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 { އިމްތިޔާޒްދާއިރާެގ މެްނބަރު  މާފަންނު އުތުރު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ރެކޯޑުކުރެވިފަެއއް ނުވޭ( )ކޮމިޓީެގ ފެށޭ ބައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެޑްރެސްކުރުުމެގ   ކަމަށް  ިމ  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  ެއކުލަވާލި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ހިނދުަގިއ  ހިއްސާކުރެވިފަިއވީ 

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ބޭބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  ަވޑަިއެގން  ަވުގތުަގއި  މި  ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ  ކޮމިޓީަގިއ  ސަބް  މި  ޮގތުން. 

ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ  އަރުވާނަން.  ދާއިރާެގ    ތަޢާރުފަކަށް  ދެކުނު  ފުަވއްމުލަކު  ސިރާޖު.  މޫސާ  ެމންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުމްތާޒު، އެއީ ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު. ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ 

އަޅު  ވަުގތުަގއި  މި  އަދި  ޙުސައިން.  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެންދޫ  އުތުރު ޢަލީ.  މާފަންނު  ަގނޑު 

ކޮމިޓީާއ   ތެރޭަގއި  އިރުކޮޅެއްެގ  މެންބަރުންތައް  ބައެއް  އެހެން  އިތުރު  އަދި  މެންބަރު.  ދާއިރާެގ 

ޖޮއިންެވވަޑަިއަގންނަވާނެ ކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. މި ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް ތި ހުރިހާ  

ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ފެށުން ލަސްވެފައިވީތީވެ ތި    ބޭފުޅުން ވަޑަިއެގންދެްއވީތީ

އެދެން. މިވަުގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން ތިބި ބޭފުޅުން،  ބޭފުޅުންެގ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް 

ރަލްެގ އޮފީހުން ބޭބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ.  އެޖެންސީތައް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން. އޭެގތެރޭަގއި އެޓަރނީ ޖެނެ

ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި ބަންޑާރަ ނައިބު ަވޑަިއެގން އިންނެވި. ައދި ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރުން އެބަ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ.  

ބޭބޭފުޅުން   ކުލެމެންސީ ބޯޑުެގ މެންބަރުން ވަޑައިެގން އެބަ ތިއްބެވި. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސަރިވސްެގ ފަރާތުން

ފަރާތުން  ޖެނެރަލް ވަޑަިއެގން އެބަ އިންނެވި. ނޭޝަނަލް ޑްރަުގ އެޖެންސީެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތިއްބެވި.  ވަޑައިެގން 

ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްެގ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑަިއަގންނަާވ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. 

ންނަވާނުލެވިފައި އިތުރު ފަރާތެްއ، އިތުރު އެޖެންސީއެއް ވާކަަމށް ވަނީނަމަ އިޝާރާތެްއ  ދެން، މީެގ އަޅުަގނޑަށް ދަ

ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފަދައިން  އިޝަރާތްކޮށްލި  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ކުރިން  އާދެ!  އެދެން.  ވެސް  ކޮށްލުން 

ހައްޔަރުވެފައި ޚާއްސަޮގތެއްަގއި  ޖަލުަގއި  މިދާ މައްސަލައަކީ  ބަެއްއ ދިރާސާކުރަމުން  ޭއެގތެރެއިން  ފަރާތްތައް،  ތިބޭ   

މާިގނަ   ވެސް  ކަންކަމުަގއި  ކުދިކުދި  އެކިއެކި  ދުވަސްަވންދެން،  މާިގނަ  ހައްޔަރުަގއި  ނެތި  ޙުކުމެއް  ވައްތަރަކީ 

ިގނަ   ވަރަށް  އިްއިވެގން  ޙުކުްމ  ހާޒިރުަގއި  ޣައިރު  ައދި  ފަރާތްތަކާއި  ތިބޭ  ހައްޔަރުަގއި  ރިމާންޑު  މުއްދަތުަގއި 

ެގ ބޭބޭފުޅުން، މީސްމީހުން ހައްޔަރުަގއި ވެސް އަދި މުޖުތަމަޢު ތެރޭަގއި އެ ތަންފީޛުނުކުރެވި ނަމަެވސް، ެއ  އަދަދެއް 

މައްސަލަތަކެްއ   ިގނަ  ވަރަށް  މިހެން  މަްއސަލަތަކާއި،  ފަރާތްތަކުެގ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ޕާސްޕޯޓު  މީހުންެގ 
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އަ ދެން،  މިވަނީ.  އައިސްފައި  ސަމާލުކަމަށް  މުައއްސަސާތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބައެއް  ދަންނަވާލިން  ޅުަގނޑުމެން 

މީެގކުރީަގއި ސިޓީެގ ޒަރީޢާއިން. އެީއ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވީ ކަންތައްތަކުެގ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް  

ދަ އަޅުަގނޑުމެން  މުއައްސަސާއެްއ،  ހުރިހާ  ސިޓީ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުައއްސަސާތަކުން  ިގނަ  ންނަވާލި  ވަރަށް 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީެގ ޒަރީޢާއިން ހިއްސާކުރަްއވާފަިއޭވ ވަރަށް ިގނަ މަޢުލޫމާތު. އޭެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން 

ތިއްބަަވއިެގން   ޕްލެޓްފޯމެއްަގއި  ެއއް  މިޮގތަށް  ފަރާތްތަކެއް  ހުރިހާ  ބޭނުންވީ  މި   ބައްދަލުކޮށްލަން  ބޭފުޅުންނާ  ތި 

ން މިއުޅޭ ހިސާބަށް ދެވޭތޯ، ޚިޔާލުފުޅުތައް ހުރި ޮގތްތަްއ އެްއޮގތްކޮށްލެވޭނެ ޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި ހާސިލުކުރަ 

މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ބަލަނީ.  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްކޮށްލެވޭތޯ 

ކު އެްއވެސް މުައއްސަސާއަކަށް ރައްދުކުރަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ބޭނުންަވނީ މިކަމާ ުގޅިެގން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

ެގންދާނަން. އާދެ!   ވާކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްލީމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަމުން  އޮތް ސުވާލެއް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު. 

 

 : ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން

ހުރިހާ  ވަޑަިއެގންދެްއވި  މިކޮޅަށް  އެދުމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ބައެއް  ހޯދި  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ސުވާލަކީ،  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ހަމަ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް 

މިވަުގތު   ބަލާއިރުަގއި  ބަޔާންކޮށް ފަރާތެ  287މަޢުލޫމާތަށް  ވެސް  ކަމަށް  އޮތް  ހިފެހެއްޓިފައި  ޕާސްޕޯޓު  އްެގ 

މީެގ   ފާހަަގކުރެވޭ  ބަލާއިރުަގއި  ލިޔުންތައް  އެ  ައޅުަގނޑުމެން  ޭއެގތެރޭަގއި  އެބައިން.  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރާތްތައް ެވސް އެބަ  ހަތަރު އަހަރު ނޫނީ ފަސްއަހަރު ކުރިން ޣައިރު ހާޒިރުަގއި އެއްދުވަހަށް ޙުކުމްކޮށްފަިއ ހުރި ފަ

ެއ   ފަރާތްތަކަށް،  ހިފެހެއްޓިފައިވާ  މައްސަލަތަކުަގއި  މަދަނީ  ޚާއްސަކޮށް  ހިފެހެއްޓިފައި،  ޕާސްޕޯޓު  މި  ހިމެނޭ. 

އެކަންކުރުމަށް  ؟ ކޮބައިތޯ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ؟ ފަރާތްތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދަން ކޮބައިތޯ ކުރެވިފަހުރި މަސައްކަތަކީ

ބަދަލު ެގންނަން ފެންނަކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ. ެއއީ ައޅުަގނޑަކަށް   ޓަކައި ާގނޫނަކަށް

ހަތަރުއަހަރު  ޕާސްޕޯޓު  ފަރާތެްއެގ  ހުންނަ  ޙުކުމްކޮށްފައި  އެއްދުވަހަށް  ކުރިން  އަހަރު  ހަތަރު  ީމެގ  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ 

ހަމަ ބުއްދި  ެއއީ  އޮތުަމކީ  ހިފެހެއްޓިފައި  އެހެންވީމާ،  ވަންދެން  ަގބޫލެއްނުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމުަގއި  ކަމެއް  ޖެހޭ 

 އެއަށް ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭނެ، ކޮބައިތޯ ެއކަން ކުރެވިދާނެ ޮގތަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވަހަކަދެްއކެވުން:
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ކޮށްލީމަ  އިޝާރާތެއް  ހަމަ.  ރަނަގޅު  އެންމެ  ފެްއޓެވިޔަސް  ޖަވާބުދެއްވަން  ވެސް  މުައއްސަސާއަކުން  ކޮންމެ  އާދެ! 

އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ެގންދާނަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާލަކީ  

ޖެ ކޮމިޓީއަށް. އަޅުަގނޑުމެން ހޯމް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވިފައި ެވއް

ައދަދު، އެއީ ޣައިރު ހާޒިރުަގިއ ޙުކުމްކުރުމުެގ ސަބަބުން   ސާފުކުރިއިރުަގއި ސިޓީން ޖަާވބުދެއްވާފަިއވޭ އެ ވިދާޅުވާ 

އަޅުަގނޑުމެ  287 އެ  ދެން،  ވާކަމަށް.  ވެސް  މިހާރު  ހިފެހެއްޓިފައި  ޕާސްޕޯޓު  ހުރި  މީހެއްެގ  ލިބިފައި  ންނަށް 

ޙުކުމްކުރިތާ   ޖިނާޢީ ކޯޓުން  ޙުކުމްކުރިތާ، އޭރު  ހަމަ  ބައެްއ މީސްމީހުން  ބަލާއިރު   12އަހަރު،    10މަޢުލޫމާތަކަށް 

ޙައްލު   ކަންތަކަށް  އޮތް  ވެފައި  އެ  ތިމަންނަމެން  ދޭ  މަޢުލޫމާތު  އެބަ  މީހުން  އެ  ތިބި.  އެބަ  ވެސް  ވެފައި  އަހަރު 

މުޢައް ޓަކައި  ތިމަންނަމެން  ހޯދުމަށް  ދަމޭ.  ވެސް  ހިފައިެގން  ސިޓީ  ކުރަމޭ.  ވެސް  ޒިޔާރަތް  އެބަ  ސަސާތަކަށް 

ހަމަ  ދެނީ  ެވސް  ޖަވާބު  ސިޓީ  ނޫޅެއޭ.  ވެސް  ތަންފީޛުކުރާކަށް  ޙުކުމް  އެ  ނޫޅެޭއ.  ވެސް  ހައްޔަރުކުރާކަށް 

އެ ެވއޭ.  އެބަ  ހިފަހައްޓާފައި  ޕާސްޕޯޓު  އެހެންނަމަވެސް،  އަތްމައްޗަށޭ.  ޙުކުމް ތިމަންނަމެންެގ  އެ  ހެންވީމާ، 

ތަމްފީޛުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ތަނެްއ ނުެއއް ފެނޭ. ައނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލެއް ެވސް ނުކުރެވޭ އެހާ 

އަދި  ނުކުރެވި  މަސައްކަތެއް  ތަންފީޛުކުރެވުމުެގ  ދޫކުރެވި،  އެހެން  މިނިވަންކަންމަތީަގއި  މީހަކު  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ 

ކުރެވިފައި ހުންނަ ކަންކަމުަގއި ދެން އިތުރަށް އެ މީހަކު ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށް، އެ ޖަލަށް އަނބުރާ    ޣައިރު ހާޒިރުަގއި

ެގންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަދި އެންމެ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ވެސް ނުދެވާނެ. އަދި ހަމަ އެއާެއކުަގއި އެއަށްވުރެ  

ނޑު ހައްޔަރު، އަސްލު މައްސަލައިަގއި ޙުކުމް ތަންފީޛުނުެވ،  މާބޮޑަށް ހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ކަންނޭނެގ، އަސްލު ަމއިަގ

ެއ   އުޅޭތީވެ  ދޫނުކުރެވި  ޕާސްޕޯޓު  ެއ  ވަނީ.  ހިފަހަްއޓާފައި  ޕާސްޕޯޓު  ކަމެއް  ުގޅުންހުރި  އެއާ  އެހެންނަމަވެސް 

ފާހަަގކުރަްއާވ    ޝަކުވާތައް ވަރަށް ިގނައިން އެބައާދޭ. ދެން، ހޯމް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން އެ ސިޓީެގ ޖަާވބުަގއި އެބަ

އެއީ ާގނޫނު އޮތް ޮގތަކުން ޙައްލު ހޯދަން ދަތިވަނީއޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ހަމަ އެއާއެކުަގއި އެ  

މައްސަލަތަކުަގއި ހިމެނޭ މީހުން އަމިއްލަ ޮގތުން މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިެގން މިހާރު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޕާސްޕޯޓު  

ލިބިއްޖެ މަްއސަލަތަކަށް  އަނބުރާ  ަވކި  ނޫނިްއޔާ  ަގނޑުކޮށް  އެ  ސުވާލަކީ  އުފެދޭ  ހިތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ   .

މިޮގތަށް   ކޮށްލެއްވޭކަށެއް  މަސައްކަތެްއ  ނެތްތޯ  ފަރާތުން  ދައުލަތުެގ  ވީނަމަވެސް  ކަމުަގއި  ބަލަިއެގން  ވަކިވަކިން 

ލިބޭނެ ެއއްފަހަރާ  ޙައްލެއް  ޖުމުލަ  ފަރާތްތަކަށް  އޮތްތޯ    ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ޮގތެއް  މަސަްއކަތްކުރެވޭނެ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ 

ައޅުަގނޑު  މިަވުގތު  އަދި  އަމާޒުވާ.  ސުވާލަކީ  ެއއް  ިމއީ  ކަމެއް.  ވާހަކަދެކެވުނު  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން



 2020 ފެބްރުވަރީ 17                 ވަނަ ބައްދަލުވުން  3ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ+ޖުޑިޝަރީ  

 

 

4 

 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން މި ބައްދަލުވުމާ ވެސް އެކީަގއި އަދި މިއަދު 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނާ ފުރަތަމަ މިވަުގތު ދިމާވާތީ، ައޅުަގނޑު ެވސް  

ސުވާލެ ޖެނެރަލްއަށް  ުގޅުންހުރި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެބައޮތް  ވިދާޅުވެފައި  ވެސް  މަނިކުފާނު  އެއީ  ްއވީމަ. 

އެއް ކަމެއްެގ   ެއންމެ މުހިންމު  މި އުޅެނީކީ. އެހެންވީމާ،  ވަޑައިެގންނެވުމުެގ ކުރިން ެވސް ސަކަރާތްޖަހާކަށް ނޫނޭ 

ޙައްލުކުރެއްވުން ަމއްސަލަ  މީހުންެގ  ތިބި  ވާނުާވަގިއ  މި  ވިދާޅުވި  ކިހާ  ޮގތުަގއި  ުގޅިެގން  ެއކަމާ  އެހެންވީމާ،   .

 ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވިފައި އޮތީ ހާމަކޮށްދެއްވުން.  ؟ ހިސާބަކަށްތޯ މިހާރުެގ މަސަްއކަތް ެގންދެވިފައި ވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ާވހަކަދެއްކެވުން:  އަލްުއސްތާޛުކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕެރޮސި

ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް  އެންމެ  ވިދާޅުވާހެން  ތި  ޙަވާލުިވއިރު  މަސައްކަތާ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ދިން އެއް ކަމަކީ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުަގއި ތިބި މީހުންެގ ކަންކަމަށް ކޮންކަހަލަ ލުޔެއްތޯ ެގނެވޭނީ ބެލުން. 

މީެގތެރޭ ދުަވސް  ދެމަހެއްހާ  މިދިޔަ  މިހާރު   ދެން،  ެގންދެިވއްޖެ.  ބާރަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މީހުން މިދިޔަ، މި ސަންޑޭަގިއ    244، ާގތްަގނޑަކަށް ނޫން  244ބަންދުަގއި އަޅުަގނޑު ހިތުން ތިބޭނީ ާގތްަގނޑަކަށް  

ކުޑަނުވާ ސަބަބަކީ އަލަށް   ބަންދުގައި، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުަގއި މި ތިބީ. ދެން، މި ލިސްޓު ކުޑައެއް ނުވޭ.

ލިސްޓު  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  މީހުން.  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ބަންދުަގިއ  އެބަހުރޭ  ވެސް  ތެރޭަގއި  މީހުންެގ  ހައްޔަރުކުރެވޭ 

ދެމަހެއްހާ   މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  މީހުންެގ  ތިބި  ލިސްޓުަގއި  މި  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ކުޑަނުވަނީ. 

ވާ ތެރޭަގއި  ބޭނުންކުރުމުެގ  ދުވަސް  މަސްތުވާތަކެތި  ހިމެނޭނީ  އޭެގތެރޭަގއި  ދޫކޮށްލާފަ.  ބަޔަކު  ިގނަ  ވަރަށް  ނެ 

ކުށް   މީހަކަށް  އެ  ދެން  މީހުންނާއި،  ތިބި  ފާިއތުވެފައި  މުއްދަތެއް  ދިުގ  ތިބޭތާ  ބަންދުަގއި  މައްސަލަތަކުަގއި 

ތަންފީޛު ެއއްކޮށް  މުއްދަތު  ޙުކުމުެގ  ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ  ނުނިމޭ. ސާބިތުވިނަމަ  ޝަރީޢަތް  ެއކަމަކު  ނިމިފައި،  ކޮށް 

މަސްތުވާތަކެތީެގ   އިތުރުން  ޭއެގ  ދެން،  ދޫކޮށްލާފަ.  ބަންދުން  ވާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  މީހުން  ތިބި  އެޮގތަށް 

ޝަރުޠުތަކަކާ   ދޫކޮށްލާފައި  މީހުންވާނެ  ބައެއް  އޭެގތެރެއިން  ވެސް  މީހުން  ހިމެނޭ  މިންަގނޑަށް  ޓްރެފިކިންގެގ 

ބުނާޮގތުން    އެްއކޮށް. ާގނޫނު  ދަންނަވަނީ  މި  މިންަގނޑޭ  ވަނީ    5ޓްރެފިކިންގެގ  ެވއްޖެއްޔާ  ިގނަ  ްގރާމަށްުވރެ 

ޓްރެފިކިންގއަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއަދުެގ ޙަޤީޤަތަކީ އެ ކުއްޖާއަށް މަސްތުވާތަކެތީެގ ސްޓޮކް ލިބޭ  
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ނައިން ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި ްގރާމަށްވުރެ ިގ  5ދުވަހު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއްޔާ  

ބުނާޮގތުން   ާގނޫނު  ތިބޭ  އެ    5އެބަ  ނެތޭ  ަގރީނާއެއް  ހެްއކެއް  އިތުރު  އެހެންނަމަވެސް،  ިގނަޭވ.  ްގރާމަށްވުރެ 

ޅު ފެންނަނީ، ނޫނީ  ކުއްޖާައކީ ވިޔަފާރިކުރާ ކުއްޖެއް ކަމަކަށް. މިސާލަކަށް އޭނަ އަތުން ިގނަ އަދަދެއްެގ ކުދި ކޮތަ

އެހެންނަމަވެސް،   ވިސްނަމޭ.  ތަފާތުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ފެންނަނީ.  އެްއޗެހި  ކިރާ  މަސްތުވާތަކެތި 

ފުލުހުންނަށް   ދުވަހު  ލިބުނު  ސްޓޮކް  ކުއްޖާއަށް  އެ  ބަދުނަސީބަކުން  ކުއްޖާެގ  އެ  ކުދިން  ބޭނުންކުރާ  ހަމައެކަނި 

ޔާ ާގނޫނު ބުނާޮގތުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުަގއި ބަހައްޓައޭ. ެއޮގތަށް ތިބި ބަެއްއ  ހައްޔަރުކުރެވިފައި އޮތީިވއް

ފަހުން އެ ޝަރީޢަތެއް ނުހިނާގ. އެހެންވީމާ،   ދޫކޮށްލާފައި، ދެއަހަރު ތިންއަހަރު  ާވނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުދިންވެސް 

އެކަމަކު  ވާނެ.  ދޫކޮށްލާފައި  މީހުން  މައްސަލަތަކުަގއި  ތިބި  ކަމަކީ  މިޮގތަށް  ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން   ،

ތިބޭ. އެކަމަށް ޙައްލެްއ،   ބަންދުަގއި ތިބޭ މީހުން އެބަ  ޝަރީޢަތްތައް ބާރަށް ކުރިއަށްނުދާތީ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން 

އިންތިޒާމުތައް  ކުރެވޭނެ  އެކަން  ެގންޮގސްެގން.  ކުރިއަށް  އަވަހަށް  ޝަރީޢަތްތައް  އަންނާނީ  ޙައްލެއް  ދާއިމީ 

ޮގތުން ހުރީ ހަމަޖެހިފަ. އެކަން ނުހިނަގިއެގން މި އުޅެނީ މިހާރު. ދެން، އެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  ާގނޫނީ

އެބަ   މޮޑެލްތަކަށް  ތަފާތު  އަަވސްކުރާނީ.  މައްސަލަތައް  ކިހިނެއްތޯ  ވާހަކަދަްއކަން  އެބަ  ވެސް  ކޯޓުތަކާ  ކުރަނީ.  މި 

މެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ އެ ބަންދުން ދޫކޮށްނުލެވޭނެ މީހުން އެބަ ތިބި.  ވާހަކަދެކެވޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު

މީހުން މެރުމުެގ ތުހުމަތުަގއި ތިބޭ މީހުން އެބަ ތިބި. ވަޅިޖެހުމުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ، އެ  

ތިބި.   އެބަ  މީހުން  އެތެރެކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  ރާއްޖެއަށް  އަދި  ކަމަކަށް މީސްމީހުންނަކީ،  ދޫކޮށްލެވިދާނެ  ބަންދުން 

މަްއސަލަތަްއ   ހުރި  ކޯޓުަގއި  މިއޮތީ  ކަަމކަށް  އަނެއް  ދެން،  އެބަތިބި.  ބަޔަކު  ަގބޫލުނުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ިގނަވުން. އަޅުަގނޑުމެން ކްރިމިނަލް ކޯޓާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކިއިރުަގއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގިއ، ޝަރީޢަތް ނުނިމި 

ހުރި  ފަސްއަ ދުަވސްވެފައި  ިގނަ  ެއކަނި   55ހަރަށްވުރެ  ކޯޓުަގއި  ކްރިމިނަލް  މައްސަލަ  ިގނަ  ަމއްސަލައަށްވުރެ 

ނުވަތަ   ެގންދަން  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަހުރިތޯ  އޭެގތެރޭަގއި  ބެލީ  އަޅުަގނޑުެމން  ދެން،  އެބައޮތް. 

ިވއްސަ  އޭެގތެރެއިން  ބެލިއިރު  މައްސަލަތައް.  ނުެގންދިޔަސް  ނުެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ކޮންމެހެން  މައްސަލައަކީ  ކަށް 

މިވަުގތު ޭއެގ މައްސަލަޙަތެއް ވެސް ނެތް ކަންތައް. މިސާލަކަށް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ، ޢީދު ދުވަހު ހިނާގފައިފަިއ އޮތް  

ހާދިސާއެ  އޮތް  ހިންާގފައި  ތެރޭަގއި  ވެލިޖެހުމުެގ  ަގިއަގއި  ކުއްޖެއް  ކޮންމެވެސް  ތެރޭަގއި  އްަގިއ  ޙާދިސާއެްއެގ 

އަންނަ  ސާބިތުވެއްޖެްއޔާ  ކުށް  އެ  މައްސަލަ.  ކޯޓުަގއި  ވަންދެން  އަހަރު  ހަތް  ކުރެވިފައި،  ދައުވާެއއް  މާރާމާރީެގ 

ދުވަހަށް ޖަލަށް ދިއުން. އެހެންނަމަވެސް، މީނަެގ    24މަހާއި    4ދުަވހަށް ޖަލަށް ދިއުން.    24އަދަބަކީ ެއއް މަހާއި  

އެބައޮތޭ އޮެވެގން  މައްސަލަ  ެއ    މައްޗަށް  ދެން،  ބައެއްފަހަރު.  އަހަރު  ެއާގރަ  އަހަރު،  ައށް  އަހަރު،  ހަތް 
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މައްސަލަިއަގއި ޝަރީޢަތަށް ކޯޓަށް ކިޔާއިރުަގއި އޭނަ މީހަކާ އިނދެެގން ކުދިން ވެސް ެއބަތިބޭ. ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް 

ވަރު އެކަހަލަ ކަންތައް  ދާން އެބަ ޖެހޭ. މި އަންނަ މަހު ސްކޫލު ހުޅެވެނީ. ސްކޫލަށް ދާން އެބަޖެހޭ. ދެން، އެ ބައި

އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ، މިހެންހުރި މައްސަލަތަކުަގއި އޭެގ އާދަޔާޚިލާފު މަސްލަޙަތެއް ނެތީިވްއޔާ އަދި މީހެްއެގ ޙައްޤެއް  

ނުހިމެނޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ އެޮގތަށް ހުރި މައްސަލަތައް، ބަެއއް މަްއސަލަތައް އަނބުރާ ެގނެސް ެއ  

ނުނިމި ދޫކޮށްލާފަ ޝަރީޢަތް  ކޯޓުަގއި  ކްރިމިނަލް  މިދަނީ  ބަލަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އިތުރުން  މީެގ  ދެން،   .

އެއްހާ މަްއސަލަ އުޅޭކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ.   300ތިންއަހަރަށްވުރެ ިގނަ ދުވަސްވެފައި ހުރި  

މިދަ އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަތައް ވެސް  އެ  ނުެގންދެވޭނެ  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށް  މައްސަލަތަކުަގިއ  ހުރި  ނީ އެޮގތަށް 

މިހާރު  ޮގތަކީ،  ހުށަހަޅާ  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ެގންނަމުން.  އެބައި އަނބުރާ  ފާހަަގކޮށް  ެއކަމެއް  އޮތީިވއްޔާ  ކަމެއް 

ނުެގނެހެ ިމކަމަށް  ވިސްނުމެއް  ތަފާތު  މެކޭނިޒަމެއް،  ތަފާތު  ނުކުރެވޭނެއޭ  ޝަރީޢަތެއް  ޝަރީޢަތް  މިދާޮގތަކަށް  އް. 

އެްއަގޑިއިރަށް   ދުވާލަކު  ޝަރީޢަތްތަްއ  މީހުންެގ  އެ  ތިބޭނެ  ބަންދުަގއި  މީހުން  ތިބޭ  ބަންދުަގއި  ނިމެންދެން 

ދަންނަވަނީ   މި  އަޅުަގނޑު  ެގންދަންޏާ.  ކުރިއަށް  މަްއސަލަ   1ޝެޑިއުލްކޮށްެގން  ޝެޑިއުލްކޮށްެގން  ަގޑިއިރަށް 

ާގނޫނެްއަގ ެއްއެވސް  ެގންދިއުމަކީ  ޮގތުން  ކުރިއަށް  ތާރީޚީ  އެއީ  ނޫނޭ.  ވާހަކައެއް  އޮތް  ލިޔެފައި  ަގވާއިދެއްަގއި  އި 

ކުރަމުން އައި ކަމެއް. ެއއަށް ބަދަލު ނުެގންނާންވީ ސަބަބެްއ ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ ޮގތަކީ  

ހަފުތާ   3ހެންީވމާ، އެހެންވީމަ،  ފަނޑިޔާރުން. އެ  9ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް، މިހާރު އެބަ ތިްއބެވި  

ކުރިއަށް މައްސަލަ ޝެޑިއުލްކޮށްފައި، މައްސަލަިއެގ ލިޔުންތައް ވެސް ވަކީލުންނާ ޙަވާލުކޮށްފައި، ފުލުހުންނަށް ވެސް 

ދަންނަވާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އޭެގ ޝެޑިއުލްއެއް ދީފައި ތިން ހަފުތާ ފަހުން މައްސަލަ ފަށާނީއޭ. ފުރަތަމަ 

ޮގސް    8އޮންނާނީ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމޭ. ހަމަ    ދުވަހު ޖަހަންދެން ހަމަ    4ޖަހާއިރު ފަށާޮގތަށް 

ހެކިން   ހުށަހަޅާ  ދިފާޢަށް  އޮންނާނީ  ދުވަހު  ދެވަނަ  ނިމުނީމަ  އެބައި  ހާޒިރުކުރުމަށް.  ހެކިން  ެގންދާނީއޭ  ކުރިއަށް 

ެގންޮގސް ފަށާޮގތަށް  ހަމަ  އެބަިއވެސް  ދުވަހު ހާޒިރުކުރުމޭ.  ތިންވަނަ  ެގންދާނީއޭ.  ހަމަ  ނިމެންދެން  ެއދުވަސް   

ހުށަހެޅުން.   ބަޔާން  ޚުލާސާ  އޮންނާނީ  މެންދުރުފަހު  ދުވަހު  ތިންވަނަ  ވާހަކަދެއްކުން.  ބެހޭޮގތުން  ހެކިންނާ  އޮންނާނީ 

ފަނޑިޔާރުން ެއ   9ވި  ހަތަރުވަނަ ދުވަހު އޮންނާނީ ޙުކުމްކުރުމޭ. އެޮގތަށް ެގންދެވިްއޖެއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ތިއްބެ

މައްސަލަ   އެންމެންެގ  ހުރިހާ  ތިބި  ވާނުާވަގއި  މިހާރު  ތެރޭަގއި  ދުވަސް  މަސް  ދެ  އޮތް  ކުރިއަށް  ބޭފުޅުންނަށް 

ނިންމޭނެ. އަދި މި ދަންނަވަނީ މީެގތެރޭަގއި ތިބި ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތަކަކީ ދެ ދުވަހުން ނުވަތަ އެއް ދުވަހުން 

މި ޕްރެޓިސްކުރާ ޮގތުންނޭ އެކަން ހާސިލުނުވެެގން މި އުޅެނީ. މިހާރު މި ޕްރެޓިސްކުރާ  ނިންމޭނެ މައްސަލައޭ. މިހާރު

ޮގތަކީ، ދުވާލަކު އެްއަގޑިއިރަށް މައްސަލަ ޝެޑިއުލްކުރަނީ. ދެން، އެްއަގޑިއިރު ނިމުނީމަ ދެން އެ ދާންވީ. މިހާރު 
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ހަދަނީ. މިހާރު އިހަކަށްދުވަހު އަޅު  މި  ހަމަ އެހެން  މާލެ ކައިރީ ރަށްރަށުަގއި ވެސް  ކަމަކީ،  ދިމާވި  ަގނޑުމެންނަށް 

ޖަހާިއރަށް މައްސަލަ ޝެޑިއުލްކުރަްއވަނީ. އެ މައްސަލައިަގ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވަކީލު ހެނދުނު   8ރަށެއްަގއި ރޭަގނޑު  

ހަމައެކަ އޮތީ  އެރޭ  ވަޑަިއަގންނަވަނީ.  މާލެއަށް  ހެނދުނު  އަނެއްދުވަހު  މަޑުކުރައްވާފައި  އެރޭ  ނި  ދަތުރުކުރައްވާފައި 

ފަހަށް   ދުވަސް  ދެ  ހިނާގށޭ  ނުދާނަމޭ.  އެދުވަހަކު  ދަންނަވައިފިން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ނެުގން.  ބަޔާން  އެކެއްެގ 

ގޮވަިއެގން  ހެކިން  ތިން  އެ  ހެކިންނޭ.  ތިން  އޮތީ  ހާޒިރުކުރަން  މައްސަލައިަގއި  ެއ  ބާކީ  ޝެޑިއުލްކުރަްއވަން. 

ތިން ހެކިންެގ ކަންތައް ނިންމާފައި، އެދުވަހު މެންދުރުފަހު    އަޅުަގނޑުމެން ދާނަމޭ ތިންދުވަސް ފަހުން. ގޮއްސަ އެ

ތިންހަތަރު  މި  އޭރުން  ނިމުނީއޭ.  ައއީމަ  ހިފައިެގން  ޙުކުމް  ހެނދުނު  އަނެއްދުވަހު  ހުށަހަޅާފައި،  ބަޔާން  ޚުލާސާ 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ.  ދަތުރުެގ ބަދަލުަގއި އެއް ދަތުރުން ޙައްލުކުރެވޭ. މިީއ ވަރަށް ޚަރަދުބޮޑު ކަމެްއެގ ވާހަކަ ައޅުަގ

ރާއްޖޭަގއި   މުޅި  މައްސަލަތައް  ޖިނާޢީ  އަހަރު  މިދިޔަ  ބަލާލިއިރުަގއި  ހިސާބު  ައޅުަގނޑު  އަހަރު،    20315މިދިޔަ 

އެބައޮތް،    މައްސަލަ މާލޭަގއި  20315ޝެޑިއުލްކުރައްވާފަިއ  އެީއ  އަތޮޅުތަކުަގއި  13756.  ީމެގތެރެއިން  6599،   .

. މާނަައކީ ދެބައިކުޅަ އެއްބައޭ ިމ 6555މައްސަލަިއެގ ތެރެއިން ބޭއްވުނީ    13000  ބެއްވުނީ، މާލޭަގއި ޝެޑިއުލްކުރި

މީހާ  ެގންނަ  މީހާ،  އެ  ބަދަލުަގިއ  ޭއެގ  އުޅެނީ.  ކުރަން  ނުކުރެވޭނެކަމެއް  މި  ކީއްކުރަންހޭ  އެހެންވީމާ،  ބޭއްވެނީ. 

ނިންމާފަ ބައި  އޭނަެގ  ެގނެސް  މީހާ  އަނެއް  ނިންާމފައި،  ބައި  އޭނަެގ  މާ ެގނެއްސަ  ކުރިއަށްދިޔައިމަ  އެޮގތަށް  އި، 

އެފިޝަންޓުކޮށް މާ ރަނަގޅަށް މިކަންކުރެެވއޭ. ދެން، މީެގ ޚަރަދަށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް ިމ ދައްކަނީ ވަރަށް ޚަރަދު  

މި   ދެންނެވީ  މި  ބަޖެޓު،  މުޅި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކަ.  ކަމެްއެގ  ޝެޑިއުލްކުރީމާ   20000ބޮޑު  މަްއސަލައަށް 

ރުފިޔާ. ކޮންމެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކައި މިވަރަށް ފައިސާ އެބަ   3076ޖެހޭ  މައްސަލައަކަށް  

ދެއްތޯ،  ޚަރަދުވެންޖެހޭ. މީެގތެރެއިން މި ބޭއްވެނީ ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަށްވުރެ މަދު އަދަދެކޭ. ދެން، މި ދަތުރުފަތުރާ 

ޚަ މިހާ  ލީމަ  އެްއޗެްއ  ހުރިހާ  މި  މުސާރައާ  އެހެންވީމާ،  މީހުންެގ  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ކަެމއްަގއި  ބޮޑު  ރަދު 

ކުރާކަށް   މިކަން  ބަދަލުެގންނަން.  ތަރުތީބުކޮށް  ޮގތް  ެއ ޝެޑިއުލްކުރާނެ  މި ޝަރީޢަތްތައް  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

އި އެބަހުރި. އަދި ާގނޫނަކަށް ބަދަލު ެގންނާކަށް ނުޖެހޭ. އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ާގނޫނުެގ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފަ

ވަނަ ާމއްދާަގިއ އެއޮތީ ހަމަ ސާފުކޮށް އެކަން ވާންީވ ޮގތް ކިޔައިދީފަ.    116އަމުދުން ޖިނާޢީ އިޖުރާޢާތުެގ ާގނޫނުެގ  

އެއީ ހަމަ ރަނަގޅަށް، ެއއީ ހަމަ ކޮންޓިނުއަސް ހިއަރިންގ ޮގތުަގއި އަދި ތާވަލު ދީެގން ޝަރީޢަތްކުރުމުެގ ނިޒާމެްއ  

ެއކަށައަޅާފަ. ދެން،   އެއޮތީ  ޙައްލުކުރެވޭނެ.  މައްސަލަ  ދިމާވާ  މި  ދެވިއްޖިއްޔާ  ކުރިއަށް  ޮގތަށް  އެ  އެހެންީވމާ، 

ދަންނަވާފަިއ   ވެސް  ސިޓީަގއި  ފޮނުވި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން  މިއާ  ދަންނަވަނީ،  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

މަސައްކަތް އެބަ ކުރަމޭ. އޭެގ ކޮންސެޕްޓު    އޮންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން ޕްލީ ބަރގެއިނިންގެގ އުސޫލެއް ތަޢާރަފަކުރުމުެގ
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ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އެބަެގންދަން.   ޕޭޕަރު މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެކަމުެގ މަސައްކަތްތައް 

ބަލާލިއިރުަގިއ،   ހިސާބު  ތަފާސް  ކުޑަކޮށް  އެއް   2އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާލާނަން.  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ    ަމއްސަލަެއއްެގ 

ަގއި. އެ މައްސަލަިއަގއި އޭނަ އިޢުތިރާފުެގ އެއްބަސްވުމަކަށް    2016އޮކްޓޫބަރު    16މައްސަލަިއެގ ހާދިސާ ހިނީގ  

  24ަގއި. އިޢުތިރާފުެގ އެްއބަސްވުން ނިމިެގން އޭނަެގ ަމއްޗަށް ޙުކުމްކުރެވުނު    2017ޮއކްޓޫބަރު    26އެދި ހުށަހެޅީ  

ތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެނަށް އެ މައްސަލަ ނިންމުނޭ. ދެން، އޭނަ    ދުވަސް  29ަގއި. އެހެންވީމާ،    2017ނޮވެންބަރު  

ަގިއ    2016މޭ    16ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ދާނީއޭ އެ ފަހުން. އަނެްއ މައްސަލަައކީ ހަމަ އެ ބާވަތުެގ މައްސަލައެްއ،  

އޮންނަނީ   ހުށަހެޅިފައި  ކޯޓަށް  މައްސަލަ  އޮންނަނީ.  ހިނާގފައި  އަދ2016ިސެޕްޓެންބަރު    16ހާދިސާ  ވެސް  .   

މިހާރު   ނުނިމޭ.  ކުރިއަށްދާ    8އަހަރާއި    3މައްސަލަ  ނަހަދާ  އެއްބަސްވުމެއް  އިޢުތިރާފުެގ  މިއީ  ދުވަސްވީ.  މަސް 

އޮތީ.   އަދި  ހިސާބުަގިއ  ހުށަހަޅާ  ބަޔާން  ޚުލާސާ  އޮތީ  މިހާރު  ނުނިމޭ.  ެވސް  އަދި  މައްސަލަ  މި  މައްސަލަެއއް. 

ތެރެއިން ަމސައްކަތްކުރެިވއްޖިއްޔާ ޚަރަދު ވެސް ކުޑަކުރެވޭނެ. އަދި    އެހެންވީމާ، މި ޕްލީ ބަރެގއިނިންގެގ ނިޒާމެްއެގ

ހިނަގއިދިޔަ   ހުޅުމާލޭަގއި  ފަހުން  ދާދި  އަޑުައއްސަވާނެ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން،  ކުރެވޭނެ.  ވެސް  ައވަސް  މައްސަލަތައް 

އެއްބަސްވުމު ެއ  ހަދާފަ.  އެއްބަސްވުމެއް  ވާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  މައްސަލަެއްއަގއި  ދަށުން މަރުެގ  ެގ 

އޮތް   ކުރިއަށް  ނިމޭނެ  މައްސަލަ  އެ  މައްސަލައިަގއި    5އިޢުތިރާފުވެެގން  އެ  މާދަމާ  މާނައަކީ  ތެރޭަގއި.  ދުވަސް 

ޝަރީޢަތް  ދެމިެގންދާ  އަހަރަށް  ހަތަރު  ތިން  ާގތްަގނޑަކަށް  ދައްކަނީ  މި  އެހެންނޫނީވިއްޔާ  ކުރައްވާނެއޭ.  ޙުކުމެއް 

ކަ ކޮންމެ  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ދުަވހަކަށް  ހިންާގ  ކޮންމެ  ދަްއކަނީ.    3000މަކަށް،  މި  ވާހަކަ  ޚަރަދުކުރާ  ރުފިޔާ 

އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމު އެކުލަާވލައިެގން މީެގތެރެއިން ެގންދެިވއްޖިއްޔާ ާގތްަގނޑަކަށް ޚަރަދުެގ ޮގތުން ބަލާއިރު ެވސް  

ޕްލީ   މިޮގތަށް  ތަޞަްއުވރަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުޑަކުރެވޭނެ.  ބޮޑުތަން  ތެރެއިން، ވަރަށް  ނިޒާމު  ބަރެގިއނިންގެގ 

% ާގތްަގނޑަކަށް  ބަޖެޓުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެގންދެވިއްޖިްއޔާ  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްެގ  ވަރު    12ހަރުދަނާ 

އަހަރެއް   އޮތް  ކުރިއަށް  ނިޒާމަކަށް    2ސޭވްކުރެވިދާނެއޭ  އެކަހަލަ  އެހެންީވމާ،  ތެރޭަގިއ.  ދުވަސް  އަހަރެއްހާ 

 ހިންާގ ޮގތް މިހާރު މި ހިންާގ ޮގތާ ތަފާތު ޮގތަކަށް ބަދަލުކުރެވިެގން ނޫނިއްޔާއެްއ  އިންތިޤާލުވާން، އަދި ޝަރީޢަތް

އޮތީ   ާގނޫނު  ނުއެްއކުރެވޭނެއޭ.  ޮގތަކަށް  މި  މަސަްއކަތެއް  މި  ކްލިއަރކޮށްެގނެއް  ބެކްލޮެގއް  އޮތް  މި  މިހާރު 

ާގނޫނު ޮގތަށް.  ެގންދާ  ހިޔަރިން  ކޮންޓިނިއުސް  ެވސް  އޮތީ  ނިޒާމު.    ތަޞައްވުރުކޮށްފައި  އެ  ވެސް  ދަންނަނީ 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމން ޕްރެކްޓިސްަގއި މި ހިންަގނީކީއެްއ މުޅިައކުން އަދި ެއ ނިޒާމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  

މިދަނީ  ވާހަކަދަްއކަމުން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ބަދަލުކޮށްލައިެގން.  ކަންތައްތައް  ބައެްއ  ހުރި  ޮގތަށް  އެ 

ވެސް   މިކަހަލަ  ޖުޑިޝަރީއާ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަދެކެވޭ.  އެބަ  ވެސް  ކޯޓާ  ކްރިމިނަލް  އަދި  ވާހަކަދެކެވޭ.  އެބަ 
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އާންމު   ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ޚިޔާލު.  ރެޑިކަލް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ބައެއް  ކަންކަމަކީ  ބައެއް  ކަންކަމަކީ، 

އްނޫންހޭ. ދެން، ހިނާގށޭ ތަންކޮޅެއް ރެޑިކަލް  އުސޫލުން ހިނާގ ޮގތަށް ހިނަގިއެގނެއް މި ނިޒާމު ރަނަގޅެއް ނުވިއެ 

ވިސްނުމެްއަގއި ެވސް ކުރިއަށް ެގންޮގސްެގން ޙައްލެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމާ. އެހެންީވމާ، އެ ޮގތަށް މަސައްކަތް 

ވިސްނުމާ މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އުއްމީދުކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ހަމަ.  ދަނީ  މި  ކުރިއަށް  މިހާރު    ބައްޓަންކޮށްެގން 

އެްއޮގތަށް މަސައްކަތްކުރެިވއްޖިއްޔާ ތި ވިދާޅުވާ ކަހަލަ މަްއސަލަތައް ޙައްލުެވެގން ޮގސް އަދި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން  

ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންެގ ކަންތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތެއް ނިންމިދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ މިހާރު  

ބަންދުކޮ ނިމެންދެން  ތިބޭ  ވެސް ޝަރީޢަތް  ެއ    244ށްފައި  ުއޅެފިއްޔާ  އެކަމާ  ނިންމާކަށް،  މައްސަލަތައް  މީހުންެގ 

 މައްސަލަތައް ނިންމާކަށް ދެ މަސް ތިން މަހެއް ނުނަާގނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމެން ބޭފުޅަކު  އެްއވެސް  އިތުރަށް  މަޢުލޫމާތުެގ  އެ  ޖެނެރަލަށް.  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޝުކުރިްއޔާ.  ބޮޑަށް  ޓެްއ  ވަރަށް 

 ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަނީނަމަ، ފުރުޞަތުއަރުވަން އާދެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލު މޫސާهللا ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް ޢަބްދު

ފަރާތެްއެގ    287ޖަމީލް މޫސާ އިނޭގތޯ. ފާހަަގކުރެއްވި  هللا ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ފަރާތުން ޢަބްދު

ޕާސް ޙުކުެމއް މައްސަލަ،  އެއްޮގތަކީ  ޮއންނާނެ  ހިފެހެއްޓިފައި  ޕާސްޕޯޓު  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހިފެހެްއޓިފައި،  ޕޯޓު 

ޮއެވެގން ނޫނީ ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުން ދެއްތޯ މިކަމަށް ޙައްލުތަކެއް ހޯދޭނެ ޮގތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ސަބް ؟ ކުރެވިފައި 

އަޅުަގނޑުެގ   އޮތީމަ  ކޮންސަރން  އެ  ފަރާތުން  ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ  ހުށަހަޅަންވެެގން.  ހަމަ  މީަގއި  ޚިޔާލެއް 

ާގނޫނުަގއި   އެ  ާގނޫނު.  ލުއިކޮށްދިނުމުެގ  އަދަބު  މަޢާފުދިނުމާއި  ާގނޫނަކީ  ޮއތް  ދާއިރާަގއި    3މަސައްކަތްކުރާ 

ކަމަކަށް   ފުރަތަމަ  އިނޭގތޯ.  ަގބޫލުކުރެވޭ  ލިބިދާނެކަމަށް  ޙައްލު  ކަމަށް  ތި  ެވސް  މާ  29އިޞްލާޙަކުން  އްދާ.  ވަނަ 

ެގ    2008ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަިމްއލަ އިސް ނެުގމަށް ލިބިފައި ޮއތް އިޚުތިޔާރު. ޭއެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކުރަނީ  

އަހަރަށްވުރެ    25ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހާލަތާ ުގޅިެގން އޮންނަ ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒު ޙާލަތްތަކެއް. )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރަނީ  

އޮ ޙުކުމްކޮށްފައި  މުއްދަތަކަށް  މީހެއް  ދިުގ  ލިބޭ   25ންނަ  މަޢާފުދެއްވުމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދިޔައިމަ  އަހަރު 

އިޚްތިޔާރެްއ. )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރަނީ ހުރި ވަުގތާއި ޙާލަތަށް ބަލައި، އެކަމަކު، އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން އިނޭގތޯ. އެ  

އޭނަ ހުރި ހާލަތާއި ަވުގތަކީ ޙުކުމެްއ  ތަނަށް ވެސް މަޢާފު ައއިއްސިއްޔާ އެީއ ޙައްލު ލިބިދާނެ ނުކުތާއެްއ އިނޭގތޯ.  
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ޙާލަތަށް  އެ  ފާއިތުވެދިޔައިމަ  މުއްދަތެއް  ވަކި  އިސްތިޤުރާރުވެ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ދިރިއުޅުން  އޭނަެގ  ކޮށްފައި 

ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އެހެންވެއްޖެްއޔާ ެއ މާއްދާެގ ދަށުން ރަީއސްެގ އިސްނެުގެމއްެގ ތެރެއިން ވެސް އެ ފަރުވާ ލިބިެގން 

އެހެންވީމާ،  އައިސް ހިނގައިދާނެ    29ދާނެ.  ޙައްލުެވެގން  ެއކަން  އިޞްލާޙަކުން  ެގނެޭވ  އަށް  )ނ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

މި    2އިނޭގތޯ.   ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަ  މި  ނޫނީ  ބޯޑަށް،  ކްލެމެންސީ  ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ކަމަކަށް  ވަނަ 

 މި މަޑުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު، ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި  އޮންނަ މުއްދަތު، މާނައަކީ ެވއިޓިން ޕީރިއަޑް، ކޮންމެ މީހަކު

ތަންފީޛުވެ ނިމިފަިއވުން. އެ ޢިބާރާތް ރިފްރޭސްކޮށްެގން ެވސް ެއ ބަެއއް އެހެން ހާލަތެއް ވެސް ލެވިދާނެ. އޭރަށް 

ބައިކުޅަ ހަތަރު  ޙުކުމުެގ  އޮންނަނީ  މިހާރު  މިސާލަކަށް  ލިބިދާނެ.  ޙައްލު  ވެސް  ތެރެއިން  އެއްބައި  ކްލެމެންސީެގ   

ތަންފީޛުވެ ނިމިފައިވުން. ހަމަ އޭެގ އިތުރަށް އިތުރު ޙާލަތެއް ލެވިދާނެއޭ. ޙުކުމްކުރި ފަހުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން 

ދެން،   އިނޭގތޯ.  ޙައްލެކޭ  ެގނެިވދާނެ  ެވސް   ެއއީ  ފާިއތުވުން.  މުއްދަތެއް  މިތައް  ީމެގ    3ނުފަށާ  ކަމަކަށް  ވަނަ 

ވެސް އެބައުޅޭ. ެއއީ ޙުކުމަށް ޢަމަލުނުކޮށްެގން ތަންފީޛީ ަމރުޙަލާ ކުރާ ޙުކުމްތަކަކާިއ    މަދަނީ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް 

ާގނޫނު   މުޅި  އުޅޭނެ.  ވެސް  ޙުކުމްތަކެއް  ކުރާ  ވަުގތުން  ނަަގއިލުމުން  ހުރުމަށް  ކޯޓުަގިއ  އެާއއެކުއެކީަގއި  އަދި 

މާ، އެއަށް ފަރުވާލިބޭ ޮގތަށް ކޮންމެހެން ޖިނާޢީ  މަޤްޞަދު ބިނާވެފައި އޮތީ ޖިނާޢީ ކުށެއްެގ ޙުކުމާ ުގޅިެގން. އެހެންވީ

ޙުކުމްތަކަކަށް   ހުރިހާ  ެވސް  އޭރުން  އޮެވއްޖިްއޔާ  ލިބޭޮގތަށް  ފަރުވާ  މުޅި  ނުބުނެ،  ފަރާތެކޭ  ތަންފީޛުކުރާ  ޙުކުމެއް 

 ވެސް އެ ޙައްލު ލިބިެގން ހިނގައިދާނެކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ިއނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އާދެ! ބަންޑާރަ ނައިބަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ތު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްޢައަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ކަމަކަށް ޙަޤީޤަތުަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެތިން ކަެމއް ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ. ެއއް  

މައްސަލަތަްއ   މީހުންެގ  ބަެއްއ  ތެރެއިން  މީހުންެގ  ތިބި  ޙުކުމްކޮށްފައި  އަދި  ޙުކުމްކުރުމާއި  ހާޒިރުަގއި  ޣައިރު  މި 

ތަންފީޛުކުރުމާއި، ތަންފީޛުނުކުރުމުެގ މައްސަލައަކީ އިންތިހާައށް އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. މީެގ  

އަދަ ހިސާބު  ވެސް  މި  ވާހަކަފުޅުަގއި  ޕީ.ޖީެގ  ކުރީަގއި  މީެގ  ދެންމެ  އެބައެނޭގ.  އެކަން  ބެލީމަ  ދުތަކަށް 

ށް އަރާއިރުަގއި ޣައިރު   287ފާހަަގކުރަްއވައިފި ބައެްއ ހިސާބު އަދަދުތައް، ޙުކުމް ތަންފީޛުނުވެ ހުރި މީހުންެގ އަދަދު  

ަގއި މި ުއޅެނީ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިުއޅޭ    135ސް  ހާޒިރުަގިއ ޙުކުމްކޮށް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންެގ އަދަދު ވެ 
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ޤާނޫނުއަސާސީ   ޢަމަލުކުރާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ެއއަށް    2008ވާހަކަައކީ  ތަސްދީޤުކުރެވި  ަގިއ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ   ލިބިދޭ   51ޢަމަލުކުރެވެންފެށީމާ  މީހަކަށް ވެސް  ކޮންމެ  އޮންނަޮގތުން،  ަގއި  )ޅ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޮގތުަގއި މި އޮންނަނީ އެ މީހެއްެގ ހާޒިރުަގއި ޝަރީޢަތްކުރުމުެގ ޙައްޤު. ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮތް ޙައްޤެއް   ހައްޤެއްެގ

މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ އޭެގ ފަހުން ވެސް އެބަހުރި އެ މީހެްއެގ ހާޒިރުަގިއ ނޫންޮގތަށް، ނޫނިްއޔާ ޣަިއރު  

ކޯޓުން   މައްސަލަތަކެްއަގއި  އެތައް  ކަމެކޭ  ހާޒިރުަގއި  ދެރަ  ވަރަށް  މިއީ  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުަގނޑު  ޙުކުމްކޮށްފަ. 

ވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން    2ޙަޤީޤަތުަގއި އިނޭގތޯ. ެއއް ކަމަކަށް އެފަދަ ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިެގނެއް ވެސް ނުވާނެ.  

މިއޮތީ ހެދިފައި  ޯގސް  މި  ދެން  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވާނެ.  ކުރައްަވިއެގނެއް  ވެސް  މިހާރު  ޙުކުމެއް  ދެން،   .

ހަމަ   އަދި  ކުރިން  ެއއަށްދިުއމުެގ  ދެން،  ރަނަގޅުކުރާނީ.  ކިހިނެއްތޯ  އެކަން  ވިސްނަންޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން 

އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުެގ   ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  މުޢާހަދާތަކުެގ  ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ބަިއވެރިވެފައިާވ  ރާއްޖެ  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ 

ނޭ ހަމަ މި ވާހަކަ. އެ މީހެއްެގ ޝަރީޢަތްކުރެވޭއިރުަގިއ އެ މީހަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ަގއި ވެސް ެއބަބު  14އަރޓިކަލް  

އެހެންވީމާ،   ވާހަކަ.  ޝަރީޢަތްކުރުމުެގ  ހާޒިރުަގއި  މީހެއްެގ  އެ  މުހިންމުކަމާއި،  ލިބިދިނުމުެގ  ޙައްޤުތައް 

ރިޢާޔަ ބަނދެވުންތަކަށް  ހުރި  ބަނދެވިފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  އެީއ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ވެސް  ތްކުރާއިރުަގއި 

ެއއޮތީ.   ވެފައި  އެޮގތަށް  އެކަން  ޖެހެނީ  މި  ދަންނަވަން  މި  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  އެހެންނަމަވެސް،  ޯގސްކަެމއް. 

މިއަދު   އަީއ.  މި  މިހިސާބަށް  ތަކުރާރުެވ  ސިފައެްއަގއި  ނިޒާމީ  މެދުވެރިެވ،  ޮގތަށް  މި  މިކަން  އެހެންވީމާ، 

ވާހަކަދައްކާއި މި  ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަަމކަށް،  އެއް  ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ރުަގއި 

އޮންނަޮގތުެގ މަތިން ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާ ަމިއަގނޑު ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުން މި އޮންނަނީ އޭރަކު  

އެ އޮންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަވާލުކުރެވިފަ.  ޖެނެރަލަކާ  އެޓަރނީ  ހުންނަ  ޝަރީޢަތް   އެ  ތެރެއިން  ސިޔާސަތުެގ 

އުފަލާއެކީ   އަދި  އެކަށައަޅާފަ.  އުސޫލެއް  ރިވިުއކުރުމުެގ  މައްސަލަތައް  މީހުންެގ  ތިބޭ  ބަންދުަގއި  ނިމެންދެން 

ފާހަަގކުރަން ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އެ ސިޔާސަތުަގއި އޮންނަޮގތުެގ މަތިން މިހާރު ޢަމަލުކުރައްވަމުން ެގންދަވާކަން ެވސް. ެއ  

ދުވަހުން ރިވިުއކުރުމުެގ މަރުޙަލާެއއް   30އޮންނަޮގތުން ެވްއޖިއްޔާ ބަންދުަގއި ހުންނަ މީހެއްެގ މަްއސަލަ  އުސޫލުަގއި  

އެބަ  ކޯޓަށް  މައްސަތައް  އެފަދަ  އެކުލަވާލަިއެގން  ކޮމިޓީެއއް  ޚާއްޞަކޮށް  ކަމަށް  ެއ  އޮފީހުަގއި  ޕީ.ޖީ  އެބަޮއވޭ. 

ލެއް މި މައްސަލައަށް ލިބެމުންދާނެ މިހާރު ވެސް. އޭރުން ކޮންމެ ހުށަހަޅުއްވާ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ޙައް

ދުވަހެއް ނިމޭއިރުަގއި ޝަރީޢަތަށް، ފަނޑިޔާރުެގ ކުރިމައްޗަށް މީހަކު ހުށަހެޅި އެ މީހަކު އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި   30

ވާނު އެއީ  އެބަދޭ.  ކަނޑައެޅިެގން  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  މީހެއްތޯ  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ބަންދުަގއި  ެއ  ވެސް  މީހަކު  އެ  ާވަގއި 

ހުންނަންޖެހޭ ހުންނަންޖެހުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ ތަސައްލީއެއް ނޫނިއްޔާ ޙައްލެއް އެބަ ހޯދޭ. ދެން، އޭެގ އިތުރަށް 
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ނެތިެގނެއް   ޙަޤީޤަތުަގއި  ާގނޫނު  ޮގތެއް.  ހެދޭނެ  މައްސަލަތަކަށް  މިހަރަ  މިހާރު  ބަލައިލަންޖެހޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން 

މައްސަ މި  ެއކަާމ ނޫން  ޮއއްަވއި  މަނާކޮށްފައި  ކަެމއް  ކަނޑަެއޅިެގން  ާގނޫނުަގއި  އައީކީއެއް.  މި  މިހިސާބަށް  ލަތައް 

އައީ.   މި  ފުނިޖެހެިގން  މި  މައްސަލަތައް  މި  ޢަމަލުނުކޮށްެގން  ހާޒިރުަގއި    2އެްއޮގތަށް  ޣައިރު  ކަމަކަށް  ވަނަ 

އެ މީހުންެގ އެހެނިހެން މަދަނީ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް    ޙުކުމްކޮށްފައި ހުންނަ ބައެްއ މީސްމީހުންެގ މައްސަލަތަކުަގިއ،

ހުށަހެޅިެގން، ކޯޓަށް އެ މީހުން ހާޒިރުވީމަ ައޅުަގނޑުމެން ބައެއް ބެކްްގރައުންޑު ނޫނިއްޔާ ހޯމްވޯކް ހަދާއިރުަގިއ ެއ  

ސަމާލުކަމަ ޝަރީޢަތުެގ  އޮންނަކަން  ޙުކުމެއް  އޮންނަ  ކޮށްފައި  ހާޒިރުަގއި  ޣައިރު  މައްޗަށް  ކަމާބެހޭ  މީހެއްެގ  ށް 

ބާވަތުެގ   މި  މައްސަލަތަކާ  ހިފެހެއްޓުމުެގ  ޕާސްޕޯޓު  ެއީއ  ހުށަހަޅާ.  ފަހަރު  ބައެއް  އެބަ  ވެސް  އިދާރާތަކަށް 

މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މައްސަލަތަކުަގއި. ިމކަން އެ ފަރާތުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނައިމަ ެވސް 

ފިޔަަވޅެ އިތުރަކަށް  ދައުލަތަކުންނެްއ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ވާހަކައަކީ،  މިުއޅޭ  ދަންނަވަން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އްނާޅާ. 

ޖަލުެގ   ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ  ޙުކުްމ  ދެން،  މަސައްކަތެއްނުކުރޭ.  ވެސް  ހޯދާކަށް  މީހުން  ސިފަެއއްަގއި  އެދެވޭ  އެންމެ 

ކަށީެގންވޭ އެހެންވީމަ ކަމަށް އަޅާނުލަނީ  ދަތިތައް ވެސް ހަމަ ހުންނަ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. ފަހަރެއްަގއި ވުން އެ 

ވެސް. ެއކަމަކު، އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މީހަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ހުރި އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް 

ދައުލަތުެގ ނޫނީ  އިހުމާލުން  މުަވއްޒަފެއްެގ  ިއދާރާއެްއެގ  ދައުލަތުެގ  ވާހަކަ.  ނިުގޅަިއަގންނަ  ކިބައިން  މީހާެގ   އެ 

އިހުމާލުން އެއީކީއެއް ެވެގންާވނެ ކަމެއް ނޫން. ކޮންެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން އެީއެއއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

މި ބާވަތުެގ މައްސަލަތައް ކޯޓުެގ ޙުކުމްތަކެއް މިހިރީ މިހާރު ކޮންމެ ސިފަެއްއަގއި ހުއްޓަސް. ެއއްޮގތަކީ އަޅުނޑަށް  

އެ މައްސަލަތައް  މި  އެ  ފެންނަޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހަޅަިއެގން،  ނަމަވެސް  ކޯޓަށް  މަރުޙަލާަގިއ  މަތީ  ންމެ 

މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން ްގރޮސް މިސްކެރިއޭޖު އޮފް ޖަސްޓިސްއެއް ހިނާގފައި އޮތް މަްއސަލައެއް ވެއްޖިްއޔާ އަލުން  

ަގނޑު މި ވާހަކަދަްއކާއިރުަގއި ވެސް  ހަމަ އެކަން ބެލުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ދަށުކޯޓު މަރުޙަލާއަށް. ދެން، އެނޭގ އަޅު 

އެބަހުރި ާގނޫނުަގއި ބަެއއްކަހަލަ އުނދަޫގތަްއ. ޕީނަލް ކޯޑްަގއި އެބަހުރޭ ލިމިޓޭޝަންސްތަކެއް ކަނޑައަޅާފަ. އަދި ހަމަ 

ޑު  އެހެންމެ ބައެއް ފަހަރު ހަމަ ޑަބަލް ޖެޕަޑީެގ މައްސަލަެއއް ެވސް ދިމާވުން އެކަށީެގންވޭ. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނ

ހިތަށްއަރަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޣަިއރު ހާޒިރުަގއި މީހެްއެގ މަްއޗަށް ޝަރީޢަތެއް ހިންގައި، ޙުކުމެއް ކުރެޭވއިރުަގއި ޚުދު ެއ  

މީހާއަކަށް ނޭނެގ އެ މީހާެގ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަކީ ކޮބައިކަމެއް. އެ މީހާއަކަށް ނޭނޭގ އެ މީހާެގ މައްޗަށް  

ަގރީނާއަ ހެއްކާއި  ހުށަހެޅުނު  ހުށަހެޅުނު  އެ  ފުރުޞަތެއް  ވަކީލެއްެގ  ލިބޭ  ނުއެއް  މީހާއަކަށް  ެއ  ކޮބައިކަެމއް.  ކީ 

ކަންތައްތަކުެގ މަތިން، ނޫނިއްޔާ އޭެގން ބަރީޢަވުމަށް މަސަްއކަތްކުރުމަށް. އަދި އެއީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންަގނޑުތަކާ  

ަގއި މީހެްއެގ މަްއޗަށް ޖިނާޢީ ކުށެއްެގ ތުހުމަތު  ވެސް ޚިލާފަށް އޮންނަ ކަމެއްކަން އެބައެނޭގ. އެހެންވީމާ، ިމ ހާލަތު
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ޙައްލެއް  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެބަޖެހޭ  އެއަށް  ބެލެވި،  އަލުން  އެކަން  ފެންނަޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑަށް  އޮތަސް،  ސާބިތުވެފައި 

މައް  އެކަުމެގ  ރެކޯޑު  ކުށުެގ  މީހެއްެގ  އެ  ެވއްޖިއްޔާ  ކަމެއް  އޮތް  ހިނާގފައި  ޯގސްކޮށް  އެއީ  އަދި  ޗަށް ހޯދަން. 

އޮެވެގނެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަޮގތުަގއި މި މައްސަލަތައް މި ދަންނަާވހެން ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

ޯގހެްއ   އެފަދަ  ތަޙުޤީޤުކުރެވިެގން  ހަމަ  އަލުން  ެއބަޖެހޭ  މައްސަލަތައް  ބައެއް  ނަމަވެސް،  ހުށަހެޅިެގން  ލެވަލްއަށް 

ޅުކުރަން. ދެން، ދައުލަތުެގ އިހުމާލެއް ފާޅުކަންބޮޑު ޮގތެއްަގއި، ނޫނީ ާގނޫނާިއ  ހިނާގފައި ހުރެއްޖިްއޔާ ެއކަން ރަނަގ

ޚިލާފަށް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް މި ޝަރީޢަތެއް ހިންާގފައި އޮެވްއޖިއްޔާ ޙަޤީޤަތުަގއި މުޅި  

އަޅުަގނޑުމެނަ އެީއ  ވެެގންދާނެ.  ޙުކުމަކަށް  ބާޠިލު  ޒާތުަގއި  އޭެގ  މަރުޙަލާަގއި ޙުކުމަކީ  އިސްތިޢުނާފު  އެބައެނޭގ  ށް 

އެބަ   އެކަން  ކޯޓުތަކުން  މަރުޙަލާެގ  ިއސްތިޢުނާފު  ކަމެއްކޮށްފިއްޔާ  ޚިލާފަށް  ޮގތަކާ  އޮންނަ  ާގނޫނުަގއި  ހަމަ  ވެސް 

މަގެއް.   ހިނިގދާނެ  އަޅުަގނޑުެމނަށް  ވެސް  މިއީ  ޮގތުަގއި  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރަްއވާކަން. 

 ރިއްޔާ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިވަުގތުަގިއ އަޅުަގނޑު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފުރުޞަތެްއ  ބަންޑާރަ ނައިބު. އަދި  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް 

 އެރުވުމަށްފަހުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ާވހަކަދެއްކެވުން: އަލްުއސްތާޛު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން  ކަންތަކާ  ވިދާޅު  އެ  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ެއއީ،   އެބައޮތް.  ހާޒިރުަގއި   2008ކަންބޮޑުވުން  ޣައިރު  ޢަމަލުކުރަންފެށިފަހުން  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  އަހަރު  ވަނަ 

ސަލަެއއް ނިންމާފައި އޮެވެގން ނުވާނެ. ދެން، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގފައި އޮތްޮގތުން އެ ޮގތަށް އެ ބާވަތުެގ  މައް

ދަޢުވާކުރެވުނު   ކޯޓުަގއި  ކްރިމިނަލް  މައްޗަށް  ިއބްރާހީމްެގ  ޤާސިމް  އޮނަރަބަލް  ނިންމާފައިވަނީ  ފަހުން  މައްސަލަެއއް 

އާލާސްކަން އެމަނިކުފާނު  ޣައިރު  މައްސަލަެއއްަގއި،  އޮތީ  މަްއޗަށް  އެމަނިކުފާނުެގ  އޮްއވާ  ހޮސްޕިޓަލުަގއި  ފުޅާއި 

ހާޒިރުަގިއ ޙުކުމެްއ ކުރައްވާފަ. އެހެންވީމަ، ެއއީ އެންމެ ފަހުން އެޮގތަށް ދިާމވެފައި އޮތް ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  

އިރު ހާޒިރުަގއި ޙުކުމްކުރަން ފެށުނު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. ދެން މީެގ ހިސްޓްރީއަށް ީމެގ ތާރީޚަށް ބަލާއިރުަގއި ޣަ

އޮތް   ތެރޭަގއި  ޖުޑިޝަރީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިއީ  ދިނުން  މާކްސް  މީހުންނަށް  ބަލައިެގން  ނަންބަރަށް  ކަލްޗަރަކީ 

ތަންކޮޅެއް ނޭދެވޭ ކަލްޗަރެއް. އެއީ އެންމެ ިގނައިން މައްސަލަ ނިންމާ މީހާއަށް މާކްސް ލިބޭޮގތަށް ނުވަތަ ޕޮއިންޓް 
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 ލިބޭޮގތަށް އަދި ފާޑުފާޑު އިނާމުތައް ވެސް ލިބޭޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަޤާފަތެއް އަސްލު އޮތީ. އެކަމާިއ  ލިބޭ ތަށި

ހާޒިރުަގިއ   ޣައިރު  ފެނުނީ  ަމެގއް  ފަސޭހަ  ވަރަށް  ޙަްއލެއް  ފަސޭހަ  ވަރަށް  އެއީ  ދިމާވީ.  މިކަން  މިހެން  ުގޅިެގން 

  2004ަގއި ހިނާގދިޔަ ހާދިސާތަކާއި    2003 ުގޅިެގން އެ އައި  ޙުކުމްކުރަމުން ކުރަމުން ކުރަމުން ޮގސް ދެން އެއާއި

ވިދާޅުވިހެން   ނައިބު އެ  ބަންޑާރަ  ފެންނަން. ދެން  ކަންކަން  ޮގތުން އެހެރީ އެ  ތާރީޚީ  ހާދިސާތަކާއި ދެންޮގސް  ެގ 

އޮތް ސިޔާސަތު  އޮންނަ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ވެސް  ހަާވލުވިއިރު  މަސަްއކަތާިއ  ެއ  އަޅުަގނޑު   .

އޮންނާނެ  ދަންނަވާފައި  މިހާރު  ައޅުަގނޑު  ދެން  އައީ.  ޢަމަލުނުކުރެވެމުން  މާބޮޑަށް  ޮގތަށް  އޮންނަ  ސިޔާސަތުަގއި 

ހުރިހާ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް ބަންޑާރަ ނައިބުެގ ސިޔާސަތުަގއި އޮންނަޮގތަށް ހަމަ އަކުރުން އަކުރަށް ރަނުން ރަނަށް 

ހިންަގންޖެހޭނެއޭ ބަންޑާރަ  އެކަން އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު ދަންނަވާފައިވާނީ  ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުމުެގ  . އެކަން 

ޙައްޤެްއ   އަސާސީ  ދޭ  ޤާނޫނުއަސާސީން  ދަންޏާ  ޯގސްކޮށް  ކަމެްއ  އިޖްރާޢީ  އޮންނަނީ  މި  ސިޔާސަތުަގިއ  ނައިބުެގ 

ށް ޝަރީޢަތް ހިންިގޔަދީެގން  ހަނިކުރެވިފައި އޮތީިވއްޔާ އެ ވާހަކަ ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ެވސް ފާހަަގކުރަންޖެހޭނެ. އެޮގތަ

ވެސް ނުވާނެކަމަށް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަށް ދަންވާފައި އޮންނާނީ މިހާރު ޕީ.ޖީ ޮއފީހުެގ ވަކީލުން ވަޑައިެގން  

ވާހަކަ   ެއކަމެްއެގ  އޮތަސް ވެސް  ޮގތަށް  ފައިދާވާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  އަދި  ދަންޏާ  ޯގސްކޮށް  ކަމެއް  އިޖްރާޢީ 

ކަމަކަށް ފާހަަގކޮށް   އަނެއް  ދެން  ކުރިއަށްދާނެ.  މިހާރު  އެޮގތަށް  ެއކަން  އެހެންވީމަ،  އިޙްތިޖާޖްކުރަްއވާނެ.  އެކަމަށް 

ކަމެްއަގިއ   ކޮންމެ  އޮންނަންވާނެއޭ  ރަޢުޔެްއ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެބައޮޭވ  ނައިބުެގ ސިޔާސަތުަގިއ  ބަންޑާރަ 

ނުދަން  އަޅުަގނޑުމެންނެއް  މިހާރު  އެހެންވީމަ،  ނިންމައިދެްއވާކަށް.  ވެސް.  ޮގތެއް  ޝަރީޢަތުން  ެއ  ނަވާނެ 

އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާނީ ިމއޭ މިކަން އޮތް ޮގތަކީ، މިޭއ ާގނޫނުަގއި އޮތްޮގތަކީ. މިޮގތަށް މިކަން ނިންމައިދެްއވާށޭ.  

ދުވަހުެގ    30ދި  އެހެންވީމަ، އެ ބަންޑާރަ ނައިބުެގ ސިޔާސަތު ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެޮގތަށް ފޮލޯކުރަމުން މިދަނީ. އަ

ކޮންމެ   ކަންތައް    30ދުވަހަކުން    30ތެރޭަގއި  މީހުންެގ  ތިބޭ  ބަންދުކޮށްފައި  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  ދުވަހަކުން 

މުރާޖަޢާކޮށް އެކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އެބަ ެގންދަން. އެކަން ކުރިއަށް ެގންދާިއރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި 

އްޖެއްޔާ ދޫކޮށްލަން. ޝަރުތަކާއިެއކު ދޫކޮށްލެވެންޏާ ެއޮގތަށް ވެސް ދޫކޮށްލަން. އެހެން ބަލަނީ ދޫކޮށްލެވޭނެ މީހަކު ވެ 

ދޫކުރެވެން ނެތީިވއްޔާ އެ ަމްއސަލައިެގ ޝަރީޢަތް ައވަސްކޮށްދެއްވުން އެދި ކޯޓުަގިއ ސިޓީއަކުން ވެސް ދަންނަވަން.  

ށްދަނީ. އެހެންވީމަ، އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް މިހާރު އެހެންވީމަ، އެޮގތަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް މި ކުރިއަ

ކުރިޔަކަ   އެކަން  ނުކުރާނެ.  ޙުކުމެއް  މަްއޗަކަށް  މީހެއްެގ  ހާޒިރުަގއި  ޣައިރު  މިހާރަކުއެއް  ހުރީ.  މަސައްކަތް 

 އަޅުަގނޑުމެން ކުރިޔަކަ ނުދޭނަން. 

 



 2020 ފެބްރުވަރީ 17                 ވަނަ ބައްދަލުވުން  3ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ+ޖުޑިޝަރީ  

 

 

15 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިަވުގތު ވާހަކަ  މި  ބޮޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  މަޢުޟޫޢުަގ.  އާދެ!  ޙުކުމްކުރެވުނު  ހާޒިރުަގއި  ޣައިރު  ދެކެވެނީ  މި   

ފުލުހުންެގ   އަދި  މިނިސްޓްރީންވިޔަސް  ހޯމް  މުއަްއސަސާއަކުން  އެހެން  ބެހޭ  ކަމާ  ދެންެވސް  މިކަމަށް  އެހެންވީމަ، 

ޔާ އެ ފުރުޞަތު ފަރާތުންވިޔަސް އެހެން ފަރާތަކުން އެްއވެސް ކަމެއް ހިއްސާކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީިވއް

ައޅުަގނޑަށް ތަޢާރަފަށްފަހުަގއި ފެއްޓެވުން    އެބައޮތް. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ެއއީ ކޮން މުައއްސާެއއްކަން

 އެދެން. 

 

 : ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު ވާހަކަދެއްކެވުން

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެތިން އެއްޗެއް ޕީ.ޖީ  ،   އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު އިނޭގތޯއަޅުަގނޑު

ކުރިއަށް   ހަވާލުވުމުެގ  މަޤާާމއި  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދެން  އިނޭގތޯ.  ެއޑްކޮށްލަންެވެގން  ހަމަ  ެއއްޗަކަށް  ވިދާޅުިވ 

މަސައްކަތްތަ މިހާރު  ުގޅިެގން  ސަރވިސް  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ޖެނެރަލް  ެއބަ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކެއް 

ކުރެވެމުންދޭ ޚާއްޞަކޮށް ރިާމންޑް ބަންދުަގިއ ތިބި މީހުންެގ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކަިއ އިނޭގތޯ. ެއޮގތުން  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   އިސްނަަގިއެގން  ފޮނުވާނަން  ައޅުަގނޑުމެން  ދުވަހަކު  އާދީއްތަ  ކޮންެމ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ބަންދު އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޑޭޓާ  ޖެނެރަލްއަށް  އެ  އެހެންވީަމ،  އިނޭގތޯ.  އެބަތިބިކަން  މީހުން  އަދަދަކަށް  މިވެނި  ަގއި 

މީހަކު   މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  އޭރުން  ފާހަަގކުރަމުން.  ދައުރުަވމުން  މިދަނީ  ވެސް  ައބަދު  ދޭތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން 

ނޯޓިސްވަ އެކަން  ނޫނިއްޔާ  ފްލޭގްވާނެ  އެކަން  ވަނީނަމަ  ހުރެއްޖެކަުމަގިއ  ދެން  ބަންދުަގއި  އިނޭގތޯ.  މުންދާނީ 

ހަމަ   ވެސް  މިހާރު  ދަށުަގއި  ބެލުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވިދާޅުވިހެން  އެ  ޕީ.ޖީ  ހަމަ  ދެން 240އެހެންނަމަވެސް،   .

ދަްއކާޮގތުން   ރެކޯޑް  ފަހުެގ  އެންމެ  ހަމަ   249އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޭެގތެރޭަގއި  ދެން  އިނޭގތޯ.  އެބަތިބި  މިހާރު 

ުގލާފައި ތިބި މީހުން ވެސް އެބަތިބި އިނޭގތޯ. ދެން ނިސްބަތުން ބަލާއިރުަގއި އެންމެ  އަހަރަށްވުރެ ދި   4އަދިވެސް  

އަހަރުން މަތީެގ މީހަކަށް    4މެން އަހަރުތައް މިހެން ކްލެސިފައިކޮށްލާފައި ހުރިއިރުަގއި ާގތްަގނޑަކަށް މި  އަޅުަގނޑު

އަހަރާއި ދެމެދުެގ    4އަހަރާއި،    3ތޯ. ދެން  ވަރަކަށް މީހުން މިއުޅެނި އިނޭގ  9މިހާރު އުޅެނީ މިހާރު ާގތްަގނޑަކަށް  

އެބަުއޅޭ.    20އަދިވެސް   އަދަދަކަށް    3އަހަރާއި،    2މީހުން  ދެމެދުެގ  ބަންދުަގިއ    61އަހަރާިއ  އެބައުޅޭ  މީހަކު 

ދެން   ދެމެދުަގއި    2އަހަރާއި،    1އިނޭގތޯ.  އުޅޭއިރުަގއި    40އަހަރާއި  ދަށުެގ    1މީހުން  މީހަކު    119އަހަރުން 

ބަން ޑޭޓާއެބައުޅޭ  އެ  ދަންނަވާހެން  މި  އެހެންވީމަ،  އިނޭގތޯ.  ސަރކިއުލޭޓްކުރެވޭތީާއއި    ދުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވެސް   ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ޕްރޮސެސް  މި  މިހާރު  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  އެކީަގއި 
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ދާނީ   މިހާރު  އެނޭގޮގތަށް  އެބަތިބިކަން  ބަޔަކު  މިތަްއ  ޭއެގ  ބަންދުަގއި  ެއއީ  އެހެންވީމަ،  އިނޭގތޯ.  ފްލޭގްވަމުން 

އިތުރު   ލިބިެގންދާނެ  ެވސް  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިތުރަށް  އަދި  ޓަކައި  ކުރުމަށް  މިކަން  ޒާތުަގއި 

ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން  ިއނޭގތޯ.  ފާހަަގކުރެވެނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި  އެހީތެރިކަމެްއެގ 

 ޚާއްޞަކޮށް ރިމާންޑް ބަންދުަގއި ތިބޭ މީހުން އަތޮޅުތަކަށް ެގންދިއުމުަގއި އިނޭގތޯ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކޮށްލަން

އޮތްޮގތުން   ާގނޫނު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޚާއްޞަކޮށް  އޮންނަނީ.  މި  ޮގތުަގިއ  ތަކުލީފެއްެގ  ބޮޑު  ވަރަށް  އޮތް  ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެ އެްއކޮށް  މީހަކާއި  ބަންދު  ކޮންމެ  ދެން ވެއްޖެއްޔާމު  އެޓޭޗްކުރަންޖެހޭ.  އެބަ  އޮފިސަރުން  ދެ  ންެގ 

ފޮނުވައިފިން   ފުވައްމުލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ    4މިދޭތެރެއަކުން  ފޮނުވިއިރު  އިނޭގތޯ.    8މީހުން 

އަކަށް  އޮފިސަރުން އެއަށް އެކޮމަޑޭޓުކުރަން ޖެހުނު. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ދިޔަފަހުން ހަމަ ޝަރީޢަތް ކުއްލި

މެދުކެނޑިެގން ދިޔައީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ ޖެހުނީ އެތާނަގއި ެއ މީހުން އެކޮމަޑޭޓުކުރަން. 

ދެން މީަގއި އޭެގ ޒާތަށް ބަލާއިރު މިއިން އަނެއްކާ އެހެން މައްސަލަެއއް އެބަ ދިމާވޭ. ެއއީ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން  

 އޮންނަނީ ރިމާންޑް ޖަލެއްަގ. އެހެންނަމަވެސް، އަތޮޅުތެރޭަގއި ރިމާންޑް ޖަލެއް  ބަންދުކުރާ މީހުން ބަންދުކުރަން މި

ނުހުރޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ވަުގތީ ޮގތުން މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްެގ އެހީތެރިކަމާއި ެއކީަގއި ޕޮލިސް  

ެގ އެޮގތަށް  ކުރަންޖެހެނީ  މި  ެއކޮމަޑޭޓް  މި  ފެސިލިޓީއެްއަގއި  ޝަރީޢަތް ކަސްޓޯޑިއަލް   ެއކަމަކު،  މީހަކު.  ންދާ 

ދެތިން،ހަތަރު ދުވަހަށް މިހެން ބައެއްފަހަރު ދިުގދެމިެގންދިޔަިއމަ އެ މީހުން އަނެއްކާ ވެސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުަގއި މި  

ބަހައްޓަންޖެހެނީ. އޭެގ ޒާތަށް ބަލާއިރު އަނެއްކާ ވެސް ާގނޫނުަގއި ފުށުއަރާ ކަމެއް މި ކުރަން މި ޖެހެނީ އިނޭގތޯ. 

އެޮގތަށް  އެ މީހުން  އަދި  އުފުލުމާއި  ދެން  ދައްޗެއް.  ދިމާަވމުންދާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޒާތުަގއި  ޭއެގ  އެީއ  ހެންވީމަ، 

ޮގތުަގއި  މައްސަލަެއއްެގ  ާގނޫނުަގިއ  ެއ  ެވސް  އޮތްޮގތުން  އޮނިަގނޑު  ާގނޫނީ  ިމހާރު  ވެސް  އެކޮމަޑޭޓްކުރުމުަގއި 

ބަން ޚާއްޞަކޮށް  އެއީ.  ކަމެއް  ޖަލެްއަގިއކަން ފާހަަގކުރެވިދާނެ  ކަސްޓޯޑިއަލް  ހުރީ  ބަންދުކޮށްފައި  އޭނަ  މީހާއަށް  ދު 

ދަންނަވާހެން   މި  އެކޮމަޑޭޓްކޮށް  އޭނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެްއަގއި  ކަސްޓޯޑިއަލް،  އޭނަ  ފާހަަގކުރެވޭނެ 

އެ އެހެންވީމަ،  ދިުގދެމިެގންދާއިރުަގ.  ދުވަހަށް  ދެތިން،ހަތަރު  ޮގސް  ދިުގލައިެގން  ައޅުަގނޑު  ޝަރީޢަތް  އީ 

 ފާހަަގކޮށްލަން މި ދެއްކެވޭ މަޢުޟޫޢުަގއި އޮތް އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަރުވާނީ  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މިވަުގތު  އާދެ!  އިނޭގތޯ.  ޕްރިޒަންސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖްއަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއަށް އެއަށްފަހު ިއއްޒަތްތެރި
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 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވީ ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުިވ 

އެްއޗަކަށް. މި ޣައިރު ާގނޫނީ މަޢާފްކުރައްވާތި. ޣައިރު ހާޒިރުަގއި ޙުކުމްކުރުމާއި އަދި ޭއެގ އިތުރުން ވެސް މަދަނީ  

  200ކޮންމެވެސް ވަރެއް ދެއްތޯ. ާގތްަގނޑަކަށް    280ސްޓު، ާގތްަގނޑަކަށް  މައްސަލަތަކުަގއި އަޅުަގނޑަށް މިއުޅޭ ލި

ފައިސާ   ދަްއކަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  ޙުކުމާިއ  ެއ  ޮގތުން  މަދަނީ  ޙުކުމް  ހަމަ  ފާހަަގކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  މީހުން 

ައޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ ނުދައްކަިއެގން ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ބަންދުކުރެވިފައި މިހުރީ. އެހެންވީމަ،  

މީހަކު  އަދާނުކޮށްެގން  ޒިންމާއެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ  މަދަނީޮގތުން  އެބަޮއވޭ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލާނަމޭ 

ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. ހަަމަގިއމު ވެސް އަޅުަގނޑު ަވކާލާތުކުރަން އުޅުނުއިރު ކޯޓުތަކަށް ޮގސްފައި އަޅުަގނޑު ވަރަށް  

އެޮގތަށް  ިގނައިން   ހަމަ  ފަނޑިޔާރުން  ހަމަ  ވެސް  އޭރު  އެހެންނަަމވެސް،  ހުންނާނެ.  ދައްކާފައި  ވާހަކަ  އެ  ހަމަ 

އެްއޮގތަކަށް ެވސް ފައިސާ ނުދަްއކަިއެގނެއް   މިއީ  ިމވަނީ  ވިދާޅު  ދިޔަ. ދެން  ޙުކުމްކުރަްއވަމުން  ހަމަ  ދޭތެރެއަކުން 

އެކަމަކު، ޢަމަލުނުކޮށްެގންނޭ.  އެްއޮގތަށް  ޙުކުމާ  ފައިސާ    ނޫނޭ.   ޙަޤީޤަތުަގއި  ކުރަނީ   މި  ޑިރަިއވް  ޙުކުމް  އެ 

ފަިއސާ   ފަޤީރުވުމަކީ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެހެންވީމަ،  ނެތުން.  ފަިއސާ  ނުދެއްކުން،  ފައިސާ  ކަމަކީ  ނުވާ  ނުދެއްކުން. 

ދާންޖެހުނީ ޖަލަށް  އެ  އަނެއްކާ  ދެން  މެދުވެރިވަނީ.  ސަބަބެއްކަމަށް  ދާންޖެހޭ  ޖަލަށް  މީހަކު  އެ  އެއީ  މަ  ނެތުމަކީ 

ޖަލުަގއި ބަހައްޓަންޏާ ކޮންމެ ދުވާލާކަށް އެއްހާހަށްވުރެ   އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެން ފައިސާ ދައްކަން މި ޖެހެނީ. އޭނަ 

ިގނަ ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަނެއްކާ ައޅުަގނޑުމެން ފައިސާ ދައްކަިއެގން އަނެއްކާ އޭނަ ޖަލުަގއި ވެސް  

ަގނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަމޭ މި ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ  ބަހައްޓަން މި ޖެހެނީ. ދެން ައޅު

ކޯޓުތަކަށް  މަތީ  އަދި  މަްއސަލަތައް  މިބާވަތުެގ  މަތިން  އިސްނެންގެވުުމެގ  މީަގިއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ފަރާތުން 

ކަށް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ވެސް ނުފެނޭ. ެގންދެވޭ ނަމަެވސް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ހަމަ އެއްޮގތަކަށް ވެސް ތަޙުލީލުކުރާ

ތަޙުލީކުރަން ފަށައިފިއްޔާ އަނެއްކާ ެއއަށްވުރެ ދިުގ ޕްރޮސެސްއެްއެގ ތެރެއަށް މީތި ފައިބައިެގންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން  

ހަމަ  ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ިމހާރު ހެދިފައި އޮތްއިރުަގއި ެވސް ޑަބަލް ޖެޕަޑީއެއް  

ޖިނާޢީ  މިއޮތީ  ވެސް  ލިޔެފައި  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ދެއްތޯ  ހިނާގތީވެ  ކަންތައްތައް  އެ  ޮގތަށް  ނިސްބަތްވާ 

މައްސަލަެއއްަގއި ދަށު ކޯޓުން ނިންމުމަށްފަހު މަތީ ކޯޓަށް އެ އިސްތިޢުނާފްކުރާ ކުރުން އެީއ ޑަބަލް ޖެޕަޑީއެްއކަމުަގިއ 

ަގއި ބަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން އެމެރިކާ ކަހަލަ  ނުހިމެނޭނެއޭ ލިޔުނީ ވެސް ބައެއް ޤައުމުތަކު

ޤައުމުތަކުަގއި ދަށު ކޯޓުން ެއކުއިޓަލްއެއް އަިއސްފިކަމުަގއިާވނަމަ އިސްތިޢުނާފެއް ނުކުރެޭވނެ އިނޭގތޯ. ހަމަ ޑަބަލް  
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ޢުނާފް ވެސް ކުރެވޭ ޮގތަށް މިއޮތީ  ޖެޕަޑީކަމަށް ބަލަނީ. އެހެންވީމަ، އެެވސް ޑަބަލް ޖެޕަޑީެއއް ނޫނޭ ކިޔާފައި އިސްތި

އެހެން   ތަޙުލީލްކުރަން  އަނެްއކާ  ަމއްސަލަތަްއ  މިބާވަތުެގ  އަނެއްކާ  އޮްއަވއި  އެހެން  ދެން  މައްސަލަތައް.  ޖިނާޢީ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން ތަންކޮޅެއް ެއހެން ކަހަލަ ޮގތަކަށްހެން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ   ހިންަގންފަށައިފިއްޔާ

ފެށިެގންމިހި އޯފްކުރަންހެން   ސާބުން  ސްޓްރައިކް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގސްފައި  ކޯޓަކަށް  މަތީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ކަަމކަށް  އަނެއް  އޮތުން.  ނިންމާފައި  ހާޒިރުަގއި  ޣަިއރު  ކަމަކަށް  ެއއް  ދަންނަވަނީ.  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ެގން އެ މީހަކު ޖަލަށް ނުލެވޭނެ ކަމަށް އޮތް މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ދެންނެވިހެން މަދަނީ ޒިންމާއެއް އަދާނުކޮށް

 އިންވޯކްކުރަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް. 

 

 ވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެ 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ޕާސްޕޯޓު ކަންތަކާިއ ުގޅިެގން އަދިވެސް ބަެއއް ކަންތަްއ  

މައްސަލަތަކުަގިއ   ޖިނާޢީ  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  މިހާރު  ާގނޫނުަގއި  އިޖުރާޢަތުެގ  ޖިނާޢީ  ބޭނުންވާތީވެ.  ސާފުކޮށްލަން 

ހާލަތްތައް   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ާގނޫނުަގިއ  ޕާސްޕޯޓު  ފާހަަގކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޭއެގތެރެއިން  އެބަޮއވޭ.  ބަޔާންކޮށްފައި 

އެނޫން   ކަމަށް.  ހުރެެގން  ސަބަބުތަކެއް  އެކަށީެގންވާ  ފިލާފާނެކަމުެގ  ހިފަހައްޓަންވާނީ  ޕާސްޕޯޓު  ބަޔާންކުރަނީ 

ތަކުަގއި ވެސް ހައްޔަރު ނުކުރެވޭނެ  ހާލަތެއްަގއި އަދި ޖިނާޢީ މައްސަލައެއް އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަެވސް ޖިނާޢީ މައްސަލަ

ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ސުާވލަކީ، ޣައިރު ހާޒިރުަގއި ޙުކުމްކުރެވިއްޖެ. އެއީ ޯގސްކޮށް ކުރެވިފައި ހުރި ކަމެއްކަން  

ިމ   ކުރިން  އޭެގ  ެއކަމަކު،  ހޯދަންޖެހޭ.  ވެސް  ޙައްލެއް  ެއއަށް  އެބައިނޭގ.  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދަން ާގނޫނަކަށް ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭތޯ. އެއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އާއްމުކޮށް ޕާސްޕޯޓު ޕާސްޕޯޓު ކަ

ހިފަހައްޓާފައި ހުންނަކަން މި އެނެގނީ ދަރިައކު ބަލިެވެގން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން އެައރޕޯޓަށް ދިޔައިމަ. އެނޫން  

ހުން ދިމާވެފައި  ހާލަތް  ާގނޫނަށް ޮގތެްއަގއި ނޭނެގ. އެ  ހޯދަން  މި ވަުގތަށް ޙައްލެއް  މި ވަުގތުން  ނަ ފަރާތްތަކަށް 

އެކަހަލަ އެ ފަރާތްތަކުެގ.  ބަދަލެއް ެގންނަންޖެހޭތޯ. އެއްވެސް ާގނޫނެްއަގއި މަނާ އެބަ ކުރޭތޯ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަން 

ށީެގންވާ ސަބަބެއް ނެތްކަމުަގިއ  ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ސާފުކޮށް މި ދެންނެވި ޮގތަށް ބަޔާންކުރޭ ފިލާފާނެކަމުެގ އެކަ

ހުންނެވީތީެވ   ހާޒިރުވެ  ޕްރިޒަންސް  ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ވެސް ނުހިފެހެއްޓޭ. ދެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ވަނީނަމަ 
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އަންނަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވީނަމަެވސް  ނޫންކަމަށް  ސުވާލެްއ  ުގޅުންހުރި  ިމކަމާއި  މާބޮޑަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަ ޝަކުވާެއއް މި ބަންދުަގއި ތިބޭ މީހުން ެއއް ޝަކުާވއެއް ހަމަ ސާފު

ޮގޅި  ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލާއިރުަގއި ދޯންޏެއްަގއި އުފުލަނީ. އުފުލާއިރުަގއި އެ ދޯންޏަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ 

އަ ތަޅު  ޮގޅީަގިއ  ލާ  ޮގޅިއަށް  ޮގޅީަގއި،  ބަންދުކުރެވި  ކަމަށް ހަދައި،  ދަތުރުކުރާ  ބަންދުކޮށްެގން  ޅުަވއި 

ދަތުރުކުރާއިރުަގިއ  ކަނޑު  އެއީ  ނޫން.  ެވސް  ރަްއކާތެރިކަމެއް  މާބޮޑަށް  އާދޭ.  ޝަކުާވއެއް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެއ   ނުން.  ރައްކާތެރިކަެމއް  އެހާ  ވެސް  ބަލާއިރުަގއި  ޮގތުން  ސަލާމަތީ  ދަތުރުކުރުމަކީ  ބަންދުކޮށްެގން  ޮގޅިެއްއަގިއ 

 ހަމަ އަޅުަގނޑު އެކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުމީ.  ؟ ތަކަށް ކިހާވަރެއްެގ ޙައްލެްއ މިހާރު ެގނެވިއްޖެތޯކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މުައއްސަސާއަކުން   ެއއްވެސް  ުގޅިެގން  ވާހަކަފުޅުތަކާއި  ފާހަަގކުރެއްިވ  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެ  ދެންމެ  އާދެ! 

ވަނީ އޮތްކަމަށް  ސަރވިސްއަށް  ޖަވާބެއް  ކަރެކްޝަން  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި  އެބައޮތް.  ފުރުޞަތު  އެ  ނަަމ 

ކުރެްއވިކަން ފާހަަގކޮށްލަން ދެން ހަމައެއާއިެއކުަގއި ބަންޑާރަ ނައިބަށް ވެސް އަާމޒުާވ   އަމާޒުކުރައްވާ އެއް ސުވާލު 

 ނޭގތޯ. ކަހަލަ ޮގތަކަށް ެއއް ސުވާލު ކުރެްއވުނު. އެހެންވީމަ، ޖަވާބަކަށް އެދެން އި

 

 ތު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢައިބްރާހީމް ރިފްއަލްއުސްތާޛު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 

އުސޫލެްއެގ   ތަޙުލީލުކުރުމަކީ  ކަމަކަށް  އެްއ  އިނޭގތޯ.  ބޭނުންަވނީ  ކޮށްލަން  ކޮމެންޓެއް  ހަމަ  އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑު 

ޮއންނަ   ތެރޭަގއި  އިޖުރާޢަތުެގ  ާގނޫނީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެ  ޮގތުން  ބޭނުންހިފުމުަގއި  ޭއެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް. 

އެހެންވީމަ،  އެބަހުރޭ.  މިންަގނޑުތަކެއް  ކަމެްއ    ވިސްނަންޖެހޭ  އެފަދަ  ޝަރީޢަތުން  އުއްމީދުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު 

ކަމަކަށް   ދެވަނަ  ކުރައްވާނީ.  އެކަން  ރިޢާޔަތްކުރައްަވއިެގންކަން  ހަމަތަކަށް  އުސޫލުތަކާއި  އެ  ނިންމަވާއިރުަގއި 

އިސްތިޢުނާފީ  ތަޖުރިބާއަކީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ތަނުަގއި  ފާއިތުވެދިޔަ  ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު 

ފާސީކޮށް ޓްރަޔަލް ކޯޓެްއަގއި ޝަރީޢަތްކުރާހެން ޝަރީޢަތްކޮށްފަ. ރމަރުޙަލާތަކުެގ ކޯޓުތަކުން އެބަހުރޭ ހަމަ ޕްރައިމަ

ހެންވީމަ، ދަށު ކޯޓަށް ފޮނުވުމުެގ ބޭނުމަކީ އެފަދަ ހާލަތެއް އޮެވެގން  އެީއކީ ކުރެިވެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އެ

އެފަދަ ޮގތަކަށް އެކަން ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަެވސް، މި އަޅުަގނޑުމެން ިމ  

މައްސަލަތަ ހުރި  ޙުކުމްކޮށްފައި  ހާޒިރުަގއި  ޣައިރު  މަޢުޟޫޢުަގއި  ދެކެވޭ  މި  ޮގތެްއަގިއ  ވާހަކަ  ފާޅުކަންބޮޑު  ކަކީ 

ސުޕްރީްމ   މަރުޙަލާަގއި  އިސްތިޢުނާފީ  ެއ  ެއހެންވެއްޖެްއޔާ  ކަމެއް.  ޚިލާފު  ުއސޫލުތަކާއި  އޮންނަ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 
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ވެސް.   ކޮންޑަކްޓްކުރާކަށް  ޓްރަޔަލްެއްއ  އަދި  ފޮނުވާކަށެްއ  ކޯޓަކަށް  ޓްރަޔަލް  އޭތި  ނުޖެހޭނެ  އިތުރަކަށެއް  ކޯޓުން 

ޮގ ބާޠިލުއުސޫލެްއެގ  ޙުކުމް  ެއ  ޙުކުމަކަށްވާތީ  އިން  ކޮށްފައި  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި  ެއއީ  ކުރަންޖެހޭނެ ތުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް    ކަމަށް އަޅުަގނޑުެގ ކޮށި ިވސްނުމަށް ވިސްނެނީ. އެހެންވީމަ، އެމޭރުމުން އެކަން ކޮށްފިއްޔާ 

  ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އަވަހަށް މި މައްސަލަައކަށް ޙައްލެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަރެކްޝަން   ެއއްބައި  ސުވާލެްއެގ  އަރުވަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މިަވުގތު  އަދި  ނައިބު.  ބަންޑާރަ  ޝުކުރިއްޔާ 

 ސަރވިސްއަށް އަމާޒުވާތީވެ ތި ބޭފުޅުންެގ ފަރާތްޕުޅުން ވާހަކަފުޅެއް އޮތިއްޔާ ެއކަން ހިއްސާކޮށްލަން. 

 

 : މިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު ވާހަކަދެއްކެވުންކޮ

އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރާ ޮގތަކީ އިނޭގތޯ މާފުށިން ޚާއްޞަކޮށް މި މާފުށްޓާއި އަްއސޭރި ޖަލުން 

މިަވުގތު   ދެން  އިނޭގތޯ.  ދޯންޏެްއ  އޮންނަ  ޚާއްޞަކޮށްފައި  އެކަމަށް  ހަމަ  ކުރަނީ  މި  ބޭނުން  އުފުލުމުަގއި  މީހުން 

ބޭނުންކުރަމުންދި އަޅުަގނޑުމެން  ވަުގތީ އަންފޯޗުނޭޓްލީ  އެހެލެވި  ދޯނި  އެ  ޓަކަިއ  ކުރުމަށް  މަރާމާތުތަކެއް  ދޯނީެގ  ޔަ 

އެހެން ދޯންޏެއް މިވަުގތު ބޭނުންކުރަމުން މިދަނީ އިނޭގތޯ. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި އާއްމުކޮށް މި ބޭނުންކުރާ  

ބަލާއިރުގަ  ޒާތަށް  ޭއެގ  ެއއީ  ިއނޭގތޯ.  ހުންނާނީ  ސެލްތަކެްއ  ދަންނަވާހެން  ތި  އެއްފަހަރާ  ދޯނީަގއި  އި 

އާއި ދޭތެރޭެގ އަދަދަކަށް މީހުން އުފުލަންޖެހޭ    80ާއއި،    60އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގތްަގނޑަކަށް ދުވާލެއްެގ ަމއްޗަށް  

އިނޭގތޯ. ެއއީ ކޯޓުތަކާިއ، ބޭސްފަރުވާާއއި އަދި އެހެނިހެން ޟަރޫރީ ބައެއް އެހެން ބޭނުންތަކަށް މާލެ ެގންނަންޖެހޭ  

ތަށް ބަލާއިރު އިނޭގތޯ ކަނޑު މަުގން ބަޔަކު ެގންނައިރުަގއި ތަފާތު ކުށްތަކަށް ނިސްބަތްާވ  މީހުން. ދެން މިކަމުެގ ޒާ

ނޫނީ ތަފާތު ޭގންުގތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެއްފަހަރާ އެއް ދޯންޏެއްަގއި އުފުލަން އެބަޖެހޭ އިނޭގތޯ. ދެން މީަގއި 

ޮގޅިތަކަށް ިވސްނާފައި  ރީޒަންސްއަށް  ސެކިއުރިޓީ  ޭއެގ    އަޅުަގނޑުމެން  ޮގޅިތަކޭ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ސެްގރިޭގޓްކުރަނީ 

އެ  އަނެއްހެން  ނޫން.  ޮގޅިެއއް  ހުންނަ  ބެދިފައި  އަނެްއހެން  މުޅިން  މިއީ   އަޅުަގނޑު،  މާނަކުރާއިރުަގއި  ޒާތުަގއި 

އިތުރުން އޭެގ  ޕްލަސް  ދެން  އިނޭގތޯ.  ލެވެނީ  މި  ޮގޅިތަކަށް  ބޭނުމަށް  ސެްގރިޭގޓްކުރުުމެގ  އެއީ  އެއްފަޅި    މީހުން 

ދިއުން    އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ މީހަކަށް ދެމީހުން  މި ދަންނަވާހެން ާގނޫނުަގއި ބުނާ ރޭޝިއޯައކީ މީހަކު އުފުލަންޏާ 

އިނޭގތޯ. އެހެންވީމަ، އެ ޗެލެންޖު އެޮގތަށް އޮތަތީއާ ެއކީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މީހުން އުފުލަން އެބަޖެހޭ މި ދަންނަވާ 

ބޭނުންތަކަށް.   ޕްލަސް އުފުްއލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިހާ ޒަރޫރީ އެކިއެކި  ފަރުވާާއއި އަދި  ކޯޓުތަކާއި ޑޮކްޓަރީ 
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އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ މީެގތެރޭަގިއ މި ދެ މީހުން އެފްލިއޭޓުވާ ޭގންެގއް އެބަހުރިތޯ. ނޫނީ މި ދެ މީހުންެގ ތެރެއިން، މި 

ކަހަ ތަޅާފޮޅުމެއް  ނޫނީ  ެގއްލޭކަހަލަ  ަމސްލަޙަތު  ދިމާވެެގން  ތެރެއިން  ކަެމްއ  ދޯނި  ެއއްވެސް  ކަހަލަ  ހިނާގ  ލަ 

ހެދިފަ ޭއެގ  ޮގތުން  ކަށަވަރުކުރުމުެގ  ރަްއކާތެރިކަން  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ޮގޅިއެއް  ؛ އޮވެދާނެތޯ  ދެން، 

އިންސްޕެކްޓަރެްއެގ   ކުރިން  މީ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ބަލާއިރު.  ޒާތަށް  އޭެގ  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  މާނަކުރާތީވެ 

، ައޅުަގނޑު ވެސް އެ ޝަކުވާ ައންނާތީ ވަރަށް ިގނަފަހަރު އެ ދޯންޏަށް އަރާ ބަލަން ވެސް  ހައިސިއްޔަތުަގއި އުޅެފައި

ފެންސެއް.  ހުންނަ  ހަދާފައި  ދަނަގޑުން  ދަންނަވަނީ  މި  ފެންސެއް.  ހަމަ  ފަޅިއަކީ  އެއް  ބަލާއިރު  އިނޭގތޯ.  ބެލިން 

ހަ ދެން،  އިނޭގތޯ.  ދައރުވާނެ  ބަރާބަރަށް  އޭެގތެރެއިން  ވައި  ޮގޅިއަށް  އެހެންވީމާ،  ރީޒަންސްއަށް  ސެކިއުރިޓީ  މަ 

މިލެވެނީ ސެްގރިޭގޓުކުރުމުެގ ބޭނުމުަގޔާެއކީަގއި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ލައިފްޖެކެޓު އެޅުވިފައި ޮގޅިތެރެއަށް 

ސްޓޭންޑުބައިަގއި އަބަދުވެސް  އޮފިސަރުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ބެލެހެއްޓުމުަގއި  ޮގޅި  ދެން،  ހުންނާނީ.    ލާފައި 

މާނަކުރެވިދާނެ   ވާހަކަދައްކާއިރު  ނެރޭޓިްވއަކުން  އޭތި  ދަންނަވާހެން  ތި  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ 

އަނެއްކާ ވެސް ޮގޅިއަކަށް ލާ ތަޅުލާފައި ބަންދުކޮށްފައޭ މި ެގނެވެނީ. އެކަމަކު، އުފުލަން މިވަުގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  

އަޅުަގނޑުމެން ބަލާއިރު،  ކަަމށް  ރިސޯސަސްއަށް  ެއއީ  ޮގތަކީ  ރައްކާތެރި  އެންމެ  ބަލާއިރު  ކެޕޭސިޓީއަށް  ެގ 

މީހަކަށް   އެްއވެސް  ތެރޭަގއި  އުފުލުެގ  އޭެގ  އުފުލަނީ.  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ަގބޫލުކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 ސައްކަތްކުރަނީ އިނޭގތޯ.  ެގއްލުމެްއ، ރަްއކާތެރިކަމަށް ބުރުއަރާ ެއއްވެސް ކަމެއް ކުރިަމތިނުވާނެ ޮގތަކަށް އުފުލޭތޯ މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ުގޅުންހުރި ސުވާލެއް ކޮށްލެއްވުމަށް ޓަކައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް  

 ފުރުޞަތު. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަ ދެންމެވެސް ފާހަަގކުރައްަވއިފި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއ ކަންބޮޑުވުާމއެކީަގއި ހަ

ވައި ދައުރުކުރާނެއޭ. ދެން، ައޅުަގނޑު ެވސް އެ ޝަކުވާެއްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުެގ ހަމަ ސުވާލަކީ، ޮގޅި ތަޅުލާފަިއ  

ތަމްރީނުކުރެވިފަިއ   އޮފިސަރުން  ކިހާވަރަކަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ހިނގައިފި  ހާދިސާއެއް  ހިތާމަވެރި  ހުންނައިރުަގއި 

ަގދަވާ އެބަހުރިތޯ އެ ހަމަ ވަރަށް  ހުޅުވައިެގން، ރާއްޖޭެގ ކަނޑުތައް  ތަޅު  ޮގޅީެގ  ނެރުން، ނޫނީ  މީހާ  ޮގޅިން އެ   

ދުވަސް ދުވަސް ވެސް އެބަދޭ. ހިތާވެރި ހާދިސާެއއް ހިނާގނީއެއް ބުނެފަެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހާވަރަކަށް  
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؟ ރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ އެނޫންޮގތަށްނޫނިއްޔާ އެނޫން ޮގތަކަށް، ދަތުރުފަތު؟ އެއަށް ތަްއޔާރުތޯ

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފާހަަގކުރެެވނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ޮގތަކަށް އެ ކަންތައް ކުރެިވެގންދާކަން. އެހެންވީމަ، ެއކަމުެގ  

 ހަމަ ކަންބޮޑުވުން އޮތަތީެވ. 

 

 : ކެވުންކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު ވާހަކަދެއް

މީަގއި އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ތި ފާހަަގކުރާ ނުކުތާ ވަރަށް ވެލިޑު އިނޭގތޯ. ހަމަ އެ ނުރައްކާތެރިކަން ެއއީ އޭެގ  

ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވާހެން  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ކަެމއް.  އޮތް  ވެސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ބަލާއިރު  ޒާތަށް 

މޫސު އެ  ނޫނިއްޔާމު  ވިޔަސް،  ޯގސް  މޫސުން  އެބަ ކިރިޔާ  އެކަން  ހަމަ  ހެނދުނު  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާފައި  ަމށް 

ވެސް   ުއޅުނަސް  ޯގސްކޮށް  ކިރިޔާ  މޫސުން  މިއީ.  ދުވަހެްއތޯ  އެކަށީެގންވާ  އެންމެ  ދަތުރުކުރަން  ކަށަވަރުކުރަން 

ޯގސްވާތީވެ މޫސުން  މިއަދުެގ  އިންފޯމުކުރަން  އެބަ  ެވސް  ޕީ.ޖީއަށް  ވެސް،  ކޯޓުަގއި  އެބަ  ހަމަ   އަޅުަގނޑުމެން 

ދެން، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާހިތްވާ ޙަޤީޤަތަކީ  ؛ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދަތުރުނުކުރަމޭ އިނޭގތޯ. ނޫނިއްޔާމު ޭއެގ ޒާތަށް

އެންމެ އެފިޝަންޓު ޮގތަކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން މި ކުރެވެނީއެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް  

ވިސްނާނަ އަދި  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސެލް  ތަނުަގއި  ބޭނުންކުރާ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނީ  ފެސިލިޓީ  މި  ން 

ކިހިނެއްތޯ އިތުރަށް ޑިވެލޮޕްކުރެވޭނީ އިނޭގތޯ. ދެން، އެކަަމކީ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ޭއެގ ބެސްޓު ޕްރެކްޓިސްަގިއ  

އި. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ކުރަން ހުރި ޮގތްތައް އަދި ިއތުރަށް ދިރާސާ ވެސް ކުރަންހުރި ކަމެއް އިނޭގތޯ ޭއެގ ޒާތުަގ

ބޮޑަށް   އެންމެ  ރަްއކާތެރިކަން  މީހާެގ  ދަންނަވާހެން  ތި  އުފުލާއިރުަގއި  ކަނޑުމަުގން  ކިހިނެއްތޯ  ބޭނުން  ބަލަން 

ކަށަވަރުކުރެވޭ ޮގތަކަށް މީހާ އުފުއްލޭނީ އިނޭގތޯ. ދެން، މި ދަންނަވާހެން އަބަދުވެސް ސްޓޭންޑުބަިއަގއި އޮފިސަރުން 

ހާލަތެްއ  ހަރަކާތްތެރިވާނެ.   އެްއވެސް  އެހެންވީމާ،  އެޅުވިފަ.  ޖެކެޓު  ލައިފް  ތިބޭނީ  މީހުން  އުފުލާ  ނޫނީ  ގައިދީން 

ކިޔައިދެވިފަ.   އޮންނާނީ  އުސޫލު  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  އެ  ބުނެދެވިފަ.  އޮންނާނީ  ޮގތް  ޢަމަލުކުރަންީވ  ދިމާވެއްޖެްއޔާމު 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު ބުނެދީފައި އެހެންވީމާ، ދެން ޓްރެއިނިންގ ވައިސް ވިސްނާއިރު މި ވަުގތަށް

ަގާވއިދުން  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  ޑިވެލޮޕްކުރުަމކީ  އިތުރަށް  އަދި  މެޝަރސް  ރެސްކިއު  ނޫން،  އެހެނެއް  އޮންނާނީ. 

 ޓްރެއިންގެގ ތެރޭަގއި ހިމަނަިއެގން ކުރާނެ ކަމެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ވެސް އިނޭގތޯ.  

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ
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ވާހަކަފުޅުތަކެްއ   ުގޅުންހުރި  ސުވާލުތަކާ  ކުރެްއވި  އެ  ފުރަތަމަ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

 ކަމަށް ވަނީނަމަ ޕީ.ޖީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސި

ޑު އޭރު ދަންނަވާލަން ބޭނުންީވ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ެއ ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާަގއި،  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނ

ޣައިރު   މައުޟޫޢުަގއި  ވާހަކަދައްކާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ބެހޭޮގތުން.  ތަޙުލީލުކުރުމާ  އެ 

ކީ ެއއީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގއި ތިބި މީހުން. ހާޒިރުަގއި ޙުކުމްކޮށްފައި ތިބި މީހުން މި ބެހެނީ ދެބަޔަކަށް. އެއް ބަޔަ 

މަދަނީ  ނުހިނާގ  ޖުރިސްޓިކްޝަނެއް  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން،  މީހުން.  ތިބި  މައްސަލަތަކުަގއި  މަދަނީ  ބަޔަކީ  އަނެއް 

  ބަޔަކަށް. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑު ކޮމެންޓެއް ނެތް. ދެން، ޖިނާޢީ މަްއސަލަތަކުަގއި ބަންދުކޮށްފައި 

އަލުން  މައްސަލަތައް  އެ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ނޫނީ  ކޯޓު  ހައި  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ކަންތަކުަގއި  މީހުންެގ  ތިބި 

ތަޙުލީލުކޮށްެގން އަލުން ބެލުމަކީ ވެސް ޭއެގ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް މައްސަލަތަކެއް ނުކުެމދާނެ ކަމެއް. މިއީ ވަރަށް  

ދައްކަ މި  ވާހަކަ  މައްސަލަތަކެއްެގ  ދުވަސްވީ  މައްސަލަ  ިގނަ  އެ  އެޮގތަކަށް  އެހެން  ޮގތަކީ  އޮތް  ދެން،  ނީ. 

  135ޙައްލުކުރެވޭތޯ ބެލުން. ދެން، މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ދެންމެ އޭ.ޖީ ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވިހެން،  

އުޅޭ. އެހެންވީާމ،  މީހުން އެބަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރޭ. އެ މީހުންނާ އެއްކޮށް ޙުކުމްކުރި އެހެން މީހުން ފިލައިެގން އެބަ

ވަރަށް އިންޞާފުވެރި ނޫންޮގތަކަށް ވެސް އެބަވޭ އެއް ަމއްސަލައެްއަގިއ ހިމެނޭ އެކަކު ޙުކުްމ ތަންފީޛުކޮށްފައި އަނެްއ  

ޙުކުމް  ެއކަކު  ތެރެއިން  މީހުންެގ  ތިން  ތިބި  ޙުކުމްކޮށްފައި  ހާޒިރުަގއި  ޣައިރު  ނުވަތަ  ނުފެނިފަ.  މީހުން  ދެ 

އަނެއް އަޅުަގނޑުމެން   ތަންފީޛުކޮށްފައި،  އެވެސް  ދިއުން.  ނިކުމެެގން  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ފަސޭހަ  މި  މީހުން  ދެ 

އަޅުަގނޑު   ނިންމަންވާނީ.  ޮގތެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  ވިސްނާފައި  ކަންކަމަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ވިސްނާލަންޖެހޭ 

ހުށަ ކޯޓަށް  އަދި  ކުރެއްިވޔަސް  އެކަން  ބަދަލަކުން  ެގންނަ  ާގނޫނަށް  އެ  ކުރެްއވިޔަސް،  ހިތުން  ހަޅުއްަވއިެގން 

ޙުކުމް  ހިމެނޭ  މަްއސަލައިަގއި  އެ  ހަމަ  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ،  ޙުކުމް  މީަގއި  ކުރެްއވިޔަސް  ކޮންމެޮގތަކަށް 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ   ކަންކަމަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ޮއންނާނެ.  މިކަމުަގއި  ވެސް  މީހުންެގ ޝަކުވާ  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ 

 ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ނުކުތާ ތި ބޭފުޅުންެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުަމށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ.  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ިއްއޒަތްތެރި ކުރީެގ  ؛ ޝުކުރިއްޔާ  މަސްތުވާތަކެތީެގ  މައްސަލައަކީ،  އަނެްއ  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާއދެ! 

ްގރާމަށްވުރެ ިގނައިން އަތުން ފެނިއްޖެއްޔާ އެ އުމުރުދުވަހުެގ ޙުކުމެއް އަންނަ ކަމަކަށްވޭ.  ާގނޫނު އޮތް ޮގތުން އެއް  

އެބަދޭ.  ތަންފީޛުކުރަމުން  ޙުކުްމ  އުމުރުދުވަހުެގ  އެޮގތަށް  ޮގތުަގއި  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުން  ބަެއއް  އަދިވެސް 

ރާމު ނޫނީ ފަސް ުގރާމު، އެ ކޮންމެވެސް އަދަދަކުން ުގ  4އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން ާގނޫނަށް ބަދަލު އައުމާ ުގޅިެގން  

އަޅުަގނޑަށް   އެްއޮގތްވުަމކީ  މި  ދެން،  ޙުކުމްކުރެވެނީ.  އެވަރަށް  އަދަދަށް  އެ  ވަނީނަމަ  ފެނިއްޖެކަމަށް  އަތުން 

އެ އަންނަ  ޙުކުމް  އުމުރުދުވަހުެގ  ޙުކުމް،  އެ  އޭރުަގއި  ބަޔަކަށް  އެ  ޮގތުން  އޮތް  ާގނޫނު  ކުރީަގއި    ހީވާޮގތުަގއި 

އުމުރުދުވަހަށް  ޙުކުމް  އެ  ކުރީަގއި  ބަދަލުވީމަޔާެއކުަގއި  ާގނޫނު  ފަހުން  ދެން،  އޮތީ.  ދިމާވެފައި  ބަދުނަސީބު 

ކުރެވިފަިއވާ މީހުންނަށް މިހާރު އެ ޙުކުމުަގއި ޖަލަށްލާފައި ތިބޭ މީހުންނާ އެއް ޙުކުމަކަށް ވާސިލުވެވޭނެ ޮގތެްއ، އެްއ  

އެއް އެޅޭނެ  މިންަގނޑެއް  އެްއ  ކިހިނެްއތޯހަމައެއް،  ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ  ޮގތަކާމެދުަގިއ  ޮގތަކަށްތޯ  ؟   ކޮންކަހަލަ 

ނަޒަރުަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހަމައަށްދާނީ  ޙައްލަކާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ؟ މިކަން  ޮއތިއްޔާ  ކޮމެންޓެއް  އެްއވެސް 

 ހިއްސާކޮށްލާދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ކުރިއަށް ެގންދަވާ! 

 

 ޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންސީެގ ޗެއަރމަން ޢަލީ ޝާހިދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޭ

ކޮންމެވެސްވަރެްއެގ   މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ފަރާތުން  އެޖެންސީެގ  ޑްރަުގ  ޢަލީ ޝާހިދު، ނެޝަނަލް 

ައސްލުަގއި  ާގނޫނުަގއި  އިނޭގތޯ.  ވެސް  މިހާރު  ކަންނޭނެގ  އެބައިން  ޭއަގއި  ދޭ  ޙައްލެއް  ފުރުޞަތު  މިއިންނަނީ   

ޖަލުަގއި މިހާރު ކުރީ ާގނޫނުަގއި ތިބި މީހުން އަނބުރާ އެން.ޑީ.އޭ ތްރޫކޮށް، ނޭޝަނަލް ޑްރަުގ އެޖެންސީ ތްރޫކޮށް  

ދެން،   އެބަދޭ.  ކުރިއަށް  ވެސް  މިހާރު  އެކަންތައްތައް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ދިއުމަށް  ފަރުާވއަށް  ކޯޓަށް  އަނެއްކާ 

އަޅުަގ އެންމެ  ށް ނޑަމިހާރު  ޕެންޑިންގކޮށް  އޮތްޮގތުން  އެނިގފައި  އަދި   4  އެދިފައި  މިޮގތަށް  ތިބީ  މީހުން 

އެސެސްމަންޓު ނެހެދި. އެހެންވީމަ، އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެކަމަކު، މީަގއި ދިމާވޭ އެހެން މައްސަލައެއް އެބަުއޅޭ  

މައް ކުދިކުދި  ވާޮގތަކީ  މީހުން  ދާ  ާގނޫނުަގއި  މިހާރުެގ  މިހާރު  ޑްރަުގ އިނޭގތޯ.  ދެންނެވީ  މި  ސަލަިއަގިއ، 

މައްސަލަިއަގއި ކޯޓަށް ޮގސްފިއްޔާ ޕީ.ޖީ މި ކުރަްއވާ ކަަމކީ ކުދިކުދި މައްސަލަތަކަކު ނޫން އެހެން ހުރިހާ، ކުދިކުދި  

މައްސަލަ އެބަ ހޯލްޑުކުރަްއވާ. ދެން އެ މަޕަން ފައިލްވޭ. ެއކަމަކު ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުން ައސްލު އެ މީހުންެގ ޑްރަުގެގ  

ކުރީެގ   އެބަޖެހޭ  އަނެއްކާ  ވެސް  ހޯދައިެގން  ފަރުވާ  ައއިސް  އެން.ޑީ.ޭއއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  މައްސަލަިއަގއި 

މައްސަލަ އިނީމަ އަނެއްކާ ައނބުރާ ޖަލަށްދާން. އެހެންވީމާ، އެއީ ކަންނޭނެގ މިހާރު އެ މީހުންނަށް ނުލިބޭ ޙައްލަކީ. 
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އަނެއްކާ ހަމަ އެން.ޑީ.އޭ ތްރޫކޮށް ހަމަ ފަރުވާތަކަށް ދިއުމުެގ ފުރުޞަތު   އެހެންނޫނިއްޔާ ޖަލުަގއި މިހާރު ތިބި މީހުން

 މިހާރު ހުޅުވިފައި އޮތީ އިނޭގތޯ. އެއީ ާގނޫނު ެއޮގތަށް ތަންދޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެހެން ބޭފުޅަކު ކޮމެންޓެއް އޮތިްއޔާ ހިްއސާކޮށްލާދެްއވުން، ފުރުޞަތު އެބައޮތް

 

 ޖަމީލް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް ޢަބްދު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ކުރީެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން އެްއ ުގރާމަށްވުރެ އިތުރުެވެގން އުމުރުދުވަހުެގ  

ފަރުވާ   ތެރެއިން  ކުލެމެންސީެގ  ފަރާތްތައް  ތަންފީޖުކުރާ  ޙުކުމް  ގާއިމުކުރެވިފަިއ  ޖަލު  މިހާރު  އުސޫލުތަކެްއ  ލިބޭނެ 

ާގނޫނުެގ   އެއީ  ހެދި    25އޮންނާނެ.  ފުޅާކޮށްފައި  ބޮޑަށް  ކަންތައްތަްއ  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  އެ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ަމްއޗަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮން ނަ  އުސޫލުތަކުެގ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިެގން، މިހާރުެގ ާގނޫނުން އެ މީހަކުެގ 

އެއްކޮށް   ޙުކުމް  އޭނަެގ  މުއްދަތަށް  މަސްދުވަހުެގ  އެއް  ވެއްޖެއްޔާ  އޮތްކަމަށް  ނިމިފަ  ތަންފީޛުެވ  މިންވަރު  އަދަބުެގ 

 ކުރުކޮށްދޭ ޮގތަށް. އެޮގތަށް ިމހާރު ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތަކުަގއި އެ ލަފާ ދެވިފައި ހުންނާނީ ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޮޑުކަމުން  އާދެ ހުރިލެއް  ޝައުޤުވެރިކަން  ހަމަ  ަމްއސަލައަށް  މި  ކޮމިޓީަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.   !

ނޫން.  މެންބަރެއް  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  މި  ނޫން.  މެންބަރެއް  ކޮމިޓީެގ  މެންބަރު،  އެހެން  ބައިވެރިވަޑައިަގންނަވާ 

ްއ ކޮށްލުމުެގ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިަގންނަވާތީ،  އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލިހުެގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއް ސުވާލެ

 އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަމުން، އަރުވަން. 

 

 ވިލިިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުރަސްކޮ ކުށްވެރިން ކަނޑު  ކަމަކީ،  ބޭނުން. އެއް  ފާހަަގކޮށްލަން  ދެ ކަމެއް  މި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު  ށް 

އެޮގތަށް   އިންސާނަކު  ނޫނީ  ކުށްވެރިއަކު  ނެތް،  އެކްސްކިއުޒެއް  އެްއވެސް  ާވހަކައިަގއި  ދެކެވޭ  ބެހޭޮގތުން  އުފުލުމާ 

ޮގޅިައކަށްލާ ބަންދުކޮށްެގން ކަނޑު އުޅަނދެްއަގއި ެގންދިއުުމަގއި އެައކަށް ެއކްސްކިއުޒެއް ނެތް. ދައުލަތުެގ ފަރާތުން 

ން ވެއްޖެއްޔާ ތަފާތު ކެޓަަގރީެގ ރިސޯސް ގާއިމުކުރުމަކީ ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.  އެ ތަފާތު ކެޓަަގރީެގ ކުށްވެރި 
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ކަނޑުެގ   ހަމަ  ސަރަޙައްދުަގއި  މާލޭ  ރާއްޖޭެގ  ދެން،  އެދެން.  ސަމާލުވުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ، 

ކިތަ އަދި  ކުރިޔަސް،  ޓްރެއިނިންގ  ކިތަންމެވަރަކަށް  ހިނާގ.  އެބަ  ޓީމެއް  ހާދިސާތައް  ރެސްކިއު  ރަނަގޅު  ންމެ 

އޮތަސް، އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނާގ ަވުގތަކު އެއިން އެްއވެސް މީހަކު ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ބަންދުކޮށްެގން 

އިންސާނަކު ނުއެްއ ެގންދެވޭނެ. ދެން، އަނެއް ކަމަކީ މި ަމސްތުވާތަކެތީެގ މަްއސަލަިއަގިއ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަހާލަން 

ޖެހެނީތޯއޭބޭނުންވާ ބައްޔެއް  މި  މިހާރު  ފަރާތަށް  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  ސުވާލެއް،  ކޮންކަހަލަ  ؟   މިއީ 

ދެން ؟ ބައްޔެއްތޯއޭ ނޭނޭގ.  ކަެމއް  ބައްޔެއް  ކޮންކަހަލަ  މިީއ  ފަރުާވދެވޭ.  ނުވޭ.  ކުށްވެރިއެްއ  މިހާރު  ހަމަ.  އެީއ 

ދަން. މަސްތުވާތަކެތީެގ ވަބާަގއި މުޅި ޤައުމުެގ ޒުވާން ޖީލު އެހެންވީމަ، މީެގ އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޙައްލެއް ހޯ

މިތާނގައި ދެއްތޯ  ތިބީ  މި  ފަރާތްތައް  ެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސްޢޫލު  ދާއިރު  އެހެންވީމާ،  ؟ އެްއކޮށް ނެތިެވެގން 

 ނިންމާލާފައި އެންމެން އެއްކޮށް މި ތިބީ. މީެގ ސޮލިއުޝަނެއް ނެތް. ވަރަށް ފަސޭހަ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަސްމީ ަގޑި

ޤައުުމ  ހާލަތަކަށް  ސީރިއަސް  މާ  މިއަށްވުރެ  ެއކަމަކު،  ދަނީ.  ގެއަށް  ފަރާތްތަކުން  ބެހޭ  ކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ިމ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ރާއްޖޭެގ   ެއކްސިޑެންޓެއް ހިނަގިއ، ހަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެެގން  ވެއްޓިއްޖެ. ދުވާލަކު އެތައް 

އެކިއެކި ތަންތާނަގއި ހަމަ ކްރައިމް ރޭޓު އެބަ ހަިއވޭ. ހަމަ މި ހުރިހާ ކަމެއްެގ    ން އެބަދޭ. ރާްއޖޭެގއެތައް ޒުވާނު

ފެށުމަކީ މަސްތުވާތަކެތި. ހަމަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުެގ ާވހަކަ ވެސް ވަރަށް ަގދައަށް ހަމަ މިދުވަސްވަރުަގއި އެބަ  

އަޅު ެއކަމަކު،  މަސްތުވާތަކެތި.  ފެށުމަކީ  ހަމަ  މީެގވެސް  ދެކެވޭ.  ޚަރަދުކޮށްެގން  ހަމަ  ދައުލަތުން  ހަމަ  ަގނޑުމެން 

ހަމަ  މި  ވެސް  އަނެއްކާ  މުޖުތަމަޢުއަށް  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މި  އުފައްދައިެގން  ުގނަވަންތައް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށްެގން މުޖުތަމަޢުއަށް އަނބުރާ ެގނަުއމުެގ މަސަްއކަތް.  ވަރަށް 

އެހެންވީމާ،   ނާދޭ.  ޙައްލެއް  އިޝޫއަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވެނީ.  ނިޔަތުަގއި  ހެޔޮ  މަސައްކަތެްއ.  ރަނަގޅު 

ޕޮލިސް   އެބަހުރި.  ވެސް  އެޖެންސީން  ޑްރަްގ  ނޭޝަނަލް  ވެއްޖެއެއްނޫންތޯއޭ،  މިހާރު  އެހެންވީމަ،  ީމެގ،  ކޮބައިތޯއޭ 

އެހެންވީމާ އެންމެން.  މިހުރިހާ  އެބަހުރި.  ވިޔަފާރިެއްއެގ  ސަރވިސް  ބޮޑު  ކުރަމުންދާ  ބަޔަކު  ިވޔަފާރިއަކަށް،   ،

ިމ   ނޫންތޯއޭ  ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންވެއްޖެެއއް  އެހެންވީމަ،  މިދަނީ.  ވަމުންނޭ  ޒުާވނުން  މުޖުތަޢުެގ  ޝިކާރައަކަށް 

ކަށް ނެތް. ޖަލުަގއި ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީެގން ނަމަވެސް، މިކަމަށް ޙައްލެްއ ެގންނަން. ކުށްވެރިވާކަށް ނެތް. ކުށްވެރިކުރެވޭ

ެވސް.   ކުރެވޭކަށް  ކޮިމނިއުޓީ  ދީެގން  ފަރުވާ  ހަދާނީ.  ކިހިނެއްތޯ  ދެން  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ނެތް.  ބަންދުކުރެވޭކަށް 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުެގ ބެލުުމެގ ދަށަށް ެގންނަން ވެއްޖެ ނޫންތޯއޭ ފްރީކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ 

ދީެގ އެ ފަރާތްތަކަށް  ވެއްޖެެއއްނޫންތޯ.  ހުއްޓާލަން  މިކަން  މީހުން  މާކެޓުކުރާ  މިކަން  ވިޔަފާރިއަށް  އޭރުން  ން. 

މާކެޓުކޮށްެގން ވިޔަފާރިކޮށްެގން އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެޭވނެ ހަރުކަށި އަދަބެއް ނެތް. އެ މީހުން ކޯޓަށް ދިޔައީމަ 
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ސާބުން އެ ދިނީ ފަރުވާ ޕްރޮްގރާމަކަށް. އެހެންވީަމ، މީެގ  މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެން މަސްތުވެެގންނޭ މި ތިބީ. އެހާ ހި

 ސޮލިއުޝަނެއް އެބަޖެހޭ ވަރަށް އަވަހަށް ހޯދަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޑްރަުގ   ނޭޝަނަލް  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ސުވާލު  ކުރެއްވި  އެ  ދެންމެ  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ޮގތެއްަގިއ   ތަފުސީލު  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ކަންކަން  ކުރެވުނު  ކުރީ.  މި  ސާފު  މަޢުލޫމާތު  އެޖެންސީއަށް 

ފޮނުާވފައިވޭ ތައްޔާރުކުރައްވާފައި  ޕޭޕަރއެްއ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިއްސާކުރަން.  މަޢުލޫމާތުތައް  ިގނަ  ވަރަށް   ،

މީހަކަށް ފަރުވާދޭންޖެހި، އެހެންނަމަވެސް، ފަރުވާެގ    656ބޭފުޅުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތުެގ ތެރޭަގއި މި ވަުގތުަގއި ެވސް  

ނަތީޖާއަ މީެގ  މިއީ.  އަދަދެްއ  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  ހިސާބުަގިއ.  އެބައޮތް  ކަމަށް  އެބަތިބި  ނުލިބި  ކީ ފުރުޞަތު 

ކޮބައިތޯާއއި އަދި މިކަމަށް ލިބޭނެ ޙައްލަކީ، ައވަސް ފުރުޞަތެއްެގ ތެރޭަގއި ލިބިދާނެ ޙައްލަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑު  

އިޝާރާތެްއ   ވަނީނަމަ  އޮތްކަމަށް  ކޮމެންޓެްއ  މުއައްސަސާތަކަށް.  ހުރިހާ  ކަމާބެހޭ  ހަމަ  ބޭނުން  ހުޅުވާލަން  ފްލޯރ 

ހުޅުވާ ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަފުޅެްއ  ކޮށްލީމަ  އެޖެންސީން  ޑްރަްގސް  ނޭޝަނަލް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ލަން. 

 އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ ފެއްޓެވިޔަސް އެންމެ ރަނަގޅު.  

 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންސީެގ ޗެއަރމަން ޢަލީ ޝާހިދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

َعلَْيُكمْ  މި    .السَّالَُم  ޓަކައި  މިކަމަށް  މިހާރު  ކަންތަްއ  ައޅުަގނޑުމެން  ބަެއއް  ަގސްތުކޮށްފައި  ކުރަން  މި  އަންނަނީ، 

ކުރަން  އޮތީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމެއް  ހަ  މައިަގނޑު  ދެން،  ފާހަަގކޮށްލާފަ.  ވަރަށްބޮޑަށް  ރިޕޯޓުަގއި  ހުންނާނެ  

ސްމަންޓުެގ  ތައްޔާރުކޮށްފަ. ދެން، ީމަގއި ވާޮގތަކީ ައޅުަގނޑުމެން އެސެސްމަންޓެއް ފުރަތަމަ މި ހަދަނީ. ހަދާފައި އެސެ

ހަމައެކަނި   އޭނަ  މިސާލަކަށް  އަންނަނީ.  މި  ޙުކުމް  މި  ޮގތަކަށް  ބުނާ  އެސެސްމަންޓުެގ  އަސްލުަގއި  ދަށުން 

ކޮމިނިޓީއަށްތޯ ދަނީ ނުވަތަ ހަމައެކަނި ރީހެބަށްތޯ ދަނީ. ދެން، ތި ވިދާޅުވާ މީހުންެގ ތެރޭަގއި އަސްލު މި އިންނަނީ  

ވަރު އުޅޭނީ ކޮމިއުނިޓީއަށް ދާ މީހުން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން    250ން.  ވަރު އުޅޭނީ ރީހެބަށް ދާންޖެހޭ މީހު  450

މަސްތެރޭަގއި   ހަ  ކަނޑައަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ާއންމުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  މުއްދަތަކީ  އެސެސްމަންޓުެގ  މި  މިހާރު 

އަސްލުގައި ހަމަ  ކުދިންނަކީ  ބައެއް  ވިދާޅުވާހެން  ތި  ދެން،  ރީއެސެސްކުރަންޖެހޭނެއޭ.  މުޖުތަމަޢުަގއި އަލުން  މިތާ   

އުޅެމުން އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން ފަރުވާއަށް ެގންނައިރު ރަނަގޅު ވެސް ވެފަިއ ތިބޭ ކުދިން. މީހުންނާ އިދެފައި ތިބޭ 

ކުދިން ވެސް އެބަތިބި. އަނެްއޮގތަށް އަމިއްލަ ޮގތުން ހަމަ ރަނަގޅު، ޙައްޖަށް ޮގސް އަިއސް ހަމަ ޤުރުޢާން ކިޔަާވ  
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ކުދި ތިބޭ  އެހެންވީމާ، ރަނަގޅަށް  ދޭން.  ފުރުޞަތު  އެބަޖެހޭ  މީހުންނަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ތިބި.  އެބަ  ވެސް  ން 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކުޑަކުރުމުެގ ޮގތުން ނިންމާފައި ޮއތް އެއް ނިންމުމަކީ، މިހުރިހާ ކުދިން އަނެއްކާ ެގނެސް  

އެ ލަފާކުރާ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މި ރީއެސެސްކުރަނީ. ދެން،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ރީއެސެސްކޮށްފިްއޔާ    452ސްޓިމޭޓަކީ 

ވާނެއޭ.    200ާގތްަގނޑަކަށް   ދޫކޮށްލެވޭވަރު  ކޮމިއުނިޓީައށް  ނުފޮނުވާ  ރީހެބަށް  ސީދާ  އަނބުރާ  ކުދިން  ވަރަކަށް 

އަށް ތިރިީވ. އެކަމަކު، ކޮމިއުނިޓީއަށް    200އެހެންވެއްޖެއްޔާ ކޮމިއުނިޓީއަށް ދޫކޮށްލީމަ ރިހެބަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މީހުން  

އަނެއްކާ  ފޮ މީހުން  އަނެްއކާ   400ނުވަންޖެހޭ  މަދުވެފައި  ެއްއޮގތަކުން  ވެއްޖެއްޔާ  އެހެން  އިތުރުވާނެ.  އަށް 

އިތުރުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިއުނިޓީ  ިމހާރު އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮމިުއނިޓީ އިތުރުކުރަން. ދެން، 

ހަރު އަޅުަގނޑުމެން ސްޓްރަކްޗަރއަށް ޗޭންޖެއް ެގނެސްެގން މިހާރު ވަކި ކަންތައްތަކެއް ރާވާފައި ހުންނާނެ. މިދިޔައަ

ޖާަގ   އެމް.ޑީ.އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނިމެންވާއިރަށް  މަސް  މި  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ބޮޑުވެފަ.  އޮތީ  ޖާަގ  އެން.ޑީ.އޭެގ 

ލިބިފައި   ހުއްދަ  އޮތީ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އިތުރަށް  10ބޮޑުކުރެވޭނެ.  ދެން، ކައުންސިލަރުން  ނަަގން.   

މި  ކައުންސިލަރަކަށް  އަޅުަގނޑުެމން  މިދަނީ.  ވޯރކްވެެގން  ޯއވަރ  އަސްލުަގއި  މި  އެން.ޑީ.ޭއަގިއ  މިހާރުވެސް 

ކައުންސިލަކަށް   ކޮންމެ  އުސޫލަކީ،  އިންނަ  މި  ސަމްހާކަހަލަ،   19ހަމަޖައްސާފައި  މިތާނަގ  އަސްލު  ކްލަޔަންޓުން. 

ބަލައިފި އޯަގނަިއޒޭޝަންތަކުން  ކުލަޔަންޓްސްއިން.  މިކަހަލަ  ޓެން  ޓު  ސެވެން  ެގންުގޅޭނީ  މީހުން  އެ  އްޔާ 

ކޮންމެ ނަށް  އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ޮގސްެގން  ޕްރެޝަރަށް  ދެންނެވީ  މި  ހަމަ  ޮގސްެގން،  ނުވެެގން 

ެގންދަނީ.   ކްލަޔަންޓްސްެގ މަުގން މިހާރު ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން މި  19ކްލަޔަންޓަކަށް، ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް  

ކައުންސިލަރުން އިތުރަށް ނެގިއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުެމންނަށް އިތުރަށް އަނެއްކާ    10އެހެންވީމަ، މިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން  

އަޅުަގނޑުމެން   200 ެއއީ  ކުޑަވާނެ.  ތަނެއް  ވަރަށް ބޮޑު  އެހެންެވއްޖެއްޔާ  ކޮމިުއނިޓީއަށް ލެވޭނެ.  މީހުން އިތުރަށް 

. އެީއ  172ންތައް. އަނެއް ކަންތަކަކީ ިމަވނީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ރިހެބްެގ ޖާަގއަކީ  ހަމަޖައްސާފައި އިން އެްއ ކަ 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިނުން މިނަށް އެނދު ބެހެއްޓޭނެ ވަރު ބަލައިެގން އޭރު ހަމަ ހަމަޖައްސާފައި އޮތްވަރު. ދެން،  

ހެދީމަ ފިލުވައި  އާބާތުރަ  އިތުރަށް  ރިހެބް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެންޑަށް  މިހާރު  ފެބުރުވަރީެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   

ަގބޫލުކުރަނީ   މި  އިތުރަށް    200އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެހެންެވއްޖެއްޔާ  ބޮޑުކުރެވޭނެ.  އެތަން   30އަށް 

ބޭރަށް ދިއުމުެގ ފުރުޞަތު   މީހުން ކޮމިއުނިޓީއަށް ނެޭގނެ. އެ މީހުންނަކަށް، ދެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ 

ބޭނުންވާ އަ ދާން  ބޭރަށް  އެހެންވީމާ،  އެްގރިޭގޓުކޮށްފަ.  މިއިނީ  ވެސް  މިހާރު  ތިންތަން  މިހާރު  ހުޅުވަން،  ނެއްކާ 

މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް ބޭރަށް ދެވޭ ޮގތަށް އޮތީ. އެހެންީވމަ، މީތި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް އަނެއްކާ ޕްރޮމޯޓުކޮށް،  

 އެބަ ކުރަމުން ެގންދަން. ދެން، ވަރަށް ފަހުން ޕީ.ޖީއާ ވާހަކަދެްއކީމަ އިތުރު ތަންތަން ޕްރޮމޯޓުކުރުމުެގ މަސަްއކަތް



 2020 ފެބްރުވަރީ 17                 ވަނަ ބައްދަލުވުން  3ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ+ޖުޑިޝަރީ  

 

 

29 

 

ބޮޑަށް  އެހާ  ހުށަހަޅަން  ޕީ.ޖީއަށް  ައޅުަގނޑުމެން  އުސޫލެއްަގއި  ވަކި  އޮތީ،  މި  ނިންމާފައި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ލާތާ ވެސް އަތުވާ މީހުން، އެ މައްސަލަ ނުހިފާ ޮގތަށް. ކިރިޔަ ކިރިޔާ މީނައަށް މަސްތުވާތަކެތި، މިސާލަކަށް ޕާޓީކޮށް

ހިނާގށޭ ފުރަތަމަ ކޯޓަށް ޮގސްެގން ފުރިހަމަ ޙުކުމެއް ނުދީ އެއް މަހުެގ ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑެއް ދޭން.  މީހުންނަށް 

ޮގތެއް.  ހަދާނެ  އެސެސްމަންޓު  ހުށަހަޅާށޭ  ހުށަހެޅުމެއް  އެކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތީ  ވިދާޅުވެފައި  ޕީ.ޖީ  ދެން، 

ވަންދެން   އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް އެއް މަސް  ދަށުން އެ  ޕީ.ޖީެގ އިޚްތިޔާރުެގ  ދަށުން  އެ ސެސްމަންޓުެގ 

ޭއެގތެރެއިން   އެހެންވީމާ،  އެބައޮތޭ.  އިޚްތިޔާރު  ނެަގއުމުެގ  ނުޮގސް  ހަމައަށް  ކޯޓާ  ބަހައްޓާފައި،  ޕްރޮބޭޝަނެއްަގއި 

މި ފަރުވާަގއި  މިހާރު  ކުދިން  ބަެއއް  އަޅުަގނޑުމެން  ތިބި  ވެސް  ޙުކުމްކޮށްފަިއ  ކޮންމެެވސް    600ތިބަ  ތެރެއިން  ެގ 

ރާވަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރިއަށް  އްތައް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބައެއް މަދުކުރެވޭނެ. ދެން، ެއކަހަލަ ވަރަށް ިގނަ ކަންތަ

ބޮޑަށް    2އޮތް   ވަރަށް  ހުންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  އޭގެއިތުރަށް  ކިކްވާނެއޭ.  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  މަންތްސްތެރޭ 

ަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޕްރިވެންޝަން    3ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮުގރާމް ވެސް ރާވާފަ. އެހެންވީމަ، އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މާރިޗް  

ައޅުަގނޑު    ޕްރޮުގރާމް ކަމަށް  މަދުވާނެ  ކުޑަކޮށް  ވެސް  ވަރު  ދާ  މި  ވެސް  އޭެގތެރެއިން  ޖައްސާނަން.  އިތުރަށް 

ަގބޫލުކުރަނީ. ދެން، ވަރަށް ިގނަ އެކަހަލަ ކަންތައް އެބަހުރި ރޭވިފަިއ މީަގއި. ދެން، އިތުރު ތަފުސީލު އަޅުަގނޑަށް  

ެއއްޗި  ޮގތާ  ހުރި  ޕްލޭންކޮށްފައި  މި ކުރަން  ހި. ދެން، އެ ދެންނެވި ސުާވލަށް، މަސްތުވާތަކެްއޗަކީ  ދެވިދާނެ ސީދާ 

އަސްލުަގއި ިމވެނި ޙުކުމެއްހޭ، ބައްޔެއްހޭ. ެއއީ ދެން ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ފަރުާވވެސް  

މިދެނީ ފަރުވާ  ކީއްކުރަންހެއްޔޭ  ކުށަކަށް  އެބަކުރަން.  ވެސް  ކުށެއް  ައޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ފަރުވާ  އެބަދެން.   .

ޖަވާބަކީ،   އަސްލުަގއި  މީަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ކުރަނީ.  މި  ޙުކުމް  ެއންމެންނަށް  އެ  ކީްއކުރަންހޭ  ދޭކަމަކަށް 

ހިސާބުން  ދެވިހިފާ  އޭެގ  ބޭނުންކޮށްެގން  މަސްތުވާތަކެތި  އޭނަ  އެކަމަކު  ކުށެކޭ.  ބޭނުންކުރުމަކީ  މަސްތުވާތަކެތި 

ބައް އޭނައަކީ  ބަލަނީ  މި  މީހަކާ އަޅުަގނޑުމެން  ހުރި  ޖެހިފައި  ބަލި  އެހެންވީމަ،  މީހެކޭ.  ޖެހިފައިހުރި  ޔެއް 

ބޯ   ކޮށްެގން  ކުށެއް  ފުރަތަމަ  ެއކަމަކު  ފަރުވާކޮށްދޭން.  ބަްއޔަށް  އޭނައަށް  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުެމން  ހިސާބަކަށްދާއިރު 

ޮގތުަގއި.   ކުށެއްެގ  ހައްޔަރުކުރާނެ  އޭނަ  ޕޮލިހުން  އަޅުަގނޑުެމން  ނަަގއިފިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން މީހާ  އޭނަ  ެއކަމަކު 

އެސެސްމަންޓުން މީނައަކީ މިހާރު ދެވިހިފައިެގން މިއިން ސަލާމަތްނުވެފައިހުރި މީހެކޭ ބުނާ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން  

ިމ   ފަރުވާ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުމަށްޓަކައި  ފަރުާވ  ބައްޔަށް  އެ  މީހެކޭ.  ހުރި  ޖެހިފައި  ބަލި  މިހާރު  މީނައަކީ  ބުނީ 

 ސިޝަންެއއް ައޅުަގނޑުމެން މި ެގންުގޅެނީ ޭއަގއި އެކްސްޕްލެނޭޝަނަކަށް.  ކުރަނީ. ދެ ޑި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅު  މުޤައްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ބައެްއ ޝުކުރިއްޔާ  ހުރުމުން،  ހާޒިރުވެ  އެޖެންސީ  ޑްރަްގ  ނޭޝަނަލް  ހަމަ  ަގނޑު 

ސުވާލުތައް ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެންމެ ފާހަަގކުރައްަވއިފި ސެންޓަރަށް، ކޮމިއުނިޓީއަށާއި ައދި ރީހެބަށް މި ބަދަލުކުރާ 

ކަންބޮޑުވުމެއް. ރާއްޖޭަގއި މި    ބަދަލުތަކެއްެގ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް، އަޅުަގނޑު ދާއިރާ ވެސް އޮންނަ

މާލެ   އެއް ޝަކުވާއަކީ،  އަންނަ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ނެޭގނެ.  ފަރުވާ  މިހުރީ  ތިންހަތަރު ސެންޓަރ  ހަމަ  ފާހަަގކުރެވެނީ 

ފަރުވާއަށް، ރީހެބުެގ ފަރުވާއަށް އަންނަ ކަުމަގިއވަނީނަމަ ކޮިމއުނިޓީއަށް ދޫކޮށްލާ ކުއްޖެއް ވެއްޖެއްޔާ ޖާަގެއއް ނުދޭ  

.އޭެގ ފަރާތަކުން ސެންޓަރަކު ެއކޮމޮޑޭޝަންެއއް ނުލިބޭ. މާލެއަށް ފަރުވާ ހޯދަން ައންނަ ފަރާތެއް ެވއްޖެއްޔާ  އެން.ޑީ

މި ޖެހެނީ ތަނެއް ކުްއޔަށް ނަަގން. ރަށެްއަގއި ހުންނަ ކުްއޖަކު މާލެ އަިއސް ކުއްޔަށް ނަަގންެވއްޖެއްޔާ ަވޒީފާެއްއ  

ކުއްޖަ ބޯ  ލިބޭކަށްނޯވޭ  ަވޒީފާެއއް  ދެން،  ބޭނުންވޭ.  ކުއްޖަކަށްވާތީވެ.  ބޯ  ބަހައްޓައިނުދޭ  ެގެއްއަގިއ  ހިލޭ  ކަށްވާތީވެ. 

ކުއްޖަކު   ލ.އަތޮޅު  ހުރި ސެންޓަރު.  ތިނަދޫަގިއ  މިސާލަކަށް  ބައެއް ސެންޓަރުތައް،  ހުރި  އަތޮޅުތެރޭަގއި  މިސާލަކަށް 

ޙުކު  ކޮިމއުނިޓީއަށް  ކުއްޖާ،  ބޭނުންވާ  ނަަގން  ފަރުވާ  ނެތިެގން  ޮގތެއް  ހުންނާނެ  ކުއްޖާ،  މާލޭ  ހުންނަ  މްކޮށްފައި 

ތިނަދޫއަށް ފަރުވާ ނަަގންދާން ބަލާއިރުަގއި ތިނަދޫެގ އެްއވެސް ގެއަކުން ނުލިބޭ އެކޮމޮޑޭޝަނެއް ބޯ ކުއްޖަކަށްވާތީވެ.  

ކޮބައިތޯ ވިސްނުމަކީ  ިގނަކުރުުމެގ  ސެންޓަރުތައް  ވިސްނުމަކީ،  ކޮބައިތޯ  މަސައްކަތަކީ ؟ ދެން،  ކުރެވޭ  އެކަމަށް 

ައުގބޮޑު ކަމަކަށް މިވަނީ ފަރުވާ   އެއީ؟ ކޮބައިތޯ ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ. ދެން، މި ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރެވެން، ވަރަށް 

ޙައްލަކީ ހޯދާ  ކޮބައިތޯ  މިކަމަށް  ކަމެއް.  އަުގބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  ވަރަށް  ؟ ނެުގން.  ދަންނަ  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު 

އެއް  ޮގތެއް  ނެޭގނެ  ފަރުވާ  ޙުކުމްކޮށް،  ފަރުާވއަށް  ނުލިބިެގން ިގނަކުދިން  އެކޮމޮޑޭޝަން  އުޅެއުޅެ  ޮގތަކަށް  ވެސް 

  27ނުލިބޭ ކުދިން، އަޅުަގނޑު ދަންނަ އެއް ކުއްޖެއް އުޅޭ މިހާރު މީހަކާ އިނދެެގން އަންހެނުން ބަނޑުބޮޑު. މި މަހު  

ނެގ މިކަހަލަ އަށް ކޯޓަށް ކިޔާފައި އެބައިން. އަންނަ މަހު ހަތަކަށް ކޯޓަށް ކިޔާފައި އެބައިން. ދެން، އަޅުަގނޑަކަށް ނޭ

ރާއްޖޭެގ   ބޭނުންވާނެ.  ޙައްލެްއ  ކޮންެމވެސް  ޙައްލަކީ.  އޮތް  ކޮބައިތޯ  ހުރުމަކީ،    3މައްސަލަތަކަށް  ސަރަޙައްދެްއަގއި 

ފަރުވާ ނެެގން އޮންނަ އެްއެވސް ޮގތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޕްރެކްޓިކަލް ކަމެއް ނޫން އެއީ. ލ.އަތޮޅު ކުއްޖަކަށް  

އަޅުަގނޑު ހަމަ އެކަން ސާފުކޮށްލަން  ؟ ވެސް ފުރުޞަތެއް. ކޮބައިތޯ މިކަމަށް އޮތް ޙައްލަކީނެތް ފަރުވާ ނެޭގނެ އެއް

 ބޭނުން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެން.ޑީ.އޭ، އެން.ޑީ.ޭއއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެން.ޑީ.ޭއެގ   ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ޙުކުމްކޮށްފައި  ފަރުާވއަށް  ކޮމިއުނިޓީއަށް  ސުވާލު.  ެއއް  އަދި  އަޅުަގނޑު 

އެނިގެގން   އަޅުަގނޑަށް  ެގނައި،  ބަދަލު  އުސޫލަށް  އެ  ކިހާވަރަކަށް  ހަމަޖެއްސުމަށް  ެއކޮމަޑޭޝަން  ސެންޓަރުަގިއ 

ކޮމިއު ކަމުަގިއވަނީނަމަ  ޮގތުން  އޮންނަ  އުސޫލު  އެން.ޑީ.ޭއއިން  މިހާރު  ކުއްޖަކަށް  ޙުކުމްކުރާ  ފަރުވާއަށް  ނިޓީއަށް 

 ؟ ސެންޓަރުަގއި ޖާަގ ހުއްޓަސް އެ ޖާަގެއއް ނުލިބޭ. ެއއަށް ކޮބައިތޯ ެގނެވިދާނެ ޙައްލަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންސީެގ ޗެއަރމަން ޢަލީ ޝާހިދު މުޙައްމަދު

ެއއީ   މާނަައކީ  އޭެގ  ޑިފޯލްޓު،  އިޓްސެލްފް  ބައި  ކޮިމއުނިޓީ  އިނޭގތޯ.  ފައްޓާނަން  ސުވާލުން  ފަހު  އެންމެ  ފުރަތަމަ 

ކޮމިއުނިޓީ   ދީފިްއޔާ  ޖާަގ  ތަނަކަށް  އެން.ޑީ.އޭެގ  އޭނަ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ހުންނަންޖެހޭނީ  އޭނަ  ކޮމިއުނިޓީަގއޭ 

ފުރަތަމަ  ؟ އީ ައސްލު ައޅުަގނޑުމެން މަރުޙަލާތަކަށް މި ދޫކުރަނީ ދެއްތޯބައިަގއި އެ ޑިފީޓް އެ ޕަރޕަސް ޑިފީޓްވީ. އެ

އިންނާނީ އެންމެ ޯގސްކޮށް ހުންނަ ކުއްޖާ، ފުރަތަމަ މި ދަނީ ރިހެބަށް. އެއީ ހަމަ ސީދާ ރެޒިޑެންޝަލް. ދެން، މި 

ން އަނެއްކާ ވެސް އެތާ  އިންނަނީ ހާފްވޭ ހައުސް. އޭެގ މާނައަކީ އެތާނަގއި ނިދާފަިއ ބޭރަށް ޮގސް ވަޒީފާ ހޯދައިގެ 

ވަނަ ފާސްަގއި ސަސްޓެއިންކޮށް މި ރިލީޒްކުރަމުން   3ނިދާފައި އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ެއއީ ހާފްވޭ. ދެން، އިތުރަށް ިމ  

ސެންޓަރަށް  އަނެއްކާ  ދެން  ކުއްޖާ  ދާ  ކޮމިއުނިޓީއަށް  އެހެންވީމާ،  މިދަނީ.  ކޮމިއުނިޓީައށް  ޮގސް  ކުރަމުން 

ކޮމިއުނިޓީ ބުނާ މަރުޙަލާެގ ައސްލު އެ މާނަ ދިޔައީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮމިއުނިޓީގެ ެގންޮގއްސިއްޔާ ދެން ައސްލު  

ހަމަ  ހުންނާނީ،  ކުއްޖާ  ކޮމިއުނިޓީ  ސެންޓަރަކުެއއް.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  ެއްއޮގތަކަށް  ނުހުންނާނެ  ކުއްޖެއް 

ބޮ ވަރަށް  މައްސަލައަކީ  ވިދާޅުވާ  ތި  ދެން  ހުންނަންޖެހޭނީ.  ހުންނަ ކޮމިއުނިޓީަގއި  ކޮމިއުނިޓީަގއި  މައްސަލަެއއް.  ޑު 

މިދިޔަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި   ކުއްޖާ މާލޭަގއި ހުންނަން އަުގބޮޑުވާތީ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މިއަހަރުެގ ތެރޭަގއި ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން   ބުނަންޏާމު  މިސާލަކަށް  ހުޅުވަން.  ތަންތަން  ރީހެބް  މަސައްކަތްކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް 
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ނުލިބޭ މި ބޭނުންވާ ކައުންސިލިންގައކީ މުޅި ހަނިމާދޫަގ އި ވެސް ހުޅުވިން އިނޭގތޯ. ވާ ެއްއޗަކީ ރަށްރަށުން ހަމަ 

މާލޭަގއި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ަމދު ބައެއް. ދެން، ހަނިމާދޫަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ހުޅުަވއިެގން ވެސް ހަމަ ކައުންސިލަރެއް  

ނު ެވސް  ކްލަޔަންޓެއް  ދާނެ  ތަނަށް  އެ  ނުލިބުނު.  ބަހައްޓާފައި ވެސް  ހަމަ  އެތަން  ނުވެެގން  ލިބުނު. 

ތަންތަން   އިތުރު  ދެން،  އޮތީ.  މި  މިހާރު  ޮގތަށް  ހުޅުވާ  އެތަން  އަދިވެސް  އަނެއްކާ  ދެން،  ބަންދުކުރަންޖެހުނީ. 

ކަމުވޮށިެގންާވ  ވާހަކަދައްކަިއެގން  ކައުންސިލާ  ރަށުެގ  ވިސްނުންތަކަކީ  ހުރި  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހުޅުވުމުަގއި 

ެއކަހަލަ މީހުން ދަށަށް،  ޓީޗަރުންެގ  ބައެްއ  ދަށަށް،  ޕްރިންސިޕަލްެގ  މިސާލަކަށް  ެގންދަން.  ދަށަށް  ބެލުމުެގ  ެގ 

ކަމަކަށް ވިދާޅުވީ މިސާލަކަށް    3މަސައްކަތް މިހާރު އެބަ ކުރަުމންެގންދޭ. ެއޮގތަށް ވާހަކަދެްއކެވުން އެބަެގންދޭ. ދެން،  

ކު ހުންނަ  ަވޒީފާަގއި  ކުއްޖާ،  ހުންނަ  ަވކިން ރަށުަގއި  ކުދިން  އެ  އެން.ޑީ.އޭ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  އްޖާ 

ިއނޭގތޯ. މިސާލަކަށް ވަކި   ހަދައިދެން  ޮގތްޮގތް އެބަ  ހުށަހެޅީމަ އެކުދިންނަށް ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގނެސްެގން 

ވަރަ ވަކި  ފޭސް  ކޮމިއުނިޓީ  ހުރެެގން  ރަށުަގިއ  އެ  އެކުއްޖާ  ކުއްޖެއްިވއްޔާ  ހުންނަ  ކަށްކޮށްފައި،  ރަށެއްަގއި 

ޕޮލިސް  ހުންނަ  ކަިއރީަގއި  ދެން  ޮގއްސަ  ވާހަކަައކީ  ނައިސް،  ހަމައެކަނި  ކްލާސްތަކަށް  ަވކި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ހަދައިދެން.  އަޅުަގނޑުމެން  އެރޭންޖްމަންޓު  ހަމަ  ެއކަހަލަ  ދީ  ޗެކްކުރަން  ޔޫރިން  ހަމައެކަނި  ޮގްއސަ  ސްޓޭޝަނަށް 

ުއޅޭ ަވޒީފާަގއި  ރަނަގޅު  ލިޔުމެއް  ކަނޑައެޅިެގން  ނުވަތަ  ހެއްކެއް  ކަމުެގ  އުޅޭ  ަވޒީފާަގއި  ކުދިންެގ  އެ  ކުދިން،   

ެގނެއްސިއްޔާ އެ ކުދިންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެމަުގ ފަހުކޮށްދެން އިނޭގތޯ. ދެން، އެ ކުްއޖާ އެހެން ވަޒީފާަގއި އުޅޭ  

. ދެން، ަވކިން އަޅުަގނޑުމެން  ކަމުެގ ލިޔުން ެގނެއްސަ، އެތަނުން ވަޒީފާަގއި އުޅޭ ކަުމެގ ލިޔުން ެގނައީމަ ނިމުނީ

ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެނޭގނެ ނުބޮއެކަން   ޮގއްސަ ޔޫރިން ޗެކްކުރީމަ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް  ހުންނަ  ބުނާ ކައިރީަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން   ދެން،  ކްލާސްތައްހުރީ.  އާރޓްެގ  ވެސް  އެ؛ މިބުނާ  ހަދައިދީެގން  ޮގތްޮގތް  ފަސޭހަ  ލުއި  ކަހަލަ 

 މަދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ެއބަެގންދަން އިނޭގތޯ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން މި ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ުގޅުންހުރި ސުވާލެއް ކަމަށްވަނީނަމަ އެ ފުރުޞަތު.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އް. ދެންމެ ފާހަަގކުރި ނުކުތާއާ ުގޅިެގން، ފުލުހުންނާ ުގޅިެގން ހިންިގދާނެ ކަމަށް.  އަޅުަގނޑު ހަމަ ުގޅުންހުރި ސުވާލެ

އަޅުަގނޑުެގ ހަމަ ޚިޔާލަކީ ކޮމިއުނިޓީއަށް ޙުކުމްކުރާ ކުދިން، އާންމުކޮށް ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ިގނަ ރަށްރަށުަގއި ފުލުހުން 
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ފަރު ކޮމިއުނިޓީއަށް  ޚާއްޞަކޮށް.  ރަށްރަށުަގިއ  ބޮޑެތި  ކުދިން  އެބަތިބޭ.  ޙުކުމްކުރާ  ނުހުންނަ    3ވާއަށް  ސެންޓަރު 

ޔޫރިން   ފުލުހުންނަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ފަރުވާކޮށްފި  ކޮމިއުނިޓީއަށް  އެ  ވެސް  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ހަމަ  ރަށްރަށުަގއި 

މިއުނިޓީ  އާންމުކޮށް ކޮމިއުނިޓީއަށް ތި ކުރަނީ ތި ފާހަަގކުރި ފަދައިން ކޮ؟ ދީެގން މި ނިމޭނެ ޮގތެއް ހަަމޖެއްސިދާނެތޯ

ނައްތާލަން  ތަކުލީފު  މި  ކުދިންނަށް.  ދެވިނުހިފާ  ބޮޑަށް  އެހާ  ދެނީ.  މި  ކޮމިުއނިޓީއަށް  ކުދިންނަށް  ކުރެޭވވަރު 

ނޫނީ   ނަމަވެސް،  ވީ  ކަމުަގއި  ދީެގން  ޔޫރިން  މަރުކަޒަށް  ސިއްޙީ  މިސާލަކަށް  ކުދިން،  ޙުކުމްކުރާ  ކޮމިއުނިޓީއަށް 

ާގނޫނަށް ބަދަލެއް  ފުލުހުންނަށް ޔޫރިން ދީެގން ކަމުަގއި ވީ   ޮގތެއް އެބައޮތްތޯއޭ  ނަމަެވސް މިއަށް ޙައްލެއް ލިބޭނެ 

ޮގތުަގއި   ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ  ެއއީ  މިހާރު އިން އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް ެގނެސްެގން.  ެގނެސްެގން ނޫނީ ނުެގނެސް 

ހުރި   ސެންޓަރު  ނުޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ކުދިން  ފަރުވާކުރާ  ޮގސްެގން  3ކޮމިއުނިޓީއަށް  ކޮިމއުނިޓީަގިއ    ރަށަށް 

އަޅުަގނޑަށް   އިނޭގތޯ.  ކުރެވެނީ  އެ  ސެންޓަރަށް  ވީނަމަެވސް  ކަުމަގއި  ކުރި  ކޮމިއުނިޓީއަށް  މަސައްކަތްކުރާކަށް. 

ރަށަކަށް،  ވަކި  ދާންޖެހެނީ  މި  ނަަގން  ފަރުވާ  އޮތަސް،  ޙުކުމުަގއި  ކަމަށް  ކުރާ  ކޮިމއުނިޓީެއއް  ޮގތުަގއި  ފެންނަ 

ނޑަކަށް ސެންޓަރަށް މި އަންނަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިއުނިޓީއަށްކުރާ ކުދިން އެ  ސެންޓަރަކަށް. އެހެންވީމަ، ާގތްަގ

މިކަން   ދީެގން  ޔޫރިން  ސްޓޭޝަނަކަށް  ފުލުސް  ހުންނަ  ރަށެއްަގއި  އެ  ނޫނިއްޔާ  މަރުކަޒަށް  ސިއްޙީ  ރަށެއްެގ 

ބަދަލުކުރެވިދާނެތޯ ޮގތަކަށް  ވެ ؟ ޙައްލުކުރެވޭނެ  ރަށެއްަގއި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  އެއަށް  ެއއީ  އެބައުޅޭ.  ކުދިން  ބޯ  ސް 

 ޙައްލެއް އެބަ ބޭނުންވޭ. އެ ކޮބައިތޯ ޭއަގއި ވިސްނުމަކީ. 

 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންސީެގ ޗެއަރމަން ޢަލީ ޝާހިދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑުމެން ދެން،  އެ  އިނޭގތޯ.  ޕޯޝަނެއް  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ކޮމިއުނިޓީެގ  އަސްލު  ދިނުމަކީ  ހަމަ   ޔޫރިން 

ހުރީ ނުބޮއެކަން  އޭނަ  ިގނަ  ؟ އެންޝުއަރކުރަނީ  ވަރަށް  ކްލާސްތަކާިއ،  ިގނަ  ވަރަށް  ތެރޭ  ޭއެގ  އެކަމަކު 

ކައުންސިލިންގ ސެޝަންތަކާިއ، ވަރަށް ިގނަ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ދެނީ. އެ ބައިބައި ހިންާގނެ ބައެއް ނެތިެގން ައސްލު 

މެން އެންމެން ކައުންސިލަކާއި ވެސް ވާހަކަދަްއކަމުން މިދަނީ މައްސަލައަކީ. މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑު ދެން އަޅުަގނޑު

ކަމަކީ   ކޮށްދެވޭނެ  ހަމައެކަނި  ޕޮލިހުންނަށް  ދެވޭތޯ.  ކައުންސިލިންގ  އެ  މީހުން  އެކަހަލަ  ޓީޗަރުން  ޕްރިންސިޕަލުން 

ނެެގޓި ޕޮޒިޓިވްތޯ  ޗެކްކޮށްފައި  ޔޫރިން  ހަމަެއކަނި  ކަމަކީ  ކޮށްދެވޭނެ  މަރުކަޒަށް  އެީއ  ނުވަތަ ޞިއްޙީ  ބުނުން.  ވްތޯ 

ރެގިއުލަރކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ބުނާ ރޭޓަކަށް. އެކަމަކު ދެން ބާކީ ބައި، އަސްލު ކޮމިއުނިޓީެގ ބޮޑު ބަޔަކީ ައސްލު 

ކްލާސްތަްއ   އެ  ހަމައެކަނި  މީހުންނަކީ  މި  އެްއޗިހި،  ކްލާސްތަކާ  ހިންާގ  ައޅުަގނޑުމެން  ބަޔަކީ  ބޮޑު  ނޫން.  އެެއއް 

އިފެކް ފައިދާ،  ައޅުަގނޑުމެންނަށް،  ހިންުގމުެގ  ތަންކޮޅުަގއި  އެ  އެހެންވީމާ،  ތަންކޮޅެއް.  އޮންނަ  އަސްލު  ބަލަން  ޓް 
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މިހާރު ވެސް ހަމަ ކައުންސިލުަގއި ވާހަކަދައްކަމުންދަނީ ވަކި ރަށަކުން މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެވަރުެގ ހަރުދަނާ 

ދޫކޮށްލެވޭނެ މީހުން  ދަށުން  ބެލުމުެގ  އޭނަެގ  ލިބިއްޖެއްޔާ  މީހުން   މީހަކު  ކޮމިއުނިޓީ  ހަމަ  އެހެންވީމާ<  އިނޭގތޯ. 

މިދަނީ  އެޕްރޯޗްކުރަމުން  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަކަށް  ވަރަކަށް  އެޕްރޯޗްކުރާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިސްނަަގިއެގން 

އިން އިނޭގތޯ. ހަމަ މިކަންތައް ކުރެވޭނެ ވަކި ާގނޫނަކަށް ބަދަލެްއ ނުެގނެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެޑްމިން ތެރެ

 ކުރެވިދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! 

 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންސީެގ ޗީފް އެްގޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޙަސަން ޝަހީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:

علއާދެ!   ކޮިމއުނިޓީ ފަރުވާައކީ އޭނަ އުޅޭ މުޖުތަމަޢުއެއްަގއި ރަނަގޅަށް ކްލީންކޮށް ހުންނަން އޭނައަށް   . یكم السالم 

ބޭނުންކުރޭތޯ   ކަމަކީ،  ކުރާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފަރުވާަގއި  ކޮމިއުނިޓީ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ފަރުާވެއއް.  މޯޓިވޭޓުކުރަންދޭ 

ލިންގ އެބަދޭންޖެހޭ އޭނައަށް. ދެން، ލައިފް ސްކިލްސް  ބަލަން ޔޫރިން ޓެސްޓުކުރަނީ. ދެން، އޭެގއިތުރަށް ކައުންސި 

އެހެން  ދޭން  ސަރވިސް  ެއ  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  އުޅޭ  މީހަކު  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ.  އެބަ  ކްލާސްތަކެްއ 

ންގެ  މުއައްސަސާތައް އެބަހުރި ރިސޯސަސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ބަލާއިރު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރި

ާގނޫނެއް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ޓަިއޓްލް ކަންނޭނެގ ިއންނަނީ. ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކީ ލައިސެންސެއް ޮއެވެގން 

ޕްރެކްޓިސްކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލަރއެއް. އެން.ޑީ.އޭަގއި ހުރިހާ ކައުންސިލަރސް އަތުަގއި މި ލައިސެންސް އެބައޮޭވ.  

ލައިސެން ދޭ  ކައުންސިލުން  ހެލްތު  ޕްރޮްގރާމް އެލައިޑް  އެ  ކޮމިއުނިޓީއެްއަގއި  އެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  ސެއް. 

އެކަމަކު   ކައުންސެލަރ.  ހުންނަ  ސްކޫލެއްަގއި  ހޯދަންޖެހޭނީ  ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހޯދާ  ކައުންސިލަރއެއް  ހިންަގން 

ޕްރެކްޓި އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ލަިއސެންސެއް  އެ  އަދި  ކަުއންސެލަރސްެގ  ތިއްބަވާ  ޭއެގ  ސްކޫލުތަކުަގއި  ސްކުރުމުަގއި 

އެ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފެތިެގން  އެއަށް  ލިބިެގން  ލައިސެންސް  އެ  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  އެ  ދަތިތަކެއް.  އެބަހުރި 

ރިސޯސްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ބެލިއިރު ބަެއއް މޮޑިއުލްތައް، އެ ހެދި ކޯހެއްެގ ބައެއް ޮމޑިއުލްތަްއ 

ލިބެންވާ ލައިސެންސް ނުލިބި ބައެއް ސްކޫލުތަކުެގ ކައުންސިލަރުން އެބަތިއްބެވި. ދެން،    މަދުވެެގން އެލައިޑް ހެލްތުން

ާގނޫނު ބަލާއިރު އެ މީހަކު ވެސް އެބަ   ައޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ. ނޫނީ    25000އެ  ރުފިޔާއިން އެބަ    50000އޭ 

، ައޅުަގނޑުމެން އެ ާގނޫނު ައއިމަ  ޖޫރިމަނާކުރޭ ލައިސެންސް ނެތި ކައުންސިލިންގ ޕްރެކްޓިސްކޮށްފިއްޔާ. އެހެންވީމާ
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އެޮގތަށް ފައްތައިެގން ބަެއއް ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލަން ވެސް ޖެހުނު. އެހެންވީމާ، އެެވއިލަބަލް އެކަހަލަ ރިސޯސްތައް، ެއ  

ހުންނަ  އޭނަ  އަިއޑިއަލްއީ  އެންމެ  އަސްލު  ވަރަކުން،  ލިބޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިސޯސްތަްއ  ފެތޭ  ާގނޫނަށް 

އި ހުރެެގން ޭއނައަށް އެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭ ޮގތް ހެދުން. ދެން، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކޮމިއުނިޓީެއއްގަ 

މި  ކައުންސެލަރސް  މި  ނަަގިއެގންތޯ  މޮޑިއުލްތަކެއް  ކޮން  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  އެބަ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ޅޭއިރު ވެސް ހަމަ ކައުންސިލިންގ އޮންނާނެ. ހަމަ  ލައިސެންސް ެއ މީހުންނަށް ދެވޭނީ. އޭރުން އަސްލު ސްކޫލުަގއި އު 

އެ  އެހެންނަމަވެސް  ދެިވފައި،  ަވޒީފާ  އެބަހުރި  ެއޮގތަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނުންވާނެ.  ވެސް  ލައިސެންސް  އެ 

އެހެން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރުން  ެއޅިެގން  ހަމައަކަށް  މިކަން  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުން.  ނެތް  ލައިސެންސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންސްޓިޓިއުޝަ އެކަން  ރަށެއްަގިއ  އުޅޭ  އެ  މީހަކަށް  އެ  ބޭނުންކޮށްެގން  ރިސޯސް  ންތަކުެގ 

 ކުރެވިދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލެއް އަމާޒުކޮށްލާނަން އޭ.ޖީ އާއި ޕީ.ޖީާއއި އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ވިޔަސް، 

ފަރާތަށް ޚާއްސަ ޮގތެްއަގއި. ދެންމެ އެ ދެކެވުނު ާވހަކައިަގއި ފަރުވާ ދިނުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރެވޭ މީހުންެގ    3ތި  

ނުމުެގ ފުރުޞަތު ނުލިބިެގން އެ ފާހަަގކުރެވޭ ައދަދު އެހާ ިގނަ. އެޮގތަށް  ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުެގ ތެރޭަގިއ ފަރުވާ ދި

ކޮބައިތޯ ދޭތެރޭަގއި  ެވއްދުމާ  ތެރެއަށް  ޢަދުލުެގ ނިޒާމުެގ  ޖިނާޢީ  މީހުން އަނެއްކާ އަނބުރާ  ތިބޭ  އެ  ؟ ދޫކުރެވިފައި 

އަރަިއަގނެވުނީ،   ކުށަކަށް  ކޮންމެެވސް  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ހުންނަ  އަމަލެއް ދޫކުރެވިފައި  ކޮންމެވެސް  ނޫނިއްޔާ 

ދެކިވަޑަިއަގންނަވަނީ  ދޭތެރޭަގިއ  ެވއްދުމާ  ތެރެއަށް  ނިޒާުމެގ  ޢަދުލުެގ  ޖިނާޢީ  އަނެްއކާ  ސަބަބުން  ހިންުގމުެގ 

 ހޯމް މިނިސްޓްރީން. ؟ ކިހިނަކުންތޯ

 

 :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަކް ޠަލްޢަތު ރަޢޫފުއްދީން ވާހަކަދެއްކެުވން

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި މަްއސަލަތަކަށް އެންމެ ރަނަގޅު ޙައްލެއް އަންނާނީ މިހާރު އެޮގތަށް ެއ  

ދޫވެފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ައނެއްކާ ެވސް ފަރުވާެގ ނިޒާމުެގ ތެރެއަށް ެވއްދުން ޖިނާޢީ ޙުކުމެއް ނައިސް. އެއީ ހޯމް 

މަސައް ކުރާ  މި  މިހާރު  ޕްރޮުގރާމްތަކުެގ  މިނިސްޓްރީން  ރިފޯމް  މި  ޖަލުތަކުެގ  މި  ޖަލުތަކާއި،  ިމ  ެވސް  ކަތުަގިއ 

ތެރޭަގއި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދެނީ މި ކަންތައްތަްއ ރިފޯމްކުރުމަށް. ޚާއްޞަކޮށް ަގއިދީންނަށް ފަރުވާދިނުމުެގ  

ރިކިއުލަްމތައް ބަދަލުކޮށް، ވީހާވެސް  ޕްރޮުގރާމްތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުމާއި، ކަރެކްޝަންސްެގ މިހާރު ޓްރޭނިންގ ދޭ ކަ
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ބޮޑަށް ަގއިދީންނަށް މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމާއި، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުން. ދެން، އަދި ތި ވިދާޅުިވ  

ރީ   ދެން  ރިހިބިލިޓޭޝަން  ސްޓޭންޑަކީ  ެގންުގޅޭ  ބޮޑަށް  މިނިސްޓްރީން  ހޯމް  ހަމަ  ވެސް  ކަންތަކުަގއި 

 ބޮޑަށް ެގންުގޅޭޮގތަށް.  އިންޓަރްގރޭޝަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. ޕީ.ޖީއަށް.

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

މީހުންނަށް ފަރުވާ ނުލިބި މިހެން ތިބެން. ދެން، ާގނޫނު   656އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުާވ ކަމެްއ ެއއީ  

ވެސް މި ބުނާ ޮގތުން ެއ މީހުން އެ ތާސީރުަގއި ޖެހިެގން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ ލުއި ޮގތްތަކެްއ  

ޮގތަކީ ވެސް ެއއީ. ދެން،  ހަމަޖައްސައިދޭން. ެއއީ ާގނޫނު ދަންނަ ތަސަ ްއވުރަކީ، ާގނޫނު ތަސަްއވަރުކޮށްފަިއ އޮތް 

ޕަބްލިޝްކުރާ   ައޅުަގނޑުމެން  ިމއީކީ  އޮންނާނެ.  ާގއިމުކޮށްފައި  މިހާރު  އުސޫލެއް  އިންޓަރނަލް  އަޅުަގނޑުމެން 

ފުރަތަމަ ފަރުާވއަށް  މަސްތުވާތަކެތީެގ  އުސޫލެްއ،  އިންޓަރނަލް  އެހެންނަމަެވސް،  ނޫން.  ޙުކުމްކޮށްފައި،   އުސޫލެއް 

ހުށަހެޅޭ   ދެން  މައްޗަށް  އޭނަެގ  ެގންދަނިކޮށް  ކުރިއަށް  ޕްރޮުގރާމް  ފަރުވާެގ  އޭނަ  ޙުކުމްކޮށްެގން  ފުރަތަމަ 

ކުރިއަށް   އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަތަްއ  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  ދުވަސްވަރު  ހުރި  ނުލިބި  ފަރުވާ  މި  މައްސަލަތައް، 

. ފުރަތަމަ ޙުކުމްކުރީމާ އޭނަެގ މަްއޗަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތަްއ  ނުެގންދާނަމޭ ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފިއްޔާ

އޭނަ   އެއީ  ނުެގންދާނަމޭ.  ކުރިއަކަށް  މައްސަލަތައް  އެ  އިތުރަކަށް  ެގނެއްސަ  ެގންނާނަމޭ.  އަނބުރާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ދަބެްއ އެބަ އާދޭ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ކުރިން އަހަރުެގ ޖަލު އަ  3ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހު، ޙުކުމާ ޚިލާފުވެއްޖެްއޔާ  

ެއއީ   ކަންކަމުަގއި  ކުދިކުދި  ހުންނަ  ހިނާގފައި  ެއހެން  މަުގމަތީަގއި  ަވއްކަންތަކާއި،  ކުދިކުދި  ހުރި  ކުރެވިފައި 

  އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްފައި ހުންނަ ދަޢުވާތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުެގންދަނީ. ނުެގންދިޔައިމަ އޭނައަށް ލިބޭ ލުޔަކީ އެ

ކުދިކުދި ޙުކުމްތަކެއް ނުހުންނާނެއޭ ބާކީއެއް. އޭނަ ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައިފިއްޔާ އޭނަެގ، ދެންމެ އެން.ޑީ.އޭއިން  

ދައުވާތަކެްއ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮންނާނީ.  ނިމިފައޭ  ހިސާބުން  އެ  އެއްޗެހިތައް  ކުދިކުދި  ހުރި  ދެން  ވިދާޅުިވޮގތަށް 

. ދެން، އެއީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާރު ާގނޫނު އޮތް ޮގތުން ދެވެން އޮތް އެންމެ އިތުރަކަށް ކުރިައކަށް ނުެގންދަމޭ

އެއްކަލަ   ދަންނަވާހެން.  މި  ނުވޭ  ފަސޭހައެއް  އެހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ހަދާކަށް  ޮގތެްއ  ނޫން  އެ  ޮގތަކީ.  ލުއި 

ބޭނުންކުރާށޭ މަސްތުާވއެްއޗެހި  ކޮށްފައި  ކުށްކުރާށޭ.  ބުނެވެނީ  މި  ނެތް. އެހެންނޫނިއްޔާ  ބުނެޭވކަށް  ވެސް  އެހެން   .
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އެހެންވީމަ، ީމަގއި ތާސީރުަގިއ ޖެހިެގން ކޮށްފައި ހުންނަ ކުށްތަކަށް ާގނޫނުެގ ެވސް ެއ ދަންނަ އުސޫލުެގ ތެރެއިން  

ިމއީ   އެހެންނަމަވެސް،  މަސަްއކަތްކުރަން.  އެބަ  އެކަމަށް  ހޯދައިެގން  ޮގތްތަކެްއ  ދެވޭނެ  ލުއި  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން 

ންެގ އިންޓަރނަލް އުސޫލެއް. އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއް. އެއީ މި ދަންނަވާހެން ފުރަތަމަ ޙުކުމް  އަޅުަގނޑުމެ

ތި  އެހެންވީމަ،  ކުރަނީ.  މި  މަސައްކަތް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ،  ޓްރިަގރވާނީ.  އެބައި  ކުރީމަ 

ހަ އެސެސްމަންޓް  އެން.ޑީ.ޭއއިން  މީހުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ވިދާޅުވާ  އެބަިއަގއި  ކުރީމައި  ޙުކުމް  ފުރަތަމަ  ދަިއެގން 

 . އަނބުރާ ެގންނަނީ. ެގނައިމަ ދެން އެބައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަކަށް ނުެގންދާނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ޝުކުރިއްޔާ. އޭ.ޖީ އެބައޮތްތޯ އެްއވެސް ވާހަކަފުޅެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުއަލްއުސްތާޛު ރަލް އެޓަރނީ ޖެނެ

އަރަނީ މިހާރު އަދަބު ދީެގން  ށް  އަޅުަގނޑު މާދިުގ ވާހަކަެއއް ނެތް ދަންނަވާކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހިތަ

 ކުރުމަކީ ޭއެގ  ކްރިމިނަލައިޒްމި  އެހެންވީމާ،  ؟ ދެއްތޯއޮންނާނީ    ޙައްލުވެފައިކަން މިހާރު  އެކަން ޙައްލު ކުރެވޭނަމަ އެ

ެއްއ އަދި ެއއީކީ   .އްޒާތުަގއި އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެްއނުވޭ ެއ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް އައުމަށް ހިތްވަރަކަށްވާހެނެ

ބޮޑަށް ޙައްލަކަ ވަރަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ެވސް.  ފާހަަގކުރެްއވި    ތާއީދު  ށްވާހެން  އެ  މިނިސްޓްރީން  ހޯމް  ކުރެވޭ 

ކުރަތުޙަޤީޤައަޅުަގނޑުމެން  ،  ޮގތަށް މަސައްކަތް  ރެަގއި  ބޮޑަށް    ރޭޓިވްސްޓޮންވީ  ސިސްޓަމަކަށް.  ހަަމ ޖަސްޓިސް 

ކުރަން   ފޯކަސް  ރިވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ރިހެބިލިޓޭޝަނާއި  ފެންނަނީ  ެއީއ  އި-އަޅުަގނޑަށް  ންޓަރްގރޭޝަނާ. 

އި ދީެގންނެއް  އަދަބު  އެޙަޤީޤަތުަގއި  ޙުކު  ތުރަށް  ތަންފީޛުކޮށްެގނެްއ  މީހާއަށް  ނުލިބޭ.   މިއަކަށްމްތަކެއް  ޙައްލެއް 

ޮގ އެފަދަ  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  އެ  ޕީ.ޖީ  ކަމުއެހެންވީމާ،  ެގންނަ  އަނބުރާ  ދަޢުވާތައް  ިވްއޔާ ވަނީ  ގައިތަކަށް     

ަގނޑަށް  ޅު ހަމަ އެއާއެކީަގއި އަ،  . ދެންހެންމިކަން ވެެގންދާނެ  އްލުޙަކޮންމެެވސް މިންވަރަކަށް    ށް ހީވަނީއަޅުަގނޑަ

ސޮސައިޓީ ސިިވލް  ކަންނޭނެގ  އެބައޮތް  ދައުރެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އެން.ޖީ.އޯަގއި  ހީވަނީ  ނަސް  ރެއެވއަ  ސްެގއަދި 

މިހާ މައްސަލަ  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  މައްސަލަައކަށްވެފަ   އިތުރުކުރުމަށް.  ޤައުމީ  އިރުަގއި،  ބޮޑަށް  އޮތް  ަގނޑަކަށް އަޅު އި 

 ،ރަކަށެއް އެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ނޫނިއްޔާހިއެއްނުވޭ އެންމެ އެކަށީެގންާވ މިންވަ

.  ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭހެން ޢުޅު އެކަށިެގންވާ މަ ަގމިކަމުަގއި ޖެހިފައި މި ތިބަ ޒުވާނުންނަށް އަދި ކުދިންނަށް ެއންމެ ރަނ

ސްކޫލު ޮގތުަގިއ  ފެންނަ  ކަރިކިއުލަމަށް  އަޅުަގނޑަށް  ލެވިވެ ެގ  ހަމަ  ސިވިސް  ޮގތުަގއި  ޔު އެޑި  ކްދާނެ  ކޭޝަންެގ 
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ޭއެގ   އަދި  ވެދާނެ.  ވެސް  ކަމަކަށް  މަުގފަހިވާ  ހަމަ  ވެސް  ދުރުހެލިވުމަށް  ކަންކަމަށް  ކަހަލަ  މި  އަދި  މާއްދާއެއް. 

 ޙައްލަކަށްވެެގންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ެގހަމަ ލައިފް ސްކިލްސް ހަމަ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން ކަންނޭނެގ މީ އިތުރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަ ިއއްޒަތްތެރި  އެއަށްފަހުަގއި  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  ޔޫނުސްއަށް  ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޢަލީ   ރުޝުކުރިއްޔާ. 

 ން. އިޙުސަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޮޅުދޫ

މިހާރު  ބޯޑު  ޕެރޯލް  އޮތް  މި  މިހާރު  ެގންުގޅުްއވަންތޯ  ިވސްނުންފުޅު  ވަރަކަށް  ެއްއވެސް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޮގތް، ބޯޑު  ެގންުގޅޭ  ޕެރޯލް  ބޯޑަކަށް  ޕެރޯލް  ހަރަކާތްތެރި  ހިނާގ  ބޮޑަށް  މިހާރަށްވުރެ  ބަދަލުކޮށް   އުސޫލު 

މަ ؟ބަދަލުކުރުން އުސޫލުން  ޕެރޯލް  ކުށްވެރިންނަށް  ކަންކަން  އަދި  އިސްނެުގުމެގ  ކުރުމުޢާފުދިނުމާ  ކުށްވެރިންެގ  ަގއި 

ބޯބަދަލު ޕެރޯލް  އިސްނަަގިއެގޑުަގއި  ލުއިކޮށްން  އަދަބު  ކުށްތައް،  މަޢާފުދިނުމާއި  ކުށްވެރިންނަށް  އެ  ެގ މުނުދިން 

 ؟ވަންތޯން ެގންުގޅުއްއުސޫލެއް ެގންުގޅުމަށް ވިސްނު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ބަސްފުޅެއް   މިކަމަށް  އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވާހަކަ ދައްކާލަން އޮތް މައުޟޫޢެްއ މިއަދުެގ. ފުރަތަމަ ޕެރޯލް ބޯޑުން

، ވަރަށް ރަނަގޅު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ފާހަަގކުރެްއވި ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ ެވއްޖިްއޔާ  ވިދާޅު

މީހުންނާފުރުޞަ  ެގޕެރޯލް ނުވާ  މިހުންނާއި  ޙައްޤުާވ  ެއ  ނުލިބި  ހިސާބަށް ،  ތު  އޮޅޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޮގސް  މިހެން 

ހަމަެވެގން  މުއްދަތު  ޕެރޯލްެގ  ބޭބޭފުޅުން  ބައެއް  ފާހަަގކުރެވިފައިވޭ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރީަގއި  މީެގ  ޮގއްސަިއވޭ. 

ދިނުމަށް، ދޭ މި   ،ންވީ ކާކުތޯ އެ ޙައްޤު އޮތްތޯ އަންަގއިދިނުމާދިޔައިރުަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު 

ކަންކަން ވެސް ނާންަގިއދިނުމުެގ ސަބަބުން ވެސް ެގްއލިފައި އޮތް. އެހެންވީމާ، މިީއ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެްއ  ހުރި  

ޕެރޯލް ބޯޑުެގ    ލޫމާތުގައިޢުއަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ހޯދި ބައެއް މަ،  އި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެފަިއވޭ. ދެންޮގތުގަ 

  ން އެއް މައްސަލައަކީ. ވޭލެއް ެވސް ހަމަ ވަރަށް މަދުން ބޭއްވޭ ކަމަށް ވަނީ. ކޯރަމް ހަމަނުވުއް ބައްދަލުވުންތައް ބޭ

  ދެން   ނުންވޭ ޕެރޯލް ބޯޑާއި އަދިބޭމަކަށް ދެވޭތޯ ބަލަން  ކޮށް ެއއްބަސްވު ޑަމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މެދުަގއި ކު 

ބޯޑާ މި  ކްލެމެންސީ  ކުޑަކޮށްެގން  ،  ޮގތަކަށް  ވެސް  ސަިއޒު  އިފެކްޓިވް  ާވސިލުވެެގން  ހަަމއަށް  ކޯރަމައަކާ  ޭއެގ 
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  އެއް   މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަކަށް ހެދޭނެ، ހެދުމާ މެދުަގއި ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅެއް ހޯދުން ވެސް އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ

 އެދެން.  މަށްދެއްވުވީމާ، ދެންމެ އެ ކުރެްއވި ސުވާލަށް ޖަވާބެއް  މަޤުޞަދެއް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ަވއިސް ޗެއަރޕާސަން އިސްމާޢީލް ނަވީން 

އެކުލަވާލެްއވީ   ބޯޑު  އައު  މި  ބޯޑު،  ޕެރޯލް  އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރު،  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

މާ މިދިޔަ  އެކުލަާވލުމާރިރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބޯޑު  މި  މިދިޔަ   ޗްމަހު.  ބޯޑުަގއި  ޕެރޯލް  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން 

އޮޓޮ ކަމަކީ.  އެ  ކަމެއް  އޮތް  ފާޅުކޮށްފައި  ކަންބޮޑުވުން  ކަރެކްޝަންސް  ކަންތައްތަކުަގއި  ކަންތައްތައް  އެ  މެޓިކަލީ 

ބޯޑާ މި  އިން  އޮފް    ސަރވސް  ކޮމިޝަނރ  ކުރީެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ވާނީ  ކަންތައް  އެ  ކަންތައް.  ނާންނަ  ހަމައަށް 

ންސް ހަވާލުވެލެްއވުމާ ައއު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒެ  ،ެވސް  ންސާންސް އަދި މިހާރުެގ ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒެޒެޕްރި

ެއ ކޮންސަރން ރެއިޒްކޮށްފަ. ޭއެގ އިތުރުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ޕެރޯލް    ެގއަޅުަގނޑުމެން،  ެގން ެއ ވާހަކަތައްުގޅި 

މި ެގންދަނީ ުއސޫލެއްެގ ޮގތުން. އެކަމަކު  ގ  ފްތާއަކު އެއް މީޓިން ކޮންމެ ހަ،  ެއއް ިމ އިންނަނީގ މީޓިން  ކޮންމެ  ޑުެގބޯ

އަ މާ  ޓަރޑޭަގއިޅުަގނޑުމެން ސަވެސް  ެގންދޭ  ބޯޑުގެ ފުށި  އެބަ  ޕެރޯލް  އެ  ޮގސްެގން  ދުވަހު،  ޖަލަށް  ޕެރޯލް    މުޅި 

 ޑުެގނައުުމެގ ބަދަލުަގއި ޕެރޯލް ބޯއެ ކޮޅުަގއި މި ހިންަގނީ. ސަބަބަކީ ގައިދީން އެކޮޅުން މިކޮޅަށް  ގ  ންބޯޑުެގ މީޓި

ކޮ އެ  ޮގއްސަ،  ޅަސަޓަރޑޭެއްއަގއި  ބައްދަމި  ށް  ކޮޅުަގއި  ެއ  ބޯޑު  ދެންލު ޕެރޯލް  ދަނީ.  މި  ބޭްއވިެގން  ، ވުން 

ކުެގ  ތަ ފާހަަގކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައް  ެގބޯޑުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވފައި ހުރި ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގިއ، ޕެރޯލް  

މަސްތުވާތެރޭަގ ބޭނުންކުރު  އި  ެއއްޗެހި  މަސްތުވާ  ބާަވތް  ،މާއިއެްއޗިއްސާއި  ދުންފަތުެގ  ބޭނުން މި  ޖަލުަގިއ  ތައް 

އަޅުަގނޑު މިކަން  ،  ސަބަބަކީ  އި ހުރޭ.ވަރަކަށް، ބޭނުން ޮގތަކަށް ލިބުމުެގ މައްސަލަތައް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފާހަގަވެފަ

ބޯ  ،ކުރީފާހަަގ މީޑަޕެރޯލް  އެ  ދުވަހު  ެގންނަ  ޗެކްކުރުމާށް  ޔޫރިން  ޕެރޯލް    ހުންެގ  ކުރޭ  އެބަ  ބޯޑަށް  ކަންތައްތަްއ 

ތު ެގއްލިެގން ޞަވެއްދުުމެގ ކުރިން. ޕެރޯލް ބޯޓަށް ވައްދާއިރު ޕޮޒިޓިވް ވެފަިއ ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޕެރޯލްެގ ފުރު

ޕްރޮްގރާމް ރަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން  ވަމިން ޖަލުަގއި އެކަށީެގންވާ  ،  އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރި ކަމެއް އެއީ ،  އެ ދަނީ. ދެން

އަޅުަގނޑުމެން ެވސް  ކަންތައްތަކަކީ  މި  ކަންތައް.  ކަންބޮޑުވުންނުހިންޭގ  ވަނީ.    ެގ  ކަމަށް  ކަމެއް  ހުރި  ފާޅުކޮށްފައި 

ރިރިހެ އެންޑް  ކަންތައް -ބިލިޓޭޝަން  ރަނަގ  ތައްއިންޓަރްގރޭޝަންެގ  މި ޅުއެންމެ  ނުދާތީވެ،  ުއސޫލަކުން   

ނީ ނަާގފަ. އަދި ޭއެގ އިތުރުން ޕެރޯލްެގ ކަންބޮޑުވުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވާއްތަްއ ެވސް، މި  ކުެގ ކަންތަކަންތައްތަ

ފައި ނެތުން ވަރަށް ބޮޑު ވިމުޖުތަމަޢުއަށް ދޫކުރާ މީހުންެގ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅު   ލިބިެގން  ފުރުޞަތުތައް

 މި ބުނަނީނިކުމެފައި  ލުަގއި އުޅެފައި ކޮންމެ މީހަކު ެވސް  ޖަ،  މެން ފާހަަގކުރިން. ސަބަބަކީ ކަމެއް ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު
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ކުރާނީ މަސައްކަތެއްހޭ  ބުނަމުން  ، ކޮން  މި  ކަންނެއްެގންދަމި    ސުވާލުކޮށްލީމަ  ދެންޔަނީ  ދާނީ.  ކަންނެއްޔަށް  ،  ށޭ 

ކުރަނީ މި  އިނޭގ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސަްއކަތް  ކުރާ  ހުށަހަޅާފައި   ޮގސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކީއްކަން. 

ސަރުކާ އެ އޮންނާނީ  ކުންފުނިތަކުން  ހިްއސާވާ  މަސަްއކަތްތަކެއް   ރު  ކުރެވޭނެ  ލެވެލްަގއި  މީހުންެގ 

ކުންފުނި،  ކަނޑައަޅުްއވާދެްއވާފައި  އެ  ފަހިކޮށްދެްއވަން  އެ  ،  ވާހަކަދައްކަވާފައި   ތަކާައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތައް 

ޕްރިޒަންސްއަށް.  އަޅު އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  އަދި  މިނިސްޓަރަށް  ހުށަހަޅާފައިވާނީ  ާގނޫނުަގިއ  ަގނޑުމެން  މީގެއިތުރުން 

ފަދައިންބަޔާންކޮށްފައި  ކަންކަމަށް    ،ވާ  ސަބަބުން ޕެރޯލް  ނެތުމުެގ  ފުރިހަމަކޮށް  ގާއިމުކޮށްފައި  އިދާރާއެއް  ވަކި 

އޮތް   ލޫމާތު ލިބިފައިޢުޑަށް މިައދު މަނލް އޮފީހުަގއި މިހާރު އަޅުަގރޯވަސީލަތުެގ ދަތިކަން ވެސް ެއބަ ފާހަަގކުރެވޭ. ޕެ

މަސައްކަތް ކުރަމުން ެގންދަނީ. ކޭސް ވޯކްެގ އިތުރުން އަދި ޕެރޯލްަގިއ  މިހާރު  ވަރަކަށް މުަވއްޒަފުން    10  ޮގތުަގއި

ނީ. އެއީ ތަމްރީނުވެފައި ތިބި  ފާހަަގކުރެވެ  ގައިދޫކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް ދަތިކަމެއް ޮގތު 

އޮފިސަރުން   ފާހަަގކުރެވި  ނުތިބުމުެގ ޕެރޯލް  ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ދަތިކަން  މި  ދާތީވެ،  ެގންސަބަބުން 

އިތުރުން ޕެރޯލްެގ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ވަކި    ގެ ވާނީ. މީ  ފާހަަގކޮށްފައި  އެކަން ައޅުަގނޑުމެން

-ރީ  ވެސް ޕެރޯލް ބޯޑުން ދޫކުރާ ފަރާތްތައް އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތުގައި  މުެގ ސަބަބުންގާއިުމކުރެވިފައި ނެތު  އްނިޒާމެ

އެންމެ ރަނަގޅަށް   ، ދާކަން ވެސް ފާހަަގކުރެވޭެގންނުވެ، ަމުގމަތީަގއި އިތުރު ކުށްތަކަށް އަރައިެގނެ   އިންޓަރެގރޭޝަން

ޕެ އިތުރުން  ޭއެގ  ބަދަލުަގއި.  ކުރުމުެގ  ބޯޑު  މޮނިޓަރ  އަޅުަގނޑުމެން  އެސް.އޯ.ޕީެގ އުސޫލުތަކެއް  ުގޅޭ  ނިޒާމާ  ރޯލް 

 ުގޅޭ އެސް.ޯއ.ޕީެއއް އަޅުަގނޑުެމން ވާނީ އެކުވަލާލާފަ. ެއ  ނިޒާމާއެކުލަވާލިފަހުން މިހާރު ވާނީ އެކުލަވާލާފަ. ޕެރޯލް  

ޚުލާ ހަމަ  ކަންތައްއަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލި  ޮގތަށް  ދެން ސާެއްއ  ކުރި،  ތައް.  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑު  ވެސް  ން 

ކަންތައްތަ ރިހެބިލިޓޭޝަންެގ  މި  ފާހަަގކުރައްވައިފި  ދެންމެންބަރުން  ވާހަކަ.  ފުލުހެއްެގ  ،  ކުެގ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު 

ވާހަކަހައިސިއް ިމ  އަޅުަގނޑު  ހައިސިްއޔަތަކުން  މި  ޔަތުން  ބޯޑުެގ  ޕެރޯލް  އަޅުަގނޑުމެ  ނެއް ދަްއކަނީ.  ނަށް ންނޫން. 

ރިހެބިލިޓޭޝަން    ނޫނީ ރާއްޖޭެގ މަުގމައްޗަށް ދޫެވފައި ތިބި،  ނުލިބި މާލޭެގ މަުގމައްޗަށް ޚާއްޞަކޮށްވެސް މި ފަރުވާ  

މައްސަލަތަކެްއ،  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ސަބަބުން  ކުދިންެގ  ތިބި  މަުގމަތިވެފައި  ެވސް  އެކަަމކު  ދާންޖެހޭ  ޕްރޮްގރާމަށް 

ޭއެގތެރޭގައިއިޖުތިމާ ފާހަަގކުރެވޭ.  އެބަ  މައްސަލަތަކެއް  އިޖުތިމާޢީ   ޢީ  އާންމު  އަދި  އިތުރުވުމާިއ  ވަްއކަންތައް  ކުދި 

ައދި އެްއވެސް ަވޒީފާެއއް ނެތި މާލޭެގ، ޚާއްޞަކޮށް މާލޭެގ    ވުމުެގ އިތުރުންމިންަގނޑުތަކާ ޚިލާފު ކަންތަްއތައް އިތުރު 

މިސްކިތްތަކު އަދި  ނިގަ މަުގތަކުަގއި  ވެސް  އި  މީހުން  ިގނަވެެގންދާކަން  ހަމަ  ދާ   ޅުަގނޑުމެންނަށް އައިންތިހާއަށް 

މިސްކިތްތަކުކުރެފާހަަގ ބޮޑެތި  ރޭަގނޑު  ިވޔަސް  ވޭ.  މިސްކިތްތަކުަގއި  ކުދި  ނަގާއިހަމަ  ަގިއ،  ބަލާލާމީހުން   އިރު ރު 

މީހުން ދާންޖެހޭ  ރިހެބިލިޓޭ ،  ފަރުވާއަށް  ކޮމިއުނިޓީ  ނިދާނެ ނޫނީ  މަުގމަތިވެފައި،  ފަރާތްތައް  ުއޅޭ  ތެރޭަގިއ  ޝަން 



 2020 ފެބްރުވަރީ 17                 ވަނަ ބައްދަލުވުން  3ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ+ޖުޑިޝަރީ  

 

 

41 

 

އްތައް ވެސް އަޅުަގނޑުމެނަށް ތަކިތްތަކުަގއި ނިދާފާއި މި ތިބެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންސް މިސްތަނެއް ނެތިފައި، ގޮ 

އޭެގ   ތަކުރާރުތުއިފާހަަގކުރެވޭ.  ތިބެެގންހަމަ  ކޮށް  ރުން  އެކަމަކު ވެސް މަސްތުވާ އެްއޗެހި ނުފެނި  ،  މަސްތުވެެގން 

ިގނަވަމަުގމަތީ އިންތިހާއަށް  ހަމަ  މީހުން  އުޅޭ  މިމުން  ަގއި  ތަނުގައި  އީދަނީ.  އޮތް  މާލެއިން ،  ކުރިއަށް  މިހާރު 

މަސްތުވާ  އެބަދޭ  ފޭރުމާއި  ހުލުމާލެއަށް  އެކިއެކި  މަުގމަތަކުަގއި  ހުޅުމާލެ  މަސްތުވެެގން،  ިމ    ކަންތައްތައްން. 

ކަމެްއ  ،  ހިނާގފައި މީހުންނަށް  އެ  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  މީހުން.  ތިބޭ  ކޮށްފައި  ޙުކުމް  ފަރުވާއަށް  ބަލާލާއިރު  މި 

ކަންބޮޑުވުން  ނުކުރެވި ކަންތައްތަކުެގ  މި  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން.  ދޫކޮށްލަން  ޖެހެނީ  ވެސް  އަނެއްކާ   

 ހިއްސާކޮށްލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ހަމައެ ވާހަކަ  ވެ،ވެސް ފާހަަގކުރާތީ  ންެގއަޅަގނޑުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންވީމާ، ވަރަށް ކުރުޮގތަކަށް ކުޑަތަންެވއްޖެ. އެހެއެބަ  މެންނަށް ލިބޭ ވަުގތު  ން އެދެން. އަޅުަގނޑުވުކުރުކޮށްލެއް އާދެ!  

 ދެްއވާ! ވިދާޅުވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު 

ވިދާޅުިވ    އެުގޅޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ    ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މަސަްއކަތްތަކާ

ެއޑްކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ. ޙަޤީޤަތުަގއި ޕެރޯލް ބޯޑު މި ސިޗައެއް  ެއއްޗެއް  ވެފައި އިންނަނީ ޕެރޯލް އޭޓުޗު ކަށް ކުޑަ 

ނިޒާމުެގ މުޅި އެންޓަޔަރ ސިސްޓަމުެގ ަވކި ހިސާބެްއަގއި. ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ޒިންމާއެއް ޮގތުަގއި މި އޮންނަނީ ޕެރޯލް 

މަ  ެގނެވޭ  މި  ހަމައަށް  މަ  ،ލޫމާތުޢުބޯޑާ  ުގޅޭ  ޕެރޯލީއާ  ނުވަތަ ޢުއެ  ދޭނީތޯ  ޕެރޯލް  އޭނަައށް  ުގޅިެގން  ލޫމާތުތަކާ 

،  މީހެއްތޯ ނިންމާނީތޯ  ހުރިނީ. އޭނައަކީ ޕެރޯލް ފުރިހަމަވެފަިއ  ތަކެއްތޯ ކަނޑައަޅާޠުނުވަތަ އެ ކޮން ޝަރު،  ނުދޭނީތޯ

ނަމަ ޕެރޯލީއާުގޅޭ ކުރުޮގތަކަށް ދަންނަވަނީ  ކުރުން.  މި ކަހަލަ ޑިޒިޝަންތަކެއް މޭކު  ،ލުކުރާނީތޯ ޠިނޫނިއްޔާ ޕެރޯލް ބާ

ޕެރޯޢުމަ ބޯޑުެގ    ލްލޫމާތުތައް  ޕެރޯލް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޕްރޮސެސް  ޑެލިބްރޭޝަން  ެއ  އެކީަގއި  އައުމާ  ހަމައަށް  ބޯޑާ 

އޮ މި  ޮގތުަގއި  ފާހަަގކޮޒިންމާއެއް  އަސްލު  އަޅުަގނޑު  އެޕްނީ،  ބޭނުންވަށްކަން  ންނަނީ.  ކޮންމެ    އްލިކޭޝަނެޕެރޯލް 

ރސްތަކެއް އެބަ ހުރި އޭތި ފުރިހަމަވާން. އޭެގތެރޭަގިއ މި ހިމެނެނީ ގައިދީއަކު ވެސް ލާއިރުަގއި ަވރަށް ބައިވަރު ލޭޔަ

ހިނާގތޯ.  އެބަ  ލަެއއް  ސަލޫމާތު ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ އޭނަެގ އިތުރު މައްޢުޕީ.ޖީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ޕޮލިހުން މަ

އިންޓަރިވއުހަ ގައިދީއާ  އެއާއެކީަގއި  އޮފި  ެއއްމަ  ޕެރޯލް  ކުރަންޖެހޭ  އެބަ  ހަވާލުވާނެ  ރސަ ވެސް  އެ  އަދި   .

ވެސް ކުރަންޖެހޭ  ބެލެނިވެރިއަކާ  އެބަ  ކުރަން  އޮފީހުގައިއިންޓަރވިއު  ޕެރޯލް  އަސްލު  ންމެ ދެ،  ހާރުމި  . 
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ހަރަ ާގތްަގނޑަކަށް  ކާފާހަަގކުރެްއވިހެން  ކެޕޭސިޓީ  ވަރަ  10ތްތެރިވަމުންދަނީ  އޮފިސަރުން.  ޕެރޯލް  ކަށް 

އް ޙަޤީޤަތުަގއި އެބަ ހުރި. ޕެރޯލް އޮފިސަރސް މިއީ އަޅުަގނޑު މި ކެސްެގ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަޓްއިންކޮންސްޓްރެ

ތަްއޔާރުކުރުމައާއި  ކޭސް  އޭނަގ    ،ދެންނެވިހެން  ހިސާބުން  ނިކުންނަ  ޕެރޯލީ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ެއއާެއކީަގިއ  ހަމަ 

އެހެންވީމާ،  މޮނިޓަރިންގ   މީހާ.  ހުރި  ހަމަ  ވެސް  ެގންދަން  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  އޮބްޒަރވިންެގ  އޭނަެގ  ނުވަތަ 

ވައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަލް  ައދި  ވެސް،  ަވއިޒް  އޮފީހަށް    ޒްޓެކްނިކަލް  ޕެރޯލް  އަސްލު  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ެވސް 

 ށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ެއހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ ފާހަަގކޮ އެބަ.  ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވުގތު އަޅުަގނޑުެމންެގ  ދަންނަވާލަންޖެހޭނީ  ހިތާމަާއއެކު  ބޮޑަށް  ކުރެވިފަިއވޭ  ވަރަށް  ރިޒަރވް  ތަން  މި  އެހެން  ، 

ވަތު ދެިވެގން  ޢުނިސްޓަރުންނަށް ދަވަތު ދެިވެގން، މިޢުއެހެން ބޭފުޅަކަށް ދަ  ެއއީ  ކޮމިޓީއެްއެގ ބައްދަލުވުމަކަށް. އަދި

ވާތީ  ބައްދަލުވުމަކަށް  ހުސްކޮށްލަން  ވެ،ބޭއްވޭ  އެބަ  ތަން  މި  ވަުގތު  އެބަ    ައޅުަގނޑުމެން  ވަރަށްިގނަ  ޖެހޭ. 

ައޅުަގނޑުމެން  އަޅު އެހެންނަމަވެސް،  ހޭދަކުރެވިއްޖެ.  ިގނަ އަދިެވސް  ަގނޑުމެންނަށް  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ 

މުެގ މައުޟޫޢުަގިއ ވެސް ބޭބޭފުޅުން ޚިޔާލު ރުހުރިމެ. ބޯޑުެގ ކޯރަމް އަޅުަގނޑުެމން ކުޑަކުކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަ  

އެ  އެއަށް  ނަމަ،  ވަނީ  ކަމަށް  ކަމައެްއޮގތް  ނެތް  އިޢުތުރާޟެއް  މަަގށް ށް  ްއވެސް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނަމަ  ވަނީ 

ކޯރަމް ހަމަވެެގން ެއ    އީލުކުން ވިޔަސް. އެ ބަލާނަން ާގނޫނަށް ެގންނަ ބަދަ  މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯެގ ތެރެއިން  މަޖިލީހު

ބޯޑާ ޕެރޯލް  ޮގތަކަށް  ބޭނުން  އި  އިފެކްޓިވް  ހެދުމުެގ  ޮގތް  ބޭއްވޭނެ  ވެސް  ބޯޑު  އަނެއް    އެއްކްލެމެންސީ  ކަމަކީ. 

ކަމާ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން،  ޑަިއވަރޝަން ޕްރޮްގރާމް އިންޓްރޮޑިުއސް ކުރެވި އެއާ މެދުަގއި  ،  ކަމަކީ

  އް އެ މަޝްވަރާއަކަށް މިައދު ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެނެ  ފުޅެއް ބޭނުން. އެކަމުމުއައްސަސާެގ އިތުރު ލަފާ  ބެހޭ

، ފުރުޞަތަށް ދިޔުމުެގ ވަުގތު ނެތީމައާެއކު ވަރަށް ހިތާމަާއއެކު އެކަން ފާހަަގކުރަމުން، އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

މެންބަރުން ތިއްބެވި  ފުރުޞަތު  އެދިަވޑަިއެގންފައި  ވެސް  ނުވެ،  ނަށް  ޮގތް  ބައްދަލުވުން ައޅުަގނޑުދެވޭ  މި  މެން 

ކޮމިޓީއާއެކު ހޭދަކުރެއްވި ިގނަ ަވުގތުތަކަށް  ތި  ތީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެމުން، ތި ބޭފުޅުން  ނިންމާލަން ޖެހުނީ

ޝުކުރުދަންނަވަމުން، ބޮޑަށް  މަމަޢުލޫމާތުތަކަށް،    ވަރަށް  ބޮޑަށް ޢުހިއްސާކުރެްއވި  ވަރަށް  ލޫމާތުތަކަށް 

ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު އަދިެވސް އިތުރަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް، ތި ބޭފުޅުންެގ 

މަ ވާހަކަ  ޢުކިބައިން  ުގޅަމުންެގންދާނެކަމުެގ  ބޭފުޅުންނާ  ތި  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ބޭނުންާވ  ލޫމާތު 
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މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން  އުފަލުަގއި އަޅުަގނޑު ންކަން އޮތީމަާއއެކީަގިއ، އެ  ޤީއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަން ޔަދަންނަވަމުން، އެ

 ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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