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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  14ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ އެއީ މިނިވަން  ؛މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން ކޮމިޓީގެ`. 

ނޑުމެން ފަށަިއގަންނައިުރ ހާޒިއަބައްދަލުވުމަށް  ބައްދަލުވުަމކީ. މި ބައްދަލުވުން މި ރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ ުޅގަ

އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ގުރައިދޫ ދާ ،ދުޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީނަކީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްބޭފުޅުން

ނޑިތީމު ާދއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ، ރިޟާ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން، ކަ

ގްިރީޓ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޕޮލިސް އިންޓެ އޮތީ އަށް ބަލާއިުރ ެއޖެންޑާގަިއ މި ންޑާޙުސައިން. އަޅުަގނޑުމެން މިައދު އެޖެ

 ވާތީ އެ  ނަންފުޅެއް ފޮނުއްވާފައި 2ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އްޔަންހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢަކޮމިޝަނުން 

 ަގއި މި 2ށްފަހުަގއި ދެން ެއޖެންޑާ ނަންބަރު އެ ނަންފުޅެއް ދިާރސާކޮށް ކޮމިޓީން ގޮެތއް ނިްނމުން. އެއަ ،ބޭފުޅުން

 3ވެސް  ކުރުމުެގ ކަންތައް. އެއަށްއްޔަންމަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ޢަ 2ވެފައިވާ ހުސް ކޮމިަޝނަށް ސްއޮތީ އިލެކްޝަން

ޤާމަށް މަ 2ސްވެަފއިާވ ހު ،މަޤާަމށް 2 ނަންފުޅު ދިރާސާކުަރއްަވއި 3ެއ ، ނުްއވާފައި އެބަޮއތް. އެހެންވީމާނަންފުޅެއް ފޮ

ނޑުެމން އެޖެންޑާ ނަން، ކުރުން. އެހެންވީމާންއްޔަބޭފުޅުން ޢަ ގްރިީޓ އޮތް ޕޮލިސް އިންޓެ ަގިއ މި 1ބަރު ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ނޑަށް  ؛ދު ނަންުފޅުގެ ތެެރއިން އާދަމް ސަޢީ 2ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާަފއިވާ  ހީވަނީ މިހާރު އަުޅގަ

ތައް. ކުރުމުގެ ކަންަތއްވުުމގެ މަރުޙަލާގައި އިްނޓަރވިއު ުކރައްވާަފއިހެން އޮތީ ދިރާސާކުރެއްއިދާރީ ބޭފުޅުން އިންތިޒާރު

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުުމގެ މަސަްއކަތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެން އެންެމ  ،އާދަމް ސަޢީދުގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކޮށް، އެހެންވީމާ

ވަންޏާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ާވހަކައެްއ ނެތް ކަމަށް، ދާނީ. އެހެންވީމާގެން ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ުކރިއަށް

ލައިކުްމ ޢަ އައްސަލާމް )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(ށް ދަންނަވާލަން. ޒަށް ދަންނަވާލަން އާދަމް ސަޢީދަމޭ އަޅުަގނޑު އިދާރީ

ނޑުމެްނ މިއަދު މި  އަށް އާދަމް  ބެހޭ ކޮމިޓީ މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތަްއތަކާ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން އާދަމް ސަޢީދު. އަޅުގަ

ކުރުމަްށ އްޔަންމަޤާމަކަްށ ބޭފުޅަކު ޢަވެފައިވާ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުސްޕޮލިސް އިންޓެ ،ދަށް ދަންނަވާލީސަޢީ

ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެޭރގަިއ އާދަމް ސަޢީދުގެ ނަންފުޅު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

ނޑުމެންމަޖިލީ އޮެވގެން މި ނަންތައް  މި ،އިންޓަރވިުއކޮށް ބޭފުޅުންނާ  އަށް މި ކޮމިޓީ މި ގެހުގެ ތަޅުމުން މިހާރު އަޅުގަ

، އި ަތޅުމަށް ފޮނުވަން. އެހެންވީމާވާލުކޮށްފައި އޮތީ. ކޮމިީޓން ވަކި ގޮތެްއ ނިންމާފަރާސާކުރުމުގެ ކަންަތއް ކުރުަމށް ހަދި

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ހުރިާހ ދަންނަވާލީ.  ދަށް މިމަސަްއކަތުަގއި ައޅުަގނުޑމެން އާދަމް ސަޢީ އެ އެންމެ ފުރަތަމަ ައޅުގަ

ފުަރތަމަ މިކޮޅުން އަޅުަގނޑުމެން ، އެހެންވީމާބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް

ގުިޅގެން ެއްއވެްސ  މަސައްކަތާ މި މުގެ ކުރިން އާދަމް ސަޢީދުތު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަޢުލޫމާ

ނުޑ އަރުވަން އިނގޭތޯ. މަިއކު ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު އަ އަށް ވިދާުޅަވން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އެްއޗެއް ކޮމިޓީ  ޅުގަ

 ބޭނުންކުރެއްވުން އެދެން. 

 



  

 އާދަމް ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލް 

ނުޑ މިއާދެ! `. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނާޑ އަ ްއަވއިރުކުރައަށް ހާޒި އަދު ކޮމިޓީ. އަޅުގަ ުޅގަ

ގުޭޅގޮތުން ހުރިހާ  ކަމަށް ތި އިޢުލާންކުރެއްވި ކުރެއްވުމާ ށް ދާ އަ ވަގުތު ކުރި މުގެ މަރުޙަލާ މިކުރްއވުިވއުއިންޓަ

ނޑުގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ްށ ގުޅިގެން ައޅުަގނޑަ ވަން. ދެން ކުރައްވާ ސުާވލުތަކާދަންނަ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

އްާސކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެކު ހިބޭފުޅުންނާ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ  ަގނޑު ތިހުރި މަޢުލޫމާތެއް އަޅު ލިބިފައި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާރގެ. ގުަރއިދޫ ދާއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޟާއަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން. 

ނޑު ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އަރުވާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ   އަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ތޯއާ އަދި މިހާރު ދެއްަގއިފާނު ތި ކުރިމަތިލެއްވީ ކޮން މަޤްޞަމަޤާމަށް މަނިކު އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ މި

  ދާިއރާއެްއގައިތޯ؟ ަރއްވަނީ ކޮންކުމަސައްކަތް

 

 އާދަމް ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލް 

ނޑު މި ނުޑގެ ލިބިފައި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ ބާ އާއި ހުރި ތަޖުރި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ އަޅުގަ

ނަޑކީ ، އަޅުަގނުޑގެ ހުރި ޤާބިލުކަމާ  ދާކުރަން ފެށީއްސުރެ ތަޙްޤީޤުއަ  ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުެގ ަވޒީފާ 1983އަުޅގަ

ނޑުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް  ދާއިރާަގއި އުޅެމުން އަންނަ މީހަކަށް ވާތީ މިކަހަލަ މުއައްސަާސއަކަށް އަުޅގަ

އަށް ވެސް އަޅުަގނުޑ ހަމަ އައްސަސާ އުފެދުނީއްސުރެ މިއަދާމު އަދި މި .އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ

 ގްރިޓީ ކޮިމޝަނުގެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ނީ ޕޮލިސް އިންޓެއަންނަ  ރަމުން މިކުމަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އަށް ފުރުޞަތު ންޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުސެފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ



  

ނޑު ުސވާލެއް މިޓީތޯ ކޮމަރުޙަބާ އިނގޭ ފެނިވަަޑއިގެންފަިއވޭ ާރއްޖޭެގ  ަލން ބޭނުންވަނީ މަނިކުފާނުކޮށް އަްށ. އަުޅގަ

ތަްނ ޕީ.އައި.ީސަގއި އިނގޭތޯ.  ކުރެްއވިކަތް ގައި މަަސއްދިަޔ ދުވަސްތަުކގައި ހަމަ ފީލްޑު އެންމެ ހަލަބޮލިވެގެން މި

ޕީ.އައި.ސީގެ އިްނވެސްިޓގޭޝަން؛ އެ ޑިޕާޓްމަންުޓގެ  ގެުދވަސްަތކު ބޭފުާޅގެ ތަުޖރިބާގެ އަީލގަިއ އެ ތި، އެހެންވީމާ

އަދި އެފަދަ ކަންތައްތައް ޕީ.އަިއ.ސީެގ  އެ ކަންތައް ސިަފވެގެންދިޔަ ގޮތާމަޤާމެއްަގއި ހުންނެވިއިރު  އެްގޒެކެިޓވް

ތައްަތއް ކަން ނގަުޅ ގޮތުަގއި އެއެންމެ ރަބޮޑު މިންވަރަކަށް މަސަްއކަތްކުެރިވފައިވޭތޯ؟  ހައިސިއްޔަތުން ކިހާ

 މަ ގޮތުގައި އަދާކުެރިވފައިވޭތޯ؟ކުރުމަށް ޓަކައި ޭއގެ ޒިްނމާ ފުރިހަޙައްލު

 

 އާދަމް ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލް 

ނޑު ެއގްެޒކެޓިްވ  ެތރި މެންބަރު. ކުރެއްވި ސުާވލާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތް ގުޅިގެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑަކީ މަޤާމުގެ ނަން ެއގޮތަށް އޮތް ކަމަށް ިވޔަސްމިހާރު، ުރވެސް ހުރީމުގައި އޭމަޤާ ، ވެސް މިހިރީ. ދެން އަޅުގަ

މެންބަރުންެގ  ،ންދަވާނީމަސައްކަތްތަެކއް ބައްަލވަމުންގެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާމެންބަރުން ޕޮލިސް އިންޓެ

ނ. ދެން އެތާނގައި މަސަްއކަތްކުރިއިރުޝާދުގެ ދަށުން  އަދި  ންނަްށ ލިބިފައި ހުރި ބާރުތަކާޑުމެކުރުުމގައި އޭރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަމުަގިއ ވިަޔސް އަޅު މެ ރަނގަުޅ ގޮުތގަިއ ނުކުެރވުނުލަތްތަްއ މެދުވެރިކޮށް އެންއިވިަފއި ހުރި ވަސީ ގަ

ކަްނ ކުރެވިފަިއވާނެ. ދެން އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެ މެދުވެރިކޮްށގެން މަސައްކަތްކުރީ.ލަތްތައް ލިބިފައި ހުރި ވަސީ

މު ކަންތައްތަެކއް އަިދވެސް ވަގުތަށް ވަރަށް މުހިއް  ހަމަ ކުރަމުން މި ގެންދަނީ އެގޮތަށް. ދެން އެތާނަގިއ މި

ނުޑ ހަމަ ހައިލައިޓުކޮށްލާނަން .ކަންތައްތައް ހުރީ ނުކުރެވި އަދި އެ .ކުރަންވެފައި އެބަހުރި ކުިރއަށް  ،ެއގޮތުން އަުޅގަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ ޕޮިލސް އިންޓެ އިޞްލާޙުތައް ވެސް އެބަހުރި ގެންނަން. އަދި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ

ުނވާތީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް އެނގިފައިމި ކޮމިޝަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު  ،ވާއިރު  ހަގު ކޮމިޝަނަކަށް

މި ވަޒީފާ  ،ނޑަށް މި މަސައްކަތްކޮމިޝަނުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް އެވެއަރކުރުމުގެ ޕްރޮގުާރމުތަކެއް ވެސް އަުޅގަ

ސް އަދިވެސް އެބަހުރި. ލިބިއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑު ކުިރައށް ގެންދާނަން. އެގޮތުން ކުަރންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެ

މެ ހުރި ކަންތައްތައް ހަމަ ކުރެވިފައި ހުންނާނީ އެން އްތަކުަގއި ކޮމިޝަނުން ކުރެވެންދިޔަ ހަލަބޮލި ކަންތަދެން ހިނގައި

  ޝުކުިރއްޔާ. ރަނގަޅަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް ފުރުޞަތުޢިއްޒަތް

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ



  

ށް ސާފުކޮްށ ރަނގަޅަ ތަނުގެ ތެރެ ވަރަށް އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގައި މި

ނޑުމެންއެނިގވަަޑއިގެންަފއި އިތުރުން އިންވެސްިޓގޭޝަން ދާއިރާަގއި ތަންކޮޅެްއ ނަށް އެބަ އެނގޭ. އަދި އޭގެ ާވކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ސުވާަލކީ މި  އެްގޒެކެިޓވް ެލވަލްަގއި ަމސައްކަތްކުަރްއވާފަިއވާކަން ައޅުގަ

ގެ ދުވަހެއް  އިން ކިހާ ވޭތުވެދިޔަތަުނގެ ަތޖުރިބާ ،އިްނ ދެންމެ ކުރެއްވި ުސވާލަކާ ގުިޅގެން ޖުރިބާވޭތިވެިދޔަތަނުގެ ތަ

ކިހާދުވަހެއްގެ ތެރޭަގއި މި ކޮމިޝަްނ  ،ނަމަ ވަނީތެރޭގައި ގާތްަގނޑަކަށް އެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިުމކުރެވޭ ަކމަށް 

 އިުމކޮށްދެވިދާނެތޯ؟ޤާ ކުރާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ ވަރަށްރައްޔިތުން ޤަބޫލު

 

 އާދަމް ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލް 

އަޅުަގނޑަށް މެންބަރުކަުމގެ  ،ގުިޅގެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ކުރެްއވި ުސވާލާޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.  އާދެ!

ނޑު ޚިޔާލުކޮށްފައި އޮތީ އަހަރުގެ ތެރޭ 5އަހަރުގެ ދައުރެްއ. އެ  5މަޤާމު ލިބިއްޖެއްޔާ އަޅުަގނަޑށް ލިބޭނީ  ަގއި ައޅުގަ

އި މެދު ހުރި ކަންތައްތަކާ ބަލެއްގައި ކުެރވެންންތައްތަްއ. އެއީ ަކއިިރ މުސްތަޤްބަޔަކަށް ބަހަން ކޮމިޝަނުގެ ކަ 3

 މަތީން އެންމެ ބަާލފައި ެއގޮތުގެ  ެއްއގަިއ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަާކ.ދައުރެްއގައި ކުެރވޭނެ ކަންަތއްތަކާިއ ދުރު ރާސްތާ

ނުޑ ދަންނަވާނީ އަހަެރއްހާ ދުވަސް  ވަހަށް ކުރެވެންއަ ނުޑ  ވެްސ ވުމުގެ  ހުރި ކަންތައްތައް ހަމަ އަުޅގަ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑު  ،އަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ ރާސްތާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. ދެން މެދު ރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަރްއޔިތުންނާއެކަން އި އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި ހުރި ކަންތަްއތައް ގާތް ނޑަށް އަހަރު އަހަރެއްހާ ނުވަތަ ދެ ަގނޑަކަށް ދެކަ  ބައި ހިސާބުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ަދއުރު ަގއިމުކޮށްދެވޭނެ. ދެން ހަމަ  ކުރިން އަޅުަގނުޑ ރާވާަފއިާވ ދުރު އަހަރު ހަަމވުމުގެ 5 ،ވެސް އަުޅގަ

އެއްބާރުލުން ޤާނޫނީ ގޮތުން  ކަންތައްަތކުަގއި ެވސް އަޅުަގނޑަށް އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި ގެރާސްތާ

 ވަންޏާ އަުޅަގނޑު ފުރިހަމަކުރާނެކަމުގެ ޔަީޤންކަން އަރުވަން. ުޝކުރިްއޔާ.  ލިބިއްޖެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގްރިޓީ ކޮމިޝަުނެގ މި ހިތަށްއަރަނީ ޕޮލިސް އިންޓެއަޅުަގނޑު ުސވާލެއް ދަންނަާވލަން ކަމަށް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު 

ނޑިަވޅެއްހެން ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ. އެއީ ހިއްރާއްޖޭަގއި ައސްލުަގިއ ވަރަށް މު ދައުރު  ޕޮލިހުންނާމުވެފައި އޮްތ ދަ

ދޭ. އެހެންވީމާ،  ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ޝައްކުަތްއ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގަިއ އަނެއްާކވެސް ފެށިގެން ކުިރއަށް އެބަ

ަވރަށް އައު މުައއްސަާސއެްއެގ  ،ސަްއކަތްތަކެްއ ހުރި ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ގިނަ މަ ވަރަށް ،ގިނަ ގޮންޖެހުންތަެކއް ވަރަށް

ނޑިވަެޅއްަގއި މިފަދަ މަޤާމަކަްށ  އެހެންވީމާ، ިމކަހަލަ ޗެލެންޖިންގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ.  ދަ

ުޅވެއްޖެ ެއވެއަރ ވެްސ ދާދޭތެރޭަގިއ ގެންުގޅުްއވާ ތަަޞްއވުރަކީ؟ ވި ހުރި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލެއްިވއިރުަގއި ކޮބައިޯތ މި

ކަންކަން ރަްއިޔތުންގެ އެންމެން އިތުބާުރ  މީހުން. އެހެންވީމާ، ކޮންކަހަލަ ތަޞަްއވުރެްއތޯ އޮތީ މި ކުރަންޖެހެއޭ



  

ތެރޭގައި ވެސް އަިދ ދޭ ިވސްނުންފުޅެއްތޯ މުޅި ކޮމިޝަނާކަމެއްގެ މަްއޗަށް ކޮންކަހަލަ  ހުރިހާ ދީ މިއިއުފައްދަ

 ވެސް ގެންގުުޅްއވަނީ؟ ދޭތެރޭަގއި މަސައްކަތާ

 

 އާދަމް ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލް 

ނޑުެގ  ،ގުިޅގެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ކުރެްއވި ުސވާލާ ރި މެންބަރު. ތިޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަްތތެ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަްށ ލިބިފައި ހުރިهللاމާތް ،ތަޞައްވުުރަގއި އޮތީ  ނުޑެގ ޤާނޫނީ ިއމުގެ ތެރެއި ،ގެ ވާގިފުޅާ އެުކ އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ދު ތި ިވދާޅުވީ. ޢާއްމު ަރއްޔިތުްނގެ އެީކަގއި މި މުައްއސަސާގެ މަޤްޞަދުތަުކގެ ތެެރއިން ެއއް މަޤްޞަ ތަޖުރިބާއާ

ވެސް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަކައި  ޔަޤީންކަން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން އިހިތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ އިތުާބރާ

ނޑަށް ކުރެވެންއަޅުަގނޑު އިރާދަކު ުހރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ާޤނޫނާއި ަގވާއިުދގެ ތެރެއިްނ  ެރއްިވއްާޔ އަުޅގަ

ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަްނ  އަުޅަގނޑަްށ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކުރާނަން. އަިދ އެކަން، ކޮށް  އަޅުަގނޑު

ވަންދެްނ  ދުަވސްއަހަރު 22މެ. އަުޅަގނަޑކީ  ވެސް ހުރިއަޅުަގނުޑގެ ކިަބއިަގއި އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި އެބަ

ޤީޤުކުރަން. ދެން ތި ވެސް ހަމަ ތަޙް ގްރިޓީ ޮކމިޝަނަށް ބަދަލުކުރީަތނުން ޕޮލިސް އިންޓެ ޤާޟީކަންކުރި މީހެއް. އެ

ގްރިީޓ ންޓެ ޝަރީޢަތް. ެއކަމަކު ޕޮލިސް އިވިދާޅުިވ ގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ކޯޓުތަުކގަިއ ހިނގާނީ 

މަތާއި ރައްކާތެރިކަން ތުެގ ސަލާމުޅި ދިވެހި އުއްމަ ،މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ،ލަތުގެކޮމިޝަނަކީ ދިވެހި ދައު

މީހުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެްއ  އެ ން އެއް މުައއްސަާސގެ،ބޮޑު މުއައްަސސާތަުކގެ ތެރެއި  މާޔަތްކޮށްދޭން އޮތް އެންމެހި

ނޑު ވެްސ އެއީ. އެހެންވީމާ، ވަަރށް މުހިއްމު މުއައްސަސާ  ސާޤީޤުކުރާ މުައއްސަ ތަޙް ބަލައި އެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގަިއ  ދޭތެރޭގައި މިހާރު  އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ފުލުހުންނާ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުރި ހުރިހާ  ކުެރވެން ެއކަން ުކޑަކުެރވެން، އޮތް ނަފްރަތްތެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަާމއި ހަސަދަވެިރކަްނ ފިލުވައި  މި

ނޑު ކުރާނެކަުމގަިއ ޮކމިޓީ އަށް ހަމަ ޔަޤީންކަާމ  މަސައްކަތެްއ ައޅުަގނުޑގެ ާޤބިލިއްޔަތުކަން ހުރި މިްނވަރުން އަުޅގަ

 އެކު އަުރވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ، ދެން ވާހަކަަދްއކާލު ނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ އަދި ދެ ވަނަ ުސވާލެއް ވެްސ އަުޅގަ މުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ވެސް ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ިވސްނުން  ދޭތެރޭގައި ވެސް އަދި ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި ގްރިޓީ ކޮމިަޝނާޕޮލިސް އިންޓެ

 ށް ކުރީަގއި ގޮުތގެ ތެރެއިްނ އާދަމް ސަޢީދަ ހިނގާ ށް، ނޫިނއްޔާ މިހާރު ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އެރަނގަޅުކޮ

މުން އެަބ ިލޔެކިޔު، އްކަތުަގއި ުއޅުްއވާފައިއަދި އެތައް ުދވަހެްއގައި ިމކަހަލަ މަސަ ވެސް ުއޅުްއވާފައި ހުރުމާ



  

ހެން މު ކަްނތައްތަކެްއގެ ގޮތުަގއި އެވަގުތަށް އެންމެ މުހިއް މިހާރު މި ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ކޮަބއިތޯ އަސްުލގައި 

ނޑު އަހައިލާ ފާހަގަ ެވސް ތަޖުރިބާގައިކީ؟ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަ   ހިތްވޭ. ކުެރވިަފއި ހުރިތޯ އަުޅގަ

 

 އާދަމް ސަޢީދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 ގުޅިގެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށް  ެތރި މެންބަރު. ކުރެއްވި ސުވާލާޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތް އާދެ!

 ކޮމިޝަނަށް ވެސް އެބަ އާދޭ. އެއީ ސީާދ ކޮމިޝަނުގެ ތެރެއިން ނޫން ލަްސުވން އަޅުަގނޑުމެންލަްސވާ، ވެސް އަންނަ

ވެްސ ފުދޭވަރެްއގެ ދަތިަތކެއް އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ،  ރުކުރުމުގައިޖެހޭ. މީހުން ހާޒި ތަްއ ކުރަން އެބަގޮތަކަށް ކަންތައް

 ެއބަހުރި ގެންނަން. އެކަންކަން ދަށްކަހަލަ އިޞްލާުޙތައް ޤާނޫނަށާއި ަގވާއި ވެސް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް މެދުގައި މާއެކަ

ނޑު ހަމަ ނޯޓުކޮށްފައި ހުންނާނެ. ދެން މައްސަލަތައް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ވާ ގޮތަކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ވެސް އަުޅގަ

ވެްސ  ވަނީ އޭނަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ލަސްވުމުން. ެއއީ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްަގއި ގޮތް މީހާ މާޔޫސްވާ  އަށް އެ  މީހާ

ެވސް  ތަނުން ވެސް އެ ތުން ޤަބޫލުކުރަނީ ޕޮިލސް އިންޓެގްިރޓީ ކޮމިޝަން ވިޔަސްެއގޮތަށް އޮތީމާ މުޅި ރައްޔި އެކަން

ނޑު ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހަމަ ކުރިްނެވސް ދެންނެވިހެން އަޅުަގނުޑ  ވަނީ ހަމަ އެހެން ހަމަ އެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބިފައި ހުރި ވަސީބަލާނަ ށަހަޅާ މީހުން ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހު ތްތަކާއި ޤާނޫނީ ތެރެއިން އެލަން އަޅުގަ

މީހުންނަށް ނަތީޖާއެްއ ނެރެދެވޭނެ ކަމަށް. ެއގޮތަށް  ައވަހަކަށް އެ  ވީހާ ،ޤީޤުކޮށްޝަކުވާަތއް މިނިވަްނކަމާ ެއީކގަިއ ތަޙް

 އަޅުަގނޑު ހަމަ މަސައްކަްތކުާރނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ުސވާލަށް ހަމަ އެގޮތަށް ތަންކޮެޅްއ  ަވޑަިއގަންނަާވ. ދެން އަޅުަގނޑު ދެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ އެދި އާދެ!

މިނިވަން  ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ެވސް ވަރަށް މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ެދއްތޯައޅުގަ ،ދަންނަވާލީ ފުޅާކޮށް މި

މަކީ. އެހެންެވ، ކަންކަން ގެންދިއު އްގެ ތެެރއިން މިވެސް ވީހާވެސް ރަނގަޅު ިވސްނުމެ މުއައްސަސާަތއް އުެފއްދުމުަގއި 

އިނަށް އަޅުަގނޑު ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައަޅުަގނޑު ުސވާލުތައް ިމގޮތަށް ދަންނަވާލީ. ޢިއްޒަ 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

ނޑިތީމު  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ނޑުމެންނަށް އާދަމް ސަޢީދުގެ ވަނަވަރުން ފަދައިން ޤާނޫނުެގ  ވެްސ އޮޅުންފިލާ ޝުކުރިއްާޔ ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. އަުޅގަ

މަޤާމުތަކެްއަގއި  ގިނަ ުދވަސްތަެކއް ަވރަށް އިސް ޤާނޫނުގެ މަަސއްކަުތގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް  ،ދާއިރާގެ

، ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުެގ، ކޮމިޝަނަރެއްގެ މަޤާމަށްވީމާ، ޕޮލިްސ އިންޓެޅެއް. އެހެންގެންަދވާފަިއވާ ބޭފުފުރައްވަމުން



  

ބާ ޑަިއގެންނެިވ ކަމަށް ޓަކައި މަރުޙަހަމައަށް ވަ ން ައޅުަގނޑުމެްނނާކުރިމަތިލައްަވއިގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމަށް

ނޑު މިއިން ނޑުމެންނަށް ގިނައިން މި ޭމޒުގެ އަުޅގަ އިންނެިވ  މް ސަޢީދު ތިވެސް އަދި އާދަ ފަޅިން ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ސް ވެސް ދެއްކުނީ މަްއސަލަތައް ހުށަހެޅުނީމާ އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލުމުެގ ާވހަކަ. އާދަމް ސަޢީދު ޕޮލި ފަރާތުން

ވެްސ  ގޮތްގޮތުން ނޫން ގްރިޓީ ކޮމިޝަުނގައި ހޭދަކުރައްވާަފއިވާ މުއްދަުތެގ ތެރޭގައި ެވސް އަދި އެ އިންޓެ

ހަމައެކަނި ކަމަކީ މައްސަލަ  ،ގްރިޓީ ހިފެހެއްޓުަމށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީލުހުންގެ އިންޓެަޑއިގަންަނވާނެ ފުއެނިގވަ

ނުަވތަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަްނ  ،ނޫން. މައްސަލަ ހުށަހެޅުން މަދުވާނެ ގޮތަކަށް  ހުށަހެޅުނީމާ އެ މައްސަލަ ބެލުމެއް

ކަމެއް  ހުރިހާ މި އި ފުލުހުންގެ މަސަްއަކތްތަކާ،ކާނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ފުލުހުންގެ އަޚްލާޤާއި ފުލުހުންގެ ުސލޫ

 ށް ބެލޭގޮތަށާއި ައވަހަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މައްސަލަ ހުށަހެޅީމާ ރަނގަޅަށް ބެލޭ މުބައްޓަންެވގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއް

އި ނުވަތަ މަތިކުރުމަށް ގްރިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކަފުލުހުންގެ އިންޓެ ، މިއްޔަތުދޭ ފަދައިންކަންކަމަށް އަހައް  ގޮތަށާއި މި

 ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަަބދުވެސް މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭހާ  ވެްސ މަސަްއކަތްކުރަން ެއބަ ޓަކައި އެހެން ދާއިރާަތކެްއަގއި 

މައެކަނި ާވނީ. އެކަމަކު ެއއަކުން އަުޅަގނޑަށް ހިޔެއްުނވޭ ހަ އެްއ ވިްއޔާ ައވަހަކަށް ބެލޭހާނީ. ހުށަހެޅޭހާ މައްސަލަވާ

ނޑުެމންގެ ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި އަުޚންޙައްުލވާނެހެނެއްމައްސަލަ  ވިދާުޅިވ  މެންބަރުން އެ ،. ެއހެންވީމާ، ދެންމެ އަުޅގަ

މަށާ އަދި ެއ މަތީގަިއ ރަނގަުޅކުރަމުން ގެންދިއުފަދައިން ފުލުހުންގެ ތަޞަްއވުރު ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ ކުރި

 ހުންެގ ސުމްޢަތު ރަނގަޅުކުރަމުން މީ ވެސް އޮންނަ އެ ދާއިާރަގއި ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފުލުހުންނަށް،

ޤީޤުކުރުމުގެ އިތުރަށް ކޮންކަހަލަ ތަޙް ހަށް ބަލައިޤީޤު، މައްސަލަތައް އަވަމަށް ޓަކައި މައްަސލަ ތަޙްގެންދިއު

ހާރު ދޭންވާވަރަށް ަކަކށްތޯ މިއޭގެތެރެއިން ކޮންކޮން ކަންތައްތަ ވަނީ؟ ކަންތައްތަެކއްތޯ އިތުރަށް ުކރަންޖެހިފައި

އެކަންކަމަށް ެއޑްރެސްކުރުމަްށ  އުޅެނީ؟ ލަތް ނުވަތަ ފަިއސާ ނުލިބިގެން މިމިއްޔަތު ދޭން ވަގުތު ުނވަތަ ވަސީއަހަ

މެންބަރުންގެ ނުވަތަ  5ކަމެއް ނުކުރެއްވޭނެ. އެއީ  އާދަމް ސަޢީދަށް އެކަނި މި ،ޓަކައި އާދަމް ސަޢީދު ހިމެނޭ ޓީމުން

ޢާްއމުވާ ކޮމިޝަނުން ކޮންކަހަލަ މި  ހެންވީމާ، ެއ ކޮމިޝަނުން، ދެންންނަނީ. އެހު ނުަތްއ މިމެންބަރުންގެ ކޮމިޝަ 7

ލަކަށް ންނަވަނީ؟ އެކަްނކަމާ ބެހޭ ތަފްޞީމަސައްކަތްތަެކއްތޯ އިތުރަްށ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގަ

 މަށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ވަަޑއިގެންެދއްަވއިފިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިތުރު ހިތްވަރެްއ ލިބޭނެ ކަ

 

 އާދަމް ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލް 

 ޖެ. ދެން އެހެންނަމަވެސްގިނަ ސުވާލުތަެކއް ހިމެނިއް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ވާހަކަފުޅުގައި ވަަރށް އާދެ!

. ަވރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. ގޮތެއްަގއި އަުޅަގނުޑ ހަމަ ސުވާލަކަށް ވެސް ެއޑްރެސްކުެރވޭތޯ ބަލާނަން ޖުމްލަ

އައީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ކުރެވޭ ސުވާަލކަށް ޖަވާުބ  އަޅުަގނޑަށް އަދި އަލަށް މިކަހަލަ ކޮމިޓީއަކަށް މި

ތި  ،ތިއްބެވި ،ވެސް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިހާރު އޮތް ގުިޅެގން ކުރެއްވި ުސވާލާ ދަނީ. މިހާރު ތިޔަ ދަންނަވަމުން މި



  

ނޑު  ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގަިއ. އެ މެންބަރުން ުޖމްލަ ތިއްބަވާނީ ޕޮލިސް އިްނޓެ 5 ވިދާޅުވިހެން ޭބފުޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނިޔާެއްއ  ޢަދުލުވެރި ،ވަހަށް ފައިސަލާކޮށްއަ ޅުަގނުޑމެން ބަލައިއޮންނާނީ ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް އަ  އިދަންނަވާފަ

މެދު  ތުންގެ ހިތްތަކުަގއި ފުލުހުންނާގޮުތގަިއ އޮތީ ޢާއްމު ރައްޔިކަމެއްގެ  ވަނަ ކަމެޭކ. ދެ ނެރެދިނުމަކީ އެއީ އެއް

ކުރުމަށް ޓަކައި  ޔަޤީންކަން އުފެއްުދމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމޭ. އެކަން އިއިތުބާރާ

 ދިމާެވފައި ހުންނަ ދަތިތަކާއި އެ  މީހުންގެ ކަންކަމުަގއި ެއއްބާރުލުމުަގއި އެ  އިއެބަ ބޭނުންވޭ ފުލުހުންގެ އެީހތެރިކަމާ

ކޮންކަހަލަ އިޞްލާޙުތަެކއްޯތ ހުރީ  ީމހުން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތަކުަގއި ގެންނަން މީހުންގެ ަގވާއިދުތަާކއި އެ

 އެ  ،އޭގެތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެެނވުުމގެ މަޝްވަރާަތއް ކުެރވި ،ބަލައި

ނޑު ދެމުން  ކަންކަމާ ބެހޭ ލަފާތަކާއި ންނަށް އެމީހު ގެންދާނެ ވާހަަކ މިހާރު ތިބި މެންބަރުންނަށް އިރުޝާދުަތއް އަުޅގަ

ލިބޭނެ ައޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުއަޅުަގނޑު އޮންނާނީ ދަންނަވާފަ. ދެން އަޅުަގނޑު މެްނބަރަކަށް ވެއްެޖއްޔާ 

މަށް. ދެން މިހާރުވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ޅުންގެ އަރިހަށް ދިއުބޭފު ނިގެން އެއަޅުަގނޑު ވެސް ޭއގެތެރޭަގިއ ހިމެ

ނޑު އިސް ،ސަރވިސް އަށް  .ބޭފުޅުންނަށް އެތާނގައި ތިއްބަވާ ދިާމވާ ފަހަރުތަކުަގއި އަޅުަގނޑު އެބަ ދަންނަވަން އަުޅގަ

 ވާ ހުށަހެޅީމަ ބަލަން އޮތްބޭފުޅުންގެ ޝަކު ބޭފުޅުންަނށް ފަރާތުން ތި ގްރިީޓ ކޮމިަޝނަކީ ހަމައެކަނި ތިލިސް އިންޓެޕޮ

ބޭފުޅުންެގ މައްޗަށް އޮތް ނަފްރަާތިއ  ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ާޢއްމު ރައްޔިތުްނގެ ހިތްތަކުަގއި ތި ނޫނޭ. ތިޔަ ތަނެއް

ބޭފުޅުންެގ އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް  ތި ރިކަާމއި ހަސަދަވެރިކަްނ ނައްތާލައި،ރުޅިވެ

ނުޑމެންނާުހއްޓޭ ކަތް އެބަބައިވަރު މަަސއް ނޑުމެންނާ ޔަތި  ،ގުޅިގެން . އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ  ބޭފުޅުންނާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަނެއްކޮުޅގައި ތި ކޮށް،ޭބފުޅުން އެއްކޮުޅަގއި ދުޝްމަނު ގުޅަިއގެން ނޫނިއްޔާ ތި ބޭފުޅުންެގ  އަުޅގަ

ތި ވިދާުޅވި ކަހަލަ ަކންތައްތައް ކުރުމަށް ަޓކައި ، ކަމެއް ުނވާނޭ. އެެހންވީމާ މައްސަލަތައް ބަލަން ތިބެގެެންއ އަދި މި

ދެމެދު  އަުޅަގނޑުމެންނާއި ެއ ބޭފުޅުންނާ ބޭފުޅުްނގެ އިސްވެރިްނގެ ޓީމުތަކަށް ަދންނަވަިއގެން މިހާރުވެސް އެ

ނޑަށް ަވރަށް ފަސޭހަވާނެ އަޅުަގނޑު އޭގެތެޭރގައި ހިމެނިއްޖެ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވެމުން ެއބަ ްއޔާ. ދޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަެއކަނި މި ކޮށްލެވޭވަރަކީ ައޅުަގނުޑމެން  ވާހަކަ ދަންނަވާލުން.  މެންބަރުން އަރިހުގައި އެ 4މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް ކުރެވޭނެ ނުޑގެ މެންޑޭޓު ކަމެއް ދެން އިތުރަށް އަޅުގަ ދަންނަވާލައިގެން ކުިރއަށް އެަބ  .ނެތް. އެީއ އަޅުގަ

ނޑަށް ލިބޭ ބަ ަކހަލަ ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދެްނ  ބޭފުޅުންނަށް ބައެއް އެއް ކަހަލަ ފުރުޞަތުތައް އެގެންދަން. ދެން އަޅުގަ

ެގންދަނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ  ޭބފުޅުންނަށް ކިޔައިދެމުން މި އައި.އޯ.އެން އަށް. އެ ފުރުަޞތުގައި ވެސް ައޅުަގނޑު އެ

މީހުްނގެ މަްއޗަށް ލޯިބވެރިކަމެއް  އެ ެވސް، ނީޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަކުން ނަފްރަުތ އުފެދޭ ނަށްބޭފުޅުން ހިތްތަކުގަިއ އެ 

ނުޑ ކިަޔއިދެމުން އެބަ ގެންދަން. ދެން އިރާދަކުެރއްިވްއާޔ  ވެސް. އެ  ޖެހޭނީ ހުރިހާ ފިލާވަޅުތަެކއް ވެސް އަުޅގަ

ޑުމެްނ އެކީ ލިބިއްޖެއްޔާ ައޅުަގނ ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލުމާ ރަޙްމަތާ އެކީަގއި އަދި ތި ގެ ހެޔޮهللاއަޅުަގނޑަށް މި މަޤާމު 

ވެސް  ކަހަލަ އުސޫލުތަކަށް ކަހަލަ ަގާވއިދުތަކާއި ަބެއއް  ކުރުމަށް ޓަަކއި ަބެއއްތުރަށް ވެސް ހަމަ މި މަސައްކަތްއަދި އި



  

ވެްސ އަުޅަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެްއގެ ޮގތުގައި އިނދެގެން ކުރިައްށ  ކަންކަމަށް އެބަހުރި ބަދަލުގެންނަން. އެ

  ން.ންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކަންވަންދެން ޤާޟީ ުދވަސްއަހަރު 22ގާތްަގނަޑކަށް  ،ޢިއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. މިހާ ގިނަ ދުވަހު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ނޑަްށ ކަމާ ގުުޅވައިޤާޟީވީާމ  ކުރަްއވައިަފއިވާ ބޭފުެޅއް ލާަފއި ހަމަ އެއްެޗއް އަހާލެވޭތޯ ައޅުަގނޑު ބަލާނަން. އަުޅގަ

 ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ކޯޓުަގއި އަދި ޖިނާޢީ ކޯޓުގައި  ކިޮނޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓު އެއީ ރ.، މަ ޔަޤީން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުހަ

، ގެ ނިޒާމު ރޭވެމުންޢަދުލުޚާއްޞަކޮށް ޖިނާޢީ  ؛ގެޢަދުލުތްކުެރއްވީަމ ރާއްޖޭގެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަންދެން މަސައްކަ

ގޮތް ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ  ހިސާބަށް ައއި އ2008ާ، ގޮތް ުނވަތަ މިހާހިސާބަށް ތަރައްީޤވަމުން އައި ،އެތުރެމުން

 ގެ ނިޒާމު އޮތް ގޮތާޢަދުލުނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެްނވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ދެެކވަަޑިއގަންނަވަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަްށ ނާކުރުމަށް ޓަކައި ޕޮލިސް އިންޓެގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަޢަދުލުއަދި ޖިނާޢީ  ؟ދޭތެރޭގައި

 އަދާކުރެވިދާނެ އެްއވެސް ދައުެރއް އޮތް ކަމަށް ޤަބޫލުކުަރއްވަްނތޯ؟

 

 އްެކވުން:ދު ާވހަކަދެއާދަމް ސަޢީއަލްފާޟިލް 

ކޮމިޝަނަށް ކުރެވިދާެނ  ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާަލށް ދަންނަވާލަން އޮތް ޖަވާަބކީ

ޕޮލިީސ ، ލުގެ ނިޒާމު ނިކުތަސްޢަދުޢީ ދާއިރާ އިން ޖިނާޢީ ޝަރު ކަންތައްަތއް ެއބަހުރި. ސަބަބަކީބައެއް ކަހަލަ 

އެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދެކެވޭނީ އެ މީހުންގެ ޙައްޤު ނުވަތަ  ނިކުތަސް ނިޒާމުގެ ޢަދުލުގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން އިންޓެ

މީހުންނަށް  ޢީ ދާއިރާތަކުން ބަލަިއ ނިންމުމުގައި އެޝަރު ،ސަރުކާރުގެ ުމއައްަސސާތަކުން ޝަކުވާތައް މީހުން ހުށަހަޅާ

ގްިރޓީ . އެހެންވީމާ، ޕޮލިސް އިންޓެށް ލިބޭތޯފު ލިބިދެވޭތޯ. ެއ ހިތްހަމަޖެހުން އެ މީހުންނަންޞާމީހުންގެ އި އެ

 ވިއްޔާ ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ. ކަމަށް ވަނީ ނުދާގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިނގަމުން ކޮމިޝަނުން ވެސް އެ މީހުން ހިތްހަމަޖެހޭ

ޢީ ދާއިރާއަކުން ކަމެއް ނިކުތަސް ވެސް ހަމަ އަންނާނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަުކެގ ތެރެއިން ަޝރުއެހެންވީމާ، ޭއގެ

ނޑުމެންމައްޗަ ަޝންގެ ެވސް މަސަްއކަތްތައް ގޮުތގައި ކޮމި ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ ،ށް. އެ އުސޫލުން ައޅުގަ

އެީކގައި އެ ކަންކަުމގެ  ކަމާކުރެިވ، މިނިވަން ތައް ތަޙްޤީޤުބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ބެލުންތަކެއް ބެލިގެން މައްސަލަ  ،ކޮށްހަލުއި

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ނިކުންނާނެ. އެީއ، ޕޮިލސް އިންޓެ ރަނަގޅު ަނތީޖާ  ިވއްޔާ އެކަުމގެ ކަމަށް ވަނީ  އެޅެމުންދާޔަވަޅު ފި



  

އަދިވެސް ބައެއް ކަހަލަ ޤާނޫނުތަކެއް  ،ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ގެ ނިޒާމާޢަދުލުކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ދެން ޖިނާޢީ 

ެއއް ނުިނމޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ކަންކަން އަދި ގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް. އެޢަދުލުއެބަހުރި ހަދަންޖެހޭ ޖިނާޢީ 

ނޑުގެ ތަޖުރިބާއުއް ވިއްާޔ  ކަމަށް ވަނީ އިން ދަންނަވާ މީދުކުރަނީ އެ ކަންކަން ވެސް ނިމި، ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ުދަވންޖެހެނީ ކުށްވެ ރިން ފަހަތުން. ކުށްވެރިން މި ުދވަނީ ކުްށ، އަޅުަގނޑަށް ދެންެނވޭނީ އަބަުދވެސް އަުޅގަ

ޤާނޫނުގައި އަބަދުވެްސ ، ކުށް އިތުރުކުރަމުން. އެހެންވީމާ  އެއަށް ގޮންޖަހަމުން ަގނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނު،އަޅު

މީހުން ކުރާ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން އެ

އަުއ ، އިވަރު ކުށްަތކަްށ މީހުން މިހާރުވެސްބަ ޖެހޭ. ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަސަްއކަތް ވެސް ކުރަން އެބަ

 ނައިރު އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ެއއާއެ މީހުން ކުރަމުން އެ އަންނަނީ. އެ އަން ،ގުނަމުން ،ކުށްތައް އިތުުރވަމުން

ނޑުމެން މައްސަލަތައް ބަލަން ތިބީ، އަދި ޢީ ރިޓީ ކޮމިޝަންގައި ތިއްބަސް ޝަރުގްޕޮލިސް އިންޓެ އެްއވަރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް އެބަ މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭދާއި އެްއވަރަށް.  އެ މީހުން އެ ކުރާ މަސައްކަތާ ރާަގއި ތިއްބަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އިމްތިހާނަކަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމެއް ބިންދާލަން ކުރާ ކަމެއް  އެ މީހުން ރެކޯޑު، އެމީހުން އެ ކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި  ކަމެއް ނޭނގެ. ދެން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް ކުށަކީ ކުާރ އެއްެޗއް. އެހެންވީމާ، އޭެގ ފަހަތުން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ކުެރޭވ ގެ ނިޒާމަށް ވެސް ޕޮލިސް އިްނޓެޢަދުލުގޮތުަގއި ޖިނާޢީ  ދުވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަަތީކ ވެސް ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ައއިސް  ކުރެވެމުން މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ވެއްެޖއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުެގ  ނަތީޖާއެއް ޢާއްމު ރައްިޔތުންނާއޭގެ 

 ޝުކުރިއްާޔ. ނަތީޖާ ރަނގަޅުެވގެންދާނެކަން ޔަޤީްނ. ،ހެވާއި ލާބަ ހަމަ ލިބި

 

 ެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއް

ގެ ޤާނޫނުގައި އެބަ ޮއވޭ ގޮތުން އަހާލަން ބޭނުން ވަނީ ޕޮލިހުންގެ ޤާނޫނުގައި، ފުލުހުން ގެ އަޅުަގނޑު ދެ ވަނަ ސުވާެލއް 

ބައިތަކަކަށް  އަދި ފުލުހުންގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ ބައިގެ ލަތްތަކުަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ވަކިަވކި ފުލުހުންނަށާބައެއް ހާ

ނަރ ޕޮލިސް އަށް ެވްސ ކޮމިޝަ އެހެންމެ ކުރެވިދާނެ ަކމަށް. އަދި ހަމަކަށް ެވސް ހަމަ އަމުރުވެސް ނުވަތަ ގުރޫޕުތަކަ 

ލަތަށް ބަލާއިރުގަިއ ެއއް ުފލުހަކަށް ދެކޮޅު ުނވަތަ ދެ ިދމާލަކުން ދެ ގޮަތކަށް އަމުުރ ކުރެވިދާނެ. ިމ ދެ ހާއެ އަމުރު

 ކަމަށްތޯ ދެކެލަްއވަނީ؟ ނީ ކިހިނެއްއެ ފުލުހަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ،ކަމުަގއި ވާނަމައްޖެއަތުވެ 

 

 ދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ސަޢީއަލްފާޟިލް 

ކަށް ވިޔަސް އެހެން މީހަ ،ގުިޅގެން ދަންނަވަންޖެހެނީ ފުލުހަކަށް ވިޔަސް ތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލާއާދެ! ޢިއްޒަތް

 ސްނީ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވެގެންުނވާނޭ. ފުލުނޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ޮއވޭ ޣައިރު ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ



  

އޭނަ އަްށ  ނީ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ އަމުރެއްތޯ،އަށް ޤާނޫ އަށް އަންނަ އަމުރު އެއީ އޭނަ މީހާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އެ މީހާ

އްޖެްއޔާ ެއ އަންނަ އަމުރެއް ވެ ބަލާފައި އެ އަމުރު އަންނަނީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް އުފުލިދާނެ އަމުރެއްތޯ

ނޫނީ އަމުރެްއ ކުރެއްީވ، މިސާލެއް މި ދަންނަވަނީ. ޣައިރު ޤާނީ. އެއީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމުރުގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

މީހާ ޢަމަލުކުރާނީ  ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކުރެއްވީ ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ވެއްޖެްއޔާ ޕޮލިސް ކަމަށް ވެފައި، ސީ.ޕީ؛

 ނުވާނެ. ނުވެވޭނެ.ރު ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ތަބާވެެގންޣައި ސީ.ޕީ ކުރެްއވި އަމުރަށް. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ދެ އަމުރަކީ ވެސް ޤާނޫނީ އަުމރެއް ެވއްޖެއްޔާ ދެން ކިހިނެްއތޯ ހައްދާނީ؟

 

 ދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ސަޢީއަލްފާޟިލް 

 ކުރެވޭނީ.ހޭނީ އިނގޭތޯ. ޤާނޫނީ އަމުރުންޖެކުރަދެން ދެ އަމުރު ތަންފީޛު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފުުށއަރާކަމުަގއި ވަންޏާ؟ ދެ އަމުރު ކޮންޓްރާޑިކްްޓ، އެަކތި އަނެއްަކއްޗާ

 

 ދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ސަޢީއަލްފާޟިލް 

ނުގެ ތެރެއިން އޭގެ މަޞްލަޙަތެްއ ހޯދަން. ޤާނޫނުތައް ދެން ިވްއޔާ ދެން ޖެހޭނީ ޤާނޫ ފުށުއަރާ ކަމުގައި ވަނީ

 ދިރާސާކުރަންޖެހޭނީ އޭގައި ކޮބައިތޯ ފުށުއަރާ ގޮަތކީ.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތްތަކެއް ވެސް ހާލަ ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއަވން ދެއްތޯ ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަނީ ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ، އެހެންވީމާ

 ވެދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުުކރައްވަން ދެއްތޯ.މެދުވެރި

 

 ދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ސަޢީއަލްފާޟިލް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް.

  

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:



  

ްނ އަމުރަކަށްތޯ އިސްކަންދޭނީ ތެރެއިން ކޮަގއި ޭއގެިޑސިޝަން ނަގާއިރު ެއއީ ދެ ޤާނޫނީ އަމުރެއް އޮްނނައިރު އީއެ

ޤާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދާކަށް ަވގުތެއް ނޯންނާނެ. ވަަރށް ކުޑަ ަވގުތުޮކޅެްއގެ ތެރޭަގިއ ނަގާ ޑިސިޝަެނއް ނަަގިއ  ،ބަލާކަށް

ށް އިނޭގތޯ އަ ގްރިޓީއްގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ އިންޓެ ނިންމަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ނަގާ ޑިިސޝަނެ

ސަބަބުން އެ  ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މިސާލަކަށް ފުލުހަކު ކުރާ ކަމެއްގެލުހެއްގެ؛ ނުވަތަ ފު

ޤާނޫުނގަިއ  .ތޯލިކްޓަށް އިނގޭކޮްނފްމި ދެންނެވި  ،ެވއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަބޭފުޅުންގެ އިންެޓގްރިޓީެގ ިއޝޫއެއް ފެންމަތި

ދެ ޤާނޫނީ އަމުރެއް އައިސްގެން، ފުލުސްމީހާ ނަާގ ، މުރު އައިމަދެ ފަރާތުން އަ ލިކްޓަށްމި ދެންނެވި ކޮންފް

 ކުަރްއވާނީ؟އްސަލަ ބެއްެލުވމުގައި ރިޢާޔަތްޮގތަކަށްތޯ އެ މަޑިސިޝަންނަަގއިފިއްޔާ ކޮން

 

 ދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ސަޢީއަލްފާޟިލް 

ވެސް  ދެ އަމުރަކީ ނީިޅގެން ދަންނަވަންޖެހެގު ލާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭޯތ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ކުރެއްވި ުސވާ

ކުރެޭވކަށް ނެތް. އެހެންވީާމ، ކޮންމެވެސް އެއް އަމުރެްއ ތަންފީޛުަޔސް ދެ އަމުރު ެއއްފަހަރާ ޤާނޫނީ ދެ އަމުރު. އެހެންވި

ނޑުމެން ބަލާއި ގްރިޓީ ހަމަގައިމުއައިމާ ޕޮލިސް އިންޓެ ތި ވިދާޅުވި ފުށުއެރުން އަރާނެ. .ކުރާނީ ރު، ވެްސ އަޅުގަ

ރި. އަޅުަގނޑުމެން ޕޮލިސް ބަލާއިރުަގއި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް އެބަހު ،އަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެސް މައްސަލަ ބަލަނީ

 ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނުގައި ފުލުހުންގެ ޤާނޫުނގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފައި އޮްތ މާއްދާތަކުަގއި އޮންނާނެއިންޓެ

ިމ  ާތއި ެއކަން މެދުވެރިވި ސަބަބާ،ލަތާއި ހުރި ގޮތާއި ވަގުމާ، ހާކަށް ބެލުން. އެހެންވީވަށަިއގެން ހުރި ހުރިހާ ހެކިތަ 

ކުރާނަން. ކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން އޭގެ މައްޗަށް ނަތީޖާއެއް ނެރޭނީ. ށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްހުރިހާ އެއްޗަކަ

ަގއި އެބަ އޮތް އެ ބޭފުޅުންެގ ަގނޑުމެންނަށް މެންޑޭޓުއްޔާ އަޅުލަތެއް އައިއްސި ވިދާޅުވި ކަހަލަ ހާ ތި ،ން އެ ކަހަލަދެ

ނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެީއ  ވާޖިބު އަދާކުރުުމގަިއ ބޭނުންވާނެ ޤާނޫނީ ރަްއކާތެރިކަްނ ލިބިދިނުމަކީ އަުޅގަ

ކަންތަކުގެ  ތެެރއިްނ އިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ނުވަތަ އެ ދެއޫލިްއަޔތެއް. އެހެންވީމާ، އޭގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސް

ނޑުމެން ހަމަ  ހުށަހަޅައި އެ ބޭފުޅުންނާ ތެރެއިން ކޮބައިތޯ އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މި ިޚޔާލު އަުޅގަ

 ގޮތަކީ ވެސް. ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ަގނޑުމެން މައްސަލަަތއް ނިންމާގެންދާނަން. ެއީއ އަޅުކުރަމުންހިއްސާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަށް އެއްބާރުލުންެދއްަވއި އާދެ! އެ ހެންވީމާ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ޓަަކއި ވަަޑއިގެންެދއްިވ ކަމަށް ޓަަކއި. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން 

المّالسّ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ލާނަން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ނެތީމަ ނިންމައި ގެ އިުތރު ސުވާލެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް 

ނޑުމެން ިމއަދު، މިންހަތު عليكم ނުޑ ކިޔާނަން އިނގޭތޯ. ފާޠިމަތު މިންހަތު ދެއްތޯ. މިންހަތަށް  އަުޅގަ ކުރުކޮށް އަުޅގަ



  

ރާއްޖޭގެ  މަށްއި އޮތް މަޤާޔަންކުރުމަށް ހުސްވެފަކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅަކު ޢައް ްގރިޓީޕޮލިސް އިންޓެދަންނަވާލީ 

ރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރޭަގއި މިންހަތުގެ ނަން ރައީސް އެބަ އޮްތ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ތެއް ނިންމުމަށް ޓަަކިއ މެދުަގއި ގޮ ރިއްޔާ ފޮނުއްެވވި ނަންފުޅުތަކާޖިލީހުގެ ަތޅުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫވާފަ. ދެން މައްފޮނު

އެހެންވީމާ، އޮތީ.  ވާލުވެފައި މިކޮމިޓީއާ ހަ ން އެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް މިމިޓީކޮ

ކޮމިީޓގެ ޢިްއޒަްތތެރި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެްސ  ،އަޅުަގނޑުމެން އެ މަަސއްކަުތގެ ތެޭރގަިއ މިންހަތަށް މި ދަންނަވާލީ

ނުޑ ބޭނުންފުޅު  ލަންމަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދައްަކއިވަރަކަށް ވާަހކަ ވާތީވެ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަުތގައި ފުރަތަމަ އަުޅގަ

 މިައދުގެ މަސަްއކަތަށް މަރުޙަބާ މެދުގައި މިްނހަތަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ

ވާހަކަދެއްކުުމގެ ނޫނިއްޔާ  ން މިންހަތާ އްޒަތްތެރި މެންބަރުއެުކގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ ޢިދަންނަވަން. ދެން އެއާ

ކޮމިޓީއާ މިންހަތު ގޮތުން އަރުވަން މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ އަުޅަގނޑު މިންހަތަށް ފުރުޞަތެއް ސުވާލުކުރުުމގެ ކުރިން 

ކަމެްއ  ަކފުޅެއް އޮިތއްޔާ އެއެްއވެސް ވާހަ ،ވެސް ިވަޔސްކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ އެްއޗެއް ތަޢާރުފުަގއި ހިއްސާ

 ކުރެްއވުމަށް މައިކު ބޭުނންކުރެއްވުން އެދެން.ހިއްސާ

 

 ފާޠިމަތު މިންހަތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލާ 

ނޑަކީ ފާޠިމަތު މިންހަތު ޢި އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. `. ހާސިލުކޮށްފައި ވަނީ  އްޒަތު. އަޅުަގނޑު މަތީ ތަޢުލީމުއަޅުގަ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ަސރުކާރުަގއި ަވޒީފާ އަދާކޮށްަފއި  އެގޮުތގެ މަތީން ދެން ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ރޮނުގން. ައޅުގަ

ނޑު އުޅުނުއިރު އިވަނަ އަހަރު. އެއީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގަ 2004ވަނީ  . ދެން އޭރު ަވީޒފާގައި އަުޅގަ

ެއކިެއކި ފަރާތެއްެގ ގޮުތގަިއ  ްއވާ ވަޒީާފ ައކީ ބަންޑާަރ ނައިބު ތަމްސީލުކުރަ ،އަޅުަގނުޑގެ ެއއް މަސަްއކަަތކީ

ހަމައަށް އަޅުަގނޑު އެ އޮފީހުަގއި  ވަނަ އަހަރާ 2006ން. ެއގޮތުން ކުރުސަލަތަކުަގއި ކޯޓުަގއި ަވކާލާތުމައް

އިން  ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ަވޒީފާ ހަރު އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ތަޢުލީމުވަނަ އަ 2006މަސައްކަތްކޮށްަފއި ވާނީ. ދެްނ 

ނޑި ހަމައަށް  ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި އަޅުަގނޑު މިއަދާ ޅުަގނޑު މި ދާއިރާގަިއ،ވެސް އަަފއި ވާނީ. ދެން އެހެންނަމަކެ

ނޑަކީ. ދެން ޕޮލިސް ވެސް އެކި މައްސަލަތަުކަގިއ ކޯޓުތަކުަގއި ވަކާލާތުކުރަުމން އައިސްފަިއވާ މީހެއް  އަޅުގަ

ނޑު ކުރިމަތިލާފައި މިއިންޓެ މިޝަނަކީ ފުލުހުންނާ ގްިރޓީ ކޮޕޮލިސް އިންޓެ ،ވަނީ އަސްލު ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އަުޅގަ

ބެލުމުަގިއ  މައްސަލަތައް ހުރީމަ،ުގޅުން ދެން އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއާ ،ބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނެއް ކަމަށް ވެފައި 

ނޑު މިކަމަށް ހުްނނަ ޝައު، ވީމާ  އެްއގޮްތާވ ގޮތުެގ މަތީން ކަމަށް ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ، ގެ ބޮުޑކަމުންޤެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ކު  އެީކގައި ައދި މި ޤުވެިރވާތީއާޝައު އަޅުަގނަޑކީ ޤާބިލު މީހެއް  ރެވިދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލު؛ކަމަކީ އަޅުގަ

 ވަނީ.  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ކުރިމަތިލާފައި މި ޤަޫބލުކުރާތީ މި ،ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ން ބޭނުންފުޅުވާކުރަްއވަ އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިންހަތާޢި  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ދެން ކޮމިޓީގެ

 ،މެންބަރުންނަށް، ގޮތުން. އެހެންވީމާކަމާ ގުޅޭ ބޭނުންފުޅުވާ ަކންތައްތައް ހުންނާނެ ބައެްއ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިނގޭތޯ.  އެކު ހަރަކު މެންބަރަކާާލފައި ފަންނަށް ައޅުގަ

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެ  ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއެގންފި. ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންކަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ިއގަންނަވާނެ އެްއޗެްއެގ ން. އެނގިަވޑަދަންނަވަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މިންހަތު. އަޅުަގނޑުމެން މިންހަތަށް މަރުޙަބާ

އުނިެވއްޖެްއޔާ އެ ގްރިޓީ އޮންނާނީ ފުރިހަމަކޮށް. އިންޓެ ވިއްޔާ އެ އެްއެޗއް ގްރިޓީ ފުރިހަމަކޮށް އޮތް ކަމަށް ވަނީއިންޓެ

ކުރަންޖެހޭ  ަޓކައި  ގޮތަްށ ބޭއްވުމަށް ގްރިޓީ އަީކ ފުލުހުން އެ އޮންނަންވާ ޕޮލިސް އިންޓެ ، އެހެންވީމާވާނެ. އެްއޗެްއ އުނި 

. އެހެންވީމާ، މިންހަތު ސިފަކުރައްވާ ގޮުތގަިއ ފުލުހުންގެ ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމޝަނުން ކުރަންޖެހޭނީ މަސައްކަތެއް

ހަމަވެފައި  ފުލުހުންގައިނައިރު ކޮންކޮން ސިފަތަެކްއތޯ ގްރިޓީ ފުރިހަމަކޮށް އޮން ވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ިއންޓެދި

ަލ ން ފެިށގެން ަތޖުރިބާކޮށްފައިވާ އެިކ ކަހައި 1984 ،ަގނޑުމެން ތަޖުރިބާކޮށްފަިއވާއަޅުންނަންޖެހޭނީ؟ އަދި މިހާރު ހު

މުންދާ ވެސް އުފެދެއުފެިދގެންދާ ައދި މިހާރު ނުވަތަގްރިޓީއާ ދޭތެޭރގަިއ އުފެދިގެްނދިޔަ ދުވަސްވަރު ފުލުހުންގެ އިންޓެ 

ނުކުރެވި ނުބެލެހެްއޓި ނުވަތަ ފުރިހަމަބެލި، ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެްއ ނުދަނީ މައްސަލަތައް މިގޮތަށް އުެފދެމުން

ިސއްޔަތުން އެ ކޮމިީޓގެ މެންބަރެއްގެ ހައިށް މިންހަރު ެއްޑރެސްކުރަްއވަން، ހުެރގެންތޯ؟ އަިދ އެ ކަންކަމަ ފައިދޫކޮށްލެވި

މާކެްއ ކަމުަގިއ ޗުން ބެ ެއކީަގއި މީގައިެއއާއެީކގައި މަސައްކަތްކުަރއްވާީނ ކޮން ގޮަތކަށްތޯ؟ އަދި ހަމަ އެހެން މެންބަރުންނާ

 ވިސްނާވަަޑއިގެންަފއި އޮތީ ކޮން ތަންތަނެއްގެ ފުލުހުންގެ މޮޑެްލތަކެއްތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ކަމަށް ނެބަލަންޖެހޭ

 

 ފާތިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން: އަލްފާޟިލާ

ނޑު ތި ސުވާލުގެ ޖަ ނޑު ދަންނަވާނީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަ  ،ވާެބއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ތަްއ ީމހުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަުކގައި ިފޔަަވޅު ކުރަްނވާނީ ނުވަަތ އެބޭފުޅުންގެ މަަސއްކަތް އެ ؛ފުލުހުން

ާނ މަތީން. އެ ޤާނޫ ެއ ޤާނޫނުގަިއާވ ގޮުތގެ 2008/5ޤީޤުުކރަންވާނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު އެޅި، ަމއްސަލަތަްއ ތަޙް

ނޑު އިންޓެ މަލުކުރައްބޭފުޅުން ޢަ މަތީން އެ ގޮތްވާ ގޮުތގެއެއް  ރިޓީ ކޮމިޝަނުެގ، ޕޮލިްސ ގްވަންާވނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު މަސަްއކަތްކުރާނީ ޕީ.އައި.ީސގެ ގަާވއިދާ އަދި އިންޓެ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ައޅުގަ

ނޑު މަސައްކަތްކުރާނީ. އެްއވެސް ކަމެްއ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުގެ ބޭރުްނ  މަތީން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އަުޅގަ



  

އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުމުގަެއއް. ަވޒީފާއާ ގުޅޭ އެްއވެސް ކަެމއް ކުރުމުަގއި ޅުަގނެޑއް މަސަްއކަތެއް ުނކުރާނަން އަ

 ގަާވއިދާއި ޤާނޫުނގެ ބޭރަކުން އަޅުަގނެޑއް މަސަްއކަތެއް ނުުކރާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މުޙައްމަދު ވަޙީދަްށ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ބޮޑު ސުވާލެއް  ދެ! މާދަންނަަވން. އާ ކަމަށް ޝައުޤުވެރިަވަޑއިގެންެނވީތީ ޝުކުރު އާދެ! މިންޙަތަށް މަރުޙަބާ. އަދި މި

. އަދި ދެންމެ މި ކޮމިޓީ ތެރޭަގއި ދެްއކެިވ މި ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލައްވާފައޮތީ  ނޫން. ކުޑަުކޑަ ުސވާލެއް. މިހާރު މި

ނުވަތަ  ،ވާހަކަތަކާ ގުިޅގެން ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ މި ކޮމިޝަނަށް މިންޙަތު ހޮވިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ

 ،ކަުމގައި ވަނީ ނަމަވީ ީކްއވެގެންތޯ؟ އަދި ހޮވިއްޖެފުރަތަމަ މި ކޮމިޝަނަށް މިންޙަތު ހޮވަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ

 ދެން ކަންތައްތައް މިންޙަތު ުކރައްވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެއީ.

 

 ފާތިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން: އަލްފާޟިލާ

ނޑު ދެންނެވި  ދަންނަވާނީ ކުރިން ދެންމެވެސް އަޅުަގނޑު މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު ަވޒީފާަގއި ހުރެގެން ،ފަދައިން ނުޑ މަސައްކަތްކުރާނީ ފުލުހުންގެ ؛ ޒީފާ ލިބިއްޖެ ނަމަ މެންބަރަކަށްވަ ،އަުޅގަ އަޅުގަ

ކަމެއް ައޅުަގނެޑއް  މަތީންނޭ. ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުގެ ބޭރުން އެްއވެސް އަދި ޕީ.އައި.ސީ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނާ

ނޑު އަސްުލ  ނުކުރާނަމޭ. ކޮންމެ ކަމެއް ެވސް ޤާނޫނާއި ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ައޅުަގނޑު ކުާރނީ. އަދި އަުޅގަ

ނޑަ  ދާއިާރއާ ގުުޅން ހުރި ކަމަކަށް ަވނީ އަޅުަގނުޑގެ ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައި މި މި ކީ ޝަރުޢީ ދާއިާރގަިއ ވާތީެވ. އަުޅގަ

ނޑު ިމަކމަށް ޝަޢު ،ވާީތވެ ހުރި ކަމަކަށްދާއިާރއާ ުގޅުން ވެފަިއ އެ މީހަކަށް ކުރާމަސައްކަތް ޤެއްގެ ބޮުޑކަމުން އަުޅގަ

ނުޑގެ  އަޅުަގނުޑ މިކަމަށް ކުރިމަިތލާފައި ނޑަށް މިކަން ކުރެވިދާނެކަުމގެ ފުިރހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ ވަނީ. އަުޅގަ

 އޮތީތީވެ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ެއީކ  އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ މިންޙަތު އެނގޭ. ވަރަށް ހީާވިގކަމާ ،ދެން މީގެ އިތުރަްށ ދެވަނަ ސުވާލަކީ 

ެއކަމަުކ ން. ރަުމންގެންދަވާ ބޭފުޅުލުކުާކމިޔާބީތައް ވެސް ހާސިމަސައްކަތްކުަރއްވާ އަދި މި ދާއިރާ ތެރޭަގއި ފުދޭވަރަކަށް 



  

ވަަޑއިގަންަނވާތޯ؟ ޕޮލިސް ޕީ.އައި.ީސގެ ަދއުރާ ކިހާވަެރްއގެ ތަފާތެްއ ހުރި ކަމަށް ެފނި ،ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ަދއުރު

 ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ދަުއރާ ކިހާވަރެްއގެ ތަފާތެއް އެބަުހރި ކަމަށްތޯ ފެނިވަޑަިއގަންނަަވނީ؟އިންޓެ

 

 ަހކަދެއްެކވުން:ފާތިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ވާ އަލްފާޟިލާ

އެބަހުރި ވަކީެލއްެގ ދައުރާިއ ޕޮލިސް  އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުގައި ީމގަިއ ައސްލު ވަރަްށ ބޮޑު ެއއްގޮްތ ކަމެއް 

މެންބަރުން ވެސް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދު،  ،ގްރިޓީ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރެއްގެ. ެއއީ މެންބަރަކަށްެވ ހުރެއިންޓެ

. ވަކީލުންނަކީ ވެސް ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ މަތީން މައްސަލަތައް ބަލާނީ ދާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެޕީ.އައި.ސީ ގަާވއި

ބޮުޑ ތަފާތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ  ވެަފއި ވަރަށް ބޮުޑ، މާ މަތީން މައްސަލަތަުކގަިއ ވަކާލާުތކުރަްއވާ ަބޔަކަށް ގޮތުގެ 

 ވޭ.  ސް އެބަކަމުގައި ވެ ކަމެއް ިމ ދެ ވަރަށް ބޮޑު ެއްއގޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވގުތު އިޝާރާެތއް ނުކުަރްއވާ  އާދެ! އަުޅަގނޑު ުސވާލެްއ ކޮށްލަން ކަމަށް އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި

ނޑު މި ހިތަށް ެލއްއިތުރު ސުވާ ްސ ލާއިރު ޤާނޫނީ ރޮނގުަގއި ތަޖުރިބާތަކެއް ވެއަރަނީ ފައިލަށް ބަލައިކުރާކަށް. ައޅުގަ

ލުކުރައްާވފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހާުރ ލިބިވަަޑިއގެން ތަޢުލީމު ވެސް ހާސިވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު  އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިފައޭ އޮތް ދުނިޔެ މި ސުވާލަކީ ރާއްޭޖގެ ޕޮލިސް އުފެދޭ  ގެހުންނަވާނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އް ނޫން ވަގުތު ވެސް އެާހ ހިތްފަސޭހަ މަންޒަރެ ރޭގައި ެވސް އަސްލުަގއި މާޒީަގއި އަދި މިގްރިޓީ ކޮމިޝަނާ ދޭތެއިންޓެ

. އަދި ޕޮލިހުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ކޮންެމެވސް ވަރަކަށް ގިލަްނވެރިކަމެްއ ކަންނޭނގެ ރައްޔިތުން އިހުާސސްކުރަނީކީ

އޮތީ ޕޮިލްސ  ދައުަރކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ވެަފއި މިގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ އުޭޅ. އެހެންވީާމ، ޕޮލިސް އިންޓެ  ބައެްއގެ އެބަ 

ރައްޔިތުންގެ ކުިރމަތީގައި ރަނގަޅު ތަޞަްއވުެރއް ގެނައުާމއި ޕޮލިހުންނަށް  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން އިްޓ ސެލްފު،

ނޑު މި ހިތަށް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޗެލެންޖިން ދަނގަޅު ތަޞަްއވުރެއް ގެެނސްދިނުންރަ ރަނީ އަނޑިވަޅެްއގަިއ އަޅުގަ

ާބވައޭ  ކަންަކން ކިހިނެއް ރަނގަޅުކުރުުމެގ ވިސްނުން އޮެވގެން ކޮްނކަހަލަ ތަަޞއްވުެރއް އޮެވގެން އެ ،ކީްއވެބާއޭ 

ރު އޮތް ތަޞަްއވު ންނާ ދޭތެރޭގައި މިގްރިޓީ ކޮިމޝަނާއި ޕޮލިހުއްވަނީ؟ ކޮަބއިތޯ ޕޮލިސް އިންޓެކުރިމަތިލަ

 އޮތް ތަަޞްއވުރަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ރަނގަޅުކުރަން ކުަރއްވާނެ ކަންތައްތަކަކީ. ނޫނީ

 

 ފާތިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލާ 

ނޑު މިކަމަށް ކުރިމަތިލާފައި މި ވަނީ މިހާރު ރައްޔިުތންގެ މެދުަގއި، ަރއްޔިތުްނ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ައޅުގަ

މައްސަލަތައް  ،ލަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަކުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި. މިހާރު މިސާމެދު ދެކޭދެ ފުލުހުންނާ



  

ޤީޤުކުރުމުގައި ވެސް ބަެއއް މައްސަލަތަުކގެ ބާވަުތގެ ގޮތުން އެބަ ލަސްޭވ. މުއްަދތު، ވަރަށް ދިގު މުއްދަެތއް ތަޙް

 ގައި ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭަގއިރަްއޔިތުންގެ މެދު  އީ ލަސްވުްނ ވެސް މިންވާ މައްސަލަތައް އެބަ ުހރި. މުއްދަތު، ލަްސވާބޭނު

އަިދ  ވެސް އެންމެ އަވަހަކަށް ތަޙްޤީޤު އަވަސްކުރުމަށާދެކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެގެންދޭ. އެހެންނަމަވެސް ީވހާދެކޭ

 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ފުލުހުންނަށް  ،އޮވޭ ވަރަށް ޞަރީަޙކޮށް ބަޔާންކުރަްއވާފައި  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް އެބަ 

އަދި ކޮންމެ ނެ ކަމަށް. ވީމާ، ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަްއ ކޮށް ނިންމަންޖެހޭޤީޤުއެންމެ ައވަހަކަށް ަތޙް ވީ ،ނަމަ

އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް  އެންމެ އަވަަހކަށް، ވީ ބާވަތެްއގެ މައްސަަލއެއް ކަުމގައި ވިަޔސް ެވސް އެ ަމްއސަލަ ވީ

އްސަލަ ބެލުމުގައި ވެސް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ޤީޤުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން. އަދި މީގެއިތުރުން ފުލުހުން މި މަތަޙް

އަދި ައޅުަގނޑުެމންނާ ހަމައަށް މައްސަލަތަްއ  މަލުކުރުމަށާފުލުހުންގެ ޤާނޫނުަގއިާވ ގޮތަްށ ޢަވެސް ރިޢާޔަްތކޮށް، 

 މަތީން ކަންަކން  ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮތުގެ، ޕީ.އައި.ސީ ަގާވއިދަށް ވެސް ބަލައި  އައުމުން މައްސަލަަތއް ބެލުމުގައި

ނޑު، ންމުމުގެ ބޭނުމުގައިނިންމުމަށް ޓަކައި އެ ނި ނޑު ކުރިމަތިލާފައި މިއެ ތަޞައްވު އަުޅގަ  ވަނީ. ރު ހުެރގެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އުފެދޭ އަނެއް ސުވާަލކީދެން އަ މި ސުވާލުތައް އުފެދޭ ސަބަބަީކ މިނިވަން މިކަހަލަ ހުރިހާ  ،ޅުގަ

ޝަންކޮށް، ވެސް ަރނގަޅަށް ފަންކްރު ރަނގަޅުކޮށް، މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ވީހާ ޞަްއވު ސާަތކެްއގެ ތަމުއައްސަ

އޮތް މުއައްސަސާތަުކން ލިބިދޭންޖެހޭ ފޮނިމީރުކަން  ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުތަކާިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިްނ މި

އަކީ. އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީއަދާކުަރންޖެހޭ އެއް  މު އެއް ަދއުރެއްސިލުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ުމހިއްހާ

ނުޑމެން ރާވައިމި މު ެވސް ކޮންމެވެްސ  އިންތިޒާުމކުރުމުެގ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރާއިރުަގއި އައްސަސާތައް އަުޅގަ

ލިއްޔަުތ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ޮއންނާތީ، މި މަސްއޫ އެްއކޮށް މިކަން މާދާރުކަމާމު ސުވާލުަތއްޮކށް، ޒިންވަރަކަށް މުހިއް

ނުޑ މި ހިތަށްއޮތީމަ ނޑުެމން . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ދެއްތޯ.  މިހެން ވާހަކަދައްކާާލހާ ފަސޭހަނުވެދާނެދެން އަރަނީ އަުޅގަ

ޕޮލިހަކީ ވަރަށް ބޮޑު މުއައްސަާސއެްއ. ވަރަްށ ބާރުވެރި މުއައްސަާސއެްއ  އީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޕޮލިސް.އެ

ފަހުން ޮއންނާނެ ޕޮލިސް އުފެދިފައި  ިދވެހިރާއްޭޖގައި ީމހުން އުޅެންފެށި އް؛ނުތަކުން ވެސް. އެތަްއ ޒަމާނެޤާނޫ

. އަށް ވެސް ފައިބާފައި ހުންނާނެ އަޑިވެސް ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ެއަވރު މުއައްސަސާެއްއގައި ވަރަްށ ގިނަ މޫ 

ސަރުކާރުގެ އަމަންއަމާންކަްނ  ،ނީގުޅިަފއި އޮންނާ އަކާއަނެއްޮކޅުން ސަރުކާުރގެ ވެްސ ވަރަށް ބޭނުންތެރި މުއައްަސސާ

މު، ޢާއްމު ރައްޔިތުން ކަންކަމުގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ މުއަްއސަސާެއްއގެ މާއި މުޅި އެކަހަލަ ވަރަށް މުހިއްހިފެހެއްޓު

ނޑު މި ހިތަށްއީމަސައްކަތް މި  އޮީތ އުފެދިފައި  އަރަީނ އަނެއްޮކޅުން ސިާޔސީ ޕާޓީަތްއ ވެްސ މި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ގްރިޓީ އްކަްތކުރުމުގައި ޕޮލިސް އިންޓެ އަސާސީން. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ޗެލެންޖިންއެްއގެ ތެރޭަގއި މަސަޤާނޫނު



  

 ވަގުތަށް ހުރި އެްނމެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާަވޑަިއގެންފައި  އްޔާ މިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ވެްއޖެ

 ކީ؟ބާވައޭ އޮތީ. ކޮބައިާބަވއޭ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަ

 

 ފާތިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލާ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިްސނާފައި އޮތީ އިނގޭތޯ މިހާުރ މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ބަެއއް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ައޅުގަ

ވެސް ތަޙްޤީުޤ އް މިހާރުބަެއއް ގޮންޖެހުންތަކާ ދޭތެރޭގަިއ. ދެން މީެގ އިތުރުން ވަރަށް ގިަނ މަްއސަލަތަ ،މައްސަލަތައް

ން މައްަސލަ މިސާލެއްގެ ގޮތުން. ެއ ކޭަސސްގެ ގޮތުަގއި، ރިްޟވާ ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތަްއ، މިހާރު އޮން ގޮއިން

ގެންދާ މަްއސަލަތައް. ެއ މައްސަލަ ެވސް މިހާރު ފުލުހުންގެ ނެރޭ  ޤީޤު ކުރިއަށްމައްސަލަ ވެްސ މިހާރު ތަޙް

 އަށް އެ  ބޭފުުޅން އެންމެ ފުރިހަމަ ޤީޤު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް. އެއެބަ ޮއވޭ ތަޙް ބަޔާންތަކުަގއި ވެސް ެއނގެންނޫސް

ޤީޤު ވީއެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ވަީސލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތަޙް  ލަތްތައް، އެންމެހައިބެން ހުރި ވަސީބޭފުޅުންނަށް ލި

އަދި ޢުލޫމާތުތައް އަދި ރަްއޔިތުންނަށް މަ ޤީޤާ ެބހޭ އެންމެހައިމަވެސް އެ ތަޙްގެންދާ ކަމަށް. އެެހންނަ ކުރިއަށް

ކަުމގައި ވިޔަސް ވެސް އަްނގަންޖެހޭ އެންމެހައި  ނުކުރެވޭލާމަތީ ބޭނުމަށް ޓަކައި. ހިްއސާވަނީ ެއއީ ސަ ހިއްސާނުކުރެވި

 ކުރު ، ަކމަށާއި އެންމެހައި ކަންކަން ެއ ބަޔާންތަކުން ވެސް އެނގެްނ އެބަ އޮވޭ. އެހެންވީމާ  ފަރާތްތަކަށް އަންގާަފއިވާނެ

ގެންދާ ޮބޑެިތ  ޤީޤު ކުރިއަށް އްސަލަތަުކަގއި ވެސް، މިހާރު ތަޙްގޮތަކަށް ދަންަނވަނީ ނަމަ މިދެންނެވި މަ

ީޤޤު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަވަޭއ ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި. ތަޙް ގެންދަވަނީ ޭބފުޅުން ކުރިއަށް މައްސަލަތަކުަގއި ވެސް އެ

 . ހަމަ އެ މައްސަލަތަުކގައި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީދިރާސާއެއް ެވސް ކުރަްއވާފަިއ ހު މިންޙަތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަށް ވެސް  ންނާނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ވެސް. ާރއްޖޭަގއި މި ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް،  ބައްދަލުވާ ބޭބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުއަސްލުަގއި ބޭނުން މިހެން 

ްގރިޓީ ކޮމިޝަން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، ދެން އައިސް އޭ.ސީ.ސީ. މިކަހަަލ ންޓެލިސް އިޚާއްޞަކޮށް ޕޮ

ތަންތަނުން އަސްުލގައި ަރއްޔިތުންނަށް  ތަންތަނާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނ ވަރަށް ބޮުޑ ޝަުކވާެއއް ަކންނޭނގެ ެއއީ އެ 

ގައި ނުލިބޭ މަްއސަލަ. މިންޙަތު އެއްވެސް މު ފައިދާތައް ޙަޤީޤަތުއި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރި މުހިއްހަމަ ޤާނޫނުތަކާ

ކޮަބއިޯތ  އޮތްތޯ. އޮތްތޯ ވިސްާނވަަޑއިގެންަފއި، ނޫނީ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ޚިޔާލުކުަރއްާވފައި އެބަ ވަރަކަށް އެބަ

ތޯ އެްއވެސް ވަރަކަށް އެަބއޮތް ؟ސާސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީސާަތކާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުން އިޙް އަސްލުަގއި އެ ުމއައްސަ 

ެއކަހަލަ މުއަްއސަސާއަކަށް ތި ަވޑަިއގަންަނވަން އުުޅއްވަނީ. އެހެްނވީމާ، ރާއްޖޭގައި މުައއްސަސާތަކާ  ؟ލެވިފަވިސްނާ

މިސާލަކަށް އަުޅަގނޑު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލީއިރުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ  ،ދޭތެރޭގައި



  

އެހެންވީމާ، ތިމާ ވަދެގެްނ ުއޅޭީނ  ާބވަޭއ، ކިހިނެއް ކަންކަމާ ދޭތެޭރގަިއ ވިްސނިން. އެ ދޭތެރޭގައި ަދއްާކ ވާހަކަަތކާއި 

 ބާވައޭ؟ ބާަވއޭ؟ ކޮންގޮަތކަށް ކިހިނެއް

 

 ފާތިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލާ 

 ދެއްތޯ  ސް ހުންނާނެކޮންެމ މުއައްސަާސއަކާ ބެހޭ ޮގތުން ވެ ވެސް ްއޔާ. ކޮންެމ ދާއިރާއަކީއާދެ! ޝުކުރި

ކުރާނެ. ރައްިޔތުންގެ މެދުގައި އޮންނާނެ ފާޑުކިޔުންަތއް. އެހެންނަމަވެސް ފާޑުކިޔުންތަާކއި ކަންތައްަތއް. ކްރިޓިސައިޒް 

ނޑަްށ  ނޑު ޕީ.އަިއ.ސީގެ މެންބަރަކަށް ވެއްެޖ  ،މަޤާމު ލިބިއްޖެ ނަމަމި އަޅުަގނޑު މަަސއްކަްތކުރާނަން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑަ ،ނަމަ ދޭތެރޭގައި ވެސް މި  ދެކުން ފުލުހުންނާއްކަތްކުރާނަްނ ރައްޔިތުން ދެކޭށް ީވއެންމެ ބޮޑަކަށް މަސައަޅުގަ

ދެންެނވީ  ހަމަ ރަނަގޅުކުރެވޭތޯ. ެއއީ މި ެދކުންއައްސަާސއާ ދޭތެޭރގަިއ ވެސް ދެކޭއަިދ ޕީ.ައއި.ސީ، މި މު ދެކޭދެކުން

ނުޑ އެންމެ ރަނގަޅަކަްށ ނިން މުމުގައި ވެސް ވީއަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިން މޭތޯ އަުޅގަ

 .މަސައްކަތްކުރާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތްހޭ  އަޅުަގނުޑގެ ައސްލު ޕޮއިްނޓަކީ ކޮބައިޯތއޭ އަސްުލަގިއ މިހާރު ފާހަގަކުރެވޭ އެްއވެސް ކަމެއް އެބަ

 ،ވިޔަސް  ށްގްިރޓީ ކޮމިޝަން ކަމަރަންޖެހޭ. އެއީ ޕޮލިސް އިންޓެ ކުސާސް އިހުދޭތެރޭަގއި މީހުން އެގޮތަށް  މުއައްސަސާަތކާ

ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަން ކަހަލަ އެކަހަަލ ން ރައިޓްސް ކަހަލަ އަދި އެންޓި މިސާަލކަށް ހިއުމަ ؛އަދި ބަެއއް ކަހަލަ

ން އަންނަ ިވޔަސް މީހުންގެ ނުތަަނވަސްކަން. އެކަ ަގއިއުޅޭތާ ކޮންމެ ގޮެތއް މުއައްސަސާަތކާ ދޭތެރޭަގއި އެބަ

ހޭ. ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ސަބަބެްއ ރަކަށް ވިސްާނވަަޑއިެގންފައި އެބަ އޮތްސަބަބުތަކާ ދޭތެރޭގައި ެއއްެވސް ވަ

އެނިގގެންތާ އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ަޙއްލެއް ވެްސ ހޯދަން ެވސް އެނގޭނީ ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، އެގޮތަްށ ފާހަގަކުެރޭވ 

 ؟ން އެބަހުރިހޭ ފާހަގަކޮްށލެވިފަކަންކަ

 

 ފާތިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލާ 

ނޑު ދެންމެ ދެންނެވިން ރިޟްވާން ކޭސް ،އާދެ! އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ެއީއ މިހާރު މިސާލަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ . އަޅުގަ

ޔިތުންގެ ތުން ރައްއެަކމާ ބެހޭ ގޮ ،ޤީޤު ލަސްވަމުންދާތީ ނޫނީ ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާީތވެއެ މައްސަލަިއަގއި ވެސް ތަޙް 

ަމއްސަލަިއގެ  ބޭފުޅުްނ އަސްލު މި އެިކ ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަެދކެވެމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ މެދުގައި ވަރަށް ގިނަ؛

ދަނީ. އެއީ އެކަން ދަމުން ޤީޤު ހަމަ ކުރިއަށްބާވަތަށް ބަލާފަޔާ އެކީަގއި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރައްވަީނކީ ނޫން. ތަޙް

ޤީޤު ެއންމެ ފުރިހަމައަކަށް ތަޙް ބޭފުޅުންގެ ބަާޔންތަކުން ވެސް. ދެން ވީ އެނގެން އެބަ އޮވޭ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް



  

ނޑަށް ހީވާކުރަްއވަމުން ބޭފުޅުްނ  ޤީޤުަގއި އެގޮުތގައި ެއއީ ތަޙް ގެންދަވަނީ. ވީމާ، ރައްޔިތުން އެގޮތަށް އެ ދެކެީނ އަުޅގަ

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާނުކުރަްއވާތީ ކަްނނޭނގެ ެއގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެ ޤީޤާ ކާއި އެންމެހައި ަމޢުލޫމާތު، ތަޙްހޯދާ ހެކިތަ

މެދުގައި ެއގޮތަށް އެ ދެެކވެނީ. އެހެންނަމަވެސް އަސްލުަގިއ އެ މަޢުލޫމާތަކަކީ އެ ހިއްސާކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތުތަކެްއ 

އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ،ނޫން. އެއީ ސަލާމަތީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ވެސް އެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް

 ...މިީއ އަޅުަގނުޑގެ ންވީމާ،ނުކުރެވޭނެ. ހާމަެއއްނުކުރެވޭނެ. އެހެ ހިއްސާެއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައރުވާނަން އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިނާނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންސިނާ هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

ގްރިޓީ ޮކމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަން ފޮނުވާފަިއވާ ފާތިމަތު މިންޙަތު ންޓެއާދެ! ޕޮލިސް އި

ޢިއްޒަތު ދެއްތޯ. ދެންމެ ވާހަކަދައްަކވަމުން ރިޟްވާން ޭކސްގައި އިޝާރާތްކުެރއްވީ ަރއްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތކެްއ 

އެހެްނ  ކަމެއް، ނޫނިއްޔާ ދެއްތޯ. ކިހިނެއްތޯ ތި ނިންމަވަނީ އެއީ ރައްޔިތުްނގެ ކަންބޮޑުުވން ހުއްޓޭ ބައޭގެތެޭރގައި އެ

ތީ. އެހެންވީމާ، ކޮންގޮަތކަށްތޯ ތި ނިންމަވަނީ އެއީ  ކުރައްވަނީ. ލޯޔަރެއްއް. ކޮންގޮަތކަްށތޯ އެކަން ޖަޖުކަންބޮޑުވުންތަކެ 

 ކަން؟ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުްނވުން

 

 ފާތިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން:ލްފާޟިލާ އަ

ނޑު އެހެން މި ގޮްތގޮތަށް ވާަހކަދައްެކވެމުންދާތީ މައްސަލަާއ ގައި ެއކި ދެންނެވީ އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މެދު އާދެ! އަުޅގަ

ށް ދާއިރު އޭނަ ގުޭޅގޮތުން އިނގޭތޯ. މިހާރު މައްސަލަ ލަސްވަމުންދާތީ ޫނނިއްޔާ ީކްއވެގެންހޭ އަދިވެްސ މިހާތަނަ

ފެނިފައިނުވަނީ. މިހެން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތއް ެއގި ގޮތްޮގތަށް ދެކެވެމުންދޭ ރައްޔިތުްނެގ މެދުގައި. އެހެންނަމަވެްސ 

ފުލުހުން އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަ މިމައްސަލަ ހުއްޓާލައިގެން ތިބީކީ ނޫނޭ. ހަމަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށޭ 

ކުރެވެމުންނޭ ދަނީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ލިބެންހުރި އެންމެހައި ވަސީަލތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަ  ދަނީ. ހަމަ ތަޙްޤީޤު

އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރެވެމުންގެންދަވާ ކަމަށް އެނގެން ެއބަ އޮވޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ބަޔާްނތަކުން ވެސް. މީޑިޔާ އިްނ 

 ގުޭޅޮގތުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެން އެބަ ދޭ އެ މައްސަަލއާ

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވުނު ގޮތުަގއި އޭަގއި އެްއ މީޑިާޔއަކުން ކަންޮބޑުވުން ެއވަރަްށ ފާޅުކޮށްގެންދަނީ. އަދި 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއް. ރައްޔިތުންގެ މެުދގައި ވެސް ތި ބުނާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑަީކ ވެސް ރައް 

ނަޑކަށް ފަސް ހާހެއްހާ މީހުން ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ފަރާތެއް. ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް  އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ އަކީ ާގތްގަ

 ރައްޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުން ެއ ޒާތަށް އެ ހަމައަށް ހުރި ނަމަ، އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ޢާއްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އެ 

ނޑުެގ ދާއިރާަގއި ވެސް އޮންނާނެ. ެއހެންވީމާ، ހަމައެާއއިެއކީަގއި މިހާރު މި އުފެދިގެން ުއޭޅ  ކަންބޮޑުވުން އަުޅގަ

މައްސަލަ، ޕޮލިސް އިންެޓގްިރޓީ ކޮމިޝަނަށް މި އިނގިލިދިއްކުެރވޭ އަނެއް ަމއްސަލަ؛ މާލޭގެ މަގުތަުކގައި ޖަހާފައި 

. އޭަގއި ވެްސ ހަމަ ތި ވިދާޅުވާހެން ތި ކަންބޮޑުވުން ތި ޒާތަށް، ިތ ހުރި ފެންފޯރުއްތައް އުފުރުމުގެ މައްސަލަ

ވިސްނުމުގެ ތެޭރަގއި ގެންދާ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ އެަބއޮތް ަރއްޔިތުންެގ ވަރަްށ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުން. މުިޅ ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

އޭތި ިވސްނަވަނީ މީޑިޔާަގއި ގެންނަާވ ކަންބޮޑުވުން އެަބއޮތް. އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންބޮޑުވުން އަންނަ ގޮތް 

ގޮތްތޯއޭ؟ ނޫިނއްޔާ އަމިއްލަ އަށް ެއ ހުރި މައްސަަލއިެގ އަސްލަށް ވިސްނަވާަފއި ކަްނބޮޑުވުން އަންނަ ގޮތްޯތއޭ؟ 

 ؟ކޮންގޮތަކަށްޯތއޭ މުޅިން މިންޙަތު ތި ނިންމަވަނީ އެ ގޮތް؟ ައމިއްލަ އަށް މިންޙަތަށް ފެންނަފެނުމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެންތޯއޭ

 

 ތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މިންޙަ

އާދެ! މީޑިޔާަގއި ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރއްާވފައި ހަމަ. ހާމަކޮށްފައި ހަމަ. 

ތަާކއި މީހުން ދައްާކ ދެން މީގެއިތުރުން ރައްޔިުތންގެ މެދުގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިވޭ އަުޑއިވުން

ވާހަކަތަާކއި، މި ކަންތައްތަުކެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަ ކަންބޮޑުވުން 

 އެބަ އޮތޭ.

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އެބަ އޮތްތޯ ޕާސަނަީލ، އެނގިަފއި ހުރި މަޢުލޫމާތަށް؟  މިންޙަތުގެ ކިހާވަރެްއގެ ކަންޮބޑުވުމެއް

 

 ތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މިންޙަ

ނޑު ޕާަސނަލީ ދަންނަވާނީ މިސާލަކަށް ރިޟްވާންގެ ކޭސް އަްށ  ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ދިުގެވގެންހިނގައްޖެ. ތަޙްޤީުޤގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ުދވަްސ  ބަލާއިރުަގއި އެ ކޭހުަގއި ެވސް ވަރަށް މުއްދަތު

ވޭތުެވގެން ހިނަގއްޖެ. އަދި މިހާތަނަށް ދަންދެން ވެސް، އަދިވެސް ހަމަ ތަޙްޤީޤު ކުރިައށޭ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް 

ނޑު ދަްނނަވާނީ އެންމެ ބޮޑަށް އަސްުލ  ބޮޑު މުއްދަތެއް ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖޭ މި ކަމުގައި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަްނވީ ކޮންމެ ބާވަތެްއގެ މައްސަަލއިަގއި؛ ކިަތންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ެވސް ވީ އެންމެ 



  

އަވަހަކަްށ މައްސަލަ ތަޙްޤީުޤކޮށް ނިންމުމަށޭ މަސައްކަތްުކރަންވީ. ައޅުަގނޑަށް އެނޭގ މި މައްސަލަިއަގއި، ޮބުޑ 

ންޏާ މައްަސލައިގެ ހަމަ ދުވަސްަތކެއް ަނގާނެކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމުަގއި. އެހާ ައވަހަކަށެއް ތަޙްޤީުޤކޮްށ މައްސަލައަކަށް ވަ

 ނުނިމޭނެކަން. ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަެތއްކަން އެ ބޭފުޅުން ެވސް ކުރަްއވަނީ ހަމަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފު  ރުޞަތެއް އަުރވާފައި ދެން ނިންމައިލާނީ އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

އާދެ! މިންޙަތު ލޯޔަރެއް ވީމަ އަދި ވަރަށް ގިަނ ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގޮތުން 

މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ޕޮލިސް  މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި އޮތީމަ އަހައިލާހިތްވަނީ ފުލުހުންގެ

އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާޮކށް ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ކޮންކަހަލަ 

 އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ. 

 

 ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން: ފާތިމަތު މިންހަތުއަލްފާޟިލާ 

ނޑު ދަންނަވާީނ މިހާރު ފުލުހުންނަށް އެ  އާދެ! ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ިއނގޭތޯ، މިހާރު ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި އެ ތަޙްޤީޤުކުރުުމގައި އެބޭފުޅުން ވީ އެންމެ 

ޙްޤީޤުކުރުމަށާ އަދި ވީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް؛ އެ ކަންތައްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ތަ

 ބޮޑަށް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރުމަްށ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަ ކަމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި އެބަ އޮވޭ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި ކޮމިޝަނަރ އޮްފ 

ޕޮލިހަށް ފުލުހުންނަށް ސީދާ އަމުރުކުެރވޭނެ ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، ހޯމް މިނިސްޓަރާިއ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

ގޮަތކަށް ކުރުމަށް އިނގޭތޯ ހަމަ ޤާނޫނީ އަމުރެއް. ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރެްއ  2އަމުރެއް،  2ކަށް ކުރަްއވާ؛ ެއއް ފުލުހަ

ގޮަތކަށް ކުރުމަށް އަމުރުކުރަްއވައިފި ކަމުަގއި ާވނަމަ، އެ ފުލުހަކު ކިހިނެއް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްތޯ  2ނޫން. 

 ޤަބޫލުކުރައްވަނީ؟

 

 ތު ވާަހކަދެއްެކވުން:ތު ޢިއްޒައަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މިންޙަ



  

 އަދި އެއް ފަހަރު ުސވާލު.

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިދޭ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ވަކިަވކި ފުލުހުންނަށް ވެސް އަމުރުތައް ކުރަން 

މިނިސްޓަރަށް ައމުރުކުރެވިދާނެ. ހަމަ ެއގޮތަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިހަށް  އިނގޭތޯ. ަވކި ކަެމއް ކުރަްނ ބުނަން. ހޯމް

ވެސް އަމުރުކުެރވިދާނެ ަވކި ކަމެއް ކުރަން އިނގޭތޯ. މިާސލަކަށް މިހިރަ މީގައި ގަސް ުއފުލާށޭ. އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ 

ތަންކޮޅަކަށް އުފުލާފައި ބަހައްޓާށޭ.  އުފުލައިގެން ގެންދާށޭ. އަެންއ ބަޔަކު ވިދާުޅވަނީ އެ ތަުނގައި ބަހަްއޓާށޭ. ހަމަ

ގޮަތކަށޭ ެއ ކޮންޓްރާިޑކްޓިން،  2އަމުުރ ކުރެވިދާނޭ. އެކަަމކު  2ބޭުފޅަކަށް ހަމަ ޤާނޫނީ  2ދަންނަވަން މި އުޅެނީ 

ނުވަތަ ކޮންފްލިކްޓިން ެދ އޯޑަރެޭކ އޮންނަނީ. އެެހންވީމާ، އެ ހާލަުތގައި ިކހިނެއްހެއްޔޭ ޕޮލިސް މީހާ 

 ހެނީ؟ޢަމަލުކުރަންޖެ

 

 ތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން:މަތު މިންޙަފާތިއަލްފާޟިލާ 

އާދެ! ެއ ހާލަތުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޕޮލިްސ މީހުން، ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހެނީ އޭގަިއ އެންެމ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ޢަމަލު ކޮންޓްރާޑިކްޓުުނވާ ގޮތަކަށޭ  2މިހާރު އެ  އަމުރެއް ކުރާއިުރގައި 2ކުރަންޖެހެނީ. އެ ައޅުގަ

ތު ހުިރ ޭއަގއި އެންމެ މަޞްލަޙަ، ނަމަ ވަނީ ޑިްކޓްވާ ކަމަށްނުވަތަ ކޮންޓްރާ، ނަމަ ކަމަށް ވަނީ  ފުށުއަރާ އަމުރާ

 ކުރަންޖެހެނީ. ށޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ޢަމަލުގޮތަކަ

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

  ކަށްތޯ ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހެނީ؟ކޮންކަމަ ޙަތަކީ؟ހާލަތުަގއި މަޞްލަ  ކޮބައިތޯ އެ

 

 ފާތިމަތު މިންހަތު ޢިއްޒަތު ވާަހކަދެއްެކވުން:އަލްފާޟިލާ 

މަތީން  އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ  މަތީން. ޤާނޫނާ  ކުރަންޖެހެނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައިާވ ގޮުތގެފުލުހުން ނަމަ، ރިޢާޔަތް

 ކުރަންޖެހެނީ. ޢަމަލު

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ގަންނަވާ. ދެން މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން ކަމަށް. ަޅުކ ސުވާލަކަށް ވެސް އެިދަވޑައިނު އިތުރު ބޭފު، އެހެންވީމާ

ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުަގިއ އެއްބާރުލުން އަށް ވަަޑއިގެން މި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ



  

، އި ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންވީމާކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގަ އެކުމިންޙަތަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ  މް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީޢާޞިބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ވަރަށް

 ،މެންބަރުންގެ ނަމުގައި. ައޅުަގނޑުމެންށް ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ެއީއ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ޢާިޞމަ

ނޑުމެންނަށް މުޅިން  ދެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މި ވަގުުތ ހުސްވެަފއި އޮްތ ކަމަްށ އަުޅގަ

މަށް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން 2ތް ނިންމިފައި އޮ

ގެ ނަން ަރއީްސ ބޭފުޅުްނގެ ތެޭރގަިއ ޢާޞިމު 3އެ . ަވގުތު ފޮނުްއވާފަ ބޭފުޅުްނގެ ނަްނފުޅު މި 3އެބައޮތް 

 ތަޅުމުން މި  ،އޮތީ. ދެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން މިހާރު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހިމަނުއްވާފައި ފޮނުްއވާފައި މި

އަށް ފެންނަ ގޮތެްއ  ކޮމިޓީ އިން މި ތެރެރާސާކޮށް ޭއގެނަންފުޅު ދި 3އޮްތ ހުށަހަޅުްއވާަފއި  ،މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ަހވާލުކޮށްފަިއ މި ކޮމިޓީއާ ނިންމާފައި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހަށް ފޮނުވަން އަުޅގަ

 ން ނިންމާފައި މިށް ވެސް ދަންނަވާލީ. ެއީއ ކޮމިޓީކަތް ައދާކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ޢާިޞމައެ ހަވާުލކުރި މަސައް 

ވެސް ވަިކވަކިން ަބއްދަލުކޮށް، ސުވާުލކޮށް ހަދާފަިއ  ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ،އޮންނަނީ ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނޑުމެން ެއއްކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ވެސް  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އަދި އެ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ދެން އަުޅގަ

ތެރި މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގައި ހުށަހަޅާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މި މަރުޙަލާގަިއ އެްއކޮށްފައި ޢިއްޒަތް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބާރުުލންދީ މި ކޮމިޓީ އަށް ވަޑަިއގެންނެވި ކަމަށް ޓަކައި ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެސް 

ޞިމަށް ުސވާލު ދެންނެވުމުގެ ކުރިްނ، އަދާކުރަން. އެހެންވީާމ، ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަިކވަކިން ޢާ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސުވާލު ދެންނެވުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ޢާޞިމަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން، އަިމއްަލ 

ތަޢާރަފުގައި ވެސް. ދެން ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ޢާޞިމް. އެހެންނަމަވެސް 

ގެ ގޮތުން މަސައްކަާތ ގުޅިގެން ވެްސ، ކުރިމަތިލެްއވުމާ ގުޅިގެން ެވސް އިވެދާނެ ފަހަރެއްގައި ހިއްާސކޮށްލަން އުސޫލެއް 

ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެްއ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ސުވާލަށް ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރިން. އެހެންވީާމ، އެފަަދ 

ނޑު އަމިއްަލ ތަޢާރަފުގައާ އަދި އެހެންެވސް ހިއްސާކަމަްށ ބަލާފައި އަ ވެދާނެެވސް އޮ  ކަމެއް ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ުޅގަ

 .އޮތީމަ ެއކަމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ޢާޞިމަށް ކަމެއް

 

 :އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން

ނޑު އަ ަލއިކުމް. އަުޅަގނޑުެގ ނަމަކީ ޢާޞިއައްސަލާމް ޢަ މިއްލަ ތަޢާރަފަކަށް ދިއުމުގެ މް ޢަްބދުއްސައްތާރު. އަުޅގަ

ންނާއި އަިދ މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރު ޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުންނާކުރިން މި ޕްރޮސެސް މިހާހިސާބަށް ގެނައުުމގަިއ ޢިއް 

. ދަންނަވަންއެީކަގއި ޝުކުުރ  ލާޞްތެރިކަމާމަސައްކަތްޕުޅުަތކަށް ވަަރށް އިޚް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކުެރްއވި ރައީސުލް

ފަހު ސެކަންޑްރީ ރަށުން ހާސިލުކުރުމަށް އޭދަފުށި. އަޅުަގނޑު ްޕރައިމަރީ ތަޢުލީމު ރަށަކީ ބ. އުފަންއަޅުަގނުޑގެ 



  

ނުޑ ހާސިލުކޮށް  ން. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ތަޢުލީމުކުރީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުތަޢުލީމު ހާސިލް ނިމުމަށްފަހު އަޅުގަ

ލް މަުހ ވަނަ އަހަުރގެ އޭޕްރީ 2012ގެން. ފެށި ވަނަ އަހަރުން 1991ކުރަން ފެށީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާަގއި ޚިދުމަތް

ނޑުސް ކޮމިޝަނުެގ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއިލެކްޝަން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގަިއ  ކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވަންދެން އަޅުގަ

ލްކުރީ ހާސި ޢުލީމުގެ ތައިން އަންޑަރ ގްރެޖުޭއޓު ގުޅޭ ާދިއރާ މަސައްކަތްކުރީ. ތަމްރީނުހޯދީ ކިަޔވައިދިނުމާ

އިން. އަޅުަގނޑު ތަޢުލީމީ  އޮސްޓްރޭލިއާ  ންނާއި ފީ.ޖީން. ޕޯސްޓު ގްރެޖުއޭުޓގެ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރީއިންޑިާއއި

ފެށިގެން މުދައްރިސުން  އަަހރުން 2005އިތުރުން ބަލާއިރު ސްކޫލްަތއް ހިންުގމާއި ޭއގެ ދާއިރާަގއި ކުިރ މަސައްކަތްަތަކށް

ނޑު މުދައްރިސުން ތަންރީނުކުރުމުގެ ްނ ފެށިގެން ވަނަ އަހަރު 2008 .ކުރުމުގެ މަސައްކަތުަގއިތަމްރީނު އަޅުގަ

ރި ހަމައެކަނި މަރުކަޒު ކަމަށްވާ ޤައުމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮްފ ރު ސަރުކާރުަގއި ހުއިސްވެިރެއއްގެ ގޮތަށް އޭ

ތްކުރީ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ހަާވލުވަންދޭން މަސައްކަ އެޑިުޔކޭޝަންގެ ޑީންކަމުގެ މަޤާމުގައި

ގުޅުމުގެ ކުރިްނވެސް ތަފާތު ހައިސިއްޔަތުަތކުން ހުންނާނެ  ިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއަޅުަގނޑު އިންތިޚާބުތަުކގަ 

އަދި ވޯޓުފޮށީގެ  ފާތު މަސައްކަތްތައް ކޮށްދީފަ. އޭގެތެރޭަގއި ޓްރެއިނިންއާ ެބހޭ ކަންކަމާއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ތަ

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގއ އިންތިޚާބުތައް ޭބއްރުެގ  2005އި އޮފިޝަލުންނަށް ވުމުގެ ކަްނަކމާ

ނާއި ލޯކަްލ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އޮބްޒަރވް ބައިނަލްއަްޤާވމީ އޮބްޒާވަރުން ،އޮބްާޒވަރުންގެ ކަންަތއް

ައޅުަގނޑު. އެހެންވީމާ، އިންތިޚާބުެގ ވެސް ކުރީ  ކަންތައް ންޖެހޭ ގަިއޑްލައިންތަާކއި މިއިބްާޒވަރުންނަށް ހަދަ

ނުޑގެ ހިުތގަިއ ޚާއް ްނގެ މަސަްއކަތްތަކަށް އެއިެލކްޝަ ތަކަްށ،މަސައްކަތް ަޞ ތަަނށް ދިއުމުގެ ކުރިންވެްސ އަުޅގަ

ލް މަހުން ަވނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީ 2012ހުރީ.  ރިބާ ލިބިފައިޝައުޤުވެިރކަމާއި ިއއްތިފާޤުން އެކަންކަން ކުރެވި ޭއގެ ތަޖު

ނޑު އިލެ  ވަނަ ދުވަހާ ަހމައަށް 4މަހުގެ  އަހަރުގެ ޯއގަްސޓް ށިގެން މިފެ ކްޝަްނސް ކޮމިޝަންގެ ެސކެޓްރީ އަުޅގަ

ނޑު އެޖެ ކުރީ. ދެން އޭެގ ފަހުން ރަސްމީ އެއްވެްސ ތަނުަގއި މަސައްކަތް  ނެރަލްގެ މަޤާމުން ވަކިކުަރންދެން އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން ކުރި މަސައްކަތްތަކާ ބެޭހ ވަޒީާފއެއް އަަދއެއް ުނކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަމި އްަލ ގޮތުން އަުޅގަ

މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައި  3ވެދިޔަ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްަތއް މި ވޭތުކުދި ގޮތުން ކުދި ސްންފްރީލާ

 . ވަގުތަށް ިހއްސާކޮށްލަން ހުރި މަޢުލޫމާތަކީ ހުންނާނީ. އެއީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާންތޯ. ދެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުޔާ އިނގޭރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް ވަ އިރު ނަށް އަޅުގަ

 ވަގުުތ ސަލާމަތްކުރަން. ޖަވާބު ތި އީއެ  ؛ެވސް ކުރުކޮށް  ވީާހވެސް ުސވާލުަތއް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން

ށް. ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުުމގެ ކުރުކޮށް ފުރިހަމަކޮ ،ެދްއވުމަކީޖަވާބު އި ވެސް ވީހާވެސް ކުރުކޮށްކޮޅުން ދެްއވާއިުރގަ



  

ގެ. އެހެންވީމާ، ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް އެބަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ . އެހެންވީާމ، ޢިއް ގޮތުން

ނޑު ުފރުޞަތު  އަރުވާނަން ފުރަތަމަ. ޢަލީ މަޢުރޫފަށް އަޅުގަ

 

 ގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ 

ނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! ހަމަ ފުރަތަމަ ހާޒިރުެވަވޑަިއގެންނެވީީތ އަށް  ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޢަބްދުއްސައްތާރަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  މްޢާޞި މަނިކުފާނުެގ އަދާކުރަން. އާދެ! ދެންމެ ހަމަ އަދި ައުޅގަ

 ރިބާ ހުރި ބޭފުޅެއް. އަދި އިލެކްޝަްނސް ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ތަޢުލީމީ  ބޭފުޅެއް. އަދި ތަޖު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި މަޢުލޫމާތު

ނޑުެގ ސުވާލަކީ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެަރލަކަށް މަސައްކަތް ކުަރއްވާަފއި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތަޞަްއވަރު އެހާ ރަނގަޅެްއ ނޫން. މަނިކުފާނު މެންބަރު  ،މާީޒަގިއ ރައްޔިތުން ދެކެފަިއވާ ދެކުން  ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި

 ވެދާނެތޯ؟ ހަލަ ބަދަލުތަކެއް އަތުކަނަމަ ކޮން ތުވެއްޖެނަމަ، މަނިކުފާނު މެންބަރުކަމަށް އަ ކަމަށް އަތުެވއްޖެ

 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އާދެ! ެވސް ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެއްަބސްވަން. އެއީ ައޅުަގނުޑ  ވަރަށް ރަނގަޅު ސުާވލެއް. އަުޅގަ

 ވުރެ ރަނގަޅަށް ާސފުކޮށް ކަންކަން އަންަގއި، ށްކުރާ ގޮތުަގއި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަޤަބޫލު

ނޑު މު ކަންތަްއކަތްކުރުން ިމއީ އެބްމެ މުހިއްގުިޅގެން މަސަ އްަތއް. ދެން ތި ުސވާލުގެ ަބެއްއގެ ގޮތުން ހަމަ އަުޅގަ

ބު ބޭްއވުން އޮްނނަނީކީ އިންތިޚާ ނި މިތެރޭގައި ހަމަެއކަނަ ކަންަތއްތައް. ޭއގެ ުރަގއި އެ ބަހުރި ަވރަށް ގިއްވުތަޞަ

 ،ހައިިސއްޔަތުން ބެލެނިވެރިެއއްގެ  ކުރޭ ިސޔާސީ ޕާީޓތައް ރެިގއުލޭޓުކުރުން،އެކަންޏެއް ނޫން. ޤާނޫނުން އެބަ ލާޒިމު

ބޮޑަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ  ުވރެ އެްއގެ ހަިއސިއްޔަުތން އެހެންވީމާ، ބެލިވެިރއެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން މިހާރަށްބަދަލުވެރި

ނޑު ވަރަށް މުހިއް މު ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ އަޅާލަިއ، ސިާޔސީ ޕާޓީތަކާ އެީކގައި ގުިޅގެން މަސަްއކަްތކުރުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނާއި ަގާވއިދުަގއި  ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ށް ދަންނަވާދެކެން. މިސާލަކަ އަުޅގަ

ވެސް ދަތިވާ  އަދި އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަށް ހުރި ސިޔާސީ އެކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމުގައި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށާއެބަ

އި މަޝްވަރާކޮްށގެން މި ޤާނޫނާ އަދި ގަވާއިދަށް ކަހަލަ ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ެއކީގަ 

ގަިއ ވެްސ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތު ންސް ކޮމިޝަނުގެ ކަމެއް. އެކަމަކު ެއކަންކަންއިޞްލާޙުގެަނއުމަކީ ހަމަ އިލެކްޝަ

 އް ހެން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެ ވިކުެރވިގެން. ދެން މަޢުރޫފް ކުރިން ވިދާޅުކުރެވޭނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާ

 ކާ ދޭތެޭރގަިއ އިމޭޖު އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަަސއްކަތްތަ އިންސް ކޮމިޝަނާއެބަހުރި ރައްޔިތުން އިލެްކޝަ

 ކަން ކުރާ ކަންކަން ަރނގަޅުކުެރވޭނީ ކަން ގޮތް ރަނަގޅުކުރަން ހަމަ. އެ ގައި ވިސްނާނގަޅުކުރަން. އެކަންކަމާ ޭދތެރޭރަ



  

 އެ ިއ މަޝްވަރާއާ އެީކގައިިސޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ޚިޔާާލއި ލަފަޔާ އަދި  .ބޮޑަށް  ސާފުކޮށްދީގެން ގޮތް މިހާރަށް ވުރެ

 ކަންކަން ރަނގަުޅކުރެވޭނެ ގޮްތތަކަކީ.  ކޮބައިތޯ މިބައިތޯ ހުިރ މައްސަލަތަކަކީ، ކަންކަން ކުރުން. ކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުސެން އަށް އަުޅގަ

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފް ޙުސައިންރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަ

ވާއިރު މަނިކުފާނު މަސައްކަތްކުަރްއވާފައި އެބައޮތް ތަަމ ދަންނަފުރަ . އަޅުަގނޑު ުސވާލެއްއަށް ބާ އިނގޭތޯ ކޮމިޓީމަރުޙަ

ވާލަން ބޭނުންވާ މުގެ މަާޤމު. ދަންނަމިޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްކަތެޭރަގިއ އިލެކްޝަން ކޮ ގެއިލެކްޝަން ފަހު

 ތޯ؟ ަވނަ ބުރުގައި ފުލުހުން އިންތިޚާބު ހުއްޓުވިބުަގއި ދެއިންތިޚާ، ސުވާލަކީ 

 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރީމް ކޯުޓެގ ޕްކަަމކަށެއް. ެއއީ ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ސު އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެްއ ނުުކރެވޭ ފުލުހުން ހުއްުޓވި

ަވގުތު ފުލުހުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ގޮތަްށ  ނާ ގުިޅގެން ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި ަބއްދަލުކޮށްފައި ނިންމާފައި އެލައިގަިއޑް

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން  ކަމަށް. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނީ  ބު ހުއްޓުވިފުލުހުން އިންތިޚާއެއީ ފުލުހުން ޢަމަލުކުރީ. އަޅުގަ

 ޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ގައިޑްަލއިނާ ުގޅިގެން ެއގޮތަށް ޢަމަލުކުރެްއވީ. ށް ސުޚާއްަޞކޮ، ވާޖިބު

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެ އަދި ެއއް ތު ގެންދަނީ ތަފާން ޕާޓީ އަށް މެންބަރުންތައް ިއތުރުކުރަމުންުސވާލުކޮށްލާން އިނގޭތޯ؟ އަުޅގަ

ތައް ގަރޕްިރންޓު ބޭނުންކޮށްގެން ފޯމުކުަރނީ އެކި ގޮތަށް. މިސާަލކަށް ބައެއް ޕާޓީަތކުން ފިންތްތަކަކަށް. ޕާޓީން ޢަމަލުގޮ

އެްއވެސް ފިޔަަވޅެއް އަޅަން މިއާ ދޭތެރޭގަިއ  އި ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުކުރަްއވާނީ؟ގެންދޭ. މިކަމާ ދޭތެރޭގަ ހުށަހަޅަމުން އެބަ

 ލިބިއްޖެއްޔާ؟ަރއްވަންތޯ މަޤާމު ކުގަސްތު

 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށަހެޅުން އިނގޭތޯ. ާޤނޫނު އައުމުެގ ކުރިްނވެސް ިލސްޓެއް ހު ،އޮންނަނީ އާދެ! ސިޔާީސ  ޕާޓީތަުކގެ ޤާނޫނުގައި މި

އެްޑރެހާ، ލިސްޓެއް ހުށަހެޅުން. ކި ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތު. އައި.ީޑ.ކާޑު ނަންބަރާއި ދާއިމީ ކާުޑގައި ހިމެނޭ ވައެއީ ައއި.ޑީ 



  

މާވެަފއި އެބަހުިރ. ކުރަނީ ވަރަށް ގިނަ މަްއސަލަތަކެއް ދިޖެހޭ ކަންކަން އަޅުަގނޑުެމން ނަމަވެސް އިތުރަށް ކުަރންއެހެން

ގަިއ . އެހެންވީމާ، މާޒީ ރަނީ މެންބަރޝިޕަށް ބޭސްކޮށްފަކުރަންޖެހެނީ އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ފައިސާ ދޫކުއެކަން 

ރްޗ ވަނަ އަހަރުެގ މާ 2013، ާޚއްޞަކޮށް މިިދޔަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ،ލާއިރުަގއިމައްސަލަތަކަށް ބަލައި  ދިމާވި

 މެންބަރުން ހަމަކުރުމުގައި 10000ން ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ޤާނޫނު ފާސްވުމާ ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނުަގއި ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތު

 ނޭ މައްސަލަތަެކއްނގަޅު ނޫން ކަންަތއްަތކެއް ހިމެކުރުމުަގއި ރަން ހަމަހަމަނުވާ ބައެއް ޕާޓީތަކު، ބައެއް ޕާޓީތަކުން 

ތަކާ ގުިޅގެން ޭއ.ސީ.ސީްނ ޭއގެ ުކރިންވެސް ހުށަހެޅުނު މައަސލަ ،ހުށަހެޅިގެން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނަށް އެންޓި

ެރވެން އޮތް މިޝަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކަށަވަރުކުވީމަ އިލެކްޝަންސް ކޮ ވަނީ ފައިސާ ހިމެނޭ ކަމެއް ދެއްވާފައިލަފާ

 ކަމެއް ވެއްެޖއްޔާ ހެްނނަމަވެސް ެއއީ ިސޔާސީ ޕާޓީަތކަށް ދަތިވާއި އެަކން ކުރިއަށް ގެންދަން. އެކޮށްފަގޮތަކަށް ކަށަވަރު 

ރާ ކަމެއް ނޫން. ޤާނޫނުން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކު އީކޮްނމެހެން އެ ،މަޝްވަރާކޮށްފައި ޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާީޓތަކާއަ

ތަކެއް. އެއީ ހަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ަގާވއިދުަގއި ދެންނެވީ. އެއީ މަޢުލޫމާތު މުކުާރ ކަންތައް މިޑުމެންނަށް ލާޒިއަޅުަގނ

ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ ސިޔާސީ ޕާޓީަތާކ  ވާވެސް ދަތި އޮންނަކަން. އެހެންވީމާ، މިއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް

ނޑުމެން ގަވާއިުދގައި ހިމަނާފަިއ ޖެހެނީ އަޅުގަ އެނޑުމެން ފިންގަރޕްރިންޓު ޖަހަން ކުރުމަށްފަހު އަޅުގަމަޝްވަރާ

ކަމެއް. ެއއީ ކުީރގަިއ  ކުރާވެސް ލާޒިމް ހޭތީވެ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށްވާއިުދގެ ދަށުން އެކަން ކުރަންޖެގަ  އޮންނާނެ. އެ

މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓިެގ މަޝްވަރާއާ އެީކަގއި ައޅުަގނުޑ  ދިޔަ ދޭތެެރއަުކން ދުވަސްކޮެޅއް

ނުޖަހާ ދުވަސްކޮޅެއް ިދޔަ.  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންމެެވސް ހިސާބެްއަގއި. އޭރު ފިްނގަރޕްރިންޓު 2012 ވަނީހަދާން

 ވެއްޖެްއޔާ ކަމަށް މު ނޫންކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ، މުހިއް  ކަމެއް  ދެންނެވިހެްނ މިއީ ޕާޓީ ދަތިވާ އަޅުަގނޑު މި

ގުޅިގެން އިތުުރ  ނައުމުގެ ފުރުޞަތު އެަބޮއތް. އެއާގެމެން މަޝްވަާރކޮށްފައި ަގވާއިދަށް ހަމަ އެ ބަދަލުއަޅުަގނޑު

ނޑުމެ ން ބަލަންޖެހޭނެ މެންބަރޝިޕަށް ފައިސާ ޭދއިރުަގއި ީމގެން ކޮންކަހަލަ އެްއޗެްއ؛ އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ެގ ރުުމގަިއ ފިންަގރޕްރިންޓް ނުޖެހިޔަސް އޭއްލުކުރުަތކެއްތޯ ުކރަނީ. މީގެން ދިމާވާ މައްަސލަތައް ޙަނުރަނގަޅު އަސަ

ރޒްތަކަށް ށްގެން އެކަްނ ކޮއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކ މަޝްވަރާނާގޭނެ ގޮތަކަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނެޕްރިކޯަޝޒް  މެޝަ

 ޖެހޭނީ. ކުރިއަށް ގެންދަން

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާލެއް އިނގޭތޯ. ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ސު  ތަފާތުކުޑަކޮށް ވަނަ ުސާވލަކީ  3އަޅުަގނުޑގެ 

ނޫނީ މެންބަރުންގެ  ،ންނަ ޮގތުންލަނީ. މެންބަުރންގެ ޢަމަލުތައް ހުކޮށް ރިބާތަކަށް ބަލާފައި ުސާވލެއް މިތަޖު

ކުރެވޭ ެއ ރު ތުހުމަތުފަހަ ގޮތުން ބައެއް ހުންނައަނބިކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ޢަމަލުތައް ، އަންހެނުންގެ ފަރާތުން

  ތަކެއް ނޫނީ ކަމެއް ފެނިދާނެތޯއޭ؟އާ ދޭތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޢަމަލުމެންބަރެއްގެ އިންެޓގްރިރތީ



  

 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ެއއްވެސް ިސޔާސީ ޕާޓީެއއްަގިއ މެންބަރަކަށް ވެްސ އި ވެފަ އަޅުަގނޑު ޔަޤީްނކަންދެން މިހާތަނަށް ވެސް އަޅުގަ

ވެސް  އަންހެނުން ގެެވްސ ބައިވެރިވެަފއެއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު އި ނޯނާނެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެްއވެސް ހަރަކާތެްއގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ާރއްޖެ ޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ހަރަކާތެއްަގއިއެްއވެސް ސި  އަކީ  ބަިއވެިރވެފައި ނޯންނާނެ. އެއީ އަުޅގަ

 ވީމާ، މިސާލަކަށް އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ފިރިކަލުން އްކުޑަުކޑަ މުޖްތަމަޢެ

ންމެ އަށް ވެސް އެ ގްރިޓީގޮތަީކ އަދި ަރއްޔިތުން ޝައްކުނުކުރާނެ ގޮތަީކ، އިްނޓެ ވެސް އޭަގއި އެންމެ ރަނގަޅު 

ނުޑެގ ހުރުން. އިރާދަކުރެއް އެކަހަލަ ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރުވެރަނގަޅު ގޮތަކީ  ނޑުގެ ފަރާތުން އަުޅގަ ވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑު ، ވެސް ވެްސ އަދި މައިންބަފައިްނގެ ފަާރތުން އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ވެްސ  އެއްަބފާ މީހުންގެ ފަރާތުންެއއްބަ

 ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. އެކަހަލަ ކަމެއް ނުފެންނާނެ

 

 :ސައިން ވާހަކަެދއްެކވުންކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙު

ަބއޮތް. ގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުން ދެތިން ސުވާލެއް އެއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޢާޞިމުޝުކުރި

ނޑުމެން މިމި އެނގޭެނ  އަށް ބަލައިލީމާ ޤާނޫނުއަސާސީމެން ަގނޑުތަމަ ސުވާލަކީ، ައޅުފުރަ ކިޔަނީ  ުއެޅނީ އަުޅގަ

މޮްކރެސީއެްއަގއި ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެކޭ އިނގޭތޯ. މިނިވަން ޑިމިނިވަން ޑިމޮކްރެސީ

ންބަރުންގެ ތިބޭ މެ ،ދެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފަިއސާ ދީ ލޭޓުކޮށް ފިންގަރޕްރިންޓުތައް ބަލައި،އިލެކްޝަނުން ރެިގއު

 ކަމެއް  ނެމެންބަރުންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުން ކުރަންޖެހޭނިސްބަތުން ފައިސާ ދީ، 

 ކަމަށް؟ 

 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ޤާނޫނު ފާސްވުމުގެ  އަދި  ކުރިން ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާވަރަށް ރަނގަޅު ުސވާލެްއ. ައޅުގަ

ށަހަޅާފައި ަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހުުރގެ މިނިވަން މުއައްގިނަ ބައްދަލުވުންތަުކަގއި އޭ ވެސް ހަމަ ވަރަށް އަޅުަގނޑު

ބޮޑަށް  މެންބަރޝިޕް މިހާ  ހުމާއި ފިންގަރޕްރިންޓް ބެލުމާއި ޖެއޮންނާނެ މެންބަރޝިޕް؛ ހަޤީޤަތުގައި ފިންގަރޕްރިންޓު 

 ހިމެނިގެންދާތީވެ، އެއިުރވެސް ޚިޔާލު ހުށަހެޅިފައި ހުންނާނެ އިލެކްޝަންސް  ޖެހެނީ މީގައި ފަިއސާ ތަރޯކޮށް ބަލަން މި

ފައިާސ  ވެއްޖެއްޔާ ކަމަށް ގޮތަކަށް ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭ ނޫން ގެ އެނކަންނޭ ވެސް ވާނެ ވެސް ފަސޭހަ ކޮމިޝަނަށް

ތަކުަގއި ލިބޭ ވޯޓަްށ ބަލައިގެން. އެހެންނަމަވެްސ ޤާނޫނު ފާސްވެފަިއ ެއގޮތަްށ ންތިޚާބުދިނުން. މިހާރު މިސާލަކަށް އި

ަކމެއް. ދެން އެކި ޤައުމުަތކުގެ އެކި ގޮތަށް އޮންނަނީ. ބަެއްއ  ކުރާށް ލާޒިމުއިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަ ވީމަ ެއއީ ކަމަށް



  

ކުރެއްވި  ގެންދޭ. ދެން ޢަލީ ޙުސައިން ތި ކުކުރަމުންވެސް ހަމަ ވޯ ށްއޮތް މޮޑެލަ ޤައުމުތަކުަގއި ހަމަ ރާއްޖޭގަިއ މި

. ސް ކަަހލަ މިސް ކޮންސެޕްޝަނެއްސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި އަިދެވސް ރައްޔިތުންނަށް ހީފުޅުވެފައި އޮންނަ ކޮންމެވެ

ީއީކ ބަރަކަށް މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ އިލެކްޝަންގެ އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި އޮތީމަ. އެޙަޤީޤަތުގައި ޕާޓީެއއްގެ މެން

ވެސް އަދި  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުން މެއް ނޫން. އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ؛ މާފުކުރައްވާ!ކަ ކުން ރަނގަޅުމުޅިއަ

. ސިޔާީސ އެްއގައި ބަިއވެިރވުންވެސް އެބަ ޙައްޤުލިބިދޭ ސިޔާސީ ޕާޓީ ސް ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެ ންޤާނޫނުއަސާސީ

ޕާޓީގެ ދަފްތަރުަގއި  ،ކާތްތަކުަގއި ބަިއވެރިވުން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ދަްފތަރުގައި ހަރަ

ވެްސ ެއކަން ކުެރވޭނެ.  ދަފްތަރުގަިއ އޮަތސް ޓާހައްއޮތުމެއް ނޫން ޕާީޓގެ މެންަބރަކަށް ވުަމކީ. އެ ޕާޓީން ބަލަ

ުކރާ ވާީތވެ. ދެން ޕާޓީތައް ރެގިއުލޭޓު އެކަން ުކރަނީ ފައިސާ އިންވޯލް އެހެންނަމަވެސް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ބޭރުްނ.  އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުގެ ،ެވސް ހުރޭ ތަފާތު ބޮޑީތައް ހުރޭ ަބއެއް ަޤއުމުތަކުަގއި. އިންޑިޕެންޑެންޓް ބޮޑީސް

ގެ ބޮޑީއެއް  މިނިސްޓްރީން ސެމީ އިންޑިޕެންޓު އެކަން ހޯމް ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ  އަދި އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަުކަގއި ދަންނަވާ

ތަން ުނވެސް ހުރޭ އެހާ ބޮަޑކަށެއް.  ކުރާމުތަުކގައި ާޕޓީތައް ރެިގއުލޭޓުވެސް އެކަްނކަން ކުރޭ. އަދި ބަެއއް ޤައު ގޮތަށް

ކަމެްއ  ރުން އެީއކީ އެހާ ބޮޑަށް އޮންނަކުބޮޑަކަށް ޕާީޓތައް ރެިގއުލޭޓު ކަހަލަ ތަންތަނުގައި އެހާމިސާލަކަށް ޖަޕާން 

ނޑުމެން މަ މިކަހަލަ ކަންކަން ރަނގަުޅކުރެވޭނެ. ފައްކާެވގެންދިަޔއި ސީ ެވސް ކިޔާ ޅަފަުތގެ ޑިމޮކްރަ  ނޫން. ދެން އަޅުގަ

ކީ އަްށ އެންމެ ރަނގަޅު މޮޑެލަ  ރާއްޖެ ،ޅުގެ ުސވާލުަގއިވިދާ  ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ޢަލީ ޙުސައިން ތި

ށް ދޫކޮށްލުން. ެއ ތަކައިތޯ. ަބއެްއ ޤައުމުތަުކގަިއ ވޯުކކޮށްފައި އެބަހުރި މެންބަރޝިޕް އިންޑިޕެންޑެންުޓކޮށް ޕާޓީކޮބަ

ނުދިނުން.  ދިނުން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާނުޖެހުން. ރެގިއުލޭުޓކުރާ ބޮޑީން މެންބަޝިޕް ކޮންމެހެން ބަލަހައްޓަން

. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ ފަިއސާ ދޫކުރުމައި ތަފާތު މޮޑެލްތައް އެބަހުރި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި 

 ކީ ކޮބައިތޯ؟ ނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ މުހިްއމު މޮޑެލަޖެހެއަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން

 

 އްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ސުވަނަ ސުވާލު ދެ ހުގެ ނިންމުން. އެއާ ފަ ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމެވުމަކީ ހަމަ އެންމެ. އަުޅގަ

ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ޢަމަލުކުރަން ާރއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ އެންމެންހަމަ ދިވެހި ދައުަލތުގަިއ، ދިވެހިއެްއގޮތަށް 

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ކޮންމެހެން ތަބާވުމަކީ ޭއގެ ެވސް ޮއވޭ. ެއީއ ސު ހެްނ ހަމައެއްއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ އެ

ޢިލްމީ ގޮތުން ކިޔޭ ފާޑުކިޔުމެއް ކިޔުމަކީ އަދި  .ގޮތުން ައދި ޢިލްމީ ގޮތުން ފާޑުނުކިޔުމެއް ނޫން ބެހޭ ކީ އެއާމާނައަ

ންނަވަން މި ޖެހުނީ ފަހަރެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ މިހެން ދަ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކާ ޚިލާފުވުމެއް ވެސް ނޫން

އެހެންނަމަވެސް  .ޕެނަލް، މިކޮޅުަގއި މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ތިއްަބަވއިފާނެ ޚިޔާލު ތަފާތު ބޭފުުޅން ވެސް

އިލެކްޝަްނ  .ދަންނަވައިލާފަިއ މި ުސވާލު ދަްނނަވައިލާނަން .އަޅުަގނުޑގެ ިޚޔާލު ހަމަ ޮއތް ގޮތް ދަންނަވާލީ



  

މިޝަނުން އިލެކްޝަން ޭބއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިނގޭތޯ. ޚާއްޞަކޮށް މި ނެރުނު ގަިއޑްލައިން އިނގޭތޯ. ެއ ކޮ

ގަިއޑްލައިން ިކޔުްއަވއިލެްއވިންތޯ؟ އެ ގަިއޑްލައިނާ ބެހޭ ޮގތުން ކޮބައިތޯ، އެ ަގއިޑްލަިއން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވަަތ 

 ސައްތާރު ކިހިނެއްތޯ އެ ަގއިޑްަލއިނާ ދޭތެރޭ ދެކިލައްވަނީ؟އިލެކްޝަންތައް ޭބއްވުމާ ގުޭޅޮގތުން ޢާޞިމް ޢަބްދުއް

 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޮޕއިންޓުގެ ަގިއޑްލައިން، އެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ  16އާދެ، ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާެލއް. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އެ 

ބާވާންޖެހޭނެ ގައިޑްލައިެނއް. ދެން އެ ގައިޑްަލއިންަގިއ މިހާރު ގޮއްސަ ހިސާބުން، އަޅުަގނޑުމެން އެ ަގއިޑްަލއިަނށް ތަ

އެއީ މިދިޔަ އޮަގސްޓު މަހުގަިއ ބޭއްވުނު ސިންޕޯޒިއަުމގައި ެވސް އަދި އެ ގައިޑްަލއިން ވުޫޖދަށް އައުމާ ގުޅިގެން ޭއގަިއ 

ރިކަމަށް އައުމާ ގުިޅގެން އެޓަރީނ ޖެނެރަލާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެން އާ ސަރުކާރު ވެ

ބައްދަލުކުރިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ވެސް ވިސްނުންފުޅަކީ ދައުލަުތެގ 

އިގެން ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ތެެރއިން ގަިއޑްލައިްނގައި ހުރި ކަންކަން އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ފައްތަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި އެއީ އިންތިޚާބުތަަކށް އޮތް މުޅިއަކުން ހުރަހެއް  އެކަންކަން ކުިރއަށް ގެންދިއުްނ. ދެން އަޅުގަ

ވެސް ނޫން. ޭއަގއި އުނަދޫގތަކެއް، ދަތިަތކެއް އުޅޭ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ކަމާ ބެހޭ މުައއްސަސާތަކާ ަބއްދަލުކޮްށގެން 

ބައެއް ބޭފުޅުްނ ލައިން އިމްޕްލިމެންޓުކުރުމުގަިއ ހުރި ދަތިތަކަކީ. މިހާރު މިސާލަކަށް އިތުރަށް ކޮބައިތޯ މި ގައިޑް 

ނޑުމެން ފަހުން  މާނަކުރައްވާ ގޮތެްއ، ރަޖިްސޓްރީ އެކުަލވައިލުުމގައި ބަލަްނޖެހޭނީ ޑީ.އެން.އާުރގެ މަސްދަރޭ. އަުޅގަ

އާރުެގ މަޢުލޫމާތު އެކަންޏެްއ ނޫނޭ.  މިހާރު މިސާލަކަްށ ޑީ.އެން.އާރާ ވާހަކަދެްއކީމަ ޮކންމެހެން އޭގެ މާނަ އަކީ ޑީ.ެއން.

ނޑުމެންނާިއ  ޑީ.އެން.އާރަށް ވެސް އެބަ ިދމާވޭ ދަތިތަކެއް ރަޖިސްޓްރީ އެންމެ ރަނގަޅަށް އަޕްޑޭޓުުކރުމުގެ. އަުޅގަ

ދާނެ. އަތޮޅު ޑީ.އެން.އާރާ ގުިޅގެން ރަޖިްސޓްރީ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަްއ ހަމަ ރަށު ކައުންސިލުގެ ިއދާރާތަކުން ހޯދި

ކައުންސިުލގެ އިދާރާތަކުން ހޯދިދާނެ. ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާތަކުން ހޯދިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ފައިނަލީ އެ އަންނަ 

ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަަވއިލުމުަގިއ އެ މަޢުލޫމާތު އެއްގޮތްކުަރންޖެހޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަޖިސްޓްރީއާ އަދި 

ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ރަޖިސްޓްީރއާ. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ގޮްތތަކަކަށް ހުރި ކަންތައްތަެކއް.  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް

ހަމަ އެގޮތަށް އެހެން މުއަްއސަސާތަކާ ގުިޅގެން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް އެބަހުރޭ. ތަނުގެ؛ މިސާލަކަށް ދަންަނވާ 

ލިސީތަކާ ެއްއގޮތަށް، މިސާލަކަށް މި ރާއްޖޭަގިއ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ާސވަރ ސެކިއުރިޓީ. ެއއީ ރާއްޭޖގައި އޮންނަ ޕޮ

އެކަންކަން ހަވާުލކޮށްފައި މި އޮންނަނީ އެން.ސީ.ައއި.ީޓއާ. އެހެންވީމާ، ބަެއއް ކަހަލަ ަކންތައްތައް އެބަހުރޭ ޕޮލިސީ 

ޅުންގެ މަޝްވަާރއާ ލެވަލްަގއި އެކަްނކަން، ައއި.ީޓގެ ކަންކަން ރާއްޖެ އަށް އެްނމެ ފައިދާހުރި ގޮތް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފު

ނޑަށް ހީވަނީ ކަމާ ބެހޭ މި ގައިޑްަލއިންަގއި ހުރި ކަްނކަން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް  އެކު ކުިރއަށް ގެންދިއުން. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ  ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމާ ގުޭޅ މުއައްަސސާތަކާ މަްޝވަާރކޮށްގެން އެކަންކަްނ ކުރީމަ. އަުޅގަ



  

ވީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސޯލްލީ އޭަގއި ރަޖިސްޓްރީ އެކުަލަވއިލުމުގައި ޑިޕެންުޑވާންޖެހެނީ ގަިއޑްލައިން ފެނިފައި ހީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަްލ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށޭ. އެކަަމކު ދެ ބައި މީހުން ުގޅިގެްނ އެ ގަިއޑްލައިްނގެ އަީލގަިއ 

ނުޑ ގަިއޑްލައިްނގެ މަފްހޫމުގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްކުެރވޭނެ ގޮްތތަކެއް  އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ގަިއޑްލައިން ެއއީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ އެއީ ހަމަ އިތުރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު އިރުޝާދުތަކެއްކަން. އެހެންވީމާ، އޭަގއި މިހާރު އޮތް އެންމެ 

ނޑުމެން އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަުރގަިއ އެޓަރނީ ޖެނެ ރަލާ ބޭއްވުނު ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިދިަޔ؛ އަުޅގަ

ނަޑށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގައި ޢަލީ ޙުަސއިން ވެްސ  ބައްދަލުވުމުަގއި ވެސް ދެން ައދި މަހާސިންތާގައި އަުޅގަ

އޭަގއި ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ އިްނވޯލްމަންޓެއް އުޅޭ. އެނިގވަަޑއިގެންފައި އޮންނާނީ. މިހާރު ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ 

 ކާ ގުޅޭ ޤާޫނނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކުގެ ތެެރައށް ފައްތައިގެން އެކަންކަން ުކރިއަށް ގެންދިއުން. އޭތި އިންތިޚާބުތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ އަށް އަުޅގަ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުގެ ުސވާލަކީ ޢާޞިމް މިދިޔަ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ިތ މަރުޙަބާ އިނޭގތޯ ޢާޞިމް.  ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިގެންދިަޔ  ވިދާޅުވީ އެތާ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން  މަސައްކަތްކުެރްއވި ވާހަކަ. އަުޅގަ

ރުން ބަޔަކު ކުޅެމުންގެންދިަޔ ޚަބަރެއް. އެހެންވީމާ، އޭެގ ވަރަށް ބޮޑަށް އިލެްކޝަންްސ ކޮމިޝަނުގެ ސާވަރ އަށް ބޭ

 ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ؟

 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސާވަރ އަށް ައޅުަގނެޑއް ަޤބޫލެއް ނުކުރަން ބޭރުން ެއްއެވސް ކުޅުމެްއ ކުޅުނެޭކ. ޭއަގއި 

ނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ޑާޓާ މިހާރު މިސާލަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަގއިޑްަލއިނާ ގުިޅގެން  ޙަޤީޤަތުގައި ދިމާވި ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާންވަނީ ގާތްަގޑަކަށް   72ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން މި ގެންދިޔައީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  ވޯުކކުރަމުން ގެންދިއުން. ރޯ ލައިވް ޑާޓާ އެހާ ބޮޑަްށ  7އިންޓު  24ގައޑިއިުރގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ވަގުތުން ވަގުތަށް އަޕްޑޭޓުުކރިއިރުަގއި އެ ދިމާވި މަްއސަލަތަކެއް ދިމާވީ. އެއީ ިމހާރު އެހާ ބޮޑަށް ސިކިއުރިީޓ 

ނުންވާނެ ލައިވް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެްއގެ؛ ެއހާ ބޮޑަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސާވަރެއްގެ ސެިކއުިރޓީ އަށް ބޭ

ނުޑމެން އެއަށް މި ކިޔަނީ  އަޕްޑޭޓްސް އަށް އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ަވގުތުކޮެޅއް ދޭން. އަޅުގަ

ސިންކްރޮނައިްޒކުރުން. ެއއީ ެވބްސައިޓަށް ނުވަތަ ސާވަރ ެމދުވެރިކޮށް އެްއޗެއް ލާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމު ކޮންޓިުނއަސްލީ 



  

އްޖެްއޔާމު ހަމަ ސާަވރތަކަށް ހަމަ މައްސަލަ ދިމާވޭ. މިހާރު މިސާލަކަށް އޭތި ެއގޮތަށް ގެންދާ ކަަމށް ވެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންޓަރޭނޝަނަލީ ބައެއް ެއއަރލައިންަތކުން އަލަށް އެއަރަލއިން އުަފއްދާއިރު ައގު ހެޔޮކޮށް ިޓކެޓު 

ވީމާ، ެއަކހަލަ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ވިްއކީމަ އެންމެން އޮންލައިކޮށް ވަނީމަ އެކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވޭ. އެހެން

ނޑުމެން  ނޑު ދެކޭ ގޮތް. ެއހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް ހޯދިހޯދުމަކުން؛ އަޅުގަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއީއ އަޅުގަ

 އެން.ސީ.ައއި.ޓީ ބޭފުޅުންނާ ެވސް ވާހަކަެދއްކިން. ެއއާ ުކެޅވިފައި ހުރި ކަމަކަށް ނެތް. ިމދެންނެވި ކަހަލަ މައްސަލަަތކާ

ނުޑމެންގެ ސާވަރ ސިިކއުރިީޓ  ހެދި އޭގެ ޑާޓާ ކޮންމެވެްސ ވަރަކަްށ ބަދަލުެވގެން ައއި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުންނާނެ އޭަގއި  ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅަށް ހުްނނާނީ. އެއީ އެ ތަން އަނދައިގެންދިަޔއިރު ވެސް އަުޅގަ

އެނުައލީ ޕޭކޮށްގެން. އެހެްނވީމާ، ެއ ސާވަރ އަށް އަންނަ ހުރިހާ  ކުލައުޑްސް ސްޓޯރޭޖެއް ހަމަ ބެކަޕް ބަހައްޓާފައި ހަމަ

ނޑުމެންނަށް ބެލޭނެ. ދެން ތި ވިދާުޅވިެހން ރަޖިސްޓްރޭޝަންގަިއ ެއ ދިމާވި މައްސަލަަތއް ހަމަ  ބަދަލެއް އަުޅގަ

ޓްރޭސްކޮށްގެން އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ މައްސަލަ ދިމާވީ ކޮން ެއްއަޗކުންކަން. ެއއީ ައއި.ީޑކާޑު ަނންބަރުން 

މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުެރވޭނެ. ތި ވިދާުޅވިހެން ޑާޓާތައް ކޮްނމެވެސް ވަަރކަށް ބަދަލުެވގެންިދޔަ މިގޮތަށް ނޮންސްޓޮޕްކޮށް 

ލައިވް އަްޕޑޭޓްސް އަންނަމުްނދާތީވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އަންނަން ދިމާވީ އެކަން އެހެން ވެގެން. ދެން 

ރާ ގޮުތގަިއ މިހެން މިކަން ދިމާވިކަން އެއީ މުސްތަޤްބަލްަގއި ދެން ހުރި އިންތިޚާބުތަކަށް އެީއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ފިލާވަޅެއް އެކަންކަން ރަނަގުޅކުރެވޭނެ، ރަނގަޅުކުެރވެންޖެހޭނެ. ހަމަ އެ ތަން ފެނުނު 

ންތިޚާބުގައި ެއކަން އެއަށް ުވރެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާުރވެގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި 

ޕްރިކޯޝަނަރީޒް، ސެިކއުރިީޓ މެޝަރޒް ަނގަިއގެން އެަކން ކުރެވެމުންދިަޔއީ. ެއއީ ަޙޤީޤަތުގައި އިންސާނަކު ވެްސ 

ނޑި މަސައްކަތްކުރަްނވެއްެޖއްޔާ އިންސާނުންގެ ަމސައްކަތަށް، ޕާފޯމަންސަށް ބަދަލުއަންނާނެ ނޑިއަާށއި މެދުނުކެ . ސިކު

ނޑަށް؛ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން. އެކަަހލަ ކަމެއް ޭއގައި އެ ދިމާވީ ޮބޑަށް.  ހަށިގަ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ލް، އަތޮުޅ ދެން ދެ ވަނަ ސުވާލަކީ، އަޅުަގނޑަްށ ފެނުނު މަންަޒރެއް މީ، ފުރަތަމަ ޭބއްވުުނ ރަށު ަކއުންސި

ނޑު ދަންނަވާލީ ފުރަތަމަ ކައުންސިލް، ސިޓީ ަކއުންސިުލގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭަގއި އިނގޭތޯ.  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

ބޭއްވުނު ަކއުންސިލް އިންތިާޚބުގައި ައޅުަގނޑަށް ފެނުނު މަންޒަރެްއގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ. މީގައި މި ވާ 

އްުދގައި އެބަ ނެރޭ ދެއްތޯ ަވގުތީ ނަީތޖާ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން އެ ފޮނުއްވާ ބަަޔކު ގޮތަކީ ވޯޓުލީ ސަރަހަ

ވޯޓު، ދެން އަނެއް  6ވެސް ސޮއިކުަރްއވާ ދެއްތޯ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި. ދެން މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑަށް ލިބުނީ 

މި ދެންނެވީ. ބާތިލު މި ވަނީ މުޅި  ވޯޓު. އެގޮތަށް މި ދެންނެވީ. މިސާލަކަށް 3ކެންޑިޑޭޓަސް މިސާލަކަށް 

ވޯޓު ކަމަށް ަވންޏާ، އެގޮތަށް ތި ބޭފުޅުްނގެ  5އިންތިޚާބުަގއި، އެ ދުވަހު ީލ އިންތިޚާބުން ބާތިލުވަނީ މިސާލަކަށް 



  

ބޭފުޅުން ސޮއިކުރަްއވާފައި ަނތީޖާ ޝީޓު ނެރެފައި އޮއްވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސައިޓުން މި ފެންނަނީ މުޅިން 

ނޑު؛ މިސާލަކަށް ތަފާތު  ވަނަިއަގއި ވަގުތީ ނަތީޖާ މި ދެންނެވީ. ވޯޓުލީ ސަރަހައްދުން،  1ނަތީޖާތަކެއް. އަޅުގަ

ނޑު  ަވނައިަގއި. އެކަަމކު އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ ސައިޓުްނ  1އެތަނުން ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ނަތީޖާ އިން އަޅުގަ

ވޯޓު ބާތިލު ކަމަށް ވަންާޏ  5މި ދެންނެވީ ؛ ވަަނ އަށް ގޮްއސަ. އެ ނަތީޖާ ބާތިލު 3އަޅުަގނުޑ މި އޮތީ 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަތީޖާ އިން އެބަ އާދޭ ދިހަވަރަކަށް ވޯޓު މިސާލަކަށް ބާތިލުވެފަ. ބާތިލުވިއިުރގަިއ 

ނުޑގެ ވޯޓުން. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުެގ ުސވާލަކީ ކިހިނެއްާވ ކަމެއްތޯ ެއއީ. މި ދެންނެވީ  ހަމައެކަނި މި ވަނީ އަުޅގަ

ތި ބޭފުޅުން އިތުބާރުކުރަްއަވނީ އެތަނުން ކޮން ނަތީޖާއަކަށްތޯ؟ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސައިުޓަގއި އޮންަނ 

ނަތީޖާތޯ، ނޫނީ ވޯޓުލާ ސަަރހައްދުން އެ ރޭ ެއ ނެރޭ ަވގުތީ ނަތީޖާތޯ؟ ބާތިލުވަންޏާ ބާތިލުވާނީ ހަމައެކަނި އެންެމ 

ނޑުގެ ސުވާލަކީ.މީހެއްގެ ނަތީޖާއިންތޯ، އުިނެވގެންދާނީ؟ މިއީ އަ  ުޅގަ

 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިރޟާ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާުބގައި ޯވޓުގުނުމާއި ނަތީޖާ ހެދުމަކީ ވަރަށް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ކަމެއް. 

ގެންނަންޖެހޭ. އެއީ އެންމެ މީހަކު މި ލާ  ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މޮޑިފިކޭޝަންތަކެްއ، އެޖެސްޓްަމންޓުތަކެއް ވެސް

ވޯޓަށް ވެސް. އެހެންވީާމ، އެކަހަލަ  7އެބަ ވޭ އެއް ހާލަތުަގިއ ފަސް ވޯޓަށް ވެސް. އަނެއް ބައި ހާލަތްތަކުގައި ވޯޓު 

ނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުަގއި ، ކަންތައްތަެކއް ޭއގައި އެ ިދމާވަނީ. ދެން އަޅުގަ

މިސާލަކަށް އޭރު އެ އޮންަނނީ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގެ ަގވާއިދު ނެރުުނއިރުަގއި، ޤާޫނނުގައި ކަންނޭނގެ އޭތި ިމ 

ކެންިޑޑޭޓުން ހޮވައިިފއްޔާ އެ މީހެއްގެ ވޯޓު ބާތިލުވާނޭ.  4ކެްނޑިޑޭޓުން ހޮވަންޖެހޭ ތަނެއްަގިއ  5އޮންނަނީ. މިސާލަކަށް 

އެއީ ބާތިލު ނިންުމމެއްކަން. ެއ މާއްދާ އިޞްާލޙުކުރީ. ދެން ތި ވިާދޅުވި  އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ކޯޓުްނ ނިންމީ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބެލިއިުރަގއި، މިޭވތުވެދިޔަ ލޯކަލް ަކއުންސިލް އިންތިޚާބުަގއި އަުޅގަ ތަންކޮޅުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ާފހަގަކުރެވުނު ގޮތު  ނަތީޖާ ޝީޓުގައި ހަމަ ހުރި  23ގައި %ސްޓެޓިސްޓިކްސްަތއް ހަދާލިން. ގާތްަގޑަކަށް އަުޅގަ

މައްސަލަ އިނގޭތޯ. އެއީ ުގނުމަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ަވރަށް ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ކަމެއް. އެއީ ޓެލީ ޝީޓުތަެކއް ކަހަލަ 

ށް އެްއޗެހިތަކެްއ ހަދައިގެްނ، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ވަރަށް ގިަނ ަވގުތު ނަާގކަން. ދެން ޭއަގިއ އެްއ ގޮަތކީ މިސްޓޭަކކަ

ވުން. ނުވަަތ ައޅުަގނޑުމެްނ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަުނެގ ވެބްަސއިޓަށް އަރުވަީނ ަވރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީްނކޮށްފައި 

އިނގޭތޯ. ދެން ތި ވިދާޅުިވހެން ވޯޓުލާ މަރުކަުޒގައި ުގނިގުނުން؛ ޭއަގއި މިސްޓޭެކްއ ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

އޮްނނަ ޑިއު ޕްރޮސެސްތަކެްއ ފޮލޯކޮށްގެން އެ ނަތީޖާ  ޙަޤީޤަތުގައި ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު އޭގައި

ބަދަލުކުރެވެންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ޭއގައި ޕޮލިީސއެއް ހަދާފައި ުކަޑކުޑަ ޑްރާފްެޓއް ވެްސ؛ އޭިތ 

ޖެއްޔާ އޭތި އެބަ ޖެހެއޭ ހުށަހެޅިން. އެއީ ތި ވިދާޅުވިހެން މިސްޓޭކަކުން ވެސް އިޢުލާންކުރާ ނަތީޖާ ބަދަލުވާ ކަމަށް ވެއް



  

ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އެނގެން. ވެބްަސއިޓުން ނަމަވެްސ ނުަވތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮަތުކން ނަމަވެސް. އަިދ ެއކަން 

އޭަގއި ޝާމިުލވާ، ހިމެނޭ ްސޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް، ކެްނޑިޑޭުޓންނަށާއި ސިޔާީސ ޕާޓީތަކަށް ވެސް އަންގަންޖެހޭނެ. ިތީއ 

ނޑުމެ  އިދާރީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވިަފއި އޮތް މައްސަލަެއއް އިނގޭތޯ. ޝުުކރިއްޔާ.ންނަށް ހަމަ އަޅުގަ

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މިދިޔަ؛ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުަގިއ  ފަހު ސުވާލެްއގެ ގޮތުން މި ދަންނަވާލަނީ، އަުޅގަ

ވި ބައެއް މެންބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ވެސް ތަބާނުވާ މަންޒަރު. އެއީ ފަހަރަކު ޙުކުމެްއ، މިހާރު ތިއްބެ

ފަހަރަކު އަމުރެއް، ފަހަރަކު އަމުރެއް އެ ބޭފުޅުން ނަރުްއަވމުންގެންދިޔަ މަންޒަރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތަބާނުވާީތވެ  އަނެްއކާވެސް އިތުރު އަމުެރއް ެވސް ނެރުއްވަންޖެހިަވޑަިއގަތީ. އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ދެްނ ޢާޞިމް ޤަބޫލުކުރައްވަންޯތއޭ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ޙުކުަމށް ތަބާވާންޖެހޭނެކަން؟ ދެން 

 ންނަވާނީ؟ ޢާޞިމަށް މި މަޤާމު ލިބިވަޑަިއގެންފި ކަމަށް ވާނަމަ ކިހާވަަރކަށްތޯ ޙުކުމްތަކަށް ތަބާެވވަަޑިއގަ

 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވެސް އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އޭގައި ޙުކުމްކޮށްިފއްާޔ އެއާ ުގޅިގެން ޭއަގއި އޮްތ  ޝުކުރިއްޔާ ރިޟާ. އެއީ ދެްނ ސުވާލެއް

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް ވީމަ. ދެން ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. ތަބާވާންޖެހޭނީ. އެއި ތަބާވާންޖެހޭނީ އެއީ، ެއއް ކަމަކީ ސު

އަނެއް ކަމަކީ އެއަށް ަތާވވެެގން އެ ގަިއޑްލައިން ފޮލޯކޮްށެގން އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ުކރިއަށް ގެންެދވިފައި އެހުރީ. 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ކުރިން  ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް އެ ުޙކުމް އެގޮތަށް ޮއއްވާ އެނޫްނ ގޮތަކަށް ުނގެންދެވޭނެ. އަުޅގަ

ންނެވިހެން، ރީސެންޓުކޮށް ކުރެްއވި ސުވާލާ ގުިޅގެން ެއއީ ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެއަށް ތަބާވާންޖެހޭނެ. އެއާ ދެ

ސުވާލު އުފެދޭ އެްއވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ެއއަށް ހަމަ ފްލީ ހަމަ ތާއީދުކުރާނަން. އެ 

އޭަގއި މިހާރު އޮްތ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަީކ، ޭއގައި ހުިރ، ަގއިޑްަލއިންަގިއ އިމްޕްލިމެންޓުކުރާނަން. މި ދެންނެވިހެން 

ހިމެނޭ މާއްދާތައް ކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަަކށް ފައްތައިގެން އެކަން ުކރިއަށް ގެންދަން. އޭރަށް 

 އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުޖެހޭނެ ިކޔާކަށް ަވކިންނެއް ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ަގއިޑްަލއިނެކޭ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު ދެން އެކަީށގެްނވާ ަވގުތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ބަލާފައި، ަވއްޑެ އެބަ އޮތްތޯ؟  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

އެއް ުސވާލު؟ އެހެންވީމާ، ަވޙީދަށް ވެސް އެއް ުސވާލަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާފަިއ އެއީ ެއކަށީގެްނވާ ވަރަްށ 

 ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ބަލަނީ. އެހެްނވީމާ، ވީހާވެސް ކުުރކޮށް.ދެން ސުވާލު



  

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލު ދިގު. ޖަވާބު ކުރުވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. އެއީ ުސވާލު ދިގަްސ، ޖަވާުބ 

ރުވެދާނެ ދެއްތޯ. ދެންމެަގިއ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއްވި ވަރަށް ގިަނ، ބޮޑު ަމއްސަލަތަެކއް އިނގޭތޯ. ދެން ކު

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިެލކްޝަންތަކާ ގުިޅގެން ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު މި އޮތީ 

ގެތެޭރގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތަްއ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދެއްވައިފަ. ދެން އޭ

ކޮށްފައިާވކަން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަހުރި ފުއާދު ަތއުފީޤުގެ ފަރާތުން ފެންނަން. ކުީރގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންެގ 

ތުން ފެންނަން ހުރި ރައީސް. އަދި ނައިބު ަރއީްސގެ ފަރާތުން ެވސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަހުރި ޤާނޫނީ ގޮ

ބައެއް ނުކުތާތަެކއް. ދެން އޭގެއިތުރުން ދެންމެގައި ރިާޟ ވެސް ފާހަގަކުރެްއވިހެން ޯވޓާސް ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ އެ 

ސާވަރއާ ކުެޅ، މި ފަދަ ަކންތައް ކޮށްފައި ހުރިކަުމގެ ސާބިތު ހެކިތައް ބަަޔކު ހަމަ އިޢުތިރާފުގެ ބަސްތަެކއް ވެްސ 

ދި ޭއގެިއތުރުން ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުތަުކަގއި ކުރަމުންދާ ޝަުކވާތަްއ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްަފިއ ލިބިފައި އެބަހުރި. އަ

ވާއިުރގަިއ، ބަެއއް ކަރުދާްސތަކަކީ ނުފެންނަ އެްއޗެްއ، ބައެއް ކަރުދާސްތަކަކީ ެފންނަ އެއްޗެހި. މި ހުރިހާ 

ށް ނުވަތަ ލީގަލް މީހެއްެގ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކަންތައްތަެކއް ވެސް ހިނގާފަ. އަދި އޭގެއިތުރުން ލީގަލް ހެޑަކަ

މީހާގެ ފޯނުން އެކި ފާޑުފާުޑެގ ޓްވީޓުތައް ވަކި ފަރާަތކަށް ބުރަވެގެން ކަްނކަން ކޮށްފަިއާވ ފަރާތް އަދިވެސް އެބައުޭޅ 

ކަންތައް ހުރި ހިސާބު. ހަމަ އެތާތެރޭގައި. ުއޅޭ ކަމަްށ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ޤާޫނނީ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން މި ފަދަ 

ޢާޞިމަށް މި މަޤާމަށް ވަޑަިއގެންނެިވއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، ޢާޞިމް މި ފަދަ ކަންތައްތައް ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ކިހާވަރެްއގެ މަސަްއކަތެްއ؛ ަވރަށް ކުރުކޮށް ވިދާޅުވެެދްއަވންވާނީ ޖަވާބު. ދެން އޭގެއިުތރަށް ޢާޞިމް؛ މިސާލަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ދެން މިފަދަ ކަންތައް ތައް ޢާޞިމްގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

 ކަންތައް ކުރަްނވީ ކިހިނެއްތޯ ޢާޞިމާ ދޭތެރޭގައި؟

 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވި ކަހަލަ ކަންތައްަތކެއް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިނގި. ވަޙީދުގެ ުސވާލުގެ ފުރަތަމަ ބަޔަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، ތި ވިދާޅު

ނޑު މުވަްއޒަފުންގެ އިސް މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ެއކަން ން ތި ފާހަގަކުރެއްވި ީލގަލް ހެޑުފަހު  ގެ ވާަހކަ. އަުޅގަ

ހުންނާނެ  ވެސް. މިހާރުނެތީއި ފަ. ދެން އޭަގއި ކޮމިޝަުނން އޭަގއި ގޮތެއް ނިންމިފަހުންނާނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ

ގުިޅގެން އަދި  ފު ެއއްވެސް ކަެމއް؛ އިންތިޚާބާޚިލާަތއް. ދެން ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އަޅުަގނުޑގެ އަތުަގއި ޭއގެ ިލޔެކިޔުން

އުފެދޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުކުރުން ެއީއ ިޅގެން މީހުންގެ ތެރޭގައި ުސވާލުގު ކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ މަސައްކަތާއިލެ

ނޑު ެއ ކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރާނަން.  ްސކަންދޭނެ ކަމެއް. ދެން ދަންނަވާލަންހަމަ ވަރަށް އަޅުަގނޑު އި އޮތީ އަުޅގަ



  

ނާޑ ދޭތެރޭގައި ފިޔަަވޅުއަާޅކަށް. އެހެންނަމަވެސް އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން އެްއވެސް  ނުޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

ހަމަ ތި ބޭފުޅުން  ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ށް ހިނގައްޖެއެ ސިްޓއޭޝަނަ ،ރިއޯ ވާސްްޓ ކޭސް ސިނާ އިން ދަ ،ހާލަތެއްގައި 

ނޑު މި ވީައޅަންފިޔަަވޅު ޤާނޫނާއި ގަާވއިުދގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު އެ ތަނަށް ހޮވިއްެޖއްޔާމު . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ްއާޔ ލުކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖެއަޅުަގނޑަށް އެ މަްސއޫލިްއޔަތު ަހވާ ،އަުރވަންޔަޤީންކަންތަނުގައި ިތއްބެވި މެންބަރުންނަށް 

އެުކ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިޙްލާޞްތެރިކަމާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތީން ހަމަ  ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާ ފައިހެދި

ހުރި ނުރަނގަުޅ ކަންތައްތައް ހަމަ ރަނގަުޅުކރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް  މަސައްކަތްކުރާނަން. މިހާތަނަށް ހިނގާފައި

 އަށް ގެންދާނަން.ބާރުއަޅަިއގެން އެ ކަންކަން ުކރި

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

 ދޭތެރޭަގއި ތި  ވެސް. މިހާރު ލީގަލްގެ ެހޑާވެސް އަނެއްކާ  އަދި އަެނއް ުސވާލު. މިހާރު ކުރު ސުވާެލއް އިނގޭތޯ މި

ނަޑކަށް ހެޑް ެލވެލްަގއި  ކަަމށް އިޢުތިރާފްެވވަަޑއިގެންފައި  އޮތީ މައްސަލަތަެކއް އޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ާގތްގަ

ހުރި ކަންތަކާ ުގޅިގެްނ ، މެންބަރަކަށް ވަަޑއިގެެނވިއްޖެ ކަމުަގއި ވާަނމަ ާވ ބޭފުޅެްއގެ ހައިސިއްޔަތުން.މަސައްކަތްކުަރއް

 ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރަްއވާނީ ކޮން އުސޫަލކާއި ޮކން ހަމައަކުންތޯ؟ ދެން އެ ފަރާތަކާ

 

 ލް ޢާޞިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:އަލްފާޟި

ޤާނޫާނއި  ،އެޅުމުަގއި ހުރޭ ުއސޫލުތަކެއް. ހަމަ އެ އުސޫުލތަކުގެ ތެެރއިންއާދެ! މުަވއްޒަފުންނާ ދޭތެރޭަގއި ފިަޔވަޅު 

ނޑު ހަމަ އިެލކްަޝންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުްނނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަުކގެ ެތރެއިން ހަމަ އަޅު  ،ގަާވއިދުެގ ތެރެއިން ގަ

 އެޅެންހުރި ފިޔަވަެޅއް ައޅާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް އެުރިވ ފުރުޞަތު ބަންދުކޮށްލާނަން. ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ޢާޞިއާދެ

ކަުމަގއި ެއއްބާރުލުންދެްއވި ކަމަށް  އެުކަގއި މި ޅަށް ަވޑަިއގެން އަުޅަގނޑުމެންނާއެހެންވީމާ، ނިންމާލުމުގެ ކުިރން މިކޮ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން އިނގޭތޯ.  ގެ ފަރާތުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ސްތު ޙައައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އައި ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު() ޝުކުރިއްާޔ. ފީޡް. ދިުގކޮށް ނުކިޔާ ައއިސްތު އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ދަންނަވާލީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށްބޭނުންކު ހުސްވެފައި  ،ރާނަން އިނގޭތޯ ނަމަކަށް. އައިސްތަށް އަުޅގަ

އޮތް ދެ މަޤާމަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި ރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި 

އެބައޮތް ހިމަނުއްވާފަ. ދެން ނަންފުޅު ފޮނުވީމަ ފުރަތަމަ މި އަންނަނީ  ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ައިއސްތުގެ ނަންފުޅު



  

ނޑުމެންނަށް މި އޮތީ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުޮކށްފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް. ތަޅުމުން ދެން އަޅުގަ

ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ގުޅޭ ކަމާ އި،ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެިއން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުގަިއ ރިޕޯޓެއް ހަދާފަ

ނޑުމެން  ކުރާ މަސައްކަތަކީ ފޮނުވާފަިއ  ކޮމިޓީން މި ގެބަހެއް ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިއަދު އަޅުގަ

، ކޮށްސުވާލު  މެން ކުރިމަތިލެްއވި ބޭފުޅުންނާެއކަމާ ގުޭޅގޮުތން އަޅުަގނޑު ،ހުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް 

ށް ން އެ މަސައްކަުތގައި ައއިސްތަހެދުން. ދެެއއްކޮށްބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތެއް  ،ސުވާލުކޮށް  ނަންފުޅުތައް ހުރި ބޭފުޅުންނާ

 ނުލި ިކ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ދަންަނވައިދަންނަވާލީ. ެދން ކޮމިޓީގެ ވަިކވަ ައށް މިއަދު މި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ 

ނޑު ައއިސްތަފުޅުންގެ ނަވިޔަސް ހަމަ ހުރިހާ ބޭ ކަމަށް ށް ފުރަތަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދަންނަވާފައި ންފުޅުގައި އަުޅގަ

ނޑު ުސވާުލކުރަން ހުޅުވާލުމުގެ ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ ކުރިން  ދެން އަޅުގަ

އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތ  ،ކުރިން ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ށް ުސވާލު ހުށަހެޅުމަށްމާތުތައް އެއްކުރުަމށް އައިސްތަނޫނީ މަޢުލޫ

އަމިއްލަ ތަޢާރުފުަގއި  ،ކަމެއް ިހއްސާކޮށްަލްއވަން އަށް ތިޮކޅުން ެއއްވެސް  މި ކޮމިޓީ ައއިސްތު، އަރުވަން ބޭނުން

ވެސް،  ވިޔަސް ކުރިމަތިަލއްަވއިެގން އުޅޭ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޮގތުން ކަމަށް ؛ވިޔަސް ވެސް އަދި ަމސައްކަތަށް ކަމަށް

ނޑުެމންނަށް ތިކޮޅުން ހިއްސާކޮށްަލއްވަން އޮތް އެްއވެސް ވީހާވެސް ކުރުކޮށް އެ  ވަންޏާ ފުރަތަމަ ކަމަށް ކަެމއް އަުޅގަ

 އަރުވަން އިނގޭތޯ. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފީޡްއިޝަތު ޙައަލްފާޟިލާ ޢާ

ނޑު އަމިއްލަ ތަޢާރުފެއް އެުރވުްއޔާ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރި ޢަލައިކުމް. ތިޔަ އައްސަލާމް ން އަުޅގަ

ނަޑކީ ނ. ުކރިއަށް ބޭނުންތެރިކަެމއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކޭތީެވ ެއކަންއެއީ  ވެލިދޫ އަށް އުފަްނ  ގެންދާނަން. އަުޅގަ

ނުޑގެ ބައްޕަ އާއި މަންމަ ނ. ކުރީ މީހުން. އަޅުަގނޑު ތަޢުލީމު ހާސިލު ވެލިދޫ ދެ  އަކީ ނ. ވެލިދޫ މީހެއް. އަޅުގަ

ން. ެދން ކޫލުން. ދެން ސީ.އެޗް.އެސް.ސީނ.ވެލިދޫ ނަޙްޒާ ސްކޫލުްނ ފުރަތަމަ. ދެން އެއަށްފަހު އަމީނިއްޔާ ސް 

ނޑު ދިަޔީއ ޔޫ.ޭކގެ ެއޑިންބަރާ އިްނ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު  އެޑިންބަރާ ،އަްށ ގޮސް އެއަށްފަހު އަުޅގަ

ނުޑ ންްސޓިޓިއުްޓ އޮފް ޔުނިވަރސިޓީފަހުން ޔޫ.ޭކގެ އިއޭގެ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން އައިްސ،ސިންގަޕޫރުން  ން އަުޅގަ

ނޑު  އަހަރު ެވއްޖެ.  35ކުރާާތ މިއަހަރު ތަޢުލީމީ ދާއިރާަގއި މަަސއްކަތް މާސްޓަރސް ހެދީ. ދެން ހެއްދެވުމަށްފަހު އަުޅގަ

ނުޑ ދެން ވިސްީނ  ކޮށްދިނިން. އެއަށްަފހުއަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް 17 ދެން އަޅުަގނުޑ ރަށަށާއި ައތޮޅަށް އަުޅގަ

ކުރެވިދާނެ ަގނޑަށް ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްހިފައިގެްނ އިތުރަށް އަޅުބިފައި ހުރި ތަޢުލީމެއްގެ ބޭނުންއަޅުަގނޑަށް ލި

ނޑު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  ،ކަމަށް ވިސްނާފައި އަުޅަގނުޑ ހިތަށްއެރީ ދާއިރާ ބަދަލުކޮށްލުމަށް. އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަްށ ލިބިފައި ހުރި ތަޢުލީމާކުރިމަތިލީ އަޅު  ޔިތުންނަށް އިތުރަްށ ޤާބިލިްއަޔތު ބޭނުންކޮށްގެން ައޅުަގނަޑށް ރައް އިގަ

 . ޝުކުިރއްޔާ.މަސައްކަތްކޮށްެދވިދާނެ ކަމަށް ވިސްނާފަ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުކޑަކޮށް  ވެސް ްށ ވަަޑއިގެންބޭފުޅުން މިކޮޅަ މިހާުރވެސް ތި ޅުަގނޑު އިުތރަށް ވަގުތު ނުަނގައިއެހެންވީމާ، އަ

ވަގުުތކޮެޅއް ހިނަގއްޖެ. ައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ޮއތް ގޮުތގައި. އެހެންވީމާ، ވީާހވެސް ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ަޢލީ ޙުސައިނަށް އަޅުަގނުޑ މި ކޮމިޓީެގ ޢި ،ގޮތުން އިތުރަށް ގިނަ ވާހަަކތަކެއް ނުދަްއކާ

 އަރުވާނަން ފުރަތަމަ. ތުފުރުޞަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

 ،އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ ހަމަ އެންމެ ސުވާލެއް ިއނގޭތޯ. ރާއްޭޖގައި އިލެކްޝަްނތައް ހިނގާ ގޮތަށް ބަާލއިރު

ނޑުމެން މިކިޔާ ؛އަދި ފްރީ އެންޑް ފެއަރ އެކަީށގެންވާ ހަމަހަމަ  ލެކްޝަެނއް ާބއްވަންފްރީ ެއންޑް ފެއަރ އި ައޅުގަ

ފުރުޞަތުތަކެއް އިލެކްޝަނުަތކުަގއި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަްށ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު އިލެކްޝަްނ 

 ބޭފުޅާގެ ޚިާޔލަކީ ކޮބައިތޯ؟ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ތި ފައިނޭންސް ހިނގަމުންދާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފީޡްއިޝަތު ޙައަލްފާޟިލާ ޢާ

ނޑިޑޭޓުން އަިމްއލަވޭއަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ސާފުކޮްށލާން އަދި ބޭނުން  އަށް ފައިނޭންސްކުރުންތޯ . ތި ވިދާޅުވަނީ ކެ

 ފަންޑިންތޯ؟ ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުގެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ނޑު ނޑިޑޭޓުން ކުރާ ފަިއސާގެ ޚަރަދުތަކުގެ ވާހަަކ.  މި އިލެކްޝަން ފައިނޭންސޭ އަުޅގަ ދަންނަވަނީ އެްއކަލަ ކެ

ަވކި ލިމިޓެއް ެވސް ަކނަޑއެޅިފައި އެަބއޮވޭ. ދެން ހަމަ ެއގޮތަށް ޕާީޓތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވެްސ  ،ޤާނޫނުގައި އެބައޮތް

އް ދަންނަވާކަށް ނޫން. ޖުމްލަކޮށް ކަންތައްތައެ މިހާރު އެބައޮތް ކަންތައްތަެކއް. ދެން އަޅުަގނޑު ކޮންެމހެން 

ނޑި  ސްޕެކްޓިވުން ބަލާއިުރގައި އެންޑް ފެއަރ އިލެްކޝަނެްއެގ ޕާ ބަލާއިުރގައި ފްރީޑޭޓުން ފައިސާ ޚަރަދުުކރާ ގޮތާ އަޅާކެ

ނޑިޑޭޓުން ުކރާ ގޮތާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ަފއިނޭންސް އެ  އަދި އިެލކްޝަންްސ ކޮމިޝަން ރެިގއުލޭޓުކުެރވޭ  ކެ

 ދޭެތރޭ ދެކިލައްވަނީ؟  އްޯތއޭ އިލެކްޝަން ފައިނޭންސާބަާލއިރު ކިހިނެއަޅާ ގޮތާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފީޡްއިޝަތު ޙައަލްފާޟިލާ ޢާ



  

ން ވަރަށް މުހިއްމު. ެއއީ އޭރުން ދިއުއެަކއުންޓެއް ތްޫރކޮށް ފައިޭނންސްގެ ކަންަތއް ގެން އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ބޭންކު 

ވޯޓު ގަނެިވއްކުމޭ މިކިާޔ  ،ދޭ ފައިސާ އަތުން މިވަންޏާ އަތުން އިޭނންސް ގެންދެވޭ ކަމަށްއެަކއުންޓެްއގެ ތެރެއިން ފަ

އެަކއުންޓެްއ  ނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބޭންކުބީނދައިން މި ދޭ ފައިސާތަްއ ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނަޑށް ވިސްނެ

ަދގޫެވގެންދާނެ. މީހުން އަތަށް މިހާރު އަސްުލގަިއ ަބއި އުނ ވަންޏާ ތަންކޮޅެއް އެ ަކމަށް ކޮށް އެކަންަތއް ގޮއްސިތްރޫ

ނޑަށް ިއވޭ،، ގިަނ އިލެކްޝަންތަުކގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިވޭ  ހަމަ ޢާއްމުކޮށް ވަރަށް އަނެންހެން  ދެން ައޅުގަ

 ،ނަމަ ނާގިނައިން ިއވޭ ބަސްަތކުން ބު އަށް އެކަންތަްއ ސާިބތުކޮށްދެވޭނެ އެްއވެސް ެހއްެކްއ. އެކަަމކު ވަރަށް އަމިއްލަ

ވާހަކަތަްއ  ވީމަާތ އެހާވަރަކަށް އެ ގޮތް ގެންދަނީ. އެއީ ެއކަންތައް ހިނގާށް ލާރިދީފައި ވޯޓުދޭށޭ ބުނަމުންމީހުންނަ

ންސް ބައިތައް އިލެްކޝަ ންނާނޭ އަޅުަގނޑަްށ ވިސްނެނީ. އެހެންވީމާ، އެކެވޭނީ. ކޮންމެވެސް ޙަޤީަޤތެއް އިދެ

ކަންަތްއތައް ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅަށް ަކއިރިން ބެލޭނެ އުސޫލުތަެކއް  ށްގެން އެހަރުދަނާކޮ ކޮމިޝަނުގެ ެރގިޔުލޭޝަންސް 

އިލެކްޝަންސް ތެރޭގައި ހުިރ  .ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ަބއި ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ ހަމަޖައްސައިގެން އެ

 ުއސޫލުތަކެއް ޭރވިއްޖެ ކަމަށް ެއކަމަށް ފޯކަސްކޮށްގެން މިހާރު  ،ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުަތއް ެވސް ހަރުދަނާކޮށްގެން

 ބަދަލެއް ގެނެޭވނެ ކޮންމެ ގޮތެއްަގއި ވެސް. ޝުކުރިއްާޔ.  ދާޅުވި ގޮތަށް ެއަކން ހުއްޓުމަށް،ވަންޏާ ތި ވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ސުވާލެްއ ދަންނަވަަރކު އަދި އިއެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ  ލާނަން.އިޝާރާތެއް ުނކުަރއްވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަކީ މަޖިލީހުަގއި ހުރިހާ މިނިވަން މުައއްސަސާތަެކްއެގ  އަޅުަގނުޑ މި ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީ

ނޑުމެންނާ ހަައްސލުގަ .ޒިންމާދާރުވެރި ފަރާތް ނޑުމެން  ވާލުކޮށްފައި މިއި މަޖިލީހުގެ އަުޅގަ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން މި ކޮމިޓީން މި މުއައްސަސާތައް ފޯމްކުރުުމގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ ާލއިރުަގއި ައޅުަގނުޑމެވިސްނައި

އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ ވީހާެވސް ރަނގަޅަކަށް މިކަން ގެްނދެވޭނެތޯ. ރައްޔިތުންނަށް ޤާޫނނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީން މި 

ނުޑ މި އެއްޗެހި ލިބޭ ގޮތަކަށް މި މުއައްސަސާތައް  ބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި ހިމާޔަތާލި ަބއްޓަންކުރެވޭތޯ ބެލުމަކީ އަުޅގަ

ނޑި ، ރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެްނވީމާދެކޭގޮުތގައި ވަ އިުތވެދިަޔ ދޭތެރޭގައި ފާ ވަުޅގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާމި ދަ

ތަފާތު  ،މަތުތައް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށްއެބައޮތް. ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ތުހުޮއިއވަރު ައދިވެސް އިންތިޚާބުތަކުގެ 

އުފެދިފަިއ އޮތީ. އެ ިވސްނުމާއި އެ  މެދުގައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނާ ދޭތެރޭގައިވަސްކަން ރަްއޔިތުންެގ ނުތަނަ

މިހާ ، ވެސް ބަަދލެއް ނާދޭ. އެހެންވީމާތިއްބަސް  ވާހަކަ ނުދައްކާ ަވގުތު ިއންތިޚާބެއް ނެތީމަ އެ ފިކުރަކަށް އަދި މި

އެްއޮގތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ގެއްލިަފއި އޮތް މުައއްސަާސއެއް ޝަކުވާ ހުރި ތަނެްއގައި ިމހާ މީހުންގެ އިތުބާރު 

ނޑު ބޭނުން ސާފުކުރަން، ނޑުމެްނ ވެސް ބޭނުން. އެހެންވީމާރަނގަޅުކުރަން ައޅުގަ   ،އެ ރަނގަޅުކުރުުމގައި އަުޅގަ

ކަންތައްތަކެއްޯތ  ކަހަލަކަތް ތި ކުރަްއަވނީ. މަސައްކަތްކުރަްއާވއިރުަގިއ ކޮންތަނަށް ވަޑައިގަންަނވަން މަސައް މިހާރު އެ



  

ބޭބޭފުޅުންގެ  ކި އިންތިޚާބުަތކަށް ކުރިމަތިލާއެިކއެ ،ތަނުގައި ރަްއޔިތުންގެ އިުތބާރު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ކުރިމަތިލައި އެ

އް ުސވާލަކީ. ތަނުގައި ރަނގަުޅުކރަން ހުރީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ؟ އެއީ އެ އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް ޓަކައި މިހާރު އެ

ކަހަލަ ން ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮން ވަންާޏ އެ ކަންކަ ލިިބވަަޑއިގެންފި ކަމަށް ވާަލކީ،އަނެއް ސު

 ތަޞަްއވުރެއްތޯ ގެންުގޅުްއވަނީ؟  ،ވިސްނުންފުޅުތަކެއްތޯ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފީޡްއިޝަތު ޙައަލްފާޟިލާ ޢާ

ނުޑ ވެްސ  ކޮމިޝަންެގ. އެކަން ޮއތީ އިލެކްޝަންސް ވަރަށް ގޯސްކޮށް ވި ގޮަތށް އިމޭޖުޝުކުރިއްާޔ. ތި ވިާދޅު އަުޅގަ

ނޑަށް ެއ  ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ލިބޭ އަޑުތަކުންާނއި ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ. އަުޅގަ

ވަންޏާ އަޅުަގނޑު އެ ޓީމެްއގެ ގޮުތގައި އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަން މަސައްކަތްކުރަްނ  ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް

އްކަތްކުރާނަން. ޚާއްޞަކޮްށ އްބާރުލާނަން. ެއތާ ހުރި ގަވާއިދުތަާކއި އުޫސލުތައް ހަރުދަނާކުރަން މަސައަޅުަގނޑު އެ

ެއއީ އެންމެ މައްސަލަ ބޮޑު ކަންތައް. މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި އޮވޭ ެދ  ،ޖިސްޓްރޭޝަންވޯޓާސް ރަ

. އެތަނުން ެދ އި އިންަޑއިރެކްްޓ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއީ ޕެިސވް ރެޖިސްޓްޭރޝަނާވައްތަެރއްގެ ރަޖިސްޓްޭރޝަން. އެ

އަބަުދއަބަދު ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ަކންތައް ކޮންމެ އިންތިޚާބަކަށް ، ވެހިރާއްޖެ އަށް ފެތޭ. އެހެންވީމާވައްތަރު ވެސް ދި

ނެއްގައި އެ ތައެހެން  މިސާލަކަށް؛ ނުހަދައި އެ ކަންތައްތައް ދާިއމީ ގޮތަކަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮވެަފއި ބޭނުންވާ މީހާ

އަށް އިތުރަށް އެހެން ތަނެއްަގއި ރަޖިްސޓްރީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފި  ވަންޏާ އޭނާ ލާންޖެހޭ ަކމަށްއިންތިޚާބުަގއި ވޯޓު

މިކަހަލަ ކޫސަނި  ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަަތއް ިދމާވެގެން ،ކޮްށގެންނެ ގޮތަކީ ައބަދު ރަޖިސްޓްރީ އާވަންޏާ ވާ ކަމަށް

ނޑަށް ފުރުޞަތު ކުެރވޭނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ސިްސޓަމެޓިކު އުސޫލެއް ޤާއިމުކަންތައްތަކާ ުއޅޭކަށް ތޯ އަުޅގަ

 އްޔާ މަަސއްކަތްކުރާަނން. ލިބިއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނަށް ރާ، ވެލިދޫ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާވެލިދޫ ދާއި ،އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް

 އަރުވަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަްށ އުފާެވއްޖެ ބައްދަުލވީތީ. ދެން ކޮމިޓީ އަށް މަރުޙަބާ ެވސް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވޭ އެިކ  އެބަ ތިޚާބުތަުކަގއި ފެނިގެންޮގއްސަފާއިތުވި އިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، އަުޅގަ

ެއ ، ެލވިންދިޔައީ ަގއިްޑލައިނެއް ެއކުލަަވއިާޚްއޞަ ގޮތެްއަގއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފެނިގެ ،ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި

ެއގޮތަށް އެހެން  ،ވަނީން އިންތިޚާބުަތއް ިދޔައީ. ކިހިނެއްތޯ ދެެކވަަޑިއަގންނަގޮުތގެ މަތީއެްއގޮްތވާ  ގަިއޑްލައިނާ



  

ވާނަމަ ކުިރއަްށ  ެއްއގޮތަށް ެއކަން ުކރާ ކަމުަގއި އަށް ވަެދގެން އެ ަގިއޑްލައިނާތެރެ ފަރާތަކުން ރެގިއުލޭުޓކޮށްގެން އޭގެ

 ކުރަްއވަންތޯ؟ފުޅުއޮތް އިންތިޚާބުތައް އިންސާފުެވރިވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފީޡްއިޝަތު ޙައަލްފާޟިލާ ޢާ

 ނީތޯ ނުވަތަ އިލެްކޝަންސް މީހަކު، ބަަޔކު ގަިއޑްލައިނެްއ ދެއް ނުވޭ އަދި ތި ވިދާުޅވި ެއްއޗެއް. ކޮން ބޭރު ސާފެ

  ..އިން.

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ނަޑއެިޅ ގަިއޑްލައިން ގެނޫން. އެންމެ ފަހުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިންތިޚާބުެގ  ،ތެޭރގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ކަންތައްތަްއ ކުިރއަށް ގެންަދންޖެހޭ. ދެން އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ަތކުރާރުކޮށް މީެގ ކުީރގަިއ 

ދަތިތަެކއް  ،އުނދަގޫތަެކއް ،ވާނަމަ ފާހަގަކުރަްއވާފައި އެބަހުރި އެ ގަިއޑްލައިްނގައި ހުރި ކަންަތްއތައް ފޮލޯކުރާ ކަމުަގއި

 ؟ކުރައްވަންތޯކަށް ނުފޫޒެއް ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުއިންތިޚާބުތަ ށް. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް ތަުނަގއިމަތިވަމުންދާ ކަމަކުރި

 ނޫނީ އެ މިނިވަން އިންތިޚާބެްއ ބޭއްވިދާނެތޯ އެ ގަިއޑްލައިން އަދިވެސް ފޮލޯކޮްށގެން؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފީޡްއިޝަތު ޙައަލްފާޟިލާ ޢާ

ނަވަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑަަކށް އަދި ގަިއޑްލައިެނއް ފެނިފައެއް ނެތޭ. ދެން ބަލައިެލވޭެނ ެއއްކޮށް ދަން ވަރަށް ބޮޑަްށ މާފާ

ވަންޏާ  ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް ެއ ގައިޑްަލއިންގެ ސަބަބުން އުނދަގޫތަކެއް ވާ ކަމަށް ޞަތެއް ވެސް ނުލިބެއޭ. އެކަމަކުފުރު

 ،ނަށް ވެސް ިއލެކްޝަންސްގެ ަގވާއިދަށްއަްށ ބަލަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓްްޕރެކްޓިސް

ކޮންމެ  ،ރަނގަޅު އެއްަޗކަށް ހަދާފައި ކޮންމެ ފަހަރަކުސްގެން އޭތި ރިވަިއސްކޮްށގެން ގަިއޑްލައިނަށް އުނިއިތުރު ގެނެ 

ްސގެ ެއ ަގއިޑްަލއިން ހަމަ ރަނގަޅަށް އިލެކްޝަން ،އިންތިޚާބަކަށް ޓަަކއި ގަިއޑްަލއިނެއް ހެދުމުގެ ބަދަުލގައި ަހމަ އޭތި

ބެހޭ ގައިޑްލައިެނއް  އިޑްަލއިނެްއ؛ ޢާްއމު އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގައިޑްލައިނެއް؛ މިސާލަކަްށ، އިންިތޚާބުތަކާތެރޭގައި ގަ 

ނޑުމެންނަށް އޭތި ؛ ވަންޏާ އޮެވއްޖެ ކަމަށް ކޮްނމެ އިންތިޚާބަކަށް ވެސް އޭިތ އެޕްލިކެބަލްވާ ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަ

އެގޮތަްށ ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑަށް  .ލަ މައްސަލަތަކަށް ެއޑްރެްސކުރެވޭނެފޮލޯކުރެވިގެން ިތ ވިދާުޅވާ ަކހަ

  .ހީވަނީ ތި ވިދާޅުވާ ކަހަލަ މަްއސަލަތަކެއް ނުނިކުންނާނެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ުސވާލެއް އިލެކްޝަންސް މިހާރު އައިސްތަށް ވަަޑިއެގންނެވުނިއްޔޯ  .އެ ުސވާލާ ގުިޅގެން އިނޭގތޯ އަުޅގަ

ަވޑަިއގެންނެިވގެން ބައްަލަވއިލެްއވިއިުރގަިއ ެއ ަގއިޑްަލއިން ައއިއްަސ މި އޮީތ މިސާލަކަށް  .ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް

ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން، ޤާނޫނީ މުއައްސަސާައކުން އެކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އައިއްސަ އޮތީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ކިހިނެއް 

 ހައްދަވާނީ؟

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ފީޡްއިޝަތު ޙަލްފާޟިލާ ޢާއަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއީ ބާްއވައިަލއްވާ އެްއޗެއް ނޫން. އޭތި ބަދަލުކުރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ،  ދެން އަޅުގަ

ގެން ެއ އޭަގއި އުނި ކަންަތއްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި

ނޑުމެން މަސައްަކތްކުރަމުންދާއިރުަގއި ޭއަގއި  ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާީނ. ކޮށްގެން ޭއގައި ހުރި، މިާސލަކަށް އަުޅގަ

ހުރި އުނި ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅީމަ، ތި ބޭފުޅުން ވެސް އެކަމަށް ދިރާސާކުރަްއވާފަިއ 

ނ ޑަްށ ހީވަނީ ތި ބޭފުޅުން ވެްސ ެއައށް ރަނގަޅު ަޖވާބެްއ ދެްއާވނެހެން. އެގޮތަށް މިސާަލކަށް ބައްލަވާފަިއ؛ އަުޅގަ

އޭގެތެޭރގަިއ ހުރި އަުޅަގނުޑމެންގެ ސިސްޓަމަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތަކެްއ ހުރެއްޖެ ކަމަށް 

ވެސް އަޕްޑޭުޓަވމުންދާނެ އެއްޗެހި. އަބަދު  ވަންޏާ؛ އަނެްއކޮޅުން އެކަަހލަ ގަވާއިދުތަަކކީ ކޮންމެ ގޮތެްއގައި

ނޑުމެްނގެ ސޮަސއިޓީ ތަަރްއޤީވަމުންދާއިރުަގޔާއި މީހުންެގ  ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ ދުނިޔެ ތަރައްީޤވަމުންދާއިރު، އަުޅގަ

ބަދަލުވާންޖެހޭ  ވިސްނުން ތަރައްޤީވަމުންދާއިުރ އެ އެއްޗެހި ބަދަލުވާންޖެހޭ އެްއޗެހި އެއީ. އެހެންވީާމ، ޭއގައި ހުންނާނެ

 ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތައް ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަދަލުކުރާނަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް އެނގިަފއި އޮތް ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އިލެކްޝަންތައް ކުިރއަށް ެގންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން އެބައޮތް  މިހާރު އަޅުގަ

ޕްރީމް ކޯޓުން އެންމެ ފަހުން ގޮތެއް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޝަނަށް ަވޑަިއގެްނ އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާއިުރ ސު

ކުރިފުޅުމަތީގައި އޮންނާނެ ެއ ގައިޑްަލއިން. އެއާ ެއްއގޮަތށް ކުރިއަށް ގެންދާށޭ ކިޔާފަ. މި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނޭ 

ނޑުމެންގެ އެ ގަިއޑް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ކަމަށް ަވންޏާ. ލައިްނގެ ާވހަކަ ކަންނޭނގެ އެ ިއޝާާރތްކުރެްއވީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ެދން އެހެންވީމާ، އެއާ ދޭެތރޭގައި ކިހިނެއްބާއޭ ކޮމިަޝނަށް ވަަޑއިގެންެނވިއްޖެްއޔާ 

ން. އެހެންކަމަށްވަންާޏ ވިސްނުންފުޅު؛ ަބއެއް ބޭފުުޅންގެ އެބަހުރި ވަރަށް ބޮޑެިތ ކޮންސަރންތައް އެކަންކަމާ ގުޭޅގޮތު

އެކަން އަުޑއަްއސަވާަފއި އެކަަމށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ކިހިނެއްތޯ ފިޔަވަުޅއަުޅއްވާނީ؟ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކަމެއް ވީމަ އިތުރަށް 

 ސުވާލު މި ކުރީ.

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފީޡްއިޝަތު ޙައަލްފާޟިލާ ޢާ

ކުރަން ތިބޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލަެއްއ ވިޔަސް ވާނެ ގޮތަކީ ެއކަން 

ނޑުމެންގެ މައްސަލަަތއް  ނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮްށގެން އަުޅގަ

 ރަން.ހުށަހަޅައިގެން، ވާހަކަދަްއކަިއެގން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަްނތައް ޙައްލުކުެރވިދާނެހެން. އެޮގތަށް ޙައްލުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާަނން، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ށް ޓަކަިއ ތި ޝައުޤުވެރިކަމަށް ހަމަ ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވަން. މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ މި ކޮމިޝަނަށް ވަޑަިއގަތުމަ

އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް އެ ކުެރއްިވ ުސވާލަށް ދެްއވި ޖަވާބާ ުގޅިގެން ހިތަށް އަިއ 

ނުޑމެން، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ހުން ފާސްކޮށްގެން ނެރޭ ސުވާލެއް. ހަމަ ހިތަށްއެރީ ޮކށްލާނަމޭ. ޤާނޫނަކީ އަޅުގަ

އެްއޗެއް. ެއކަމަކު ޤާނޫނުއަާސސީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮންަނ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިުރގަިއ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިފައި 

އެ އިޚްތިޔާރުަތކުގެ މަްއޗަށް ޤާނޫނުތޯ ބަލާނީ ނޫނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށްތޯ އޮންނަ އިޚްތިޔާރުތަެކއް އެބަ އޮވޭ. 

 ދޭތިންކުރެ ކޯއްޗަކަށްޯތ ބައްލަވާނީ ތި ފަރާތުން؟ބަލާނީ؟ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަފީޡް

 ތި ވިދާޅުވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ...

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ތި ވިދާޅުވިހެން ކުރީަގއި ހުރި ކަންތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެްނ  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ޤާނޫނު އެބަ އޮތޭ ކުރިމަތީގައި.

ޤާނޫނުތަކެއް ހަދަިއގެން މަޖިލީހުން ވެސް ފާސްކޮށްިފއޭ. ެއހެންނަމަވެސް އެ ޤާނޫނު އެހެން އޮްއވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ 

އެއާ އެއްގޮތަށް  ނެރުނީ އެ ޤާނޫނުގައި މިވެނި ގޮތަކަށް އޮތްއޮތުން އެއީ ާބތިލު ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު؛

ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދޭށޭ. ކުރަންވާނީ މި ގޮތަށޭ. ސުވާލަކީ، ާޤނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދީފައޭ އޮތީ. ދެން 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނީ އަމުރެކޭ. މި ދޭތިން ކޯއްޗަކަށްޯތޭއ ޢަމަލުކުރައްވާނީ ތި ފަރާތުން؟

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަފީޡް



  

ޤާނޫނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ައމުރާ ދެ ބައިގައި ފުށުއެރުމެްއ ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ؛ ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ބޮޑަށް 

ބަލަންޖެހޭނީ ޤާނޫނަށް. ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ އެންމެ އިްސ ކޯޓުކަން ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެ ބޭފުޅުންގެ ނިންމުމަކީ 

ޤަބޫލުކުރަން. ެއކަމަކު ާޤނޫނު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއންމެންނަށް ވުރެ މަތީގަިއގެން އެންމެ ފަހު ނިންމުންކަން ެވސް 

އޮންނާނީ. އެހެންވީާމ، ޤާޫނނަށް ދެން ބަލަންޖެހޭނީ. ދެން ޤާނޫނުގައި ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ކަންތައްތަާކ، ޙުކުާމ 

ނޫނުގެ އެ ބައި ބަދަލުކުރަން ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް އޮެވއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ ސުޕްރީމް ކޯޓާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ޤާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަނެއްާކވެސް ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ ނިންމުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

 އެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން އަުޅަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ ނިންމާލަން ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ޢަލީ މަޢުރޫފަށް ފުރުޞަތުއަރުވާަފއި

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނުޑ  އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަދި މަރުޙަބާ ޢާއިޝަތު ޙަފީޡަށް ވެސް އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އަުޅގަ

މުޅި ހަޔާތްޕުޅު މިހިރީ އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިާރގައި ދެއްތޯ. ތަޢުލީމު ވެސް ހުރީ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ކަމަނާގެ 

ހަމަ އެ ދާއިރާ އިން ހާިސލްކުރަްއވާފަ. ތިރީހަކަށް އަަހރު އެ ިޑޔުކޭޝަން ދާއިާރ އަށް ވަރަށް ޝަރަފުވެިރ 

ރަފުވެރި، ވަރަށް ރަނގަުޅ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަްއވާފައި ިތހިރީ. އަނެއްކާ ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެއީ ވަރަށް ޝަ

ދެން މިކަހަލަ ހަލަބޮލި ދާއިރާއަކަށް ބަދަލުވުުމގެ  ދާއިރާެއއް މަސައްކަްތކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ބޭފުޅުން.

 ވިސްނުން ތި ގެންުގޅުްއވަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަފީޡް

ނޑަކީ ޗެލެންޖާ ވަރަށް  ޠަބީޢީ ގޮތުން ވެސް. އަޅުަގނޑު ެއއްވެސް ކަމެއް ދުލެްއ  ކުރިމަތިލާހިތްވާ މީހެއް.އާދެ، އަުޅގަ

ނުކޮށްލާނަން ނުވާނޭ ކިޔާފަ. އަޅުަގނޑު ސުކޫުލގައި ުއޅުނުއިރު ވެސް އެންމެން ަކއިރީ ބުނަން، އަޅުަގނުޑގެ 

ން މަސައްކަތްކުރާޭށ ޖެހޭނީ. ޑިކްޝަނަރީައކު ނޯންނާނޭ ިއންޕޮސިބަލްއެއް. އިންޕޮސިބަލް، ޕޮސިބަލް ކަމަކަށް ހަދަ

ނުޑގެ ޠަބީޢީ ގޮތުން ހުންނަ ކަމެއް.  މަސައްކަތްނުކޮށް ައޅުަގނޑު ަކއިރީ ނުބުނާށޭ މި ކަންތައް ނުކުރެވޭނޭ. ެއއީ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހިތަްށއެރީ އެންމެ ޗެލެންޖިން ދާއިރާ އަީކ، ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް 

ނޑު؛ ދެން އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ އިލެކްޝަންްސެގ  ކުރެވިދާނެ ނޑަްށ ފެންނަ ދާއިރާ އަކީ މީ. ައޅުގަ ކަމަށް އަުޅގަ

ކަންތައްތަުކގައި އުޅުނިން ކެްމޕޭންތެރޭގައި ވެސް. ުއޅުނުއިުރ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގުކރެވުނު ބަިއވަރު ކަންތައްަތއް 



  

ނޑު ހިތަށްއެރީ ވޯޓާ ެއޑިުޔކޭޝަނާިއ  ހުރި. ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ބައިަވރު ކަންތައްތައް ެވސް ފެނުނު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބިފައި ހުރި ތަޢުލީމަކާއި ތަޖުރިބާގެ އެހީަގއި.  ނޑަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެވިދާނޭ އަުޅގަ މިކަންކަމުން އަޅުގަ

ށް، އަދި އަތޮޅަްށ، ރަށަްށ އަހަރު ވަްނދެން އެޑިޔުޭކޝަން ސެކްޓަރަ  35އެގޮތަށް ވިސްނާފަިއ، ދެން އަޅުަގނޑު 

މަސައްކަތްކޮށްެދވުނީމަ ދެން ހިތަށްއެރީ ދެން ކުރެވިއްޖޭ ިމވަރުން. ދެން އެހެންވީމަ ދާިއރާ ބަދަލުކޮށްލާނީއޭ. ެއގޮތަށް 

 ވިސްނާފައި މިގޮތަށް ކުރިމަތިލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ގަސްތުކުރަނީ އައިސްުތގެ އާދެ، އެހެންވީމަ މިހާހިސާބުން މެންބަރުންނަށް އޮތް ފު ރުޞަތު ބަންދުކޮށްފައި އަުޅގަ

ނުޑ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް މި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ނިންމާލަން ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްާބރުލުންދެ އްވަިއ މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޝުކުރުދަންނަވަން، އަުޅގަ

ބޭނުންފުޅުވި ދާއިރާތަކުން ައއިސްތުގެ ިޚޔާލުފުޅާއި ވިްސނުންފުޅު ހުރި ގޮތް ހިއްސާކޮށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކަިއ. 

 އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަފީޡް

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ އަކީ މީ ރައްޔިތުންގެ . އިނގޭތޯ ތެންކިޔޫ )ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ. މި ކޮިމޓީން މިއަދު މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ އިލެކްޝަްންސ 

ުހސްވެފައި އޮތް ދެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ކޮމިޝަނުން މި ވަގުތު

ބޭނުންފުޅުވެގެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ނަންފުޅުތަކުގެ ތެޭރަގއި އަމްޖަދުެގ ނަން ހިމެނިފައި މި އޮތީ. ދެްނ 

ށް، މި ކޮމިޓީ އަށް މި އޮތީ އިތުރަށް މަޢުލާމާތު ތަޅުމަށް އެ ނަންފުޅުތައް އައިމަ ތަޅުމުން އެކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަ

ސާފުކޮށް ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓެއް އެކުަލަވއިލާފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، ތަޅުމަށް ގެންދިއުމަށް، ެއ 

ވާފައި މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ދެން ކޮމިޓީން ނިންމަ

އޮތީ ރިޕޯޓެއް ެއކުލަަވއިލުުމގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފޮުނއްވާަފއި ހުރި ނަންފުޅުތަކަށް ވަިކވަކިން ރިޢާޔަތްކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްހަދާފައި ރިޕޯޓެއް ަތއްާޔރުކުރަން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ނިންމެވީ ކޮންމެ ބޭފުޅަާކ 

ޮކމިޓީގެ މެންބަރުން ވާހަކަދައްާކލައިގެން އިތުރަށް ވާހަކަދައްާކހަދައިގެން ރިޕޯޓު ކުރިއަްށ  ވެސް ަވކިން ބައްދަލުކޮށް



  

ގެންދަން. އެހެންވީމާ، ފުރަަތމަ ކަމަކަށް ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަިކަވކިން ދަންނަވައިނުލި ކަމަްށ 

ރި މޫނުތަކެއް ކަންނޭނގެ މިތިބީ. އެހެންވީމާ، ވިޔަސް ވެސް ދެން ފެްނނަ، ދަންނަ، އެުކވެިރ، ަރހުމަތްތެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެްއ ދަންނަވާފައި އަުޅަގނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީ ތިކޮޅުން 

ށް ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްާސކުރަްނ އެްއވެްސ ކަމެްއ އޮތް ކަމަްށ ވަންޏާ އަިމއްލަ ތަޢާރަފާ ެއކުަގއި އެކަމަކަ

ނޑުމެން ފުރުޞަުތއަރުވާަނން އިނގޭތޯ. ވަރަްށ ބޮޑަްށ  ފުރުޞަތުއަރުވާނަމޭ. އެހެންީވމާ، އަމްޖަދަށް ފުރަތަމަ އަުޅގަ

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޖަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް އަމް

 ރިރަށް ވެސް.އްއެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ވެސް، ޚާއްޞަކޮށް މުޤަ މި ކޮމިޓީގެ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް

މްހޫރިއްާޔ ށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިފައި މި އޮތީ، އަޅުަގނޑު ނަން ހު އަޅުަގނުޑގެ ނަން ދެން

މަޖިލީހަށް އަޅުަގނުޑ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ަޓކައި މަިޖލީހުގެ ރުހުން ލިބޭތޯ ނަން  މި ވަނީ

ނުޑގެ ފުރިަހމަ ނަމަކަށް މި ކިޔަނީ އަމްޖަދު މުޞްޠަފާ. ނަޑީކ ގއ. އަތޮޅު މީހެއް. ގއ.  ފޮނުވާފަ. އަުޅގަ އަޅުގަ

ނަޑީކ މީގެ ކުރިން ސަރުކާުރގެ ގިނަ ަވޒީފާތަކެއް އަދާކުރި މީހެއް. އޭގެތެޭރގައި ގއ.  މާމެންދޫ މީހެއް. އަޅުގަ

ކަމާ އަިދ ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިާޔ، ިޑރެކްޓަރ މަޤާމުގެ އިތުރުން މާމެންދޫގެ ކުޑަކަތީބު

ޒޯން މެނޭޖަރުކަން ވެސް  ޝަންގެ ޒޯން މެނޭޖަރުކަން؛ ޅ. ، މ. ، ފ. ، ދ. ، އަދ. އަތޮޅުގެކޯޕްރޭ ފެނަކަ

ނޑު މަސަ އްކަތް މި ކުަރނީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ؛ މޯލްިޑވްސް އަޅުަގނޑު ކޮށްަފއި ވާނެ. ެދން އޭގެއިތުރުން މި ަވގުތު ައޅުގަ

ނޑު މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުުމގެޓުއަރިޒމް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަަރަކށް.   އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް، ޚާއްޞަކޮށް ރަުށގެ ޒިންމާދާރުވެރިކަމާ ހަވާލުެވގެން ރަށުގެ ޒިންމާދާރު ވެިރއެްއެގ 

ކަންތައްަތުކގައި މަަސއްކަްތކުރެވިަފއިޭވ  ގޮތުން މަސައްކަްތކުރިއިރު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މަތީން އިލެކްޝަްނގެ

ވަނަ އަަހރުގަިއ ބޭްއވުނު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުަގިއ  2009އަޅުަގނޑަްށ ވަރަށް ގިަނއިން. ެއގޮތުން 

ހެންވީމާ، ދާންދޫ ދާއިރާެގ ނީ އެ ދާއިރާ އަށް. އެއަޅުަގނޑު ނިސްބަތްވާ ދާންދޫ ދާއިރާ؛ މާމެންދޫ ނިސްބަތް ވަ

ކޮމްޕްލަޔަންސް ބިއުރޯގެ އިްސ ވެރިއެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު ހުރިން. ދެން އޭގެފަހުގައި ރަށުަގއި ބާްއވާ ހުރިހާ 

ނޑު ހުރެގެްނ  ނުޑގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަޅުގަ އިންތިޚާބެްއގައި ވެސް އެ ޮކމިޓީތަކުގެ އެންމެ އިްސވެިރަޔކަށް، އަުޅގަ

ބާްއވާފައި ޮއންނާނީ. ދެން މީގެއިތުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވަންނުޖެހޭ އިންތިޚާބެްއ؛  އިންތިޚާބުތައް

ނޑު މަސައްކަތްކޮށްަފއި ހުންނާނެ.  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ ލާޒިމްނުކުރާ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވެސް އަުޅގަ

އިންތިޚާބަކީ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބާއްާވ  މިސާލަކަށް، އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީ އަށް މަސައްކަްތކުރާ ޮކމިޓީގެ

ްނ ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމާިއ ރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް؛ އެންމެ ކުޑަމިނުއިންތިޚާބެއް. އެ އިންތިޚާުބގަިއ ވެސް ކު



  

ނުޑގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮްށ، އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ބާްއވާަފއި ވާނެ. ދެްނ  ހުރިހާ ކަމަކަށް ދާންދެން އަޅުގަ

ނުޑ ވޯުޓފޮށީގެ ވެިރއެްއގެ ގޮތުަގިއ  އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިާޔީސ އިންތިޚާބުަގއި ެވސް ފުރަތަމަ ބުރުގައި އަުޅގަ

ނޑޮ ސް ައއިލެންޑް ރިސޯުޓަގއި ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިާޔގެ ގޮުތަގއި މަސައްކަްތކޮށްފައި ވާނެ ުފރަތަމަ ބުރުގައި. އެހެންވީމާ، ބަ

ނޑު ކޮށްަފއިވާ މަަސއްަކތާ ދެން އަޅުަގނޑު މިހާުރ  މިއީ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި އިންތިޚާބާ ގުޭޅ ދާއިާރގައި ައޅުގަ

 މިޓީ އަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ތަޢާަރފަކީ މި ވަގުތު.ކޮކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ބެހޭ ޮގތުން ދެން 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

އާދެ، އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. 

މަޢުލޫމާތު  އެ ސުވާލުތަކަށް ؛އަިދ ޖަވާބުދެއްވުުމގައި ެވސްންބަރުން ވެްސ ވީހާވެސް ކުރުކޮްށ، އެހެންވީމާ، މެ

އެރުވުުމގައި ެވސް ވީހާވެްސ ވަގުތު ސަލާމަތްވާނެ ގޮަތކަށް ގެންގޮސްެދއްިވޔާ ވަަރށް ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ، 

ނޑުޢިއްޒަ  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނީ. ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

 ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ކޯޓުގެ ގަިއޑްލައިނެްއ އަމްޖަދާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެ ސުވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުން ިއނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ުސޕްރީމް 

ޖާއާ ުގޅިގެން. ރިާޔސީ އިންތިޚާުބގެ ނަތީޖާއާ ގުިޅގެން ކޮންެމވެްސ އެބަ ޮއވޭ، ޚާއްަޞކޮށް ރިާޔސީ އިންތިޚާބުެގ ނަތީ

މީހަކު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަައކާ ުގޅިގެން ަގިއޑްލައިނެއް އެބަ އޮވޭ. އެހެންީވމާ، އެ ގަިއޑްލައިްނގަިއވާ 

މަ، އެ ދަތިތައް ޙައްުލކުރެވޭނީ ކިހިނެއް ކަމަށްޯތ ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުުމގަިއ ދަތިތަކެއް ހުރެއްޖެ ކަމުގަިއ ވާނަ

 ޤަބޫލުކުރައްވަނީ؟ 

 

 ޖަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް އަމް

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިދިޔަ ރިާޔސީ އިންތިޚާބުަގއި ތަފާތު ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަަތކެްއ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެބަ އޮްތ  ކުރިމަތިވެގެން އެކަމަށް ޙައްެލއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ޝަރުޢީ އެންމެ މަތީ ކޯޓު ކަމަށްވާ

 ؛ަގއިޑްަލއިްނގައި ހުރި ކަންތައްަތކަށްއި ޢަމަލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ގަިއޑްލައިެނއް ނެރުއްވާަފއި ިއންތިޚާބުތަކުގަ

ނޑު ކުޑަކޮށް  ބަަލއިލާިއރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ބައެއް ކަންަތއްތަކަށް އަުޅގަ

ގުޅޭ ވޯޓު  ން އިންތިޚާބުތަކާދެ، ކުރަންޖެހުމާޖިސްޓަރީަތއް ފޮލޯއެކަށަައޅާފަިއވާ ރަ ،ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ނެރޭ

އެކުެލޭވ  އިންޓުވަަރަކށް މާއްދާ ޕޮ 16ގޮތުން  މިހެން ހުރި އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ސްޓުތަކުަގއި ޮސއިކުރަންޖެހުމާ،ލި

އޭަގއި ހުރި ކަންތައްތަކަްށ ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ގަިއޑްލައިެނއް އެބަ އޮތް ނެރުއްވާަފއި އެއަށް ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ



  

ނުޑ ބަލައިާލއިރު ޭއަގއި ހިމަނާފައިވާ  ،ބަލާއިރު ތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުަގިއ ލައިްނަގއި ހިމަނާފައިާވ ޕޮއިންޓުަގއިޑް ؛އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން  ތަކާއޭގައި ހުރި ޕޮއިންޓު، ކަމަށް ވާނަމަ އެްއގޮތަްށ ކަންކަން ގެންދާ އޮންނަ އުސޫލުތަކާ

ނޑުމެންނަށް އެަބ އޮތް ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ  ދައްެޗއް ނުވާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ކަެމއް ދަތިާވ ަވގުެތްއގަިއ އަުޅގަ

މިސާލަކަށް  މި ގައިޑްަލއިނާ ގުޅުހުންހުރި އެކި ދިމަދިމާ؛ އޮފީސްތަާކއި ގެ މުައއްސަސާތަާކއިއުސޫލުތަެކއް ސަރުކާރު

ނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް އް. އެހެންވީމާ، އެއް އެކުެލވޭ ތަނެއްސާ .އާރަކީ ވެސް އޭގެ ވަރަށް ބޮޑު ހި ީޑ.އެން، ކުރިން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޅުގަ ށް އަކަމަ  މަޝްވަރާކޮްށގެން އެ ކަންކަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ މުއައްސަސާަތކާ

ލާހިތް އެބަ އޮތް ެއ ގައިޑްަލއިން މިހާހިސާބުން ން ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވައިއިތުރުން މިހާހިސާބު ދެން އޭގ

ނޑުގެ ިޚޔާލު ބައެއް  ؛ދެޭކގޮުތގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ަގއިވެސް އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ ައޅުގަ

ޑްލައިން ނެރެފަިއ އޮީތ އެ ަގއި އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް ަގއިޑްަލއިން އެ ،ހާރު ދެންގޮތުަގއި ހިމެނެން. މި

 .ދެޭކގޮތަކީ އަުޅަގނޑު ފޮލޯކުެރވިފަިއ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެއީ، ެއްއގޮތަށް އިންިތޚާބުތައް ބޭއްވި  ގަިއޑްލައިނާ

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ައީކ  ީދގެން ވޯޓު ހޯދުމުގެ ވާހަކަވޯޓު ަގތުމަކީ ނުވަތަ ރިޝްވަތު ވަނީހާލަން ބޭނުންގޮތުން އަ ގެދެ ވަނަ ސުވާލެއް 

ކަށް ރަށް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭ ދެކެވޭ ވާހަަކެއއް. ެއކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަނަވަރަށް ގަދަޔަ

ނުން. ަޔވަޅަކީ ކޮަބއިތޯ، އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭކުރައްވާނެ ނުވަތަ ައުޅއްވާނެ ފި ،އަމުޖަދު ހޮވިއްޖެ ކަމުގައި ާވނަމަ

ނޑު އެެއކައުންޓެއް މެދުވެިރކޮށްގެން ެއކަން ކުރާ ވާހަކަ ކަމުގައި  ދެން އޭގެ ޖަވާބަކީ ބޭންކު ޤަބޫލެއް  ާވނަމަ، އަޅުގަ

ވާަހކަ އެީއ  އެކައުންެޓއް މެދުވެރިކުރުމުގެ ބޭންކު ތުރު ގޮެތއް އެަބ އޮތްތޯ؟ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެނޫްނ އެްއވެސް އި

ނ ނޑު އެ ޖަވާބު އަުޅގަ ޑު އެހައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަަކެއއް ނޫން. ޕްރެކްޓިކަލީ ނުކުެރޭވނެ ކަމަކަށް ވާތީ އަުޅގަ

ނޑު ބަލައިގަންނަން ބޭނުން ދެން އެހެން ގޮތަކުްނ  ންޓެްއގެ ވާަހކަ ނުދައްަކވަިއ،ަކއުއެ . ބޭންކުދެންނެވީމި ނުވާތީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނެއެކަން ޙައްުލކުރެވޭ ނުވަތަ އެުޅއްވޭނެ ފިަޔވަޅުތަެކްއގެ ވާހަކަ ކުަޑކޮށް އަުޅގަ

 އެކްސްޕްެލއިންކޮށްލަދެްއވުން ެއދެން.

 

 ޖަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް އަމް

ނޑަެއޅިފަިއ އެ ގޮުތގައިއަޅުަގނޑު ދެކޭ  ބަހުރި ކޮންމެ އިލެކްަޝނަކަށް ކުރިމަތިލާ މެންބަރުން ޤާޫނނުތަކުން ދެން ކަ

ދާއިާރގެ އެ ންޏާ ވެސް ކަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބަލަމިާސލަ ސޫުލތަކާއި އެ ާދއިރާެއްއގެ؛ސް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ އުވެ

އެ ކަހަލަ ގޮތްތަެކއް އެބަހުރި  ރުފިޔާ. 1500ކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތުން މިހާވަރޭ ޚަރަދު؛ މިސާލަކަށް ބޮލަ ،މެންބަރަކަށް

 ހާލަތު މި އޮތް ގޮތުން ކަންކަމުަގއި،ގެ މިހާރު ދެން ރާއްޖޭއިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 



  

ތި ޝަކުވާތަަކކީ ވެސް ވަރަށް ގިނައިން ައޑުިއޭވ  ؛ވިދާޅުވި ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ  ގުިޅގެން ތި އިންތިޚާބުތަކާ

ނޑަްށ ހީވަނީޝަކުވާަތކެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ކަ ކަން ތެރެއިން ބޮަޑށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިމީގެ ،ންކަން އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި އިތުރު  ކަންނޭނގެ އޭރުން ކަންނޭނގެ މި ކަންކަން ބޮޑަށް ހުއްޓުވޭނީ.  ،ވާންީވ. އިތުރުެވގެންއަުޅގަ

ކަން މާވެއްޖެްއޔާ ދިމާވަނީ ވެސް ޭއގައި ހޭލުންތެރިކަެމއް ދި އަދި އެގޮތަށް، މިހާރު ގިނަ ފަހަރު މި ކަންކަން

 ،މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ތެރޭަގއި ވެސް ،ންއިެލކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެެރއިއެހެންވީމާ، ދަށްވެގެން. 

މިކަންކަމަށް މީހުން  ،ވަނަ މާއްދާގައި އެަބ އޮތް 170ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ،ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭަގއި ވެސް އެބަ އޮތް

ނޑުެމންނަށްންވީމާ، އެހެކުރުުވން. އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރެވިދާނެ ކަމެއް  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިއީ އަޅުގަ

 ތެެރއިން އެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުުރން.ޭއގެ ކޮްށގެން ކަންނޭނގެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރވަން. ނަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމި

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ަވނަ އަހަރުގައި މި ބޭްއވުނު  2014އަހަރާއި  ވަނަ 2013ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި  ،ކިހިނެއްތޯ މިހާތަނަށް މި ބޭއްވުނު

ކަމުަގއި އުުޅއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވީ. ންގެ މަޖިލިސް އިންިތޚާބާ؛ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ަމޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކަންޔިތުރައް

ންތަެކްއ އި ކަންބޮުޑވުމެދު ނޫނީ އޭގައި އެ ދެ އިންތިޚާބުގަ އެ ދެ އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަމާކިހިނެއްތޯ 

 ކަމަކީ؟ރިތޯ؟ ކޮަބއިތޯ އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެ ަކންފާހަގަކުރެްއވިފައި ހު

 

 ޖަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް އަމް

ހިތްތަކުަގިއ  ގެ ގުިޅގެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ތިޚާބަީކ ެވސް އެ އިންތިޚާބަކާގޮތުަގިއ ކޮންމެ އިން އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ

ރެއްގައި ނުގޮްސ އަދި ކަންކަްނ ދިމާވާނެ އިންތިޚާބުތަކެއް. އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ކަންކަން ފަހަ ކަންބޮޑުވުމާ

 އެހެންނަމަވެސް  ކަންބޮޑުވުންތައް އިުތރުވެގެންދޭ. ގޮތުން ބައެއް މީހުންގެ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ދިމާވާ ހިނގައިދާނެ.

ޑަްށ ޚާއްޞަކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަިއ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮ ބާ؛ެވދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާތު ވޭއަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި 

ނޑު ވެސް ަޤބޫލުކުރަން. އެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ނަތީޖާތައްކަންބޮޑުންތަކެއް ކުރިމަިތވި  އޭުރގަިއ  ،ކަމަށް އަޅުގަ

މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިިވ.  ތަކާއި ގޮތްތަކުން ތަފާތު އް އަޕްލޯޑްކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ސިސްޓަމުބޭނުންކުރި ނަތީޖާތަ

ރިޔާސީ އިންތިާޚބުގައި ދިމާވި ަމއްސަލަތަކަށް  އެހެންވީާމ، ދެން އެެހންނަމަވެސްވި. އެކަމުގެ ަޝުކވާތަކެއް ކުރިަމތި

ނޑު ެދކޭ އިންތިޚާބުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެކުޑަ  ވުރެ ްށ ގޮުތަގއި ކުރިއަދިމާވި ަމއްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

އެގޮތަްށ  ،އޮތް ތަނުގައި އެހެން ރައްޔިުތންގެ ކަންބޮޑުވުންތަާކއި ދިމާާވ މައްސަލަތައް ހަމަ މަޑުމަޑުން މިނިމައިޒްވަމުން

 .އިކަްނކަން ރަނަގޅުކުރީމަ ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ދެކެނީ ކުރިއަށް އޮތް ަތނުގަ ،ޙައްލުވަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ރު ވަޙީދަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހިތަށްއަރާ، ން މިއީ ވަރަށް ހަލަބޮލި ދާއިރާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ަބދަލުވެގެން މި އަންނަނީ ދެއްޯތ. ދެ އާދެ! އަުޅގަ

ހިތަށްއަރަނީ މި ަހލަބޮލިކަން ޤާނޫނީ އިމުެގ  . ދެން އެހެންނަމަވެސްވިދާުޅވޭ ެއއް ކަމަށް ވެސް ހަަމ އެބަދާއިރާ

ީކ ދެ ވަަނ ކަމަބާވައޭ. ދެން  ތެރެއިން ޙައްލުކުރުުމގެ ާޖަގ ހޯދާނީ ކޮން ހަމަޔަކުން ނުވަތަ ކޮން އުސޫލަކުން 

މަށް ަވނަ ސުވާލަކީ މި މަޤާ ތިން ހޮވަންވީ ައސްލު ކީްއވެގެންޯތއޭ؟ މަށްޖަދު މި މަޤާއަޅުަގނޑުމެން އަމް

މިހާރު ހުރި ބަލުގަިއ މި ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާ؛ ޖަދު ުމސްތަޤުއަމް، ޖަދު ހޮވައިފި ނަމައަޅުަގނޑުމެން އަމް

 އެީކަގއި މި ޮގންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ގޮންޖެހުންތަކަކާ

 

 ޖަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް އަމް

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ  ކަމުގެ ދެޭކގޮތުަގއި ައޅުަގނަޑކީ ކުރިްނވެސް މިގޮތަށް ވަރަށް ޗެެލންޖިން، ހަލަބޮލި ކަން. އަުޅގަ

މެ. އެކަން މި ކޮމިޓީގެ  ެވސް މީގެ ކުރިން އެގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ މީހެއް، ހިތްވާތެރޭގައި ވަރަށް މަސައްކަްތކުރާ 

ނުޑ އޭރު އެ އަތޮޅުަގއި ވަޒީފާ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ޚާްއޞަކޮށް ކޮ ިމޓީގެ މުޤައްރިރަކީ އަުޅގަ

ކަންތައްތަކެއް ދިމާވި. ވަރަްށ  ޮތޅުގެ އަޮތޅުވެރިން. އެހެންވީމާ، އޭރު ދިމާވި ވަރަށް ޗެލެންޖިންއަދާކުރިއިރު އެ އަ

ްސ ގައި ޙައްލުކުރުމުގެ އެންމެ އިމު ދިާމވި ކަންކަ ން ޙައްުލކުރުމުގައިއެ ކަންކަ، ންތައްތަެކއް ދިމާވި. އެހެންވީމާބޮޑެތި ކަ

ނޑަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ؛ ޗެެލންޖިން ކަންތައްތަކަކީ ެއީއ އެަކކު އަުޅގަ ކުރިމީހެއްގެ ގޮުތގައި މަަސއްކަތް 

ނޑު އަޅުަގނޑު ެދކޭ ނުޑގެ ތަުޖރިބާ. އެހެންވީމާ، އެ ކަްނަކން ޙައްލުކުރުމަކީ އަުޅގަ ގޮުތަގއި މުްސތަޤުބަލުގައި އަުޅގަ

ކަމަށް ހޮވަްނވީ ލެކްޝަންސް ކޮމިަޝންގެ މެންބަރުއި ހިތްވާ ކަެމއް. ދެން އަޅުަގނޑުެއކު ކުރާ ޤުވެިރކަމާަޝއުވަރަށް 

ނޑު ދެކެނީ  ގެސަބަބަކީ، ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ހޮވަންވާ ސަބަބެއް  ޮގތުގައި އަުޅގަ

މާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ދި، ކޮށް ންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކޮށްޤާނޫނާއި ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެއިން ކުރަ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުްނ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް  ،ައޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަން ހާސިލުކޮށްލަދޭނަން، ކުރިމަތިލައި

 ގުިޅގެން. ކަކީ މިކަމާކޮށްލާ ކަްނތައްތަފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ދެން އެހެންވީމާ، މިއީ މައިަގނޑު ގޮތެްއގަިއ އަޅުަގނޑު ފާހަގަ 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އިތުރު މެންބަރަކު އިތުރު ސުވާެލއް މި ވަގުތު ކުރަން ނެތުމާ ެވސް އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެން 

ވާލަން ބޭނުންވާ. މިހާހިސާބުން ކުރުކޮށްލާނަން. ތިކޮޅުން އިތުރަްށ އެަބ އޮތްތޯ ެއްއވެސް ކަމެްއ ދަންނަ

ނޑު ދެން ނިންމާލަން ކަމަށް.އެހެންކަމަށް  ވަންޏާ ފުރުޞަތެްއ އަރުވާފައި އަުޅގަ

 

 ޖަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:އަލްފާޟިލް އަމް

ނުޑ ފުރުޞަ ޅުަގނޑު ދެން އިތުރަށް ދަންނަވައިލާނެއަ ތުގައި މިނިވަން އިތުރު ވާހަަކއެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ބެހޭ ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުންދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ އެހެންވީމާ، މިކޮޅުން އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ.  ޝުކުރުދަންަނވަން. މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާއެކު ރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ނަމުގައި ވަ
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