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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ކޮމިޓީަގިއ  މިވަުގތުަގއި  މިރޭެގ  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ 

هللا ބައިވެރިެވވަޑަިއެގން ދެްއވީތީވެ. މިވަުގތުަގއި ކޮމިޓީަގއި އެބަ ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، އިއްޒަތްތެރި  ޝަޙީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، އިއްޒަތްތެ

ރިޟާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންބަރު 

ޙައްމަދު ނިހާދު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝަފީޤު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ސަރުކާރުެގ   އޮތީ  މި  އެޖެންޑަަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިރޭެގ  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒް  އަޅުަގނޑު  އަދި  ސިރާޖު  މޫސާ 

ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް. އެއީ ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ބިލާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ސުންަގޑި ކަނޑައެޅުާމިއ  

ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ  އަ ބިލު  މި  ނިންމުން.  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިއަށްދާނެޮގތް  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  އެ  ދެން  ދި 

މޫސާ ސިރާޖު.   މުޤައްރިރު  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  މެންބަރެއް،  އިްއޒަތްތެރި  މި ކޮމިޓީެގ ވެސް  ފަރާތްޕުޅުން  ސަރުކާރުެގ 

ކަމެއްެގ   ފުރަތަމަ  އެޖެންޑާެގ  ސުންަގޑިއެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކަމެއްަގއި  ކޮންމެ  ޮގތުަގއި 

ޮގތެްއެގ   ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ސުންަގޑިއާމެދެަގއި  ބިލުެގ  މި  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. 

ބޭފުޅުން ތި  ފުރަތަމަ  އޮތްޮގތާކީ  ވިސްނާއިފަިއ  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވަނީ.  ފުރަތަމަ  ދަންނަވައިލާނަން ޚިޔާލުފުޅެއް  ނަށް 

މިއީ ހަމަ ވަރަށް އަވަސްޮގތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގކުރެވެނީ. ައވަސްޮގތަކަށް  

ދެޭވ   އެ  އަވަސްވާނެ  ވެސް  ޕްރޮސެސް  ހިންާގ  ޢާއްމުޮގތެްއަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލަކަށްވީމާ  ނިންމަންޖެހޭ 

ށް ދެވޭ މުއްދަތުތައް ކުރުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފަހަަގކުރެވޭ. ެއއީ މިސާލަކަށް  މުއްދަތުތައް، ެއކި ކަންކަމަ

ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހުޅުވަލާ ހުޅުވާލުމާއި އަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުެގ ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ލިޔެެގން އެ 

މުއްދަ ކުރިންދެޭވ  ވެސް  މުއްދަތު  ދެވޭ  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓް  އެބަ ހޯދާ  ކަންކަން  މިކަހަލަ  ކުޑަވުމާއި  ތަށްވުރެ 

ޮގތެއް   އަޅުަގނޑުމެން  ައދި  މިރޭަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބަހައްޓަންޖެހޭ.  އަދި  ސަމާލުކަމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކޮން   ެއއީ  ފޮނުވުމުަގިއ  މުއައްސަސާތަކަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ހޯއްދެވުމަށް  ކޮމެންޓް  އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމިޔަސް 

ތަކެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފާހަަގކޮށްލަދެއްވަންވީ މި ބިލާ ުގޅޭ މުއައްސަސާތަކަކީ ކޮބައިތޯ މުއައްސަސާ

ޮގތުަގއި. އަޅުަގނޑުމެން ކޮ ެއއްކަމެްއެގ  މެންޓް ހޯދަން ކޮންމެހެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ މުައއްސަސާތައް 

 ( ކަމެއް...  އައަނެއް  ހޮނިހިރު  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފޮނުވާލެވޭނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަވަސްެވެގން  ހީވާނީ  ޅުަގނޑަށް 

ދުވަހަކީ ދެން ފޮނުވޭނެ ކަހަލަ ދުވަހަކަށް ނުވެދާނެ. އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ މަސައްކަތުަގއި އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް  

އާދީއްތަ ދުވަހު ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން   އެނިގވަޑައިަގންނަވާނީ ސިޓީ ރައްދުކޮށްދިނުމުެގ ކަންތައް ޮއތްޮގތެއް. އެކަމަކު 
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ަވނަ ދުވަސް. އާދިއްތަ ދުވަސް އެއީ ސިޓީ ފޮނުާވ ދުވަސް    17މިދެންނެވި ތަންތަނަށް ސިޓީ ފޮނުވާ ދުވަސް. ެއއީ  

ފަހުން   އޭެގ  ދެން  ބަލާފައި  އަޅުަގނޑުމެންެގ    21ކަމަށް  ތާޒްޑޭއަކީ  އަންނަ  ދެން  ތާޒްޑޭަގިއ،  އެީއ  ދުވަސް  ވަނަ 

ފަރާ ހެދުން. ކޮމިޓީެގ  ޮގތުަގއި  ދުވަހެްއެގ  ބައްދަލުކުރާ  ބައްދަލުކޮށްލާ، އޮންލައިންކޮށް  ބޭބޭފުޅުންނާ  ބެހޭ  ކަމާ  ތުން 

ސިޓީ   ފޮނުވިއްޖަނަމަ    17އެހެންވީމާ،  ދުވަހު  އާދީްއތަ  އެއީ  ފޮނުވިއްޖެނަމަ،  ތިން   20،  19،  18،  17ަގިއ 

ބޭބޭފުޅުންނަށް   އެ  ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ  ފުރުޞަތެއް  އަޅުަގނޑަށް ދުވަހުެގ  ފޮނުވައިދެްއވުމަށް.  ކޮމެންޓެއް  މިއަށް 

ހީވަނީ ެއއަށްވުރެ މާބޮޑުތަން ކުޑަކޮށްފިއްޔާ ރީޒަނަބަލް ނުެވދާނެތީވެ މިހާކުޑަކޮށްފައި މިަވރު ވެސް ދޭން މިޖެހެނީ. 

ވަނަ ދުވަހު   21އި  ދެން އޭެގ ފަހުަގއި މުޅި ބިލު އެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވިދާނެ މިދެންނެވިހެން ތާޒްޑޭަގ

ވަނަ ދުަވހު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި   23ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކައި މީޓްކުރެވުމަށްފަހުަގއި ދެން ހޮނިހިރު ދުވަހުަގއި ެއއީ  

ނިންމާލެވޭނެ.   ވެސް  މިރޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބިލެއް.  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  މިބިލަކީ  ނިންމާލެވޭނެހެން.  އެއްކޮށް  ބިލު 

ަގނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުެގ ޚިޔާލު ހޯދަންޖެހޭނެތީވެ އެކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޮގތެއް  އެކަމަކު ވެސް އަޅު 

ދެންެމ   ޚިޔާލު  އަޅުަގނޑުެގ  ހުޅުވާލާނަން  އަޅުަގނޑު  ޚިޔާލުފުޅަކަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  ނިންމަން 

އެދިވަޑައި  ފުރުޞަތަކަށް  އެކުަގިއ.  ޗެޓްލޮްގަގިއ ހިއްސާކޮށްލެްއވުމާއި  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  ބޭފުޅަކު  ަގންނަވަން 

ނެތީތޯ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެދެން.  ރަނަގޅުތޯ؟ ޖައްސަވާލަދެްއވުން  މިޮގތް  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ؟ )އެހެންވީމާ، 

އުޅެނީތޯ މައްސަލަެއއް  މައިކެްއަގއި  ނުކުރަްއވާ.  އިޝާރާތެއް  ބޭފުޅަކު  ވާހަކަ؟ އެްއވެސް  ދައްކަ  ތި އަޅުަގނޑު   

އޮތީތޯ އަޑުނީވޭޮގތެއް  އެީއ  ؟ ބޭފުޅުންނަށް  ޗެޓްލޮްގަގއި.  ލިޔުއްަވއިފި  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

 މި އެރުވީ ފުރުޞަތު އިނޭގތޯ.؟ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއަގތީތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

މުޤައްރިރު.   ވީވަރަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ  އަދިެވސް  ދެން  ޓައިމްލައިން.  ހީވަނީ  ރަނަގޅުހެން  އަޅުަގނޑަށް 

އަވަސްކުރެޭވކަހަލަ ޮގތަކަށް ޮގއްސިްއޔާ ރަނަގޅު. މިހާރު ޮއތްޮގތް ވެސް ޯގހެއްނޫން ހަމަ. އަޅުަގނޑަށް މައްސަލައެއް  

 ނެތް މިހާރު އެ އޮތް މުއްދަތުަގއި އެކަން ކޮށް ނިންމާލާކަށް.

 

  ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އާދެ!   މަސައްކަތްކުރާނީ.  ެއޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތިއްޔާ  އިޢުތިރާޟެއް  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  އެހެން 

ބަލަނީ   މި  އަޅުަގނޑުެމން  ޮގތުން  ސުންަގޑިެއއްެގ  ނިންމާލުމުެގ  ބިލު  މުޅި  ސުންަގޑިައކީ،  ވަނަ   23އެހެންވީމާ، 
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އަޅުަގނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ ދުވަސް މިމަހުެގ އެއީ ސަޓަޑޭ. ހޮނިހިރު  ދުވަސް. މުޅި ބިލު އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަން 

ފަރާތްތަކާ  ބޭނުންވާ  ބައްދަލުކުރަން  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  އެކުަގއި  ހޯއްދެުވމާއި  ޚިޔާލު  ފަރާތްތަކުެގ 

ކިބައި މެންބަރުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ދެން  ެއކުގައި.  ސާފުކޮށްލަން ބައްދަކުރެްއވުމާއި  ން 

އަދި  އެދޭނީ  ހުށަހަޅާނީ،  ލިޔާނީ،  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓް  މެދުަގއި  ބިލާއި  މި  ކޮންތަންތަނަކަށްތޯ 

ެއީއ   ކޮންފަރާތްތަކަކަށްތޯ  ދޭނީ  ދަޢުވަތު  ކޮމެޓީަގއި  ޓަކަިއ  ބައްދަލުކުރުމަށް  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ލަޠީފަށް  މެންބަރު ޙަސަން  ިއއްޒަތްތެރި  ޚިޔާލުފުޅަކަށް އެދޭކަމެއް.  ންެގ 

 އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 

ުގޅޭޮގތުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ބޭނުން މިކަމުަގއި މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި އި ޞްލާޙުތަކާ 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެްއފަރާތަކަށް. ދެން ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން.  

ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް. ދެން އެއާއި ެއކީަގއި މިހާރު މި ހިނަގމުންދާ ކަންކަމާއި ވަރަށް 

އޮ ުގޅިފައި  އެހެންނަމަވެސް،  ބޮޑަށް  ނޫން.  މިކަމަކަށް  ދެން ސީދާ  އެީއ  އޮޕީނިއަނެްއ.  އެލް.ޖީ.އޭެގ  ކަމަކަށްވާތީ  ތް 

ވެދާނެ.  ކަމަކަށް  ެއއީ ރަނަގޅު  ބަލާލުން  ެއްއޗެއް އޮތްތޯ  ބޭފުލުން ވިދާޅުވާނެ  ކުރުމުަގިއ އެ  މިކަން  އިދާރީޮގތުން 

. އެހެންނަމަވެސް، ލިޔުމުން ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ެއ  އެއީ ކޮންމެހެން ކޮމިޓީއަށް ެއ ބޭފުޅުން ހާޒިރުާވކަށް ނޫން

ބޭފުޅުންެގ ބަހެއް މީަގއި ހޯދާލުން މުހިންމުވެދާނެތީ އެލް.ޖީ.އޭ ވެސް ހިމަނާލަން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްަމންޓް  ާއއި  ޕީ.ޖީ  އެއީ  މުހިންމު.  ވަރަށް  ފަރާތް  ތިން  މިދެންނެވި  ކުރިން 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ދެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް. ތެންކް ޔޫ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ ފާހަަގކުރަްއވައިފި އެލް.ޖީ.އޭެގ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެން ބިލަށް ކޮމެންޓަކަށް 

 ؟ ފޮނުވަން ތި ވިސްނުންފުޅު ހުރީއެދިތޯ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 
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އާދެ! މި ބިލުަގއި އެބަބުނޭ ފުލުހުންނަށް މިސާލަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ތަނެްއަގއި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި  

އެ އޮތްޮގތަށް  ާގނުނުަގއި  މި  ތާކަށް ބެހެއްޓިދާނެކަމަށް  ދަށުަގިއވާ  ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ  ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު  މީހަކު   

ސާފުކޮށްލަން  ައޅުަގނޑުމެން  އިން  އެލް.ޖީ.އޭ  ހިތަށްއެރީ  ައޅުަގނޑު  އެކަމުަގއި  ދެން  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ނުެގންދެވޭ 

މުހި ެއއީ  ދެނެަގތުން  އެކަންކަން  މިންވަރާއި  ހުރި  ތަންތަން  ެއކަހަލަ  ކަންނޭނޭގ  ވެދާނެތީ  ރަނަގޅު  ކަމަކަށް  ންމު 

އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ކުރީަގއި ތި އިޝާރާތްކުރި ތިން ތަނަށްވުރެން މުހިންމުކަން ބޮޑެއްނޫން ކޮންމެހެން 

ޮގތުަގިއ   ތަނެއްެގ  މުހިންމު  އެހާ  ޮގތުން  ސާފުވެލުމުެގ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއޮގތުން،  އެހެންވީމާ،  އެލް.ޖީ.ޭއއެއް. 

 އެލް.ޖީ.އޭެއއް. ދެކެނީއެއް ނޫން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުރިހާ   ބެލުމަށްފަހުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އެ  ހުރިޮގތެއް  ޚިޔާލު  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި އެހެން  ެއއާއި  އާދެ! ދެން 

ދެއްތޯ ޕްރޮސެ؟ ކަމެއް ނިންމާނީ  ފާހަަގކުރެވޭނެ  ހަމަަގއިމު ވެސް  ޮގތުަގއި  ެއއްތަނެްއެގ  އެހެންވީމާ،  ކިއުޓަރ  ދެން 

ޖެނެރަލް ވެސް ބައްދަލުކުރާ ބޭބޭފުޅުންެގ ތެރޭަގއި. އަދި ބަންޑާރަ ނައިބުެގ އޮފީހުން ދެން ކޮމެންޓަކަށް އެދިއެއްނޫން  

ބަންޑާރަ   ތެރޭަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ބައްދަލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ލިޔާނީކީ.  ސިޓީެއއް  އަޅުަގނޑުމެން 

ބިލާއި މެދުަގއި އަންނާނެ އެކިއެކި ޚިޔާލު  ނައިބުެގ އޮފީސް ކިހިނެއްތޯާވނީ  ހިމެނުން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އަދި މި 

ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ޚިޔާލު އަދި ެއ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރީމަ 

އަ އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  މި  ކަމަށް  ބިލަކަށްވެެގންދާނެ  ކޮމްޕްލީޓް  އޭ.ޖީެގ  މި  ދުވަހުަގއި  ބައްދަލުކުރާ  ޅުަގނޑުމެން 

ބޭފުޅުންނާ  ވެސް  ފަރާތުން  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދެން  ބައްދަލުކުރުމާއި  ބޭފުޅުންނާ  ވެސް  ފަރާތުން 

ބައްދަލުކުރުމާއި އަދި ހަމަ އެއާިއއެކުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން ފުލުހުންެގ ފަރާތުން ވެސް 

ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާތީވެ އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އަދި އެލް.ޖީ.އޭ ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވަންޏާ   އެ

އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނުން. އެހެންވީމާ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ވާހަކަފުޅު ދެންމެ ވިދާޅުވެފައި ނުވާތީވެ އަޅުަގނޑު މި  

މެން އެހެން  ފާހަަގކޮށްލީ  ވާހަކަދަްއކަން.  ނުކުތާ  މިކަމުަގއި  އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ބަރުންނަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހެންވޭރު
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ޚިޔާލާއި   އަޅުަގނޑުެގ  ދެން  މުޤައްރިރު.  ވެސް ޝުކުރިއްޔާ  ތަފާތުވުން  ޚިޔާލާ  ބޭފުޅުންެގ  އެހެން  ކުޑަކޮށް 

ދެން ވެސް    އެކަށީެގންވޭ.  ލޯޔަރުން  އުސް  ފުންނާބު  ފުދޭވަރަކަށް  ކޮމިޓީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  މިހާރު 

އަޅުަގނޑަކަށް ނު ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު  ޢާއްމުކޮށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސެއްެގ  އެކީަގއި. ދެން  ފެނޭ ވީޑިއޯ  ތިއްބެވުމާއި 

ކޮންފަރެންސްެގ ހުންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަޑަކާއިމެދު ެއއްެވސް ވަރަކަށް ވާހަކަދެކެވޭ ތަނެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވީޑިއޯ  

މިކަމަށް  ާގނޫނުތަކުން  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  ވާހަކަދެކެވޭއިރު  ފެށުމަށް  ޝަރީޢަތްތައް  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް 

ލުެގންނަމުންދާއިރު އެފަދަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސެއްަގއި ބޭނުންކުރެވޭ އާލާތްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީ މަުގފަހިވާ ޮގތްޮގތަށް ބަދަ

އަޅުަގނޑުމެން   ނުފެނޭ.  އަޅުަގނޑަކަށް  ދޭތަނެއް  ސަމާލުކަމެއް  މާބޮޑު  ފެންވަރާއިމެދު  އެޕްލިކޭޝަންތަކުެގ  އާއި 

އް ކުރުމުެގ އެންމެ ރައްކާތެރިޮގތަކީ އިންޓަރނެޓް އެބަޖެހޭ މިފަދަ ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސްތައް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތަ

ބޭނުންކުރެޭވ   ކޮންފަރެންސްތަކުަގއި  ވީޑިއޯ  ކަނޑައަޅައި  މެދުވެރިކޮށްތޯ  ލީސްލައިން  ޑޭޓާ  ނޫނީ  މެދުވެރިކޮށްތޯ 

އަޅުަގނޑުމެން  ހުއްދަކޮށްލުމަކުން  މިކަން  ާގނޫނުން  ައދި  ކަނޑައެޅެން.  ވެސް  ބޭންޑްވިތް  މިނިމަމް    އުސޫލުތަކުެގ 

ވީޑިއޯ   މިފަދަ  މެދުވެރިކޮށް  ވުޒާރާ  ބެހޭ  ޓެކްނޮލޮޖީއާ  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުފުދޭ.  ެއކަމެއް  ދެކޭޮގތުަގއި 

ވެސް   ކޮބައިތޯ  ސްޓޭންޑަޑަކީ  މިނިމަމް  ބޭނުންކުރާނެ  ުމއައްސަސާތަްއ  ދައުލަތުެގ  މި  ދެން  ކޮންފެރެންސްތަކުަގއި 

ކަުމގައި ދެ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ވިސްނޭ.  މިސާލެއް  އަޅުަގނޑަށް  ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  މިދަންނަވަނީ  މިހެން  ން 

ކޭބަލްތަްއ   އޮތް  ވަޅުލާފައި  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކަންކަން  މާލޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީ.  މި  ފެންނަން  ެވސް  މާލޭަގއި 

ލާފަ. އެހެންވީމާ، މިިއ  އެންމެ ކޭބަލަކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ދިހަ، ފަނަރަ، ފަންސާސް ކޭބަލް މަުގތަކުަގއި އެބައޮތް ވަޅު

އެްއވެސް ޮގތަކަށް ޕްލޭނެއް ނުކުރެވި މިޮގތަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްެގން ކަންކަން ކުރުން ކުރިއަށް ޮގސްފި ކަމަށް 

ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަދި މީެގ ފަހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މާބޮޑުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެ. ދެން މި  

 ބަރުންެގ، އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު ވެސް ހުށަހަޅާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީެގ މެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބިލަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހިތުން  ައޅުަގނޑު  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! 

މިވަުގތު  ނިންމާނީ.  ބިލު  އަޅުަގނޑުމެން  ރިޢާޔަތްކުރެިވެގން  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ެއ  މަޝްވަރާކުރެވޭއިރުަގއި 

ފަރާތްތައް   ސާފުކުރާނެ  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީެގ  ކަނޑައެޅުާމއި  ސުންަގޑި  މީެގ  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ފަރާތްތައް ބައްދަލުކުރާނެ  މެންބަރުން އެ ކަނޑައެޅުާމއި އަޅުަގނޑުމެން  ިއއްޒަތްތެރި   ކަނޑައެޅުުމެގ ކަމެއް. ދެންމެ 

ފާހަަގކުރެްއވި   އެ  ދެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ބައްދަލުކުރާނެ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެްއވި 
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ލަން ބޭނުންވޭ.  ފަރާތްތަކާއި މެދުަގއި އެހެން  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅު ހުރިޮގތެއް އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަ ދު ޙުސައިންޢުިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަނވިލި

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ތަންކޮޅެއް ލަހުން މިޖޮއިންކުރެވުނީ. އެހެންީވމާ، ކުރިއަށް ޮގސްފައި އޮތް 

މަޝްވަރާކުރާނެ ހިސާބެ ބެހޭޮގތުން  ބިލާ  ކަނޑައެޅުމާިއ  ސުންަގޑި  ދެން  މިއަދު  އެހެންނަމަވެސް،  ނޭނޭގ.  އް 

ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން. ދެން އޭަގއި ހަމަ ސުންަގޑި، މި ބިލަކީ ާގނޫނުއަސާސީެގ މާއްދާތަކާއި އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް  

 އިރު...  ބަލާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މި  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  އެނގިވަޑައިަގތީ.  ތި  ދެން  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ދަންނަވައިލާނަން  ވާހަކަެއއް 

މަޝްވަރާކުރަނީ ސުންަގޑިއާ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރާނެ ފަރާތްތަކާއި ކޮމެންޓް ހޯދާނެ ފަރާތްތަކުެގ 

ަގއި ވާހަކަދެއްކުމެްއ ނޫން ައދި ކުރިއަށް މި ދަނީކީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ. އަދި ބިލުެގ މަޢުޟޫޢު 

ފަރާތްތަކަކާއި  ހުށަހަޅާނެ  ޓަކަިއ  ހޯއްދެއްވުމަށް  ކޮމެންޓް  މީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެބައޮތްތޯ  ކޮމެންޓެއް  މެންބަރުެގ 

 ؟ މެދުަގއި އެބައޮތްތޯ ެއއްެވސް ޚިޔާލުފުޅެއް

 

 ކަދެްއކެވުން: ވާހަ ދު ޙުސައިންޢުރާެގ މެންބަރު ސަިގލި ދާއިނވިލި

ބޭނުންކުރެްއވި   ހޯއްދެވުމަށް  މަޝްވަރާ  ބިލުތައް ވެސް  އެހެން  ކޮމިޓީން  ޖުޑިޝަރީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޢާއްމުކޮށް  ދެން 

މަޢުލޫމާތުތަްއ   ބިލުތަކެއްެގ  ހަމަ  ވެސް  ކުރިން  މީެގ  އެއީ  ރަނަގޅުވާނެހެން.  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ފޯމިއުލާ 

ތަކަކަށް. އެހެންވީމާ، އެޮގތުެގ މަތީން ހަމަ ކުރިއަށް ެގންދިޔައިމަ އަޅުަގނޑުމެން ކަލެކްޓްކޮށްފަިއވާނީ ދެއްތޯ މަޢުޟޫޢު

ރަނަގޅުވާނެ. ދެން އެ ސުންަގޑި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ އެ ފެންނަ ރަނަގޅު ޓައިމްލައިނަކަށް އަޅުަގނޑު  

 ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ފުރުޞަތު އެރުވުމުެގ  

ސާފުކުރުމުަގއި  މަޢުލޫމާތު  އެބަވޭ.  މިސްވެފައި  ެއއްކަމެއް  އޮތް  ނޯޓުކޮށްލާފައި  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  ދެންމެ  ކުރީަގއި 

ލިޔާ ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓް  ބޭފުޅުން   އަޅުަގނޑުމެން  ތި  މެދުަގއި  ހިމެނުމާއި  ކައުންސިލު  ބާ  ތެރޭަގއި  ތަންތަނުެގ 

މި ޖެހޭ އެއް  ހިމަނަން  މި  ބާ ކައުންސިލު  ބޭނުން. އެއީ  ޮގތް ސާފުކޮށްލަން ވެސް އަޅުަގނޑު  ދެކިވަޑަިއަގންނަވާ 

ކަންތަ ދާއިރާެގ  ޝަރުޢީ  ޝަރީޢަތްތަކާއި  ޝާމިލުވާނެ.  ިމކަމުަގިއ  ވަކީލުން  ާގނޫނީ  ހިނާގޮގތާިއ  ސަބަބަކީ  އްތައް 

މެދުަގއި. އެހެންވީމާ، ބާ ކަުއންސިލުެގ ވިސްނުންފުޅެއް މި ބިލާއި މެދުަގިއ އޮތްޮގތް ވެސް ދެކިލުމަކީ ެއއީ މުހިންމު 

ދޭތެރޭަގިއ  މިކަމާ  ވެސް  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  އެބަފެނޭ.  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ 

 ލާލަން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.ދެކިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެއް ބަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒަރީރު  ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ފުރުޞަތު މި ހޯދީ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ 

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމަ އެއާިއއެކު އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މުޤައްރިރު ތިޔަ ހުށަހެޅުއްވި  

ހަަމ   ހޯދުމަކީ  އިރުޝާދު  ބޭފުޅުންެގ  ެއ  ާއއި  ލަފަ  ަވކީލުންެގ  ާގނޫނީ  ބިލަކަށް  މިފަދަ  ފާހަަގކުރެްއވި  ދެންމެ 

ން. ެއހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ޙަސަން  ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެ

މަޢުލޫމާތާއި  އަޅުަގނޑުމެން  ހިމެނިެގންދާޮގތަށް  ކައުންސިލު ވެސް  ބާ  ހުށަހެޅުމަށް އިތުރަށް  ހުށަހެޅުްއވި  ލަޠީފް އެ 

ލޫމާތު ހޯއްދަވާ ޓީމުެގ ކޮމެންޓް ހޯދުމުަގއި މި ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބައްލަަވއި އެ މަޢު

 ތެރޭަގއި އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނިެގން ކުރިއަށް ދިއުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިަވުގތު ިއއްޒައާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 

 : އްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުންމެންބަރު މުޙަފޭދޫ ދާއިރާެގ 

މުޤައްރިރު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމުގައި، ެއޓޯލްސް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

ބަހުރުވަިއން މިހާރުެގ  ިމނިސްޓްރީ  އެޓޯލްސް  ބަހުރުވައިންނަމަ  ޒަމާނުެގ  ކުރީ  ދެން މިނިސްޓްރީ،  އެލް.ޖީ.އޭ.  ނަމަ 

ކަމެއްެގ  ހުރިހާ  މިހާރު  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އެލް.ޖީ.އޭ  ެގންދަވަނީ  އަދާކުރަްއވަމުން  ރޯލް  މިނިސްޓްރީެގ  އެޓޯލްސް 
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ެއްއވެސް   އެލް.ޖީ.ޭއެގ  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީެގ  އެޓޯލްސް  އަޅުަގނޑަކަށް  ެއހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަވަމުންދަނީ.  ތެރެއިން 

މިކަމަކުން   ތަނެްއަގއި  ރޯލެއް  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  ހޯމް  ނުކުރެވޭ.  ޤަބޫލެްއ  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަަމކަށް  އޮތް 

ހޯމް  ބަދަލުަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  އެޓޯލްސް  ނުވަތަ  އެލް.ޖީ.އޭ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޮތީމާ  ކަމަށް  ބަންދުކުރެވިދާނެ 

ޢަމަލުކުރައްވާނީ   ބޭފުޅުން  އެ  މިކަމުަގއި  ލަފައެއް  ބުއްދިވެރިވާނެހެން. މިނިސްޓްރީެގ  މާ  ސާފުކޮށްލުން  ކިހިނެއްތޯ 

ެއ   ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް  ލަޠީފްެގ  ޙަސަން  ެމންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ، 

ެއއަށް   ފެންނާތީެވ  އަޅުަގނޑަށް  ފޮނުވުމަށް  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު  މި  ހިމަނައިެގން  ކައުންސިލު  ބާ  ހުށަހެޅުއްވި 

 ކޮށްލަންެވެގން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ތާއީދު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ 

މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ  ދައްކާތީ  ވާހަކަ  ބެހޭޮގތުން  ފަރާތްތަކާ  ެގންނާނެ  މި  އަޅުަގނޑު ވެސް   .

ފެންނަ ޮގތުަގއި އޭ.ޖީ، ޕީ.ޖީ، ޑީ.ޖޭ.އޭ އަދި ދެންމެ ނިހާދު ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ފަދަިއން ހޯމް މިނިސްޓްރީ ދެން  

ުގޅޭ ބަެއއް ހިމެނޭތީ ފުލުހުންެގ ބަހަކާ އެކީަގއި އަދި ބާ ކައުންސިލު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުހެން.   ތަޙުޤީޤާ 

ފެންނަ  ވެސް  ައޅުަގނޑަށް  ބަހެއް  އެލް.ޖީ.އޭެގ  ުގޅިެގން  ބިލާ  މި  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ވެސް  ނިހާދު  ދެން 

ބަހެއް    ޮގތުަގއި މުހިންމު ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އޭަގއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކުެގ

ބަންދުކޮށްެގން   މި އޮންނަނީ  މީަގއި  ޮގތުަގއި  ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކުެގ  މުހިންމު. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން  މީަގއި 

ހިމެނިފައި  ބޮޑަށް  މީަގއި  މުއްދަތުތަކެއް  މިއަންނަ  ބަންދުކުރީމަ  އެހެންވީމާ،  ޕޮލިހުން.  ޢާއްމުކޮށް  ތަހުޤީޤުކުރަނީ 

އަޅު  އެހެންވީމާ،  މުހިންމުހެން  މިއޮންނަނީ.  މިކަމުަގއި  ވެސް  ބަހެއް  ފުލުހުންެގ  ވެސް  ކޮންމެހެން  ހީވަނީ  ަގނޑަށް 

ހޯދާލުން. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ވެސް ނުފެނޭ އެލް.ޖީ.އޭ މި ބިލާ ުގޅިެގން ބަހެއް ހޯދާލަންޖެހޭ ކަމަކަށް. އެހެންވެ ެއ  

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  

 

 : ހަކަ ދެްއކެވުންރިޔާސަތުން ވާ
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ އެހެން ދެ މެންބަރަކުެގ ޚިޔާލުފުޅުަގއި އެލް.ޖީ.ޭއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމެންޓް 

އަޅުަގނޑު   ޮގތުން  އެްއޮގތްކޮށްލުމުެގ  އެކުަގއި  އުޅޭތީއާ  ތަފާތުވުމެއް  ޚިޔާލު  ހިމެނުމާއިމެދު  ތެރޭަގއި  ފަރާތުެގ  ހޯދާ 

ޞަތު އަރުވަން ކިހިނެއްތޯ ދެން ހަދާނީ މި އެލް.ޖީ.އޭ ހިމެނުމަށް އެއް އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރު

ޚިޔާލުފުޅު  މިވަުގތުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތުަގއި.  ޮގތެްއެގ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ހުށަހަޅުވާފައިވޭ  މެންބަރަކު 

 ރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އެްއޮގތްކޮށްލުން ެއއީ އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 : ފް ވާހަކަދެއްކެވުންޠީމެންބަރު ޙަސަން ލަހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ފަހުން ވެސް ދެންނެވިން އެލް.ޖީ.އޭ ޙަޤީޤަތުަގއި ހުށަހަޅާފައި އެ އޮތީ ކީްއެވެގން 

ން ކަމެއް ކަމުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެިވން. އެހެންވީމާ، އެލް.ޖީ.ޭއ  ކަން. ދެން އެއީ އެހާ މުހިންމު ކަމއް ނޫ

އުނިކުރުން ެއއީ އެްއވެސް މަްއސަލައެއް ނޫން. އެކަމަކު ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު ބަެއއް  

ދެކެަވޑަިއަގ ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  މި  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ފާހަަގކުރައްަވއިފި  އިޞްލާޙާ  ބޭފުޅުން  މި  ނުވަތަ  ޮގތެއް  ންނަވާ 

ުގޅޭޮގތުން ދެކެަވޑަިއަގންނަވާނެ ޮގތެއް މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގއި ހޯދަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމަށް. 

އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަދެްއަވިއފިއްޔާ ކީްއވެެގންތޯ ބަންޑާރަ ނައިބު. އުސޫލެއްެގ ޮގތުން  

ބަންޑާރަ ނައިބު ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިަގންނަވާ މި ހުރިހާ ބިލްތަކެއް ތަޞްދީޤުކުރުމުެގ ކުރިން އެ ބިލުަގއި މަްއސަލަ 

އޮތިްއޔާ. އެހެންނޫން، މި ކުރާ ކަމަކީ ާގނޫނަކާ ޚިލާފުވާ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ދެން މިއީ ރަނަގޅު ކަެމއްތޯ ބަލައިލާކަށް  

ައޅުަގނޑުމެ އަރިހުން  ނައިބު  އެދެން  ބަންޑާރަ  އެހެން  ކޮމިޓީން  ހުރިހާ  އެދޭކަށް.  އެހެން  ކަންނޭނެގ  ނުވާނެ  ން 

ހިތަށްއެރީ   އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ކެނޑިެގންދާނެ.  ބޭނުން  ނުވަތަ  ބާރު  ޖެނެރަލްެގ  ކައުންސެލް  ދެން  ފަށައިފިއްޔާ 

އްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އޭެގ ސަބަބު ވިދާޅުވެދެއްަވއިފިއްޔާ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާނަން. އެހެންނޫން ކަމަށް ވެ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ   ެއހެންވީމާ،  އިޞްލާޙުވީމަ.  ާގނޫނުެގ  އިޖުރަޢާތުެގ  ޖިނާޢީ  ޚާްއޞަކޮށް  ކަމަކަށް.  އޮތް  ސަބަބެއް 

ޖެނެރަލް އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ އެހެންވީމާ. ބޭފުޅަކު އަޅުަގނޑަށް އެކަން ސާފުކޮށްދެއްަވއިފިްއޔާ އަޅުަގނޑު އެކަަމކަށް 

މަރުޙަލާއެއްަގިއ  ތާއީދުކުރާ ފަހުެގ  އޭެގ  އެހެންނޫން،  ހޯދަން.  މަރުޙަލާަގިއ  މި  ލަފާ  ނައިބުެގ  ބަންޑާރަ  ނަން 

މަވެސް، ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރެވެމުންދާއިރު  މެއް. އެހެން ނައަޅުަގނޑުމެން އެ އޮޕީނިއަން ހޯދަންޏާ އެއީ އަދި އެހެން ކަ 

އޮޕީނިއަން   ނައިބުެގ  ދެން  ބަންޑާރަ  ެއއީ  ކުރުން  ކަންތައް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ޮގތަށް  ހޯދާ  ދޭތެރެދޭތެރެއިން 

ހީނުވާތީ   އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ކަެމއް  ރަނަގޅު  އެއީ  ފަށައިފިއްޔާ  ކުރަން  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ސަޤާފަތެއްެގ 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފެއްޓިއިރު ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލިން މި ބިލުަގއި ކޮމެންޓް ހޯދާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ފަރާތްތަކުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދެން އެ ބިލަކީ ސީދާ ބަންޑާރަ ނައިބުެގ އޮފީހުން ފޮނުވާފަިއވާ ބިލެއް. ދެން އެ 

އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  މެދުަގއި  ވެސް.  ބިލާ  އަޅުަގނޑަކަށް  ނުފެނޭ  ކަމަކަށް  ޖެހޭނެ  އެދެން   

އެހެންވެ ެއކަން އަޅުަގނޑު ެވސް ފެއްޓިއިރުަގއި ވެސް ފާހަަގކޮށްލިން. ކޮމެންޓް ހޯދާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރޭަގއި ބަންޑާރަ  

ދާއިރުގަ  ރިިވއުކުރަމުން  ބިލު  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ނުހިމެނޭ.  ވެސް  އޮފީސް  އި،  ނައިބުެގ 

ސަބަބުން  ބަދަލުެގ  ެގންނަ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ިއތުރަށް  އަންނައިރުަގއި  ބަދަލު  ބިލަށް  އެ  ރިވިުއކުރުމަށްފަހުަގއި 

ޮގތްވޭތޯ   ގެއްލި  މަޤްޞަދު  އެ  ނޫނިއްޔާ  ގެއްލި  އޮރިޖިނަލިޓީ  ބިލުެގ  ހުށަހެޅި  އެ  އޮފީހުން  ނައިބުެގ  ބަންޑާރަ 

މެދުަގއި   ނިންމުމާއި  ނިންމާ  ހުރިތޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިޢުތިރާޟްތައް  ެއ  ކިހިނެއްތޯ  ދެކެަވޑަިއަގންނަވަނީ  ދެން 

ކިހިނެއްތޯ ބަިއވެރިކޮށްލުން  ބައްދަލުވުުމަގއި  ދެންނެވި  މި  ޓަކައި  އަޅުަގނޑުމެން ؟ ބަލާލުމަށް  ބަްއދަލުވުމަށް  އެ 

ައއިއްސަހެން  ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، ޮގވާލާއިރުަގއި އޮންނާނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ ވިސްނުން މި ބިލާ މެދުަގއި 

އޭަގ ހުރި ެއްއވެސް ފަންޑަމެންޓަލް ކަމަކަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ައއިއްސަ އޮތިްއޔާ ެއކަމާ ދޭތެރޭަގއި ދެން ބަންޑާރަ  

ނައިބު ދެކެވަޑައިަގންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ އެ ކޮމެންޓް ޭއެގ ތެރޭަގިއ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ވެދސް އަޅުަގނޑުމެން 

މިހާރު  ބައްދަލުކުރަން   ފަރާތް  ތިން  މި  އަދި  އެބަހިމެނޭ.  ޑީ.ޖޭ.އޭ  އެބަޮއތް.  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި 

ތެރޭަގިއ   ފަރާތްތަކުެގ  ހޯދާ  ކޮމެންޓް  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  ހިމެނިފައި  ބޮޑަށް  ތެރޭަގިއ  ފަރާތްތަކުެގ  ބައްދަލުކުރާ 

.އޭ ާއިއ ބާ ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ާއއި  ސިޓީ ފޮނުވަިއެގން ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލާއި ޑީ.ޖޭ

؟ ދެން މިހާރު ހޯމް މިނިސްޓްރީ ކަމަށް އެބަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވޭ. އެހެންވީާމ، ކިހިނެއްތޯވާނީ ެއޮގތް

އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބުެގ އޮފީހުން ައޅުަގނޑުމެން ކޮމެންޓަކަށް އެދިއެއް ހުށަހެއް ނާޅާނަން ސިޓީއަކުން  

މި ފޮނުވާ ޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސަްއކަތް، ބިލުެގ މަސައްކަތް ވޯކްއައުޓްކުރުމަށްފަހުަގއި ދެން  

ދެންނެވި   މި  ބަލާލަން  ހުރީ  ޚިޔާލު  ކަމުަގއި  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ކިހިނެއްތޯ  ނިންމުންތައް  ނިންމި  އަޅުަގނޑުމެން 

ކޯލްކުރާއި އިްއޒަތްތެރި މީޓިންގއަށް  އަސްލު.  ނުކުތާއަކީ  ފާހަަގކޮށްލި  ައޅުަގނޑު  ކިހިނެއްތޯ  ދަންނަވާލުން  ރުަގިއ 

ޗެޓްަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  އެދިވަޑައިެގންފައި  ފުރުޞަތަކަށް  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  މެންބަރު... 

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވޭ.  އެބަ  ދެއްތޯ. ވާހަކަފުޅުތަކެއް  ހިނާގ  ނިންމަވާލަމާ  ޮގތެއް  މިއަށް  ން 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ   ދެކެވުނީ  މިވާހަކަ  ތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ހޯދާ  ކޮމެންޓް  ލިޔެެގން  ސިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު 
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ޖެނެރަލާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ބާކައުންސިލާ އަދި ޕޮލިހާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ. އެީއ  

ބައްދަލުކުރާނީ   ައޅުަގނޑުމެން  އެއާއިެއކުަގއި  ހަމަ  އަދި  ޮގތުަގއި.  ފަރާތްތަކުެގ  ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ކޮމެންޓް  ލިޔުމުން 

ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޖެނެރަލާއި  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ސީދާ  ެއއީ  ބޭފުޅުންކޮޅަކާ.  މަދު  ތަންކޮޅެއް 

އެ  ތަފާތުވާ  ޚިޔާލު  އޮތީ  މި  ދެން  ހިމަނާނެތޯ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ.  އޮފީސް  ނައިބު  ބަންޑާރަ  އެއީ  އްތަންކޮޅު. 

ބައްދަލުކުރާ ފަރާތެއްެގ ޮގތުަގއި. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެޮގތަށް ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ެވސް  

އެ މެންބަރުން  ިގނަ  ނުހިމެނުމަށް  އޮފީސް  ޭއ.ޖީ  އެހެންވީމާ.  އިނޭގތޯ.  ެއކަމުަގއި  ނެތް  ޮގތަށް އިޢުރިތާޟެއް 

 ؟ ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީނަމަ ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނީ. އެންމެ ރަނަގޅުތޯ

 

 ނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލި

 ؟މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައި އޮތީ. ކުރިއަށް ެގންވަންތޯ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ. ކުރިއަށް ެގންދަާވ. 

 

 ނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލި

ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަންވެެގން.   އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިލެއްވީ އެމް.ޕީ ޙަސަން ލަޠީފް އެ ދެއްކެވި ވާހަކަ 

 އޮތް ތަޖުރިބާައކީ ދައުލަތުން އެހެން އެ އަންނަ ބިލުތައް އެ އަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ކުރީަގއި ވެސް ކޮށްފައި

ބަލާލުމެއް ނެތި. މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާ އަދާކުރުުމެގ ތެރޭަގއި ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން އެ ޑްރާފްޓްެވެގން 

ސްކޭން ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮފީހުން  ނައިބު  ބަންޑާރަ  އަންނަނީ  އަންނައިރު  ބިލު  އަޅުަގނޑުމެން   އެ  ކަން  ކުރެިވެގން 

އަޅުަގނޑުމެން   މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ހިފެހެއްޓުމަށް  ހަމަތައް  އޭެގ  ދެން  ޤަބޫލުކުރަނީ. 

ރައިޓްސް   ފަރުމާކުރުމުެގ  ޑްރާފްޓްކޮށް  ބިލު  އެ  ޮގތަށް  ނުކަޓާ  ބެލެންސް  ބާރުެގ  ތިން  ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނަނީ. އެހެންވީމާ، މި މަރުޙަލާަގއި އަނެްއކާ ބަންޑާރަ ނައިބު މީެގ ތެރެއަށް ވައްދައިފިްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮން

މީތި ހަމަ، މީެގ ކުރީެގ ބިލުތަކެއް ވެސް ހިނގައްޖެ ހަމަ ފާލުން ނެއްޓިެގން މި މަޖިލީހުަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  

ެގ ވާހަކައަށް. އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ ނަމޫނާ ދައްކަން ހަމަ އެދެނީ، ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ޙަސަން ލަޠީފް

ހަމަ   ދައުރު  މަޖިލީހުެގ  ޑްރާފްޓްކުރުމުަގިއ  ބިލުތައް  އެބަޖެހޭ  ކުރެވެން  ޕްރެކްޓިސް  މި  ރާއްޖޭަގއި  އެބަޖެހޭ، 
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ލުމަށް ޓަކަިއ  މިނިވަންކަމާއި އެކީަގއި ކުރިައށް ެގންދެވޭނެ ޮގތަކަށް ބައްޓަންކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ތާއީދުކޮށް

 އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ޚިޔާލުފުޅަށް ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެއް  

ވަ ކަމަށް  އިޢުތިރާނީނަނެތް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ނެތް  ޟެމަ  ތެރޭަގިއ  މި  އް  ބޭފުޅުންެގ  ބައްދަލުކުރާ  މައްސަލައިަގއި 

އަޅުަގނޑު ބަ އެއީ  ނުހިމެނުމަށް.  އޮފީސް  ނައިބު  އި  ންޑާރަ  އިނޭގތޯ.  ޟެތިރާޢުެވސް  ކަމެއް  ނެތް  އެހެންވީމާ،  އް 

އެއީ   މުހިންމު  ވަރަށް  އޮތުން  ނޯޓުކުރެވިފަިއ  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން 

އެދިވަޑަިއަގންނަވަނީ،   ޮގތުން  ދެއްކެވުނު  ވާހަކަފުޅު  ދެންމެ  ހިމެނުމަށް  މިހާރު  ތެރޭަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ބައްދަލުކުރާ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް   ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޖެނެރަލާއި  ޕްރޮސެކިއުޓކަރ  އެދިވަޑައިަގންނަަވނީ  މެންބަރުން 

ބަ ހަމައެކަނި  ެއއީ  ސާފުކުރާ،  މިވަުގތު.  މަޢުލޫމާތު  ލިޔެެގން  ސިޓީ  އެހެންނޫން،  ޮގތުަގއި.  ފަރާތްތަކުެގ  އްދަލުކުރާ 

ބަންޑާރަ   އެކަމަކު  ހިބެނޭ.  އެބަ  ފަރާތްތައް ވެސް  ހުރިހާ  ދެންނެވުނު  ކުރިން  ތެރޭަގިއ  ފަރާތްތަކުެގ  ހޯދާ  ކޮމެންޓް 

އެހެންނޫންތޯ ނުހިމެނޭ.  އޮފީސް  ނިމުނު؟ ނައިބުެގ  ެއޮގތަށް  ނެތިއްޔާ  އެހެންވީމާ،  އިޢުތިރާޟެއް  ބަލަމާ.  ކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ދެން ކުރިއަށް ދާނަން. ބިލާ މެދުަގއި އަޅުަގނޑުެމން ކުރިއަށް ދާއިރުަގއި ކޮންިއރަކުތޯ ބިލުެގ މަސަްއކަތް 

ތި  އަދި  އާއި  ެގންދަންވީތޯ  ކުރިއަށް  ފައްޓައިެގން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިރޭަގއި  މިހާރު،  ފަށާނީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ރަނަގޅު.  ބޭ އެންމެ  ެގންދެވިޔަސް  ދެއްވަމުން  ބިލާއިމެދުަގއި  އެ  ޚިޔާލުފުޅުތައް  އޮތް  މިވަުގތު  ފުޅުންެގ 

ނެތުމާއިއެކު   ވަުގތު  ދެިވދާނެ  އެހެނެއް  ބަލަމުން  މާއްދާއެއް  ފަހަރަކު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިރޭަގއި  އެހެންނަމަވެސް، 

ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ ބޭފުޅަކުެގ ޚިޔާލުފުޅެއް ލިޔުްއވަިއ  އެޮގތަށް ކުރިއަށް ނުެގންޮގސް އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން  

ހުރިހާ   ޮގތަކަށް  ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ބިލާއިެގން  ހުރިހާ  ދުވަހަށް  މީޓްކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ނޯޓުކުރަްއވަިއެގން 

ޮގތަކަށް ތަްއޔާރުެވވަޑަިއެގން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް އަ ޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ.  މާއްދާތަކަކާިއއެކު ކުރިއަށް ދެވޭނެ 

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ އެްއކަަމކީ މި ބިލު އައިމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ބިލު  

ިއއްޒަތްތެރި   ބައެްއ  ަމދަނީ،  އެހެންނަމަވެސް،  ެގނެވެނީ.  އިޞްލާޙު  މި  ބިލަށް  އިޖުރަޢާތުެގ  ޖިނާޢީ  ހުށަހެޅުއްވީ. 

އަދި މައްސަލަތަކާ   މެންބަރުން  މަދަނީ  ބަޙުސްަގއި  ފާހަަގކުރިން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ހަނދާންވަނީ  އަޅުަގނޑު 

ކޮވިޑް  މި  ޮގތުން  ުގޅޭ  ކަންތަކާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ  އަދި  އެ    19ުގޅޭ  ހާލަތުަގއި  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  މި  ަގއި 

މެ މުއްތަދުތަކާިއ  ހުންނަ  ދެވިފައި  އެ  މެދުަގއި،  ނެތްކަން މުއްދަތުތަކާއި  ހޯދިފައި  ޙައްލެއް  އަދި  އެކަމަށް  ދުަގއި 
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ތުެގ ބިލެއްެގ ޮގތުަގއި އައުުމެގ  ޢާޖުރައިއަޅުަގނޑު ހިތަށް އައީ މި ބިލު މި ޮގތަށް ޖިނާޢީ    ކުރެވުނު.ނޑު ފާހަަގއަޅުަގ

ހީނަމަ  އިނަމައަ ހެންސިވް ެއްއޗެއް  ޮގތުަގއި ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން ެއއްކޮށް ކޮމްޕްރިާގނޫނެއް  ބަދަލުަގއި ސަންސެޓް  

ކަންކަނރަ މަދަނީ  އެއީ  ޖިނާޢީަގޅުވީހޭ.  އަދި  ޙައްލު  ދިމާވާ  މުެގ  އޭރުން   މި  އެކުވެެގން  ޙައްލާއި  މައްސަލަތަކުެގ 

އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް އެއްފަރާ ނިންމޭނެ ވަުގތުެގ ބޭނުން ހިފޭނެ ފުރިހަމަ ޮގތުަގއި. ަވުގތަކީ ވަރަށް ކުޑަ 

ނޑުމެން ވީހާ ވެސް އަވަސް ސްޕީޑެްއަގއި މިކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު  ވަުގތު ކޮޅަކަށްވާތީ އަޅުަގ

ިމ   ބާބު،  ދެ  މި  ޮގތުަގއި  ާގނޫނެއް  މި ދެންނެވިހެން ސަންސެޓް  އެްއކަމަކީ  ހިތަށް އައި  ފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑު 

ކާިއ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަްއ ހިމެނޭ ޮގތުން ދެބައި ހިމެނިެގން، މަދަނީ ަމއްސަލަތަކާއި ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަްއސަލަތަ

އަޅުަގނޑު   މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތެރި  ހިތަށްއެރި.  ރަނަގޅުީވހޭ  ވަރަށް  ައއިނަނަމަހީ  އުސޫލުތަކެއް  ސަންސެޓް 

ކޮމެންޓްސް  ޖެނެރަލް  ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތު  ވަނީނަމަ  ކަމުަގިއ  އޮތް  ޚިޔާލުފުޅެއް  ވެސް  ވަުގތު  މި  ބިލާމެދުަގއި 

އެންމެ  އެްއކޮށްލަ ކުރިއަށްދާނީ  މާއްދާައކުން  މާއްދާއަކުން  ފަހަރަކު  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  އިދެްއވުމަށް. 

ރަނަގޅަށް ތައްޔާރުެވެގން ހުރިހާ މެންބަރުން ވަޑަިއަގންނަވާ ދުވަހެއްަގއި. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޙަސަން 

 ން.  ލަޠީފް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަ

 

 : ފް ވާހަކަދެއްކެވުންޠީމެންބަރު ޙަސަން ލަހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ 

ހުރި   މާއްދާތަކުަގއި  ވަކިވަކިން  ދާއިރު  މާއްދާއަކުން  މާއްދާައކުން  ެވސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަންނަ   ދެން  ހިތަށްއެރީ  އަޅުަގނޑު  ޖުމްލަކޮށް  އެހެންނަމވެސް،  ެގންދާނަން.  އަރުަވމުން  ޚިޔާލުތައް  އަޅުަގނޑުެގ 

ންނަށް ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ދެން. އެހެންވީމައާ ރެއެްއަގއި ކަންނޭނެގ ެއކަން ކުރެވޭނީ ހުރިހާ ބޭފުޅު

ވެސް ެއކީަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ބައެއް ކަންތައްތައް. އެއީ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ފަހަރެއްަގއި އެ 

ޮގތަކަ މިކަހަލަ  ެގންުގޅުއްާވއިރު.  ބޭފުޅުން ވިސްނުންފުޅު  އެ  ކުރައްވަފާނެ  ުގޅިެގން ކޮންސިޑަރ  ޙާލަތަކާ  ދިމާވާ  ށް 

އެހެން  ދޫކޮށްލާފައި  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާ  ޢާއްމުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ވިޔަސް 

އުސޫލަކުން ކަންކަން ކުރާއިރުަގިއ ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ހުންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން. މިހާރު މިސާލަކަށް 

ލުންެގ ފުރުޞަތު ހަނިކޮށްލާއިރު އެ ނާޖާިއޒް ޮގތުަގއި އެްއވެސް ސަރުކާރަކަށް، މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު  ާގނޫނީ ަވކީ

ނުކުރާނެކަން. % އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ  ދެންނެވީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ނޫން  ވާހަކައެއް  ކުރާނެ  ެއ   100އެކަން  ޔަޤީން. 

ދެން ދީފިއްޔާ  ފުރުޞަތެއް  ެއކަހަލަ  އެކަމަކު  ނޫން.  ތެރޭަގއި  ވާހަކަެއއް  އޭެގ  ކަމެއް  ކޮށްފާނެ  މީހުން  ބަޔަކު   

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭނެކަން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙައްޤުތައް ހަނިެވެގން ދާއިރު މި 
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ލުަގއި އެބަ  ދައްކާ ވާހަކަައކީ އަނެއްކާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތު އެކަންޏެްއ ނޫން. މި ބި

ޙާލަތެއް. ެއއީ މިހާރު މެދުވެފަިއ މި ޮއތް ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތާއި އަދި ކާރިޘާތަްއ   2ބަޔާންކުރޭ އިތުރު 

މި   އެހެންވީމާ،  ބަޔާންކުރޭ.  އެބަ  ކަމަށް  ޮގތް  ޢަމަލުކުރާނެ  ވެސް  ޙާލަތުަގއި  އެ  ދެން  ޙާލަތުަގިއ    2މެދުވެރިވީމަ 

ޮގތްތަކަކަށް ކަންކަން ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ވީހާ ވެސް ހަނިކޮށް ވެސް ކަންކަން ކުރާ ޮގތު  ެގ ސަބަބުން ނުރަނަގޅު 

އަޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  ހަދަން.  ޮގތެއް  ނުހުންނަ  ހުޅުިވފައި  ފުރުޞަތުތައް  އެ  ބިލުން  މި  ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ޙަޤީޤަތުަގިއ   ވިސްނުމަކީ  ޖުމްލަ  ެއއީ  ފާހަަގކޮށްކަން.  ވާހަކަ  މި  އުސޫލުން ހިތަށްއެރީ  ޢާއްމު  މިހާރު  މިކަންކަން، 

ކަންކަން ނުކުރެވޭނެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެޭވ. އެހެންނަމަވެސް، ނިއު ނޯމަލްެގ ތެރެއަށް ފެތިެގންދާއިރު  

ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ވަކީލުންެގ  ާގނޫނީ  މިސާލަކަށް  ހުންނާނެ.  ކަންކަން  ބައެއް  ކުރަންޖެހޭ 

ޖަލްވަކި އަނެއް  ދެން  މާއްދާއަށް.  މި  ބައްދަލުން  އަނެއް  ވާހަކަ،  އެ  ެވސް  ވާހަކަ  ސާަގއި  އެ  ވެސް  ުވމުަގއި 

ވާހަކަ   ވަކީލުންެގ  ާގނޫނީ  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  ައޅުަގނޑު  މިަވުގތު  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭނުން.  ފާހަަގކުރަން 

ނި މި ކޮށްލަނީ ވިޑީއޯ ކޮންފަރެންސަކަށް މި ބިލުން. އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާއިރު ވަކީލުންެގ ފުރުޞަތު ޙަޤީޤަތުަގިއ ހަ

ވާހަކަ   އެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެެވސް  މުޢިއްޒު  މެންބަރު  ދެންމެ  މައްސަލައަކީ  ދިމާވާ  އޭަގއި  ހަނިކޮށްލީމާ  އެހެން 

އެހެންނަމަވެ ނޫން.  ވާހަކަެއްއ  ޝަރީޢަތުެގ  ިވދާޅުވީ  މުޢިއްޒު  ކޮންފަރެންސަކުން،  ވީޑިއޯ  ސް، ވިދާޅުެވއްޖެެވސްމެ. 

ސިއްރުކަން   އެ  އެހެންވީމާ،  ކަމަކަށް.  ެއއް  ވާހަކައެއް  ސިއްރު  އެީއ  ވާހަކަ  ދައްކާ  މުަވއްކިލާ  ވަކީލާއި  ވަކީލުން. 

މިސާލަކަށް،  އޯޕަންކޮށް  ވާހަކައަކީ  އެ  ވެސް  ވިޔަސް  ޙާލަތެއް  ނުރަްއކަލުެގ  ކުއްލި  ހިފަހައްޓައިދޭންޖެހޭނެ.  ވެސް 

ވަތަ ޕޮލިސްފައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޑުއިޭވ ޮގތަށް ދައްކާ  ކަރެކްޝަންސްަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ނު

އެއް  މުހިންމު  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ކަމެއް  ެވެގންވާނެ  ޙާލަތެްއަގއި  އެްއވެސް  ެއއީ  ނުވާނެ.  ވާހަކަައކަށްެވެގން 

ން ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ  ކަންތައް. އަނެއް ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ނިއު ނޯމަލްއަށްދާއިރު އަޅުަގނޑު ހިތު

ތެރެއިން   ކޮންފަރެންސިންގެގ  ވީޑިއޯ  ެއއްކަލަ  ރަނގަޅުޮގތަކީ  އެންމެ  ހަމަޖެހުމޭ  ތެރެިއން  މީެގ  އިންތިޒާމުތަކެއް 

 6މުވައްކިލާއި ވަކީލާ ބައްދަލުުވމަށް ދޫކޮށްލުމަށްވުރެ. މިސާލަކަށް، މާސްކް އަޅައިެގން އަންިގ ލައްަވިއެގން ގޮއްސަ  

ިއނޭގތޯ. އެ ނިއު ނޯމަލަށް  ބައްދަލުވެފައި އައިމަ ރަނަގޅުވާނެ  މީހުން  ދެ  ުމވަްއކިލާ  ދުރުމިނުަގއި ވަކީލާއި  ފޫޓު 

އަސާސީ   ވަރަށް  އެއަށްވުރެ  ކީްއވެެގންތޯއޭ  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ަގނެވޭ  އެްއޗެހި  ފިހާރަތަކުން  ޮގސް  އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑު ޮގތުަގއި  އެބަ  ކަމެއްެގ  ވީޑިއޯ  ބޫޤަމެން  ެއއީ  ބައްދަލުވުން.  ަވކީލާ  މުވައްކިލާއި  ލުކުރަންޖެހޭ 

އާކޮންފަރެންސަކަށް ދޫކޮށްލީމަ އަޑު ކެނޑެމުން ނުކެނޑެމުން ޮގސް ަގޑި ޖެހު ނ ނީމަ އެތާ ހުންނަ މީހަކު ބުނާނެ 

ަގޑި މާދަންއްހިޖެ  މިހާރު  ދެން  ހި  ނޫން  ޖެއޭ.  މިކަން  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ބައްދަލުވާނީ  ދުވަހުއޭ  ޮގތް.  އަނެއް  ނާގނެ 
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ވި ބައެއް ނުކުތާތައް މި ވިސްނުމުން މި ދެންނެ،  އް. އެހެންވީމާމުކަމެން، އެހެން ިވޔަނުދިނުން އެއީ މުހިއެހެންވީމާ

ދާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެިއން  ނޯމަލްެގ  ނިއު  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  ފާހަގަވާން.  އެބަޖަހޭ  އަޅުަގނޑުމެން 

އިން މި ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުަގއި މި ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ވެސް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް އަންނަން، އެ ވިސްނުމުެގ ތެރެ

ވިސްނުން ބަހައްޓަން ެއއީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ ހަމަ ހިތަށްއެރީ މި ަވުގތު ވެސް އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

މު ކޮމެންޓްސް  މާއްދާތަކަށް  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އަޅުަގނޑު  ެއ  ވަކިވަކިން  ބައްދަލުވުމެްއަގއި  އޮންނަ  ދެން  ޤައްރިރު 

 ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލީމަ އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ަވރަށް ބޮޑަށް މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި ހަަމ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ އެހެން ިއއްޒަތްތެރި  

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ.  ެގންދިއުމަށް  ައރުވަމުން  ޚިޔާލުފުޅެއް  އޮތް  ވެސް  ވަުގތު  މި  ވެސް  މެންބަރުންެގ 

 ސަޢުދު. 

 

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިގލި ދާއިރާެގ ވިލި

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ހަމަ އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ އެމް.ޕީ ޙަސަން ލަޠީފްެގ ވާހަކައަށް  

ވަރަ އަދި  މިއީ  ހިނުްގމަކީ  ޝަރީޢަތް  ތްރޫކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ  މީަގއި  ތާއީދުކުރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ށް  ހަމަ 

އިލެކްޓްރޯނިކް   ދަޢުވާކުރުން،  މިވާޮގތުން  ބިލުަގއި  މި  އަދި  ކަމެއް.  ތަފާތު  އަދި  ޖެހުމަކީ  މުއްދަތު  ކަމެއް.  ތަފާތު 

ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރުުމަގއި ކޯޓުތަކަށް ދަޢުވާ ހުށަހެޅޭއިރު ވަކި ުމއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފަެއއް ވެސް ނެތް މި 

އި ރަނަގޅަށް އަދި މި ބިލު ކިޔައިލެވުނުއިރު މީަގއި ެއބަހުރި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި  ބިލުެގ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، މީަގ

ޒަމާނަށް،   މި  ވާހަކަައކީ  ބަެއއް    21ކޮންސަރންސްތަކެއް.  މީެގ  ޮގތުަގއި  ބިލެއްެގ  ފިޓު  މިއީ  ޤަރުނުަގއި  ވަނަ 

ވީޑިއޯ ދެން  ޮގތަކަށް.  އިން  މި  ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ބޮޑަށް   މާއްދާތައް  ވަރަށް  ކޮންފަރެންސްަގއި 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން ޙަސަން ލަޠީފް ތި ދެއްކި ވާހަކައަށް. ަވކީލާއި މުަވއްކިލާ ދޭތެރޭަގއި އެ ދެކެވޭ ވާހަކަ،  

މިސާލަކަށް،  ދޭނީ.  ކިހިނެއްތޯ  ފުރުޞަތު  އެ  ހިންގާއިރު  ޝަރީޢަތް  ތްރޫކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ  މިހާރު  އެ 

ކް ނިޒާމުަގއި އިތުބާރު ކޮބައިތޯ، ކޮން ފަރާތަކުންތޯ އެ ޔަޤީންކަން ދޭނީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ހަމަ ވަރަށް  އިލެކްޓްރޯނި

ބޮޑަށް ހަމަ ކޮންސަރންވާ ކަމެއް. ދެން މީެގ ނަތީޖާއަކަށްެވެގން ހިނގައިދާނެ ހަމަ ރާއްޖެއަށް މީެގ އެތަކެއް އަހަރު  

ޤާނޫނުއަސާސީެގ    2008ކުރިއަށް   ެގނެުވނު  ނިޒާުމ ަގިއ  ދަޢުާވކުރުމުެގ  ހައްޔަރުކުރުމާއި  މީހުން  ބޭނުންކެނޑި 
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ވަރަށް   މީަގއި  ދެން  ހުޅުވައިލެވިއްޖެއްޔާ.  ފުރުޞަތު  މި  ކަމެއް  އެކަށީެގންވާ  ވެސް  ދިއުމަކީ  ފުނޑިެގން  އެްއކޮށް 

ބޭނުންތަ ޟަރޫރީ  ހަމަ  އެބަހުރި.  ޮގތް  ިވޔަފާރިކުރެވޭ  އުފެއްދެވީ.  ލަޠީފް  ޙަސަން  ސުވާލެއް  ބޭރަށް ރަނަގޅު  ކަށް 

ޑިސްޓެންސްަގއި ޝަރީޢަތްކުރެވޭނެ   ފިޒިކަލް  ވެސް  ކޯޓުތައް  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭ.  ެއބަ  ވެސް  ކަންކަން  އެ  ނުކުމެ 

ީވޑިޯއ   އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ކުރެވިދާނެ  ހަމަ  ޙާލަތްތަކުަގިއ  މިކަހަލަ  ހަމަ  ދިުއމަކީ  ގާއިމުކުރެިވެގން  ނިޒާމެއް 

މި  މެދުވެރިކޮށް  ކޯޓަށް  ކޮންފަރެންސް  ވެސް  ވަކީލުން  ދިފާޢީ  ވެސް  ޔަޤީނުން  ހަމަ  ކުރުަމކީ  ކަންތައްތަކެއް  ކަހަލަ 

ޙައްޤަށް  މުވަްއކިލުންެގ  ވަކީލުންނާއި  އަދި  ނުލިބި  އިންސާފު  މީަގއި  ހިންަގއި  ޝަރީޢަތް  ނުލައި  ހާޒިރުކުރުމަކާ 

ފާހަަގކުރެިވެގންދާނެ ީމެގން  ިގނަ ކަންތައްތަކެއް  ލިބޭނެފަދަ ވަރަށް  . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ނޭދެން، އުނިކަން 

މެން މި އަސްލު އަޅުަގނޑު ޕަރސަނަލީ ނޭދެން ރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ތަރައްޤީކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑު

ޑިކޮމްރަސީ ފަލްސަފާއަކަށް  މި  ފައްކާވަމުންދާ    ،ހުޅުވަމުންދާ  ކުރީެގ  މީެގ  އަނބުރާ  އަލުން  ޑިމޮކްރަސީ 

އެހެންވީމާ ބަދަލުވެެގންދާކަށް މީަގއި.  ދާއިރާެއްއަގިއ    ،  ފުޅާ  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ދެން   ކަމެއް.  ރަނަގޅު  ހަމަ  ދިއުމަކީ  ޑްރާފްޓުވެެގން  ބިލު  މި  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  ކަންކަން  މި  މަޝްވަރާކުރެވިެގން 

އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙުކުރަމުންދާއިރު  މާއްދާތަކުން  މާއްދާތަކުން  ހުރި    ވަކިވަކިން  މި  މީަގއި  ހަމަ  ވެސް 

 ކޮންސަރންސްތަކަށް ކޮމެންޓްކުރާނަން. އެހެންވީމާ، ދެން އެ ވާހަކަތައް ފާހަަގކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިއްޒަތްތެރި   އެއަށްފަހު  ސިރާޖް  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިލާ ބެހޭޮގތުން ބައެއް ވާހަކަތައް ދެކެ ވޭތީވެ ރަނަގޅު ކަންބޮޑުވުމެއް ހަމަ އެ ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ 

ކަންކަން   ިމ  ސިއްރުތަކާ  ވާހަކަދެކެވުުމެގ  އޮންނަންޖެހޭ  ދޭތެރޭަގއި  މުވައްކިލާ  ވަކީލާއި  ފާހަަގކުރަްއވަނީ 

އޮންނަންޖެހޭނެ. ދެން އަޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު އެކަމަކު ކުޑަކޮށް ތަފާތު އެ ފާހަަގކުރެްއވި ބައެްއ ކަންތަކަށް. އަޅުަގނޑަށް  

ތިބި  ޤަ ރަށްރަށުަގއި  ބަލާިއރުަގއި  ޮގތަށް  ހިނާގ  މި  ރާއްޖޭަގިއ  ކުރީމާ  މިކަން  މިޮގތަށް  ޮގތުަގއި  ބޫލުކުރެވޭ 

ކަމަށް  މަުގފަހިވެެގންދާނެ  ބޮޑަށް  މިހާރަށްވުރެ  ފުރުޞަތު  ލިބުމުެގ  ފުރުޞަތު  ވަކީލެްއެގ  ާގނޫނީ  ފަރާތްތަކަށް 

ތާނަގިއ ރަށްރަށުަގއި ހަމަ މަްއސަލަތަކުަގއި ވަކީލުން ދާން    އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު
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ދުވަސްވަރު   3ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅުހަދާ. ޢާްއމުކޮށް ދިމާވާ އެއް ސަބަބަކީ ރަށަކަށް މައްސަލަެއއްަގއި ދަންޏާ ހަމަ  

އަޅުަގނޑު   ދެން  ބުރޫއަރާ.  މަސަްއކަތްތަކަށް  މާލޭެގ  އެހެންވީމާ،  ކުޑަވިޔަސް.  އެންމެ  ޤަބޫލުކުރަން  ެގއްލޭނެ  ވެސް 

ވީޑިއޯކޮށް ކުރާނަމަ ވަރަށް ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި 

ކޮންފަރެންސްަގއި  ވީޑިއޯ  ނޫން  ދައުލަތަކުން  ެގންދަންވާނީ.  ކުރިއަށް  އެޮގތަށް  ވަނީނަމަ  އެދޭކަމުަގއި  މުއްތަހަމު 

ެގންދަން   މީހާ  ކުރިއަށް  ލިބޭ  ދަޢުވާ  މުހިންމުކަމެއް  ވަރަށް  ހަމަ  އެއީ  ފެންނަޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑަށް  އެދެންވާނީކީ. 

އެޮގތް ބޭނުންވާ ކަުމަގއި ވަނީނަމަ ކުރިއަށް ެގންދަން. އެީއ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އެ މީހާއަށް ވެސް ޚަރަދުެގ ޮގތުން  

ނުވަ އަޑުއެހުމަށް  އިބްތިދާޢީ  ހަމައެކަނި  ކުޑަެވެގންދޭ.  ޖެހެނީ  ވެސް  މި  ހަމަ  ވެސް  އަޑުއެހުމަށް  ޙުކުމްކުރާ  ތަ 

އަޑުއެހުމަށް  ޙުކުމްކުރާ  ައއިސް  ނަަގއިެގން  ޓިކެޓު  ދެކޮޅު  ހަމަ  އޮތިއްޔާ  ަމްއސަލައެްއ  މާލޭަގއި  އެހެންނޫނިއްޔާ 

ފަރާތުން    ނޫނިއްޔާ މި ދެންނެިވ ޮގތަށް އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުމަށް ވަދެލަން ހަމަ މާލެ އަންނަން. ެއޮގތަށް ދަޢުވާ ލިބޭ

އެދޭކަމުަގއި ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންެމވެސް ޖާަގެއއް ރާއްޖެ، ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖެ 

އަޅުަގނޑަށް   ނިޒާމެއްހެން  ރަނަގޅު  ނިޒާމަކީ  މި  ރާއްޖެއަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުން  އޮންނަ  އުފެދިފައި  މި 

މީަގ ދެން  ޮގތުަގއި.  ދެކެވިދާނެ ޤަބޫލުކުރެވޭ  ަގދަޔަށް  ހަމަ  ވަރަށް  ކަމެއް  ވާހަކަދެކެވޭނެ  މިއީ  ހަމަ  އި 

ހަމަ ވަރަށް   ޤަބޫލުކުރަން ދެކޮޅަށް ެވސް  ހަމަ  އެކަމަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެކޮޅަށް ވެސް.  ކަެމއް  ބަޙުސްކުރެވިދާނެ 

ރަ މަރުޙަލާަގިއ  ކޮމިޓީ  ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމެއް.  ވާހަކަދެކެވިދާނެ  މިކަުމަގިއ  ަގދަޔަށް  ނަގޅަށް 

ހެދިްއޔާ   މިޮގތަށް  ފެންނަޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑަށް  ކަނޑައެޅުން.  ޮގތެްއ  ރަނަގޅު  ެއންމެ  ބަޙުސްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ނޫނީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންނަށް ވަކީލެްއެގ ފުރުޞަތު ލިބުން މިހާރަށްވުރެ ފުޅާހެން ވާނީ އެ  

 އި ވަނީނަމަ. ނަޒަރުން ބަލާކަމުަގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރު ވެސް  އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ދެންނެވި އާދެ!  މި  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  އެދުނީ  ޞަތަކަށް 

ވާހަކަ މި ދެންނެީވ ޙަޤީޤަތުަގއި ދެ މާއްދާއެްއަގއި އޮތް ދެކަމެއްެގ ވާހަކަ އެކުއެކީ ދެންނެވުނީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

ލާޙުެގ.  އިޞް  203-5ވަނަ މާއްދާަގއި،    203ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޮއޅިވަޑަިއަގތީހެން ބައެއް މެންބަރުންނަށް.  
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ކޮންސަރނަކަށް   މައިަގނޑު  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ.  ފޯރުކޮށްދޭ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެްއެގ  ެއީއ  ވާހަކަެއއް  އޮތް  އޭަގއި 

އެހީތެރިކަން   ވަކީލެްއެގ  ވާހަކަައކީ  ދެންނެވި  ޮގތުަގއި  ކަންބޮޑުވުެމއްެގ  ވާހަކައަކީ،  ދެންނެވި  އަޅުަގނޑު 

މެދު ކޮންފަރެންސް  ވެބް  ހަމަ  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  އެއީ  ކުރުން  އެކަން  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިޯއ  ވެރިކޮށް، 

ކަންކަމުަގިއ.  ކަހަލަ  ބައްދަލުުވން  ަވކީލާ  މުވައްކިލާއި  އެއީ  އަޅުަގނޑަކަށެއް.  ނުފެނޭ  ކަމަކަށް  ކަމެއް  ރަނަގޅު 

. އެ މާއްދާަގއި އެ ބުނާ  ެގ އިޞްލާޙުަގއި   163-1އެކަމަކު އެހެންނަމަވެސް، ޝަރީޢަތުެގ ވާހަކަ އެ ވާހަކަ އެ އޮތީ  

ކަމެއްގައި   މިކަހަލަ  ދިުގލަިއެގންދާ  މިހެން  ކަމެއް  ނުވާނެ  ނުކޮށް  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ދެން  އެީއކީ  ޝަރީޢަތްކުރުން 

އަޅުަގނޑުމެން  ނެތް.  ކަންކަމެއް  މާިގނަ  ކުރެވޭނެ  ދޭތެރެ  ެއއަކާ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ވެއްޖެއްޔާ. 

ށް ފާރަވެރިެވވޭނެ ޮގތަކަށް މިކަން ރަނަގޅަށް ހިނާގކަން ކަށަވަރުކޮށްފަިއ އެކަން ކުރުން އެީއ ހަމަ ވީހާ ެވސް ބޮޑަކަ

ކުރެވޭނެ ޮގތަކީ. މިސާލަކަށް އިނޭގތޯ ދަންނަވަންޏާ މުޤައްރިރު ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގާއިރު އެ 

މާޙައުލެއް އިނޭގތޯ، އެނޫން   މާޙައުލެްއ  އުސޫލުން ޝަރީޢަތްކުރެވޭނެ  ޮގތަކަށް ޢާއްމު އުސޫލުން ޝަރީޢަތްކުރެވޭނެ 

ނެތް ޙާލަތުަގއި ެއކަނި ކަމަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތްކުރަންވާނީ. އެކަހަލަ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކޮށްެގ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސަކުން  ހާލަތެއް އޮންނައިރަކު  މިހާރު ޢާއްމު  އޭރުން  ެގނެވިދާނެ.  ން ނުވާނެކަން  ާގނޫނުން 

ޤާޟީ   ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރު  ފަށާއިރު  ފެށުމުަގއި  މަްއސަލައެއް  އެ  މިސާލަކަށް،  ދެން  އިނޭގތޯ.  ކަހަލަ  ބަޔާންކުރުން 

މި  ކޮންފަރެންސްކޮށް  ީވޑިއޯ  ބަލަނީ  މި  މައްސަލަ  މި  ފާހަަގކުރަންޖެހޭނެކަން  ކަނޑަެއޅިެގން  މެޖިސްޓްރޭޓް  ނުވަތަ 

ކަމަށް އޮތީމަ  ދިމާވެފައި  ދެން  ޙާލަތު  ކަމެއް.  މުހިންމު  އެީއ  އެސްޓަބްލިޝްކުރުން  އެްއކަލަ  ކަންކަން  އެކަހަލަ   .

އެ   އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އިޢުލާންކޮށްފަ.  ސަރަޙައްދަކަށް  ވަކި  އޮވެދާނެ  ހާލަތެއް  ނުރަްއކަލުެގ  ކުއްލި  މިސާލަކަށް، 

ސަބަބަކީ ދަންނަވާލި  މި  މިހެން  ކުރެވޭނީ.  އެކަން  ކަމަށް  އެކަނި  އިނޭގތޯ    ސަރަޙައްދުަގއި  އެބަހުރި  މުޤައްރިރު 

ކޮށްލާފަ.   އެކަން  ޮގތްޮގތަށް  ނޫން  އެ  ކުއްލި   2004ރާއްޖޭަގއި  އެބަހުރި  ހަނދާން  އަޅުަގނޑު  އަހަރު  ވަނަ 

ކައިރީަގއިާވ   މާލެ  އާއި  މާލެ  އޮތީ  އިޢުލާންކޮށްފައި  ރާއްޖޭަގިއ،  އިނޭގތޯ  އިޢުލާންކޮށްފައި  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ 

ލ.އަ ެއއަކަށް  ސަރަޙައްދުތަކަށް.  ެގންދިޔަީއކީ  ހައްޔަރުކުރަމުން  މީހުން  ތިބި  އެތާ  ފުލުހުން  ތިބި  ތޮޅުަގއި 

ބަލައިެގންނެއް ނޫން މުޤައްރިރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ވަކި ކަމެއް ދިމާވެފައި އޮތް ަވކި  

ވީ  ރަނަގޅޭ  އެންމެ  ސަރަޙައްދުަގއި  އެ  ޮއްއވައި  މިހެން  ޝަރީޢަތްކުރާށޭ.  ސަރަޙައްދެްއަގއި  ކޮންފަރެންސްކޮށް  ޑިއޯ 

އެކަމަކު މުޅި ރާއްޖޭަގއި ޢާްއމު އުސޫލެއްެގ ޮގތުން އެ ދުަވސްކޮޅާއި ބަލާފައި ެއކަން ކޮށްެގން ނުވާނެ. އެހެންވީމާ،  

ދެން  ހަދައިދޭންވާނެއޭ.  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތެއް  ކޮންމެވެސް  ކެޕްކުރެވޭނެ  ކަންކަން    އެކަހަލަ 

ޓެކްނޮލޮޖީ  ދައްކަވަމުން.  ވާހަކަފުޅު  ފުރަތަމައިނުން  އެންމެ  ވާހަކަފުޅެއް  ރަނަގޅު  ފާހަަގކުރެްއވީ  އެ  މުޢިއްޒު 
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މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަންވާނެ ކޮން ފެންވަރެްއަގއިތޯ މިކަން، މިހާރު އެްއކަލަ ައޑު ކެނޑެމުން ކެނޑެމުން ދަނިކޮށް 

އެހެން އިނޭގތޯ  ދިނީޭއ  ހެކިބަސް  އެއޮތް  އިނޭގތޯ. އާނ  ހަމަ  ނުވާނެ  ޙުކުމްކޮށްެގން  ނިންމައިލާފައި  ކިޔާފައި   

ފެންވަރެއްަގއިތޯ   ކޮން  ެގންދަންާވނެ.  އެކީަގިއ  ވިސްނުންތެރިކަމާއި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަން  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ، 

އަޑު ފެންވަރެްއަގއި  ދަށް  ފެންވަރަކަށްވުރެ  ަވކި  އިނޭގތޯ.  ކުރެޭވނީ  އެކަން  ހިންާގ    ޓެކްނޮލޮޖިކަލީ  ޮގތަށް  ނުލިބޭ 

ޝަރީޢަތްތައް ދެން އެއީ ރަނަގޅު ކަމަކަށް ނުވާނެ އިނޭގތޯ މުޤައްރިރު. މީެގން ދިމާވާ މައްސަލަތައް މާބޮޑުވާނެ. 

އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން މޫސާ ސިރާޖް އެ ވިދާޅުވިހެން ާގނޫނީ ވަކީލެްއެގ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ރީއްޗަށް ވަރަށް  

ދެވޭނެ ޝަރީޢަތްތަކުަގއި ިމޮގތަށް ެއކަން ކުރާކަށް ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ބޮޑެތި  ރަނަގޅަށް ފޯރުކޮށް

މާއްދާތަކަށް  އެހެން  ިއތުރަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  ވިދާޅުވިހެން،  ތި  ލެވެންވާނެ.  މީަގއި  ޗެކުތަކެއް 

ން އެ ފުރުޞަތު އެހެން ބައްދަލުވުމެއް ލިބުނީމަ. ޝުކުރިއްޔާ  ހުރި އިޞްލާޙުތަކުެގ ވާހަކަ ފަހުން އަދި ދައްކަން ބޭނު

ފާހަަގކޮށްލަންތޯ ައޅުަގނޑު  ތަންކޮޅު  ެއއް  އަދި  މުޤައްރިރު  އަދި  ހަމަ ؟ މުޤައްރިރު.  ދެއްަވއިފިއްޔާ.  ފުރުޞަތު 

 ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

 ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު 

ަގއި ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮތްޮގތުން އެ މާއްދާ އެއިން ދޭހަވޭ ސަބް   203-2ވަނަ މާއްދާެގ،    203އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

ބެހެއް ބަންދުކޮށްފައި  ތަނެްއަގއި  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު  ހޯމް  ހުއްދަާއިއއެކު  ކަމަށް.  އިނިސްޕެކްޓަރެއްެގ  ޓިދާނެ 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޭއަގިއ ެއ މާއްދާެގ ަމޤުޞަދަކަށްވެފަިއ ެއ އޮތީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ  

މިނިސްޓަރު   ހޯމް  ބެހެއްޓިދާނެއޭ.  ބަންދުކޮށްފައި  މީހަކު  ހުއްދައާިއއެކު  އިނިސްޕެކްޓަރެއްެގ  ސަބް  ތަނެއްަގއި 

އިނިސް ސަބް  ދެއްތޯ  ދެން ނުޖެހޭނެތާ  އެއީ  ެއހެންނަމަވެސް،  ކަނޑައަޅާކަށް.  ތަނެއް  ހުއްދަާއިއއެކީ  ޕެކްޓަރުެގ 

ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅުކޮށްލަން  އެ  އެހެންވީމާ،  އުނިކަމެއްހެން.  ހީވަނީ،  އަޅުަގނޑަށް  ކުށެއްހެން  ޢިބާރާތުެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން
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ހުރިހާ   ޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ޚިޔާލުފުޅަށް. ވަރަށް  ފާޅުކޮށްދެއްވި  ތި  ދެންމެ  ވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ބިލުެގ މާއްދާއިން މާއްދާއިން އަދި މި ބަލަނީކީއެްއ ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ދެންމެވެސް ޯއވަރއޯލް  

ޚި އަޅުަގނޑުެގ  ެގންދެވީ.  ދެއްވަުމން  ތި  ވެސް  މެންބަރަކު  ކޮންމެ  ވިއުއެއް  ބިލަށް ޖެނެރަލް  މި  ވެސް  ޔާލު 

ފާހަަގކޮށްލަން   ވެސް  މަރުޙަލާަގއި  ކޮމިޓީެގ  މި  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ވަރަކަށް.  ކޮންމެވެސް  ދެވުނު  ޑިބޭޓްކުރިއިރުަގއި 

ބޭނުން. އަޅުަގނޑުެގ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކަށްވީ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ވަރަށް ރަނަގޅުވީހޭ މި ސަންސެޓް  

އިނަމަހީ މަދަނީ ބަޔާއި ޖިނާޢީ ބަޔާ އެކުވެެގން. ެއއީ މަދަނީ މަްއސަލަތަކުަގއި އެ ދިމާވެފައި ާގނޫނެްއެގ ޮގތުަގއި އަ

ވަކި   އެބަހުރޭ  ކަނޑައެޅިފައި  ޙާލަތުަގއި  މި  އެބަހުރި  ވެސް  މައްސަލަތަކުަގއި  މަދަނީ  މިސާލަކަށް،  ކަންކަން  ހުރި 

މިސާ ކުރުމަށް.  ކަމެއް  އެވެނި  މިވެނި  ތެރޭަގއި  ފާހަަގކުރިން  މުއްދަތުތަކެއް  ވެސް  ދުވަހު  އެ  އަޅުަގނޑު  ލަކަށް، 

ވަޒީފާެގ މައްސަލަތަކުަގއި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އޮވޭ ވަކި މުއްދަތެއް. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމަށް ވެސް  

ތަކެއް ެގނެޭވ  އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ރެމެޑީއެއް ހޯދައިދޭން ހަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި ޕްރޮސީޖަރއަށް ބަދަލު

ތަކެތި   ކުއްޔަށް  ބައެއް  ވެސް  އެނޫން  އެާއއިެއކުަގއި  ހަމަ  އަދި  ހިންގައިދޭން.  ކަންތަްއ  ދިނުމުެގ  ހުއްދައެއް 

ެގނެސްފައި އެކަން ެގއްލުނީމާ އެ ދަޢުވާ އުފުލާފައި ޭއެގ ބަދަލު ހޯދަން. އެވެސް ަވކި މުއްދަތުތަކެއް ދީފައި ހުރޭ.  

 އޭަގއި ހަމަ އެބަހުރޭ މަދަނީ ކޯޓުަގއި އެ އޮންނަ އަބުރާ ބެހޭ އުސޫލު އޭެގ ދަށުން އަދި އަބުރުެގ ދަޢުވާތައް ވެސް 

ވަކި މުއްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި ހުށަހެޅެން. އެހެންވީމާ، އެބަހުރި ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް. އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްލީ  

ކި މުއްދަތެްއެގ ތެރޭަގއި ކަސްޓަމްސްއަށް ވެސް  ވެސް އެބަހުރި އޮފީސްތަކުަގިއ ވެސް ޖެހޭ ވަކި މައްސަލަތަކުަގއި ވަ

ޖެހޭނެ  ައސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކަންކަމަށް  މި  އެހެންވީާމ،  އުފުލަން.  ޝަކުާވ  އެ  ހުށަހަޅައިެގން  ފޯމެއް 

  ޖެނެރަލްކޮށް، ޖެނެރަލީ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ ކޮންމެވެސް ޙައްލެއް ހޯދައިދޭން އިޖުރަޢާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

މިހާރު   ނޫން.  މައްސަލަތަކަކަށެއް  ޖިނާޢީ  ހަމައެކަނި  ހޯދައިދޭން.  އުސޫލެއް  ެގނެސްދެޭވނެ  ރިލެކްސޭޝަނެއް 

ބޮޑަށް   އެދިވަޑައިަގތީ،  ސިޓީފުޅެއްަގިއ  ފޮނުއްވެވި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ފުރަތަމަ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ކަ އޭރު  ވާހަކަފުޅެއް  ކަމެްއެގ  އެންމެ  ތެރޭަގއި އެދިަވޑަިއަގތީ  މުއްދަތުެގ  މި  ވާހަކަފުޅަކީ  އެ  އެއީ  ންބޮޑުުވމަކަށް. 

ތަޙުޤީޤުތައް ފުރިހަމަވެެގން ދަޢުވާ އުފުލުމަށް، މިސާލަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާެގ ަމއްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލަން އެބަ ލިބޭ  

އެ    30 ފާޅުކުރެއް   30ދުަވސް.  ކަންބޮޑުވުން  ނުުއފުލިދާނެކަމުެގ  ދަޢުވާ  ތެރޭަގއި  އަދި ދުަވހުެގ  ދެން  ވި. 

ދުވަސްހެން އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާނީ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، އެ    45ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާ މީހާއަށް  

އުފުއްލެއްވުމަށް   ދަޢުވާ  ެއ  ސަބަބުން،  ނުއުފުއްލެވުުމެގ  ދަޢުވާ  ފުރިހަމަވެެގން  ތަޙުޤީޤުތައް  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ 

ެގއްލޭތީ އެކަުމެގ  ދަތިތަކެއް ހުރުމުެގ ސަ ދަޢުވާތައް އުފުއްލުމުެގ ފުރުޞަތުތައް  ބަބުން ނުއުފުއްލިއްޖެއްޔާ ދެން ެއ 
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ސިޓީފުޅެްއަގިއ   ފޮނުއްވި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ކަންބޮޑުވުން 

ކޮމި އެ  ކޮމިޓީއަށް.  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ައއީ  ސިޓީ  އެ  ދެން  އެބައޮޭވ  ފާހަަގކުރެްއވީ.  އަލީަގިއ  އޭެގ  ޓީަގިއ 

ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ކޮމިޓީަގއި އިހަކަށް ދުވަހު އެ ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުަގިއ އެ ރެކޮމަންޑޭޝަންަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތިޔަ  

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއވި ހަމަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުރިހާ މައްސަލަތަކެްއަގއި ދެން މިހާރު 

ހާ ަވރަށް ބްލޭންކެޓްކޮށް މި އޮތީ މި މުއްދަތުތައް ދިނުމުަގިއ   މި ބިލުަގއި މި އެދެނީ ހުރިރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕް

ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމަކަށް އޭރުަގއި ކޮމިޓީަގއި އޮތީ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ނޫނީ ދަޢުވާ  

ތަ ވެއްޖެއްޔާ  މައްސަލައެްއ  މައްސަލައެކޭ  އުފުލެންހުރި  އޮތް  ޮއތިއްޔާ  އުފުލެން  ދަޢުވާ  ފުރިހަމަވެެގން  ޙުޤީޤު 

އުފުލަންވާނީ. ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް އެ މުއްދަތު އެހެނެއް ބްލޭންކެޓްކޮށް ނުލިބޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ  

މަ ޚާްއޞަ  މައްސަލަތަކުަގއި  ފާހަަގކުރެވޭ  ކަނޑައެޅިެގން  ފާހަަގކުރެވޭ،  ބޮޑެތި  ޖެނެރަލަށް  ވަރަށް  ްއސަލަތައް 

ޮގންޖެހުންތަކެއް ދަތިތަކެއް ތަޙުޤީޤަށް މި މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި މި ކޮވިޑުެގ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ ދިމާވެެގން މި ދަޢުާވ  

ދިނުމަށް  މުއްދަތު  އެ  ަމއްސަލަތަކަށް  ފާހަަގކުރެވޭ  ކަމަށް  ދިމާވާނެ  މައްސަލަ  ެއ  ފުރިހަމަވެެގން  ތަޙުޤީޤު 

ކޮ ކޮވިޑު އަޅުަގނޑުމެން  މި  މި  ހަމައެކަނި  މިކަން  އަދި  ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށްވީ  އެކަނި    19-މިޓީެގ  ހާލަތަށް  ެގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުން ހުރީ. އަދި އެ ސަންސެޓް ާގނޫނެއް ކަހަލަ ާގނޫނަކުން ނަމަެވސް އެ ޙައްލު ހޯދައިދިނުން  

އޮފީ ނައިބުެގ  ބަންޑާރަ  މިހާރު  އެހެންނަމަެވސް،  ބޭނުންވީ.  އެއަށްވުރެ  ބޮޑަށް  އަދި  މިއޮތީ  ބިލުަގިއ  އައި  މި  ހުން 

މާިގނަ ފުޅާ ވާހަކަތަކަކާއެކުަގއި. ހަމައެކަނި މި ޚާްއޞަ ޙާލަތުެގ އިތުރުން އެބައޮތް ޢާްއމު ޙާލަތުަގއި ވެސް ވީޑިއޯ 

ކީއެއް މި ކޮންފަރެންސް އިން މުޅި ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމުެގ ހުއްދައެއް ދެވޭ ޮގތަކަށް މާއްދާެއއް. މިއީ ހަމައެކަނި އޮތީ

މި ވަުގތު ދިމާވެފައި މި އޮތް ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތުަގއި މި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް މި ހޯދައިދޭ އިންޓަރިމް ޙައްލު، 

ވަުގތީ ޙައްލު ިގނަ ހުރިހާ ޤަުއމުތަކަށް ވެސް ހޯދައިދޭން ހަަމ ަވުގތުދީެގން ހަމަ ޓައިމް ބަުއންޑް ހަމަ ަގޑި ުމއްދަތު 

ހޯދަ އެ  ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން  ކަނޑައަޅަނީ  މުއްދަތު  ހަމަ  އިތުރުކުރަނީ  ފަހުން  ހަމަ  ކުރަންޖެހުނަސް  އިތުރު  އިދެވޭ. 

އަދި    30ދުވަސް،    30ސީދާ   އޮތީ.  ބިލު އައިސް  މިހާރު  ނޫން  އެޮގތަކަށް  އެހެންީވމާ،  މުއްދަތުަގއި.  އެ  ދުަވސް 

އީ މި ދެންނެވި މާއްދާ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް  ޢާއްމު ޙާލަތުަގއި ޢަމަލުކުރާ މާއްދާއެއް ެވސް ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އެ 

މި  އަދި  ހިންޭގނެ. ޝަރީއަތް  ކޮންފަރެންސްެގ ޝަރީޢަތެއް  ވީޑިއޯ  ވެސް  ޙާލަތެއްަގއި  ހުރިހާ  ޢާއްމު  މެދުވެރިކޮށް 

ވެސް   މިހާރު  ނެުގމުަގއި.  މީހެްއެގ  ސްޓޭޓްމެންޓެއް  މިސާލަކަށް  ޕަރޓިކިއުލާ،  ނޫން.  ހިޔަރިންގެއއް  ދަންނަވަނީ 

ވަކި    ާގނޫނު ދެވިފައި  ހުއްދަ  އެބައޮތް  ާގނޫނުަގއި  އިޖުރަޢާތު  ދެވިފަިއ  ހުއްދަ  ކޯޓުަގއި  ކްރިމިނަލް  ޮގތުން  އޮތް 

ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ  މެދުވެރިވެެގން  އެމްބަސީެއއް  މީހަކުެގ  ނެތް  ރާއްޖޭަގިއ  ނެިގދާނެއޭ  ޙާލަތެްއަގއި  ޚާއްޞަ 
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ރަށެްއެގ ކޯޓު މެދުވެރިވެެގން ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސް. މިކަހަލަ    މެދުވެރިކޮށް ނޫނީ އެހެން ރަށެއްަގއި ހުރެއްޖެްއޔާ އެ

ިމ   އަޅުަގނޑު  ނޫން  ވާހަކަެއްއ  މީެގ  މި  ހުރޭ.  ދެވިފަިއ  ވެސް  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  ޙާލަތްތަްއ  ޚާއްޞަ 

ދެވިފައި    ދެންނެވީކީެއއް. ހަމަ ހުރިހާ ޓްރަޔަލް ހިޔަރިންގައކަށް ވެސް މި އޮތީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގއަށް ހުއްދަ

އަޅުަގނޑު   އެކަން  އެހެންވީމާ،  ދެންނެވިހެން.  މި  ބްލޭންކެޓްކޮށް  ވަރަށް  އޮތީ  އަދި  ޮގތުން.  އޮތް  މީަގއި  މިއީ 

ތަނުަގއި ވެސް ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުން   ފާހަަގކުރިން އެ ދުވަހުެގ ޑިބޭޓުަގއި ވެސް. އަދިވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ މި 

ެގ މާ ިގނައިން ނެެގނީ ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް ެވސް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ވަުގތު

ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ދެން މިއީ އަނެއް ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން މިއީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  

ބަ ކަމަކީ  އެއް  ޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑު  ކަމަކީ  ބާވަތުެގ  އެްއ  އެދިވަޑަިއެގން  މައްޗަށް ޖެނެރަލް  މީހާެގ  ންދުކުރެވިފަިއވާ 

އެބަ   ާގނޫނުަގއި  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިުއޓަރ  ވެސް  މިހާރު  ބޭނުންވާ.  މުއްދަތެއް  އިތުރު  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ 

ޙާލަތެއްަގއި    30ލިބިވަޑަިއަގންނަވައޭ   ޚާއްޞަ  ަވކި  އިތުރުކުރެވޭ  އެއަށްފަހު  މަދުވެެގން.  ދުވަހަށް   45ދުަވސް 

  60ދުވަސް އަދި ެއައށްވުރެ އިތުރުކޮށްފައި    45ންދުކޮށްފަިއ ދެން ދޫކޮށްލާ މީހާެގ މައްޗަށް އެ  ބަދަލުކުރޭ. އަދި ބަ

ެއ   އަޅުަގނޑު  ހިތަށްއެރީ  މި  އަޅުަގނޑު  މުއްދަތު.  ލިބޭ  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ޮގތުން  ހަނދާންާވ  ައޅުަގނޑު  ދުވަސް 

ނޑުމެން ބަދަލެްއ ެގންނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު  ދުވަހު ޑިބޭޓުަގިއ ވެސް ދެްއކީ މިއީ އަދި މި ަވުގތު ނޫނަސް އަޅުަގ

މައިަގނޑު އަސާސީ ބޮޑު ބަދަލެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެހެން ކޮންމެ ޖުރިސްޑިކްޝަނެްއަގއި އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  

ޗަށް ދަޢުާވ  މީހަކު ބަންދުކޮށްފިއްޔާ އޭެގ ުމހިންމު ކަމަކީ މީހާެގ މައްޗަށް ވަރަށް ައވަސް ފުރުޞަތެއްަގިއ އޭނަެގ ަމއް

  24އުފުލުން. ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ިގނަ ޤައުމުތަކުަގއި ހަމަ ކޮންެމ ހަމަ ިގނަ ބޮޑެތި ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން ލިބެނީ  

ނޫނިއްޔާ   ނޫނިއްޔާ    72ަގޑިއިރު  މި   48ަގޑިިއރު  ިގނައިން  އެމެރިކާަގއި  ދަންނަވައިލާނަން  މިސާލަކަށް  ަގޑިއިރު. 

ަގޑިއިރު، އެހެން ހުރިހާ    24ަގޑިއިރު، ނިއުޔޯކްަގއި    48 އެމެރިކާެގ ކެލަފޯނިއާަގއި  ަގޑިއިރު. ައދި  72ދެވިފައި އޮތީ  

ަގޑިއިރު މި ދެވެނީ. އެހެންވީމާ، ދަޢުވާ ުއފުލުމަށް މި ލިބެނީ ވަރަށް    72ގަޑިއިރާއި    24ިގނަ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް  

ބަ ދަޢުވާއަށް  އަދި  ތަޙުޤީޤުކުރެވިފައި  މާނައަކީ  އޭެގ  ވަުގތެއް.  އޮންނާނީ  ކުޑަ  ދަޢުވާ  ވިޔަސް  އަންނަން  ދަލެއް 

ތަޙުޤީޤު   ޗޭންޖު  ބަދަލު،  ދަޢުވާ  ތެރޭަގއި  ޕީރިއަޑެއްެގ  މުއްދަތެްއެގ  ވަކި  ދަޢުވާެގ  ވެސް  ފަހުން  އުފުލިފައޭ. 

ވަރަށް   އަސާސީ  ބޭނުންވާ  ފަހުން  އަސްލު  ައޅުަގނޑު  އެއީ  އުފުލިދާނެއޭ.  ދަޢުވާ  ޮގތަކަށް  ޑިވެލޮޕްވަމުންދާ 

އެކަން    ފަންޑަމެންޓަލް އެއީ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވާ.  ެގންނަން  ރެޖީމަށް  ނިޒާމަށް  މުޅި  މިއީ  ބަދަލެއް  އެހެން 

އުފުއްލަން   ަމއްޗަށް  މީހެއްެގ  ކަމެއް  މުހިންމު  ަވރަށް  އުފުލުމަކީ  ދަޢުވާެއއް  އެީއ  ޮގތަކީ.  އޮންނަންޖެހޭނެ 

މީހުންނަށް އެނުގަމކީ. އެކަ އެ  މީހާެގ ފެއިޓް  އެ  ދަޢުާވ އުފުލޭނެތޯ  އަވަސްކުރުމަކީ  ުމއްދަތެއްަގއި  ދިުގ  މިހާ  ަމކު 
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ނުއުފުލޭނެތޯ އެ ޝައްކެއްެގ މަތީަގއި މީހާ ބަހައްޓަިއެގން އަދި ހައްޔަރުަގއިާވ މީހާެގ ަމއްޗަށް ދަޢުވާެއއް ނުއުފުލޭ،  

ދުވަސްވުމަކީ،   މުއްދަތެއް.    30އެހާ  ދިުގ  ވަރަށް  ހަްއޔަ  45ދުަވހަކީ  މުއްދަތެއް  ދިުގ  ވަރަށް  ރެްއަގިއާވ  ދުވަހަކީ 

މީހެއްެގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ނުއުފުލިވާން. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަންޑަމެންޓަލް ބަދަލެއް އަންނަންޖެހޭ  

އަނެއް  ހަމަ  ދެން  ހިއްސާކޮށްލަން.  ވާހަކަ  އެ  ކަމެއް.  ހުރި  އޭރުަގއި  ޚިޔާލުަގއި  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  އެްއޗެްއެގ 

ައޅުަގނޑު  ޮގތުަގިއ  ީވޑިޯއ  ކަމެއްެގ  އެްއކޮށް  ޝަރީޢަތް  މުޅި  ޓްރަޔަލް،  މުޅި  ފާހަަގކޮށްލިން  ވެސް  ދުވަހު  އެ   

ޚާއްޞަ  މިކަހަލަ  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  މިސާލަކަށް  މިއީ  ޙާލަތުަގއި  ޢާއްމު  އަދި  ހިންުގމަކީ  އިން  ކޮންފަރެންސް 

ޤައުުމަގިއ   ޤައުމު  މިންވަރަކަށް  ކޮންެމވެސް  އެބަދެވޭ.  ފުރުޞަތު  މި  ބައިތަްއ  ޙާލަތަކަށް  ޝަރީޢަތްތަކުެގ  އެބަދެވޭ 

ހިންަގން. އެހެންނަމަވެސް، ުމޅި ޢާއްމު ޙާލަތުަގއި ވެސް ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސްަގިއކޮށް ޯއޑިއޯ ކޮންފަރެންސް، ވީޑިއޯ  

ކޮންފަރެންސްަގިއ މުޅި ޓްރަޔަލް ހިންުގމަކީ ެއއީ އަދި ހުްއދަދެވިފައިާވ ކަމެްއ ނޫން ިގނަ ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުަގިއ 

ހުން ވަރަށް ބައިވަރު ސަބަބުތަކެއް ދައްކައިދޭ މިކަމުަގއި. މިސާލަކަށް އެމެރިކާަގިއ އެ ޝަރީޢަތެއްެގ ކޯޓެއްެގ  އެ މީ

ފަނޑިޔާރުެގ ކުރިމަްއޗަށް މީހާ ހާޒިރުކުރުމުެގ މުހިންމުކަން އެ މީހުން ނަަގނީ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންަގއި އޮންނަ އެންމެ 

ރައި ކޮންފްރަންޓޭޝަން  ެއއީ  އެބަޖެހޭ  ތަންކޮޅަކުން.  މީހާ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އާއި  މީހާ  އުފުލާ  ދަޢުވާ  އިނޭގތޯ.  ޓް 

ކޮންފްރަންޓޭޝަނަކަށް އޭނަެގ ޒުވާބު އޭނާާއ މެދުަގިއ ކުރެވޭ މާހައުލެއް އޮންނަން، ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހެއް އޮންނަން.  

ަގއޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އެއިން އެއީ ރައިޓެްއެގ ޮގތުަގއި ދެކިެގން އެ މީހުން އެ ބުނަނީ އެ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހު

ެއއީ ކުޑަކުއްޖަކާ   ދެން އިސްތިސްނާެއއް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެްއަގއި ލިބުނު ސްޕްރިމް ކޯޓެްއަގިއ ބައްދަލުުވމުަގއި. 

ކޮންފަރެންސް   ވީޑިއޯ  ޮގތުން  ޕްރޮޓެކްޓްކޮށްދިނުމުެގ  ކުއްޖާ  އެ  މަްއސަލަެއއްަގއި  ފުރައްސާރައިެގ  ޖިންސީ  މެދުަގއި 

ކުއްޖާ މެދުވެރިކޮށް އެ  ކުއްޖާއަށް  ެއ  ޙާލަތެއް  ޚާއްޞަ  ެއއީ  ނަަގއިެގން.  ޓެސްޓިމޮނީއެއް  ކުއްޖާެގ   

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުެގ ސަބަބެްއެގ ޮގތުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެއްކީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މިއީކީ އަދި ޝަރީޢަތުެގ  

ޕަރޕެޓްރޭޓަރއާ   ޭއެގ  ނުެގނެވުމަކީ  ނުެގނެވުން،  ކުއްޖާ  ފޭސް މަޖިލީހަށް  ޓު  ފޭސް  ެގނެއްސަ  މާހައުލަކަށް  އެއް 

ކުއްޖާ   އެ  ޮގތަކީ  މިވާ  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ޚިލާފު  ޤާނޫނުއަސާސީއާ  އަދި  އެއީ  ނުކުރުމަކީ  ނުކުރި  އެކަންތައް 

އޭނަެގ  ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެއޭ  ކަމެއް  ޚާއްޞަ  މިކަހަލަ  ވަުގތުކޮޅެއް،  ޚާއްޞަ  މިކަހަލަ  ޓަކައި  ޕްރޮޓެކްޓްކުރުމަށް 

ީގ މި ދެންނެވިހެން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އެ ކުޑަކުއްޖާ ރަްއކާތެރިކުރުމަށް. އެ ކަހަލަ ޓެސްޓިމޮނީ ނެ

ޚާއްޞަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ބަެއއް އެހެން ޖަސްޓިސްތައް ޭއަގއި ެއއާިއ ޚިލާފުވީ އެވަރުން ވެސް  

 އެ ޖަޖްމެންޓާ އެާއއި ތަފާތު ބޭފުޅުން މި ދަނީ ވާޗުައލް  އެ ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުންފުޅުަގއި މި ދެންނެވި އެ ޙުކުމާއި

ނޫން  ެއ  ޕްރޮޓެކްޓްކޮށްދޭން.  ރައިޓްސްތަކެއް  ވާޗުއަލް  ނުވެދާނެއޭ  ސަފިޓެންޓް  މިީއ  ކޮންފްރަންޓޭޝަނެއްަގއި 
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ރައިޓްސް،   ވާޗުައލް  ާވޗުއަލްކޮށްނޭ  ނުކުރެވޭ.  ޤަބޫލެއް  ކަމަކަށް  ޕްރޮޓެކްޓްކޮށްދެވޭނެ  ވާޗުއަލް  ރައިޓްސްތަކެއް 

ރައިޓްސްތަކެްއ   ނޫން  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވިދާނެ.  ވާޗުއަލްކޮށްނެއް  ޓަކައި  ޕްރޮޓެކްޓްކުރުމަށް  ރައިޓްސް 

ެއއަށްވުރެ ބޮޑަށް   އެޮގތަކަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަދި 

ދެންނެވިހެން މި  އެބައޮތް.  އެހެން މާފާޅުކޮށް  އެތަންކޮޅު  ރައިޓް  ކޮންފްރަންޓޭޝަން  ކޮންސްޓިޓިއުޝަން  ޔޫ.އެސް   

ވީޑިއޯ   ދެންނެވި  މި  މާނަކޮށްެގން  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  ހިންަގންޖެހޭ  ތެރޭަގއި  ޝަރީޢަތެްއެގ  އެއީ  އިނީމަ 

އަސާސީަގއި އެބަބުނޭ ކޮންފަރެންސްތަކާއި މި ެއއްޗެްއސެއް ނޫން ކަމަށް ބަލަިއެގން މިއުޅުނީ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނު

ފިޔަަވއި   އިޢުތިރާފު  މަޖިލީހުގައިވާ  ޝަރީޢަތުެގ  ސަލާމަތުންހުރެ  ބުއްދި  މީހާ  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ  ރަނަގޅުކޮށް  މާ 

މަޖިލީހުގައި.   ޝަރީޢަތުެގ  ހުރެ  ސަލާމަތުން  ބުއްދި  ނުބެލެވޭނެއޭ.  ކަމަކަށް  ޙެްއކެްއެގ  އިޢުތިރާފުތަކަކީ  އެހެން 

ރިސްޑިކްޝަންސްތަކުަގއި މި ދެންނެިވ އެމެރިކާެގ ކޮންސްޓިޓިުއޓް ސްޕްރީމް ކޯޓު ވެސް އަދި އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ޖު

އެ ނޫން ެވސް ބަެއއް ާގނޫނީ ފަންނީ މާހިރުންެގ އެކިއެކި ދިރާސާތަކުން އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރައްާވ މީހެއްެގ ޙާލަތު 

ތެރިވާންޖެހޭނެ އެއް ސަބަބޭ މި ދެންނެވި އަމިއްލައަށް  އަދި އަމުދުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކެއާފުލްވާންޖެހޭ ސަލާމަތް، ރައްކާ

އޭނަ އެ  އެބަޖެހޭ. ސަބަބަކީ  ކަމަށްވާން  ކުރިމަތީަގއި  ފަނޑިޔާރުެގ  އިޢުތިރާފުވަނީ  އެމީހާ  މީހާ  އިޢުތިރާފު  ކުށަކަށް 

މަތުން ހުރެެގންތޯ އިޢުތިރާފުވާނީ ކޮން ޙާލަތެއްަގއި ހުރެެގންކަން ފަނޑިޔާރަށް އެބަ ޔަޤީންވާންޖެހޭ. އޭނަ ބުއްދި ސަލާ

އޭނައަށް  ދެން  ިއޢުތިރާފުވީމާ  ދެން  އެނޭގތޯ  ކޮންސިކުެއންސްތައް  އެ  އޭނައަށް  ައދި  އިޢުތިރާފުވަނީ.  އެ  އޭނަ 

މިކަން   ފަޙުމްވޭތޯ.  އެ  އޭނައަށް  ލިބޭ  ޔަޤީންކަން  އެބަ  އޭނައަށް  ކަންކަން  މީތި  އޭތި  ޙުކުމްތަކާއި  ލިބިެގންދާނެ 

ރަނަގޅަށް ފަނޑިޔާރަށް  ލޯ    އިނޭގނީ  ލޮލާއި  މީހާ  އެނޭގނީ ސީދާ  ރަނަގޅަށް  ފަނޑިޔާރަށް  ދެނެަގނެވި،  ފަޙުމްވެ 

އިން  ކޮންފަރެންސް  ީވޑިއޯ  އެހެންވީމާ،  ހިނާްގއިރުަގިއ.  ޝަރީޢަތެއް  ހުރެެގން  ކުރިމަތީަގިއ  ސީދާ  ދިމާވެެގން 

އިންސާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހިންިގއްޖެއްޔާ  ޝަރީޢަތް  އެޮގތަށް  ފުރުޞަތު  އެ  މީހާ  ވަރަށް  އިޢުތިރާފުވާ  އެއްކިބާވެ  ފުން 

ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެްއ ވެދާނެ ކަމުެގ ބިރު އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުަގިއ ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންވީާމ،  

އަޅުަގނޑުެގ ވެސް އެންމެ ބޮޑު އަސްލު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ިމވީ ހުރިހާ ޝަރީޢަތް، ޢާއްމު ހުރިހާ ޝަރީޢަތެއް ވެސް 

ބޭ ދެންނެވިހެން  ފަނޑިޔާރަކު  މި  މިއީ  ެގންދެވެނީ.  ޓްރަޔަލް  މުޅި  ކޮންފަރެންސްަގިއ  ވީޑިއޯ  ނުންވެއްޖެއްޔާ 

ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސެއް ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްަގއި ނަަގނީކީެއްއ   ުގޅާލާފައި  ޓެސްޓިމޮނީއެއް ހަމައެކަނި ނަާގލުމަށް ޓަކައި 

ހިޔަ މިންވަރުެގ  ހިޔަރިންގައކަށް، އެ  މިއީ ޓްރަޔަލެްއެގ  ވެސް ނޫން. އަދި ރިމާންޑް  ރިންގެގ ކަމެއް ވެސް ނޫން. 

ހުރިހާ   ޢާއްމު  ނޫން.  ޙާލަތެއް  މިކަހަލަ  ޚާއްޞަ  ޙާލަތެއް.  ހުރިހާ  ޢާއްމު  ޓްރަޔަލް  މުޅި  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ 

  ޙާލަތެއްަގއި ވެސް މުޅި ޓްރަޔަލް މިޮގތަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އިން ކުރެވޭނެ ޮގތަށް ހުްއދަ ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުެގ
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ހަމަ  މިކަން  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރިން.  އަޅުަގނޑު  ެވސް  ދުވަހު  އެ  ކަމަށް  ކަންބޮޑުވުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށްވަރަށް  ހަމަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ފާހަަގކޮށްލީ. އެއީ އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން، އަޅުަގނޑު ިމ ބިލު ފަރުމާކުރަމުންދާއިރު  

ޚިޔާލުފުޅާއި އަދި ދަުއލަތުެގ ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްޕުޅެއްެގ ޚިޔާލުފުޅާެއކުަގިއ  ތި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންެގ  

އެންމެންެގ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހެދިެގންދާނީ.  ބިލު  މި  ބިލަކަށް  ބޭނުންތެރި  ފުރިހަމަ،  ރަނގަޅު،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރަނ ރަނަގޅަށް،  ނިޒާމު  އަދުލުެގ  ޖިނާޢީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބޭނުމަކީ  ނިޒާަމކަށް ވެސް  މަސައްކަތްކުރާނެ  ަގޅުވެ 

ޚާއްޞަ   ޙާލަތުގައި،  ޚާްއޞަ  މި  މީަގއި  ފާހަަގކުރިން  ދުވަހު  އެ  ހަމަ އެއާއެކުަގއި  އަދި  އަޅުަގނޑު  ދެން  ހެދުން. 

ޙާލަތާ ބެހޭ ބާބުަގއި ވެސް، ބައިަގއި ވެސް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ ކުއްލި ނުރަްއކަލެއް އޮންނަ ޙާލަތެއް ެވއްޖެްއޔާ ެއއީ  

ކު ވިޔަސް،  މި  ކާރިޘާއެއް  ވިޔަސް،  ނުރައްކާ  ކުއްލި  އިޢުލާނުކުރާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ިވޔަސް،  ނުރަްއކާ  އްލި 

މިކަހަލަ ހާލަތެއް އަންނަ ކޮންމެ ޙާލަތެއްަގިއ މި ދެންނެވި ހުރިހާ ހަނިކުރުންތަކަކަށް ހުއްދަ ދެވުނީއޭ އިނޭގތޯ. ިމއީ 

ހުރިހާ   ހުރި  ދެވިފައި  މީަގއި  ހުރިހާ  ސުވާލަކީ  މިކަހަލަ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެވުނީޭއ.  ހުއްދަ  އެ  ކުރުންތަކަކަށް  ހަނި 

ކޮންމެކޮންމެ ކުއްލި ނުރައްކަލަކީ އަދި މުޅި ނިޒާމު ެއއްކޮށް ހުއްޓޭ ޙާލަތެއް އަންނަ ކަެމއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ކޯޓުތަްއ   ެއކަމަކު  އައިއްސި.  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ފަހަރަކު  ކިތަންމެ  ހިނިގ. ރާއްޖެއަށް  ބަރާބަރަށް  ވެސް 

ަގއިތާ ައޅުަގނޑުމެން ޭގބަންދުެވެގން ިމ   19-ކޯޓުތަކަށް މީހުން ދިއުމުަގއި އެްއވެސް ހުރަހެއް ވެސް ނެތް. މި ކޮިވޑު

ކާރިޘާެއްއ   އަދި  ތަފާތުވާނެއޭ  މިއާ  އެހެންވީމާ،  ދުނިޔޭަގއި.  މުޅި  އެންމެންނާއި  ޤައުމުެގ  މުޅި  އެންމެން،  އުޅެނީ 

އަ ތަފާތުވުން  މެދުވެރިވިޔަސް  ޮގތާއި  އޮތް  ދިމާވެފައި  މި  މިހާރު  ދިާމިވޔަސް  ނުރައްކަލެއް  އެހެން  ކުއްލި  ދި 

އެކަށީެގންވޭ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ކުއްލި ނުރަްއކަލަކަށް މި ބްލޭންކެޓްކޮށް މި ޮގތަށް ލިޔުނީމަވާނެ ޮގތަކީ ހަމަ ވަރަށް  

ކޯޓު  ހުރިހާ  މުއައްސަސާތަކެއް  ހުރިހާ  ދައުލަތުެގ  އޮންނަ  ރަނަގޅަށް  ހިނަގހިނާގ  މުއައްސަސާތަކެއް  ހުރިހާ  ތަކެއް 

ާގނޫނު  ޮގތަށް  އެޕްލަިއވާ  ހަނިކުރުންތަކެއް  މިކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ޙާލަތެްއަގއި  ނުރަްއކަލުެގ  ކުއްލި 

ެވސް ެއޮގތަށް  ފަރުމާކުރެވިއްޖެްއޔާ ފަހަރުަގިއ އެީއ ެގއްލުންބޮޑު ކަމަކަމަށް ވެދާނެތީ ައޅުަގނޑުެގ ޚިޔާލު އެ ދުވަހު  

ފާޅުކުރީ. އާދެ! ދެން އަނެއް ވާހަކަެއްއެގ ޮގތުަގއި ކުރިން ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގާއއި  

އުފުލުމަށް   ދަޢުާވ  މެދުަގއި  ވަސިއްޔަތްތަކާއި  ދަރަންޏާއި  މައްސަލަތަކުަގާއއި  ވަޒީފާެގ  ަމއްސަލަތަކުަގާއއި  އަބުރުެގ 

މުއްދަތުތަކާއިމެ ޮގތުަގއި،  އޮންނަ  ބިލެްއެގ  އެއް  ހޯދަން.  ޙައްލެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބަޖެހޭ  މިކަންކަމަށް  ދުަގއި 

ދެ  ވަރަށް  ތެރޭަގއި  ފުރުޞަތެއްެގ  ައވަސް  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އައިނަމަހީ  ޮގތުަގިއ  ބިލެްއެގ  ސަންސެޓް 

ތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑުެގ މި ދިުގ ވާހަކަތައް  ކަމަށް ޙައްލު ހޯދައިދެވުނީހެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް
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ދެންމެ ކެތްތެރިކަމާއެކުަގިއ ައޑުެއއްސެިވ ކަމަށް ޓަކައި. ިއތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އޮތިއްޔާ އަދި  

 ފުރުޞަތު އެބައޮތް ކަމަށް ދަންނަވަން.

 

 ވުން: ނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެ ވިލި

 ؟ރޯދަ މަސްވީމަ، ައވަހަށް ނިންމާލުން ކަންނޭނެގ ރަނަގޅީ ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެންވީާމ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ހުރިހާ މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅަށް. އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި  

ބިލުެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްެގންދާނަން މި ދެންނެވި ޚިޔާލުތަްއ، ކޮމެންޓްސްތައް ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ހޯދަިއ  

ބައްދަލު ބޭބޭފުޅުންނާ  ބެހޭ  ކަމާ  ހުރިހާ އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  އަންނަންާވއިރަށް  ބައްދަލުވުމަކަށް  އަންނަ  ދެން  ކޮށް. 

މެންބަރުން މި ބިލުަގއި ފެނިަވޑަިއަގންނަވާނެ ބިލަށް މާއްދާތަކަށް ެގންނަންވާ ބަދަލުތައް ލިޔުްއވާފައި ކުރިމަތިފުޅުަގިއ  

އަޅުަގނ  ފަސޭހަކަމާެއކުަގިއ  ތަންކޮޅެއް  ވާކަމަށްވަނީނަމަ  ކުރިއަށް  ބާއްަވވާފައި  މާއްދާއަކުން  މާއްދާައކުން  ޑުމެންނަށް 

އެހެނިހެން  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދުެގ  އިތުރު  ނެތިއްޔާ،  ޚިޔާލުފުޅެްއ  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  ހީވަނީ.  ެގންދެވޭނެހެން 

ތް  ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ވެސް ފާހަަގކޮށްލާނެ ކަމެއް ނެތް ކަުމަގިއވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެން މިރޭ ނިންމައިލާނަން. ނެ

ކަމަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބާއްޖަވެރި ރެއަކަށް އެދެމުން 

ޝުކުރިއްޔާ.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންމައިލާނަން.  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  علމިރޭެގ  ލަިއްވ  .  یكم والسالم 

 ކަނޑާލަްއވަްއޗޭ. 
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