެ ވިސްނުމުަގއި ހުރީ ފަ  ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވުމުަގއި އަުޅގަ

ގެއްލޭފަަދ ގޮތަކަށް އެ މައްސަަލެއއްަގިއ ދިމާވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރު  ބޭފުޅެއްގެ ކުރުުމގެ ތެރޭަގއި އެ 

ނީޑަގއި އިންނެވުމަީކ ރައްޔިތުންނަށް  ނޑިޔާރުަކމުގެ ގޮ ނޑިޔާރަކު ފަ  އެ ، އެއްކޮށް އެ ކަންކަން  ރާއިތުބާއެ އެ ފަ

ން ފެނިގެންދާނެ ކަމެކޭ. ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގަިއ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އެ ކަްނކަ

 ތުހުމަތު ވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އަދި މިންަގނުޑގެ ތެޭރގައި ޖިނާޢީ ކުެށްއގެ  ންއެހެންވީމަ، ތި ވިދާުޅވިހެން އޭަގއި ތި

ނޑިކޮުޅަގއި  ސާބިތުެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެްއވެސް ޝައްެކއް ނެތް ގޮުތަގއި އެ  ތުހުމަތުކުށެްއގެ ެއ  ބޭފުޅަކު އެ ގޮ

ނޑުެގ އިންނެވުން އަ ނޑަށް ބަލާއިރު މަދަނީ މިންގަ ނޑަކަށް ނުފެނޭ ރަނގަޅު ކަމަކަށް. އަދި މަދަނީ މިންގަ ުޅގަ

ނޑިޔާަރކު  ކަންތައްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސްތެރޭގައި ެވސް ހުރެދާނެ ތަފާތު  ޭއގެ ތެރެއިން އެ ޮގނޑިކޮުޅަގއި ފަ

ާބވަތުގެ ކަންތައްަތކެއް ވެސް ޭއގެ ތެރޭަގިއ  ބޭފުޅަކަށް ސަސްޕެންްޑ ދެްއވުމާއި އެ ުނވަތަ އެ އަދި އިންނެވުމާއި 

އައިސްދާނެ. އެހެންވީމަ، އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށްފަހު އޭެގ ލިޔެކިއުންތަކާއި ެއްއޗެހި ބެލުމަށްފަހު އެހެން ގޮތަކަށް 

ނަޑއަޅަން އެނގޭނީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި.   ކަ

 

 އްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެ 

ނިޑޔާރުެގ  ނިޑޔާރަކު އިނގޭތޯ،ދަށު ކޯޓުގެ ފަ ދެން އަހާލަން ބޭނުން ސުވާލަކީ ނިޑާޔރަކު އުއްތަމަ ފަ ދަށު ކޯުޓގެ ފަ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި. މީގައި ޤަބޫލުކުެރވޭތޯ އެއީ އް ބަލަން ހަމަ މި އިންނަނީ ޖުޑިސުލޫކީ މައްސަލައެ 

އަށްވުރެ ރަނަގުޅ ގޮތެއް އޮތްކަމަްށވާނަމަ އެ ޕްރޮޕޯޒްކުރަްއވާ ނުވަަތ ކަމަށް؟ އަދި އެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް

 ހުށަހަޅުއްވާނެ ގޮަތކީ ކޮބައިތޯ؟ 

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ ޤާނޫނުން ވެްސ ޖުޑި، ޖޭ.އެސް.ސީ ޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ!ޝުކުރިއް  އާދެ!

ށް ބަޔާންކުރަްއވާފައި އެބައޮތް. ޢިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ފުރިހަމައަގަޅަށް އެ ކަންަކން ވަރަށް ރަނ

ނިޑޔާރެްއގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމެއް  ޤާނޫނުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ އެޤާނޫނެއް އެއީ.  އިނގޭ ފަ

ތަޙުޤީޤު ކޮމިީޓއެއް  ން. މިސާަލކަށްދާނެކަކަމަށްވަންޏާ އެހެން ގޮތަަކށް އެ މަްއސަލަ ތަޙުޤީުޤކޮށް ބެލި



  

ނިޑޔާރުންގެ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ ބޭފުޅަކު ނުވަތަ އެ ކަންކަމުެގ މަސައްކަތުަގއި އުުޅއްިވ  ޢައްޔަންކުަރއްަވއި އެ ފަ

ްސ ބޭފުޅުން ނޫން ބޭފުޅަކު އޭެގ ތެރޭގައި ހިމަނުްއވަިއގެން އަދި މުސްތަޤިއްލު ަވކީލަކު ބޭުނންފުޅިއްޔާ ވަކީލަުކ ވެ

ހިމަނުއްވަިއގެން އެ ކަންަކން ބެލުމަކީ އޭގައި ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަްނ 

 ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ގޮތް. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ތުރު ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު. އާދެ!އި

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން  އާދެ! ެބހޭ ކޮމިޓީއަށް ހަންނާނަށް  ގެ މި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަދި އަުޅގަ

ނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީއަޅު ހަންނާން. ދެން ޢަބްދުލް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން، ަނ ވަ 152ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގަ

ނޑައެޅި ެވސް ކުރިމަތިލައްަވއިގެން ިތ  ބަޔާންެވގެންވާ މަޤާމެްއގެ ތެރެއިން އެއް މަޤާމު މި މާއްދާގައި އިން ކަ

ްއގަިއ އުޅުްއވަނީ. ހަމަ އެގޮތުގެ މަތިން ބަލާއިރުގައި އެބަ ތިއްެބވި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެ

ހިމެނެންނުޖެހޭ މީހުން އަދި އޭގެ އިތުރުން ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުަގއި ހިމެނި ސިޔާސީ މީހުންގެ ގޮުތގައި ތިބި ބަޔަކު. 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ކިހިނެއްތޯ ކަންަތއްތަްއ ބަލާއިރުަގއި ޖުޑި  މިގޮތުން

 ވެގެންދާނެ ގޮަތކީ ކޮަބއިތޯ؟ ެއއީ ސުވާަލކީ. 

 

 ހަންނާން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލް

 ގަކުެރއްވި ދާއިާރ، އާދެ!ތި ސުވާލުގެ ިތ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަ  ިޢއްޒަރްތެރި މެންބަރު. އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ 

 އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއަގއި ހިމެނޭ އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއަގއި މަސައްކަތްކުރާ ެއްއވެސް

 އެ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ ތެެރއަށް  ބޭފުޅަކަށް ޖޭ.އެސް.ީސގަިއ ބައިވެިރއެއް ުނެވވޭ. އެހެންކަމަްށވާތީ ޭއގެ ތެރެއަށް 

ނޑުސިޔާސީ ކުަލވަރެްއ ޭއގައި ޖެ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމަ، އޭަގއި އެ މުސްތަޤިއްުލ  ހިގެން ނުދާނެކަމަށް އަުޅގަ

ބާވަުތގެ ކަންތައްަތއް  އް ކަމަށްވާތީ އެ ަމްއސަލަތައް ނިމިގެން ދިއުމުަގިއ އެކޮމިޝަނެއް، މުސްތަޤިއްލު ޮކމިޝަނެ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ.  އޭގެ ތެެރއިން ެއއްކިާބވެގެންާދނެ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:



  

ން ވަކި ގޮަތކަށް ކަމެއް ނިންމި ފަހުން އެ މައްސަލައެއް ޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުޖުޑި ދެވަނަ ސުވާލަކީ

ތަފާތުކޮށް.  މުމާަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ިނންމި ނިންތަ ކޯޓަކުން ނިންމީ ެއއީ ޖުޑިކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ުނވަ

ވާނެ ގޮތަީކ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަުތން ޤަބޫލުކުރައްވެއްޖެ ކަުމގަިއވަންޏާ ޖުޑިއެހެން

 ކޮބައިތޯ. މެންބަރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން؟

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް އަދި އެހެން  ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!ޝުކުރިއް

ޝަލް ސަރވިސް ނިންމެވި ނަމަވެސް ޖުޑިން ނުމެދުވެސް އަދި އެހެން ފަރާތަކު މާފަރާތަކުން އެ ނިންމި ނިންމު 

ޢާކުރަން ނުަވތަ ދިރާސާކުރަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ އެ މުރާޖަކޮމިޝަނަށް އެ މައްސަަލ އިތުރަށް 

ޢާކުރައްވަން ނުވަަތ ކަމަށްވާތީ އެ ކޮމިޝަނުން މުރާޖައެ ޙައްޤު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިވަޑަިއގެންވޭ. އެެހން ،ފުރުޞަތު

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ނިންމަވާނެ ސަްއކަތް ކުރަްއަވއިސާކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅިްއޔާ އެ މަދިރާ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން އެ މަޤާމަށް ގަޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީމާ ައޅުއާދެ! ފަހު ސުވާލު. ޖުޑި

  މަލުކުރައްވާނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟ހަންނާން ހޮވަންވީ ކީްއވެގެންތޯ؟ އަދި ހޮވައިފިނަމަ ޢަޢަބްދުލް

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރުގެ އެންމެ ފުރަ ކުރިން ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!ޝުކުރިއް

ނޑަށް ެއއަްށ ޖަވާބު ދެވިއްޖެ. އެހެންވީަމ، އަޅުަގނޑު ހީކުރަނީ އިތުރަްށ ތަކުރާރުވެގެން އަންނާނެ   ސުވާލަށް އަުޅގަ

 ކަަމށް ހީކުރަން.  ކަމަށް. އެހެންވީމަ، އެ ސުވާަލށް ޖަވާބު ލިބިވަަޑއިގެންފި

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައި  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ކަ

މަދު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެންެނވީތީވެ މަރުޙަބާ ކުރިްއޔާ. އަްލއުްސތާޛު ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙުޝު އާދެ!

ނޑު ހަންނާނުގެ ޚިޔާލު ހޯދާލަން ބޭނުންވާ ެއއް ކަމަކީ ާޢްއމު ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ޢަބްދުލް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނަން އެީމހުންގެ ފަރާތުން ދެން ކުރިމަތިލައިގެން ހުންނަ މީހަކު ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ހުންޑިމީހަކު ޖު

ނޑި  . އެހެްނވީމަ، ހަންނާން ކުރިމަތިލައްވާފައި މިއޮތީއަށް އެ މެންބަރު ކަމަށް ޢަބްދުލްހުންނަންޖެހޭ ކަމަށްވެގެން އެ ގޮ



  

ދު ޢާއްމު ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭގަިއ އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ކަންަތއްތައް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތާއިމެޢަދުލުރާއްޖޭަގއި 

 ހަންނާނަށް ސިފަކުރެއްވޭ ގޮތަށް ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ؟ ލްއެ ތަރުތީބުން ޢަބްދު 1،2،3މިހާރު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް 

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ސް ައޅުަގނޑަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރުގެ ގައި ވެއެންމެ ފުރަތަމަ ތަޢާރުފުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ުގޅިގެްނ  ރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލާސުވާލުަގއި ކޮންމެވެސް ވަަރަކށް ދަންނަވާލެވިއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެ

ނޑަށް ތަޞަްއވު އިތުރަށް ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ގޮުތަގއި  ުރކުރެވޭ ގޮތުަގއި އެންމެ މުހިްއމު އެއް ކަމެްއގެއަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ އަދި ޢާއްމު ރަްއޔިތުންގެ ަބއެއް ބޭފުޅުްނގެ ޝަުކވާަތކެްއ މައްސަލަތައް ލަްސވަމުްނ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމަްށވަންޏާ ައވަސްކުރުުމގަިއ  ދިއުމުގެ ޝަުކވާ. އެީއ ެއްއ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ޖެހޭ. އެހެންކަމަށްވާތީ އެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރެއިްނ ވެސް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ފިޔަވަޅުތަެކއް އެބަ ގެންނަން ވެސް 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަ ކުރެވިދާނެ ނުޑ ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ  ން. އެހެންކަމަށްވާތީ މިސާލަކަށްކަމަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ގުމަށް ވަކި ސެކްޝަނެއް ނަމަވެސް މީޑިއޭޝަން އަދި އެގްރީމަންުޓގެ މައްސަލަތައް ކަހަލަ ކުދިުކދި މައްސަލަތައް ހިން

އުފައްދައި އެ ކަންކަން ކުިރައށް ގެންދިއުން ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމޭނެ ކަހަލަ 

ކުދިކުދި މައްސަލަތައް އެބަހުިރ. ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން އެަޓރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުިރއިުރގައި ވެްސ 

އޮފީހުން އެ މައްސަލަތައް ފޮނުވާ ދުވަހު ކޯޓަްށ  ބާވަުތގެ މައްސަލަތަަކކީ ހަމަ ތަޙުޤީޤުކުރައްަވއި ތަޙުޤީޤު ފުލުސް އެ

ވެސް ޤާއިމްކުރެިވގެްނ  ހުށަހެޅިގެން އެދުވަހު ނިމި ޙުކުމްކުރެވޭ މައްސަލަަތކެއް ހުރޭ. ހަމަ އެ އުސޫލު މިހާރު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަ ހިނގައިދާނެ ނޑުގެ ތަަޞްއވުރުގެ ތެޭރގައި އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް ކަމަށް އަުޅގަ ން. އެހެންވީމަ، ައޅުގަ

 ހުރި ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީ އަޅުަގނުޑގެ ސުވާލަކީށް އިނގޭތޯ. މަރުޙަބާ ކޮމިޓީ އަ އިްނ  ފަ

އެއީ ސުލޫކީ މައްަސލައެއް ބެއްެލވީ. އެްއވެްސ  ިހނެއްތޯއޭ؟ނިންމެވި ގޮތާއި ދޭތެރެ ދެކެވަޑަިއގަންނަވަނީ ކި ބައްލަަވއި

   އި އޮތް ގޮތް؟އްސަލަ ބައްަލާވފަބޭފުޅުން މަ ވަރަކަށް ދިރާސާކޮށްެލއްވިންތޯ އެ

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ގެ ތެެރއިްނ  ަވރަކަށް މީޑިއާ  ައޅުަގނޑު އެ މައްސަލަ ކޮންމެވެސް ާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ!ޝުކުރިއް

ނޑަކަށް ޭއގެ ލިެޔކިއުންތަެކއް ުނއެްއ ފެނޭ. އެހެންވީމަ، ަމއްސަލަެއއްެގ ރަނގަ ުޅކަން ނުވަަތ އަުޑއިވުނީ. އަުޅގަ



  

ނޑުމެްނނަށް ނިންމޭނީ އެ މައްސަަލެއއްަގއި ކުރިން ވެސް ދެންނެިވހެން ހުރި ޝަފަހީ ހެކި  ނުރަނގަޅުކަން އަުޅގަ

ހުރި ހެކިތަުކެގ މައްޗަށް ބުރަވެ ނޫިނއްާޔ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ  ގުޅުން އެއާނުވަތަ ކިތާބީ ހެކި ނުވަތަ 

ތަ ޯގސް މައްސަަލއެކޭ ދަންނަވަން އުނދަޫގވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މައްސަލައަކީ ރަނގަޅު މައްަސލައެކޭ ނުވަ

 މެންބަރު. 

 

 އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑިޔާެރއް ގޮތަށް  މަނިކުފާނަކީ ޢަލީ ޙަމީދުގެ ޕޮޒިޝަންަގއި ހުންނެވި ބޭުފޅެއް ކަމަށްވަންޏާ މިހާރު ޯކޓަށް ފަ

ެއްއގޮތަކަށް ވެސް ކްރިމިނަލް  ދެކޭ،ަޑއިގަންަނވާނަންތޯ މިހާރު މިއޮތް ޙާލަތުަގއި ރަްއޔިުތން އެކި ގޮތްގޮތަްށ ނުކުމެވަ

ނޑަކުން ބަާލއިރަކު ައދި ކަމެއް ކުރި ކަމެއް ވެްސ ނުކުރާ ކަމެްއވެސް ސާބިތެއް ނުެއއްޭވ. އެހެްނވީމަ،  މިންގަ

ނޑިޔާރުކަން ކުަރއްވަން ުނކުމެވަަޑއިގަންަނވާނަންތޯއޭ  މިކަހަލަ ޙާލަތެއްގައި ަޝއްުކެގ ނަޒަރަކުން ދެކޭ  ަވގުތެްއގަިއ ފަ

  މަނިކުފާނަކީ ޢަލީ ޙަމީދުނަމަ؟

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ނޑު ެއ  އާދެ! ނޑުެގ މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބު ނުަވތަ އާމްދަނީ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް އަުޅގަ ނޑު އަުޅގަ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިަފއިވާ އުސޫެލްއގެ ތެރެއިން ނިންމައި ސާބިތުނުވާމައް ކަމަށް ނިންމައިފި ކަމަށްވަންޏާ  ސަލަެއއް އެ ކަ

ނުޑ  ބޭފުޅާ ކަމަށް އަޅުަގނަޑކީ އެ ވިަޔސް ައޅުަގނޑު ެވސް އެ މަަސއްކަތަށް ހުަރސްނޭޅޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

 ކުރިއަށްދާނަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 އިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

ރެޕްރެޒެންޓްކުރަްއވާ ބޭފުެޅއްެގ  އާންމުންރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މިަވގުތު ތިބޭފުޅާ ތި ވަަޑއިގަންަނވަީނ މި މަޤާމަށް 

ދޭތެރެ  މް ކޯޓާމުންެގ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި. ާރއްޭޖގެ ަރއްޔިޔުްނ މިހާރު އޮްތ ސުޕްރީއްޔަތުްނ އާންހައިސި

ންޏާމުން ކިހާވަެރއްޯތ ާއއި ދޭތެރޭަގއި މެޝަރުކރައްވަ 10އާިއ  1ންނަވާ ގޮތް ސެިޓސްފެކްޝަން ލެވަލް ދެކެވަަޑިއގަ

  ދެއްވާނީ؟

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ނޑު  އަޅުަގނަޑކަށް އެ ކަންކަން ދިރާސާކޮށްލެވިފަެއއް ނެތް. މިދެންނެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ މިންގަ

ގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އެބަ ހުރޭ. ބައެްއ އާންމުން އާދެ!ބޭފުޅުން...  ބަލައިލެވިފަެއއް ނެތް ކިހާވަރެއް ކަމެއް އެ



  

ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން. އަނެއްބައި ބޭފުޅުްނ  ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ކަމަށްވަްނޏާ އެ

ނޑު ގާތްަގނަޑކަށް  އްކަތް ެއަކށީގެންވާދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށްވަންާޏ އެބޭފުޅުންގެ މަސަ  0ވަރަށް ރަނަގޅު. އަުޅގަ

 މާކްސްވަރު ދޭނަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝަރީގެ ޖުޑިޝަރީ ނިޒާމު އޮތް ގޮތާއި ދޭތެރެ ރައްޔިތުން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް މިހާރު ޖުޑި

ނޑުމެންނަކަށް ބަލައެއް ނުގަނެވޭ. ެއއީ ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖެހޭނެ. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން ހިތްހަމައެއް އަޅުގަ 

 އާންމުންނުޖެހޭނެ. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބޭފުޅުން ނުޖެހޭ ބައެއް ކަންަތއްތަްއ ފާހަގަކުރަްއވަމުން އެަބ ގެްނދަވާ. އެހެްނވީމަ، 

މި ކަންކަން  ކަމަށްތޯ ދެެކވަަޑއިަގންނަވަނީ؟ގައި ހުރި މައްސަލަތަަކކީ ކޮބައިދެކޭގޮުތގައި ކިހިނެއްތޯ ޖުިޑޝަރީ

  ކަމަށްތޯ ދެެކވަަޑއިގަންަނވަނީ؟ޙައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިަޔަވޅުތަކަކީ ކޮަބއި

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ނޑަށް ހީވައާންމުން އާދެ،   ނީ މީގެ ކުރިން ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު ވެސް އަދިގެ ޝަުކވާތަާކިއ ގުިޅގެން ވެްސ އަުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކުރެްއވި ުސވާލަށް ެވސް ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް ޖަވާުބ ޢިއްޒަތްތެރި ށ،  ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޢާއްމު ރަްއިޔތުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ޮގތް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް  ދެވިއްޖެކަމަށް އަުޅގަ

 ހާމަކުރެވިއްޖެ. 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ނޑު އަދި އޭރު ދަންނަވާލިހެން އެވަގުތު ައޅުަގނޑު އިތުރު ުސވާލެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ނޫންކަމަށް  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަްށ ޔަޤީންކުެރވޭތީ. ދެންނެވީ. ދެން އެން އެހެން ބޭފުޅުންގެ ުސވާލުން ވެްސ މަޢުލޫމާތު  ލިބެމުންދާނެކަން އަޅުގަ

ހަންނާން ދެންމެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅގައި ން ބޭނުންވަނީ އުސްާތުޛ ޢަބްދުލްއަޅުަގނުޑ ދެން ދަންނަާވލަ

ގެ ކޮންސަރްނތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ ބޮަޑށް ދެން ކޮންސަރން އޮތް އާންމުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިދާުޅވެެދއްވި 

ފު ލިބުން ލަސްވާ ަމއްަސލައޭ. ަޝއްެކއް ނެތް އެީއ އިްނޞާ، ފާހަގަކުެރވެނީ މައްސަލަތައް ލަްސވާ ކަމަށް  ކަމެއް

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރާ  ފަށް އިންކާރުކުރެވުން. ންޞާފު ލިބުން ލަސްވުމަކީ އިގޮތުގައި އިްނޞާވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް. އަުޅގަ

ނުޑ އިޞްލާުޙކުރުމުަގއި ބައެއް ކަހަލަ ފިަޔވަޅުތަްއ އެހެންވީމަ، އެކަން ައވަސްުކރުމަށް ޓަކައި ވިދާުޅވި އޮނި  ގަ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އެނޫން ައޑުަތއް ވެސް  އިންޞާުފ ޢަދުލުއަޅުްއވާ ވާހަކަ. ދެން އަުޅގަ

. ކަންަތއްތަްއ ޤާއިމްކުރުމުގެ ާދއިރާަގއި ހުިރ މައްސަލަތަކުެގ ތެރޭަގއި ެއނޫން ބާވަތްބާވަުތގެ ައޑުތައް ވެސް ހުރޭ



  

ރަލް ޗޭންޖަސް ބަދަލުތަްއ ނޫން އެހެން ކަންތައްތަކަށް ވެސް އެޑްެރސްކުރަްނ އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި ސްޓްރަްކޗަ

ގެ ހިތްހަމަޖެހުން އާންމުންޖެހިފައިވާކަން ައޅުަގނޑު ިހތުން ވަރަށް ގިނަ ބަަޔުކ ޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމަ، 

ވެން އޮންނާނެ ކަމަށްތޯ ޙުކުރުން ނޫން ދެން ކޮން ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ުކރެއިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އޮނިަގނޑު އިޞްލާ

 ޢަބްދުލްހަންނާން ދެކެވަޑަިއގަްނނަވަނީ؟

 

 މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ނުޑ އިޞްލާޙު އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.  ނޑު ދެންނެވިހެން މައްސަލަތައް  އޮނިގަ އަުޅގަ

ްސކުރުމަށް އިންޞާފު ލިުބން އަަވސް ކުރުމަށް ަޓކަިއ ުކރިން ދެންނެވި ކަހަލަ ކަންަތްއތަކެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަވަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޭއެގ ތެރެއިން ޙަޤީޤަތުގައި އިތުރު ކުރުމާއި އަދި ޖާގައިގެ ދަިތކަން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު 

ގޮތެއްަގއި ކޯޓުަތކަށް ގޮސް އުޅޭ މީހުން ކަމަށްވާީތ  ކަންނޭނގެ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްމު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަަސއްވުުރ ކުރެޭވ ކަންތައްަތކަށް ވެްސ ދަތިތަކެއް ހުރިކަން. އެހެްނނަމަވެސް ޭއގެ ތެެރއިން 

ނޑިޔާރުން އި ތުރުކޮށް ގެނެވެން ހުރި ހައްލުތަަކކާ ދޭތެރެއަށް ވިސްަނއި އިތުުރުކރަންޖެހޭ މުވައްޒިފުން ނުވަަތ ފަ

ނޑު ކުރިން ދެންނެވި އުސޫލުން އެކަންތައްތައް ޤާއިމު ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ހުރި  މިދެންނެވި އަޅުގަ

ސްޓްރަކްޗަރަލް ކަންަތއްތަާކިއ އަދި އިދާރީ ކަންތައްތަުކެގ ތެރެއިން އަދި އިންޞާފު ލިބުމުގެ ތެރެއިން ވެްސ 

 ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. ހަލުވިެވގެން ައވަސްެވގެންދާެނ ކަމަށް އަޅުގަ 

 

ނޑިތީމު  މަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް ކަ

ގޮސް ތިމަންނަ ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ މަްއސަލަ މު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ސިވިލްސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް ޢާއް

. އެހެން ވިދާޅުެވއްޖެްއޔާ ބޭބޭ އް ނުލިބުނޭވެއްެޖއޭ. ނިމުމަކަށް ނާދޭ އިންޞާފެ އަހަރު 5 އަހަރުވެއްޖެއޭ 6މިހާރު 

ނޑެއް  ަޖވާބުތޯ ދެްއވާނީ.  އެ ނެތޭ ވަޅިައކު ތު

 

  މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ވެސް ކޮްށގެން  ކުރާ މީހަކު ެއއްގޮަތކަށްާދއިާރގަިއ މަސައްކަތް  ާބވަތުެގ ޖަވާބު ެދްއވުމަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ އެ އެ .ނޫން

މީދީ ޖަވާބެއް ދެްއުވމާއެކު ެއކަންކަން ރަނަގޅު ބޭފުޅަކު ކުރަްއވަންެޖހޭނީ ޢުއް ނޫން. އޭެގ ބަދަލުގައި އެ ވާނެކަމެއް

 ޝުކުރިއްޔާ.ކުުރން. ޓަކައި މަސަްއކަތް ކުރުމަށް

 

 މަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްކަ



  

 ދައްަކވާނީ.  ކޮން މަެގއްތޯ އޭަނއަށް ކީކޭތޯ ށްވުރެ އިތުރެއް ވިދާޅުވެެދއްވާތިއަ

 

  މަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ގައި ގިނަ ޤީޤަތު އްގެ ގޮތުން ެއކަން ކުރާ ގޮތަކީ ޙަޓަކައި ައޅުަގނޑު އުޫސލެ އާދެ! އެ ަމގު ައވަސް ކުުރމަށް

ދަންނަވަންޏާ  ވެސް މިސާލަކަށް . މިހާރުކުރާނީމެއް އަަވސް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކަ ހިެނއްރައްޔިތުންނަކަށް ނޭނގޭ ކި

ކުރާ މަްއސަލަތައް އެކަީށގެންވާ ވަަރށްވުރެ މިދެންނެވީ އެހާ މައްސަލަތަެކއްަގއި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑު އެ

ކަމެއް މިވަނީ ކޮންމެ  ލަސްވެގެެނއް ނުދޭ. ފުދޭވަރަކަށް އަވަސްކޮށް. އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި ކަެމއް މިވަނީ ގިނަ ފަހަރަށް

 .ނުވަތަ ގުަޅިއގެން ބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫ ކޮށްގެން އެ އެހެން ފަރާތަކަށް ވިޔަސްސް ކޯަޓކަށް ައދި ށް ވިޔަފަރާތަކަ

ދެވޭނެކަން ުނވަަތ އުސޫުލން ގެން ކަންކަްނ އެއެގޮތުން ގިނަ ފަހަރަށް ައވަްސވެފައި ހުންނާނީ. ގިަނ ރައްިޔތުންނަކީ އެ

ފު ލިބުމުގަިއ ފުޅުންނަށް އެަކންކަން އަވަްސވުމުަގއި ނުވަތަ އެ އިންޞާބައެއް ބޭ ނޫންކަން ނޭނގޭ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާތީ

 . ން ހިނަގއިދާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީލަސްވެގެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވގަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އިތުރު ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިގެންފައި ނެތީމަ މިހާ ހިސާބުން މި އިނޓަރވިުއގެ ބައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮިމޓީގެލާނަން. ދެން ހަންނާން ވަޑަ ނިންމާ މެންބަރުންނަށް ސުވާލުަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގއި  އިގެން އަުޅގަ

ޝުކުރުން ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ނިންމާލަމުން ެވސް ަޓަކއި ފައްފަށުން  އެއްބާރުލުން ދެްއވިކަމަށް

 އިނގޭތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުޢަބްދުލްހަންނާން އަޙު

ނޑަށް ިމ ފުރުޞަތު ދެއްވިކަމަށް ކައި ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ވެސް އަދި ކޮމިޓީަގިއ ޓަ ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ. .ވެސް މެމްބަރުންނަށްިޢއްޒަތްތެރި ވަޑަިއގަންނަވާ އެހެން ހިމެނި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑުެމން ފުރަތަމަ ވެސް މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މްޢަލަިއކުމް. ޒޫނާ މުޙައްއައްސަލާ

ނޑުމެން މިރޭ  މަރުޙަބާށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު ޒޫާނއަށް ވަރަައޅުަގނޑު މެންބަރުންގެ ނަމުގައި  ދަންނަވަން. އަުޅގަ



  

ވަަނ  152ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ނަވާނެ ދިވެހިިގވަަޑިއގަންނމި ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާލީ އެޒޫނާއަށް 

ނަޑއަޅާ މީހަކު ންމުންމާއްދާގެ )ޅ(ަގއި ބަޔާްނކޮްށފައިވާ އާ ގެ ތެެރއިން ޖުޑިޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނަށް ކަ

ނަން، ޒޫނާެގ  އެަނން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ. އެެހންވީމާ،  ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވާމަޖިލީހުން  ޓަކައިހޮވުމަށް 

ނޑުމެން އެ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަފަނަން ހުށަހެޅިމި ކުރުމަށް އެބައޮތް ނަން ހުށަހެޅުމާ އެއްކޮށް މި ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާ

ަމޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން އެބަ  ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުގަިއ މި ކޮމިޓީން ޒޫނާއާ އިތުރަށް ސުވާލުކުރަްއވައި

ޓަކައި ދަންނަވާލީ. އެހެްނވީމާ، ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމުގައި  ަމށްބޭނުންފުޅުވޭ. އެހެންވެ ެއކަ

ނޑު ޒޫނާއަށް ފުރުޞަތެްއ އަރުވާނަން އަމިއްަލއަށް  ސުވާލުތައް ކުެރްއވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ައޅުގަ

ވިދާޅުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށްވަންޏާ އެ  ފުގައިއިތުރަށް އެްއެޗކޭ ތަޢާރުވެވަަޑއިގެން އަދި ކަާމ ގުޅޭގޮތުން ތަޢާރުފު

ނޑު އަުރވަން.  ވެސް ކުުރކޮްށ  ދާތީ. އެހެންވީމާ، ވީހާދަމުން ވެސް  ސް ކުރުކޮށް ވަުގތުވީހާވެ ދެންފުރުޞަތު އަޅުގަ

 . އިނގޭތޯ ވިދާޅުވެެދްއވުން އެދެން. ޝުުކރިއްޔާ

 

 ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނުޑގެމުަޙއް ނާޒޫ ކީަގނުޑގެ ނަމައަޅު ނުޑ ތޮޅު އުނގުލުއައުފަން ރަށަކީ ރ. މަދު. އަުޅގަ . ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުޙާސިލްކުރީ ތަޢުލީމް  ނޑުގެ މެދު މަދައަޅުގަ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ރަސީ ތަޢުލީމާއި ގެ ރަށުަގއި. އޭގެ ފަހުން އަޅުގަ

ނުޑ ިއން. އެއަށް ލް އިސްލާމިްއޔާޙާސިލުކުރީ މާލޭަގއި މައުޙަދުްލ ދިރާސާތި މަތީ ތަޢޫލީމު ޙާސިލުކުރުމުގެ ފަހު އަުޅގަ

ޤާނޫނުގެ  އިދިން. އެއަށްފަހު ހަމަ އެތަނުން ޝަރީޢަތާކޯސް ހެ ޝަރީޢަތާިއ ޤާނޫނުގެ ޑިޕްލޮމާ  ގޮތުން މައުޙަދުން

ސްޓަރސް އެއް ލޯ އިން މާ ޑިގްރީ ކޯސް ހެދިން. ހެދުމަށްފަހު މެލޭޝިއާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބިޒްނަސް

ނޑުގެމިހާރު ދާފައި ހަ ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަމަސަްއކަތުެގ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އޮންނާނީ. ދެން އަޅުގަ  ލާއިރު އަޅުގަ

ކުރިން ީޓޗަރެްއގެ ގޮުތގަިއ. ދެން އެއަށްފަހު  ގައިނީ އަމީނިްއޔާ ސްޫކލްސަރުކާރުަގއި މަސައްކަތް ޮކށްފައިވާ

އޭގެފަހުން އަޅުަގނުޑގެ މަސަްއކަތް ބަދަލުކޮށްލީ ޤާނޫނީ  ދުނީމާޤާނޫނުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯސް ހެ މިދެންނެވި ޝަރީޢަތާއި

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މަ ކޮރަޕްޝަންަގއި -ަގއި. އެންޓިކޮރަޕްޝަން-ކުރީ އެންޓިސައްަކތްދާއިރާއަށް. ެއގޮތުން އަުޅގަ

ގެ މަސައްކަތުަގއި ތަކެއް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުމައްސަލަގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ކުިރއިރު ކޮރަޕްަޝނާ ބެހޭ މަސައްކަތް

ތައް ހެދުމާއި މި ގަާވއިދުލަފާ ދިނުމާއި އަދި ހަދަންޖެހޭ  ހެދުމާިއ ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޓްތައްބައިވެިރވެ ރިޕޯ

ގަިއ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ކޮރަޕްޝަން-އަހަރެއްހާ ދުވަހު އެންޓި  4ކަތް ކުރަމުން ދިަޔއީ. ގާތްަގނޑަކަށް މަސައް

ނުޑ ބަދަލު ރަޒށް. ދެން ހޯމް އެފެާއރޒަީކ ހޯމް އެފެއާއެފެ ވީ މިިނސްޓްރީ އޮފް ހޯމްދެން އަުޅގަ ރޒުެގ ދަށުަގއި އާ

ރާއެްއަގއި ވަރަށް އް. އެހެންކަމުން ވަރަށް ުފޅާ ދާއިއޮންނަ ވަރަށްބޮޑު މިނިސްޓްރީއެ މުައއްސަސާތަެކއްވަރަށްގިނަ 

އޮންނާެނ ހަމަ ޕޮލިހާއި އައިޑީ ކާޑް  ގައި އޭރުމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްނޖެހުނު. ދެން ހޯ



  

ަގއި ތިބޭ ހުރިހާ މީހުންނާއި މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ދުޔުނިޓާއި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ އާއި ދެން ހަމަ ބަން

ން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތަކެްއ ވެސް ކުރަންޖެހޭ. ދެ  ގުޭޅގޮތުންހުންނާނެ. ދެން އެކަންތައްތަެކއް 

ނޑު ތައް. ދެން . ީލަގލް މަސައްކަތްއްދިަޔއީ ބިމާ ބެހޭ މަސައްކަތްތަ ންގޮތެްއގައި އެކަަމުކ މަސައްކަތް ކުރަމު މައިގަ

ނެއް ޖެހޭ ތަވެސް ފުދޭަވރަކަށް ކުރަން ގެ އިތުރު މަސައްކަތްތައްގެ އިތުރުން ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތަކުއަދި އޭ

ރޒަކީ. ެއއީ އެ އެކި ަރސްމިއްޔާތުތައް ާރވައި ހިްނާގ ތަނަކީ ހޯމް އެފެއާރޒް ކި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ

 އެގޮތަށް އެކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ެއއީ ހުިރހާ ސްޓާފުން. ގެން ތިބެ ިއރު ހޭލާގަޑި  24ކަމަށްވާތީވެ ހަމަ 

. ދެން އޭގެ ފަހުން ިރވެފައި ހުްނނާނެހިންުގމުގައި ހަރަކާތްތެ ކަތްަތއްިއ ވެްސ ބަިއވެރިވެ މަަސއްމަސައްކަތްތަުކގަ

ވެސް އި ރގްރިޓީ ޮކމިޝަނަށް. ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގަޕޮލިސް އިންޓަ، އަނެއްކާ ބަދަލުވީ މިނިސްޓްރީ 

ނޫނީ ގޮތުން ތަޙްޤީޤުކޮށް މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯރޓް ތައްޔާުރކޮށް އަދި ޤާ ތައްހަމަ ޕޮލިހުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަ

ކުރަމުން ދިޔައީ. ދެން ތްަތކެއް ދުމާިއ މިކަހަލަ ހުރިހާ މަސައްކަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހެނުމާއި ހަދޭންޖެހޭ ލަފާތައް ދި

ރޓަރގްރިޓީަގއި މަސަންޕޮލިސް އި ނޑު މާސްޓާ  ޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  ޒް ހެދުމަށްއްކަތްކުރަން ހުރެފައި އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުދިޔައީ. ގޮ  ން މިދަނީ ޖޭ.އެސް.ީސގަިއ، ޖުޑިޝަލް އްސަ ައއުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

ނަޑކަްށ ކުރާތާ ކަތް ގައި މަަސއްސަރވިސް ކޮމިޝަުނގައި. ޖޭ.އެސް.ސީ  ަކއިިރވަމުން  އަހަރާ 3ދެން މިހާރު ގާތްގަ

ނޑު  ހަމަ ހުރިހާ ހޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެްއގައި ކުރަމުން މިދަނީ ހަމަ ގޮތެ މިދަނީ. ޖޭ.އެސް.ސީގައި މަިއގަ

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ  ކުރަންޖެހޭ. ޤާނޫނީ ގޮތުން އަދި ޭއގެ އިުތރަށް ބައެއް ކަންތައްަތއް ވެސް ންތައްތަެކއް. ކަ

ނިޑޔާރުތެރޭ ހުރިހާ  ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަުއލަތަށް ބޭނުންވާ ނާންގައި ފަ

ޔާރު ކުރުމާއި އްވެސް ކުރަންޖެހޭ. ރިޕޯޓްތައް ތަ ކަންތައްތަކެއްހާ ކަންތައްތަެކއް ރާވައި އިންިތާޒމުކޮށް ކުރަންޖެހޭ ހުރި

ހާ ލަ ހުރި ަތއް ހެދުމަށާއި މިކަހަވާއިދުވެސް ުކރަންޖެހޭ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ހަމަ އެކިއެކި ގަ  މިހުރިހާ ކަންތައްތައް

ްއ ކުރަމުންދަނީ. ދެން އަދި މި ހުރިހާ ކަންތައްަތކެދިނުމާއި  ނޫނީ ޮގތުން ދޭންޖެހޭ ލަފައެއްކަންތައްތަެކއް އަދި ޤާ

ވުމުގެ ގޮތުން އެިކއެިކ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިުކރު ެއކިއެކި ކަތްތައް އޭގެ އިތުރުން ޖޭ.އެސް.ީސގައި މަސައް 

ނިޑާޔރުންނަށާއި އަދި ޭއގެ އިތުރުްނ ކޮލެޖްތަކަށާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން. ެއގޮުތން ނޫސްވެރިންނަށާ ެއކި ެއކިއި ފަ

ން ތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުފަރާއި ވެސް އެތަކުގަ އެ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ެއޮގތުންންގަން. ޕްރޮގްރާމްތައް ހި

ވެސް އަދި ޕާްޓ ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މި  ންދަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ރަސްމީކޮށްއެިކއެކި މަސަްއކަތްތައް ކުރަމު

ކީރިތު ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަުޒގަިއ އެގޮތުން  .ަތއް ކުރަމުންކަތްޓައިމްކޮށް ވެސް އެިކއެކި ުދަވސްވަރު އެިކއެކި މަަސއް

އި ެވސް ޝަރީޢަތާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ކުއްިލއްާޔގަ .ކަތް ކުެރވިފައި ހުންނާނެވެސް ޓީޗަެރއްގެ ގޮތުން މަސައް

ސިީޓގައި ވެސް ދަން. އަދި ޤަުއމީ ޔުނިވާންވެްސ ކުރަމުންގެ ކަތްގެ މަސައްޤާނޫނުގެ ޑިގްރީ ކޯހަށް ކިަޔަވއި ދިނުމު

 ގެންދަން.  ކަހަލަ މަސަްއކަތްތައް ކުރަމުން އެބަ އްބައެ



  

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑުމެން ކޮިމޓީވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކު ނުޑ ޒޫނާ ިރއްޔާ. ދެން އަުޅގަ އާ ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް އަުޅގަ

ނޑު ހުޅުާވލަން.އްމަޢުލޫމާތު ހޯ ސުވާލުކުަރއްަވިއގެން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ހުޅުވާލުމުގެ އެންމެ  ދެވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ުސވާލެއް ކޮމިޓީގެފުރަތަ ތު ތަފާ އެއީ ވިދާޅުެވއްޖެ ދެން މެންބަރެއްގެ ހައިިސްއޔަތުން ދަންނަވާލާހިތްވޭ.  މަ އަޅުގަ

ައއިސް މިހާރު ާއއި ރާްއޖެއިން ބޭރުން ކިަޔވައި ވިާދޅުެވގެން ާރއްޖެ  އެހެން މަސައްކަތް ުކރައްވަމުންތަންތާ 

ިއ ށް އަރަނީ ކޮންމެ ގޮތެްއގަހާރު މިހިތަތި މަސައްކަތް ކުަރއްވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިތެރޭަގއި ޖުޑިޝަރީގެ 

ތި މަޤާމަށް ދާނެ  ން މި ނިންމަނީ.ސް ދެން ތެދުތެދަށް ބުނަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ަބޔަކު ދެއްތޯ މަޖިލީހުވިޔަ

ނަޑއަޅަނީ ނޑުމެ .ބޭފުޅަކު މި ކަ ނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަ ތިެބގެން  ދެްނ ސިޔާސީ ބަޔަކުން ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމިއްޔޯ.  ނޑުމެން ަވކިގޮަތކަށް ޫޒނާގެ ނަން މިސާލަކަށް އަޅުގަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ާސެސއްތޯ ބައްލަވާނީ. ކޮބައިޯތ އަ ދެން މަސައްކަތް ކުރެްއވުމުަގއި ކޮން މައިގެން ވަަޑިއގެންފިކަމަށްވަންޏާނިން

 ުތގެ ވިސްނުން ގެންުގޅުއްވާނެ ގޮތަކީ. މަސައްކަ

 

 ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނުޑގެންބަރުކަުމގެ މަސައްކަތް ތިބޭއަޅުަގނޑަށް މެ މަަސއްކަްތ  ފުޅުން ހަވާުލކުރަްއވައިފި ކަމުަގއި ވާނަަމ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނއި ކުރާ ުހވާނެ އަސާސަކީ އަުޅަގނޑުބިނާކުރާ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ގޭތޯ. ައޅުގަ

ނާނެ ންަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އޮއޭ .ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކުރާ ހުވާގައި ބަޔާންކުެރިވފައި އޮންނާނެ  1ޖަދުވަލު 

ތެިރވުމަށާއި ަޤއުމަށް ަރއްކާއަާސސީއަްށ އި ދިވެހިޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާ

މުަގއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި ތެދުވެިރކަންމަތީަގއި އަދާކުރުަތްއ އްޔަތުރިވުމަށާިއ އަދި ޮކމިޝަނުގެ މަސްޢޫލިތެއިޚްލާޞް

މަސައްކަތް ކުރާީނ.  ގެންމަސައްކަތް ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ޭއގެ މަތީގައި ދެމިހުރެ ދެމިހުރެގެން

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުވެސް ހެދިފަ ޤާނޫނު ޖޭ.އެސް.ސީގެ ނީވަދެން މިހާރު ވެސް ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނު ވެސް  . އަދި ފަ

ެއ ، މަަސއްކަތްތަްއ. އެހެްނވީމާުގޅުން ހުންނާނެ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކަކާ . އެހެްނވީމާ، މިވަނީ ހެދިފަ

ނޑަެއޅިފައި ޤާނޫ ކުރަްއވަމުން ގެންދާނަން.  ތައްމަސަްއކަތްއަޅުަގނޑު ާޔ އް ވާ ޮގތުގެ މަތިން އިރާދަކުރެްއވިނުގައި ކަ

ގެ އެހެން ހުރިހާ ދިމަދިމާލަކާ އެއްފަދައިން ހަމަ ދެން ތިވިދާޅުވީހެން ތަފާތު ފިކުރު އެބަ ތަމްސީލުކުރޭ ހަމަ ދައުލަތު

އް ނަގާ ހާލުަގއި ވެސް. އެހެްނވީމާ، ތަފާތު ފިކުރު ތަމްސީލުކުރާ ތަނެއްަގއި ކަމަކަށް ިޑސިޝަނެއި ގަޖޭ.އެސް.ސީ 

ޅުަގނުޑގެ ސް އަ އް އަންނާނެ. ެއކަމަކު އެހެން ވިޔަ ންތަބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް އަންނާނެ. ވަރަށް ގިނަ ފާުޑިކއު ވަރަށް

ނޑު ގޮެތްއގަިއ ބަލާނެ  ،ވެސް  ކުރެްއިވއްޔާ ކޮންމެ މީހަކުއަމާޒަކަްށވާނީ އިރާދަ ައޅުަގނޑުމެން މަިއގަ



  

ނޑިޔާުރންގެ  އެ އެމީހަކަށް އެމީހަކު އެހެންވީާމ، މައްސަލަެއއް ބަލާ ޙާލަތުަގއިމައްސަލަތައް.  މައްސަލަތަކަށްވާނެ ފަ

ފަރާތަކަށް  ންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ އެކުރެވޭ ތުހުމަތެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެ ތަޙްޤީޤަށް އެކަށީގެ

ލިބޭ ކޮންމެ  އަދި ހަމަ އެފަދައިން ޤާނޫނުން އެބަ. ދިއުންން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެިޅގެން ޖެހޭ، ޤާނޫނީ ގޮތުއަޅަން

. މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ޙާަލތެއްަގއި އެމީހެްއގެ އަބުުރ ވެސް ހަމަ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ފަރާތަކަށް

އްޤެއް. އެއީ ކޮންމެ މިހަކަށް ލިބިދީފައިވާ ޙަވެސް  ސާސީންއަނޫން. ޤާނޫނު ކަމެއް  ވާނެކަތިލާލުމަކީެވގެން

ެތރިކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނ ކާބުރު ރައްވެސް އެމީހެއްގެ ނަމާއި އަ އެަބއޮވޭ ކޮންމެ މީހަކަށްއި އަސާސީގަ ޤާނޫނު

ޤާނޫނީގޮތުން އެފަރާތަކަށް  ކަމުގަިއވާަނމަ އެ ޙައްޤު ވެސް އެ ފަރާތަކަށް ލިބިދިނުމާއި އެކުގައި މަށް. އެހެންވާކަ

ނޑު އެ މަަސއްކަތް ކުާރކަމުގައި ވާނަ ައޅުަގނުޑެގ  ދާނެ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާޅިެގން އެޅެން އޮތް ފިަޔވަެޅއް އެ  ައޅުގަ

 ބެލުމުގެ ދަށުން ދާކަމެއްގަިއ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް ވަރަށް ސާފުކޮްށ ކަތް ބިާނކުރަްއވާނެ ައސާސެއަޅުަގނުޑ ދެއްިކ ވާހަކަފުާޅ ގުިޅގެން ހިތަށް މިއަރަނީ ދެްނ މަސައް

ިވ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ތިދެންނެނިންމެވިޔަސް ޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ ގޮތަަކށްކަން އަ  އްޖެވިދާޅުވެ 

ނުޑ މިހިތަށްއަސާްސގެ މަތީަގއި މަަސއް ނީ ހަމަ ތިހާ ފަސޭހަކޮށް އޮންނާެނ އަރަ ަކތް ކުރެްއވުމުަގއި އަުޅގަ

ރެއިން ކޮންކަހަަލ ންތައްތަެކއް ޖުޑީޝަރީގެ ތެމު ކަސް. ކޮންކަހަލަ މުހިއްވެ ރެއްވެސް ކަހަލަ ތަޞައްވު މެކޮން

މި މަޤާމަށް ތި ަވޑަިއގެންނަވަނީ ައޅުަގނޑު  ތަސައްވުެރއް ކޮްނކަހަލަ ކަްނތައްތަކެއްތޯ ިޚޔާލުފުޅުަގއި ޮއވެގެންތޯ

 .ދަންނަވާނީ

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުމެކަންތައްތަކެްއ  ވެްސ ވަރަށް ގިނައި އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލުގަ   މެން ބަލާލި ކޮންހުންނާނެ ދެއްތޯ. އެއީ އަޅުގަ

ިވޔަސް ޢާއްމު ރައްޔިތުްނެގ  ތަކުންމެ ދިމާލަކުން ޖޭ.އެސް.ސީގެ އަޑު އިވޭ. މީިޑއާވޭ ކޮންއި  އްލަކުން އަހާލި އަޑެދިމާ

 .ަތއް އިވެނީޖޭ.އެސް.ސީގެ އަޑުހުރިހާ ތަނަކުން ތެރެއިން ިވޔަސް ަބޔަކު ެއއްާވ ތަނަކުން ވިޔަްސ ހަމަ 

ގުޅިފަިއވާ ތަނެކޭ. ވަރަްށ ުއއްމިދުތަކަާކ އެހެންކަމުަގއި ވާނަމަ ޭއގެ މާނައަކީ ޖޭ.އެސް.ސީ އަކީ ވަަރށް ގިނަ ބައެްއގެ 

ަރނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް އެތަނުގައި އަދި ވާނަމަ  ަކކާއި ގުޅިފަިއވާ ތަނެކޭ. އެހެން ކަމަށްގިނަ ބައެްއގެ ޙައްޤުތަ

ެއގޮތުން  .ނީދަ ވާހަކަތައް އެތަނަކަށް އަމާުޒވެގެން އެބަެއއްގެ ެއ ތީވެ އެހާ ގިނަ ވެސް ުހރީ ގިނަ ކަންތައްަތކެއް

ނޑު އެތަނުަގއި މަސައްކަތްއެއީ ސް އެބަހުރި ކަންތައްތަެކއް. ވެ އަޅުަގނުޑގެ ނޑަކަށް  ާރތާ މިއީކުއަުޅގަ  3ގާތްގަ

ނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެއް ފެނިފަެވގެން ދާއިރުަގއި އައަހަރު ނާީނ. ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ންއި ހުުޅގަ



  

ކާ ހުރެ ކަކޮންމެވެސް ޤަބޫލުކުރަން ދަތި ސަބަބުތަ ކު ކަންތައްތަެކއް ރަނގަޅު ކުެރވޭނެ ކަންތައްތަެކއް. ެއކަމަ

 ހައެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު މި މަޤާމުގައި އެހާ ފަސޭ ތަން ދެކޭކަށް ންނަން ހިނގަހިނގާ ހުހުއްޓިފައި ނުވަތަ މަޑުމަޑު

ނެ އެކަީށގެންވާ ނަތީޖާ މަޤާމުގައި ހުރެގެން އެ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވޭ މިހާރު މިހިރަ ،ސައްކަތްތައް މައެ ހުރެގެން 

ށް އާދެވިއްޖެ މަޤާމާ ހަމައަ މެންބަރުކަމުގެ ވަިއގެންނެރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެަކމަކު އަޅުަގނޑު އިރާދަކުަރއް 

ނޑަށް ެހންވީމާ، އެ ވިސްނުމުަގއި އަޅުަގނޑު މި މަޤާމަށް އެކަންތައްަތއް ކުރެވޭނެ. އެ ކަމުގަިއވާނަމަ އަުޅގަ

އެކި ދިމަދިމާލުން މި އިވޭ ހަމަ ކުރިމަތިލީ. މިދެންނެވިހެން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ެއބަ ހުރި އިނގޭތޯ. 

ނޑު ވެސް ފާހަަގކުރާ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ.  އަޑުތަަކކޭ ެއއްގޮތަށް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ެއ  ދެންނެވި އެްއޗަކާ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ކުޑަކޮށް މަާޢފަށް އެދެމުން އަޅުގަ

ގުިޅގެން އެންމެފަހު ސުވާލެްއގެ ގޮުތގައި އަދި ުސވާލެއް ޮކށްލައްވާފައި ކުރިއަށް ދާން ަކމަށް. އެއީ ވިދާުޅެވއްޖެއީުމ 

ތަެކއް އެަބ ހުރި މަޤާމުގެ ގޮތުން ލޮލަށް ފެންނަ ކަންތަކާއި އިޭވ އަޑުތަުކގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް މިހާރު

މުންގެ ތެޭރގައި ެދެކވޭ ވާހަކަާއ ވެްސ ެއއްކޮށް. ދެން ވިދާޅުެވވޭނެ ވަރަށް ހުއްޓޭ ވަރަްށ ހިތަށް އުނދަޫގވާ. އާން

ތައް ހުިރއްޔާ ތެެރއިން އެހާ ގިނަ ކަންަތއް އްތަކޭ. އެެހންވީމާ، އޭގެަވރަށް ގިނަ ކަންތަ ެއއީ ގިނަ ކަންަތއްތަކެކޭ. 

 އަރަނީ ކޮންމެވެސް ވަެރއް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ހިއްސާކޮށްލުން ކީއްޯތއޭ؟ އަޅުަގނޑު މި ހިތަށް

 

   ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑަށް ހި މަ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް އިނގޭހަ ތެެރއިން  އްސާކޮށްެލވިދާނެ. އެގޮތުން އޭގެފަދަ ކަންތައްަތއް ައުޅގަ

ގެ ވާހަަކއަކީ ދެެކވޭ ނުވުމު އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައް ނިންމުމުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންޓް

ނޑިޔާރުްނ ޢައްޔަނުކުރުން ކަހަލަ ތަުކގައި ޓްރާންސްޕޭރެންްޓ ނުވުމުގެ ޝަުކވާ ވަރަށް ކަްނތައް ވާހަކަެއއް. އެއީ ފަ

ނަ. ެއކަމުގެ ކަންބޮުޑވުންތަްއ ވަރަށް ގިނަ. މިހާރު ކަންތަްއތައް ެވގެންދާ ގޮތުން ޓްރާްނސްޕޭރެންޓް ކުރެވޭ ކަހަަލ ގި

ގޮތަކަެށއް ނޫން އެކަންތައްަތއް ދަނީކީ. ދެން އެކަންކަްނ އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ޮކރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވުމާއި 

ުމެގ ސަބަބުން މެޖިސްޓޭޓަރުން ެވގެން ދިއުކަހަލަ ކަންތައްތައް އެހެން އެ މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަންތަކެއް ެވސް އާދޭ. އަދި

ނޑިޔާރުްނގެ  ަވރަށް ޖޯޝާއި ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ  ގޮުތަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނުވަތަ ފަ

 ގެްނވާ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭ. އެ މީހުންގެ ވެސް މަސައްކަތްކުުރމުގެ ރޫޙު ގެއްލޭތަން އާދޭ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކަށީ

 ށް މަސަްއކަްތކުރުމުގެ ޝައުެޤއް ނުހުރޭ ިއނގޭތޯ.ކަބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަ

 



  

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 ވީ. މަރުޙަބާ ޒޫނާ. ވަަރށް ގިނަ ޒަމާނަށްފަހު އަޅުަގނޑާ މި ދިމާކޮމިޓީއަށް 

 

 ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

އަޅުަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ ސީނިއަރ ކޮމްޕްލެއިްނސް އޮފިސަރެއްއގެ ގޮުތަގއި މިހާރު މަސައްކަތް 

ނުޑ ގޮތެްއގައި ކޮްނކަހަލަ  ކުރަްއވަމުންދާ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ އަުތަގއި އޮތް ސީީވގައި މިއޮތީ. މަިއގަ

ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމު ގޮތެްއގައި ޮކންކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްތޯ  މައްސަލަތަކެއްތޯ ޑީލް ކުރަްއަވން ޖެހެނީ. ފަ

 ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމވަނީ.

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ހުރިހާ، ހަމަ ދެން  ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅުްއވާ. އެކަަމުކ ފަ

ބޭފުޅުންެގ  ތަކެއް ެވސް ވަރަށް ގިނަކަން ިއނގޭ އިނގޭތޯ. ާޢއްމު ޮގތެއްަގއި އެހުށަނާޅާ މައްސަލަ

ން ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމާއި ބޭފުޅު އިންޓަރގްރިީޓއާމެދު ސުވާުލ އުފެދޭ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ. ދެން އެ

އިޖުރާޢާތުތަްއ ނުކުރުމާއި ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތައް ފޮލޯ  ކުރަންޖެހޭކަހަލަ ފޮލޯ ގެންގުޅުމާއި ބައެއްހަމަހަމަކަން ނު

ހަމަ ހަލަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުށަހެޅިގެންދޭ. ައދި ބައެއް ފަހަރު މިކަ ކަންތައްތައް ފޮލޯނުކުރުމާއި

ނޑިޔާރުން މީޑިއާ ހަމަ . ވަރަށް ގިނައިން ހުަށހެޅެމުންދާނެ މަތުކޮށްފަިއ ވެސްދުއަޚްލާޤީ ަމއްސަލަތަކާމެދު ތުހުެގ ބަފަ

އިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ަފދައިން ެއކަހަލަ މައްސަލަތަަކީކ ވެސް މަދު ަމއްސަލަތަެކއް 

 ނޫން އިނގޭތޯ.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

އާއި ދެން އެކަހަލަ  ހުން ޝަރީޢާ އިން ލޯދެން އަުޅަގނޑާ ިދމާވިއިރު ިއސްލާމް ޓީޗަރެއް. ދެން އޭގެފަޒޫނާއަކީ 

ތަކެއް ލިބިަވޑަިއގެންފައި ހުްނނަވާނެ ކަހަލަ ތަޢުލީމު ން ެވްސ ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުވަރަށް ދީނީ ގޮތު

އޮތީ ެއ ދާއިރާއިން ގޮއްސަ ކުރިއަށް. ދެން އަޅުަގނުޑގެ މިހާރު ސުވާލަކީ ޖޭ.އެސް.ީސަގިއ  މި ހާސިކުރެްއވުމުަގއި

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ މައްސަލަ. ސުލޫީކ  އިންނަާވއިރު ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަްނނޭނގެ މި ފަ



  

ނުޑމެން ޢާ އްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ މައްސަލަެއއް ބެލިގެން ނިމިގެންދިޔަ ގޮތް. ދެން އަޅުގަ

ތަކަކުްނ ބައްލަވާަފއި ކްރިމިނަލް ނޑުކަންބޮޑުވޭ ސުލޫކީ މަްއަސލައެއް ެބއްލެިވއިުރގައި ްކރިމިނަލް މިންގަ

ތަެކއް މި ދައްކަވަނީ. ދެން ސުލޫކީ މައްސަލައެްއ ބަލާއިރުގައި ކްރިމިނަލް ނުާވ ވާހަކަނޑުތަަކކުން ސާބިތުމިންގަ

ނޑުމެން މިދައްކަނީ. މި ނޑިޔާެރްއގެ ވާހަކަ ައޅުގަ ނޑަކުން ސާބިުތވާން ޖެހޭނެތޯއޭ. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ފަ ންގަ

ނޑިޔާރުކަން ކުަރްއވަން އިންެނވުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ެވސް  ރައްޔިތުން ޝަްއކުުކގެ ނަޒަުރން އެވަރަށް ދެޭކއިރުަގއި ފަ

 ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ދެެކވަަޑއިަގންނަވަނީ.

 

  މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން: ޒޫނާ

މިހާރު ވަކި މައްސަލައަކާ ެބހޭ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުން އެހާ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާެނ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑަކުން ެބލުމާއި ނަޑކުން ބެލުމާ ކްރިމިނަލް މިންގަ މިކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ދެން އަޅުަގނުޑެގ  ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ުސލޫކުނިޑޔާރުންނާ ވިސްނުމަކީ ފަ ނެޑއް އެބަ އޮޭވ  ބެހޭ ގޮތުން ފަ ނަގަހައްޓަންޖެހޭ ޚާއްަޞ މިންގަ

ނަޑއެޅިފަ. ޖުޑި ނޑައެޅިފަ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންކަ ނޑުތަެކްއ އެބަ އޮތް ކަ . އުފެދުމާއެކު ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑިޔާރަކަށް ތައްއެގޮތުން ވަރަށް އާދަިއގެ ކަންތައް ވީތީ މަނާުކރެވިފަ. އެގޮތުން ޢާއްމު ެވސް އެބަ ހުރޭ ފަ

ނޑިޔާރަކަށް  .ވީީތވެ މީހުން ބަލައިގަންނާނެ ކަންަތއްރައްޔިތަކަށް  ލައިުނގަންނާނެ ވީީތވެ ޢާއްމު ަރއްޔިތުން ބަެއކަމަކު ފަ

ނޑިޔާރުކަހަލަ ކަންތައް ނޑަެއޅިފަިއާވ  ންތަކުން ވެސް އެބަ ފަ ނޑުަގއި ކަ ދުރުހެލިވާންޖެހޭ. އެއީ ސުލޫކީ މިންގަ

ގެ ގޮތުަގިއ ވާއިރު ސުލޫީކ މައްސަލައެއް ތަކުން ވެސް ދުރުވާންޖެހޭ ކަމަށްމެއް. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ އެފަދަ ކަންތައްކަ

މަތެއް ކުެރވިއްެޖ ކަމުަގއި ވާނަމަ ބަޔަުކ ުހށަހެޅިޔަސް ނުވަަތ ހުށަނޭޅިަޔސް ެއއީ ޖޭ.ެއސް.ސީން އެފަދަ ތުހު

ނޑަކުން ބެލުމަކީ ޤަބޫލު އެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑުބެލެންވާނެ މައްސަލަ އަދި މުޅިްނ އެއީ ކުރަނީ. ކްރިމިނަލް މިންގަ

 އެހެން ކަމެއް އިނގޭތޯ.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ން މަްއސަލަތައް ާޢއްމު މެންބަރެއްގެ ގޮތުވަކި ކަހަލަ މި ހަމަ ން ަވކި މައްސަލަައކަށް މިދަނީ އަޅުަގނޑުމެން ދެ

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ިމ މައްސަލަ މި  ހަމަ އީއެތަނަށް ވަަޑިއގެންނެވީމަ ައންނާނީ. ދެން އަޅުގަ

ން ރަްއިޔތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވު ކޯޓަށް ެވސް އިނގިލި ދިއްކުެރވޭ ސުޕްރީމް ރީއަށް ވެސް އިނގިލި ދިއްކުރެވޭޖުޑީޝަ

ނޑު ަހމަ ވަރަށް ޑައިެރކްޓްލީ މި ސުވާލުކުރަނީ ެއކަހަލަ ީވމަ އެކަހަލަ، އަފާޅުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް  ުޅގަ

ޢަލީ ޙަމީދު ނަމަ ނުކުންނަވާނަންތޯ މިހާރު  އީޕޮޒިޝަނެްއގައި ހުންނާނީ. ދެން ޒޫނާ އިމޭޖިން ކޮށްލައްވާ ޒޫނާ ތި

ނޑިޔާރުކަން ކުރަްއވަން.  ފަ



  

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑިޔާރުކަން ކުރަން އަުޅަގނޑު ނުކުންނާނަންތޯ. ސީދާ ވަކި މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރަްއވާތީ އިނގޭތޯ.  ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ  ނިޑޔާރެްއގެ ގޮތުަގއި ހުއްޓާ ައޅުަގނުޑެގ މައްޗަށް ފަ ނޑުގެ ވާހަަކއަީކ އަޅުަގނޑު ފަ ދެން އަޅުގަ

ނޑު އެދިގެވާނަމަ ކޮމިޝަނުން އަޅު ކަމުގައިސުލޫކާ ގުޅޭ އެފަދަ ބޮޑު މައްސަލަެއއް ތިލަ ވެއްޖެ  ން ނުވަަތ ގަ

ނޑު އަމިއްލައަށް ވެސް އެކަހެރިވާަނމޭ އިނގޭތޯ.ކޮމިޝަނުން ސަސްޕެންޑް  ނުކުިރ ކަމުގައި ވިޔަސް އަުޅގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުގެ ސުވާލަކީ މިހާރު ރާއްއަޅުަގނޑަށް އެއަށް ޖަވާބު ލިބިއްޖެ. ދެން އަޅު ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާ ދޭތެރޭގައި ގަ

އްވުުމގަިއ. ެއ ރައްޔިތުން ދެޭކގޮތް. ދެން ޢާއްމު އެކި ަރއްޔިތުންނާ ވާަހކަފުޅުދައްަކވާނެ ދެއްތޯ ތި ުއޅުއްވާ އުޅު 

ނޑަށް ބަލައިފި  ޑަށްކިހިނެއްތޯ ޢާއްމުކޮށް އިވޭ ައޑުއަ  އާއި ދޭތެރޭގައި 01އިން  0ނަމަ ސެޓިސްފެކްޓީ ލެވެލް މިންގަ

 ަގއި ރޭޓް ކުރަްއވާނީ. ވަން އިން ޓެންއަށް.ބަލާއިރު

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ދެބައިޮކޅު އެއްަބއި ވެސް ލިބެން ހަމަ ޢާއްމުކޮށް ިއވޭ ައޑުތަކަށް ބަާލއިރު، ޢާއްމުކޮށް ިއވޭ ައޑުތަަކށް ބަލާއިރުަގއި 

 އަނެއްހެްނ ބަލާފައި ހުރި ކަމަކީއެއް  ޅުަގނޑުއަެނއްެހން އަޑުތައް ިއވެނީ އިނގޭތޯ. ދެން އަ ކަހަލަ ގޮތަކަށްނެތް 

 އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަާލއިރު އިނޭގތޯ. އެކަނިނޫން. އަނެއްހެން ހަމަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

އިގައި ޖިނާޢީ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެންމެފަހުން ނިންމި މައްސަލަރިން ދެކެވުނު ވާހަަކއިަގއި ޖުޑިއާދެ! ކު

ނޑަކުްނނޭ ބެލީ. ދެން މީގައި މައި ނޑު ތަފާތަކަށް މިނޫނީ ސުލޫކީ މިންގަ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްަގިއ  އުޅެނީ  ގަ

ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއކަމެއް އަނެްއ ިމންވަރަކަށް އެ މައްސަަލ ާސބިތުނެތް  އްޔާ ަޝއްެކއްވެއްޖި 

ނޑު ކަށް ނުހިނގާނެގޮތަ އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  ދެން ތަެކްއގައި ސީާދ އެހެނެއް.ސުލޫީކ މިންގަ

ނިޑޔާރެްއެގ ވެސް ނޫން. ހަމަ ގިނަ  ފާހަގަކުރެވެނީ މިކަހަލަ ކަންަތއްތަކެއް އެބަ އޮތް. ދެން ހަމައެކަނި އެންމެ ފަ

ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ގޮތު ޢުގެ ތެރޭަގއި ައގުެވއްޓިފަިއ ަތެކއް އެބަ އާދޭ. ދެން މުޖުތަމަން ހަމަ މިކަހަލަ ސުލޫކީ ވާހަކަފަ

ނޑިޔާރުކަން ކުރުން ެއީއ ރަނގަޅު ކަމެއް ގޮތުަގިއ  ނޫނީ އެމީހެއްގެ ކްރެޑިބިލިީޓެއއް ނެތް ބޭފުޅަކު އިންނަަވއިެގން ފަ

އެްއކޮށް ދެވަނަ ބައެްއގެ  ދެކެވަަޑިއގަންނަވަންތޯ ދީނީ އަދި އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރުގައި ެވސް. ދެން ހަމަ މިއާ



  

ނިޑޔާގޮތު ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ފަ ތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ކަމަނާ ދެކެވަޑަިއގަންނަާވ ޒްެރއްގެ ކޮލިޓީ ަގއި އަުޅގަ

 ގޮތުަގއި.

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނިޑޔާރަކު ަފނޑިޔާރު ކަމުަގއި އިނުން  ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އެފަދަ ފަ މިހާރު ތި ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއި އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ ކަމަށް ކަމާ ގުުޅން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފެނިވަަޑއިނުގަންނަވާިތއޭ އެގޮތަްށ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަން ކުރެވިަފިއ 

ނ ތަކެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމާއި ބަލާނެ މުއަްއަސސާ ނެޑިާޔރުންގެ މައްސަލަަތއް ބެލެންޖެހޭއެހުރީ ދެއްތޯ. އެފަދަ ފަ

ނޑިޔާރުންނާ ކަމަށް. އެ މުައއްސަސާތަުކގެ މަސް އޫލިއްޔަތުަތކަކީ ކޮަބއިކަާމއި އެ މުައއްސަސާަތކުން ބަލަންޖެހޭނީ ފަ

ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތަްއ ެރިވފަގުޅޭ ކޮންކޮން ކަހަލަ ކަންތަކެއްކަން އެބަހުރި ބަޔާންކު . އަދި އެ ފަ

ނޑިޔާރުންނާ ދޭތެޭރގަިއ ެއޅިގެންދާނީ ކޮން ކަން އެަބ ހުރި ކޮްނ ކަހަލަ ިފޔަވަޅުަތކެއް ބެލިގެންދާނީ ކިހިނެއްކަާމއި ެއ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފަ ނޑިޔާރާ ގުޭޅގޮތުން  ެވސް އެބަ ހުރި ބަޔާންކުރެވިފައި. ެއގޮތުން ފަ  ފަ

ނިޑޔާރުންނަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު. ެއގޮތުންިކވަރަކަށް ވަކި ކަހަލަ މަްއސަލަތަކެއް ސާބިުތވެއްޖެ ކަުމގަިއވާވަ  ނަމަ އެ ފަ

ނޑިޔާރުން ސަސްޕެންޑް ެވސް ކުރެވިދާނެ. މަޤާމުން ވަކި ވެސް ކުރެވިދާނެ. ބަދަލު ވެސް ކުރެވިދާނެ ހުރި  ފަ

ެވސް ކުެރވޭނެ ގޮތްތައް އެބަ ހުރި ޤާނޫނީ އިމުެގ  ކަންތައްަތއްމަޤާމަށްވުރެ ދަށްކޮށް. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ހުރިހާ 

އި މިހުރީ ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު ތިްއބަވަިއގެން، ވަރަށް ކަމަްށ ކެްއ ކުަރއްވާފަ އްތަހުރިހާ ކަންތަ ތެރެއިން. މި

އިތުރުން މި މަސައްކަތް  އެކަީށގެންވާ ޤާބިލު ބޭބޭފުޅުން. އަދި ޤާނޫނުތައް ހައްދަވާފައި މިހުރީ. ދެން މީގެ

ތިބި ހުރިހާ  އްޖޭަގއިމާ އަދާކުރުމަްށ ހަވާލުކުރެވިަފއި މި ތިބީ ެވސް ރާބީ ެވސް، މި ޒިންތިކުރެވިަފއި މި ހަވާލު

ބާުރގެ ތެރެއިްނ ވެސް އެންމެ ހަރުދަނާ، އެންމެ ޤާބިލު، އެންމެ ޢިލްމީ  3ބާުރ އޮތްއިރު  3ދައުލަތުގެ  ދިމާލަކުން،

ބޭބޭފުޅުން ހިމެނޭނެ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަން އެކުލަވާލައިގެން. އެހެންވީމާ، އެހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރުގައި ދެންނެވޭނީ 

ނޑިެއއްަގއި   އެފަދަ ބޭފުޅަކު އިނުމަކަށް ެއއްެވސް މީހަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއޭ ިއނގޭތޯ.އެފަދަ ގޮ
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ތަޢުލީމީ ފެންވަރުގެ ވާހަކަ. ދެން  ދެެކވޭއިުރ ހަމަ ނެގޭ އިޝޫެއއް އެާއއެްއކޮށް މިހާރު ޖުޑީޝަރީގެ ވާހަކަ އަދި ހަމަ

ނޑިާޔރުން ގިނަ ކޯޓުަތކަށް ޢަްއޔަނު ކުރެފައި ތިބީ ކޮންމެއަކަސް ނޑިާޔރުންގެ ތަޢުލީމިހާރު ފަ  މާއި ތަޖުރިބާ . އެ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަްށ ަބލާފައި ޚާއްަޞކޮށް ޖިނާޢީ ްކރިމިނަލްގެ މައްސަލަތަްއ  މިހާރު ތިއްބެވި ފަ

ނިޑޔާރުންެގ ތަޢު ލީމާިއ ތަޖުރިބާއަށް ބައްަލވާފައި ިމހާރު މި ރާއްޖޭގެ މި ކޯޓު ބައްލަވާ ގޮތް ނިންމަވަން ިތްއބެވި ފަ



  

އިންސާފުވެރިކަާމއެކު ަތންފީޛު ކުރެވިދާނެ ކަމަްށ  ،ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރެވިދާނެ ަކމަށް

 ކަމަނާ ދެކެވަަޑއިގަންަނވަންތޯ؟

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ކޯޓު ތެެރއިންނެއް ނޫން ސީދާ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ަބއި އަންނަނީ ދެއްތޯ. ޙުކުްމ  ،މުގެ ބަަޔކީ މިހާރު ތަންފީޛުކުރު

 އަންނާނީ...
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ރުެގ ޙުކުމަކީ ެއގޮތަށް މައަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ އެ ުޙކުމް ކުރީމަތާ ދެއްތޯ ތަންފީޛު ކުރާ ހިސާބަށްދާނީ. އެ 

 ފަދަ ބޮޑު ޙުކުމަކަށް، ިއންސާފުވެރި ޙުކުމެއް ނެރެވިާދނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަްނތޯ؟ޙުކުމް

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

އިންސާފުވެރި ުޙކުމަކަށް ހެދުމަށް ޓަކަިއ ެއއް މަރުޙަލާައކުްނ އަދި ޙުކުްމ ތަންފީޛެއް ުނުކރާނެ. އެހެންވީމާ، އެންމެ 

ދާނެ. އަދި އޭގެފަހުން އެންމެ މަތީ  ށު މަރުޙަލާއިން ޙުކުމް ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ މަތީ މަރުޙަލާއަށްފުރަތަމަ ދަ

މަރުޙަލާއަށް ގޮސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ބެންޗަކުން ިއނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ެއީއ 

 ..އެހާހިސާބުން އިންސާފެއް ނޫނޭ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

 އެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރިތޯ މިހާރުގެ ކޯޓު ސިސްޓަްމގަިއ.

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ތަކުަގއި ހުރިކަމާ މެދުގަިއ ހާރު ކެޕޭސިޓީ އެންމެ ދަށު ކޯޓު . މިތޯމިހާރުގެ ކޯޓު ސިސްޓަްމގައި އެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި

ނޑަށް ްށވުެރ މަތީ ކޯޓުތަކަްށ އިސްތިޢުާނފު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ިމއޮ ސުވާލު އުފެދޭތީވެ އެއަ ންނަ ކަމަށް އަުޅގަ

އެއަްށވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ތިްއބަވާ ބެންޗަކުން ނިންމުމުގެ  އަށްުވރެ މަތީ މަރުޙަލާއަށް ގޮސްކުރެވެނީ. އަދި އެ ޤަބޫލު

ެގން ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެރުޞަތު ނުދޭންލެއް އުެފދުމުގެ ފުމަގު ފަހިކޮށްފައި މިއޮންނަނީ އެކަމާމެދު ސުވާ

 ކުރެވެނީ އިނގޭތޯ.ޤަބޫލު

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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ކު ައއިސް މި ބުނަނީ ޗާންދަނީ މަގާއި މަޖީދީ މަގާ ުގޭޅ މީހަ 3 )މެންބަރު ދައްކަވާ ވާހަކަެއްއ ސާފެއްނުވޭ(

ނިޑޔާރަކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގަވަނިޮކށް ތިމަންނަމެން ދުށީމޭ. މީހުން ބުނޭ ޒިނޭ ކުރަނިކޮށް،  ކަންމަތީގައި ފަ

ކަމަށް.  މީހުން ވެސް ހެކިދޭ ދުށް 3މީހުން ބުނަނީ. އެ ހާލަތުގައި އެ  3. ނޫން 4ހުން ބުނަނީ އިނގޭތޯ. މީ 3

މީހުންެގ ހެކިަބހުން ނޫނިއްޔަކާ ސާބިެތއް  4ދެން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ިއނގޭ އިސްލާމީ ޝަރީޢަުތގަިއ އޮންނަ 

އަުޅއްވާ ނިންމަވާނަންތޯ އެ  ފިޔަވަޅު ނިންމަވައި ސާބިތުވާ ކަަމށްެއއަށް ނުވާނެކަން. ސުލޫކީ މައްަސލައެއް 

 ހާލަތުގައި.

 

  :ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން

ކުެރވޭ ގޮުތގައި ަވގުތުން އެކަހެިރކުރެވޭނެ. އެކަމަކު އެއީ ހަމަެއކަނި ުތވެއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުއެފަދަ ހާލަތެއް އަ

އްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރެވި ކޯޓުަތކަށް ސުލޫކީ މައްސަލަެއއް ނޫން ދެއްތޯ. ޖިނާޢީ މައްސަލައެއް އެއީ. އެ މަ

 ގެ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ޭއގައި ހިމެނޭ. ނާނެ އޭގައި. އެހެންވީމާ، ސުޫލކީ މައްސަލައި ތަކެއް އަންގޮސް އިތުރު ުޙކުމް
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އާދެ! ދެވަަނ ސުވާަލކީ ޤާނޫުނ، ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ބެލުމުން އަދި ފުރަަތމަ އެކުަލވާލެވުނު ކޯޓުތަާކ 

އަދި ެއއަށްފަހު  ޝަނެއް އެއަްށ ައއުމުގެ ކުރިންިއއިރު ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އިްނޓަރވެންނޫނު ފުރަތަމަ އަލަށް އަބެހޭ ޤާ

ތަެކއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހެދުމުގެ ކުރިން ޗީފް ޖަސްޓިސްގެ ެއްއވެސް ރޯލެްއ ނޯވެ ދަށު ކޯޓަށާއި ދަުށ ވަކި ގަާވއިދު

ނިޑޔާރުން އަދި އެ  ނިޑޔާރު ޢައްޔަުނ  ރސުޕީރިއާ ވީ މާލޭެގ މިހުންނަޕަލެޓްކޮށް، މިދެންނެކޯޓަށް ފަ ކޯޓުަތކަށް ފަ

ތަކުްނ ނަށް އެބަ ފެނޭ ބައެއް ަގވާއިދުކުރުމުގައި. ނަމަވެސް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ފޭނެ އަދި ައޅުަގނޑުމެން

ނޑިާޔރުން ޢައްޔަންކުރާދަށު  އެކަހަލަ ަގާވއިދުތަކެއް  ވެސް ސްޓޭޓުން  ރޭޓުންމެޖިސްޓްުނވަތަ  ކޯޓުތަކަށް ފަ

ބޭފުޅާގެ ސޭއެއް އޮންނަްނ ޖެހޭނެ ކަމަށް. ކިހިނެއްތޯ  ކުާރއިރުަގއި ޗީފް ޖަސްޓިސްގެ ރޯލެއް ނުވަތަ އެ ޢައްޔަން

 އެކަމާމެދު ދެކެަވޑަިއގަންނަވަީނ؟

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑި  ނޑިޔާރުގެ ބަެހްއ އަދި ޤާނޫނުތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސް ފަ ޔާރު ނުވަތަ އުްއތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ  ނާކަށްއޮން ޤާނޫނުން ވެސް އެ ނުޖެހޭ. އެއީ ާޤނޫނުއަސާސީން އަދި ކޯޓުތަާކ ބެހޭ، ފަ

ކުެރވިފައި އޮންނައިުރ ހަވާލު. އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުުކރެވިފަވަނީ ޖުމަސްއޫލިއްޔަތު 



  

ނިޑާޔރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޤާނޫނުގައި އަ ދި ޤާނޫނުއަާސސީގައި އޮންނައިރު ވެސް އޮންނާނީ އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުން  ނޑިޔާރުން ވެސް ޢައްޔަންކުރުާމއި ބަދަލުކުރުމާއި މިކަންތައްތަކަކީ ޖުޑިއެހެން  ފިޔަަވއިފަ ޝަްލ ހުރިހާ ފަ

ވަަނ  151އި އޮންނާނެ ާޤނޫނުއަސާސީެގ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ ކަމުަގއި. އެކަްނ ބަޔާންކުރެވިފަ 

ނޑިޔާުރެގ  މާއްދާގަިއ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮންނަ މާއްާދއެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ތެރެައށް އުއްތަމަ ފަ

 .ނޫން ބަހެއް އައުން އެއީ މުހިއްމު ަކމެއް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ ބާރުތަކެއް ނިންމުންތަކެއްެގ ސަބަބުން ޖުޑި ސުވާލު. ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ  އަޅުަގނުޑ ފަހު

 ނެތިގެން ގޮސްފަިއވާ ކަމަށް ަކމަނާ ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ؟

 

 ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ތަކެއް ެކނިޑގެން ގޮސްަފިއވޭ އިނގޭތޯ.ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދީފައިވާ ބާރު

 

ނޑިތީ  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ މުކަ

ނޑު  ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އުސްާތޛާ ޒޫނާ. ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

އެްއގެ ބެލުން ށް ގިނަ ބަޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަކީ ަވރަވި ޖަާވބުގެ ތެރެއިން. ެއއީ ޖުޑިއުފެދިގެން މިއައީ ދެއް 

ތަެކއް ހުރެގެން ސަބަބުފަތްަގނަޑކަށް ވެފަިއވާ ކަމަށް ވިާދޅުވި. ެއއީ ހުއްޓިފަިއވާ، ބެލުމުގެ އަމާޒު ކަށްއެ ދިމާލަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ ކަމަށް ވެސް ވިދާުޅވި. އެ ސަ ބަބުތަކުގެ މާބޮޑު ތަފްީޞލަކަށް ވަަޑެއއްނުގަންނަވާ. ައޅުގަ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގަިއ އިންތިޚާބުކޮށްފައި އެބަ ހުރޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މަޖިލީހުން މެންބަރަކު ޖުޑި

ރައީސް ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގަ. ޭއގެ އިތުރަށް އަެނއްާކ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

އޮްނނަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް އާންމުންގެ ތެރެއިްނ މީހަކު ވެސް ޖުޑިޝަްލ ސަރވިސަްސ ކޮމިޝަނަށް ދާގޮތަށް މި 

ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ ޒޫނާ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވަަޑއިގަްނނަވާ ގޮެތއް ތަފްޞީލުކޮށް ވިދާޅުވެެދްއވުމަށް ކީްއވެޯތ 

ނަޑކަށް ެވގެްނ  ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަްސަގއި، ޖޭ.އެސް.ސީ ރަްއޔިތުންގެ ވަަރށް ގިނަ ބަެއއްގެ ބެލުުމގެ ައމާޒުފަތްގަ

 . އެ ސަބަބުަތއް ތަންކޮޅެއް ތަފުސީުލކޮށް ިވދާޅުވެދެްއވާ.ގޮސްފައި މިއޮތީ

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:



  

ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތަާކއި  ަތއްތަެކއް މީދުތަކެއް އޮތް ކަންން ދެްނނެވިދާނެ ރަްއޔިތުންގެ ުއއްމިހާރު އޭގެ ތެެރއި

ިމސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމުަގއި ވާނަމަ ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި  .އިއެީކގަ  ންތައްތަެކއް ހުީރއޭ ޖޭ.އެސް.ސީއާ ގުޅިފަިއވާ ކަ

މެޖިސްޓްރޭޓުން ނެތިގެން ނުވަތަ ހުންނަ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ުޗއްީޓގައި ހުންަނވަިއގެން ނުވަތަ އެ ހުންަނ 

ނަމަވެސް މިަކހަލަ ކޮންމެވެސް  އެއް މަޞްލަޙަތު ފުުށއަރަިއގެންސަލަ ޓަކާއި ހުށަހެޅިފައިާވ މައްމެޖިސްޓްރޭ

ހުރެ ބައެއް ަކހަލަ މައްސަލަތައް ނުހިނގައި ހުރޭ ނުވަތަ ހުއްޓިފައި ހުރޭ ނުވަތަ މަޑުޖެހިފައި ހުރޭ  ބަބުތަކަކާއިސަ

ވަރި ަކިއވެނީެގ  ބަ ދޭ ހަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކާއިމިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް. މިހާރު އޭގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެން އެ

އިރުގައި ަބއެއް ކަހަލަ ވަރި ަކއިވެީނެގ މައްސަލަތަކަކީ ފިރިންގެ މައްސަލަތަކާއި މިފަދަ މައްސަލަތައް. ހިމެނޭ

ފަދަ ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން ށް ލިބެމުންދާ މައްސަލަތައް. އެސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެިތ ައނިޔާތައް އަންހެނުންނަ

މުގެ ސަބަބުން އެ ވަރިވާން ބޭނުންވާ މައްސަލަަތއް ނަމަވެސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ނެތިގެން އެ މައްސަލަތައް ނުހިންގު

ފަދަ ކަްނތައްތަުކގެ ވެސް ޙައްެލއް ދާ މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، އެއަނިާޔގައި އެަތއް ދުވަހެއް ަތޙައްމަލުކުރަމުން

ލިބެން އަންނަނީ ޖޭ.އެސް.ީސ އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލު އޭަގއި އަދާކޮށްފި ކަމުަގއި ވާނަމަ. މިސާލަކަށް އެ ދިމަދިމާލަށް 

ކުރުން ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓެއް ޢައްޔަްނކުރެވެްނ ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެހެްނ މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަން ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ

ޖައްސައިދިނުން. ދިމާލަކުން މެޖިސްޓްރޭޓެއް ގެންގޮސް އެ ދިމާލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުުމގެ އިންތިޒާުމތައް ހަމަ

ްސ ޖޭ.އެސް.ސގެ ރޯްލގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ކަމެްއ އިނގޭޯތ ފަދަ އިންިތޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަީކ ވެއެހެންވީމާ، އެ

ނޑު ދެންެނވީ ފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކައެހެންވީމާ، އެ  ޤާނޫނީ ގޮތުން.  .ައުޅގަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން   ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަ

ވިހެން ރައްޔިތުްނގެ ވަރަށް ގިނަ ބަެއއްގެ ެނތް ތިވިދާޅު އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ހަމަ ޝައްކެއް

އިންޞާފު ާޤއިމުކުުރމުގެ ދާއިާރގެ ތެެރއިން ޢަދުލުކިަބއަށް ހުއްޓިަފއި މިންނަނީ. ެއއީ  ސަމާލުކަން ޖޭ.އެސް.ސީ 

ދޭތެރޭަގއި  ސްވާތީ އާއި އެ ލިބޭ އިްނޞާފުގެ ކޮލިީޓއާލަ ލިބުން  ރާ އިންޞާފުލިބެންވާ ކަމަށް ެއ މީހުން ޤަބޫލުކު

ޝަލް ސަރވިަސސް ޖުޑިހެން. އެހެންވީމާ، ަކން އޮންނައަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ބައެއް މީހުންގެ ނުތަަނވަސް ވެސް

 ކުރުުމގަިއ،ހަމައަށް ޑެލިވަރ  ޓީ ޮއފް ޖަސްޓިސް ރައްޔިތުންނާކޮމިޝަނުން ކޮން ކަހަލަ ދައުރެއްތޯ އަދާކުެރވޭނީ ކޮލި

 .ކުރުމަށްއެ ކޮލިޓީ އިމްޕްޫރވް

 

   ދެްއކެުވން:ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަ

ނޑިޔާރުްނ ނަގާއިުރގައި ުނވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓުން ނަގާއިުރގައި ެއ  ނޑަށް ދަންނަވާލެވިދާނެ ފަ އޭގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަކީ ނިޑޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކުީރަގއި އެ ބޭފުޅުންގެ ކުށުގެ ރެޯކޑް ވެސް ސާފުކުރާނެ، ެއ  އެ، ފަ ފަ



  

. ބައްލަާވއިރުަގއި އެ ބޭފުުޅންގެ ެއއްެވސް ވަެރއްގެ ކުުށގެ ރެކޯެޑއް އޮތް ކަމުަގިއ ބައްލަާވނެ ބޭފުޅުންގެ ހިސްޓްރީ

ވަރެްއގެ ސަމާލުކަެމއް ވާނަމަ ނުވަތަ އޮތް ކުށުގެ ރެކޯޑެްއގެ ާބވަތަށް ރިޢާޔަްތޮކށްފައި އެ ކަންތައްަތކަށް ުފދޭ

މު އެއް ކަންތަްއ ިދއުމަކީ ވަރަްށ މުހިއްރިއަށް ގެންފަހު މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކަންަތއް ކުދިނުމަށް

އިނގޭތޯ. ދެން ޭއގެ އިތުރުން ތަޢުލީމް. ތަޢުލީމީ ގޮތުން ވެސް އެކަީށގެންާވ ޤާބިލުކަެމއް ނެތް މެޖިސްޓްރޭޓުން 

ތިއްބަވާ ކަމުގެ ވާހަކަައކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ. މިސާލަކަށް ތަރިކައިެގ 

ޚިލާފަށް  ތަކާއި ުނވަތަ އިްސލާމީ ޝަރީޢާއާއް ނިންމުމުަގއި ެއކަށީގެންނުާވ ގޮަތކަށް ުނވަަތ ޤާނޫނުމައްސަލަތަ

ންތައްތަްއ. ހަމައަށް އަންނަ ކަ ބޮޑުުވންތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެންނާހުރި ކަމުގެ ަޝކުވާަތކަކީ ކަން ކަންތައްތައް ނިންމާފައި

އެ ބޭފުޅުންނަކަށް އިސްތިޢުނާފަށް  ނިންމައިފި ކަމުގައި ވާނަމަތައް މިސާލަކަށް ރަށްރަށުން އެ ކަންތައް ނަމަވެސް

ޙަޤީޤަތުގައި ނެތޭ ދެްނނެވުމަކީ ދޮަގކަށެއް ުނވާނެ އިނގޭތޯ. އެއީ ރަށްރަުށގަިއ  ެވސް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް

ންކަން ކުރުމުގެ ކަ އައިސް އެ ބޭފުޅުން އެ އަށްތިބެގެން އިސްތިޢުނާފެއް ނުކުރެވޭނެ. މާލެ އަށް އަންނަންޖެހެނީ މާލެ 

ުހރިހާ ކަމެއް ހުންނަނީ އެ  ލީ ޒިންމާތަކާއި އެރަދުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެްއ އާއިވަރަށް ބޮޑެތި ޚަ

ެއ  ރެވުއިގެްނ ިއސްތިޢުނާފުކުރުމަށްރަށްރަށުގަ. އެހެންވީމާ، އެ ުހރިހާ ކަމަކާިއ ެއކުަގއި އެ ޭބފުޅުން މިކޮޅަށް ވަޑަ 

ލަިއގަނެެގން ތިބުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ެއއީ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިަފއި އޮންނަީނ ބޭފުޅުން އެކަމެްއ ބަ

 އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިނާން، ދޫކޮށްލެއްވީތޯ؟ ވަޙީދު ވެސް ދޫކޮށްލެއްވީ. އާދެ! ރަޝީދު.

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާއްމަދު ރަޝީދު އަލިފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މުޙަ

ނޑުގެ ުސވާލަކީ ން ތަމްސީލުކުރައްވަން މުްނގެ ފަރާތުން އެ ތައާން މަރުޙަބާ ޒޫނާ. އަޅުގަ

މުންގެ ެތރެއިން ކުރަމުން އަންނަ ނެ. ދެން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އާންއިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންފިްއޔާމު އިންނަވާ

ންޖެހޭ ކުށްވެރިްނެގ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ައޅުަގނޑު މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ. ެއ ގައި ތިބެްނދުޝަކުާވއެއް ާޚއްޞަކޮށް ބަ

ނޑިޔާރުން ފުލުހުންގެ އި ޝާރާތެއް ކޯޓުތަކަށް ދާއިރަށް އެްއވެްސ ބޭފުޅުން މުއްދަތު ޖަހަމުން އެބަ ދޭ ހަމަ ބައެއް ފަ

ފައި ނިކުމެގެން ކޮށްމުއްދަތު ހަމަކަހަލަ އެވިޑެންެސއް ނެތި ވެސް. އެހެން މި ދަންނަވަންޖެހުނީ އެ މީހުން ފަހުން 

އަހަރު  2ފެއްޓިގެން ގޮސް ވަްނދެން ނޫނީ މަސް ދުވަހުން އަހަރު ދުވަސް  މެ ފަހަރަކުކުންނަންޖެހޭ ކިތަންއެބަ ނި

ވަންދެން ތިބެފައި ކުެށއް ނެތި ވެްސ އިނގޭތޯ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ާޢއްމު ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން އެ ތަްނ ދުވަސް



  

ނޑިޔާރުން އެ ރައްވަންތަމްސީލުކު އިރަށް ފަދަ ނިންމުންތައް ހަމަ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެދިލާއިންަނވާިއރު ފަ

 ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އެ ކަމުަގއި ދެކެަވަޑއިގަންަނވާނީ؟ ޖައްސަވަމުން ގެންަދވާތީ

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

އިްސތިޢުނާފުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަށް. އިސްތިޢުނާފުެގ ފަދަ މައްސަލަތަކުަގިއ ވެދާނެ އެ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު އެ

ން އެފަދަ ޢަމަލެއް އެ ބޭފުޅު ތިޢުނާފަށް ހުށަހެޅޭނެ. ނަމަވެސްފުރުޞަތު އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އިސް

މިސާލަކަށް ެއ  ،ަގިއ ވާނަމަފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަިއގެން ކަމުކީ މަްއސަލަ އެްއ ފެންމަތިވާނެވަނީ ސުލޫ ހިންގާފައި

ޭބފުޅުން ހިންގީ. އެހެންވީމަ، ފަދަ ކަންތައްތަކެއް އެ ޢާތެއް ފުރިހަމަނުކޮށް މިބޭފުޅުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާ

ލަޙަތެްއ އެމީހަކު ހަމަ މަސް ނޫނީފަދަ ކަމެްއ ހިންގައިިފ ކަމުަގއި ވާނަމަ ނުވަތަ ރިްޝވަެތްއ ހިފުން ކަހަލަ ކަމެއް އެ

ނުރުހޭ މީހަކަށްވާތީ ނޫނީ އެ މީހަާކ  ވާތީ، ހިތްރުޅިއަންނަ ނުވަތަ ދުްޝމަނަކަށް ުނވަތަ އެ ީމހަކުވާތީ މީހަކަށް އޮތް

ނިޑޔާރުގެ ސުލޫާކއި ޚިލާފުވާ އެ  ވާތީ މިކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަވިސްނުން ތަފާތު މީހަކަށް ކަމެއް ފަ

ގެ ގޮުތަގއި ސުޫލކީ މައްސަލަެއއް އީވާނަމަ އެ ކަމުަގއި ވާފު ޚިލާ ފަހު ސުލޫކާކަމެއްގެ ތެރެއަށް މިކަން ވަޭދތޯ ބެލުމަށް

 ގެ ފުުރޞަތު އެ މީހަކަށް އޮތް ކަމުަގއި ިވޔަސް.ތިޢުނާފުދޭތެރޭ ފިޔަަވޅު އެޅޭނެ އިސް ބަލައި އެ މީހަކާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވީމާ، ލޫމާތު ސާފުކުރަން. އެއިތުރު ބޭފުޅަކު ދެން ސުާވލެއް ކުރަްއވަން އެިދވަަޑއިެގންފައެއް ނެތް މަޢު

ނޑުމެން އިންޓަ މިހާހިސާބުން ޒޫނާއާ ދުކުރަނީ. އަދިެވސް ވަގުތު ނިންމާލަން ކަމަށް މި ޤަޞް ިވއުކުރުުމގެރއަުޅގަ

އެއް ފަހަރު ނިންމާލަމުން ކޮމިޓީގައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ނަންފުޅުގައި ައޅުަގނޑު ޒޫނާ އަށް ުޝކުރު 

 .އަދާކުރަން

 

  ޒޫނާ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުގެ ފަރާުތން ވެސް  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނޑު ޖޭ.އެސް.ސީ އިން ެދއްވާަފއި އޮތް ކަމާ ބެހޭ  އަޅުަގނޑު އަދި ެއއް ކަެމއް އެބަ އޮތޭ އިނގޭތޯ. މިހާރު ައޅުގަ

  ..ތް ލިޔުން އިނގޭތޯ.ތަކަށް އޮތްފަރާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮިމޝަނަށް އާންއާދެ! މިރޭ  މުންގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅުއްވި ބޭބޭފުޅުންގެ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މިޭރ ނަންތައް ދިރާސާކުަރއްވަން ބޭއްިވ ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލވުްނ ނިމުމަކަށް ދާއިރުަގއި އަޅު  ގަ

ވެރިފައި ކުރެްއވީ. އިންޓަިވއު ކުރި ބޭބޭފުޅުންގެ މާކްސްތައް މިހާރު ޓެލީކޮށް މި ނިމުނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިހާރު މި 

އެުކގައި ރިޕޯޓު އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންޏާ ުކރިއަށް ގެންދަވަން ކަމަށް.  އެހެންވީމާ، މި މާކްސްތަާކއި

ްއވެސް ބޭފުަޅުކ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޯބޖައްސަވާެލއްީވ ކުރިއަްށ ގެްނދަން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، އެ

ނޑާ ވީާހވެސް އަވަހަކަށް ނިންަމވައި އިދާރީމޭޒުން ރިޕޯޓު ހަމައަށް ގެަނއުމަށް ދަންނަވަން. ދެން މިހާރު ވެްސ  އަުޅގަ

އެހެންވީމާ،  ކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި އޮތް ުމއްދަތު ދެއްތޯ.މި މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން 

މިރޭ  ށް އިދާރީމޭޒުަގއި ދަންނަވަމުންހަމަ އެްއޗެހި ބޭރުކޮށްލެވޭ ވަރަށް ނިންމަވައި ދެއްވުމަ މާދަމާ ހެނދުހެނދުނާ

ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިީޓ ެއކު ޝުކުރު ބަރުންނަށް ވަރަށް ިއޚުލާޞްތެރިކަމާއިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެން

ނުޑގެ ފަރާ ތުން ކުރިއަށް ގެންެދވުމުަގއި ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތި ދެއްވަވާ އިޚުލާޞްތެރި ެއއްބާރުުލމަށް އަޅުގަ

 ކޮިމޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިދާރީ މުވަްއޒަފުންނަށާއި
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