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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުަގނޑުމެން މިައދު މި ބާއްާވ މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުެގ ކަންތައްަތކާ ބެޭހ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުަމކީ މި `. 

ނޑު އިޢުާލނުކުރަން. އަދި ހަމައެއާއެުކަގއި މިއަދުގެ ކޮމިީޓގެ ހާޒިރީ ވަނަ ބަ 16ކޮމިޓީގެ  އްދަލުުވން ކަމުގައި އަުޅގަ

ީޓއަށް ވަަޑއިގެން ކޮމި ގައިވަގުތު އަޅުަގނޑުމެން ފަށައިގަންަނިއރު ލާނަން. މިއަދު ކޮމިޓީއަށް މިއިދަންނަވަ  އަޅުަގނޑު

 އަދި ގުރައިދޫ  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ ،ޢުރޫފްމަ ޢަލީކޮމިީޓގެ ނައިުބ މުޤައްރިރު  ،އެބަ ތިއްބެވި 

އަދި އަްއޑޫ ހުޅުދޫ  ،ވަޙީދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ރިޟާ. ތުލުސްދޫ  އިބްރާހީމް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

ފަހުމީ. ވެލިދޫ  އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު ޝާހިދު. މާފަންނު އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާ

ޢުޘްމާން.  ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަދި ގެަމނަފުށީ ،ރަޝީދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޔާމިން 

ނ މިހާރު ކޯރަމް ލިބިފައި އޮތުމާ  އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް ުމެގ އުގެންދިޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނުޑ ފަށަިއގަންނާނަން. ފަށައިގަންނަމުްނ މި ކޮމިޓީއަށް ިމއަދު ައިއސްފައި ހުރި ބަެއއް ބަދަލުަތކާ މަ ސައްކަތް އަުޅގަ

ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އަލަށް  ގައިއެކު 

ޟާން މަހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރަމަބާ ދަންނަވަން. ހުރިހާ ޙަކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މަރުއެ

ނޑުމެން އެޖެންޑާއަށް ބަލަ މިއަދު !ނޑު ަރއްދުކުރަން. އާދެހެޔޮ އެދުންތައް ވެސް ައޅުގަ  އިތަހުނިޔާއާ ާލއިުރގަިއ އިއަުޅގަ

ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމައުހި ،ޖެންޑާަގއި އޮތް މަަސއްކަަތކީއެ

އް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަްނފުޅެ ތިންއޮތީ. އެހެންވީމާ،  ފޮނުވާފައިާވ ނަންފުޅުތައް ދިާރސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަތް މި 

މުގެ ގޮެތއް ނިންމު އިއެ ނަންފުޅުަތއް ދިރާާސކުރަްއވަ އަދި މަޖިލީހުގެ ަތޅުމުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއަށް އި ފޮނުއްވަ

އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ެއްއެވސް މެންބަރަކު ކަމެްއ އޮތް  ެއ މައްސަލަ މިއަދު އެޖެންާޑގަިއ މި މައްސަލަ ފޮނުވާފަިއ އޮތީމަ

ނޑު ގަސްވަންޏާ ފުރުޞަ ކަމަށް ުކރަނީ މިހާރު މިއަދުގެ މަސައްކަތަށް ވަޑަިއގެން ތިއްބެިވ ތުތެއް އަރުވާފައި އަުޅގަ

ޝްވަރާކޮށް ނޫނީ އިންޓަިވއުކޮށް މި ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރަްއވަމުން ހޯދަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަ

ނުޑ އަުރވާނަން ތް ކުރިއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަ  ގެންދަން. އެހެންީވމާ، ކުޑަ ފުރުޞަތެއް އަުޅަގނޑު، އަުޅގަ

އެްއވެސް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު އެްއވެސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިއަދުގެ މި ބައްދަުލވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން.

ހުރިހާ މިފަދަ  ،ގެންދަން. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެށްކުރަީނ ކުރިއަތު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ގަސްއިޝާރާތެއް ނެތް

ދި ކޮމިޓީން އަ .އުޭޅ ގޮތްކޮށް ބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުެރްއވުމުގެ މަަސްއކަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކަން

 ،ގޮތުން ހޯދާފައި ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އިދާރީކަމާ ގުޅޭ  ،ގޮތަކީ މިކަންކަން ނިންމާފައި އެ އޮްނނަ

ވާފައި ތިއްެބިވ މި ކަމަށް ކުރިމަތިލައް އިއެއަށްފަހުަގއި އަދި އިތުރަށް ނަންފުޅުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާބިލުކަމާ

ައޅުަގނޑުމެން ހަދާ ރިޕޯޓު ނިންމުމަށް ޓަކައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެ ބޭފުޅުންނާ  ންގުޅޭގޮތު ބޭފުޅުންނާ

ވެސް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަާރކުރަމުންދަނީ. އިންޓަވިުއކުރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ުއސޫލުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުްނ 



  

ނޑަށް .ވެސް ކުިރއަށްދާނީ ނޑަށް ޔަޤީން ެއ ފުޅުންގެ ފައިލްހީވަނީ ހުރިހާ ބޭ އަުޅގަ ޮކޅުތަުކގައި މިހާުރ އަުޅގަ

ގޮތުން ތި ބޭފުޅުން ތައްޔާރުތޯ؟  އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ، ފުރަތަމަ އިދާރީބޭފުޅުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުންނާނެ. 

ރިހާ ބޭފުޅުންގެ ށްފަހު( ހުއެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ ނަންފުޅަށް ދަންނަވާލުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަ

ގޮތަށް ަކރުދާސްތައް ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ތި  ކޮުޅގައި ކޮންމެ ބޭފުޅެްއގެ ވަނަވަރު އެނގޭފައިލް

ނޑު އެންމެ ސްން... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިނާބޭފުޅު ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެިރ  ދެއްތޯ؟ އާދެ! ައޅުގަ

ނޑު ކޮމިޓީެގ ބާޙަކަމަނާައށް ވަރަށް ހޫނު މަރުއި މެންބަރުންގެ ނަމުގަ ެއއް ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ދެން ަވކިވަކިްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޔަނުލިއިނަންފުޅުތައް ދަންނަވަ އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކާ ނޑަށް ހީަވނީ އަޅުގަ ސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގެދެނެވަޑަިއަގންނަވާނެ ބޭފުޅުންހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެސް ހަމަ  ގޮތުަގއި. ދެން މިއަދު އަޅުގަ

ިއން މިހާރު ޢައްޔަންކުރަން ސްމަން ރައިޓް އުހި ،ނަވާލީ އެނގިަވޑަިއގަންަނާވނެމި ކޮމިޓީއަށް މި ދަން 

ރައީސް ބޭފުޅުން މަޤާމަށް  3އޮތް. އެ މަޤާމެއް އެބަ 3ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލާިޒމުކުރާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ޓަކައި  ،ޢައްޔަންކުެރއްވުުމގައި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ

ކުރާ  އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މިފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެރޭގައި ކަމަނާގެ ނަން އެަބ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ތަޅުމުން މި  މަސައްކަތަކީ ހަމަ އެހެންޏާ ވެސް ހުރިހާ މުައއްސަާސތަކަކަށް ވެސް ނަންފުޅުތަްއ އަުޅގަ

ޓީން ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ވެސް ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ައއިމާ ެއ ކޮމި ،ކޮމިޓީއަށް

ސާފުކުަރްއވަންޖެހޭ  އިމެންބަރުން ބައްދަލުކުރައްވަ  ތެރިއަދި ެއ ބޭފުޅަކާ ެވސް ކޮމިީޓގެ އިްއަޒތް ިއ،އެްއކުރަްއވަ

އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ  އިކަ ދައްދެ ފަރާތުން ވެސް ވާހަކަ ،އި ލޫމާތުތެއް އޮތިއްޔާ ސާފުކުރަްއވަމަޢު

ހަމަ ކަމަނާއަށް  ،ސްމިއަދު މި ހިނގާ ބައްދަލުވުމަކީ ވެ ،ގެންދަނީ. އެގޮތުންއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްމަޢުލޫމާތެ

އްމު ުއސޫލުން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އާތުަގއި. ދެން މަޖިލީހުގައި ހަމަ ޖެހުނީ ވެސް މި މަސައްކަދަންނަވާލަން

ނޑުމެ ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމާިއ މި ދެން ގާނޫނުގަިއ ހުންނާނެ ތެދު މި އެްއޗެހި އިން ދައްކާ ވާހަކައާ ކޮމިޓީތަކުަގއި އަުޅގަ

ުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އަ

ނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮށްލަން އަމިއްލަ ތަޢާުރފު ގޮތުން ޔަސް ެވްސ އަދި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަުމގައި ވި  ގައިތިކޮޅުން އަުޅގަ

ރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މައިކު ބޭނުންކުރައްަވިއގެން ކަމަށް ވިޔަސް ެވސް އެްއެވސް ވާހަކަފުޅެއް އޮިތއްޔާ ެއ ކަމަށް ފު

 ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަވާ އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ސްނާއީއާމިނަތު 

ނޑަށް ހީވަނީ ތި ބޭފުުޅންގެ އަތްޕުުޅަގއި އޮންނާނެހެން  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މި ފުުރޞަތު ދެއްވީތީ އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ނެތް. ދެން  ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ެދން އަޅުަގނޑަށް މާ ބޮޑު އެްއޗެއް ދަންނަާވކަށް ަބއިތައް އެ އިއަޅުަގނުޑގެ ވަނަވަރާ 



  

ނުޑ އެހެންނަމަވެސް،  ނޑު ީކއްެވގެންކަން  ؛މަން ރައިޓްސްއުހިއަުޅގަ ކުަޑކޮްށ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަުޅގަ

ނޑު ކުރިމަތި ފެށުމުގެ ނޑަކީ ކުރިން ދާއިރާއަށް ައޅުގަ  އިވަންެދން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ރުއަހަ 21ލީ. ދެން އަޅުގަ

އިރު ެއކި މަސަްއކަތް ކުެރވިއްޖެ. ެއިކ ހިސާބުތަކުަގއި އެކި  ،ވާތީވެ  އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަުތގައި ުއޅުއްިވ މީހަކަށް

ން ބޭުރގައި. ާރއްޖެއި އިގިނަ މަސަްއކަތްތައް ާރއްެޖއާ ވަރަށް  ،އަންހެނުންގެ ފެށިގެން ކުށްވެރިންނާ އިކުޑަކުދިންނާ

ކުެރވުނީމަ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ޙައްޤުތަަކކީ ގައި އެކި ފަންތީަގއި ަމސައްކަތްއެކި ހިާސބުންވީމާ، އެކި އެހެ

އިންސާނީ ަޙއްޤުތައް. އެހެްނވީމާ، މެއިން  ނުކުރެވޭ ކަމަކޭތެރޭގައި މެއިން ސްޓްރީމް ގެތަމަޢުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖު

ނުޑ މު. އްމަށް އިސްކަންދިނުން ވަރަްށ މުހިވީމާ، އެ ކަކަމެކޭ. އެހެން ސްޓްރީމްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދެން މައިގަ

ނޑު ހަމަ ކުރިމަތިލީ ސަބަބަކީ.  ގޮތެްއގައި އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ވީާހވެސް 

އަިދ  ،އިަރއްވަ ސުވާލުކު ވެސް ުކރުކޮށްގެ ފަރާތްޕުޅުން ސާފުކުރެްއވުމަށް ވީހާސްނާބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތެއް އީ ކުރުކޮށް

ެވސް ކުރުކޮށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވީހާ ތިކޮޅުން ޖަވާބުދެއްާވއިރު ެވސް ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ ގޮތުން

ނކުރިއަށް  އަުރވަމުން ގެންދާނަން އިނގޭތޯ. ދެްނ ފަހަރަުކ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ޑުގެންދެވުން އެދެން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ އިމްތިޔާޒަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު  ސުވާލަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރާވނީ ތިންގިނަެވގެން 

 އަރުވަން. 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 21ވެސްމެ. ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ  ޟާން މުބާރިކުއިނގޭތޯ. ރަމަ ސްނާބާ އީޙައިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަރު ރިއްޔާޝުކު

ނޫނީ މަސައްކަތްޕުޅުކުރެްއވިފަިއވާ ކަމަށް.  ،ކަންތައްތަުކގައި ުއޅުްއވީމޭ ގެވަންދެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ވަރަކަށް އަހަރު

ކޮްނގޮތަކަށްޯތ  ،ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ަރއިޓްްސގެ ހާލަތު އޮތީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ،ކިހިނެއްތޯ ދެކެަވޑަިއގަންނަަވނީ

 އިންސާނީ ަޙއްޤުތައް ނެގެެހއްޓޭ މިންވަރަީކ ކޮބައިތޯ؟  ؟ސިފަކުރަްއވަނީ

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ސްނާއީއާމިނަތު 

ަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ އްމު މީހެއްގެ ތަޖުރިބާއިން އަޅު އާ އަދި  އިއަޅުަގނުޑގެ މަސަްއކަތުގެ ަތޖުރިބާއިންނާ

ްނ މި ދާއިރާ. އެހެންވީމާ، އިންސާނީ ޙައްުޤތަކަކީ ައޅުަގނޑު ކުރި ހެންެއއްކުރަްނވެފައި އޮތް ދާއިރާއްކަތްމަސަ

ނޑުމެްނގެދެންނެވިހެން މެއިން ސްޓްރީމު އިންސާނީ ަޙްއޤުތަކަކީ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢުގެ  ؛ނުކުރެވޭ ހިނދެއްަގއި އަުޅގަ



  

އި ވެްސ ގަސް އަދި އިންސްޓިިޓއުޝަން ލެވަލް ޓިއުެޓްއގަިއ ވެސް އަދި ފަރުދީ ގޮުތން ވެކޮންމެ އިންސްޓި

ނޑުމެން މިހާ ިއންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ވާ އޮންނަންޖެހޭނެ ނޑަްށ ފެންނަނީ އަުޅގަ ހަަކ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެއއް ކަމަށް ރުދަނާކުރަންެވފައި އޮްތ ދާއިރާހަ އަިދ ދެއްކެމުންދަނީ. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް އިހެން ތަންކޮޅެއް ޅަފަތުގަ 

 އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެންދަނީ. 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 ،ޓުކުެރވިވަަޑިއގަތީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޮޓެކް ުޤވެރިވެ އުށް ވަަޑއިގަތުމަށް ޝަ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނައުހި

ނުޑ ދެކެނީ އިނގޭތޯ. މިސާެލއް ގަދާނެ ކަމަށް ނެގެހެއްޓި ގޮތުަގއި އިްއޔެ ހިނގި  ގެބޫލުުފޅުކުރެްއވޭތީ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ކޮމިޝަނަށް ވަޑަިއގަުތމުގެ ބޭނު މަން ރައިޓްސްއަީކ އުން އެްއކޮށް ގެއްިލްއޖެހެން. ހިކަމަކުން އަުޅގަ

ޭއގެކުރިން  ،ނަމަ ރިޕޯޓެއް ޫނނިއްޔާ ބަޔާެނއް ނެރޭ ކަުމަގއި ވަނީ އިންޑިޕެންޑެންޓް އިންސްޓިިޓުއޝަނަކުން ނެރޭ

ގޮތުަގއި  ގެމިސާލެއް  ؛ދިޔައީ؟ ސަރުކާރުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ުހއްދަެއއް ހޯދަން ޖެހެންޏާ ކޮންކަހަލަ ހާލަތަކަށްތޯ އެ

ކާރުގެ މުައއްސަސާެއްއގެ ސަރު ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ނެރުމުގެ ކުރިންމަން ރައިޓްސް ަވއިލޭޝަނަކާ އުސަރުކާރުން ހިންގާ ހި

ފު އެްއޗެއް ނެރެިފ ނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާޤާސިންގާ ޕްރީމް ކޯުޓން ބޮޑުށް ިއއްޔެ ސުހޯދައިގެން އިޫޝކުރެވޭ ގޮތަހުއްދަ

. ދެން ގެ ދަށުންނޫނުއަސާސީޤާޞަ ާގނޫނެއް ހަދާފައިވާ ބައެއް. މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ވަކި ޚާއްއުއިނގޭތޯ. ހި

ކޮންސްޓިިޓއުޝަނަްލ  ،ާގނޫނީ ،އިންޑިޕެންެޑންޓު އިންސްޓިިޓއުޝަން .ޕްރީމް ޯކޓު ކަހަލަ ބަެއއްސު، އިންޑިޕެންޑެންޓު

އަީއ. ތިމަންނަމެން ސަރުކާރުގެ  ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު އަމުރެއް އެޤާމީހުންެގ މައްޗަށް މިހާރު  ބޮޑީއެްއ. އެކަމަކު އެ

ތަކުން ތްޤްވާމީ ފަރާއައްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ ބައިނަލްސްޓްރީގެ ހުނޫނިއްޔާ އަދި ފޮރިން މިނި ،ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ

 ހުށަނޭޅޭނޭ. އެހެންވީމާ، ކޮްނކަހަލަ އަސަރެއްތޯ މިކަމުން ކުރާނެ ަކމަށް ދެކެވަޑަިއގަންަނވަނީ؟ ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެއް ވެސް 

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ސްނާއީއާމިނަތު 

ނޑަށް ހަ ،ނޭޝަނަލީރއާދެ! އިންޓަ ވެސް ބެލުމަކީ ވަރަށް  ޝަނަލީ ހަމަ މިއޮންނަ ގޮތްތައްނޭރމަ އިންޓަދެން އަޅުގަ

ނޑު މިހާތަނަށް ބޫލުކުެރވެނީ ައޅުަގނަޑށް، ގަސަަނލީ ޑަށް ޕާކަމެއް ދެއްތޯ! އެެހންވީމާ، ައޅުަގނ މުއްމުހި އަުޅގަ

ނޑަ ،ކޮްށގެންމަސައްކަތް  ސްބެްއގެ ެއއްވެ ކަށް އެްއވެސް ހިސާކުރަމުްނ އަިއއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މަސައްކަުތގެ ތެރޭގަިއ  ވެސް އައިސްަފއެއް އިންފުލުއެންސެއް އަދި ދުވަަހކު  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ނެތް. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއ  ،އޮންނަ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާ ކަުމގައި ވާނަމަ ވަގުެތްއގައި އެ އެ

 ގޮަތށް ކުރެވޭނެހެން. މަސައްކަތް އެންމެ އެެދވޭ 

  



  

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މަން ރައިޓްސް އުަވއިލޭޝަނަކާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ހި މަން ރައިޓްސްއުރުގެ ުވޒާރާއަކުން ހިންގާ ހިވިދާޅުވަނީ ސަރުކާތި 

ގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނެރެންޖެހޭ ހާލަތަށް އައުމަކީ ވެސް އިރުގައި އެ ވުޒާާރއެއް ތަޙުޤީޤުގައި ފަހުން ނެރޭ ކޮމިޝަނު

 ކަމެކޭތޯ؟  ކުެރވޭނެ އެކަން

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ސްނާއީއާމިނަތު 

ނޑު ހަމަ ސްއުހި އާދެ! އެ  ،އައީ އިނގޭތޯ. ާގނޫނުގައި މި އޮންނަނީކޮށްލާފައި ކިމްމަން ރައިޓްސްގެ ާގނޫނު އަޅުގަ

 ން މަަސއްކަތްކުރުން. އެހެންވީމާ، އެޝަރީޢަތާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ ލާމީއިސް އާއި ނޫނުއަސާސީ ޤާޤައުމެްއގެ 

ގާނޫނު  އޮތްން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މިހާރު މައުކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހިވަގުެތްއގައި އޮންނަ ގާނޫނަކަްށ ބަރޯސާވުމަ

ނޑު ކުރާ ގޮތް. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނުޑގެ މަސަްއަކތް ގޮތުން އޮތް ތަންދޭ މަން ރަިއޓްސް އުހި އިނީ އެ ަވުގތެއްގަ އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ިމ ދެންނެވިހެން އެގޮތަށް ނެރޭ  ކޮމިޝަނެއްގެ އެ ގާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން. ތި ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަ

ނ ރިޕޯޓުތަކުަގއި އަުޅަގނޑަށް ިމ ވީހާތަނަކަށް ެއއްެވސް ހިާސބަކުން އިންފުލެއެންސެްއ ައިއސްފައެއް ޑަށް ނެތް. އަުޅގަ

ކުެރޭވއިރުަގއި ވެްސ ަމސައްކަތްއްޔާ މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ޮހވިއްޖެ  ަގއި މަޤާމުތާ ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ކުރިއަްށ އޮތްގަ

ބޫެލއް ނުކުރެވޭ އިންފުލުއެންސެްއ ގަސަނަލީ ންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޕާހަމަ އެގޮތަށް އެ މަސަްއކަްތ ކުރެވޭނެހެން. އެހެ

 ްށ އިނގޭތޯ. އެގޮަތކަށް ައއިސްފާނެ ކަމަކަ

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 އަޅުަގނޑު އަސްލު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 އިރުގެ ރެންސެއް ނުދެން އިނގޭތޯ. އެހެން މުއައްސަސާަތކުަގިއ މިހާރު ތި އުޅުއްވި މި ދެންނެވި ވާހަކަައކީ ރެފަ

މަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނާ މެދުަގއި އިްއޔެ ހިނިގ ކަންތައްަތކުެގ އުހި ؛ގޮަތކަށް. މި ކޮމިޝަނުގެ އޮތް  ކަންތައްތައް 

ނޑު މި އަލިއަޅު  ގެ ކަެމއްތޯއޭ؟ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނިއްޔާ ކިހާވަެރއް އެއީ ވާލީ. އެހެންކަމަށްވަނީ ނަމަހީވާހަކަ އަުޅގަ

 ނަމަ.  ވަނީ  ނޫނިއްޔާ ސްޓޭޓްމެންޓެއް ވެސް ނުނެެރވޭ ކަމަށް .ވަީނނަމަހީ ޓެއް ނުނެރެވޭ ކަމަށްރިޕޯ



  

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ސްނާއީއާމިނަތު 

ނުކުެރޭވ  ބޫލެއްގަނޑަށް ައޅުގަނަފްސަކަށް  ލައާދެ! އެގޮތަށް އެ ނެރުނީ ދެއްތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު އަމިއް

ެއގޮތުން ނެޭރ  ،ރުން ެއގޮތަށް ފޯުރވާނެ ކަމަކަށްހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އިނގޭތޯ އެއީ އިންފުލުއެންެސއް ސަރުކާ

މަސައްކަތްކުރަން.  ބޫލުކޮްށގެން މި ނިކުންނީގައެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ެއގޮތަށް އިންޑިޕެންޑެންޓު ރިޕޯޓެްއަގއި. 

ކުރެވޭނެ ކަމަކަްށ އިންފުުލއެންސެއް ގޮތް އިނގޭތޯ.  ހަމަ ައޅުަގނޑަށް ފީލްވާދެޓްދް ވަޓް އައި  ސަނަލީއަޅުަގނޑު ޕާ 

ނޑަށް ހަމަ އެހެން ނުކުަރން ބޫެލއްގައަޅުަގނެޑއް  ނޑު ކުރިމަތިލީ ވެސް. ގަ. ދެން އަޅުގަ ބޫލުނުކުރެވޭތީ ައޅުގަ

މަސައްކަތަށް ުބރޫއަރާ ހިސާބުން ކަންނޭނގެ . ށްކުެރޭވނެ ކަމަމަސަްއކަތް ކޮށް އެއިްނޑިޕެންެޑންޓްއަޅުަގނޑު ހަމަ 

ނުޑމެން ތިކަމާ އިތުރަށް ވާހަކަދަްއކަން   ޖެހޭނީ. ންނަނަށް މެންބަރު އައިސްއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖަމީލް ހާރު ފަހުން އިތުރަށް ވަގުތު މި  އޮފްކޮށްލަްއވާ. އިލާ.ނިވަމައިކު  ؛ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ފުުރޞަތު: މައިކު އޮފްކޮށްލަްއވާ. އޮެވއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން. ދެން ޖަީމލް ޢުޘް މާނަށް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޢުޘް ޖަމީލް  މާނަށް އަޅުގަ

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު ދެން މި އިާނސަކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ޝު ށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

އަިދ ، ވެސް މިހިރީ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް އެކަޑަމިުކ ކޮލިފިކޭޝަން އިވަރަކަށް ބަލައިލިއިުރގަ  އަޅުަގނޑު ީސވީ ކޮންމެވެސް

، ހުރި. އެހެންވީމާއި އެބަވެސް މަަސއްަކތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެްނފަ އިމަލީ މައިދާނުގަހުރި ޢަ އިތުރަށް އެބައޭގެ 

ެރވޭނެ ައިދ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެްއގެ ޒިންމާާއއި އަދި އެ ކަންތަްއތައް ތަރައްޤީކުހިއުވެސް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން

ނޑު ގައެނގިަވޑަވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް  ދިމާވެދާނެ ޗެލެންޖުތަކާ ބޫލުކުރަނީ. ިއގަންނަވާނެ ކަމަްށ އަޅުގަ

ންަނވާ ކަންތައްތަަކކީ ފެނިވަަޑއިގަ ކުރުމަށް ޓަކައިޓްސް ކޮމިޝަން އިތުރަށް ތަރައްޤީމަްނ ރައިރާއްޖޭގެ ހިއު، އެހެންވީމާ

  ކޮބައިތޯ؟
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ނުޑ ކުމަން ަރއިޓްސް ތަ އާދެ! ހިއު ހުރި ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަދެންނެވިހެން  ިރންރައްޤީކުރަން އަުޅގަ

ނުޑ ފެށުނުއިރު ކުރަންވެފަ. ފުރަތަމަ މަން ރައިޓްސް މެއިްނ ހިއު ދަންނަވާލިހެން މެއިން ސްޓްރީމް؛ ކަމަކަްށ އަުޅގަ



  

 ޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަން ރައިތު ހިއު އަދި ތަފާ ން ައޅުަގނުޑގެ ަމސައްކަތުންނާއަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ެއކަ .ސްޓްރީމްކުރުން

ނޑުެމންގެ މީހެއް އަމިއްލަ  ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގޭ ކަންނޭނގެ ވެސް ކުދިކުދި މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުންދައިރުަގއި އަުޅގަ

 މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަްށ ޙައްޤުތަުކގެ ވާަހކަ ދެްއކުމަކީ، ވެސް. އެެހންވީމާ ޙައްޤުތައް ވެސް އަދި އިްނސާނީ ޙައްޤުތައް

ކަިއ މު ކަމެއް. ދެން ކުރިން އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން މެއިންސްޓްރީމްކުރުމަށް ޓަމުހިއް  ވެސް ހަމަ އީކުއަލީ

، ކަމެއް. އެހެންވީމާ މުރުމަކީ ވެސް ހަމަ އީުކއަލީ މުހިއްމި މަސައްކަްތކު އިމެދުގަ  އިތެރޭގަ އިންސްޓިޓިއުޝަްނސްތަުކގެ

އެަބ ލްތަކުގައި ތަފާތު މަސައްކަތް ޓަކައި ތަފާތު ލެވަ ކަތްކުުރމަށްސީކުރެެވނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްއަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފޯ

ނަލް ވަރަށް ިގނަ ކޮންވެންޝަންތައް ވެސް އޮތް އިންޓަރނޭޝަ އިއެއާެއއްކޮށް ސޮިއކޮށްފަހުރިހެން ކުރަން. އަދި ހަމަ

ނަޑކަްށ ނުފެނޭ އެހާ ބޮޑަކަށް އެ ކޮންވެންޝަންތައް ނަަގއިގެްނ އޭގައެބަ  ހެދޭ ކޮށް މޮނިޓަރ އިހުރި. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އީ އެ، ތަނެއް. އެހެންވީމާ  މު ކަމެއް ކުރަްނ ހުރި. ވަރަށް މުހިއްވެްސ އީކުއަލީ ހަމަ އަުޅގަ

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަ

އިތުރަްށ  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންހިއު ނީ މިހާރުިއތުރަށް އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަ  ޝުކުރިއްާޔ. ދެން މީގެ

 އިީމގަ ަޤއުމެއް ެދްއތޯ. ދެން އެހެންވީމާ،މުސްލިމު  100އިްނ  100އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  އި ތަރައްޤީކުރުމަށް ބަލާއިުރގަ

  ަތރައްޤީކުރުމަށް؟ ކީ ކޮބައިތޯއިންޓަނޭޝަނަލީ މި ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކަ
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، . އެހެންވީމާ އްމުކޮްށ ރިޒަރވޭޝަންސްަތކާ އެުކ ސޮއިކުެރވެނީއާ ސޮއިކުެރވޭއިުރަގއި  އިއާދެ! ކޮންވެންޝަންތަުކގަ 

ލީ ވެސް އަދި ހަމަ އިންޓަނޭޝަނަ ން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނާމަހިއު އިތަކާ ެއކު ސޮއިުކރެވޭއިުރގަރިޒަރވޭޝަން

ަގ ސޮއިކުރެވެނީ ވެސް ވަކި އޭ، އެހެންވީމާ .އެ ޤައުމެްއގެ ކަލްޗަރ، ސަގާފަތާއި ދީނަށް އިސްކަެމއް ދޭ

ނަޑކަށް ހިޔެ  ަގއި ކަމު ރިޒަވޭޝަންތަާކ ެއކު ދިމާވާނެހެނެްއ  އިބޮޑު މައްސަލަަތކެއް އޭގަ  އްނުވޭ އެހާވާތީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ަކންތައް ކޮށްފިކަމުަގއި ވާނަމަ.   އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަ

 . ނާސްރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ އީއާދެ! ޝުކު

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރވާފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަ  ދެން. އިށް އަުޅގަ



  

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

ޕްރީމް ކޯޓު ސު އި ގޮތުން ކޮށްލާނީ ިދެވހިރާއްޖޭގަ ގެމު ުސވާލެއް ހިއް. ައޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ މުނާސްޝުކުރިއްާޔ އީ

  އްތޯއޭ؟މަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނެއްވާ ހިއުހުއްޓާ ދެން ކީއްކުރަން ބަހަްއޓާ ނޫނީ ބާ
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ނޑު ޖަވާުބދޭން މި  ޒުރުވެިރވަން. ވަގުތު ޢު ތި ސުވާލަށް އަުޅގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ށް އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތެއް އަުރވާނަން. އާދެ! ޝާހިދަ

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 އި. އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފާއިތުވި ދުވަސްތަުކގަ ނާސްބާ އީދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙައާ

އެ އޮންނަ  އިއިެރްއގަ . ސަބަަބކީ އެއިގެ ގޮުތގަ އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީ ޝަްނ މި ފެނިގެން ދަނީރައިޓްސް ކޮމިމަން ހިއު

ގޮތުން މިހާރު މި ތަން. އެ  ބޮޑަށް ބުަރވެ ރިޕޯޓުަތކާ ެއއްޗެހި ނެރެމުން އަންނަ  ސަރުކާރަކުން އަންގާ އެންގުްނތަކަށް

ންދަނީ އެގޮތަށް. ޙަޤީޤަަތީކ ގިނައިން މި ފެނިގެވެސް ައޅުަގނޑަށް ހަމަ  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންހިނގަމުންދާ ހިއު

އެްއ ނޫނީ އިންޑިޕެންޑެންޓު ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ކޮމިޝަނަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާ  މަން ރައިޓްސްހިއު

 ފެނިގެން މި ދަނީ.ތަން  ސަރުކާރާ ގުޅިލާމެހިގެން ަސރުކާރުން އަންގާ އެްނގުންތަަކށް ރިޕޯޓުތައް ނެރެމުން އަންނަ

ނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެެގން  އިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުގަ ޚާއްޞަ ، މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާއަުޅގަ

އޭ މިހާރު މިސާލަކަށް އަށް ކިާހވަރެްއގެ ޔަޤީންކަެމއް ދެއްވަާފނަންތޯމި ކޮމިޓީ ކިހާވަރެްއގެ ޔަޤީންކަެމއް އެަބ އޮތްތޯ،

 ިއ ސަރުކާަރކަށް ނުބަަލއި މިނިވަންަކމާ އެްއކޮށް ަރއްޔިތުންެގ ޙަްއޤުގަ ،ނަމަ އްަޔންކުރެވިއްޖެ މި ކޮމިޝަނަށް ޢަ ނާސްއީ

  ތޯ؟ރެްއެގ ޔަޤީންކަމެއް އެަބއޮތްކިހާވަ ؟ހުރިތޯތައް ނެރުނުމުގެ ޤާބިލުކަން އެބަމި ރިޕޯޓު

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ނާސްއާމިނަތު އީ

ނޑު ހަމަ މަސައްކަްތކުރަްނ އަުޅގަ ، އެހެންވީމާ ޖެހޭނީ.އެބަ ޮއވޭ ެއގޮތަށް ކަމަށް ރިޕޯޓު ެނރެން އިއާދެ! މި ގާނޫުނގަ

ނެރުން ެއއީ  ސްތައްޓްޑިކް ފާތު އެހެނިހެން ވާތަ މަސަްއކަތްކުރުމަށް ަޓކައި. ދެންކުތީ ވެސް މި ގާނޫނާ ެއއްގޮތަށް މި ނު

ނޑު ގަ އެހެން ކަމެއް އަދި ނޑު މަސަްއކަތްުކރާނީ މި، ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާކަމަށް ައޅުގަ މި އޮތް  އިގާނޫނުގަ އަުޅގަ



  

ނުޑގެ ހުރި  ނޑަކީ ެއްއވެސް ިސޔާސީ ޕާޓީއެްއގަ  ތެދުވެރި؛ގޮތަށް. ދެން އަޅުގަ  އި އުޅެފަ އިއަދި މިވީހާތަނަށް އަޅުގަ

 ގވެސް ނޫން. އަދި އަބަދުވެސް އިންޑިޕެްނޑެންޓުކޮށް މަސައްކަްތކުރާ މީހެއް. ވަރަށް ޗެލެންޖިން ހުރި މީހެއް

ނުޑގެ؛ްނޖެހެނީ. އެކަމަކުންނަމި ނުމަސައްކަތަކަށް  ނޑުެގ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅުަގނޑު މި ކުާރ  ހަމަ ކު އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑު މި ނު ތިއްެބވި  އިަވގުތެްއގަ  ގޮތަކަށް ދާކަމުަގއި ެވއްޖެްއޔާ އެ ނޫން ކުންނަކީ މިގޮތަށް. މިއިތުބާރާ އެްއކޮށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހޮވި މަޖިލީހަކަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް  އިތެްއގަވަގު ވަގުތެްއގެ ސަރުކާރަށް ނޫނީ އެ އެ ބޭފުޅަކަށް ފެނި؛

 ބޫލުކުރަން. ންމަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަނި

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ށް އެހެްނ ވަނިކޮއިއިނގޭތޯ. ގާނޫނެްއ ހެދިފަ ވެސް ހަމަ މި އުސޫލީ މައްސަލަ އަޅުަގނޑު އެހެން ފާހަގަކުރީ 

ނުޑވާތަެކއް ހަދަގަިއޑުލައިން ނޑުާވލި ކަމެއް އިްއޔެ ހިނގީީތވެޤާ ، ލައި ިއގެން ގާނޫނުގެ ބާުރކަ  ،ނޫނުއަސާސީގެ ބާުރ ކަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރި ގޮތެްއގެ ސަބަބުން.  ްތ މިހާރުލަތު އޮތް ގޮން ވަަޑއިގަންަނވާ ޮކމިޝަނެއްގެ ހާތި ބޭފުޅު

ނޑަށް އެނގޭީތވެ އެކަންކަމު ކުރަ ކަމަނާ މި މަސައްކަތް ގެ ކޮންސަރން. ްއވާއިރު އެ ކަންތައްަތއް ދިމާާވނެކަން އަުޅގަ

ލަތު މިހާރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހާ ރާއްޭޖެގ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑު ދެން

ކަމަށްތޯ  މާޢަތްތަކުން ސިފަުކރަނީ ކޮންގޮތަކަށް ޢިއްޔާަތކުން، ޖަސާނީ ަޙއްޤުަތކާ ބެހޭ ބޮޑެިތ ޖަމުއެިކއެކި އިން

 ވަނީ؟ އިބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެއީ ކޮންފަރާތަކުންތޯ ނެރެފަ ފަހުން މިކަމާ  ދެން އަދި އެންމެ ކެވަަޑިއގަންނަވަނީ؟ދެ

. މީެގ ނެެއއްކުަރްއވާހުރިހާ ސިޔާަސތުތަކެއް  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިފަދަ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ވަަޑއިަގންނަވާއިރު މި

 ެކއް. ެއއީ ކޮން ަބއެއްތޯ ނެރުނީ؟ަވކި ގޮަތކަށް ކަންތައްތަ އިވާނީ ރިޕޯޓެއް ނެރެފަ އިދުވަސް ކުރީގަ  ދެތިން

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ނާސްއާމިނަތު އީ

 އި އަޅުަގނޑު ިމއައީ ހަމަ ވަރަށް ހަލަބޮލިކަމާ އެުކ މި ހުރިހާ ކަމަކާ ދުރުގަ  ،ނަމަ އާދެ! ހަމަ ތެދުތަދަށް ދަންނަވާ

އެއް އުޅޭތީެވ އިލީ ކުޑަ މައްސަލަޢާ ލީ. ދެންވާދަންނަ އިާލފައި ައޅުަގނޑަށް ުގޅައިހަމަ ކުއްލިައކަށް ިއއްެޔގަ އިޅެފައު

 މި  އިވަރަށް ދުުރގަ، ައއީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮންމެހެން މިކަމަށް އަންނަންެވގެން އަުޅަގނޑު މި އެނބުރި

ދަގޫ. ނވަގުތު ދަންނަވަން ކުޑަކޮށް އު ރިޕޯޓެއް ަކމެއް އަޅުަގނޑަށް މިެޒކްޓްލީ ކޮންއިންިތއަްށ އެގް، އެހެންވީމާއުޅެނީ. 

ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެމުން ތަފާތު  އިތަކުގަ ވިހެން ހަމަ ވަރަށް ހެޑްލައިންވިދާޅު ތި ހެންނަމަވެސް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިއެ

ނުޑެގ ވަރަށް ގިަނގުނަ ވާހަކަތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި އެބަ ދޭ،  ނޑު ކުރިްނ ދެންނެވިހެން އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑަްށ އެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަްށ ކުރެވެން އޮތް މަސަްއކަތެއް  އިަވގުތެްއގަ  ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަކުްނ އަުޅގަ



  

ޫނނިއްޔާ ކުރެވޭ ުސވާލުތަުކގެ  އިއަޅުަގނޑު ކުރާނަން. ދެން އިންޓަރނޭޝަނަލީ އެ ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގަ

ނޑު ޖަވާބުދާރީވާނަން. ޖަވާބުދާ  ރީވާން އޮތް އެންމެ ިއންޑިޕެންޑެންޓުކޮށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެ

ގޮތަކީ ފްޫލޓެއް މި އޮންނަނީ އިނގޭތޯ.  ހާރު ވާަގނޑު ހަމަ އަރަތެއް ކަހަލަ އެއްެޗއް ކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. މިއަޅު

ވުން ަޖވާބުދެްއވަންީވ ސްޕެކްޓިމަން ރައިޓްސް ރަިއޓްސް ޕާ ހިއު ޓެއް ޮއއްާވ ތިން ކުދިްނ މި ތިބެނީ. ދެން ހަމަފްލޫ

ގެ ނާސްލިބެންޖެހޭނީ އީޓު ިއން ކޮން ުކއްޖަކަށްކަން އެ ފްލޫބޫލުކުރަްއވާ ގޮުތަގއި ެއ ތިން ކުދިްނގެ ތެރެ ގަ ނާސްއީ

ޓު ކުޅެން އެނގޭ ުކއްޖާ. ދެން ދި ކުއްޖާ. އަނެއް ކުއްަޖކީ ފްލޫޓު ހެއިނގޭތޯ. ެއއް ކުއްޖަކީ އެ ފްލޫ އިއެުކގަ  ރީޒަންއާ

ޓު ތޯ އެ ފްލޫކާކަށް، އެހެންވީމާޓު ބޭނުންވޭ. ވެސް ފްލޫ ތިން ކުދިން، ރު ުކއްޖެއް. އެހެންވީމާ ރަށް ފަގީހުރި ކުއްޖަކީ ވަ

 ؟ދޭނީ

 

  ވާހަކަެދއްެކުވން: ނާސްއާމިނަތު އީ

ތީަގއި ައޅުަގނުޑ ން މި ޖެހުނީ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ތަްނކޮޅެްއ ޓެްކނިކަލްވާ ؛އާދެ! މިހާރު ތި ކުަޑކުޑަ

ޓެކްނިކަލް ޕާސްެޕކްިޓވް އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ެއސިސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު  ފްރޮމް އަހަދާނީ އެސިސްމަންޓެއް 

ނޑު ބަލާމިސާލަ ކަން ބޮޑީ ކޮން ކުއްޖަކަށްތޯ ެއއްެޗއް ދޭން. މިސާލަކަށް، އެ  ކުއްޖަކީ އެ ީނ އެންމެ ޙައްޤުކަށް، އަުޅގަ

ބޭނުންކުރީ އޭނަގެ އަމިއްަލ ފައިސާ ނެތިގެން އެކަމަްށ  ކުވެދާނެ ހެދި ކުއްޖާއަށް ފްލޫޓުފްލޫޓް ބޭނުންކޮށްގެން ފަހަރަ

ސްޓްމަންޓެްއ މަށް ވެސް އިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް އެސެ ރޫރީ ކަޫނނިއްޔާ އެކަހަލަ ކޮންެމވެސް ޒަ .މިސާލަކަށް، ބޭނުންެވގެން

ނުޖެހިއްޖެ ޗެްއ ހަވާލުުކރާނީ. ހަވާލުކުރަންލާކަން ބޮޑު ފަރާތަކަށް އަުޅަގނޑު އެ އެއް ންމެ އަޢުހެދުމަށްފަހު އެ

 ހަވާލެއް ނުކުރާނަން. އެްއވެސް މީހަކާހާލަތެއްގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮތްތޯ ސުވާެލއް؟ އަދި އެބައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެ



  

އޮތޭ އިނގޭތޯ.  ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްަގއި ބޮޑު ބޮމެއް އެބަ ގެނީ މާލޭރު ލިބެޚަބަ ހަމަ މިއަދު މިސާލަކަށްމާލޭގައި 

ނޑު ދެން، މިސާލަކަށް، އަުޑިއެވނީ އަޅުަގނޑޭ އެ ބޮން ޮގއްވާލަން މި އު ޅޭ މީހަކީ. ެދން، ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ނޑަްށ އަނިޔާކުރީހައްޔަރުކޮްށގެން؛ ައޅުަގނޑު ހައްޔަރުކޮށްފަ ނުޑގެ ދަރީންނަށް، ޫނނީ އަޅު .މިސާލަކަށް ިއ، އަުޅގަ ގަ

ނޑު މިސާލަކަްށ، މަރާލީ އިނގޭތޯ. މަރާލައިފި ދަރިއަކު މަރައިލާނެ ކަމަށް އެންގީ.  އަްނގާފައި މިސާލަަކށް، އަުޅގަ

ނުޑ  ،ވާނަމަ މުގައި ކަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެުރއްވާނީ ކޮންކަހަލަ ރިޕޯޓެއްތޯ؟ މި ދެންނެވީ، އަުޅގަ

. އެކަމަުކ، މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތް ންގެްނ އެންމެގޮަތކީ ހަމަ މާލެ ހަމަ ގޮވައި ވާ ނުލައިފިއްޔާ މިމަރައި

 ކުަރްއވާނަންތޯ؟މެންަބރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން އެކަން ކުށްވެރި ޝަނުގެހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމި ނާސްއެ ހާލަތުގައި އީ

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ނާސްއީއާމިނަތު 

ނޫނީ އެނގިއްެޖ ނަމަ،  ކުރާކަމެއް މީހަކު ރިޕޯޓު މިފަދަ އެަބއޮތް ދެއްޯތ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގަިއ 

އިންސިސިޓިއުޝަނަކުން ވެްސ މީހަކު އަމިއްލައަށް ނަމަވެސް އެހެން  އެނޫނީ ކަމުގައި ވާނަމަ އަމިއްލަ ފަރުދެއް ވެސް 

ތަނަކަްށ ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރަުކ އަދި ހިއުމަން ަރއިޓްްސ  ެވއްޖިއްާޔ އެ ކަުމގައި ފިއަންަގއި

ުތގެ މަތީން ައޅުަގނުޑ ެއކު ދާންޖެހޭނެކަން. އެހެންވީާމ، ޭއަގއި މި ގާނޫނުަގއި އޮްތ ގޮ ކޮމިޝަނުގެ ުމވަްއޒަފުންނާ

ދަނީ އިނގޭތޯ. ކުރާނަން.  ދެން؛ ތި ފަހުްނ ކުރެްއވި ުސވާލާ ހަމައަށް މި އި. އަޅުަގނޑު ައދި ކޮށްފަޢަމަލުކުރާނަން

މުކޮށް ދެއްތޯ. ން ނެރެންޖެހޭނެ ރިޕޯޓެއް ނެރޭ އާއްއަދި އެކަމުަގއި ހިއުމަންޓް ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު އި،ކޮށްފަ

 ވެސް  އްޔާ ކުށްވެިރވާ ފަރާތެއްވެއްޖެ  ރިޯޕޓެއް ވެސް ނެރޭނަން. ކުްށވެރިވާ ކަމުަގއި އްޔާއޮތްކަމުަގއި ވެއްޖެ 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ނުކުރެވޭނެ. އަޅުަގނުޑ ޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ނެރޭނީ އެންމެ.... އަޅުަގނޑު ޭއގައި ނެރެންބަޔާންކުރާނަން

ނޫން. ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެ ސުވާެލއް ކުާރ  ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ނުކުރެޭވނެ އަނިޔާެއއް އިނގޭތޯ. ައނިޔާއެއްގަ

ނޑަށް ޖަވާުބ ވެސް ެދވޭނީ. އެއީ އޮން ުޓ ދަ ޕޮއިންޓު ނުދެވޭ ހެން އަޅު ގޮތުން ވެސް ހުންނާނެ  ކަހަލަ ޖަވާބުތައް ގަ

ކުރަްއވާ ގޮުތން. އެހެންވީމާ، އޭަގއި ކުށްވެރިކުރާ ހިސާބުތަކެއް ވެްސ އަންނާނެ ދެއްތޯ. ހިއުމަން އިނގޭތޯ ސުވާލު 

މިާސލަކަށް، ފުލުހުން ވެސް ެއަބ  ވެސް. ހުރި އެހެން އިންްސސިޓިއުޝަންތައްޓްސް ކޮމިޝަން އޮތް ހާލަތުގައި އެބަރައި

ބައެްއގެ ރޯލެއް އަދާކުރާނެ.  އެ ،ތިބި. އަދި އެހެން ދާއިރާތައް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެބައެްއގެ ޒިންމާއެއް 

ނުވަނީ  ،ކުްށވެރިވަނީ މެން ނިންމާނީކީ މިސާލަކަށް، އަުޅަގނޑު ނޭނގެރައިޓްސް ކޮމިޝަެނއް ނޫން ކަން ހިއުމަން

 ން. އެެހންނަމަވެސް، ެއ މީހާގެ ޙައްަޤށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ހިސާބުން ވަިކ ފަރާތަކު ،ކާކުތޯ. އެކަން ނިންމަނީ ަވކި ބަޔަކު

ކެއް ައޅުަގނޑު ކުރާނަްނ ޭއަގއި ކުރަން އޮންނަ ކަންތަްއތަ ،އިންވޯްލވެ އިހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އޭގަ 

 ވެސް. ހަމަގައިމު

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. . ިއއްޒަތްތެރި ރޮޭޒައށް ފުރުޞަތެއްއަޅުަގނޑު، ޝާހިދު ދޫކޮށްލެއްވީ މަިއކު އޮފްޮކށްލާ! އާދެ!ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

މު ޚިދުމަތްތަކެއް ވެސް ހުންނެވީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ަވރަށް މުހިއްވަރަށް ބޮޑަށް މަުރޙަބާ. މިހާރު ނާސްއީ

ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ިތ . އަދި ހަމަ ވަރަށް ބޭނުންތެރި މަޤާމެއްަގއި ހުންނަވާފައި މެްއަގއިކޮށްދެއްވާ މަޤާ

ސް އަުޅަގނޑަށް ތުތަކާ ވެމުގައި ކުރާ މަސްއޫލިްއޔަރު ތި ހުންނެވި މަޤާއިުރގައި މިހާވަަޑއިގަންަނވަނީ. ވަަޑިއގަންނަވާ

މިހާރު އެހެރަ ، ހީވާނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފަހެން ތި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ

 އްޤުތަާކއި ޑޮމިސްޓިކު ޓްސް ކޮމިޝަންގަިއ ުކޑަ ކުދިްނެގ ޙަތައް ބޭނުންކޮްށގެން ހިއުމަން ަރއިއެކްސްޕީިރއަން

 ބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ؟ަކންތައްތަކެއް އެބައޮތް ކަމަށް ގަ ވައިލަންސާ މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ހުއްުޓވުމަށް ކުރެވިދާނެ 

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ނާސްއާމިނަތު އީ

ނޑު މިހާރު އަިދ  ،ސް މަސައްކަެތއްވެސް މި ކުރާ މަސައްކަުތގައި ކޮންމެ ދުވަހަކީ ެވސް ހިއުމަން ރަިއޓްއާދެ! އަުޅގަ

އިންސްސިޓިުއޝަންނަކުން ެއ ސައްކަތްތަެކއް. މިސާަލކަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ވެސް ގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ މަ

އަިދ  ،އްޔާ ހިއުމަން ރަިއޓްސް ެއބަ އާދޭ، ފާުރވެރިވޭ އެދެޭވ ޮގތަކަށް ނުކުރެޭވ ކަމުަގއި ވެްއޖެ މަސައްކަތް އެންމެ

ނޑުމެންދެން، ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ރިޕޯޓު .ބަލަން އެބަ ތިބޭ ނުޑ ނާ ހިސާބަށް އެބަ އާދޭ. ހަމަ ޚުތައް އަުޅގަ ދު އަޅުގަ

ުސވާލެއް.  އާެދއޭ ދުާވލަކު އެބައިޓްްސގެ ކަންތަްއ ހާދަ ބޮޑޭ. ބުނެވޭ ހިއުމަން ރަ  އިފަހަރަށް ހުރެފަ ވެސް ބަެއއް

ނޑަްށ  ކުރި ފަހުން ން ޖެންޑާއަށް ޖޮއިންއަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފަހު ވަރަށް މުހިއްމު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް.  އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު ލިބިގެން ހަޤީޤަތުގައި އަދި ފާރުވެރިވާނެ ބަަޔކު ތިބީމަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  މަސައްކަތްކުރުުމގައި

 ދުވަްސވީ ނުންނާިއ އަދި އުމުރުން ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެ މަސަްއކަތުގެ ތެރޭން ތި ވިދާުޅީވ، އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ

ނަށް ގަރީ އަޅުަގނޑުމެންމަ އީކުވަލީ އިމްޕޯޓަންޓް ދެ ކެޓެމީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ ވެސް ހަ

ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެންާދ  ހަމަ އެއެއް ނޫން. މި މަސައްކަތުަގއި އަދި ހަމަ ގެއެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ނިގްލެކްޓުކުެރވޭ. 

ނޑު  ހުރިހާ މަސައްކަތުގައިހަމަ  ނޑުގެ ޓެކްިނކަީލ ޕްލަސް އަދި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިމަތިލީ.ށް މަސައްަކތްކުރެވޭނެކަުމގެ ޔަޤީއެންމެ އެދެވޭ ގޮތަ  ންކަން ޮއތީމަ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހު ސުވާލު.



  

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ދެން، ފަހުން އެ ވާހަކަ ނޑު ުސވާލެްއ ނޫން އިނގޭޯތ ދަންނަވާލަން އޮީތ. އަުޅގަ ައކަްށ އަުޅގަ

ެވސް ވާތީ ވީހާ މިނިވަން މުއައްސަާސއެއް ކަމަށްވަންޏާ މިއީ  ކަމަށް މަށް ހޮވިވަަޑއިގެންފިބޭނުންވަނީ ކަމަނާ މި މަޤާ

 ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.ންނަށް ޚިދުމަތްުޅަގނޑުމެއެީކގަިއ، އަ މިނިވަންކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑއިުނގަންނަވާހެން މިހާރު ދެން  .އާދެ! އަުޅގަ

 ވާލަން އިނގޭތޯ. އެއް ކަމަަކށް ނޑު އެަބއޮތް ދެތިން ސުވާލެއް ދަންނަނިންމާލަން ހިފަނީ މި. ނިންމާލުމުން އަޅުގަ

ނޑަށް ކޮންެމވެސް ވަަރކަްށ ފާހަގަކުރެވޭ އެބަ ބޭރުެގ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ވީހާވެސް ުކރުކޮށް ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

ނުދޭ ްއ ގާނޫނުތަކަްށ ތަންއެބަ  އިނޫުނއަސާީސއާާވ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާހިއުމަން ރައިޓްްސއާ ފައިްޓުކރައް

ނޑު މި އިޝާާރތްކުރަނީ ބައެއް ކަހަލަ ކަންަތއްތަކަ އް ކަހަލަ ސާފުކޮށް ދަންނަަވިއލާނަން. ލާދީނީ ބައެށް. ދެން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މަން ރައިޓްސް ތްރޫކޮށް ވެސް ފައިޓްކުރަން މަސަްއކަތްކުރާރާއްޭޖގެ ހިއުކަންތައްތަކަށް ދިވެހި ކަން އަުޅގަ

އެކަހަލަ ، ރި އެނގެން. އެހެންވީާމ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެްއތޯ ދެކިވަޑަިއގަންނަވަނީ؟ ެއަކހަލަ ފުރުޞަތެއްއެބަހު

ނޑުެމންނަށް ފެންނާނެތޯ؟ ކުރަްއވާމަޤާމަކަށް ގޮއްިސއްޔާ މަސަްއކަތް  ތަން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ނާސްއާމިނަތު އީ

 މި އޮންނަނީ ރިޒަވޭޝަންސްތަކާ  އިކޮްނވެންަޝނެއްަގއި ސޮިއކޮށްފައަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެިވހެން އެއްވެސް 

ނޑުމެން އެބަ އެ ޖެހޭ ރިަޒވޭޝަްނތަކުގެ މަީތގަިއ ތިބެން. މިާސލަކަށް، އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކޮށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ބަެއއް  ،. ބަެއއް ކަހަލަލާދީނީ ދެއްތޯ އެ ހަމަ މިސާލަކަށް، ތި ވިދާުޅވީލާއިުރގައި ތަފާތު އެކި ޤައުމުތަކަށް ބަަލއި

ނޑު ކުރިން ދަންނަވާލިހެްނ  ކަންތައްތަކަީކ އެ ަޤއުމެްއގަިއ ހަމަ ވަރަށް ފައިޓްކުރޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ ިރޒަވޭޝަންަތއް ރިޒަވޭޝަންަތއް އޮންނަހާ ފަރާތުން މިސާލަކަށް، ޔޫ.އެން  އަނެްއކާ އެ ؛ހިނދަކު އަުޅގަ

 ުއމެއްަގއި ވެސް އެ އޮންނަ ިރޒަވޭޝަންަތކަށް. އެހެްނވީމާ،ސް ަހމަ އިޙްތާރުމުކުރޭ ކޮންމެ ޤަ ކުން ވެ ޢިއްޔާތަފަދަ ޖަމު

މަ މައްސަލަެއްއ ކުަރއްވަީނ ވެސް. ެއހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ީހވަނީ މީގަިއ ހައަނެއްާކ ެއ ކްލޯްޒ ޮއެވގެން މި ސޮއި

 ހެން އެކަުމގައި.ދިމައެއް ނުވާނެ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 



  

މުތަކަށް ދާ ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ އެ ިފކުރު ފަދަ މުއައްސަސާަތކަށް މިފަދަ މަޤާއަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ ެއއްކަހަލަ މި

އެހެން ވަންނަްނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު މަޑުމަޑުން ދޭން  ވެހިން ތަޖުރިބާކޮށްފީމު ދެއްތޯހުރީމަ ދި

ނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާކުެރިވފަމަސައްކަތްކުެރވޭ ތަން. އެހެންވީ ނޑު ިމ  އިމާ، އެކަހަލަ ވިސްނުން އަުޅގަ ހުރީމަ، އަުޅގަ

ީއ ހެްއވާ ވާހަކަައކަށް ފަހަރެއްަގއި ެއަކމަށް ފައިޓްކުރަްއވާ ބޭފުޅުންަނށް އެ ،ސުވާލު ދެންނެވީ. ބަެއއް ޭބފުޅުންނަށް

ނޑުމެން މާތްވެގެން  ވާ އިސްލާމް ދީާނިއ އެްއޗެހި، އަދި ރާއްޭޖގެ ވެދާނެ އެ ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ގާނޫނުތަކާިއ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި މިހިރަ ކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ ބަަޔކަށް މީކީ އަނެއްހެްނ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ހިނިއަންނަ ސުވާލަކަށް ނުވާނެ. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ، އަުޅގަ

ފަހަކުން ދެން އެންމެ ބޮޑު ަޚބަރު މިއީ ހިއުމަން ރައިްޓސްާއ ގުޭޅގޮތުން މި ނެރުނު ރިޕޯެޓއްަގއި ުކޑަކުދިންނަށް ވެސް 

މަރުގެ އަދަބު ދޭ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި. ެއކަހަލަ މޭރުމަކުން ވާހަކަދައްކައި، ރާއްޖެ ވަރަށް ބަދުނާމުވާ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވޭ. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ރިޕޯޓުތަކާއި ނޫނިްއޔާ ަޤއުމުަގިއ  ގޮތަކަށް ރިޕޯެޓއް ނެރުނު ކަަމށް އަުޅގަ

ނުހިނގާ، ނޫނިއްާޔ ޤައުމު ަބދުނާމުވާ ގޮތަށް އެފަދަ ރިޕޯުޓތައް ނެރެފައި ހުރީމަ މި ަކންކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ކަމަނާެގ 

 ؟ ޚިޔާލުފުޅަކީ، ދެެކވަަޑިއގަންނަާވ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ

 

 ނާސް ވާހަކަެދއްެކުވން:އާމިނަތު އީ

އާދެ! ހަމަ ފުރަތަމަ ތި ސުވާލުގެ ފުރަތަމަ ބަޔަށް ޖެހިލާނަން އިނގޭތޯ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެްއގައި ެވސް 

ކުޑަުކއްޖެއް ކަުމގައި ިވޔަްސ ކުށެއް ކޮށްފިކަމުަގއި ވެއްެޖއްޔާ ުކއްޖެްއގެ ރައިޓެއް އެޯކޑިންގ ޓު ދަ ސީ.އާރު.ސީ، 

ންޝަން އޮން ރައިޓްްސ އޮފް ޗައިލްޑް ނޫނިއްޔާ ޖުެވނައިލްސް ޑިޕްރަިއވްޑް އޮފް ދި ލިބަޓީ )ޖޭ.ޑީ.އެލް( އިން ކޮންވެ

ބުނާ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އެއީ ކުޑަުކއްޖެްއގެ ޙައްެޤއް ުކޑަުކްއޖަކަށް އަދަބުދިނުމަކީ. އެކަމަުކ އަދަބު ދޭން އޮންނަނީ ވަިކ 

ތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ވެސް ފުރަތަމަ މީހުން މެރުމެއް ނޯވޭ ދެއްތޯ. އުސޫލަާކއި ގޮެތއްގެ މަތީން. އަދި މާ

ފުރަތަމަ އޮންނަނީ މީހަކަށް، ކޮންމެ މީހެއް ކަމުގައި ވިަޔްސ އެ މީހަކަށް ހެރެސްޓޭޓިވް ަޖސްޓިސްގެ ޕާސްެޕކްޓިވް މި 

އެ މީހަކަށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް އޮންނަނީ. އިސްލާމް ދީނުން އައި ެއއްެޗއް އެއީ ެދއްތޯ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ 

ގެންނައުމަށް މަސައްކަްތކޮށްފައި މެނުވީ އަދަބެއް ދޭކަްށ ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، މީަގިއ ކުދިން؛ ޙުކުމެއް ކޮށްފާނެ. 

ތަންފީޛުކުރުން މީަގއި މި ޮއންނަނީ. މިހާރު އަންޑަރ އެިއޓީން ކުއްޖަކަްށ ެވސް ޙުކުްމކުރަން އެބަ ޮއވޭ ެދއްތޯ ެއ 

ިއގައި ތެޅުމަށް. އެެހންނަމަވެސް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެބަ އާދޭ ގަާވއިދުތަެކއް ހެދިގެން ެއކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކުއްޖާ ގަ 

ކޮންމެ އެހެން ތަޅާކަްށ ނޫން މި އުޅެނީކީ. ތެޅުމެްއ ނޫން. އެކަމަުކ ެއ ުކއްޖާ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެންނަން. 

ށް ބާުރައޅަން ެއގޮތަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ުކޑަުކއްޖަކު ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެބަ މަސަްއކަތްކޮ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި  މެރުމަށް ޙުކުމެއް ިއއްިވކަމުަގއި ވިޔަސް އެ ުޙކުމެއް ތަްނފީޛުކޮށްގެންުނވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ



  

ނޑުމެން ހަމަ ގަސްތުަގއި. އެހެްނވީމާ،  ނުވެސް ކުެރވޭ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުން މުހިއްމު އަޅުގަ

ރިޕޯޓުތައް ލިޔެޭވއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ރިޕޯޓުތަްއ ލިޔާ ގޮތުން ވެސް އެބަ އެކަހަލަ މައްސަލައް ދިމާވޭ. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަކީ ވެްސ ހަމަ ސަރުކާރުގައި ފެށުނީްއސުރެ ވެސް އުޅެމުން، އެފަދަ ރިޕޯޓުތަކުގައި ސަުރކާރުެގ 

ޓުތައް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާ، ޔޫ.އެންއަށް ފޮނުވާފައި ރިޕޯޓުަތއް ލިޔެފައި ހުރި މީހެއްެގ ސައިޑުން ހަމަ ރިޕޯ

ނޑަށް ހީވަނީ ރިޕޯޓު ލިޔެވޭ ގޮތުން ވެސް  ހައިސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑުމެްނ ލިޔަނީ ވަކި ގޮތަކަށް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

 ފަހަރެއްގައި އެހެން ދިމާވެދާނެހެން.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަނެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ާފހަގަކުރަން ބޭނުންވާ؛ މީ އަުޅަގނޑުެގ އެންމެ ފަހު ސުވާލު ިއނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ހަމަ މި 

ނީޑަގއި އިނެދގެން ވަރަށް ފަހުން މިއަދު މި އޮތް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ބޭުފޅުން މި ތަނަށް ގެނެސްގެްނ  ގޮ

ކޮށް ހެދުނު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިފައި ބައެއް ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ސުވާލު

އެބަހުރި ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކާ އެްއޗެހި؛ މިސާލަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްްސގެ ޤާނޫނުގައި މި ހުންނަނީ ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން 

ންޏާ ނޫނިއްޔާ ބަޔާނެއް އެްއޗެއް ނެރޭ ކަމަށް ވަންޏާ ވަކި އުސޫލުަތކެއް ފޮލޯކޮށްގެްނ ރިޕޯޓެއް އެއްެޗއް ނެރޭ ކަމަށް ވަ

ނުޑ  ނެރެން. އެހެންނަމަވެސް އެ އުސޫލުތައް ފޮލޯނުކޮށް ެވްސ އެބަހުރި ބަޔާންނެރެފަ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ދު ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ، މީަހމަ މިސާލެއް ދަންނަވާލަން ެވގެން. މިސާލަކަްށ ބުނާ ކަމަްށ ވަންޏާ ަރއީސް ނަޝީ

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުެރއްިވ ދުވަހު އެބަހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިާޔތައް ލިބި އަތް ބިނދުނު ކަަމށް ވެސް. ހިއުމަން ަރއިޓްްސ 

ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސާ ވިދާުޅވި، ތިމަންނައޭ ރިޕޯޓުކުރީ އޭތި. ކޮށްގެން ތިމަންނަ އެ ބަާޔނަށް ތާއީދު ެވސް ކުރީމޭ. 

ގޮތަށް ނެރޭ  ޤައުމީ ފެންވަރެއްަގިއ އަދި ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދުނިޔެއަށް ހާމަވާ އެހެންވީމާ، ގަބޫލުފުޅުކުރަްއަވންތޯ

ދޭތެޭރގަިއ  ީއ ހިއުމަން ަރިއޓްސް ކޮމިޝަނާގޮަތކަށް މި ނެރުމަކީ އެ އެްއޗެްއގަިއ އެފަދަ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ 

ކަމަނާއަށް ވަަޑއިގެންެނވިއްެޖ އަދި ކަމުގައި ދެކެވަަޑިއގަންނަވަންތޯ؟  ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ެގއްިލގެންދާނެ ކަމެއް

މަސައްކަތްތަެކއްޯތ  ެތރޭގައި ރަނގަޅުކުަރްއވަން ޮކންކަހަލަ ކަމަށް ވަންޏާ އެފަދަ ކަންަކން ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ

  ކުރަްއވާނީ؟

 

 ނާސް ވާހަކަެދއްެކުވން:އާމިނަތު އީ

އްމުކޮށް ފޮުނވާނެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ން އަންނަ ރިޕޯޓެއް ެވއްޖެއްޔާ އެ ބޭފުުޅން ފޯމެޓެއް އާރާއްޖޭން ބޭރު

 އަޅުަގނޑަށް ވަރަށްދެން ބެހޭ މުއައްސަސާަތކަށް.  ފޮނުވާ ރިޕޯޓުތަުކގެ ފޯމެޓުތައް ފޮނުވާނީ ހަމަ ކަމާ ކޮމިޝަނުން

 އެފެއާްޒަގއި އުޅުުނއިރު ެވސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްޕޯޓުތައް ިލޔަން ދިމާވެފައި ހުރި އެަކކު މިއީ ގިނައިން އެފަދަ ރި



  

ނޑަށް ހީވަނީ ޭއގައި ިމސާލަކަށް އެ އޮންނަ ސުވާެލްއ  އަދި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ ރިޕޯޓުތައް ލިޔެޭވއިރުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެ މި ާރއްޖޭަގއި ކުަޑކުދިންނަށް ނޫނިއްާޔ  ން ޖަވާބުދޭން، މިސާލަކަށް މީެގން ކޮންކަންތައް؛އޮންނަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުވަނީ؟ އެ ފޯމެޓަށް  އިުރގައި ކޮންކަންތަެކއްހޭ ފާހަގަވެފައިއިންސާނުންގެ ަޙއްޤުތައް އުިނކުރާ މެން ލިޔާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ެއއޮންނަ އުޫސލުން އެކަންތައް ލިޔަންޖެހޭ ދެއްތޯ. ލިޔާއިުރަގއި އަުޅަގނޑަްށ ހީވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްްސ  އެ ޤައުމެްއަގއި

ޤަތުަގިއ ތަނަށް އެބަ ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ޙަޤީ އެ ،ވާފައިކޮމިޝަނެއްަގއި ތިއްަބވާ ބަޔަުކ ބައްލަވާފައި އިނގޭތޯ. ަބއްލަ

ނޑަްށ  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ އަދި އެހެން؛ ބައްަލވާފަިއ ފެންނަ އެްއޗެްއގެ މަްއޗަށް ަސްއޙަ ރިޕޯޓެއްހެން އަުޅގަ

އެަބ ރިޕޯޓުތަްއ؛  ތަނުގަިއ ހުންނަވާ ބޭފުަޅުކ ެއގޮތަށް ފާހަގަކުރެްއީވ ެއއްކަލަ އެ  ހީވަނީ ލިޔާނީ ެދއްތޯ. ދެން ތި

ގޮތަކީ ހަަމ  ބަެއއް ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާ އީއެ ޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަކު ރަނގަޅަށް؛އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ވަ 

ލާފައި އިއަށް ބަލަނޫހުގައި ޖަހާ ފުރަތަމަ ހެޑިން ގިނަ މުއައްސަސާަތކަަކށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް

އްޖަކު ބޮޑަްށ މީޑިއާތަކަށް ބަޯރސާވެ ދެްނ ހަމަ މީހަކު ނުވަތަ ކު  އްތައް ކުެރއްވޭ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ވެސް އެބަ ކަންތަ 

ވުރެ  ވަރަށް ންނައޮ އެ ބުނާ އެއްޗަކަށް ބަލާފައި، އެއީ ފުރަަތމަ އިންސިޑެންޓަށް ދާއިރުގަިއ އެ މިހެން ވެއްޖޭ.

ލިޔަްނވާނީ. އިންޑިޕެންޑެންޓުކޮށް ބަާލފައިހެން ރިޕޯޓެއް  އެކު އެަކން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއއަށްުވރެ ޒިންމާދާރުކަމާ

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއްޔާ އެހެންވީމާ، އެފަދަ ހާ ލަތެއްަގއި އިންޑިޕެންޑެންޓުކޮށް ބަާލފައި މެނުވީ އަޅުގަ

 އަޅުަގނެޑއް ރިޕޯޓެއް ނުލިޔާަނން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އީ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މި  ވަރަށް  ،ނާސްއާ ބައްދަލުކޮށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ބައްދަލުކުރަންހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމަްށ  ވާހަކަދަްއކަން ހުރި ކަންތައްތައް ނިމުނީ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޢަލައިުކމް އައްސަލާމް ހު(ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. )ަވގުުތކޮަޅކަށްފަ ވަރަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އޮތީ ހިއުމަން  އަްށ މިހާރު މިގަންނަވާެނ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ދަންނަވާލީ އެނިގަވޑައި  އަށް މިއަދު މިކޮމިޓީ

 އޮތީ އެ ލައްވާަފއި އޮތީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން މިރައިޓްސްއަށް ތި ބޭފުޅުން ކުރިމަތި

ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްިވއިރުަގއި މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު އެބައޮްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައއިސް. އެހެންވީމާ، ދެން މަޖިލީހުގެ 

ނޑު އިތުރަށް ނުދެންނެިވޔަސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަދި މިތާ މިތިބަ ބޭފުޅުން  .މި ކަންކަން ގެންދާ ގޮތް ައޅުގަ

ނޑު އް ކަންނޭނެގ. އެހެްނވީމާ، ކުރުފަރިތަ މޫނުތަ ،ންނަނުކޮށްދިނަސް ވެސް ހަމަ ދަތަޢާރުފު ކޮށްލާފަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މަނިކުފާނު ވެސް މި ކޮމިޓީގައި ނޫނިްއޔާ މަޖި ކުިރ  ލީހުގައި އިންަނވަިއގެންދަންނަވަން އޮތީ އަުޅގަ

ކުރަްއވަން އޮތް ަހކަެއއް ހިއްސާ ތަމަ އެްއވެސް ވާމަސައްކަތޭ މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ މެންބަރުްނނަށް ފުރަ

ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަމަކަށް ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައި ފުރުޞަތު އަރުވަން ބޭނުން. އަމިއްލަ ތަޢާރުފުގައި ކަމަްށ 



  

ިތްއާޔ ކޮށްލަން އޮސް ވެސް އެްއވެސް ކަމެްއ ހިއްސާވިޔަ  ގޮތުން ކަމަށްޔަސް ވެސް އަދި މަސަްއކަތާ ގުޅޭ ވި

 ދެއްވަން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް އަުރވަން.އްސާކޮްށލައަޅުަގނޑުމެންނަށް ހި

 

 ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނަޑށް ހީވަނީ މިތާއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒތްތެިރ މުޤައްރިރު ަގއި މި ތިއްެބިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް . އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ރަނގަަޅްށ އަޅުަގނުޑގެ އިތުރު ތަޢާރުފުކަށް ނުދިޔަސް ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނަށް ވެސް އަޅުގަ

 އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން. ދެން އަދި ވަކިން ޚާއްަޞ ގޮތެްއގައި އަޅުަގނޑާ ެއކީ ވޭތުވެިދޔަ މަޖިލީހުގައި

ތިން ބޭފުޅަކު އެބަ ތިއްެބވި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  ،ދެ ބޭފުަޅކު  މަސައްކަތްކުެރއްވި

ނޑަށް ހީަވނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ދާއިރާގެ ެމންބަރު ވެސް އެބަ އި އަޅުަގނުޑގެ އަދި ވާ  ންނެވި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަހަލަ ސުވާލެއް އޮތިްއޔާ އެ ދިމާލަކަްށ އެނބުރިލުންހެން ރަނގަޅު  ކަންތައްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ތި ބޭފުޅުންގެ ެއއްވެސް

 ޝުކުިރއްޔާ.. ވާނީ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޝާހިދަފުރަތަމަ  .އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން  ށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޝާހިދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ސަާސއަކަށް މަނިކުފާނު ވަން މުއައްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ޝިފާޤު. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިފަދަ މިނި

ވެސް މި ކޮމިޓީެގ  ިވއިރުއްއަށް ފޮނު މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު މި ކޮމިޓީނޫނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ލެއްިވއިރުކުރިމަތި

ނގޭނެ މަނިކުފާނަީކ ަވރަށް ބޮޑު ސިޔާީސ ޕާޓީެއއްެގ ގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް އެއެންމެންނަށް ވެސް އަދި ރާްއޖޭ

މިހާރުވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، ކިާހވަރެްއެގ  .މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި ތި ހުންނެވީ

ބޫލުކުރަްއަވއިގެންތޯ މިފަދަ ކަމަށް ގަ ވެދާނެވަރެްއގެ އުނަދޫގތަކެއް ކުރިމަތިކިހާ ،ކަމަށް ވެދާނެ ހުންތަކަކާ ކުރިމަތިގޮންޖެ

 ނީ މުއައްސަސާައކަށް ކުިރމަތިލެއްވީ؟ނޫ އިންޑިޕެންޑެންޓު ކަމިޝަނަކަށް 

 

 ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ައިދ  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ެއއީ އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކުގެ ަމއްސަލަައކީ

ނޑު ގޮތެްއަގއި ހިވަކިން ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޤާ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އުމަން ނޫނުއަސާސީގެ ެއއް ބާބު މައިގަ

ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިދެޭވ  ެމދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުުރަވއި، ެވސް ވަނީ. ިމ ކަންތައްަތކާ ލިއްޔަުތގެ ތެޭރގައި މަސްއޫ



  

ވެރި ސިާޔސީ ހަރަކާތްތަކެްއގެ ތެޭރގަިއ. ންނަށް އެނގިގެން ިމ ދިޔައީ ސުލްޙަ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކެްއކަން ަރއްޔިތު

ނއެހެންވީމާ،  މިކަްނ ަރއްޔިތުންނަށް  ހަރަކާތްތަކުގެ ތެޭރގައި ޮގއްަސއި،މިތަނަށް ސިޔާސީ ަޑކީ ރާްއޖޭގެ އެަތއްއަުޅގަ

ފިލުަވއިދީ މި ޙައްޤުަތކަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ލިިބެގންވާ ރަްއޔިތުންނަށް ކަަށަވރު ކޮށްދޭ ޙައްޤުަތކެްއކަން އޮޅުން

ވެސް  އެކީަގއި އް ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނާަގއި ތިއްެބިވ ބައެުއފުލުމުގައި މިތާ އެ އަޑު  ،ބަޔާންކޮށްދީ

ނޑު  ދިނުމުގައި ދެންޙައްޤުތައް ަރއްޔިތުންނަށް ލިބި  އެއާެއކީަގއި މިމަސައްކަތްކޮށްަފއި ހުރި މީހެްއ. ދެން ހަމަ މަިއގަ

ވެްސ  ތުަގއިކުރަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖލީހުގެ ތެރެިއން. އެ މަސަްއކަ ކޮށްދޭ ގާޫނނުތައް ވުޖޫދު މިގޮތެްއގަިއ މެދުވެރި

ނޑުމެއް ތަުކގެ ވާހަކަ ެމދުވާީތ މި ޙައްޤު އުޅެފައި ހުރި މީހަކަށް  އަދި ެއ  ކަށް ދަްއކަިއ،ނެތި ދިުގ ޒަާމންތަކަ ކެ

ވާީތެވ  މީހަކަށް ްއޔިތުންނަށް އެ ޙައްޤު ިލއްބައިދިނުމަްށ އަުޑއުފުލިރަ ތަކާމެދު ރަްއޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވަިއ،ކަންތައް

އިންސާނީ ަޙއްޤުތަުކެގ ގޮތުން ވެްއޖެއްޔާ ލީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެކޭ ކަތަިއެގން ކުރިމަތިމިމި މަސައް  އަޅުަގނޑު

އޮތީ ހަމަ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ހާލަތެއްގެ ތެޭރަގއި. ވަރަށް ބޮޑަށް ަރއްޔިތުްނ  ކަންތައްތައް ާރއްޖޭަގއި އަދިެވސް މި

މެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ދައުލަތުގެ  ވެސް ޖެހޭ ން އެބަރުވަ. ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުޖެހޭ ފިލުަވއިދޭން އެބައޮޅުން

ވަނީ.  ޖެހިފައި މިކުރަންއެންމެހާ އިދާރާތަކުން ވެސް މި ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތްތަެކއް 

ތް މުސްތަޤުބަލަށް އޮ ށްތަެކއް. އެހެންނަމަވެްސ، ރާއްޖެއަށް ިމަވގުތަށް އަދި ކުރިއައެހެންވީމާ، ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަންތައް

 މު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު މިކަން ދެކެނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.ވެސް މުހިއް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޘްމާނަށް.ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން ޖަމީލް ޢުއަޅުގަ 

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެން ންޖުތަކާ މީ ގޮތުްނ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ޗެލެވާބައިނަލްއަޤްނީ މިހާރު ދެން އަރައަޅުަގނޑު ހިތަށް ހިއުމަން އަުޅގަ

. ދެން މިގޮތުން ދަނީ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންަގއި މަސައްކަތްކުރާ ހިނދު އެބަ  ދިމާވޭ. އަދި ދިމާވަމުން މިހާރުވެސް މި

ކުރުމަށް ޓަކައި ިމ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްަތކަީކ އްޤީޓްސް ކޮމިޝަން އިތުރަްށ ތަރަހިއުމަން ރައި މިހާރު ރާއްޖޭގައި

ބައިނަލްއަުޤވާމީ ގޮތުން  ،ހިނދުއަކީ ސަތޭަކއިން ސަތޭަކ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ވާއަދި ޚާއްަޞކޮށް ރާއްޖެ ބައިތޯ؟ކޮ

ނޑުމެންގެ ދީނާ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެ ތެރެިއން އަންނަ ބައެއް ނުފޫޒުަތއ ،ވެސް މިއަންނަ އި އަުޅގަ

މި ކަންތައްަތއް  މި ކަންތައްަތކާ ކުިރމަތިލައްވައި، ނުގުޅޭ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް އާއަޅުަގނޑުމެްނގެ އާދަކާދަ

 ުޝކުިރއްޔާ. ދިއުމަށް ޓަަކއި ުކރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ށް ގެންޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ުކރިއަރައް



  

 

 ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނުޑ ގައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  ދާ ހަމައަްށ ގޮތުަގއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް މިއަ ބޫލުކުރާއަުޅގަ

ނުޑ ގޮެތްއގައި ޯފކަސް، ކުރެވިފަިއ އޮތް ގޮަތކަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް ބައްޓަން  އަާމޒުކުެރވިފައި މި  ،ކުެރވިފައިމަިއގަ

ހޭ ގޮތުްނ ތަުކގެ މައްޗަްށ. މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެއަދި ސިޔާސީ ަޙއްޤު ،ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ މަދަނީ

ން ވަނީ މަށް ޓަކައި ކުެރވުނު މަސައްކަތްތަކުދިނުއްބައިއެ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަްށ ލި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވަިއ،

އުމަން ނީ ޙައްޤަކީ އަދި ހި . އެހެްނނަމަވެސް، ހަމައެކަނި އިންސާތަކެއް ލިބިފަހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑެތި ުކރިއެރުން

، ޖެހޭ މަދަނީއެކަނި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންލިއްޔަުތގެ ތެރޭަގއި މި ހިމެނެނީ ހަމަރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަްސއޫ

ވެސް ހިއުމަން ރައިްޓސް  އްޤުތަކުގެ ތެެރއަށްއެއާެއކީ އިޖުތިމާޢީ އިޤްިތޞާދީ ޙަސީ ޙައްޤުަތކެއް ނޫން. ހަމަސިޔާ

ކަށް ެއއް ފަރާތަ ދެކެނީ. ހަމަެއކަނި ެއްއފަޅިއަކަށް، ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅަގނޑުބޮޑަށް ޯފކަސްކޮމިޝަނުން ވަރަށް 

ތުންެގ ކުރެވިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުްނ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގެ ރައްޔިމިދެންނެވި ކަންތައް ފޯކަސް

ެވްސ  ގޮތުންކޮމިޝަނުން ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅޭ އިޓްސްވަނީ. އެއީ ހިއުމަން ރަ ކުރެިވފައި މިފާޑުކިޔުން ބޮޑަށް އަމާޒު 

ނޑު ގޮތެްއގައި ބަންދުަގއި ތިބޭ މީހުން ގެ ކަންތައްތަްއ ހައްޔަރުކޮށްފަިއ ތިބޭ މީހުން ،ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެރޭއިރު މައިގަ

މަދަނީ އަިދ  ަކންތައްތަކެއް. އެހެން އެ ދިާމވަނީ ހަމައެކަނި މިީއ ރައްޔިތުްނގެ ައޑުއުފުލާ .ެއއީ ބަލާ ކޮމިޝަނެކޭ

ނޑު ދެޭކގޮތުން ވެްއޖެއްޔާއަ ވެ.ސިޔާސީ ަޙއްޤުތަުކގެ ތެރެއަްށ މާ ބޮޑަށް ބުަރވެގެންދާތީ  ހިއުމަން ަރއިޓްްސ  ުޅގަ

 ން އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެެރއަށް؛ކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެހެނިހެ ޝަނުން އެބަ މަސައްކަތް ކޮމި

އަިދ  ،އްޤުތައްައންހެނުންގެ ޙަ، ކުޑަކުދީްނގެ ޙައްޤުަތއް ނިއްޔާ ޞިއްޙަތު ނޫިނއްޔާ ނޫ، މިސާލަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން

މިހެންގޮސް މިކަހަލަ ވަރަށް  ،ދެ ޖިންސުގެ މެދުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުން ،ހަމައެއާެއކީަގއި ޖިންސީ ތަފާތުތައް

ބާބުން ރައްޔިތުންނަްށ  މިނިވަްނކަމުގެ އިޤުތަކާ ައސާސީ ޙައް ރު ކަންަތއްތަަކކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަާސސީަގއިބައިވަ

ކޮށްދީަފއިވާ ކަންތަްއތައް. އަދި ދައުލަުތގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު

އެ  ފޯރުންތެރިކަން ނެތުމަކީކެރި ، އިރުއަސާީސގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނޫނުށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ޤާފޯރުކޮ

ރައްޔިތުންނަކަށް ެވސް އަިދ  ެވސް ކަމުަގއިޒުރެއް އޮތް ޢު ނުދީ ދޫކޮށްލުމަށްލިބިޙައްޤުތައް ރަްއޔިތުންނަށް 

ނަޑކަށް ކުރުމުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަ ތަރުޖަމާނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަަހލަ ގޮތަކަށް މަަސއްކަތްތަްއ  ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ަހމަ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެްއ ފުޅާކުރެިވގެން ޮގއްސިކަުމގަިއ ވަނީ ވިއް  ޔާ، އަުޅގަ

ހާސިލުކުރެވިދާނެ. ދެން ތި ފާހަގަކުރެްއވި ދީނީ މިނިވަންކަާމއި މި ޒާުތގެ ކަންަތއްތައް. މިސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޖެިއްނ 

ވަންޏާ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ސޮއިކޮށްފަިއވާ ަބއިނަލްއަޤްާވމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް އުޅޭކަުމގައި 

ޤާނޫނުއަސާސާއާ ޚިލާފު ކަމެްއ އޮންނަކަމުގައި ވަނީ ިވއްޔާ އެ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުނުކުުރމަށް ވާނީ މި އިއްޒަތްތެރި 



  

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާފާސްކުރުންތަކުަގއި ވެސް ހިމަނާފަ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަަރހައިގެ ތެރެއިން އެ ނޫނިއްާޔ 

ގޮތަކަްށ ހިއުމަން ަރިއޓްސް ކޮމިޝަން ކަުމގަިއ ިވަޔސް ވެްސ އަދި އެހެން މުައްއސަސާއަކުްނ ިވޔަސް ވެސް އެހެން 

މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިދާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނެޑއް ގަބޫެލްއ ނުކުރަން. ެއއީ ކޮމިޝަުނެގ ގާނޫނުަގއި ވެސް ވަރަށް 

ގޮތުގެ މަތީންކަން އެކަންކަްނ ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ. ސާފުކޮށް އެބަ ބަޔާންކުރޭ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮްތވާ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ނޑު  ގެ ުފރަތަމަ ސުވާލަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި ސުޕްރީމް ޯކޓު ހުއްާޓ އަޅުަގނޑު ދެތިން ުސވާލެްއ އެބައޮތް. އަުޅގަ

 ކީއްކުރަން ާބއްވާ ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނެއްޯތއޭ؟

 

 ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑަށް ހީވަނީ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސްއޫިލްއޔަތުތަކާއި ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫިލްއޔަތުތަކާ އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރަށް ިތ ސުވާުލކުރެްއވިއިުރ ެވްސ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ަކންނޭނގެ. ވަރަްށ ތަފާތު. އިްއޒަތް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންާޞފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރަީކ ެއއީ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ވަކި މަރުޙަލާެއްއގެ ތެރޭަގިއ 

ންާމ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ކަންކަން ަވކި ހިސާބަކަށް ިދަޔއިމާ ކަންކަުމގައި ގޮތް ނި

އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ތެރެއަްށ، ނޫނިްއޔާ ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ 

ްތ ކަމެްއ ނޫންހެން މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ މަސްއޫިލއްޔަތުތަުކގެ ެތރެއަށް ވަދެފައި މިކަހަލަ ގޮަތކަށް އޮ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. އެހެްނީވމާ، ދެން ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަކީ އޮންނަޖެހޭ ޮކމިޝަނަކަށް ވެފަިއ، އަދި 

ނޑަށް ހީވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ކޮމިޝަނަކަށް ވާތީެވހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހިއުމަން ވުޖޫދުވެފައި މި އޮންނަނީ. އެ އީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަރާރަކުންހެން އަޅުގަ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާއި މަސަްއކަތްތަްއ ފެށިގެން އައިސްފައި ވަނީ. އޭގެފަހުން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ކޮމިޝަނެއް ރަސްމީ ސިފަެއްއގަިއ  ޢަމަލުކުރަމުން މި ގެންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫުދވެ، ިހއުމަން ރައިޓްސް

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއސްފައި ވަނީ. ދެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އެއީ ޮއންނަންނުޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް 

ނޑަައޅާފައި އެބަ ވޭ  ގަބޫލުފުޅުކުެރވޭ ކަމުަގއި ވަީނ ވިއްޔާ ރަްއޔިތުން ޤާނޫނުައސާސީއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ަޓކައި ކަ



  

ނޑު ދެކޭ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ސުޕްރީމް ގޮތް ތަެކއް. އެ ގޮތްތަުކގެ ތެެރއިން ކަންނޭނގެ ދާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑަްށ  ކޯޓުގެ މަަސއްކަތްތަާކއި ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ މަސައްކަތްތަކާ ިމއީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއްހެން އަުޅގަ

 ހީވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ ިހއުމަން ރައިޓްްސ ނުވަތަ އިންސާީނ ޙައްޤުތަުކގެ ތެޭރގަިއ މި ހުރި ޙައްޤުތަުކގެ ތެރެއިްނ 

އި މި އެްއވެސް ޙައްަޤކީ އެ މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ، ދޫކޮށްލެވިދާނެ ޙައްޤެއް ކަަމށް؟ ޙައްޤުތައް ލިބިފަ

ނޑުމެން އިންާސނުންނަށް. ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް.  ވަނީ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ރަްއޔިަތކު ބޭނުންވެއްޖެ ކަުމގައި ވާަނމަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ތެެރއިން ބައެއް ުނވަތަ ޙައްެޤއް 

އްޤުތަކެއް ވެސް ހުރި ކަމަށް އެ މީހަކު އަމިއްަލއަށް ދޫކޮށްެލވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުަރއްވަްނތޯ؟ ނުވަތަ ދޫކޮށްނުލެވޭނެ ޙަ 

 ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ؟

 

 ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނުޑ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ަބއެއް ަޙްއޤުތަކަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި އެ މީހަކަށް ދޫކޮށްނުލެވޭނެ ޙައްޤުަތކެއް. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ައސާސީއިން ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއާވ ޙައްޤެއް. އެހެންނަމަވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނު

ވޮލެންޓަރިލީ ެއއްެވސް މީހަަކށް ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ދޫޮކށްލެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ އިޢުތިޤާުދގައި އޮތް 

ލަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން އެްއވެސް މީހަކު ގަބޫލެއް ނުކުރައްވާ. އެހެންނަަމވެސް މިސާ

ޙައްޤުތަުކގެ ތެރެއިން ވޯުޓދިނުމުގެ ޙައްޤަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް. ޤާނޫނުއަސާީސަގއި 

ބަޔާންކުރެވިަފއިާވ، ގާނޫނުތަުކގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ އުމުރު ހަމަވުމަށްފަހު. އެހެންނަމަވެސް އެ ޙައްޤު އަދާކުރުާމިއ 

ތިޔާރީ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މި ވަނީ. އެހެންވީާމ، އެ ަޙއްޤެްއގެ ބާވަތުންހެން ައޅުަގނޑަްށ ނުކުރުން އެއީ އެ މީހެްއގެ ިއޚު

 ހީވަނީ އެކަުމގައި އެގޮތަށް ަކނޑަެއޅިގެންދާނީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ނޑު ހަމަ ކޮމެންޓެއް  ނޑު ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ހަމަ ދެން އަޅުަގނޑު ފަހު ސުވާލު. އަުޅގަ މޭކުކޮށްލަން. އަުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް  އިތުބާރުކުރާ އަދި އިޙްތިރާުމ ވެސް ކުރާ ބޭފުޅެއް ތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ެއ ކޮމިޝަނަށް ހޮވިވަަޑއިގެންިފ ކަމުގައި ވާނަމަ، ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައި އެބުނާ ގޮތަ

 މިނިވަންކަމާ އެކު މަަސއްކަތް ކުރަްއވާނެ ކަމަށް.



  

 

 ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު ެވސް މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާެވްއޖެ. ޝުކުރުވެސް ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެއްިވ އުސޫލުގެ ތެެރއިން ެއގޮތަށް ޔަޤީންފުޅުކޮށް އަުރވަން ެވސް ބޭނުންވޭ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި 

އަޅުަގނުޑ ހުރިހާ މަސައްަކތެއް، ހުރިހާ ވަގުތުަތކެއް ވެސް ހުސްކުރާެނ ކަމަށް. އަދި ައޅުަގނޑާ އެީކަގިއ 

މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ 

ން ެވސް އަޅުަގނޑު ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެ ހުރިކަމުގައި ވީނަމަެވސް ޤަުއމީ މަޞްލަޙަތު އޭގެތެރޭަގއި ހައިސިއްޔަތު

ނޑު ޭއރު ތަމްސީލުކުރަމުންދިޔަ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަުކަގއި ވެްސ  ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވަީނ ވިއްޔާ އަދި އަުޅގަ

ނުޑެގ މަސައްކަްތ  އަޅުަގނަޑކީ ޕާޓީ ާޖޒީ ބާލާަފއި ޤައުީމ ޖާީޒގަިއ ކުޅުނު ީމހެއް. އެހެްނވީމާ، އެގޮުތގެ ަމތިން އަުޅގަ

ވަކި ޕާީޓއަކަށް، ވަކި ސިޔާީސ ފިކުރަކަށް ނުވަތަ ަވކި އެެހން ކަމަކަށް ބިނާކުރުމެއް ނެތި މިނިވަންކަމާ އެީކގައި ހަަމ 

ނޑު ތި ބޭފުޅުން ރުހުން ދެއްވައި ނުޑގެ މަސައްކަތްަތއް އަުޅގަ ފި ކަމުގައި ވަނީ ިވއްޔާ އަިދ ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެިވއްޖެ ނަމަ، ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އަިދ އަޅުަގނޑާ ދޭތެރޭަގއި ިތ 

 ބެހެއްޓެވި އިތުބާރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު އަރުވަން.އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނާ ޝިފާޤު މުފީދަށް މަރުޙަބާ އަދި ރަމަޟާން މުބާރިކު ވެސް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ެއކުަގިއ . ކުީރގަިއ އަުޅގަ

 ،އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ތުންެގ މަޖިލީހުގަިއ އުުޅއްވާފަ.ރައްޔި

ތަކަކުން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ނު ފެނިފައިވަނީ ސިާޔސީ ޕޯޑިއަމްފަހުން މަނިކުފާ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ

ނޫން  ވާނެތޯ އެށް ވަޑަިއގެންފައި ސިުކނޑި ބަދަލުރައިޓްސް ކޮމިޝަނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަިއޭވ. ދެން ހިއުމަން

ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުަތްއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއްތޯ ނޫނީ އަުޅަގނުޑމެން ؟ގޮތަކަށް

ނޑުމެންނަށް އެ ޔަޤީ ުޕުޅތަކެއްތޯ ކުަރއްވާނީ؟ކުރުމުގެ މަސައްކަތްހިމާޔަތް  ންކަން އޮްނނާނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟އަުޅގަ

 

 އްކެވުްނ:ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެ



  

ނޑަކީ އަޅުަގނޑު ސިޔާސީ ކަންތައްތަުކަގއި  ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް އަުޅގަ

ނޑު އެ އިެރއްަގިއ އެ ވަރަށް  ކުރުމުގައި ހަމަހުންނަ ޕްލެޓްފޯމެއް ދިފާޢު ހަރަކާތްތެރިވިއިުރގައި ވެްސ އަޅުގަ

ނޑު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރަކާތްތަުކަގއި ، އް. ކުރާ މީހެއް. އެހެންވީމާވަރުގަަދއަށް މަސައްކަތްކުރި މީހެ މިސާލަކަށް އަޅުގަ

އުޅުނުއިރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދިފާޢުގައި އަޅުަގނޑަށް ކުެރވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ައޅުަގނޑު ކުރަމުން ގެންދިޔައިްނ. 

ނޑު ގަެއއިރެްއގައި އަ؛ އަނެއް ިސޔާސަތު ،ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިން ޭބރުވެ އެ ރަމުން އަންނަ ސިޔާސަތެްއ ބޫލުކު ުޅގަ

ނޑަކީ. އެހެންނަމަވެްސ ވަރަށް ވަުރގަދައަްށ މަސައްކަތް ވިދާޅުވި  ކުރުމުގައި ހަމަ ތިދިފާޢު ކުރި މީހެްއ ައޅުގަ

ން މަޑުމަޑުން ސިޔާސީ ަމއިދާނާއި ިސާޔސީ ޕޯޑިއަމްތަާކ؛ ިރޔާީސ ބުެގ ފަހުވަަޑއިގަންަނވާނެ ރިޔާީސ އިންތިޚާއެނގި 

ނޑަކަށް އެްއކޮށް ކަހަލަތިޚާއިން މުއްދަތު  ދުރުގައި ައޅުަގނޑު މި ގޮތަަކށް ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކާ ބަށްފަހު ހަމަ ގާތްގަ

ނޑު އެ، ވަނީ. އެހެންީވމާ ވޭތުކޮށްފައި މި ކުރުމުގައި ހަމަ އިރެްއަގއި އެހުންނަ ޕްލެޓްފޯމެއް ދިފާޢު އަޅުަގނަޑކީ އަުޅގަ

ނޑަށް މި ޕްލެޓްފޯމް ލިބިއްޖެ ކަމުަގއި ކުރާ ީމހަކަށްަދއަށް މަސަްއކަތްވަރަށް ވަރުގަ ފާހަގަކުރެްއވިހެން ތި  ވާތީ އަުޅގަ

ރުމެއް. ވަކި ަބޔަކު އެ ފާހަަގކުރާ ކަންތައްަތކެްއ ކު ،ިވއްާޔ ައޅުަގނޑަކަްށ ނޯންނާނެ ވަކި ިސޔާސީ ޕާީޓއެއް  ވަނީ

އި ލާަބއަށް ތެރޭަގއި. ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ހެވާ ކުރަްނޖެހެނީ އަޅުަގނޑަށް ލިބިފަިއާވ ގާނޫނުެގ އަޅުަގނޑަްށ މަސައްކަތް 

ާއއި ގާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ެއ ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުަތއް އެ ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ުކރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަެކއް ުކރުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރު އިމްތިޔާޒުރު ދާއިރާގެ ފަންނު އުތުމާ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އިންޑިޕެންޑެންްޓ  ދެއްވާނަންތޯ ހިއުމަންދިފާޢުކުރެއްވުމުަގއި ކިހާވަަރކަށް ދިފާޢުކޮށް

މި  ހިނގި ހާދިސާއަކަށް އިތަކުން. އިއްެޔގަ އެހެން އެކްސްޓާނަލް ފަރާތަކުން ައންނަ ތްރެޓު، އިންސްޓިޓިއުޝަން 

ވާލަނީ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން އުފައްދާފައިވާ އިްނިޑޕެންޑެންޓު ކޮމިޝަނެއް. އެއީ އަލިއަޅު 

ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަހަލަ ކޮމިޝަނެއް. ސުޕްރީމް ކޯޓަީކ ވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީން އުަފއްދާފައިާވ ތަނެއް. ހިއުމަން 

އްޞަ ގާނޫނެއް ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަްއޗަްށ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީން. ވަކި ޚާ 

އެބައޮތް ހެދިފައި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދަށުން. އެހެންނަމަވެްސ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ިއއްޔެ އަނެއްކާ ގާނޫނެއް ހަަދއިފި. 

ތެރެއިން ތި  އެކަން ބަލަިއގަންނަނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ؟ އެ ގާނޫުނގެ ތެރެިއން، އިްއޔެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ހެދި ގާނޫނުގެ

ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ސަރުކާރުގެ މުއަްއސަސާައކުން ހިންގާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ަކމަކާ ބެހޭ ބަހެއް ވިދާޅުެވވޭނީ 

ސަރުކާރުގެ އެ މުއަްއސަސާ ތި ބޭފުޅުންނަށް އޯކޭދިނީމާ ކަމަށް. އެއީ ތި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު ނެގެހެއްޓޭެނ 

ޭޅ ހުރަހެއްތޯ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ހައްދަވާނީ ތި ދިފާޢުކުރެއްވުމުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓު ތި ކަމެއްތޯ؟ ނޫނީ އެއަށް އެ 

 ބޭފުޅުންނާ ވިއްދައިލާފައި ހުެރއްޖެއްޔާ؟



  

 

 ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 އާދެ! ައޅުަގނުޑ، އަޅުަގނަޑށް ހިޔެއްުނވޭ ސުޕްރީމް ޯކޓުން ވެްސ އެހެން ޯކޓަކުްނ ވެްސ ހިއުމަން ރަިއޓްސް

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ވިއްަދއިލާހެންނެއް. ދެން ތި ވިދާޅުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮންމެވެސް ގައިޑުަލއިނެްއ 

އިްއޔެަގއި ނެުރއްވި ވާހަަކ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ނޫހުން ދުށިން. އެހެންނަމަވެސް، މުިޅއެްއކޮށް ނޫހުަގއި ޚަބަރުަގިއ 

ނޑަްށ ފެނިފައި ވަނީ. އަުޅަގނޑަށް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ނެރެފައިވާ ަގއިޑުަލއިނެްއ ގެނެސްދީފައި އޮތް ތަން އަުޅގަ

ނުޑ؛  ނޑަށް ބެލެވޭނީ އަުޅގަ އެްއކޮށް ސާފުކޮށްނެއް ނުފެނޭ. ދެން ދިފާޢުކުރުމުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނީ އަުޅގަ

ނޑު އެބަޖެހޭ ހުަވއެްއކުރަން. އަޅުަގނޑަށް ިތ ބޭފުޅުން މި މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަްއވައިފި ކަމުގަިއ ވަނީ ިވއްޔާ އަޅު  ގަ

އެ ހުާވގެ މަތީަގއި ދެމިހުރެ އަޅުަގނޑު ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ދޭއްޗަކަށް ަމއިަގނޑު ގޮތެްއަގއި. ެއއީ ހިއުމަން ރަިއޓްްސ 

ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ. ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ 

ނުޑ ބަލަން މި ގާނޫނަށް ބަ ލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން ހަމައެއާއެީކަގއި ޤާނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫުނގެ ތެރެއިްނ ދެން އަުޅގަ

ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖެ ތި ބޭފުޅުން ބައިވެިރވެފަިއވާ؛ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ޢިޒުނަލިބިގެން ކަންނޭނގެ ެއްއވެސް 

ޮސއިކުެރވޭނީ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެިއން ސޮއިކޮށްފަިއވާ މުޢާހަދާގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެްއަގއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ތެރެއިން ރާއްޭޖގެ ެއއަކަްށ ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި. އެހެންވީާމ، މިނޫން އެހެން ެއްއވެސް 

ނޑެއް ބޮލެއް ނުލަބާނަން. އަދި އަޅުަގނެޑއް ިކޔަމަން ނު ނޑާ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް އަުޅގަ ވެްސ ވާނަންމެ. އަދި އަުޅގަ

އެީކގައި ހަމަ ހިތްވަރާއެުކ މަސައްކަތްކުެރއްވި ކޮީލެގއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މަނިުކފާނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާެނ 

އަޅުަގނުޑގެ މިޒާޖު. އަުޅަގނޑުެގ ޠަބީޢަތް ހުންނާނެ ގޮތް ެއކަހަލަ ކަންތައްތަުކަގއި. ެއކަހަލަ ކަންތައްަތކުަގއި 

ލިބިފަިއ، ޢަމަލުކުރަން ލިބިފައިވާ ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ގާނޫނުން ބޭރުގައި އަޅުަގނޑަށް ކަެމއް ކުރަްނ  އަޅުަގނޑަށް

ނޑަށް އެކަން ުނކުރެވޭނެކަން ަބޔާންކުރާނަން.  ވެއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ ވިްއޔާ އަޅުަގނުޑ ފާޅުަގއި އެނޫން ޮގތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުެގ ހަމަ ލާސްޓް ބްރެތާ ހަމައަށް އެ މަސަްއކަތް ކޮށްފައި ދެން އެނޫން ޮގތެއް ނެތިއްޖެ ކަުމގައި ވަީނ  އަދި އަުޅގަ

ނޑަށް އެހެން ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކުރަންޖެހޭނީ. އެ އިޚްތިޔާުރކުރާ ކުރުމަީކ ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސއާއި  ވިްއޔާ އަުޅގަ

 ގާނޫނުން ބޭރުގެ އިޚްތިޔާެރއް ކަމަށް އަޅުަގނެޑއް ނަހަދާނަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ ރުއުތު މާފަންނު

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މަނިކުފާނު ހުންނާނީ މިހާރު މި ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުަތްއ  ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލެއްވިއިުރ އަޅުގަ

ވާމީ ފަރާތްތަކުން ވެްސ އޮތް ގޮުތގެ ވަރަށް ރަނަގުޅ އަންޑަސްޓޭންޑިްނއަކަށް ަވަޑއިގެންެނވިފައޭ. އަދި ަބއިނަލްއަޤް

ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތކާ މެދުގަިއ އޮތް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރއްވާަފއިވާ ކަންަތއްތައް ވެްސ މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް 



  

އައިސްަފއި ކަންނޭނގެ ވާނީ. މިގޮތުން މިސާލަކަށް ނޫްސވެރިންކަމުގެ މިިނވަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓާސް ވިތައުްޓ 

ސިފަކުރަީނ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ އަދި މިހާރުގެ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ޮއތް ގޮތާ މެދު އަމްނޭސްީޓ ބޯޑާސް ރާއްޖެ 

އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ފާޅުޮކށްފައިވާ ކަންބޮުޑވުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ، ިއއްޔެ ނޫން 

ކަންބޮުޑުވންތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އ.ދގެ  އިހަށްދުވަހު އޭިޝއަންސް ެސންޓަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްްސއިން ފާޅުކޮށްފަިއވާ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިުލން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަންޮބޑުވުްނތަކަކީ ކޮބައިތޯ ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި؟ ކަންބޮުޑވުންތަކެއް އެަބ 

 އޮތްތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ؟ ކިހާވަެރްއގެ ކަންތައްަތކެއްތޯ؟

 

 ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މުއްދަތު؛ މިހާރު ތިބޭ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

ނޑަށް އަނެންހެން  ނަޑކަށް ެވސް އަުޅގަ މުއްދަތު ހަމަވާތީވެ އިޢުލާނުުކރެވިގެން މި ދިަޔއީ. ދެން ޭއގެކުީރގައި އަުޅގަ

ހެން އެއްވެސް ދިމާލަކަށް ނުގޮސް މިއަށް ފާރަލައިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން އެ

ނޑަްށ  ނޑު ުކރިމަތިލީކީ. އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިެލވުނީމަ އަުޅގަ ބަލަހައްޓައިގެން އެގޮތަށް ުހރެއެއް ނޫން އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއގަިއ، މަިއަގނޑު ގޮތެްއގަިއ ެވސް ިސާޔސީ ހަރަކާތްތަކަީކ ވެްސ ރަްއޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙަ އްޤުަތުކގެ މައިގަ

މަސައްކަތެއް ކަުމގައި ޖުމުލަ ގޮތެްއގައި މި ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްކުރަމުން އައިްއސަ ހުރި 

ނޑު ކުރިމަތިލީ. ދެން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ މި އޮތް ސިާޔސީ ހަލަބޮލިކަމުެގ  މީހަކަށް ވާތީެވ، ެއގޮުތގެ މަީތން އަުޅގަ

ުޅވާހެން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަްނކަމާއި އަިދ އެހެން ބައެއް ސިޔާސީ، މަަދނީ ޙައްޤުތަކުގެ؛ މަޑުމަޑުްނ ތެރޭގައި ތި ވިދާ

ދަށަށްދާ ކަމަށް ބައިނަލްއަޤްާވމީ ފަރާތްތަކުން އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ. ދެން ވަިކވަކިން ތި ފާހަގަކުރެްއވިހެން އެކިެއކި 

ނޑަށް ހަމަ ުކރެވިފައި ނެތް ވާހަކަ ހަމަ ތަންތަނުން ނެރުއްވާފައިވާ ަބޔާންތައް ދިރާސާ ކޮށް، އެކަހަަލ ކަމެއް އަުޅގަ

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާހިސާބުން އިތުރު މެންބަރަކު އެިދވަަޑއިގެންފައިނެތީމަ  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ދެްއވި ެއއްބާރުލުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑްށ އަޅުގަ  ނޑު ކުރުކޮށްލަން. ނިންމާލަން އަޅުގަ

ނޑު ކުުރކޮށް  ޝުކުރު ދަންނަވަން. ުޝކުިރއްޔާ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ައްއސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަފްރީން ދެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަކީ މިއީ މިނިވަން މުއަްއަސސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކިޔާނަން ހަމަ އަފްރީން އިނގޭތޯ. މިއަދު އަޅު ގަ

ކޮމިޓީ. ދެން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މި ތިއްބެވީ. ދެން ވަކިަވކިން ނުދެންނެވިއެްއ 

ނޑަށް ހީވަީނ ޓީ.ވީންނާއި ދެން ސިޔާސީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް  ކަމަކު އަުޅގަ



  

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން. އެހެންވީމާ، ވަގުތު ސަލާމަތްކުުރމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ވަިކަވކިން ކޮންމެހެން ތަޢާރަފުގައި 

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަްށ ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނުގެނެސްދޭނަން. ދެން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ންެދއްވި ކަމަށް ޓަަކިއ ހަމަ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގަިއ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެްއ ވަަޑއިގެ

ނޑުމެން ދެން ކޮމިޓީްނ މި  ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ދަންނަވަން. އަދި ޝުކުުރ ވެސް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ރައްވަން ފޮނުްއވެވި ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރޭަގއި މަޖިލީހުެގ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިއު

ތަޅުމަށް އަފްރީންގެ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައި އެބަ އޮތް. ދެން، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން މިހާރު މި ކޮމިޓީއަށް އެ ނަންފުޅުތައް 

ނިންމަން، އަޅުަގނޑުމެންގެ  ވަިކވަކިން ދިރާސާކުަރްއވަން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަވާަފއި ރިޯޕޓެއްގެ ގޮުތގައި ވަިކ ގޮެތއް

އެ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ދެން ، އޮތީ ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާ މަސްއޫލިއްޔަެތްއގެ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ މުޅި ތަޅުމުން މި

ނޑުމެން  ލާަފއި މިަގއި ކޮމިީޓގެ ަގާވއިދު އެކުަލވައިއެ މަސައްކަްތކުރުމު އެކިެއކި މުައއްސަސާތަާކއި  އޮންނަނީ، އަުޅގަ

 އިތުރަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކަންކަން އެްއކޮށްފައި އަދި ޭއގެ  ފުޅެއްގެ ވަނަވަާރއި މަޢުލޫމާތާއިތަނުން އެ ބޭތަން

އިންޓަވިއުެއއް ވެސް ބާްއވާ ގޮތަށް. ފުޅަކާ ވެސް ވަކިަވކިން ހަމަ ގޮތުން ކޮންމެ ބޭސާފުކުރުމަށް ޓަކައި ކަމާ ުގޅޭ

ލީ. ދެން، ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލުމުެގ އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތަށް މިއަދު މި ދަންނަވާ

 މާ މިހާރު ތި ހުންނެވި ދާއިރާގެ މަޤާ ކުރިން އަމިއްލަ ތަޢާރުފުަގއި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އަދި ުކރިމަތިލައްވަިއގެން

ހަކަފުޅެއް އޮތިްއޔާ އެކަްނ ކޮށްަލއްވަން ެއްއވެސް ވާޔަސް ވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާގޮތުން ކަމަށް ވިގުޅޭ 

 .އިނގޭތޯ ނީބޭނުންކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ނޑުމެން ފުރުޞަތުއަުރަވން. މައިކުއަޅުގަ 
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ނޑަްށ މި ފު. عليكم المالسّ `.  ރުޞަތު ދެއްވީތީވެ. އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނުޑ މަސައްކަްތކުރާތާ މިހާރު ގާ ހިއުއަޅުަގނުޑ  ނަޑކަށް މަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަންަގއި އަުޅގަ އަހަރު ިމ  5ތްގަ

ނޑު މަތީ ތަޢުލީމުދަނީ އިނގޭތޯވެގެން ަމން ރައިޓްސްެގ ދާއިރާއިން. ވަނީ ހިއު ހާސިލުކޮށްފައި ެވސް މި . ދެން، ައޅުގަ

އެކު އިންސާީނ  ރުޞަތު ލިބިއްޖެއްޔާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާދި ފުއަ އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު މި މަޤާމަށް މި ކުރިމަތިލީދެން 

 ކުރާނަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ.ންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން މަސައްކަތްޙައްޤުތައް ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ފުރަތަމަ 

ޙުސައިން، ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން އިނގޭތޯ. ދެން ވީހާެވސް 



  

 .ކުރުކުރެވެން އޮތްވަަރކުން . ދެންކުރުކޮށް، ޖަވާބުދެްއވުމުަގއި ވެސް ހަމަ ވީހާވެސް ކުރުޮކށް ދެއްވިްއޔާ ރަނގަޅު

 ބޭފުޅުން ވެްސ އިނގޭތޯ. އާެދ، ޝުކުިރއްޔާ.ސުވާލުކުަރއްވާ 

 

 ހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާ

އިން ތަޢުލީްމ ްއޗެހި ނާހަން. އެކަމަުކ ދެން ހިއުމަން ރަިއޓްސްގެ ާދއިރާއަޅުަގނުޑ އަސްުލ އިނީ ެވސް މާ ބޮޑު އެ

ލާނަމޭ. ވިދާޅުވެެދްއވަންވީ ޝަރީޢާ އެއްެޗއް އަހައި ހާސިލުކުރައްވާަފއި ހުރީމަ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ

ބޭނުންނުކުރައްވާ އަެންއ ހަމަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ލަފުޒު ވެްސ  ގެބޭނުންނުކުރައްވާ އިނގޭތޯ، ޝަރީޢާ

ކުން ވިދާޅުވެދެްއވަްނވީ މީހަކަށް ެއ ރައިޓްސް ޕާސްޓްޕެކްޓިވަ ، ކުން. އެހެން ގޮތަކުން ދަންނަވާ ނަމަޕާސްޓްޕެކްޓިވަ 

ގޮތުަގއި ބަެއއް ޙައްޤުަތކަކީ  ބޫުލކުރާހުރުމުގެ ޙައްުޤ ދޫނުކޮށްލެވޭނެކަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ގަހެއްކަށް ދިރިމީ

ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ ދޫކޮށްލެވޭނެ ޙައްޤުތައް. އަނެއްަބއި ޙައްޤުަތކަކީ އެ މީހަކު ބޭނުން ވެއްެޖ ހިނދެއްގައި ޫދކޮށްލެވޭެނ 

މެޑިަކލް ކޮންޑިޝަނަށް ބަލާފައި ުކގައި އަމިއްލައަށް މަރުވުމާިއ، އެއް ޤައުމުތަޙައްޤުތައް. މިހާރު ދުނިޔޭެގ ބަ

މަން ރައިޓްސްގެ ތެެރއިން އެބަ ދޭ. އެހެްނވީމާ، ސް އެބަ ަބއެއް ަޤއުމުތަުކން ހިއުއަމިއްލައަށް މަުރވުމުގެ ަޙއްުޤ ވެ

ޝަރީޢާގެ ނގޭތޯ، އިސްާލމް ދީން ނުވަތަ އި އަޅުަގނޑަށް ވިދާޅުވެެދްއވަންީވ، އަފްރީން ވިދާުޅވެދެްއވަންީވ އެ ޙައްޤު

 ކަން.ރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދޫކޮށްެލވިގެންުނވާނެ ޙައްެޤއްއެ ަޙއްޤަީކ، ދިރިހު ،ޕާސްޓްޕެކްޓިވް ބޭނުންނުކުަރްއވާ ވިދާުޅވަްނވީ
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ްއެވގެންކަން. އެީއ އަެނއް އިްނސާނީ ޙައްޤަކީ ަޙއްޤުތަަކީކ އާދެ، ދިރިހުރުމުގެ ަޙއްޤަކީ ދޫނުކޮށްލެވޭނީ ދެއްތޯ ކީ

ލާމެހިފަިއވާ އެްއޗެއް އިނގޭތޯ. އިންޓަރ ޑިޕެންޑެންޓް ެއއްެޗއް މި  . އެއް ަޙއްޤަކީ ައނެއް ޙައްޤަކާއިނގޭތޯ

ުރ ިއވަރު އިތުވެއްޖެ ނަމަ، އެހެންވީަމ، ވަރަްށ ބަޙައްޤުތަކަީކ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދިރިހުރުމުެގ ޙައްޤު ަމޙުރޫމު

ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤުން މަޙުރޫމުވީ  މިހާރު އިނގޭތޯ. މިސާލަަކށް ބުނަންޏާ ދޭޙައްޤުތަކަކުން އެބަ މަޙުރޫމުވެގެން

ގެން ޙައްޤު މަރުވާްނ ކަމުަގއި ވާނަމަ، އެ މީހަކަށް މިހާރު ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެއް ނުލިބިމިސާލަކަށް. އެހެންެވއްޖެ

ޙައްޤުން ައމިއްލައަށް މަޙުރޫމުވާން މި  ގެން ެއ ކަހަލަ ކަމެްއ މީަގއި މިއީ. ދިރިހުރުމުގެއަިމއްލައަށް ބޭނުްނވެ  ނޫނިއްޔާ

ހަމަ މިސާލަކަށް ރައިްޓ  .ވަނީ އިނގޭތޯ. ެއކަމަުކ އެ ަޙއްޤު ލާމެހިފައޭ މި ބުނަނީ މަޙުޫރމް މި ބޭނުން ވަނީ. ނޫނިއްޔާ

ވެސް އިތުރު ކަެމއް ނުކުރެޭވ ދެއްތޯ. އިތުރަށް ޙައްޤުަތްއ އެ މީހަކަށް ެއއް ދިރިއުޅުމުގެ ަޙއްޤު ނެތިއްޔާ ނޫނީ ،ލައިފް

ނޫނީ ދިރިއުޅުމުެގ ޙައްޤަީކ ރައިޓް ަލއިްފ ، ބަކަށް ނުދެޭވ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާހާސިލުކުރުމަށް އެ މީހަކަށް އެހިސާ

 މު އެއްެޗއް އިނގޭތޯ.މުހިއް

 



  

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު ވައްތަރު އި މިހުރި ޙައްޤުަތއް، އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކަށް ބަާލއިރުަގއި އަޅު ރާއްޖޭގަ  ގެ ަޙއްޤުތަކެްއ ގަ

 ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަ، އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކަށް  ގޮުތަގއި އަިދ ރައިޓްްސއާ ބޫލުކުރާއެބަ ހުރޭ. ދެން، ައޅުަގނުޑމެން ގަ

ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އެންމެ  ވެސް ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ވެސްގޮުތގައި  ބޫލުކުރާމަސައްކަތްކުރާ މީހުން ވަރަްށ ގަ

ކޮންމެހެން ދިވެހިާރއްޖެެވގެންނެއް ނޫން. ކޮންމެ  ށް އަަރއިގަންނަ ބަަޔކީ އިނގޭތޯ. ކޮންމެ ޤައުމެްއަގިއ ވެސް،ބޮޑަ

އުމެްއގެ އެންމެ ބާރު އޮތް ފަރާތް. ޤައުމެްއގައި ެވސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ައރައިގަންނަ ބަޔަީކ، އެ ޤަ

ރޑް އޭޒް އިެރްއގެ ސަރުކާރު ނުވަތަ އެ އެއީ އެ ަދ  އިރެްއގެ ދައުލަތް. ައބަދުވެސް. ދަ ސްޓޭޓް އިޒް ޯއލްވޭސް ކޮންސަ

ނޑު ގަމަން ރައިޓްސް. އެހެންބިގަސްޓް ވައިލޭޓަރ އޮފް ހިއު މަން ގޮތުަގއި ހިއު ބޫލުކުރާވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

އިރެްއަގއި އޮންނަ ސަރުކާެރއްގެ ފަރާތުން ަރއްޔިތުންނާ  ޓްސް ކޮމިޝަަނކީ ޙަޤީަޤތުގައި ަދއުލަތުެގ ފަރާތުން އެ ރައި

ދޭތެރޭގައި، ާޚއްޞަކޮށް ަރްއޔިތުންގެ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކަށް އަރަިއގަންނަ ނުވަތަ ައރައިގަެނވޭ ފަދަ ޢަމަލުތައް 

 އްަތއް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ޓަކައި އޮންނަ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް.ކުރާއިރު، އެ ކަންަތއްތައް ބަލައި، އެ ކަންތަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  އެހެންނަމަވެސް، މިހެން އޮްއވާ އިްއޔެ އަުޅގަ

އިނގޭތޯ، މި ޑިޮމކްރަޓިްކ މިހެންނޭ ހަދަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ސެޓަޕްގެ ތެޭރަގއި ިއޑްލައިެނއް މި އަންނަނީ މިހެންގަ

 މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ކިހިނެްއތޯ މަސައްކަތްކުަރއްވަން ނިްނމަވަިއގެން ތި ހުންނެވީ؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު

އީ ޕޮއިންްޓގެ ގަިއޑްލައިްނގެ ވާހަކަ ެދއްޯތ ތި ވިދާުޅވަނީ. އާދެ، އެ  11އިްއޔެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ިތ ނެރުއްިވ 

ނޑަށް އެ ގަިއޑްލައިނަކީ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަލއްވާނެ ދެއްތޯ މިހާރު ގޮތުން ނގޭ މިހާރު ހަމަ އަޅުގަ

. އެންމެ ފަހުބަސް މި އްތޯ އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާއަކީވޭ މިހާރު ސުޕްރީމް 'ކޯޓަކީ ދެޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި

އެހެންވީމާ، އެ ގަިއޑްލައިްނގައި ވެސް ައޅުަގނޑު ކޮންމެެވސް ވަރަކަްށ  ބުނާ ތަނަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ދެއްތޯ.

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިވެިނ ވަކިންނެއް ބުނެފައެއް މިހާރު ހިއުގަިއޑްލައިްނގައި ވެސް ނެތް ދެއްތޯ  .ބަލައިލެވުނީ

ވާށޭ. މެންޑޭޓަށް ޚިލާފު ނު ތޯ. އޭެގންކުރިއަށް ނުދާށޭ ދެއް އިތުރަށް ލު؛ މިހާރު ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓަށްގޮތަކަށް ޢަމަ

މަން ޤައުމެއްގަިއ ވެސް ނެޝަނަލް ހިއު މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ނޫނީ ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާށޭ ދެއްތޯ. މިހާރު ހިއު

ން މައޮންނަ ތަނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ހިއު ރައިޓްސް އިންސްޓިިޓއުޝަްނސަކީ ވަކި ސަުރކާރަށް ފާޑުކިޔަން

ނޫިންއޔާ ޙައްޤުަތއް ކަަށވަރުކޮށްދޭ  ،ކޮށްދޭންރާ ގުޅިގެްނ އެ ަޙްއޤުތައް އެޯފޑުސަރުކާސްތަކަީކ އިންސްޓިޓިއުޝަން 

މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް އިނޭގތޯ. ދެން އެގޮތަށް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްުޤތަކާ ބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޝަނުން ކުރިންކޮމިޝަން،   ން ހުންނާނެ ހަމަ ސަރުކާރާ އިޓްސް ކޮމިޝަނުވެސް ހިުޔމަން ރައަުޅގަ



  

ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކޮށްފަިއ ިއނގޭތޯ. މިހާރު ތި ވިދާޅުވަީނ ސްޓޭޓަކީޭއ ހިޔުމަން ރައިްޓްސ ަވއިލޭޓަރައކީ އެންމެ ބޮޑު 

ކޮށްދޭން ޓޭޓުން އެ ީމހެއްގެ ަޙއްޤު އެފޯޑުސް ،އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ަވިއލޭޓަރ އެގޮތަްށ ގޯްސކުރުމުެގ ބަދަލުގައި 

މާ، ވިސްނަން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީ ނީނޫނީ އެ ޙައްޤު ކަށަވަުރކޮްށދޭން ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ

ުކރީމަ ދެއްތޯ އެންމެ ޕޮިޒޓިްވ އިމްޕެކްެޓއް ނުކުންނާނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ތަނެްއ އެގޮުތގެ މަތީން މަސަްއކަތް

ސާލަކަށް ެއ ަގއިޑްަލއިންަގިއ އެވެްސ ރަނގަުޅ ގޮެތއް ނޫން އިނގޭތޯ. ެއގޮތަށް މި ގޯސްކޮށްަފއި ވާހަކަެއއް ދެްއީކމަ

ދެއްތޯ މިހާރު ވަކި ގޮތަކަށޭ ހިއުމަން  ވެގެްނވޭމިޝަންގެ ގާނޫނުގައި އެބަ ބަޔާންމަން ރައިޓްސް ކޮބުނެފައި ވަނީ ހިއު

ްއޤުތައް ދަމަހައްޓައި ެއއަްށ އެއީ އިންސާނީ ޙަ .ގެންުގޅެްއވީ ދެްއތޯ ޢަމަލުކުރުންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 

ރެސްޕެކްޓުކުރާނެ މުޖުތަމަޢެްއ ޤާއިމުކޮށް، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭުޓގަިއ ވަރަްށ 

ބޮޑަށް، ނޫނީ އެކްޓުަގއި އެބަ ލިޔެވިފައިވޭ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެގޮުތގެ މަތީން އެ ގައިޑްލަިއނަކާ ފުށުއެއް ނާރާ ދެއްތޯޭއ 

ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަކަްށ އިނގޭތޯ.  މިހާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިއުމަ

ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަްށ މަސައްކަތްކުރީމަ އޭގެން ެއއްވެސް ކަހަލަ ރިޒަލްެޓއް މި ވީހާތަނަކަށް ނެތް ދެއްޯތ 

އްލެނީ ކޮން ަޙއްޤެއްޯތ އެ ޙައްޤުތަކަށް މަސަްއކަތްކުރުްނ ފެނިފައެއް. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ސަރުކާރާ ުގޅިގެން، މިހާރު ގެ

ނޑުމެން.  ދެއްތޯ. އެ ޙައްޤުތައް ކަަށަވރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ މި ބަލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއްޔާ ނޑު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މަަސއްކަތްކުރާނަން ައޅުގަ  .އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ސަރުކާރު ބަދުނާމުކުރާ ވާަހކަެއއް ނޫން ައޅުަގނޑު ެދންނެވީ. ައޅުަގނޑު މި ަދްއކަނީ މިސާލަކަށް، ިހއުމަން 

ނުޑ މި ކި ޮޕޒިޓިްވ ޔަނީ ރައިޓްްސގެ ދާއިާރއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރައްވާަފއި ހުރީމަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނޭ. ައުޅގަ

ކުަރްއަވނީ އިޓްސް ކޮމިޝަންތައް މަސައްކަތްުމޮކށް ހިއުމަން ރަރައިޓްސްތަާކއި ނެގެިޓވް ރަިއޓްސްތަކެްއގެ ވާހަަކ. އާއް

 . ޙަޤީޤަތުގައި ދައުލަތުން މާ ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ނުކޮށް މި ފޯސްކުަރއްވަންރާއްޖޭަގއި ނެގެޓިވް ރައިްޓްސތަކެއް އިން

ދިނުމަށް ބޮޑަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވެން ހުރި ޙައްޤުތަެކއް ފޯރުކޮށްހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެތަނުގައި ދިރިުއޅޭ މީ

 އުމުތަކުގެ ިހއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ކުަރްއވަނީ. އަދި ދުނިޔޭެގ ގިނަ ޤަ ތި މަސައްކަތް

. ޙައްޤަކާ ނުަލއި މީހަކަށް އަނިޔާނުދިނުން. މިސާލަކަށް އަނިޔާނުުކރުން އިނގޭތޯ ކުަރއްވަނީ އެގޮތަށް. އެއީމަސައްކަތް

 ގޮތަށް މީހުން ބަންދުގައި  ނުޖެހޭއި ހަމަ ތާކުންާތކުލާގަބަންދުކުރާއިރު ެވސް ކޮންމެެހން ކަމަކާ ނުލައި ތަޙުޤީުޤ މަރުޙަ

ލަ ކަންތައްތަެކްއ މިކަހަ، ން. މިކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް މިހިރީ. އެހެންވީމާުނކުރުދުކުރާއިރުަގއި އަނިޔާނުބެހެއްޓުން. ބަން

މަސައްކަތްކުރާނީ. ަހުއ ގުިޅގެންނޭ  ތި ވިދާޅުވަނީ އެ ވައިލޭުޓކުރާ ފަރާތަކާ، މި ކުރާ ފަރާތަކީ ސްޓޭޓް ކަމަށް ވާއިރު 

 ޑޫ ޔޫ ރިކޮންަސއިލް ދިސް؟



  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:އަފްރީން މުޙައްމަދު  އިޝަތުޢާ

އަނިޔާ ލިބޭއިުރ  .ވިދާޅުވީ އަނިޔާކުރާ ފަރާތުގެ ވާހަކަ ތި ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުމޭ ިމ ދަންނަވަނީ މިސާލަކަށް 

 އިނގޭތޯ. އިނުކުރާށޭ ބުނެފައޮންނާނެ އަިނޔާވެސް ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހަމަ ކުރިންއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހިއުމަން 

މިސާލަކަށް މިނިމަމް  .ންދުކުރެވޭއިރު އޮންނަ ެއކަށީެގންވާ ަގއިޑްަލއިނެއް ފޮލޯކުރަްނޖެހޭބަ އަނިޔާ ކުރުމަީކ މިސާލަކަށް 

ެއ  އިތުރަށް .ކުރެވޭއިރު މިސާލަކަށް ޕްރިޒަނާޒްއާ ނޫނީ ަގއިދީއަކާ ުމއާމަލާތްސްޓޭންޑަޑް އޮފް ރޫލްސްަތކެްއ އެބަހުރޭ 

 ހަމަ ކުރިންވެސް ސަުރކާރާ ނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނާނުކުރާށޭ. ެއގޮތަށް ހުންފޯސް؛ ެއކްޓްރާ ފޯސް ބޭނުން 

މެކޭނިޒަމުން ލިބޭ  މިޝަންގެ ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިންކޮ އްޔާނޫނި އި،ތައްަތއް ތަޙުޤީޤުކޮށްފަކަން ގުިޅގެން އެ

ހުންނާނެ ކޮމިޝަނުން  ކުރާއިރު ެއގޮތަށްފަހުން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ލޫމާތާއި މިހާރު އެންޓި ޓޯޗަރ އެކްޓު އައިމަޢު

 ގޮތަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑު މި ަދންނަވާ އެްއޗަކީ. ކުރަްނވީ އި، މީއޭ މަސަްއކަތްމަންޑޭޝަންތަކެއް ހުށަހަާޅފަރިކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މްތިޔާޒަށް ފުރުޞަތު އަުރަވން.އި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑު ވަރަށް އުސޫލީ ކަންތައްަތްއ މެ. އަުޅގަ އިޝަތު އަދި މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ރަމަޟާން މުބާރިކު ވެސްޝުކުރިއްޔާ ޢާ 

ނޑަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ކަންތައްަތކަށް ވާ ކުރީމާ ގައި އަުޅަގނޑު މީހަކަށް އަިނޔާކަމެްއ. މިސާލެއްގެ ގޮތު  އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ބުނާ ގޮތަށް ެމނުވީ ިއ،އަޅުަގނުޑގެ ގާތުަގއި އަހާފަ ނޑު  ،އަުޅގަ ނޑު ބުނި އެްއޗެއް އަުޅގަ ދިނީމަ ޯއކޭ އަުޅގަ

ެއއީ  ،ނަމަ ވަނީ ބަޔާނެއް ެވސް ނުނެރެޭވ ކަމަށްނޫނިއްޔާ ނޫސް ބެހޭ ކޮމިަޝނަކުން ރިޕޯޓެއްމާ ކަ ،ނުވީމެ

އަޅުަގނޑަށް ދަ  ނުކުރުމަކީއެ އުސޫލީ މައްސަލަ ގަބޫލުނުކުރާ އަޅުަގނޑަށް އުސޫލީ މައްސަަލއެއް އިނގޭތޯ. އެކަމަކު 

ނޑަށް އެއިނ ބިގެސްޓް ރޯންގު  ން ަރއިޓްސް ޑިފެންޑެއް ނުކޮށްެދވޭނެކަން. ނގޭ ހިއުމަގޭތޯ. އެ ހިސާބުން އަުޅގަ

ޓްސް ކޮިމޝަނަކީ ގާނޫނީ ކޮމިޝަނެއް. ހިއުމަން ރައި ،ބޭފުޅުންނަށް މް ކޯޓުން ތިސުޕްރީ މިސާލެއްގެ ގޮތުަގއި ިއއްޔެ

އް ިހއުމަން ނޫނުއަސާސީން އުފައްދާ. ވަކި ޚާއްޞަ ގާނޫނެނޫންތޯ ޤާމް ކޯޓަކީ ވެސް ގާޫނނީ ތަނެއް އެހެންސުޕްރީ

ލައިނެކޭ ހަދަނީ. ގައިޑް މް ކޯޓުން ގާނޫނެއް މިވަނީ. އޭެގއިތުުރން ސުޕްރީ ތައްޔާުރކުރެވިފައި އެ ޓްސް ކޮމިޝަނަށްރައި

ސަރުކާުރގެ ވުޒާާރއަކުްނ  ،ކުރަނީ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަށް ޭއގަ މި މަޖުބޫރުމި ބުނަނީ ގާނޫނެއް އިނގޭތޯ. 

. އެ ހިާސބުން އެ ބުނަނީ ސަރުކާރުްނ ަބޔާންކޮށްގެންުނވާނޭ، ތައް ިލޔެހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ އެ ވުޒާާރގެ ވާހަކަ

. އެ ހިސާބުން އިންޑިޕެންޑެންސް ެއ ދިޔައީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ނުވީ ކަލޭމެން ރިޕޯޓެއް ނެރެގެންނުވާނޭއޯކޭ ދިނީމަ މެ



  

، ވާއިރުޞަ ގާނޫނެއް ހެދިފައި ވަކި ާޚއް  ޭބފުޅުންގެ މައްޗަށް ތި  ؟ކުރައްވަނީެއކަން ކިހިނެްއތޯ ސިފަ ކޮމިޝަންގެ.

ޯތ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ރިޕޯެޓއް ން ްޕރެކްޓިކަލީ ހިންގޭނީ ކިހިެނއްކުރެވޭނެތޯ؟ އަދި އެކަސުޕްރީމް ކޯޓަށް ެއގޮތަށް މަޖުބޫރު

ފޮރިން ، ނަމަ ށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ވަނީިމސާލަކަށް ބައިނަލްއަްޤވާމީ ުމޖުތަމަޢަ ނަމަ؟ ކަމަށް ވަނީ ނެރޭ

ނެތް. އެކަމަކު ތީ އިންޑިޕެްނޑެންޓް އިންސްޓިިޓއުޝަނެކޭ ނީމަ މެނުވީ އެ ރިޕޯޓު ނެރެޭވކަށް ދިސްޓްރީން އޯކޭމިނި

 ތަކަށްތޯ ެއކަން ގަބޫލުކުރެވެނީ؟ބުނަނީ. ކޮން ގޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އަފްރީން މުޙައްމަދު އިޝަތު ޢާ

މިސާލަކަށް ިހުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  ،އަޅުަގނޑަށް ެނގޭ މާނަ ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑަށް އެ ަގއިޑްލައިން 

ޝަން ުނކޮށް ފުރިހަމައަށް އިންވެްސޓިގޭ ،މައްސަލައަކަްށ މި ދިމާވަނީ އެ ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފުރަތަމަ

ެއއީ  .ވަިކ ެއްއޗެއް ނިންމާފަ ނެރުން ނުހޯދައި ޅަށް ނުހޯދައި އިނގޭތޯ.ލޫމާތު އެންމެ ރަނގަނޫނީ ހޯދަންޖެހޭ މަޢު

)ޔުނިވާސަްލ ުގިޅގެން ކޮމިޝަނުން ހަދާފައި އޮތް ޔޫ.ޕީ.އާރު  މިހާުރ ސުޕްރީމް ކޯޓު އެއާ  އްތޯ މައްސަަލއަކީ.ދެ

ގުޅިގެން ިމ  ރިޕޯޓަކާއޮތް ިރވިުއއަށް ފޮނުވި  އިހަދާފަ އިގަ  2010 .ގެ ސެކަންްޑ ރިވިއު ެދއްތޯ މީޕީރިއޮޑިކް ިރިވއު(

ދައްކާފައި  ެއ ރިޕޯޓުގައި މިސާލަކަށް ކޯާޓ މެދު ކޮމިޝަނުން ،ންވީމާންތަެކއް މި ނެރެުވނީ އިނގޭތޯ. އެހެގަިއޑްލައި

ލޫމާތު ކޯޓުގެ ފަރާތުން މަޢުަދއްކާފަެއއް. ރު ކޮމިޝަނުން ސީދާ ނެތް ކޯޓާ ވާހަކަޭއގައި އެބަުހރި މިހާ ؛ހުރި ވާހަކަތައް

އެގޮތަްށ  އިމިަޝނަށް އޭތި ހެދިފަމީގެ ކުރިން ކޮ އި ވެސް އެބަހުރޭގައެެހން ބައެއް ރިޕޯޓް  އެއް. ނޫިނއްޔާސާފުކޮށްފަ

ބައެްއ ރިޕޯޓްސް އެބަހުރި ނެރެފަ.  ނިއްޔާ ހޯދަންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކުން ނުހޯދާކޯޓުތަކުން ނޫ

ނޑު އިއޭގަ   ލޫމާތު ނޫނީ އެކަމަށް އެބައިނގޭތޯ. ހަމަ އެ މަޢު ވެސް އައިްއސަ ރިޕެކްޝަންސް ެމންނަށްއެބަހުރި  އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ކޮމިޝަނަށް ގައިޑްލައިްނ،  ކަން.އެީއ ކީއްެވގެން .ެވސް ކުރަންއެންމެ ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް ޖެހޭ

މިހާރު ކޮމިޝަނުން  ށް އެއާ ެއއްގޮތަށް ަމސައްކަްތ؛ކީ ކޮިމޝަނައި އޮތް ގަިއޑްލައިނަހުށަހަޅާފަސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ނ ޮގތުން ވާހަކަދެއްކޭނެ ދެއްތޯ.  ބެހޭ ން ހަދާ ރިޕޯޓެއް ނޫނީ އެއާޑުމެމިސާލަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އަުޅގަ

ެވސް ނުޖެހޭ. އެއީ  ްއ ވަކި އެްއޗެހިތަކެއް ަމއިނަްސކުރާކަށްކޮންމެހެނެ އޭގައިނީ. ނަފޮނުވާ ވާހަަކ ބު އިދަްއކާފަވާހަކަ

ނޑަށް މާ .އޭތި ފޮނުއްވުްނ އެއީ ދެއްތޯ އިއެނގިލާފަ .ހަމަ ސަރުކާރަށް އެނގުން ނަކުރެވެނީ ެއގޮތަށް. ޭއެގ އަުޅގަ

ނޫން. ނޫނިއްޔާ އެއަށް އެްއެޗއް އެްޑކުރުމެއް ނޫން. ެއީއ  މާނައަކީ ެއއްވެސް ެއއްެޗއް ެއއްވެސް އެްއެޗއް އުނިކުރުެމއް

ހުރި އިޫޝތަކަށް ބިނާކޮށް މަޢުލޫމާތު  ނޫނީ އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ،އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ހާލަތު އިއުމެްއގަ އެ ޤަ

ްށ އެްއގޮތަޔާރުކުރަނީ އިނޭގތޯ. ހަމަ އެއާ ންނަ ހާލަތަށް އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު ތައްހަމަ އޮ އިލާފައެކުަލވައި

 އެކު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތކުރެވޭނެ ހަމަ އިންޑިޕެންޑެންުޓކަމާ

 



  

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

އެްއޗެއް މި ރާއްޖޭގެ  ސޫމޯޓޯ ކިޔާ .ގޮތް ފުރަތަމަ ކަމަކީ ހަމައަށް ދިޔަ ލައިނާއަނެއް މައްސަލަައކީ ތި ގަިއޑް

ކުރީމާ ކުރާ އެްއޗެއް ނޫން. ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނެގ ގާނޫނީ ވާޖިބެއް އަދާ ނުއަސާސީގެ ދަށުން ރިޮކަގނައިޒްނޫޤާ

ގަންނަނީ ިއއްވީ. ެއކަން ބަލައިމިއްަލއަށް ޙުކުމްއަމިއްަލއަށް ޗިުޓފޮނުވައި އަ، ވާކޮށްސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަްށ ދަޢު

އެޅުންތޯ ފުޅުންގެ ގާޫނނީ ވާޖިބަށް ހުރަސްބޭ ތިސް އެްނގަލުން ކުރެވޭ ކަމެއްތޯ؟ އެ ހިއުމަން ރައިޓް ކިހިނެއްތޯ؟

 ނޫންތޯ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އަފްރީން މުޙައްމަދު އިޝަތު ޢާ

ނުޑ ގަޅުމެއް ނޫން ެދއްތޯ. އެީއކީއެހުރަސް ބޫެލްއ ނުކުރަން ެއއީ ނޫނީ ބިުރދެއްކުން ކަމަކަްށ ވެްސ. އެ . އަުޅގަ

ލޭނޭ ނޫނީ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ުނއުފު ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުަގއި، އާދެ، ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ ކޮމިޝަނަްށ އެްއވެސް ަބޔަކަށް

ތް ދެއްތޯ މިހާރު ވެސް އެބައޮ އިެއއްޮކށް ހަމަ ބަޔާންކޮށްފަ ށް ނުގެންދެވޭނެ. އެކަމަކު ެއއާނިންމުމަކަށް ކޯޓަކަ

ނޫނިއްޔާ އެ ބުނާއެއްަޗކާ އިދިކޮުޅެވއްޖެއްޔާ އެ ކޮމިޝަނަށް އެަބ ، ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުންއެ ނިންމާކޮމިޝަނުން 

 .އި އިނގޭތޯން ެއއޮތީ ެއކަން ކޮށްފަގެ މަތީޖެހޭ ދެއްތޯ. ހަމަ އެގޮތުޖަވާބުދާރީކުރުވެން

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުމީފަ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 .އަދި ތިން ސުވާލު އޮންނާނެ މަދުވެގެން .ކުރީއަޅުަގނޑު ދެ ުސވާލޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނގޭތޯ. ތިން ސުވާލުވެސް ހަމަެވއްޖެ އި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 ދެ ސުވާލުކުރީ.

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ނަމަވެސް ފުރުޞަތެއް ައރުވާނަން.އެހެން

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު



  

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުާރ ެއއްެޗއް އު އަޅުަގނޑު ކުރިން ސޫލީ މައްސަލަަތްއ ެވސް ދެންނެވި ފަދައިން ދެން އަުޅގަ

މަން ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުެމއް. ދެން ވިދާޅުވެެދއްވަފާނަންތޯ މިސާލަކަށް ދެން ހިއު .ތޯއިނގޭ ގަބޫލުނުކުރެވުަމކީ

އަންލޯފުލް  އި ހުރީމަ.އުުޅއްވާފަ  އިއަދި އެ ދާއިާރގަ އި،ލީމު ހާސިލުކުރައްވާފަރައިޓްްސގެ ރޮނގުން މަތީ ތަޢު

މުގެ ޑެފިނުޝަްނ ނޫނިއްޔާ އެ މާނަކޮށްފަިއ އެރެސްޓާިއ އާބިޓްރަރީ އެރެްސޓާ މެ ދޭތީގެ ތަފާތު. އަދި މި ތަފާތުކުރު

 ވަނީ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ކޮންފަރާތަކުންތޯ؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު

އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާުރގެ ދަށުަގއި، ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްްސގެ ދަށުގައި އޮންނާނެ ދެއްތޯ އަންލޯފުލް އެންްޑ 

ޓު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާްނކޮށްދީފައި ެދއްތޯ. ދެން އަންލޯފުލްއަކީ ާގނޫނާ ޚިލާފަށް ބަންދުކުރުން. އާބިޓްރަރީ އެރެސް

ން ދެއްތޯ. އެއީ އޭެގ ަބންދުކުރު ނޭނގި ،އާބިޓްރަރީައކީ ވަކި ކަމެއްކަްނ ނާންގާ މިހެން ބަންދުކުރުން. ވަކި މުއްދަތަކަށް 

ނޑަށް.ޑިފަރެންސަ  ކީ އަުޅގަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ށް އަޅުަގނޑު.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދަ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

 ރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނޭ. އަުޅަގނޑުެގ ސުވާަލކީ މިހާޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. މަރުޙަބާ ޢާއިޝާ އާދެ!

ހިއުމަން ރައިޓްސް ވަނީ އާއްމުކޮށް  ކުރޭ. ސަބަބަކަށްހަމަނުޖެހުން ފާޅުރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހިތް ދެންނެވީމަ

. ގިނަ ފަހަރަށް ނިކުންނަ މަންޒަރު އިގަ ވެިރވީމަ އެ ުކށްވެރިެއއްގެ ދިފާޢުދަނީ ކުށްވެރިަޔކު ކުށް ކޮމިޝަން ފެނިގެން މި 

އިޝާއަށް ފުރުޞަެތއް މިސާލަކަްށ ޢާ އް ބަދަލުކޮށްލަންކަންތައްތަ  ކިހާވަަރކަށް މި، މި ދިމާވެގެންދަނީ. އެހެންވީމާ 

ން ބަދަލުކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކުަރއްވާނަންތޯ؟ ިމ ކިހާވަރަކަްށ މި ކަންކަން ރައްޔިތުންެގ ކިބައި ،ނަމަ ލިބިއްޖެ

 ދެކުން އިނގޭތޯ.ދެކޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދުޢާ

މީހުން  ކުރެޭވ ިއނގޭތޯ ބަދަލުކުރުމަށް ުރ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން ވަރަށް ހަމަ ަބއިވަ

މި އޮންނަނީ  އިދެކޭގޮތް. ދެން ރަނގަޅު ަހމަ ކުރީންސުރެންހެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ަމޝްހޫރުވެފަ

ޅުަގނޑު މިސާލަކަްށ ަކމަކު އަދެއްތޯ. އެ ވުރެ އިންާސނީ ޙައްޤަށް ހިމާޔަތްުކރާ ތަނެއްގެ ގޮުތގަިއ، ކުށްވެރިްނގެ ޙައްޤު



  

އަށް ެއވެއާރނަްސ މީހުންގެ ތެޭރގައި އެއަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ،ނަމަ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މެންބަރަކަށް ވެއްޖެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއަކީ ހަމައެަކނި ކުށްވެރިންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުރާ ބައެއް ނޫންކަްނ. އިތުރުކުރާނަން 

ބުނެ އެބަ ހުށަހެޅޭ.  ކަމަށް ކޮމިޝަނަީކ އެތައް ވަރަށް ބަިއވަރު ޙައްުޤތަކެއް ކޮމިޝަނަށް ެގއްލިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް

އެކަހަލަ އެތައް  ،ނަރުދަމާ ސާަލކަށް ފެނުގެ މައްސަލަތަކާއިގެދޮރު ގެއްިލގެންނާއި މިއެހެންވީމާ، ޭއގެތެރޭަގއި ގޯތި 

ކުެރވެނީ. ން ވެސް ަވިކ ގޮތަކަށް ޕޯޓްރައިހަމައެކަނި ވަކި މީޑިޔާއި ،ރުހުށަހެޅޭއި .ހުށަހެޅޭ ބައިވަރު މައްސަލަަތކެއް އެބަ

އެކަމަކު ޭއގެ ބަދަލުަގއި  .ކުރެވިފަގޮތަށް މި އޮންނަނީ އީކުއަލޭޓު އެއީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނަކީ ޖަލު އެ

މިހާރު  އެންމެ  ކޮބައިކަްނ؛ންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކުރުވީމަ އިމީހުން ހޭލުންތެރި، މީހުންނަށް އެވެއާރނަސް ފޯރުކޮށްދީ

ންނާނެ އި އޮންނަ ސާރޭވއެއް އޮފުރަތަމަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރައިޓް ަސިއޑް އޮފް ލައިފަށް ހަދާފަ

އި ހަދާފަނީ. ޭއގެ ފަސް އަހަރު ފަހުން ރައްޔިތުންނަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ އިނގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މިންަވރު ދިވެހި

 އެބަހުރި އިތުރުވެފަ. ިހއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަން އެބަހުރި އެަތއް  އި އިންަސއްތަނޭގ ޭއގައެ ސާރވޭއިން އެބަ އޮތް

 ނަށް ޕާލިމެންޓޭރިއަނުން ،ޖަޖުން ،ވެރިންބެލެނި، ކުދިން ،ތަކެއް ޓީޗަރުން ބައިވަރު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު

ކުރަނީ ވަކި އިކަން. ހަމައެަކނި މި ހިމާޔަތްކަކީ ކޮބަ ވެގެންދޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަންގާފަ. އެގޮތުން އެބަ މުްއސަނދިހި

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  އްޤުތަކެްއ ނޫންަކން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީން އަޅުަގނޑު މަަސއްަކތްކުރާނަންބައެްއގެ ޙަ 

 . ުޝކުރިްއޔާ. އިއެ ކަންތައްތައް ބަަދލުކުރުމުގަ ،ނަމަ އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބިްއޖެ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ވެސް ކުރުކޮށް ގެންަދވަްއޭޗ އިނގޭތޯ.ވީހާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނުޑގެ ސުވާލަކީ މުޒާހަރާެއްއގެ ތެރޭގަ ން ރައިޓްްސ ބޭފުޅާ ހިއުމަ މި ދުވަސްކޮޅު ހަމަ ތި ިއ،މަރުޙަބާ އަފްރީން. އަޅުގަ

ޖެހޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ވަންޏާ ފޭސްކުރަން ކަމަށް ިވގެްނ ގޮއްސިކުރެކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަން

މަތީގައި ހުރި ންގެންދާއިުރގަިއ ައރިމަތީ ޕޭމަންޓުއުޅެނީ. މުޒާހަރާެއްއގެ ތެޭރގައި ފުލުހުން މީހުން ފަހަތަށް ޖައްސަމު މި

ނޑުބޮޑު އަންހެނެއް ހަމަ އަން ިއ ދޭތެރޭގަ . މިކަމާދިއުން އިލާފަލޮަލށް ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހައިނަ ގޮތަށް ައިއއްސަ ބަ

 ހުއްޓާ. އި. ހަމަ އަރިމަތީގަނޫން ހުރީކީ ދުެވއެއް ކިހިނެއްތޯ ދެކެނީ؟ ދުވެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދުޢާ



  

، އެނގޭ ެދއްތޯ. އެހެްނވީމާ އްސާކަން ވެސް އެބަ ފަހަތަށް ޖަ ްނގާނެ ދެއްތޯ ަވކި ހިސާބަކުންކުރެޭވއިރު އަމުޒާހަރާ

ންޖެހޭ ދެއްތޯ. މިހާރު ނޫނީ ޒިންމާެއއް އެބަ އަދާކުރަ ހާރު ފަހަތަށް މިހާރު ޙައްޤަކާ ެއއްކޮށް އެބަ އާދޭ،އިނޭގއިރު މި

ލިބޭ.  ން ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ެއއީ މުޒާަހރާކުރުން. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަން އެބަރަނގަޅު ޤާނޫނުއަސާސީ

ދަނިކޮށް މިސާލަކަށް ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުމެވޭ. ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުންށް މުޒާހަރާތަކަ

ޖެހޭ ދެއްތޯ ކަމޭހިތަށް. ެއއަްށ އެބަިއ ޖައްސާލުމުެގ ގޮުތން އެ ކުރާކަމެްއގަނޫނީ ުމޒާހަރާ ފަސް، ރޫޅާލުމުގެ ގޮތުން

މި  ވަނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ަކންތައްތައް ޙައްލުކުެރވޭނޭ ނޫނިއްޔާ ދެން އިތުރަށް އެވާ ކަންތައްތަެކއް މިއެހެން

ޕާސަނަީލ  މުޒާހަރާ އިއްލުުކރެވޭނެ އެކަމަށް ތަާބވުމުން. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަންގަކަންތައްތައް ޙަ ، ބުނަނީ

ނޑުމެން ކޮމިޝަންގަ  އި ހުންނާނެ އިނގޭތޯރކޮށްފައަޅުަގނޑު ެވސް މޮނިޓަ ، އިރު. އެހެންވީމާ މަސައްކަތްކުރާ  އިއަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ފުލުހުންގެ ފެނޭ އިނގޭތޯ އަ އެބަ ންނަން. މުޒާހަރާގެ ބަިއވެރިންނާ އެުކ ވެްސ އެަބ ހު އި ލައިްނގަުޅގަ

މި ފަސް އަހަރުވެގެން ދާއިރު ފުދޭވަަރކަށް މުޒާހަރާތައް މޮނީޓަރ ކުރެވިަފ ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ވެސް އެބަ ހުންނަން

ހި ވެސް އެބަ ައއިްއސަ އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޒާހަރާ އެއްޗެ ބަހުރި ޕާސަނަލީ ހަމަ އެޓޭކުސް އެއަޅުަގނޑަށް ވެ

މިތާ ފަހަތަށް ނުޖެހި  ށް ފަހަތަށް ޖެހޭށޭ. ޖެހޭއިރު،ބުނޭ ިމސާލަކަ ފުލުހުން އެބަ، މޮނިޓަރކުރަމުންދާއިރު. އެހެންވީމާ

ވެސް އެބަކުރޭ. ެއކަމަުކ  ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންހުންނަންޏާ  ގެންަމޑުކޮށް  އިަވިކ ތަނެއްގަ  މަޑުކޮށްގެން ހުންނަންޏާ

އެކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފުލުހުން އެ ބޭނުންކުރާ ބާރަކީ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބާރެއްތޯ.

 ޗެކޭ ބުނާނީ އިނގޭތޯ.އެއް  އި ައޅުަގނޑުމެން އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނާފަ، އަޅުަގނޑުމެން މޮނިޓަރކުރަން. އެހެންވީމާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ކަެމކޭ ނޫން  ުނވާ ،ކަމެކޭ އަޅުަގނޑު ދެންމެ ހަމަ ސްެޕސިފިކް ސިުޗއޭޝަން މި ދިީނ އިނގޭތޯ. ެއއީ ކޮންމެހެން ވީ 

ނުޑ މި ދަންނަވާ ވާހަކަ  މަތީގައި ހުރި މީހެްއގެ ލޮލަށް އެ މީހާ ަކއިރީަގިއ އަީކ ޕޭމަންޓުއަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ. އަުޅގަ

އި ލާފަގޮސް ލޮލަށް ޕެޕަރސުޕްރޭ ޖަހައިދަމުން އިހަމަ އެތާ ހުއްޓާ ިމހެން ލާފަ ،އެްއވެސް އެްއޗެްއ އިތުރަށް ނުބުނެ

ނޑު ކުރި ުސވާަލކީ އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް ްސޕެސިފިކް  ދިއުމަކީ ކޮްނކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ނެްއ މީ ސިުޗއޭޝައެީއ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ އެ ސިޗުއޭޝަން. ދެން އަނެއް  .ނޫން ދިނީ. އެހެންވީމާ، އެ ިއވަލުޭއޓް އިތުރަށް ކުރާކަށް

އުޅުުމގެ ގާނޫނުަގއި ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެބަހުރޭ ެއްއވެ ޮއޭވ އިނގޭތޯ. އެްއވެ ުއޅުމުގެ ގާނޫެނއް އެބަކަމަކީ އެްއވެ

ޮއޭވ  ނޫނުއަސާސީަގއި އެބަތަކާ އެްއޗެހި އިނޭގތޯ. އޭގެ މަތިން މިހާރު ޤާ ބޭ ރައިޓްސްއުޅުމުަގއި މީހުންނަށް ލި

ކަމަށް.  ހުރި ކަންތައްަތއް ހަނިނުކުރެވޭނެ އިބެޭހ ބައިގަ  ގާނޫނަކުން ނޫނިްއޔާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޙައްޤުަތކާ

ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ގޮތަކަށް ކަންކަން ހަނި އުުޅމުގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ނޫން އިތުރުއެހެންކަމަށްވަންޏާ އެްއވެ 

ނޑަކަށް ނޭނގެ.  އަޅުަގނަޑކަށް ގަބޫލެއް ނޑު އަހާލަްނ ނުކުެރވޭ. ދެން އަރްފީން ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮެތއް އަުޅގަ އަުޅގަ



  

ރާކުރުަމކީ އުޅުުމެގ ގާނޫނުަގއި މުޒާހަތޯ ގަބޫލުުކރަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، އެހެން އޮންނައިުރގައި ެއއްވެ ގޮތަކަންބޭނުން ކޮން

ކުރުަމކީ ހަމަ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް އެްއެވގެން ރައްޔިތުންނަްށ ކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މުޒާހަރާ ތީގައި ކުރާމަޕޭމަންޓު

ނޑަެއޅިފައި އެބަހުރި އެ ގްރީން  .ކޮންމެ ވަގުެތއްަގއި ވެސް ުކރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަނީ. ދެން ގްރީން ޒޯންތަެކއް ކަ

ޮގތަށް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ޕޭމަންޓުމަތީ ނޫނީ  ވޭޒޯންތައް ނޫން އެހެން ކޮންެމ ތަނެއްަގއި ެވސް ކުރެ 

 ބުނުމަކީ ެއއީ ެއ ޙައްޤަށް އުނިކަެމއް ލިބޭ ކަެމއް ގޮތަކަްށ ޮއއްވާ ބުނާ ވަކި ަބޔަުކ ގާނޫނުަގއި ވަކި މުޒާހަރާނުކުރެވޭނޭ

 ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގަންނަވަންތޯ؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދުޢާއި

ަވކި ެއްއޗެއް  އި ދެއްތޯކަމަށް ިވްސނާފަ ޅުަގނޑު ިތޔަށް ދަންނަވާަލން އޮތީ މިހާރު ގައުުމގެ ސަާލމަތާއި އެ ހުރިހާއަ

ނޑު   ވަރުކުިދން ނޫނީ ޓެސްޓު ދުވަސްމެންނަށް މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންދާއިރު އިނގޭތޯ. ހަމަ ކުޑަމި ބުނަނީ. މިހާރު އަޅުގަ

ެއގޮުތން ވަރަށް ރައްޔިތުންތަަކކަށް ، ށް ދަންވަންދެކަން މުާޒހަރާކުރެވޭ. އެހެްނވީމާވަރަ ކުރެވޭ. ނޫިނއްޔާ ބަ މުޒާހަރާއެ

ނޑު ނުބުނަން މުޒާހަރާނުކުރާށެކޭ. އެއް ވަރަށް އުނަަދގޫ އެހެން ކަްނތައްތަކެްއ ެވސް އެބަ ުނވާށޭ. ޚިޔާުލ ވޭ. ައޅުގަ

 .ޖެހޭނެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރަން އްޔާ އެ ބޭފުޅުން ގަބޫުލކުރާ ކަންތައްަތކެއް ވެއްޖެ ބަޔަކު  ވެސް ޖެހޭނެ. އެ  ފާޅުކުރަން

ޮގތަކަށެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ރަނގަޅު ވާހަަކއެްއ  އުނދަޫގވާމާަނއަކީ އެހެން ރައްޔިތުންނަށް  އެކަމަކު އޭގެ

ނގޭޯތ. ވޭ ގާނޫނަކުން މެނުވީ ހަންޏެއް ނުކުރެވޭެނކަން އި ނޫނުައސާސީަގއި ވެސް ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަވީ. ޤާތި ވިދާޅު

 އެކަމަކު ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ބަެއއް ަކންތައްތައް ޖެހޭ ދެއްތޯ ފޮލޯ ެވސް ކުރަން.

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ތަންކޮެޅއް ބޮޑަށް  ންތައްނުވާ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ އަދި ެއކަންމެގެ ުސވާުލގެ ޖަވާބު ފުރިހަމައަޅުަގނުޑގެ ދެ

ނޑަށް ގަބޫލުދެންނެވި ެއްއޗެއް ސާފުއިނގޭތޯ އިލަބްރޭުޓކޮށްލަދޭން. އަޅުަގނޑު  ކުެރވޭތީވެ. ނުވީ ކަމަށް އަުޅގަ

ކުރާނެ އިރު ގާނޫނުްނ ވެްސ ރިކޮކްަނއިޒް އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވި ވާހަަކއަކީ އެްއެވއުޅުމުެގ ގާނޫނު ހަދާފައި އޮންނަ

ްއ ވާ ކަމެ  ކުރުމަކީ މީހުންނަށް އުނދަގޫތަެކއްވާ ކަމެއް ކަމަށް. މުޒާހަރާ ންނަށް އުނދަގޫތަކެއްއެްއވެުއޅުމަކީ މީހު

 ގޮތަކަށް މި  އޭޝަްނގައި ވެސް ދީފަިއ އޮންނަ ޙައްޤެއް އެއީ. ދެްނ ގާނޫނުަގއި ަވކިކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ ސިޗު

 މެ މީހަކު އަމިއްލައަށް ޕާސަނަލީ؛ކަންކަން ކޮން އެ ގާޫނނުގައި އޮންނަ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ،އޮންނަނީ ކަންކަން

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނަދގޫާވ ކަމަކަށް.  އަޅުަގނޑަްށ މިސާލަކަށް ވެާދނެ އަފްރީން ެވސް ތިތާ ިއނުމަކީ އަުޅގަ

ނޑަކަެށއް ނުލިބޭ ދެއްތޯ އަފްރީން ދުރަށް އެކަމަކު އެހެނެކޭ ިކޔާފައި ްއޗަކީ ދަންނަވާ އެ  ލުމުގެ ރަިއޓެއް. މި ައޅުގަ

ނޫނުއަސާސީަގއި ވެްސ އެބަ އޮވޭ. ގާނޫނުތަުކަގއި ތައް ަބޔާންކޮށްފައި އޮންަނނީ. ޤާގާނޫނަކުންނޭ ނުކުެރވޭނެ ކަްނތައް



  

ނޫނުއަސާީސަގާއއި ގާނޫނުަގއި ބަޔާންވެަފއި ޮއންނަ ކަންތައްތައް. އެނޫން ކަކީ ޤާޮއވޭ ނުކެރެވޭ ަކންތައްތަ ވެސް އެބަ

ގޮތަށް އޮންނައިުރގަިއ ޮއންނަނީ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނެްއގައި މި  ރެވޭ ކަންތައްަތއް ގޮތަށް މިހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ކު 

ނޑު އޭމަތީގައި އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫވާތީ ޕޭމަންޓު ރޭަގިއ  މެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހަމަ ބައެއް؛ބުނާއިުރގައި އަުޅގަ

ކުޅެން ތަންތަނުަގއި ހަމަ. ހަމަ މުޅި މުަގ ޅުަގނޑުމެންނަށް މަގުމަތީ އެތައްމިތަނުގައި ފެނުނު މިއުޒިކުއަ

ނެްއ އަ ،ބަންދުކޮށްލައިގެން، ހަމަ މުޅި މަގުމަތި ފުރާލައިގެން ތިބޭ ަތން. އެހެންވީމާ، އެހެން ެއގޮަތށް އެކަން ކުރެވިަފއި

ކީ ކޮަބއިތޯ. ނުވާ މީހުންނަވާ މީހުންނަކީ ކޮަބއިތޯ. އުނދަގޫކުރަނީ އުނދަގޫ ބަޔަކު ކުާރއިރު، ެއއީ ފުލުހުންތޯ ޑިސަިއޑް

ރައިޓްްސ  ޫޔ.އެންގެ ހިއުމަންޅުަގނޑުގެ ފަހު ސުވާަލކީ، އެއީ ައޅުަގނޑު މިދެންނެިވ ވާހަކައަީކ. ދެން އަ

 މި ހުރިހާ ތަންތަނަކުން އެބަ ނެރޭ ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ންނާއި ރިޕޯޓާޒް ވިތައުޓް ބޯާޑޒްއާކައުންސިލުންނާއި އެމްނެސްޓީ 

 އްަކވަނީ ދޮގު ވާހަކަަތކެއްޯތއޭ؟ބޭފުޅުން އެ ދަ  ވަމުންދާ ވާހަަކ. އެއީ އެޓީރިއޮރޭޓު ޓްްސގެ ކަންތައްަތއް މިހާރު ޑިރައި

ަދއްަކވާ  ތިބެގެންހަމަ، ެއއްެވސް ކަެމއް ނުބަލާ ބޭފުޅުންނަށް ނޭނގިގެން އަފްރީނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ އެ

 ވާހަކަތަެކއްތޯއޭ އެއީ؟

 

  :ވާހަކަދެްއކެވުން އިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދުޢާ

. ބައެއް ހާލަތުަގއި އެބަ ދެއްތޯ ވާހަކަތައް ދަްއކާނީ ފުށް ބެލުން. ވަކި ެއއްކޮޅަށް ބަލާފަެއްއ ނޫން އޮންނާނެ ދެއްތޯ ދެ

ނޑު ނުބުނަން ތި ބޭފުޅު ނޫން  . ނުވަތަ ޮދގު ވާހަަކއެޭކ ދައްކަނީކީ. އެހެނެއްންނަށް ކަންތައް ނޭނެގނީއެކޭހުރި އަޅުގަ

ކަން. ނޫނީ ހުރިހާ ކުން ނުިވްސނާ އޮތްޭގ އިނގޭތޯ ހުިރހާ ޕާސްޕެކްޓިވަ ނޔާލީމަ އެތޯ. ަބެއއް ެއްއޗެހި ކި އިނގޭ

 ނގޭ އިނގޭޯތ. ހިއުމަންފަިއ ހުންނަ އެއްޗެިހކަން ވެްސ އެކޮށްދާ ކޮމްޕައިލްކުން އިންފޮމޭަޝން ނުހޯޕާސްޕެކްޓިވަ 

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން؛ އްތޯ. ހިއުމަންވަނީ ހަމައެކަނި ވަކި ކަމަކަށް ވިސްނާފަެއއް ނޫން ދެ ޓް މިރައިޓްސް ޑިޓީިރއޮރޭ

ކަންތަުކެގ  ދޭ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް އެަބ ިއތުރު އެހެން ދާއިރާތަކުން ަރނގަޅުވަމުން އެބަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދެއްތޯ ދައްކަން. ހަމައެކަނި ނެތިގެންދާ، ނޫނީ ޯގސްވާ ކަންތަ ކެއް ނޫން. އްތަ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް ތައް ވެސް ޙައްލުކުރުަމށް ދެއްތޯއެކަން އިޓްސް ކޮމިޝަނުގަިއ ކުރަނީ. ހިއުމަން ރައަޅުގަ

ނުޑ ޕާސަނަލީ މަސައްކަތް ކުާރއިރު ަބއެްއ ފަހަރު އެބަ ނެރޭ ދެއްތޯ ހަމަ އެހާ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުާރއިރު، އަުޅގަ

ެރވެއޭ. ނޫނީ އިންސާނީ ޙައްޤު ދުވަުހން ދުވަހަށް ދަށަށް ދަމުންނޭ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ެއއްެވސް މަސައްކަެތއް ނުކު

ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުން އެބަ ކުރެވޭ.  އެކަމަކު އެހެނެއް ނޫން ދެއްތޯ. ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ހިއުމަން

މަ އަނެއްކާ ވާހަަކއެްއ އް ވެސް އޮންާނނެ. ހައޭގެ ޕޮޒިިޓވް ޕާސްޕެކްޓިވެ ، ކަންތައްަތއް ދަމަހައްޓަން އެހެންވީމާ، އެ

އަިދ  ފަރާތާ ދައްކާއިުރ، ައޅުަގނޑުމެން ިއންވެސްޓިޭގޓް ކުާރއިރު ވެްސ ޙައްޤު ެގއްލޭ ފަރާތާއި ަޝކުވާ ަރއްދުވާ

 އޮފް  އެޕްރޯަޗކުން ވިސްނާފައި، ބެލެންސް ޓިކުލިސްބައިވަރު މީހުންގެ ަފރާތުން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފަިއ، ހޮ އިތުރު



  

ނޑުމެން އެްއެޗއް މި ނެރެނީ ދެއްތޯ. ެއގޮތަށް ވިސްަނާވފައި އެްއެޗއް ނެރުންޕްރޮބެބިލިޓީއަށް ވި ދެއްތޯ  ސްނާފައި ައޅުގަ

 އެއީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޖޭފަހުން، ބޭރުގައި.   ޔޫއަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން..ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މާންޢުޘް ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑު ސީ.ީވއަށް ބަލައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ އަފްރީން ނޑަްށ . ދެން އަޅުގަ ލާއިރު ެވސް އަުޅގަ

ގެ ދާއިާރއިން ދެއްތޯ. ދެން ރައިޓްސް ޑިގްރީ ހައްދަވާަފއި ހުރި ބޭފުޅެއް ހިއުމަން ސްއެބަ ފެނޭ އަފްރީނަކީ މާސްޓަރ

ގެ . މިހާރު މި ކޮމިޝަނުރަކަށް އަހަރު ތަޖުރިބާ އެބަހުރިވަ  5ކޮމިޝަންގަިއ ވެސް ގާތްަގނޑަކަށް  އިތުރަށް މިއޭގެ 

ކަންތައް ރަނގަޅުކުރުމަްށ  ުކރުމަށް ޓަކައި ކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ރަނގަޅު

 ޓަކައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރީން މުޙައްމަދުއިޝަތު އަފްޢާ

ކާ މިާސލަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ ބާްއވާނެ ބަްއދަލުވުންތަކެއް މިހާރުވެސް ކޮމިޝަނުން ކުރެވޭ ެއއް މަސައްކަތް އެއީ

 ،ެއކު ިއނގޭތޯ. ސަރުކާރު ެއކަނި ެއކަންތަްއތައް ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާުރގެ އެކި އިދާރާތަކާ ގުިޅގެން. ނޫނިއްޔާ

ނޫން. މިހާރު މިސާލަކަށް މަޖިލީހާ ވެސް، ކޯޓުތަކާ ވެސް. ެއގޮތަށް އެބަ ބައްދަލުވުންތަްއ ެއކަންޏެއް ރާތަކެއް އިދާ

ލޫމާތު އެބަ ސާފުކުރެޭވ ރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެްއެގ މަޢުކުެރވެން ހުނޫނީ ރަނގަޅުއެބަ ަޙއްލުކުެރޭވ ބާއްވާަފއި 

ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަން.  ދާއިރާެއއްަގއި ހިއުމަން ށްވުރެ ފުޅާ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އެކަންަތްއ އެބަ ޖެހޭ މިއަ

ދު އަޅުަގނޑު ކުރިން ޝާހިއޭރުން އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ަޙއްލެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ އިނގޭތޯ. ދެން އިތުރަށް 

ޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ސް ރެއިޒް އެބަ ކުެރވެން ރނެނަށް އެވެއާލަކަށް އަޅުަގނޑު ބުނިން، މީހުންވިދާޅުވި ުސވާ

ބުނީމަ ހަމައެކަނި ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނޭ  ހިއުމަން ނޫނީ ،. އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަީކ، އިންސާނީ ޙަްއޤޭއިނގޭތޯ ކޮބައިކަން

ރައިްޓސް ކޮމިޝަނަކީ ެއއަށްވުެރ  . ހިއުމަންދީންގެ ޙައްޤުތަކަށް އެފްލިއޭުޓވެގެންުނވާނޭގެ ނޫނިއްޔާ ަގއި ޖަލު މީހުން

 .ކަމަށް މީހުންނަށް އަންގައިދިނުމަށްމާޔަްތުކރެވޭނެ ތަނެއް ބައިވަރު ަޙއްޤުތަކެއް ހި ކުރެވޭނެ،މަސައްކަތް  ފުޅާކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނުޑ ނިންމާލަ އަުރވަން. އެހެންވީމާ، ރިާޟއަށް  ން ވަޙީދަށް ފުރުޞަތެއްމުޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ައުޅގަ

 ރުޞަތުއަރުވާނީ.ފުރުޞަތުއަރުވާފައި ވަޙީދަށް ފު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނުޑގެ ސުވާލަކީ މ. މުޙައްމަދު ކިޔާ هللا ޢަބްދު ންކު ހައުސްގޭލި ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ފުރަތަމަ. އަޅުގަ

ވަންދެްނ  ުދވަސް 25ންގޮްސ ގިރިފުީށގަިއ މީހަކު ހުއްޓާ، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި، އެ ެގއަށް ސިފައިްނ ފޮނުވަިއގެން ގެ

ހުރުމަށް ކަމަނާ ކިހިނެއްތޯ ރުމެްއ ނެތި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުރުމެއް ނެތި، ޝަރީޢަތެއް ކުއެްއވެސް ތަޙުޤީޤު 

 ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ؟ ެއކަން އެގޮތަށް ކުެރވިދާނެތޯ؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދުޢާ

 ަރިއޓްސް ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުޮކށްފައި ވާނީ ަވކި ރިޕޯޓެްއ ނެރެފައި ދެއްތޯ. ދެން އެ ހިއުމަން އާދެ! ެއކަމަށް

ނޑު މާލޭަގއި ވެސް ނެތިން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނަޑކަށް ޕާސަނަލީ ނޭނގޭ ކިހިނެއް ކަމެއް ބުނާނީ.  ދުވަސްކޮަޅކު އަުޅގަ

 ފައި އެކަމަށް އޮންނާނީ.ކޮށް ްޓސް ޮކމިޝަނުން އިންވެސްޓިޭގޓުރައި އެކަމަކު ހިއުމަން

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑަށް ހީވަނީ ކަމަނާ ރިޕޯޓުތައް ވެސް ބައްލަވާފައި ކަންނޭނގެ ހުންނާނީ. ދެން ކޮންމެއަކަސް ކޯުޓ  ދެން އަޅުގަ

ކުރި ކަމަށް ގިަނ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ. އަދި ޔަރުއް ވެސް ނެތި، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް. ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިާލފަށް ހައްއަމުރެ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ެއގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. ެދްނ  މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުން ެވސް ބުނަނީ. އަދި ހިއުމަން

ކޯޓަކުން އޭަނ ޖުމްހޫރިއްޔާ. އެކަން ުކރީމާ ޝަރުޢީ އެކަން ކުރުމުަގއި އެންމެ އިްސކޮށް ހަރަކާތްތެރިީވ އޭުރގެ ަރއީސުލް

މަ ައހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ައއި 13 ިޚލާފަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ުބނެ، އޭނަގެ ަމއްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫަތކާ

 އެއީ އަނިޔާތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަޙީަދށް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެދންމެ ސުވާލެއް ނޫންހެން އެއީ. އެހެން ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ދެން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ދެން. ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ވަޙީދަށް ފުުރޞަތު އަރުވާަފއި އަުޅގަ

 .ސް ކުުރޮކށް ގެންދަވަްއޗޭލާނީ. ވީހާވެނިންމައި

 



  

  ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 މުޙައްމަދަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި އަދި ރަމަޟާން މުބާރިކު އިޝަތު އަފްރީން ވެސް އަޅުަގނޑު ޢާ ންމެ ފުރަތަމައާދެ! އެ

ނޑުމެން ިއސްލާމީ ޝަރީޢާ، ޝަރީޢަތް ނުކިޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގާނޫނެއް ކި  ޔޭކަެށއް ނެތް. އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ވަަނ މާއްދާަގއި. އެީއ  10ށްފައި ނޫނުއަާސސީ އޮތީ ެއގޮތަށް ބަްއޓަންކޮއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްއިސްލާމީ ޝަރީޢަ ނޑުެމންގެ ޙައްޤުތައް ަކނަޑއަަޅިއ ، ތާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަެމއް ނުކުރެވޭނެ. ައޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމް ދީން. އިންސާނާ އަމިއްލައަށް ގެ ނެްސގެން ޙައްޤެްއ ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި މި އޮތީ އަޅުގަ

އޮތިްއޔާ އޮންނާނީ އިސްލާްމ ދީނާ ޚިލާފަށް. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެްނ، 

ނޑުމެންނަށް މި އޮތީ  ّفِيّ ތަޢާލާ ވަޙީކުަރއްވާަފއިهللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ َّوَحَمْلنَاُهْم ّآدََم ّبَنِي ْمنَا َّكرَّ َوَلقَْد

ނުޑަގއި ވިޔަްސ َّواْلَبْحرِّّاْلبَِرّ  އަދިެވސް ިނމުނީކީ އެ އާޔަތް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން އެްއގަމާއި ކަ

ކަމެއް ނާންނާނެ. ދެވަނަ  ތަޢާލާ އަޅުަގނޑުމެން މާތްކުރެްއވި. އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރި މާތްهللا އަޅުަގނޑުމެން 

ّفِيއާޔަެތއްަގއި އޮންނަނީ  نَساَن ّاْْلِ َّخَلْقَنا ّتَْقِويمّ ّلََقْد هللا ޮބޑު ސިފަިއގަިއ ތިމަން  ެއންމެ ރީތި އެންމެ ސީދާކަން أَْحَسِن

 އިގެ ވުރެ މަތީ ދަރަޖަ ތަާޢލާއަށްهللا ތަޢާލާ ދެއްވި ބުއްދި ެއއީ هللا އިންސާނާ އުފެއްެދވީމެވެ. ނަމަވެސް އިންސާާނއަށް 

ހުރި ކަމެއް. އެަބ ގެންދެއޭ. ހިތާމަ މުންތޭ ެވސް ނުކިޔާށޭ އަންގަބުނެ، ަބއެްއ ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަ އެްއޗެްއ ކަމަށް

ނޑު ދަންނަވާނީ ޢާއެހެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަީކ  ،އޮތީ ވަނަ މާއްދާަގއި މި 10ނޫނުއަސާސީގެ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު މަސްދަރޭ. )ށ( ގަިއ މި ނޭ. އަދި އިސްާލމްދީ އިސްލާމް އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަިއގަ

ނޑު މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް މި ދެްއކީ، ލާފު އެއްެވސް ގާނޫނެއް ނުހެދޭނޭޚި ގެ އަސްލުަތކާ ނުދީ އިސްލާމް . އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތްތައް މިހާރު މި އެ ޙައްޤު ނޫން  ތަޢާލާ ދެއްވާފަިއވާ ޙައްޤެއް،هللا  ދަނީ އަޅުގަ

ކަހަލަ ވަކި ށް ބުނެ، ވަކާލާތުކުރަމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން، އެހެން ޙައްޤުތަކެއް ތިމާމެން އަމިއްލައަށް ހޯދަިއގެން ކަމަ

 ެލއްވީމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އިސްލާމްދީން ރަނަގޅަށް ބައްަލވައި މުއައްސަާސއެްއގެ ވާހަކަަދއްަކމުން. އިސްލާމް

ފެދޭ ހިސާބަކީ ހިއުމަން އުތަޢާލާ ނުދެއްވި އެްއވެސް ޙައްެޤއްގެ ބޭނުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭ. ސުާވލުهللا ދީން 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން، އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ގުުރއާނާއި ސުންނަްތ 

ގުޅުން އެއްޖިންސުން ޖިންސީ، ލާ ފަރާތްތަކުން ކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް އެބަ ވިދާުޅވޭއެއްޗެއް ހޯދަން ގޮަވއިނޫން އެހެން 

ނުވަތަ އެއް ޖިްނސުން ކަިއވެނިކުރުމުގެ ަޙއްޤަީކ އެއީ އިންސާނީ ޙައްޤެކޭ. ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ހިންގުމުގެ، 

 މިއަށް ދޭނެ ޖަވާބަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. ،ވެއްޖެ ކަމުަގއި ަވނީ ނަމަ މެންބަރަކަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު 



  

ބައިނަްލއަޤްވާީމ  ނޫނުއަސާސީއާއި އަދިލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާކުރަނީ އިސް ޙައްޤުތައް މާނަ މި އިންސާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ނުކުރާނެ ބައެްއ ރެއިން ިރޒަރވޭޝަްނސް ހަދާފައި ހުންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން ފޮލޯދެއްތޯ. މުއާހަދާތަކުގެ ތެ މުޢާހަދާތަކާ

 ނަކުރާ ގޮތަކީ.އާޓިކަލްސްަތއް ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، ެއއީ އިންސާނީ ަޙއްޤު މާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގނޑުމެންނަށް ދަންނަވަން އަޅު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. މިހާހިސާބުން ނިންމާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ވަަޑިއގެްނނެވި ކަމަށް ޓަކައި އިނގޭތޯ. އެއްބާރުލުންދެްއވައި
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