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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޖުޑިޝިއަރީ  މެންބަރުންނަކީ    60`.  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ފެށީ.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

މޫސާ   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ލަޠީފް،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު  ހެންވޭރު 

މުޢިއްޒު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު    ސިރާޖް، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނިހާދު، ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު  

އަޅުގަނޑުމެ މެންބަރު.  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  ފަހުމީ،  އިމްތިޔާޒް  އަޅުގަނޑު  އަދި  މި  ޙުސައިން  މިއަދު  ން 

މެންބަރުންނާ   ބޯޑުގެ  ކެލެމެންސީ  ގުޅިގެން  ނިންމުމަކާ  ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  ޖުޑިޝިއަރީ  އޮތި  މި  ކޮމިޓީގައި 

މަސައްކަތްކުރެވުނު.   އެޖެންޑާކުރަން  މައްޗަށް  ފަހަރެއްގެ  ދެތިން  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުމަށް  މި  ބައްދަލުކުރުން. 

އެކި   ގޮސް  އެހެންނަމަވެސް، ޝެޑިއުލްތައް  ލަސްކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ހުރި  ޝެޑިއުލްތައް  ބޭބޭފުޅުންގެ 

ކޮމިޓީއަށް   ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބޯޑުގައި  ކްލެމެންސީ  މިވީ. މިވަގުތުގައި  ގޮތް  ބޭއްވޭ  މިއަދު 

ބޭފު އެ  ލިބިފައި.  އަޅުގަނޑަށް  އެބައޮތް  ނަންފުޅު  މެންބަރުންގެ  ތިއްބެވިކަމުގެ  ވަޑައިގެންނެވޭ  ވަޑައިގެން  ޅުން 

މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ނުނަގާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާލަން. ތި ބޭފުޅުން އޭގެ  

ދަންނަވައިލާނަން.   އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑު  އެކީގައި.  ދިނުމާ  ފުރުޞަތު  އެ  އޮތީނަމަ  ފާހަގަކުރަން  ކަމެއް  ކުރީގައި 

ބައްދަލުވުމަށް  )ވަ މި  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  ބޯޑުގެ  ކްލެމެންސީ  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

އަޅުގަނޑުމެން   އިންނެވި.  އެބަ  ވަޑައިގެން  ވެސް  ރިފްޢަތު  އިބްރާހީމް  ބަންޑާރަނައިބު  ރައީސް،  ބޯޑުގެ  ކްލެމެންސީ 

ތަޢާރުފުވުމަކަ ދެން  އިތުރަށް  މެންބަރުން  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތިން.  ދަންނަވާކަށް  ށް 

ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އެހެން މުހިންމު   އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގަސްދުކުރަނީ. ފަށަމުން ވެސް ދަންނަވައިލާނަން 

ޖޭ.އެސް.ސީގައި   އަޅުގަނޑުމެ  3ބައްދަލުވުމެއް  ވިސްނަވައިގެން  އެކަމަށް  އެބައޮތް.  މެންބަރުން  ޖަހާއިރު  ން 

ފުރުޞަތު   އެ  ދެއްވައިގެން  ސަމާލުކަން  އެގޮތަށް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  އެކަމަށް  ފުރުޞަތުދޭއިރުގައި  ސުވާލުކުރުމުގެ 

ބޯޑު   ކެލްމެންސީ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މި ދަންނަވާލެވުނީ  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  އެދެން. އަޅުގަނޑުމެން  ނެންގެވުން 

ޖުޑިޝިއަ މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީއަށް  ހިމެނެނީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ތެރޭގައި.  މެންޑޭޓުގެ  އޯވަރސައިޓް  ކޮމިޓީގެ  ރީ 

ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖަލުގެ ޙުކުމްތައް ނޫނިއްޔާ އެނޫން ވެސް ޖިނާޢީ ޙުކުމްތައް އިއްވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސިޓީ  

ދެމުން އެބަ  ވެސް  ޖަވާބު  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އަޅުގނޑުމެން  ލިބެމުންދޭ.  އެބަ  އެބަ  ތެރެއިން  އެ ސިޓީތަކުގެ  ދަން.   

ލަސްތައް   މައްސަލަތަކުގައި  އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޮނުވެވޭ  ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކްލެމެންސީއަށް  ވަރަށް  ފާހަގަކުރޭ 
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ސިޓީތަކަށް   ވަކިވަކި  ލިބިފައިހުރި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެބަވޭ.  ފާހަގަކޮށްފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަންނަލެއް 

މީހަކު މިހާރު ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފަ.    43ލައިލާއިރުގައި މި ޝަކުވާތައް ކޮށްފައި އެބައޮތް  ބަ

އެބަ ހިމެނޭ މިސާލަކަށް އެކަކު ފާހަގަކުރޭ   ވެސް ވެއްޖެ ކަމަށް.    2އެ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި  މަސްދުވަސް މިހާރު 

މަސް ވެއްޖެ ކަމަށް.    9މަސް ވެއްޖެ ކަމަށް.    5މަށް ޖަވާބެއް ނުލިބި،  މަސް ވެއްޖެ ކަ  14އަނެކަކު އެބަ ފާހަގަކުރޭ  

އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށް. އެހެންގޮސް ވަރަށް ބައިވަރު    1މަސް ވެއްޖެ ކަމަށް.    7ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް. އަދި    90

އެ މަސައްކަތްކުރާ  ވެސް  ކޮމިޓީން  ޖުޑިޝިއަރީ  ދެން  ހުރީ.  ވާހަކަދައްކާފައި  ލިބޭ  މުއްދަތުތަކެއްގެ  މިހެން  އްގޮތަކީ 

ބައެއް ޝަކުވާ ސިޓީތައް އަޅުގަނޑުމެން ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި ހިއްސާ އެބަ ކުރަން. އަދި ޕެރޯލް ބޯޑާއި ވެސް ހިއްސާ  

އެހެންނަމަވެސް،   ހިއްސާކުރަން.  އެބަ  މައްސަލަތައް  ނިންމޭ  ކޮމިޓީން  މައްސަލަތައް  ފެންނަ  ކުރަން  އެބަ 

ށް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވޭ އެއީ އަދި ކްލެމެންސީ ކަމެއް ތި ބޭފުޅުންނާ ހިންގުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަ

ފޯމެޓަކުން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުއްވަވައިގެން   ފޯމަކުން، ވަކި  ވަކި  ނުފެއްޓެވޭކަން. އެއީ  އެ ސިޓީއަށް ބައްލަވާފައި 

ބޯޑު ކްލެމެންސީ  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރަން.  ކަން  ޕްރޮސެސްއެއް  ޓަކައި  ހިންގޭ  ގެނައުމަށް  ސަމާލުކަމަށް  ގެ 

ހިއްސާކޮށްލާ   އަޅުގަނޑުމެން  ނިޔަތުގައި  ގެނައުމުގެ  ސަމާލުކަމަށް  ޝަކުވާ  މީހުންގެ  ތިބޭ  ހައްޔަރުވެފައި  ޖަލުގައި 

ސިޓީއެއް ޖުމްލަ ފޮނުވާފައިވާނެ މިހެންމިހެން   10ހިއްސާކޮށްލުމެއް އެއީ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް 

ފޮނުވަނީ.  މި   ގޮތުގައި  ލިސްޓެއްގެ  ގިނަފަހަރު  ވަރަށް  ސިޓީއެއްގައި  ކޮންމެ  އެއިން  ލިބެއޭ.  އެބަ    60ޝަކުވާތައް 

މީހަކާ ބެހޭ ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ފޮނުވިފައިވާނެ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަޚުގަޑުމެންގެ މި ކަންބޮޑުވުން އޮތީމާ  

އަދަދަކުން ޝަކުވާ ގިނަ  އެހާ  ތިބޭ  ކަމާއި  ޖަލުގައި  މި  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  ހައްލެއް  މިކަމަށް  ހުށަހަޅުމުންދާތީވެ،  ތައް 

ތި   ބޭނުމުގައި  ސާފުކޮށްލުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ސާފުކޮށްލަން  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މެދުގައި 

އްވީތީ. އަޅުގަނޑު ލަސްތަކެއް  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންދެ

ނައިބަށް   ބަންޑާރަ  ފަދައިން  ދެންނެވި  މެންބަރުންނަށް ކުރިން ވެސް  ކޮމިޓީގެ  ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން  މި  ނުކޮށް 

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ދަންނަވާލަން އޮތް ސުވާލެއް އޮތް ކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ސުވާލަށް އިސްކަންދެއްވުން ރަނގަޅުކަމުގައި  

 އީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ވަގުތު ހުރިގޮތުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް.ދެކެން. އެ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސާފުކޮށްލަން   ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް.  އެންމެހައި  ބޯޑުގެ  ކްލެމެންސީ  އިނގޭތޯ  މަރުޙަބާ  ޝުކުރިއްޔާ. 

މައިގަނޑު   ސަބަބަކީބޭނުންވާ  ދިމާވާ  ދުވަސްވާން  މިހާ  ކޮބައިތޯ  އަނެއްހެން  ؟ ކަމަކީ  ކުރުމުގައި  މިކަން  ކޮބައިތޯ 
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ދައްޗަކީ ބޮޑު  އެންމެ  ކޮބައިތޯ؟ ދިމާވާ  ހުރަސްތަކަކީ  އޮންނަ  މި  ކުރުމަށް  މިކަން  ދުވަސް  ގިނަ  އެކަން  ؟ އެހާ 

 ސާފުކޮށްލަން. 

 

 އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް 

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ ޖުޑިޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި  

ތަފާސްހިސާބަށް ތަނުގެ  ފާއިތުވެދިޔަ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ދަންނަވައިލާއިރުގައި  އެއްޗެކޭ  އަޅުގަނޑު  ސުވާލުގައި   

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   އިނގޭތޯ.  ބޭނުން  ބޯޑަށް    2013ބަލާލަން  ކްލެމެންސީ  ހަމައަށް  މިއަދާ  ފެށިގެން  އިން 

ޚާއްޞަކޮށް   ވަކިން  ބަލާއިރުގައި  މައްސަލަތަކަށް  ހުރި  އޭރުގައި  2018ހުށަހެޅިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގައި 

ތެރެއިން   މައްސަލަތަކުގެ  ހުރި  އޮވެ    265ހުށަހެޅިފައި  ނުނިމި  އެޕްލިކޭޝަނެއް  ނޫނީ  އާ    2019މައްސަލައެއް 

ދެން   ވާސިލުވީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރުގައި  2019ހަމައަށް  ފަށައިގަންނަންޖެހުނީ  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި 

ން މި  އެޕްލިކޭޝަންސް ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަ  984ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެބައިން    2019ހުށަހެޅުނު  

ފުރަތަމަ   ބެކްލޮގެއް އޮވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުނީ  އުޅޭ ވާހަކައަކީ ވަރަށް ބޮޑު 

ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިހާތަނަށް މަޢާފު ނޫނީ އަދަބު ލުއިކޮށްދީފައިވާ  

އަދަދަށް   ފޯމުގެ  އެއީ  އިލްތިމާސް  ހުރިކަން.  ނެރެވިފައި  ނަތީޖާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑުތަނުން  ބަލައިލާއިރުގައި 

ގައި  2018އޮތްއިރުގައި    89ގައި  2017.  0ގައި  2016.  0ގައި  2015.  35ގައި  2014މި އޮންނަނީ.    10ގައި  2013

ދިޔަ. އ507ަގައި  2019އަށް އެ އަދަދު ބަދަލުވި. އަދި  138 ދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް  އަށް އެ އަދަދު ބަދަލުވެގެން 

އަށް އެ އަދަދު މި އޮތީ ބަދަލުވެފަ. އެހެންވީމާ، މަޢާފު ނޫނިއްޔާ އަދަބު ލުއިކޮށްދެވިފައިވާ އިލްތިމާސް ފޯމުގެ    244

ބަލައިލާއިރުގައި   ފޯމްތަކަށް  ހުރި  ބާޠިލުކުރެވިފައި  ހެދި  ސަބަބުތަކާ  އެކި  ޖުމްލަގޮތެއްގައި  ދަންނަވާލީ.  މި  އަދަދު 

ޔަ އަހަރުގައި އެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ނުދީ އޮތްކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން  ފާއިތުވެދި

ގައި  2015.  306ގައި  2014ފަރާތެއްގެ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވިފައި އޮތީ.    168ގައި    2013ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރުގައި  

އަދި  248ގައި  2017.  202ގައި  2016.  358 އަދަދަކީ  އޮ  298ގައި  2018.  ފޯމުގެ  ބާޠިލުކުރެވުނު  ތްއިރުގައި 

މިހާތަނަށް  191ގައ  2019 އަދި  ތިރިކުރެވުނު.  މިހާތަނަށް  2020އަށް  ތިރިކޮށްފަ.    10ގެ  އަދަދުވަނީ  އެ  އަށް 

މިގެންދަނީ.   ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބާޠިލުނުކޮށް  ފޯމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ނިސްބަތުން  ފޯމުތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  އެހެންވީމާ، 

މާ، މިކަން ހަމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ދަންނަވައިލާފައި ދެން އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  އެހެންވީ

އޮތް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަތިކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ގޮތުން  އިދާރީ  މައްސަލައަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވާ  ޙަޤީޤަތުގައި 
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  5މުވައްޒަފަކު ތިބެނީ.    5ތަކާއި އޮނިގަނޑުގައި އޮންނަ ގޮތުން ވިއްޔާ  އޮތުން. ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

ކުރުމުގައި   ކަންކަން  ނުކުމެ  މަސައްކަތަށް  ބަލާއިރުގައި  ހާލަތަށް  މިވަގުތުގެ  ތިބޭއިރުގައި  މުވައްޒަފަކު 

މި   އިނގޭތޯ.  ހުރީ  މުވައްޒަފެއް  އެންމެ  ބޭފުޅެއް.  އެންމެ  ހަމައެކަނި  މުވައްޒަފުންގެ    5ޝާމިލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ 

ތެރެއިން ދެ ފަރާތެއް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި. އެކަކު ރަށުގައި ކޮވިޑު ކަންތަކުގައި މި ހުންނެވީ. އޭގެ އިތުރަށް ކުރީގައި  

މަސައްކަތްކުރަން އުޅުނު އެއް މުވައްޒަފަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ  

މިވަ  އަޅުގަނޑު  ތެރޭގައި  އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  ހުރީ.  މުވައްޒަފެއް  އެންމެ  އެހީތެރިވެދޭން  ކަމެއްގައި  ހުރިހާ  މި  ގުތު 

ވަކި   ކަނޑައަޅާފަ.  އެބައޮވޭ  ގާނޫނުން  ޕްރޮސެސްއެއް  ވެޓްކުރުމުގެ  ފޯމުތައް  އިލްތިމާސް  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން 

ގަނޑުމެންނަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަކި ގޮތަކަށް ލަފާ  ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަވެގެން ނޫނިއްޔާ އެ ފޯމަކަށް އަޅު

އަދަބު   މަޢާފުދިނުމާއި  ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން  ދިނުމުގައި ކުރިއަކަށް ދެވޭކަށެއް ނޯވޭ. ވަކިން 

ގާނޫނުގެ   އާއި    24ލުއިކޮށްދިނުމުގެ  މާއްދާ  ކަންތައް  25ވަނަ  ގިނަ  ވަރަށް  މާއްދާގައި  އެބަހުރޭ  ވަނަ  ތަކެއް 

ވެސް   ކޯޓުތަކުން  ފަހަރު  ބައެއް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ސާފުކުރަންޖެހޭ.  އިދާރާތަކުން  ގުޅޭ  ކަމާ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަންޖެހޭ ޝަރީޢަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި  

ކޮށްފައި އޮތްތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ހުކުން ތަންފީޛުކޮށްފައި އޮތް  އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާ ކަނޑައްތު

މުއްދަތަށް ވެސް އެބަ ރިޢާޔަތްކުރެވެންޖެހޭ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ސީދާ އެ ޕެނިޓެންޝަރީން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ  

ގެންދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  ޤައިދީންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި އިންޓަވިއު ޕްރޮސެސްއެއް ވސް ކުރިއަށް  

އެހެންނަމަވެސް،   ގޮތެއްގައި.  އެއްވެސް  ނޫން  ހަދަނީކީ  އެކްސްކިއުޒަކަށް  ކޮވިޑު  ކަންތައް،  ކޮވިޑު  މިއަހަރު 

ހުރިކަން   ދަތިތައް  މިދެންނެވި  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  އެދެވޭ  އެންމެ  މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މިގޮތަށް  އިއްޒަތްތެ ދަތިތައް  މި  ދެން  ބޭނުން.  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ޓަކައި  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންގެ  ރި 

އަޅުގަނޑުމެން   އޮންލައިންކޮށް  ހަމަ  ގެންދިޔައިން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަވެސް  ކުރިމަތިވި 

ބައެއްފަހަރު   އެހެންނަމަވެސް،  ބާއްވަން.  ބެހޭގޮތުން  ބައްދަލުވުންތައް  ޤައިދީއަކާ  ހުންނަ  ޖަލުގައި  މިދަންނަވާހެން 

ފޯމަކާ   އިލްތިމާސް  އެ  ގެނެސްގެން  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހާލަތެއްގައި  އެއްނުވާ  މަޢުލޫމާތު  އެއްކުރަންޖެހޭ 

ޚުލާ އެހެންވީމާ،  ނޯވޭ.  ގޮތެއް  ފޮނުވޭނެ  އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް  ނިންމާފައި  ގޮތެއް  ސާކޮށް  މެދުގައި 

ދަންނަވަންޏާ މި ދެންނެވި މައިގަނޑު ސަބަބުތަކާ ހެދީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަސްވުން ކުރިމަތިވެފައި މި  

ބޯޑުގެ   ކްލެމެންސީ  ހުރީ.  ކުރެވިފައި  މަސައްކައްތަކެއް  ވެސް  ޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިތުރަށް  މިކަން  ދެން  އޮތީ. 

ކައި އަޖުމަ އެޕްލިކޭޝަން ނޫނީ ޑޭޓާ ބޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށް  މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް ޓަ
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ޓެކްނޮލޮޖީއާ   އިންފޮމޭޝަން  ފޮރ  ސެންޓަރ  ނެޝަނަލް  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ގައި  2020ފެބްރުވަރީ    11އެކަން 

އެކަމަކަށެއް ގޮތުގައި  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑަށް  އަދިވެސް  އޮތްއިރުގައި  އެފަރާތަކުންނެއް  ހަވާލުކުރެވިފައި   

ލިބިފައެއް   މިހާތަނަކަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ކަމުގެ  ނިންމުނު  އެކަން  ނޫނިއްޔާ  ޖަވާބެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް 

ކްރިމިނަލް   އޮތީ  ފާހަގަކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައަކަށް  ބޮޑު  ވަރަށް  ދެން  އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  ނެތް. 

ކޯޓާއި  ޑްރަގް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ކޯޓާއި  ރިޕޯޓު  ގޮތުގެ  ނިމުނު  ޝަރީޢަތް  ބޭފުޅުން  އެ  ޚާއްޞަކޮށް  އެކީގައި 

އެ އޮންނަ އުސޫލުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ   ރިޕޯޓަށް އެއްކަލަ  ފަހަރު  ފޮނުވުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާކަން. ބައެއް 

އޮ ކުރިން  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ނުލިބޭ  ނޫނީ  ފިޒިކަލީ  ރިޕޯޓު  ބޭފުޅުންނާ ދައްކާފައި  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ތީ. 

ވާހަކަދައްކައިގެން މިހާރު އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް އެ ބޭފުޅުން ފަހިކޮށްދީފައި  

ން  އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހައަކަށްވެގެ 

މަޢުލޫމާތު.   ހޯދަންޖެހޭ  މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް  ކަރެކްޝަނަލް  އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  ވެސް.  އެއީ  އެއްކަންތައް  ދިޔަ 

މަހުގައި   މިދިޔަ  ވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ދަތިތަކާ  ދިމާވާ  އެ  ފޮނުވުމުގައި  އެ  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓު  އަޚުލާޤީ  ޤައިދީންގެ 

ބައްދަލުވު އަޅުގަނޑުމެން  އޮފީހުގައި  ގޮތަކަށް  ރައީސް  ވަކި  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  އަދި  އޮތީ.  ބާއްވާފައި  މެއް 

އެހެންވީމާ،   މަޝްވަރާކުރެވިފަ.  ވަނީ  ވެސް  ކަންތައްތަކާމެދު  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  އަވަސްކުރުމަށް  އިންތިޒާމުތައް 

ކު އެބަ  މަސައްކަތް  ވެސް  ހަލުވިކުރަން  މަސައްކަތްތައް  ކިންވަރަކުން  ކުރެވޭ  ރަން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެއީ.   ލަސްވުން  ލަސްވާ  ކޮމްޕްލެއިންސްތަކެއް  ރަނގަޅު  ޤަބޫލުކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް، 

އެހެންނަމަވެސް، މިކަންކަމަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހައްލު ހޯދޭނީ އެއް ކަމަކަށް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ނޫނީ އެޕްލިކޭޝަން  

އިލެކްޓް  ނޫނިއްޔާ  އޮންލައިންކޮށް  ދައުލަތުގެ  މެނޭޖްމަންޓް  އެކި  ޚާއްޞަކޮށް  މެދުވެރިކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  ރޯނިކް 

އިދާރާތަކުން އެއްކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ މިކަމެއް ނުވާނެ. ދެވަނައަށް  

މި ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  އޭތި  ތްރެޝްހޯލްޑް.  ލާޒުމުކުރާ  ރީވިޒިޓްކުރެވިދާނެ  ގާނޫނުގައި  ންވަރަކަށް 

ގާނޫނަށް   ނޫނިއްޔާ  ކޮށްގެން  މަޝްވަރާއަށް  އިތުރު  އެހެންނަމަވެސް،  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް 

ބަދަލުވެގެން ނޫނިއްޔާ ނުހިނގާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން އޭގެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން. މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން  

ބައޮތް. ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވެސް އިންތިހާއަށް އެބައޮތް. އަދި މުވައްޒަފަކު އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރެވޭ  އިންތިހާއަށް އެ

އެއްޗެއް. އަޅުގަނޑުމެން   ބޭނުންވާނެ ޖާގަ އާއި ވަސީލަތްތައް ވެސް ހޯދަންޖެހޭ  އިން ފެށިގެން  2018މުވައްޒަފަކަށް 

ވިފައި ހުންނަ ޖާގަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ޖާގައެއް. މަސައްކަތްކޮށްގެން  މިހާރު މި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކުރެ

ޖާގަ   އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ވެލާނާގެއިން  މިވީ  ލިބޭވަރު  ޖާގައެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކިރިޔާ  އަދި  މިއަހަރު 
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ކުރިމަ ދެން  މައްސަލަ  ޚަރަދުގެ  ބޭނުންވާ  އެކަންކަމަށް  ރިނޮވޭޓްކުރުމާއި  އެތަން  އޮތީ.  ލިބުނުއިރުގައި  ތިވެފައި 

ބައިވަރު   މިކަހަލަ  އޮތް  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވަން  އަޅުގަނޑު  މިއީ  މިވަގުތަށް  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ދަތިތަކެއް 

މެންބަރެއްގެ އިތުރު  ދެން  ވަންޏާ    ވާހަކައަކީ.  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ވާހަކަފުޅެއް  ރައީސްގެ  ނައިބު  ނޫނީ 

 .  ހިއްސާކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން...  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނަން ރެކޯޑަށް ޓަކައި ވިދާޅުވެދެއްވާފައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލް މޫސާهللا ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު ރައީސްނައިބު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ 

ރައީ ނައިބު  ބޯޑުގެ  ޢަބްދު ކްލެމެންސީ  އިهللا ސް  މޫސާ  ހަމަ    2019ނގޭތޯ.  ޖަމީލް  އަޅުގަނޑަށް  އަހަރު  ވަނަ 

ފާހަގަކުރެވިފައި މި ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ގިނައިން ހުށަހެޅުނު އަހަރަކަށް. އެއީ އެހެން އެހެން އަހަރުތަކާ  

މި ވެސް  ބަލާއިރު  އެކަނި  އެބައޮތް.    984އަހަރު  ހުށަހެޅިފައި  މި    4އިލްތިމާސެއް  މުވައްޒަފުންނާއެކު 

ގާނޫނުގެ   އިދާރާތަކުން  އެކި  މިދަންނަވާ  އެއީ  އާއި    25މަސައްކަތްކުރުމަކީ  މާއްދާ  ބުނާ    24ވަނަ  މާއްދާ  ވަނަ 

ރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް. ވަރަށް ގިނަ  ފޯމު ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ޓަކައި ވަ  984މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށް ޓަކައި  

އަހަރުތަކުގައި   އެހެން  ބޭނުންވާ ކަމެއް.  މައްސަލަ    2013ވަގުތު  ފައްސަތޭކައެއްހާ  ހުންނަނީ އެވްރެޖްކޮށް  ގައި މި 

  ވަނަ އަހަރުގައި ޖުމުލަކޮށް   2019ހުށަހެޅިފައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެއާއެކުއެކީގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  

ގާނޫނުގެ   އަދި  އަދަދާއި  ހުރި  ނިމިފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޯޑުގެ    29އުޅޭނެ  ކްލެމެންސީ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގެންދިޔައިރުގައި   ގެންދިޔައީ.  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމް  އެ  އޮފީހުން  ރައީސް  ފަރާތަކަށް    507އެހީތެރިކަމާއެކުގައި 

ބޯޑުގައި ހުރި އިލްތިމާސްތަކުގެ ތެރެއިން މަޢާފު ލިބޭ    507  ކްލެމެންސީ  މަތިން  ފަރާތަކަށް ރައީސްގެ އިސްނެގުމުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާމުތައް ރޭވިގެން އެގޮތަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ. އެހެންވީމާ،   މައްސަލަ    507ގައި  2019ގޮތަށް 

ޚިލަފަށް ގިނަކޮށް  ގައި. އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ އާދަޔާ  2019މައްސަލައެއް އެބަވޭ    182އާއި އަދި ލަފާ އަރުވާފައިވާ  
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ބޮޑަށް    ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް  ހުރިކަން  ނިމިފައި  ގޮތް  ހުރި އިލްތިމާސްތަކަށް  ހުށަހެޅިފައި  ކްލެމެންސީއަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުގެ ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ 

އާދެ! އޭ.ޖީ ފާހަގަކުރި ބައެއް ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އޭ.ޖީ ފާހަގަކުރެއްވި ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގެ ދަތިތައް ހުރި  

ނޑު މި  ވާހަކަ ކޯޓުން ވިޔަސް، ކަރެކްޝަނުންވީ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް. ގާތްގަނޑަކަށް ކިހާ ދުވަހެއްގެ ވާހަކަތޯ އަޅުގަ

 ؟ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ކިހާ މުއްދަތެއް އެބަ ނަގާތޯ މައްސަލަތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް؟ ދައްކަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލް މޫސާهللا  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުރައީސްނައިބު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ 

އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިން. ބޭއްވިއިރުގައި ކަރެކްޝަންސް   މަހު ރައީސް  މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ. 

އޭގައި   ވިދާޅުވި  ބޭފުޅުން  އެ  ބޭއްވުނީ.  ބައްދަލުވުން  އެ  ފަރާތާއިއެކު  ހުރި  ހަވާލުވެފައި  ހިންގުމާއި    8ސަރވިސް 

ޗެކުކުރުމާއި އެކުއެކީ އަދި އަޚުލާޤީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް    ¼  މަސްވަރު ނަގާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން  9މަސް  

އެގޮތަށް   ރިކުއަރމެންޓްތަކާ  ބޭނުންވާ  ޕެރޯލަށް  ވިދާޅުވީ  ބޭފުޅުން  އެ  ދެން  މުއްދަތު.  ނަގާ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ 

އިންނާނީ އެކަމަށް  ތިމަންނަމެން ބަދަލުކޮށްދޭންވީތޯއޭ. އޭރުން ތަނަކޮޅެއް ފަސޭހަވެދާނެއޭ ޕްރޮސެސް. އަޅުގަނޑުމެން  

ބޭނުންވާ   ޕެރޯލަށް  އެއީ  ދަންނަވާފަ.  ނެތްކަމަށް  މައްސަލައެއް  ފޮނުވައިދިނުމުގެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މިހާރު  ވެސް 

މަޢުލޫމާތު   ދެ  ފޯމެޓަކަށް  ދެ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް.  ކުރެވޭ  ބޭނުން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  މަޢުލޫމާތުތައް 

ބަ ތައްޔާރުކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފޯމެއް  ކުރެއްވުމަށް  އެކަން  ގޮތަކަށް  ފަސޭހަވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދަލުގައި 

މަހުގައި   މިދިޔަ  ކަމަށް.  އަވަސްވެގެންދާނެ  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  ދެން  ވިދާޅުވި  ދެން  ދަންނަވާފައިވާނީ. 

ފާގަ ހަމަ  ގޮތުން  ބޭއްވީ. ދެން އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ  އެ ބައްދަލުވުން  ހަފްތާއެއް ފަހުން  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްލަން އޭގެ 

މިހާރު އެބަހުރި ކޮމިޓީ މަރުހަލާއަށް ހުށަހަޅަން ވެފައި ވަރަށް ގިނަ   މިހާރު މަޢުލޫމާތުތައް އައިސްފައި  ގިނަ  ވަރަށް 

ހަމައަށް   ބޯޑާ  އޮތީ  ފަށަންވެފައި  މަރުޙަލާ  ކޮމިޓީ  މައްސަލައިގެ  ފަންސާހަކަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  އިލްތިމާސްތަކެއް. 

 މަށް ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ.  ގެންދިއު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޯޑުގައި   ކްލެމެންސީ  ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރެއްގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މިވަގުތު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އިހަވަންދޫ   އަރުވަން  އެބަ  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުގަނޑު  އިންނަވާ.  އެބަ  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އިންނަވާ  ދާއިރާގެ 

 މެންބަރަށް. މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ވެސް ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން  

އިސިއްޔަތުން ބޯޑުގައި އިންނާތީއާއެކު އޭ.ޖީ ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކަށް ހަމަ ދެތިން އެއްޗެއް  ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ހަ

ފާހަގަކުރެއްވި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތައް   ބޮޑަށް  ވެސް ވަރަށް  އިތުރުކޮށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އޭ.ޖީ  އަޅުގަނޑު 

ތިކަން އޭގެ ސަބަބަކަށް އެބަވޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ލަސްވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޖާގަ އާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަ

މި މަސައްކަތް ހިންގާއިރުގައި އިދާރީ ދެ މަރުޙަލާއެއް އެބައޮވޭ. އެއީ ފޯމު ލިބުމަށްފަހު ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި ހަމައަށް  

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ  އަޅުގަނޑު  މަދުވުމުގެ ސަބަބުން  އެ ދާ މުއްދަތު. އަސްލު މުވައްޒަފުން  ނަގަންޖެހޭ  ގެނެވުމަށް  އި 

ގޮތެއް   އިލްތިމާސާއިމެދު  ބޯޑުން  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  އަދި  ނަގާ.  އެބަ  އެ ޕްރޮސެސްގައި  ވަގުތު  ވަގުތަށްވުރެ މާގިނަ 

ވެސް   އެބަ ނަގާ. މީގައި  އިދާރީ މަރުޙަލާއެއް  ރައީސް އޮފީހާ ހަމައަށް ދިއުމުގައި ވެސް  ނިންމީމާ އަލުން އަނބުރާ 

މާ މުއްދަތަށްވުރެ  ސަބަބުން. ދެން  ނަގަންޖެހޭ  ދަތިކަމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ބޮޑަށް ވެސް އިތުރަށް މުއްދަތު އެބަ ނަގާ 

އޭ.ޖީ ފާހަގަކުރައްވައިފި މިއަހަރު ތެރޭގައި ޖާގައިގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ތަނެއް ހަމަޖެހުނު ވާހަކަ.  

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  އައިއިރު  ހަމައަށް  މިއަދާ  ކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ބަދަލުނުވާ  އެތަނަށް  މަސައްކަތް  ބޯޑުގެ   

އަޅުގަނޑުމެން   ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ސަބަބުން  ދަތިކަމުގެ  ޖާގައިގެ  ޓަކައި ފާހަގަކޮށްލަން. މި  ރެކޯޑަށް  އަޅުގަނޑު 

ނޑުމެންނެއް  މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮށް މީޓިންގތަކަށް ބަދަލުވިގޮތަށް އަދިވެސް އަޅުގަ

ރައުންޑް ޓޭބަލް މީޓިންގއެއް ނަހަދަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އިންނަ މީޓިންގ ރޫމް އެއީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ  

ޖާގައެއްވީމަ    5ޖާގައެއް. ހަމަ   ތިބޭވަރު  ފިތިގެން  ޖެހިގެން  އެކަކު އަނެކަކަށް  މީޓްކުރަން ވިޔަސް ވެސް  މެންބަރުން 

ތިބެގެން   ޙަޤީޤަތުގައި  މޭޒުކައިރީގައި  ދެން  ސަބަބުން.  ދަތިކަމުގެ  ޖާގައިގެ  ބޭއްވޭވަރެއްނުވޭ  މީޓިންގއެއް  އަދިވެސް 

ބޮޑު   މީޓިންގ ބޭއްވުމާއި އޭގެ އެފިޝެންސީ ވަރަށް  މީޓިންގ ބޭއްވުމާއި އޮންލައިންކޮށް  ތިބެގެން  މިގޮތަށް އިށީނދެ 

 ތައް ފާހަގަކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ.  ތަފާތު ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެ ދެ ކަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ 

ވީތީ. އަޅުގަނޑު  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން މި ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެ

އެބައޮތް ދެ ސުވާލެއް ކޮށްލަން. އެއް ކަމަކަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމުގެ  

މިނިސްޓްރީތަކުގައި   މަޤާމުތަކުގައި  އެކިއެކި  ސިޔާސީ  އެއްޗަކީ  އެނގޭ  މި  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ. 

މީހު ވެސް ތިބި  ދަނީ. އެކަމަކު  ހަމަގައިމު  ނޫން. ހަމަ ގިނަވަމުން  ވެސް  އެ އަދަދު މަދެއް  މަދެއް ނޫން. އަދި  ން 

އުޅުއްވަނީ ތި  ނުލިބިގެން  ކީއްވެގެންތޯ  މުވައްޒަފުން  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ  މިފަދަ  ގުޅުންހުރި  އެއް  ؟ ރައްޔިތުންނާ  އެއީ 

އަ އެބަ  ގިނައިން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސުވާލަކީ  އަނެއް  މީހުން  ސުވާލު.  ޖަލުގައި  އޮތް  މި  މިހާރު  ޑުއިވޭ 

ބަންދުކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ފެއިލްވެފައިވާ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި މިއީ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މީހުން އެބައުޅޭ. 

ކުރާ ހުރިހާ  މީގެ ތެރެއިން މީހުން ރަނގަޅުވެގެން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް އައުމުގެ ބަދަލުގައި އެތަނުގައި ތިބެގެން ހަމަ 

ވިސްނަވާ   ދޭތެރޭގައި  މިކަމާއި  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރަނީ.  ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމަށް  ދިރިއުޅުމެއް  އުޅޭ  ކޮށްގެން  ކަމެއް 

 މިކަމާއި ދޭތެރޭ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.؟ ވަޑައިނުގަންނަވަންތޯ

 

 ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފަހަރެއްގައި ހަމަ ތި ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކީ ތި މޭރުމުން އޮތް ކަމަކަށްވެދާނެ  

ބޯ ކްލެމެންސީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  އިޝޫގައި.  މުވައްޒަފުންގެ  މި  އިނގޭތޯ  މުވައްޒަފުން  ޑުގައި 

ހޯދަން މި ޖެހެނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑަށް ރިޢާޔްތްކޮށްގެން ގަވާއިދު ތަންދޭ ގޮތަކަށް. އެއީ ފުރަތަމަ ކަމަކީ  

ޓަކައި ކަޑައްތުކުރަންޖެހޭ   ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފަކު  އިނގޭތޯ. ވަރަށް ރިޖިޑް ސިސްޓަމެއް އެއީ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަދި 

ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެހާ    ތްތޯއަޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސަށް އެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ. ބަޖެޓް ހުރިތޯ ނެމަރުޙަލާތައް.  

އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  ދެން  ދަންނަވަނީ.  މި  އޮތްގޮތް  ކަން  އިނގޭތޯ.  އެކަމަކީ  ކަމެއްނޫން  ކުރެވޭ  ފަސޭހައިން 

ކުންނަ މައްސަލައަކީ ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކުރި  މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ހުއްދައަކަށް އެދޭއިރުގައި ދެން ނު

ފިނޭންސުން   އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުކޮށްގެން  މަޤާމެއް  އަދި  މައްސަލަ. ޖާގައިގެ މައްސަލަ. މިހާރު ޖާގައެއް ނެތީސް 
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އެމީހަކަ މޭޒެއް  އިންނާނެ  އެމީހަކު  ނުކުރެވޭނެ.  މަސައްކަތެއް  އެމީހާއަކަށެއް  ހޯދިޔަކަސް  ށް  ހުއްދައެއް 

މި ތާނގައި ދައްކަންޖެހޭތީ   ވާހަކަތައް  މި  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ދެން  ވަސީލަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްކުރާނެ 

ވެލާނާގޭގައި   އިމާރާތަކީ  ހިނގަމުންދާ  ބޯޑު  ކެލެމެންސީ  ވަގުތު  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ލަދުގަނޭ.  އަޅުގަނޑު  ވެސް 

ހާލަތަކީ އިނގޭތޯ. ދެން މި ވާހަކަ  ދެވަނަ ފްލޯގައި އިންނަ ތަންކޮޅެއް. އެތަނު ގައި ފާޚާނާއެއް ވެސް ނީނދޭ. އެއީ 

މީގެ   އަދި  ދަންނަވައިގެން  ދަންނަވަން.  ފަރާތްތަކުގެ  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  އެ  އެކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން 

ރު އެ ބޭފުޅުން ދެއްވި.  އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ މަހެއް ވެސް ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ތަނެއް ލިބުމުގެ ޚަބަ

އެހެންވީމާ، ދެން ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް އެއީ މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ލަސްވާ ލަސްވުން ވސް. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން  

ކަންކަމެއް   ކަހަލަ  ބަދަލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓަސްލާފައި  ތިބެލާފައި  މިހެން  މިއީކީ  ދަންނަވަނީ.  މި  އޮތްގޮތް 

ޖަލުގައި އެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އޭގައި އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދެންނެވުން    ނޫން އަސްލު. ދެން

ވިދާޅުވާ ކަހަލަ ތުހުމަތެއް   ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެއީ އެއް ކަމަކަށް ތި  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް  އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް 

ތަޙުޤީޤުކު  އެކަމެއް  ވަނީވިއްޔާ  ކަމުގައި  ކަމެއް  އިންވެސްޓިގޭޝަނަކަށްފަހުގައި  ކުރެވޭ  އިންޓަރނަލް  ރެވެންޖެހޭނެ. 

އަޅުގަނޑު   މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުގެ  ލިބޭ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮޑިޓަކަށްފަހުގައި  ޕަރފޯމަންސް  އިންޓަރނަލް 

މެ ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އިއްޒަތްތެރި  އުސޫލުތަކެއް ނޫނީ  އޭގެ  ންބަރަށް  ހިތަށްއަރަނީ 

ބޮޑަށް އެދެން ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން   ވަރަށް  މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑު  އެފަދަ 

 ތަޙުޤީޤެއް ގެންދެވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ 

ފާހގަކޮ ކަމެއްވީމަ  ގުޅޭ  ހަމަ  ޓަކައި  އަޅުގަނޑު  އެޅުމަށް  ޖަލެއް  ލިބޭ  އެބަ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނުމެންނަށް  ށްލަން. 

ގާތްގަނޑަކަށް   ރަށަކަށް  ހަލާކުވެގެން    30ރާއްޖޭގެ  އެއްޗެހި  އެ  ހުރި  ގެންގޮސް  ތަކެތި  ރުފިޔާގެ  މިލިއަނެއްހާ 

ކަ އެހެން  ހީވަނީ  ހަމަ  ނުގެންދެވިގެން  ޖަލެއް  ރަށަކަށް  އެހެން  ބަޔަކު  އަނެއް  ޖަލު  ހިނގައްޖެ.  ބޮޑެތި  މެއްހެން. 

ބޮޑެތި ފައިދާއެއް   ގޮތުން ވަރަށް  ޤަބޫލުކުރަން އިޤުތިޞާދީ  ގެންދަން، އަޅުގަނޑު  އަޅަން، ބޮޑު ޖަލު އެ ރަށްރަށަށް 

ހަމަ ނޯންނަ ކަމަށް ވަންޏާ މިވަރަކަށް މީހުންނެއް ޖަލެއް އެ ރަށުގައި ނޭޅިގެން، ބޮޑު ޖަލެއް ނޭޅިގެން މިގޮތަކަށް  

ރާނެ. އެހެންވީމާ، ޕަބްލިކް ޕަރސެޕްޝަން ވެސް، ޕަބްލިކް ޤަބޫލުކުރަނީ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާ ލިބޭ  މަސައްކަތެއް ނުކު 

ވިޔަފާރި ލިބޭ ކަމަކަށް ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ އަޅުގަނޑުމެން މިހެން އުޅޭއިރު  

ޖަލުގައި ތިބޭ  ހަމަ  އެބަ ގުޅާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯނަށް  އެބަ  ވެސް  މީހުން ބައިވަރު  ގުޅާ   މީހުން. ހަމަ ގަވާއިދުން 
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އުޅޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ހީއެއްނުވޭ މީގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމެންޓް ނުކުރުމަކީ މުޅިން  

އެނގިވަޑައިގަންނަ މަޢުލޫމާތުން  ބޭރުތެރެއިން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  ވާނެހެން  އެހެން 

ޖަލުތަކުގައި ބަރާބަރަށް ފޯނާއި އެއްޗެހި ހަމަ ގެންގުޅޭކަން މީހުން މިއީ ހަމަ އެންމެން ދަންނާނެ ކަމެއް. ޕޮލިހުގައި  

ރެކޯޑު ހުންނާނެ ޖަލުގައި ތިބި މީހުން މީސްމީހުންނަށް ގުޅައިގެން އެކައުންޓުން ފައިސާ ޓްރާންސެކްޝަން ހަދައިގެން  

ކަމެއްގެ  ހިނގާ  ލެވެލަށް  ދޭތެރޭގައި    މި  ނިޒާމާ  މުޅި  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ  ގޮތުގެ 

އެހެން   މުޅިން  ވިދާޅުވުމަކީ  ނޫނީ  ހައްދަވާފައި  ރިސަރޗެއް  އަދި ސައިންޓިފިކް  ވާހަކަ  ގޮތެއްގެ  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ 

 ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ ކޮމެންޓް ކޮށްލާނަމޭ.  

 

 ދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު. 

 

 ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު    ޝުކުރިއްޔާ  މައްސަލައިގައި  ލަސްވާ  ލަސްވުން.  ހަމަ  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ޙަޤީޤީ  އަޅުގަނޑަށް 

އޮންނަނީ   މި  ގަވާއިދުގައި  )ހ(ގައި    17ބަލާލިއިރު  މާއްދާގެ  އިލްތިމާސް    90ވަނަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ބޯޑުން ލިޔުމުން  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް  ގުޅޭގޮތުން  އިލްތިމާސާ  ދެން    ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ކަމަށް.  ލަފާދޭންޖެހޭ 

ސުވާލު،   ހުރި ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުގެ އެއް  ކަންތައްތައް  ދަތިކަމާއި މި  އެހެންނަމަވެސް، ތ ވިދާޅުވި މުވައްޒަފުންގެ 

ކޮބައިތޯ ޒިންމާއަކީ  މެންބަރުންގެ  ހަމައަށް  ؟ ބޯޑު  ބޯޑާއި  ނިންމާފައި  ފޯމު  ކުދިން  އިދާރީ  އިލްތިމާސް  ހަމައެކަނި 

 ؟ ގޮތެއް ނިންމުންތޯ ގެނައީމާ އެއަށް 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް 

އެ މަސައްކަތް ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮތްގޮތް މުހިންމު ކަންނޭނގެ މެންބަރުންނަށް   ގޮތުން  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިދާރީ 

ވެސް   މެންބަރުން  ބޯޑުގެ  ކްލެމެންސީ  އޮންނަނީ  މި  އެކުލަވާލެވިފައި  ކޮމިޓީތަކެއް  ކަމަކަށް  އެއް  ހާމަކޮށްލަދެއްވުން. 

ސް އިންނަވާ އިނގޭތޯ. ތިން ކޮމިޓީއެއް، މައިގަނޑު ތިން ކޮމިޓީއަކަށް މި  ޝާމިލުވާ ގޮތަށް. ޚުދު ނައިބު ރައީސް ވެ

ކޮމިޓީ ހެދިފައި އެކޮމިޓީތަކުން މައްސަލަތައް ނޫނީ އިލްތިމާސް ފޯމުތައް ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. ދެން އޭގައި އިދާރީ  

އެކަންކަމުގައި   އެބަޖެހޭ  ބޭނުންތައް  އެއްކަލަ  ވެސް  ކޮމިޓީއަކަށް  ކޮންމެ  އިދާރީ  ގޮތުން  ޓަކައި  އެހީތެރިވެދިނުމަށް 
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ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ   މަޢާފު  ތި ބޭފުޅުންނަށް  ހަމަ  މުހިންމުވަނީ. އަޅުގަނޑު  މި  މުވައްޒަފުން 

  ވަނަ މާއްދާގައި އެބަހުރޭ އިލްތިމާސް ދިރާސާކުރުމުގައި ބޯޑުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަންތައްތަކެއް 24

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި   މައްސަލަ  މަޢުލޫމާތުތައް،  މައްސަލައިގެ  އެބައޮވޭ  އޭގައި  މިސާލަކަށް  އިނގޭތޯ.  ލިސްޓުކޮށްފައި 

ހާލަތު، ކުށުގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު   ގޮތް، ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  ހުރި  ޢަމަލު  ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން، ނުރަނގަޅު 

ޢަމަލުން   ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި  ގެއްލުމުގެ ނިސްބަތް، ކުށުގެ  ކުރިމަތިވި ހާލަތްތައް، އެހެނިހެން  ލިބުނު ގެއްލުން 

އިލްތިމާސް ހުށަހެޅި ފަރާތް ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު، މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްވެރިޔާގެ އަބުރު އޮތް މަޤާމު، ގެއްލުން ލިބުނު  

ތައް. އިލްތިމާސް ހުށަހެޅި މީހާގެ ޢަމަލުތައް،  މީހާއަށް ގެއްލުން ފޯރި ނިސްބަތް، ދަޢުވާ ކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ ނުކުތާ

ޙުކުމް   މަސައްކަތް،  ކޮށްފައިވާ  ދިއުމަށް  ދުރަށް  ޢަމަލުތަކުން  ކުށުގެ  ގޮތް،  ހުރި  ޙުކުމަށްފަހު  ނޫނިއްޔާ 

ނުކުރާނެ   ކުށެއް  ދެން  އޭނާ  ކަމަށްވާނަމަ  ދީފި  މަޢާފު  ގޮތް،  ހުރި  ބަހައްޓާފައި  ޢަމަލުތައް  ތަންފީޛުކުރުމުގައި 

މިއީ  ކަމާއިމެ ނިސްބަތް.  ޖަވާބުދެވިދާނެ  ސުވާލާއި  އުފެދޭ  ކަންކަން.    24ދު  ބަލަންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މަޢުލޫމާތުގެ    14ގާތްގަނޑަކަށް   އެ  ވަޒަންކުރަން.  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް  ކޮންމެ  މިއިން  ކަން.  ވަރަކަށް 

ހަމަ އެކަންކަމުގައި  ވަޒަންކުރެވޭނީ.  އެކަންކަން  އެ  މައްޗަށް  މަސައްކަތްކޮށްގެނެއް  މެންބަރުންނަކަށެއް  ބޯޑުގެ  އެކަނި 

ނުއެއް ލިބޭނެ. މިއީކީ އަދި ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި އެ ޑޭޓާ ބޭސްއެއްގައި ނޫނިއްޔާ ފައިލެއްގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތެއް  

ހޯ މަޢުލޫމާތު  އެ  ތަންތަނުން  އެކި  އިދާރާތަކުން  އެކި  ޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީކީ.  ނޫން  ހޯދައިގެން  ވެސް  ދަން. 

އޭގެން ރެޑިއުސްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ބޯޑުން ނިންމަން މި ޖެހެނީ އިލްތިމާސް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތަކީ މިސާލަކަށް  

ދެން   މީގައި  ހަމަ  ދެން  ކަމަށް.  ފަރާތެއް  ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ލުއިކޮށްދެވިދާނެ  ވަނަ    25އަދަބު 

ވެސް އެބައޮތް   ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، މި    10މާއްދާގައި  ދާކަށް  ތަފުސީލަކަށް  ކަމަކާއި    14ކަމެއް. އަޅުގަނޑު 

އެއް ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު    10 ކަމަކާ އެއްކޮށްލައިގެން ހުރިހާ ކަމެއް އެބަޖެހޭ ކަށަވަރުކުރަން 

ތްރެޝް އެކަށައަޅާފައި  މިހާރު  ގާނޫނުގައި  ދެންނެވިން  ވެސް  ރިވިޒްކުރުން  ފެށިއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ހޯލްޑް 

ނޫންބާވައޭ ކަމެއް  ލުއިފަސޭހަ  ؟ ބުއްދިވެރި  އިތުރަށް  ގަވާއިދުތައް  ހުރި  ހެދިފައި  މިކަންކަމުގައި  ކަމަކަށް  ދެވަނަ 

އެ   ރަނގަޅު.  ތަފްސީލުދެއްވިއްޔާ  ރައީސް  ނައިބު  ގެނެސް،  ބަދަލުތައް  ގަވާއިދަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ކުރުމަށް 

އަވަސްކުރެވޭތޯ  ވެސް އެކަންކަން  ހުރީމާ،  ދަތިތަކެއް  މިކަހަލަ  ނިޔަތުގައި.  އަވަސްކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތައް  ހަމަ   

މި   މުޅި  އެހެންނަމަވެސް،  ދަންނަވަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ގެންދަމޭ  ކުރިއަށް  އެބަ  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  ކުރެވެން 

 ކަމަކަށެއް އަދި ހައްލެއް ނާދޭ.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލް މޫސާهللا  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުރައީސްނައިބު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ 

އެކުލަވާލާފައި   އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން  ދަށުން  ލުއިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މަޢާފުދިނުމާއި އަބަދު 

އެ ވެސް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އެ  ގަވާއިދު.  ބޯޑުގެ  ކްލެމެންސީ  ހުށަހެޅޭނެ  އޮންނަ  ބޯޑަށް  ފޯމުތައް  އިލްތިމާސް  ބަ 

ހިސާބުތަކުގައި އެކި   އޭގެ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ހުރޭ. އޭގެ ތެރެއިން  ކަނޑައެޅިފައި  އުސޫލުތައް  ގުޅޭގޮތުން  މުއްދަތުތަކާ 

ނަށް  ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވަމުން އައިސްފައި ހުރީ. އެއީ ވެސް ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ޤައިދީން

ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ގެނެވިފައި ހުރި ބަދަލިތަކެއް ކަމަށް ފެންނަނީ. މިއީ ކުރިން ވަރަށް ގިނަ  

ވަންދެންދުވަ ރައީސަށް    ސްތަކެއް  ވިޔަސް  ނުދިނުމަށް  ލުއިކޮށް  އަދަބު  ނުވަތަ  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަބު  ބޯޑުން  އޮތް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ފެށިގެން  އަރުވާ،  ތާރީޚުން  ނިންމާ  ލަފައެއް  އަރުވާ  މީހަކަށް    2ށް  އެ  އަހަރުވަންދެން 

އަދަބު   އޮންނާނީ  ބަދަލުގެނެއްސަ  ފަހުން  އެކަމަކު  ގޮތަށް.  ހުށަނޭޅޭ  ފޯމެއް  ވެސް  ބޯޑަކަށް  ކްލެމެންސީ  އިތުރަކަށް 

މައްސަލައެއް ނިންމާ  ނުފެންނަކަމަށް  މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް  ނުވަތަ  ވެއްޖެއްޔާ  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އެ    6  ފަހުން  މަސް 

ޤައިދީއަކަށް އަނބުރާ އެކަން ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް އަނބުރާ އާދެވިދާނެ ކަމަށް. އަދި ރިޔާސީ  

އޮތް   ނިންމާފައި  ނުވަތަ  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަބު  ނިންމާ،  ނުވަތަ  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަބު  ތެރޭގައި  ދައުރެއްގެ 

ފުރުޞަތު  މައްސަލައެއް  އެ  މީހަކަށް  އެ  ވެސް  ދައުރަކަށް  ރިޔާސީ  އައު  ނިމިގެން  ދައުރެއް  ރިޔާސީ  އެ  ވިޔަސް   

އައުމުގެ   ފޯމު  ގިނައިން  ތަންކޮޅެއް  ބަލާއިރު  ނިސްބަތަށް  ހުރި  ކުރީގައި  އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް.  އަންނަ  ފަހިވެގެން 

އިނގޭތޯ.   ހުރެ  ސަބަބުތަކާ  މިދެންނެވި  ބޮޑުވެދާނެ  ވެސް  ގޮތަށް  ފުރުޞަތު  ވިދާޅުވި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން 

އެކަންކަން ވަޒަންކުރުމަށް ޓަކައި ތަންކޮޅެއް ލުއި އުސޫލުތަކެއް ގާނޫނުގައި ހުރި ރީވިޒިޓްކޮށްފައި ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ  

ވެ ކަންތައް  ހުރި  ނިޒާމުގައި  އައިސްގެން  ފަސޭހަތަކެއް  އެކުގައި  ކަންތައްތަކާ  އެ  ހުރިއްޔާ  ސް  ކަންތައްތަކެއް 

ފެންނަނީ. ދެން މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ހައްލުވެ   އެފިޝަންޓްކޮށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް  ރަނގަޅުވެގެން މީގެ އެންމެ 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ ޖާގައިގެ ތަނަވަސްކަން ލިބުމާއެކުއެކީގައި. ޝުކުރިއްޔާ.   

 

   ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު  ންކްލެމެންސީ ބޯޑު

ޝުކުރިއްޔާ. އަސްލު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ އެއްކަލަ ބޯޑުގެ  

މެންބަރުންގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިތޯއޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތުން ބޯޑުގައި އެބަ ތިއްބަވާ ދެ ވައްތަރެއްގެ މެންބަރުން. އެއީ  

ދާއިމީ ނޫން މެންބަރުން. އަޅުގަނޑަކީ އޭގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ނޫން މެންބަރެއް. ދެން އޭ.ޖީ އެ    ދާއިމީ މެންބަރުންނާއި

އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްލަދޭން   އެކުލެވިގެންވަނީ މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ  ކޮމިޓީތައް  ފާހަގަކުރެއްވި 
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ނުތިއްބަވާނެ މެންބަރުންނެއް  ވަގުތީ  ކޮމިޓީތަކުގައި  އެ  ބޭނުން  ނީންނާނެ.  ކޮމިޓީއަކު  އެ  އަޅުގަނޑެއް  މިސާލަކަށް   .

މެންބަރުން.  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ދާއިމީ  ތިބޭ  ބޯޑުގައި  ކްލެމެންސީ  ހަމައެކަނި  ހިމެނޭނީ  ތެރޭގައި  ކޮމިޓީތަކުގެ 

ހަމައެކަ އޮންނަ  މެންބަރުންނަށް  ވަގުތީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ބޭނުން.  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ނި  އެކަން 

މަސައްކަތަކީ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޓެންޑުވެ އިދާރީ މަރުޙަލާ ނިންމުމަށްފަހުގައި ބޯޑާއި ހަމައަށް ގެންނަ ފޯމުތަކަށް  

ބައިވެރިވަނީ   ހަމައެކަނި  މަސައްކަތުގައި  އިދާރީ  ނޯވޭ.  މަސައްކަތެއް  އިތުރު  ނިންމުން.  ގޮތެއް  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ 

 ރުން. އެހެންވެ އެ ތަފްސީލުކޮށްލީ އަޅުގަނޑު އިނގޭތޯ.  ކޮމިޓީގައި ތިބޭ ދާއިމީ މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

އެއީ   ވާހަކައެއް  އުފާވެރި  ވަރަށް  ދެއްވިއިރުގައި  މަޢުލޫމާތު  ބޭފުޅުން  ތި  ދެންމެ  އަހަރު    2019ޝުކުރިއްޔާ.  ވަނަ 

ޕާޓީ    984 ނިސްބަތްވާ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ.  ހުށަހެޅުނު  ދިރާސާކުރަން  މައްސަލައެއް 

އޮ ވެރިކަމުގައި  ވެސް  ކުރީގައި  މީގެ  ފުރުޞަތެއް  އެމް.ޑީ.ޕީން  ކިޔާ  ފުރުޞަތޭ  ދެވަނަ  އަޅުގަނޑުމެން  ތްއިރުގައި 

ހުޅުވާލާ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މިކަހަލަ ލުއިތައް ދިނުމާއި މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އެ ކުށް  

ކު އެ  އޮވެގެން  އުއްމީދެއް  ކަމުގެ  ހިންގާނެ  ކަންތައްތައް  ޓަކައި  ގެނެސްދިނުމަށް  ކުއްޖާ  ހުރި  ކުރާ  ލާފައި  ދިން 

އިޝާރާތެއްގެ   އުފާވެރި  އެއީ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  މައްސަލަތަކެއްގެ 

ގޮތުގައި. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް މިއޮތީ އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުން. މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ޖަލުތައް ފުރި  

މަ ހުރި  މިހާރު  ތަން ވެސް  ބާރުގެ  ވެއްޖެއްޔާ ލާނެ  ޖެހިއްޖެ ކަމުގައި  ޙުކުމްކުރަން  ޙުކުމްކޮށް ޖަލަށް  އްސަލަތަކަށް 

ޖަލުގައި   ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ، ބޭނުމަކީ  އުއްމީދަކީ އަޅުގަނޑު ދެކެން  ޖާގަ ވެސް ނެތިގެންދާ ހާލަތެއް. އަޅުގަނޑުގެ 

ލުއިކޮށްދެވެން އަދަބު  އެ  ކުދިންނަށް  ތިބި  ކޮށްފައި  ކުށް  އަނބުރާ    ތިބި  ކުދިން  އެ  ހޯދައިގެން  ގޮތެއް  ހުރިހާ  ތިބި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި އޮންނަ   ތި ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ  ގެނައުން. ދެން ތި  މުޖުތަމަޢަށް 

ން މަދު ވާހަކަ.  އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ކުޑަ ވާހަކަ އާއި އެ އޮފީހުގެ ފާޚާނާއެއް ނީންނަ ވާހަކައާ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފު

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، އެ ޖާގައިގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ހޯދުމަށް ޓަކައި އިތުރުކޮށްގެން ތި  

ބޭފުޅުން   ތި  ޓަކައި  ކުރުމަށް  އެކަން  ވީހިނދުގައި  ޚިދުމަތަކަށް  ބޮޑު  ދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  މި  ބޭފުޅުން 

ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ. ދެން އައިސް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން މިވީހިސާބަށް ކޮށްފައި އޮތީ  

ކޮނެމްވެސް ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް މިކަން ކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ ހާލަތެއް އޮތް ކަމަށް. އެހެންކަމުގައި  
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ވިސްނުންފުޅެ ހުށަހަޅަން  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙެއް  ގާނޫނަށް  ގެންގުޅުއްވަންތޯވާނަމަ  އެބަ  ގެންގުޅުއްވާނަމަ  ؟ އް 

 ؟ ކިހާހިސާބެއްގައި މަޖިލީހާ ހަމައަށް މިކަން ހިއްސާކުރެވޭނެތޯ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް 

މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި    އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި 

ދައްކަނީކީއެއް މިކަމަށް އުޒުރެއް ދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައެއް ނޫން. ކަން އޮތް ގޮތް ހަމަ ހާމަކުރުމަށް ޓަކައި އިނގޭތޯ.  

ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރުކުރުމަށް  ހަލުވިކުރުމަށް ޓަކައި މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތް  ނިޒާމުގެ    ދެން  އޮންނަ  މި 

ނަގަން   ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  އެ  ޖެހެނީ.  މި  ދަންނަވަން  މި  މިނިސްޓްރީގައި  ފިނޭންސް  ތެރެއިން 

އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މީގައި ދުރަށް ވިސްނާއިރުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ހައްލަކީ ކޯޓުތަކާ  

ކޮ ކަމެއް.  އޮތް  އަޅުގަނޑަކަށް  ގުޅިފައި  ކަމަކަށް  ގޮތެއް  އޮންނަންވީ  އެއީކީއެއް  ޖަލަށްލުން  މައްސަލައެއްގައި  ންމެ 

ހަމަ   ކޯޓުން  މައްސަލަތަކުގައި  އެ  ވެސް  ދަނީ  މި  ފުރިގެން  ޖަލުތައް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނުފެނޭ. 

ކަސް ނަން  އޮވޭ  އެބަ  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި  މައްސަލަ  ޙުކުމްކުރައްވާއިރުގައި  މެޝަރސް  ޓޯޑިއަލް 

މެޝަރސްއަށް   ކަސްޓޯޑިއަލް  ނަން  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ކަނޑައެޅުއްވިދާނެ  ޙުކުމުގައި  ފަނޑިޔާރަކަށް  ބައްލަވާ 

ރެސްޓްރޯޓިވް   ކިޔާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ނުކުރެވޭ.  މަދެއް  މީހުންނެއް  ވަންނަ  ޖަލަށް  ނޫނިއްޔާ  އިސްކަންދީގެން 

އަޅުގަނޑުމެ މީހުން  ޖަސްޓިސްއެއް  މުޖުތަމަޢަށް  ވަނީވިއްޔާ  ބޭނުންވާކަމުގައި  ގާއިމުކުރަން  ންނަށް 

މެޝަރސްއަށް   ކަސްޓޯޑިއަލް  ނަން  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީވިއްޔާ  ކަމުގައި  ބޭނުންވާ  ރީއިންޓަރގްރޭޓްކުރަން 

މި އޮންނަ ގޮތުން ޙުކުމުގެ  އިސްކަންދޭން އިނގޭތޯ. އެއީ މިހާރު ޖަލަށް ވަނުމަށްފަހުގައި ދެން މިހާރު މި ގާނޫނުގައި  

އޮންނަނީ.    4/1 މި  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  އިލްތިމާސްއަށް  މީހަކަށް  އެ  ދެން  ކަށަވަރުކޮށްފައި  ނިމުނުތޯ  އެއީ 

ފަށަންވީ   ހިތަށްއަރަނީ  އެހެންވީމާ، އެއަށްފަހުގައި ދެން މި ނުކުންނަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށްވުރެ އަޅުގަނޑު 

އޭ  ކުރިންނޭ.  ގާނޫނުގައި  އޭގެ  ދެން  ހޯދިދާނޭ.  މިކަމަށް  ލުޔެއް  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  ރުން 

ވަނަ މާއްދާގައި    25ވަނަ މާއްދާ އާއި    24ވަނަ މާއްދާއަށް،    25މިހާރު އެހެރަ ކަންތައްތައް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  

އަޅުގަނޑުމެ ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  ރިކުއަރމަންޓްސްތައް  އެ  އެހެރަ  ކޮންމެހެން  އެ  އޭގައި  ހަމަ  ން 

ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހިމަނާފައި މިނިމަމް ރިކުއަމަންޓްސްއަކަށް ހަދާފައި ހަމަ އެ ބުއްދިވެރި ކަމަކަށް ވެދާނޭ.  

ގެ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މި ހުޅުވޭ، ދެން ހުޅުވޭ ދައުރަކަށް ބިލެއްގެ ސިފާގައި މަޖިލީހަށް އޭތި ހުށަހެޅުމު 

ދޭންޖެހޭ   އެ  އިދާރާތަކުން  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  އޭގެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކުރިއަށްގެންދާނަން  މަސައްކަތް 
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އެ މުއްދަތެއް   ނޯވޭ. ދެން  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު އެއްކަލަ ލާޒިމްވާ  އެއްބާރުލުން ވެސް އަޅުގަނޑު 

އެހެންވީމާ،   ނޯވޭ.  ކަނޑައެޅިފައެއް  އެޕްރޯޗްކުރަނީ.  ވެސް  އެކަމަށް  އިދާރާތަކުން  އެހެން  ރިލެކްސްކޮށް  ތަންކޮޅެއް 

ނުނިމި   ގޮތެއް  ފޯމަށް  އޮންނަ  އަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނަތީޖާއަކަށްވަނީ  އާޚިރު  އޭގެ  މިހާރު 

ތެރެއިން   މަޖިލިސް  އެއީ  ޢިލްތިމާސްއެއް  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ،  އެ  ލަސްވެގެންދާތީވެ.  އިދާރާތަކުން  އެހެން 

ފަރާތުން   ބޭފުޅުންގެ  ތި  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ  އެކަން  ކަނޑައެޅި  މުހުލަތެއް  ކޮންމެވެސް  ކަންތައްތަކަށް  ކުރަންޖެހޭ 

އެކަހަލަ   ސިފާގައި  ބިލެއްގެ  ގާނޫނުގައި  ޖެހޭނީ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ  ކޮށްލަދެއްވަން.  ކަމެއް  ކޮންމެވެސް 

ކުރި  އެކަން  ހުރި  ގޮތަކަށް  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުގެ  އެވެސް  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅަން.  ޓަކައި  އަށްގެންދިއުމަށް 

 ދިމާލަކަށްވާތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލީ. ތެންކިޔު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ބޯޑުގެ ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުގެ ބައެއް ސުވާލަށް މިހާރު   ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ކްލެމެންސީ 

ވެސް   އަޅުގަނޑު  ގުޅޭގޮތުން  ވާހަކަފުޅާ  ވިދާޅުވި  ތި  އޭ.ޖީ  އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ  ވެސްމެ. ދެން  ލިބިއްޖެ  ޖަވާބު 

ތުން ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ އަދަދުތަކުން ކުލެމެންސީއަށް އެދުން އެއީ ރަނގަޅު  ޚިޔާލެއް އޮތީމައާ އެކީގައި. އަޅުގަނޑު ހި

ކަމެއްގެ ރަނގަޅު   ބޮޑުވުމާއި އެ ހުރިހާ  ވެސް  އިތުބާރު  އަޅުގަނޑު ސިފަކުރަނީ. އެއީ ނިޒާމަށް އޮތް  ކަމެއް ކަމަށް 

ކް އަދަދުތަކުން  ގިނަ  އަދަދުތަކުން،  ބޮޑެތި  އެ  ދެކެނީ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ދެން  ފާލެއްގެ  އެދުން.  ލެމެންސީއަށް 

އެދުނީމަ   ކްލެމެންސީއަށް  ފެނޭ.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  އަނެއްކޮޅު  އޭގެ  އެދޭއިރު  އެހެން  އެހެންނަމަވެސް، 

އެ ގޯސް ކަމެއްގެ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ލަސްވާ  ކޮށްނުދެވި  ވެސް އެކަން  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަން 

އަޅުގަނޑަށް ދިމާވެފައިވާ  ގޮތުގައި  ސާފުވެއްޖެ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ފާހަގަކުރެވެނީ.  ވެސް   

ދަތިކަން.   ޖާގައިގެ  ފާހަގަކުރައްވައިފި.  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެހެން  އަދި  ވެސް  އޭ.ޖީ  ކަމެއް  ދެތިން  އެއީ  ދަތިތައް. 

ޖާގައެއް ހުރެގެން މަސައް ޤަބޫލުކުރަން ހަމަ ރަނގަޅު  ބޯޑަކަށް  އަޅުގަނޑު ވެސް  ކުރެވިގެން ނޫނިއްޔާ ތިކަހަލަ  ކަތް 

އެއީކީ   ހުންނެވީ.  މިހާރު  މުވައްޒަފެކޭ  އެންމެ  ވިދާޅުވީ  ތި  ވާހަކަ  މުވައްޒަފުންގެ  ދެން  ނުކުރެވޭނެ.  މަސައްކަތެއް 

ލީހުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ މި އަދަދުތަކަށް ބަލައިލީމަ އެންމެ މުވައްޒަފަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދެން މަޖި 
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ކޮށްދެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ޓަކައި. އަޅުގަނޑު  

ފާހަގަކުރެއްވީ.   ތި  އޭ.ޖީ  ދެންމެ  ވާހަކަ  މަފްހޫމެއް، ކޮންސެޕްޓެއްގެ  ޤަބޫލުކުރާ  ތާއީދުކުރަން، ފުރިހަމަ  ފުރިހަމައަށް 

ކުރާއިރު ޖަލަށް ލައިގެން ހިފަހައްޓައިގެން އެހެނެއް  ޕްރޮސްޓްރޭޓިވް ޖަސްޓިސްގެ   ކުށެއް  ވާހަކަ. ދެން އެއީ މީހަކު 

ނުކުރެވޭ. އަދި އަމުދުން އަޅުގަނޑަށް މާ ބޮޑަކަށް ކޮންވިންސް ވެއްޖެ އެކަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަޑައިގެން މި  

އި އެ ބޭފުޅާ ފޯކާސްޓް ދެއްކެވީމަ އިނގޭތޯ. އެއާއި  މަޖިލީހުގައި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާ އެކީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގަ

،  4އެކީގައި އަދި ސްޓެޓިސްޓިކް ހުރި ގޮތް ދެއްކެވީމަ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން މިގޮތަކަށް މި ކަމެއް ކުރިއަށް އޮތް  

އެ  5 ކޮންމެވެސް  އޯލްޓަރނެޓިވް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ނުގެންދެވޭނެ.  ވެސް  ދުވަހަކު  ހެން  އަހަރެއް 

މެޝަރއެއް ނަގަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސަތަށް ގެންނަ ބަދަލަކާ އެކީގައި އެކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގެ  

ކުރެއްވިދާނެ   ތެރެއިން  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  އެއީ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އޮންނަންޖެހޭ. 

ފާހަގަކުރެ އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީކަމެއް  ކިހިނެއްތޯ  ދޭތެރޭގައި  އެކަމާ  އެހެންވީމާ،  އެކަހަލަ  ؟ ވޭ. 

ކޮބައިތޯ ކަންކަމަކީ  ކުރެވިދާނެ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  އެގްޒެކިއުޓް  ކަމަކީ  ؟ ސްޓެރެޓެޖީއެއް  އަނެއް  ކަމަކަށް.  އެއް 

ވަކި ކަންކަމެއް ފާހަގަކުރެވެންޏާ އަދި    މަޖިލީހުން މިކަން އަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި، ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭނެ

ކޮބައިތޯ   ކަމަކީ  ކުރެވިދާނެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އެދެން  އަންގާލަދެއްވުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ނޫނަސް  ވަގުތު  މި 

 ނުވަތަ މަޖިލީހަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އި ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް 

ކޮށްލަންތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލަކަށް. އެއް ކަމަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނަން  

ކަސްޓޯޑިއަލް މެޝަރސްއަށް ދިއުމަށް ފަސްޖެހޭ އިނގޭތޯ. ޚާއްޞަކޮށް އެއްކަލަ މެޖިސްޓްރޭޓުން އަދި ހަމަ މާލޭގައި  

ކަންކަމަށް  އެ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ދެން    ކޯޓުތަކުގެ  ތިއްބެވީކީއެއް.  ނޫން  އަހުލުވެރިވެވަޑައިގެންފައެއް  އެހާ 

ޖެހޭ ހޯދައިދޭން.   ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހައްލު އެބަ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނޭގޮތުގައި އެއަށް 

 ކަމެއްކަން އެ ކަމަކީ. އަދި  އޭގެ މާނައަކީ އެބަ އެބޭފުޅުން އެބަ ފެމިލިރައިޒްވެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ 

މިހެން   އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  އިނގޭތޯ.  ނުޖެހޭނެކަން  ބަލާކަށް  މައްސަލައެއް  ސުލޫކީ  ކޮށްގެން  އެކަން 

އެ   ކުރަންޖެހޭ.  އެއަށް ސެންސިޓައިޒް  ތަޢާރުފުކުރާއިރުގައި  ކަމެއް  އަލަށް  މުޅިން  އެއްކަލަ  ވެސް  ދަންނަވާއިރުގައި 

ކޮމިޔުނިޓީ ސަރވިސްގެ ގޮތުގައި  ގާނޫނުގައި އަދި ހުއްދަ ކަ މަކަށް ވިޔަސް އެކަން ކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ. މިސާލަކަށް 

ކަނޑައެޅުއްވެނީ.   ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮންކޮން  ވަނީވިއްޔާ  ކަމަށް  ނެރުއްވާ  ސިފާގައި  ޙުކުމެއްގެ  ކަމެއް  ފަނޑިޔާރަކު 
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އެ މެކޭނިޒަމް  ރިޕޯޓިންގ  މެކޭނިޒަމް،  މޮނިޓަރިންގ  އޭގެ  ބައެއް  ކިހިނެތްތޯ  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ކަށައެޅޭނީ. 

އަމާޒުކޮށްގެން   ފަނޑިޔާރުންނަށް  އެބަ  ވެސް  ލެވެލްގައި  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އެބަހުރި.  ކަންތައްތައް 

  އެކަމަށް ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށްގެންދާށާއި އަދި ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މެދުވެރިވެގެން އެ އިދާރީގޮތުން 

ވިސްނުން   ވަނީވިއްޔާ  ދަންނަވާކަމުގައި  ކުރުކޮށް  އެހެންވީމާ،  ފޯކަސްކުރަން.  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  ނިންމަންޖެހޭ  އެ 

ކަންނޭނގެ   ދުވަހެއް  ފެށިގެންދާނެ  އެކަން  ޢަމަލީގޮތުން  އެހެންވީމާ،  އެކަމުގައި.  އެބަހުރި  އެބަހުރި، ސްޓްރެޓެޖީއެއް 

އަށް އޮތްތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާނެ ވާހަކަ  ދެން މުހިންމު ވާނީ. އެހެންވީމާ، ކުރި

 ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މި   ނިޒާމު  މިހާރު  ވެސް،  އަބަދު  މިއީ  ކަމެއް  ހިތަށްއަރާ  ވަރަށް  ހަމަ  ދެން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އޮންނަ ގޮތުން ކްލެމެންސީއަށް ވެސް އެދެން މި ޖެހެނީ ޖަލުގައި އޮންނަ މީހާ. ދެން ރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް ހިނގާގޮތަށް  

އެއް ފޮނުވުމަކީ ވެސް ވަރަށް ވޭން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ.  ބަލާއިރު ޖަލުން އެއްޗެއް، ސިޓީ

ވަގުތެއްގައި   ހުރި  ލިބިފައި  ހަމަ  ވެސް  މުވައްޒަފުން  ރަނގަޅު  މިސާލަކަށް  ހުރީ  ވިސްނުން  ކިހިނެއްތޯ  އެހެންވީމާ، 

ޖަލު  އިސްނަގައިގެން  މި  ބޯޑުން  ކްލެމެންސީ  ބޯޑުގައި.  ކްލެމެންސީ  ކްލެމެންސީ  މިސާލަކަށް  މީހާއަށް  ހުންނަ  ގައި 

ހަމައެކަނި ޖަލުގައި  ؟ ލިބޭނެކަން، އެލިޖިބަލް ވެއްޖެކަން އަންނައިގެން ކުރިއަށްދާކަހަލަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެތޯ

ށް  އޮންނަ މީހާ އެދޭ ނިޒާމަށްތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމު ވެސް ރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް އެކުލެވިފައި ހުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑަ 

ފޯމުފުރައިގެން   ހޯދައިގެން  މަޢުލޫމާތުތައް  މި  މީހާ  އޮންނަ  ޖަލުގައި  ވާނެ  ކަމަކަށް  ދަތި  ވަރަށް  ހަމަ  އެނގޭ 

 ؟ކްލެމެންސީއަށް އެދުމަކީ ހަމަ ވަރަށް ވޭން ހުރި ކަމަކަށްވާނެ. އެހެންވީމާ، މީގައި ވިސްނުމަކީ ކޮބައިތޯ

 

 އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް 

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ލުއި ދިނުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް އިނގޭތޯ. ދެން ޖަލުގެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވިފައި  

އެ   އުނދަގޫ ކަމެއް އެއީ  ހަމަ ރަނގަޅަށް ތި ވިދާޅުވަނީ ވަރަށް  ތަނުން އެއްޗެއް  ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮންނަ ގޮތުން 
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ހިތަށްއަރަނީ   އަޅުގަނޑު  މިކަމަށް  އިނގޭތޯ.  ފިޔަވައި  ފޯނު  ވެސް  ވެއްދުން  އެއްޗެއް  ތަނަށް  އެ  ވެސް،  ފޮނުވުން 

ގާނޫނުގައި މިހާރު އެ ކަންކަން ހުރި ގޮތުން ސީދާ ޤައިދީއަކު އެޕްލައިކުރުމުގެ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ ބައްޓަންކުރެވިފައި  

އެހެންވީމާ ވެސް.  އަދި  އުސޫތައް  ގަވާއިދު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކީގައި  އިޞްލާޙަކާ  ގެންނަ  އެ  ގާނޫނަށް   ،

އެހެންވީމާ،   އެބައޮތް.  ފުރުޞަތު  ގެނައުމުގެ  ބަދަލު  އެ  ވެސް  އުސޫލުތަކަށް  ޢަމަލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން 

ޓަކައި އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ލުއިފަސޭހަ ކުރުމަށް  އެ  ހުރި  އެބަ  ވިސްނުން  އެހެންވީމާ،    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަންކަން. 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންސިޑަރ ކުރާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލް މޫސާهللا  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުރައީސްނައިބު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ 

އިތުރު ވާހަކަފުޅަށް  އޭ.ޖީގެ  އެއްޗެއް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ފޯމުގައި  ޝުކުރިއްޔާ.  ވެސް  މިހާރު  ބޭނުންވާތީ.  ކޮށްލަން 

ލިޔުންތަކެއް   ހިމަނަންޖެހޭ  އޭގައި  ހުށަހަޅާއިރުގައި  ފޯމު  އިލްތިމާސް  ފަރާތުން އެ  ޤައިދީގެ  ހުންނާނެ  ބަޔާންކޮށްފައި 

ވެސް   ވާހަކާގައި  ފާހަގަ،  އަޅުގަނޑުމެން  ލިޔުންތަކެއް.  ބައިވަރު  ގޮސް  މިހެން  ރިޕޯޓާއި  ނުވަތަ  ޤަޟިއްޔާ 

މިހާރު  ފާހަ ވެސް  ހުށަހެޅީމަ  އެކަނި  ފޯމު  ހަމައެކަނި  ނުލައި  ލިޔުންތަކާއި  އެ  ފަރާތުން  ޤައިދީގެ  ގަކޮށްފިން 

ބަލައިގަންނަ ގޮތަށޭ މިގެންދަނީ. އޭގެ ބުރަ އަޅުގަނޑުމެންނޭ މި އުފުލަނީ މިހާރު. އެހެންވީމާ، އެ ލުއި ހަމަ ލިބިފައި  

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަ ޖާގައާއި  އޮންނާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމާހުރެ  

އިދާރި މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައިދިނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އޭގެ ހަމަ އަވަހަށް ނިންމޭނެ ކަމަށް އެހާ  

ބަލާއިރުގަ ނިޒާމުތަކަށް  އެހެން  ދެން  ދާއިރުގައި.  ހުށަހެޅިގެން  އިލްތިމާސްތަކެއް  ހުށަހެޅޭ  ގިނަ  ޕެޓިޝަން  އި 

ބޭނުންވާ   ހުށަހަޅަން  ފޯމާއެކު  ބޭނުންވާ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ވެސް  މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލުން  ހަމަ  އެބަހުރޭ  އުސޫލުތަކުގެ 

އުސޫލަކުން   އެއް  އެއީ  ގޮތަށް.  ގެނެވޭ  ހަމައަށް  ކްލެމެންސީއާ  އެޓޭޗްކުރެވިގެން  ޑޮކިޔުމަންޓްތަކެއް  ހުރިހާ 

ކްލެމެންސީ   ސަބަބެއް.  ވިސްނައިފިއްޔާ  ލުއިވެގެންދާނެ  މަސައްކަތްތަކަށް  އިދާރީ  ދަންނަވާ  މި  މަސައްކަތް  ބޯޑުގެ 

ބޮޑަށް   އިންތިޒާމުވެގެން  ގޮތެއް  ވަކި  އޭގެ  ކަންނޭނގެ  ތެރެއިން  ގާނޫނު  އެއްގޮތަކަށް  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ، 

 އަންނަންޖެހެނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. އެއަށްފަހު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.
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 ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު އަދި އެއް ސުވާލު ދަންނަވާލަންވެގެން. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  

ކްލެމެ ޖަވާބު  ކޮމިޓީއަށް  އެއަށް  ދެން  ލާފައި  އިޝޫއެއް  ކްލެމެންސީގެ  ނުވަތަ  ލާފައި  މައްސަލައެއް  ބޯޑަށް  ންސީ 

ސިޓީތަ ފޮނުވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކަމަށް  މި  ނުލިބިގެން  އަދި  ދެކެނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ގިނަ.  ވަރަށް  އަދަދު  ކުގެ 

ކޮމިޓީއަށް   މި  އެހެންނަމަވެސް،  ފޮނުވާނެއޭ.  ނުވެސް  ސިޓީއެއް  ބޭފުޅުންނެއް  ހުރިހާ  އެ  ކޮންމެހެން  ކޮމިޓީއަކަށް 

އުސޫލު  ހިނގާ  އާންމުކޮށް  އަނެއްހެން  މިއީ  އެއްކަލަ  މިއީކީ  ބަލާއިރު  އަދަދުތަކަށް  ހުރި  ތެރެއިން  ފޮނުވާފައި  ގެ 

ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ލިބިގެން އެހެންވުމަށްވުރެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއަށްވުރެ  

އަނެއްހެން ތަންކޮޅެއް އާދައިގެ ބަހުރުވައަކުން ދަންނަވަންޏާ ތަންކޮޅެއް ގޯސްވެފައިހެން މި އޮތީ މި ކަންތައް މިހާރު.  

އެއްކަ  ޚާއްޞަ  އެހެންވީމާ،  ވެސް  ދަންނަވައިގެން  މިނިސްޓްރީގައި  ފިނޭންސް  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ފިކްސް  މިކަން  ލަ 

ކުރެއްވޭނެ ގޮތެއް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ވަގުތީ މުވައްޒަފުން   ކަންކަން  އެ  ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން 

އަދަދެއްގެ ސިޓީއަށް ޖަވާބު ނުދެވި ހުރުން އެއީ  ނަންގަވައިގެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުން އެއްކަލަ މިހާ ގިނަ  

އެބަ   ވިސްނުންފުޅު  ކަމެއްގެ  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކަށް  ނުރަނގަޅު  ވަރަށް  ހަމަ 

އެއީ މިހެން މި ދަންނަވަނީ އެއްކަލަ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރި ސިޓީ ވެސް އެބަހުރޭ.  ؟ ގެންގުޅުއްވަންތޯ

ން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުކުރަން ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވާ ވާހަކަތައް. ތި ވިދާޅުވީ އެއް މުވައްޒަފަކަށް  ދެ

އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން   ނުކުރެއްވޭނެ  ގޮތަކުންނެއް  އެ އޮތް  ޖާގަ  ނުކުރެއްވޭނެ. ދެން  ހުރިހާ ކަމެއް  މި 

އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް  އަވަސް  އިރާދަކުރެއްވެއްޖެއްޔާ    ކުރެވޭނެ  މަޖިލީހުން  ހޯދަން.  އެބަޖެހޭ  ވެސް  އެންމެންވެގެން 

ފިނޭންސް   އެއީ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  އިތުރުން  އޭގެ  ކޮށްދޭނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއްވެއްޖެއްޔާ  ހުރި  ކުރެވެން 

ހައްދަވަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ފެންނަނީ.   މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވައިގެން މިއީ ޕްރިއޮރިޓީއަކަށް  ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 

ޕްލޭންސް އެކަން ކުރިއަށްދާއިރު ވެސް މިހާރު އެއްކަލަ ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ   އެއީ ދެން ލޯންގްޓާމް 

އަޅުގަނޑު   އެހެންވީމާ،  ވެސް.  އޮތީ  މި  ކަންކަން  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް  ފެންނަ  ހަމަ  ތެރެއިން  ކަމެއްގެ 

 ން ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ހިތަށްއެރީ އެކަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތީމަ. އަޅުގަނޑަށް އެބަ   ސުވާލު ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ  ސުވާލު، އޭގެ އެ ލައިނުން އެ  ވެސް ހަމަ އެ  އަޅުގަނޑު 

ހުރޭ ކުށް ނުކުރާ މީހުން ވެސް އެބަތިބޭ ޖަލަށް  އިނގޭ ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ އެންމެންނަކީ އަދި އެކަން ޙަޤީޤަތުގައި އެބަ 
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ރޯގައި   ޑެތް  ޔޫ.އެސްގައި  އެނގުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާދިފަހުން  ވަރަށް  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ،  އެކަން    30ލެވިފަ. 

މާ    އަހަރުވަންދެން މީހަކު ހުރެފައި އެންމެފަހުން ސަލާމަތްވީ. އެންތަނީ އެ ސަލާމަތްވެގެން އެ ދިޔައީ. އެއީ މިކިޔަނީ

ޙަޤީޤަތުގައި   ވެސް  ޖަލުތަކުގައި  ރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ،  ގޮތް.  ހިނގާ  އެކަން  ވެސް  ސިސްޓަމްތަކުގައި  އެޑްވާންސް 

އެ   ހަމަ  ކުށްކުރިއަސް  އަދި  އެއާއި  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ހުރެދާނެ.  ވެސް  މީހަކު  ކުށްނުކުރާ 

ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެ އިންސާނީ ކަރާމާތާއި އިންސާނީ މި ޙައްޤުގެ  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

ބަލައިން ވެސް ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މި ކަންތައްތައް،   ފްރޭމް ވޯކެއް ނުވަތަ އޭގެ ގިއުގަނޑެއްގެ ތެރެއިން 

ތެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ނުވަތަ މި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހާޒިރުވެ އެޓެންޑުވެ މިއަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދޭނެ ގޮ

ބަޔަކު   ތިބި  އޮފީހެއްގައި  އެހެން  ނޫނިއްޔާ  ވިޔަސް،  ކަމަށް  ނަގައިގެން  މީހުން  ކޮންޓްރެކްޓަށް  އެއީ  ހޯދަން. 

ރައްޔިތުންނަށް މިސާލަކަށް އެ ލިބޭ   ހޯދައިދޭން. މިހާރު  އެބަޖެހޭ  ވިޔަސް، ކޮންމެވެސް ހައްލެއް  ގެނެސްގެން ކަމަށް 

ޙައްޤުތަ މިހާ  ޙައްޤެއް،  މަޙްރޫމްވެފައި  ޙައްޤުތަކުން  މީހުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ހުރީ.  މި  ވެސް  މީގައި  ވާހަކަ  ކެއްގެ 

ދުވަސްވަރު މިތާނގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއީކީ އަނެއްހެން އެކްސްކިއުޒެއް ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ހަމަ އެ  

އެކްސްކިއު ވެސް  ކޮންމެހެން  ފާހަގަކުރައްވާކަން  ވެސް  ވެސް  ތިކޮޅުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބަޓް  ކަމަށް.  ނޫން  ޒެއް 

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަސްވަންދެން  ގިނަ  އެހާ  އިނގޭތޯ.  ޙަޤީޤަތުގައި  އުނދަގޫވޭ 

ހައްލެއް   ބުނާހެން  އެއްކަލަ  މީހުންނަށް  އެ  މި  މީހުންނަށް  އެ  ނުލިބި  ޙައްޤު  ބަޔަކަށް  ތިބެ،  ކަމުގައި  މެންބަރުން 

 ދެވި މިހާ ގިނަ ދުވަސްވާތީ، ހަމަ ނޯންނާނެތޯއޭ އެއްވެސް ގޮތެއް މިއަށް ހަމަ ހެދޭކަށް އަވަސްކުރެވޭކަށް.ހޯދައިނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަ އެއާއި ގުޅުވާލާފައި އަނެއްކާ އެހެން މެންބަރަކު ވެސް ގުޅުންހުރި ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ.  

 މިގޮތަށް ފުރުޞަތު އެބަ ނަންގަވާ މި. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިއީ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ނަގަން އަނެއް ކިހާ މަސައްކަތެއްތޯ ކުރެވިފައި އިނީ  

މިހާ އެއީ  އެ ނޫނީ  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  މި  ނޫނީ  ނުދެނީތޯ  ފަހިކޮށް  ފުރުޞަތު  އެ  ރު ސިވިލް ސަރވިސްއިން 

ނުކޮށްދެނީތޯ ކޮޅެއްގައި  ؟ އެކަން  މި  މިހާރު  މިކަން  ވެސް  ނަގައިގެން  މުވައްޒަފުން  ވަގުތީ  މި  އެހެންވީމާ، 

ބަލައިލީމަ އެއްޗެހި  ސިޓީތަކާއި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ހަމަ  ޖައްސަންޖެހޭ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭ.  އެބަ   

 ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ހާލަތަށް  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސްގައި ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް،  

އިޝޫ   އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މި  ފާޑަކަށް މި އޮންނަނީ  މި ހުއްދަދިނުން މި  ފިނޭންސްއިން  ބަލާއިރުގައި 

މިހިސާބަށް މި އައުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް މިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ  

ކަމު މި  ކަމެއް  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމަ،  ޤަބޫލުކުރަން.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ގައި 

އެ   ވާހަކަދައްކައިގެން  މިނިސްޓްރީއާ  ފިނޭންސް  އަޅުގަނޑުމެން  އަރުވަން  ޔަޤީންކަން  އަދި  ޓަކައި  ސަމާލުކަމަށް 

ހޯދެން   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައިގައި  ހަލުއިކަމާއެކީ  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  ހައްލެއް  އޮތް 

އޮތީ.   އެ  ހައްލުވެފައި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މިހާރު  އެއީ  ދަތިކަން  ޖާގައިގެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ކުރިއަށްގެންދާނަން 

ބެކް އޮތް  މި  މިހާރު  ލިބިއްޖެއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުވައްޒަފުން  މުވައްޒަފުންނަށް،  އިތުރަށް  ލޮގް    އެހެންވީމާ، 

ޖަވާބު   ސިޓީތަކަށް  ޖަވާބުދާރީ،  މި  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު  އަދި  ކްލިއަރކޮށްލެވޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަޝްވަރާކޮށްފައި   މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  މި  ވިސްނުންތަކެއް  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ބައިގައި  ދިނުމުގެ 

 . ޝުކުރިއްޔާ.ގާއިމުކުރާނަން އެކަން އަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލް މޫސާهللا  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުރައީސްނައިބު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ 

ވިދާޅުވާ   ތި  މިހާރު  ހިތްވޭ.  ދަންނަވާލާ  އެއްޗެއް  ވާހަކައަށް  ޖަވާބުދިނުމުގެ  ސިޓީތަކަށް  މި  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

މަޖިލީހަ ރައްޔިތުންގެ  އެއީ  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  އަނބުރާ  ސިޓީތައް  ސިޓީތަކެއް  ހުންނަ  އެޑްރެސްކުރައްވާފައި  ށް 

ކްލެމެންސީއަށް މި ފޮނުވަނީ، އެ އިދާރާއާ ގުޅުންހުރި ސިޓީތަކަށްވާތީ އެތަނަށް ފޮނުވީމޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  

އެއީ   އިނގޭތޯ.  ސުވާލެއް  އުފެދޭ  އެވެސް  ނޫންތޯ  އޮންނާނެތޯ  ޖަވާބެއް  ދޭންޖެހޭ  ވަކިން  ސިޓީއަށް  އެ 

 ޅުގަނޑުމެންނަށް އެޑްރެސްކޮށްފައިން ސިޓީއެއް ނޫން. ދެން...އަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޢުލޫމާތުގައި   އެ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ އެކޮޅުން އެ ފާހަގަކޮށްލި ނުކުތާގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ސިޓީގެ 

ވުމުގައި ކުޑަކޮށް އޭގައި ދަންނަވާލި ގޮތުން ސާފުނުވީ ކަމަށްވެދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ އެ ފަހަރެއްގައި އޮޅުންފިލު

މީހުން   އިންޑިވިޖުއަލް  ހަމަ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ހުށަހެޅި  އެދި  ކްލެމެންސީއަށް  އެބައިން  ފަރާތަކުން    43ކޮމިޓީގައި 
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ކް އެހެންނަމަވެސް،  ހުށަހަޅައިފީމޭ.  ކްލެމެންސީއަށް  ހުށަހަޅާފައި  މިއީ  ޝަކުވާ  އަދި  ނުހިނގައޭ.  ލެމެންސީގައި 

ވަރަށް ގިނައިން އަންނަ ސިޓީއެއް މި   ވާހަކައެއް ނޫން.  ހުރި ސިޓީތަކުގެ  ދެން  ލިބިފައި ހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެ   ހުށަހަޅާފައި  ކްލެމެންސީއަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ޝަކުވާ.  އަންނަ  އޮންނަންޖެހިގެން  ދުވަހު  ގިނަ  ޖަލުގައި 

 މީހެއްގެ އިނީ އަޅުގަނޑު.  43ޝަކުވާ  ޕްރޮސެސްނުވެގެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލް މޫސާهللا  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުރައީސްނައިބު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ 

މުވައްޒަފުންނާ   މަދު  މި  ދެން  މަސައްކަތްކުރަން  ވީވަރަކުން  އެއްޗެހިތައް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

އޭގެ   ވިޔަސް.  އިލްތިމާސްއެއް  އެކުގައި  އެއްވެސް  ކްލެމެންސީއަށް  އެބަހުރި.  ކަންތައްތަކެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ތެރޭގައި 

ހުށަނާޅާ ހަމަ ކޮށްފައި ހުންނަ ޝަކުވާތައް ވެސް އެބަހުރި. އަދި އެއާއެކުއެކީގައި ކްލެމެންސީ އާއި ޕެރޯލާއި މި ދެ  

ޗެހި ވެސް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ  ނިޒާމު އޮޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިއްސަ ހުންނަ އެއް

ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ލަސްވެފައި ހުންނަ އެއްޗެހިތައް ވެސް އެބަހުރި. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  

ދިނު ކްލެމެންސީ  ޓަކައި  ނެރެދިނުމަށް  މުޖުތަމަޢަށް  އަނބުރާ  ރަނގަޅު،  ޤައިދީންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަށް  ބޭނުން 

ފެބުރުވަރީގައި އަލަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިގެން، މި އެ    2020ޓަކައި ކުރީގައި ނެތް ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން  

އާއި    24ގާނޫނުގެ   މާއްދާ  ވެސް    25ވަނަ  ކަންތައްތަކެއް  އައު  އަޅުގަނޑުމެންވާނީ  އަލީގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މި ކުރީގައި  މީގެ  ގޮތުން،  މި  އަނެއް  ތަޢާރުފުކޮށްފަ.  މިސާލަކަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ޑުރަގު  އަޅުގަނޑުމެން  އީ 

ދަށުން އެބަހުރި އުމުރަށް ޖަލަށްލެވިފައި ތިބި ޤައިދީން. އެކަމަކު މިހާރުގެ   ބެލެވޭ މިންގަނޑުގެ  ޓްރެފިކިންގް ކަމަށް 

 ބުރަ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން، ގާނޫނުން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ޓްރެފިކިންގއަކަށް ނުވާނެ. އެ އެއްޗެއްސަށް އެކަހަލަ ކުރީގައި

އެއް މަހަށް   އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެން  ބުރަ އަދަދުތަކެއް ވެސް ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވެސް މީގެ  ނުވަތަ 

ވެސް   ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ  އެގޮތަށް  ކަނޑައެޅި،  ވެސް  މިންގަނޑުތަކެއް  ކުރުކޮށްދިނުމުގެ  ބައި  އޮތް  ބާކީ  އަދަބުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ހަމަ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ހަމަ މި ޖުމްލަ ވާހަކައަކީ ނޫނީ    ން މި ދަނީ. ދެންތަޢާރުފުކުރެވިގެ

އިނގޭތޯ.   ފޯރުކޮށްދެއްވާށޭ  ރިސޯސަސްތައް  އެ  މަގުފަހިކޮށްދެއްވާށޭ.  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ޝިފާޢު   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ސުވާލަކީ،  ބޭނުންވި  ކޮށްލަން  އޭރުގައި  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ފާހަގަކުރެއްވި މި ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި ދާއިމީ މެންބަރުންނާއި ދާއިމީ ނޫން މެންބަރުންގެ ވާހަކަ. ދެން ހަމަ ބައެއް  
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އެއްޗެއް ހިތަށްއަރާ  ހަމަ  ދަތިކަމެއް  ފަހަރު  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ސަބަބުން  ކޮމްޕޮޒިޝަންގެ  ބޯޑުގެ  ކްލެމެންސީ  މިއީ   .

އެބައުޅޭތޯ ދަތިކަމެއް  މަދުވުމުގެ  މެންބަރުން  ދާއިމީ  ދާއިމީ،  މިއީ  ބަދަލެއް  ؟ ނޫނިއްޔާ  ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް  ނޫނީ 

މި؟ ގެންނަންޖެހޭތޯ އެއްޗެއް  ހިތަށްއަރާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެއާއިއެކީގައި  އަދި  ބޯޑުތަކުގައި  ދެން  ގިނަ  ވަރަށް  އީ 

ސުވާލެއް   އެއްވެސް  ހަމަ  ގާބިލުކަމާމެދުގައި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހުންނަވާ.  އެބަ  ވެސް  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ 

ނުއުފައްދަން. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި އޭ.ޖީ، ހަމަ ސީދާ އޭ.ޖީތޯއޭ މި ހުރިހާ މި ބޯޑުގައި ވެސް އެޓަރނީ  

ފަރާ އޮފީހުގެ  މި  ޖެނެރަލް  ޖެނެރަލްތޯއޭ  އެޓަރނީ  ސީދާ  ހަމަ  ނޫނީ  އޮންނަނީ  މި  ގޮތަށްތޯއޭ  ދެވޭ  ކުއްޖެއް  ތުން 

 އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.؟ އިންނަންޖެހެނީ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ގާނޫނަކީ ތަންކޮޅެއް ކުރީގެ ގާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން  

އޮންނަނީ   ހިމަނާފައި  ގޮތަށް  ބަލަހައްޓާ  ރިޔާސަތު  ބޯޑުގެ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ހުންނެވި  އޭރަކު  ފާސްކުރެއްވިއިރުގައި 

ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްދާނެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލަކު ނެތަސް ނައިބު    އިނގޭތޯ. ދެން އެކަން އެހެން އޮތަސް މި

ރައީސް އެ ޒިންމާ އުފުއްލަވައިގެން ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްދާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ މައްސަލައެއް ދިމައެއްނުވޭ.  

ނު މެންބަރުން  ބޯޑުގައި  ގޮތުގައި  މެންބަރުންގެ  ދާއިމީ  މިއީ  ޙަޤީޤަތުގައި  އެހެންނަމަވެސް،  އެއީ  ތިބުމަކީ 

މިހާރު   ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް  އޭގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާ ކަމެއް. ދެން  މަސައްކަތަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގޮތަށް   އޮންނަ  ޝާމިލުވުމެއް  މިއީ  ދާއިރާތަކުން  މި  މެންބަރުން  އެ  ދާއިރާތަކުގެ  އެކިއެކި  ކޮމްޕޮޒިޝަން  މިއޮތް 

 ބޯޑުން މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްގައި ވުން އެކަށީގެންވޭ އެ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މިސާލަކަށް  ކޮމްޕޯޒްކުރެވިފައި 

ޑޮކްޓަރަކު އެ ބޯޑުގައި އިނުން އެއީކީއެއް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަށް ނުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޕާޓްޓައިމް ގޮތަކަށް އެ  

ތަކަކާ ހެދިހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެކަން އެ އޮތީ ހަމަޖެހިފަ.  އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކޮންސިޑަރޭޝަންސް

ލަސްވާ   ހަމަ  މަސައްކަތް  މި  ބޯޑުގެ  ހަމަ  ނެތުމަކީ  މެންބަރުން  ދާއިމީ  ދަންނަވަންޏާ  ކުރުކޮށް  އެހެންނަމަވެސް، 

ދާ ޝާމިލުވަނީ  މި  މަސައްކަތުގައި  މި  އާންމުކޮށް  މި  ކޮމިޓީތަކުގައި  ޙަޤީޤަތުގައި  އެއީ  މެންބަރުން.  ސަބަބެއް.  އިމީ 

އެހެންވީމާ، އެ އިޝޫ އެގޮތަށް ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، އެ  ؟ އެހެންވީމާ، އެ ލަސްވާނެތާ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ދެއްތޯ

ކޮމްޕޮޒިޝަން އެ އިތުރަށް ރީވިޒިޓްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވާކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ އެކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ދެން   ވިސްނިދާނެ.  ޤަބޫލުކުރަނީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ވިސްނުންތަކަކަށްފަހު  ގިނަ  ވަރަށް  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް، 

 މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް ބޯޑު އެކުލަވާލާފައި އޮތީ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކްލިއަރ   ރަނގަޅު  މެނޭޖްކުރާނެ  ކޭސް  ބޯޑުގައި  ކްލެމެންސީ  މިއީ  އިނގޭތޯ.  ދަންނަވާލަން  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑު 

މީޓިންގްސްތައް   އަދަދެއްގެ  ކިހާ  އުސޫލުތަކެއް  ވަކި  ބޭއްވުމުގެ  މީޓިންގްސްތައް  އަދި  އެކުލެވިގެންވޭތޯ  ސިސްޓަމެއް 

އު މި  ކަމަށް  ބާއްވަންޖެހޭނެ  ތެރޭގައި  ކަނޑައެޅިފައިވޭތޯހަފުތާއެއްގެ  މީޓިންގްސްތައް  ؟ ސޫލު  އެ  ރެގިއުލަރލީ  އެ 

 ؟ ބޭއްވޭތޯ ޝެޑިއުލްކުރެވޭ ގޮތަށް

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސް 

ތާވަލުކޮށްގެން   އެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ހަފުތާއަކު  ކޮންމެ  ހަމަ  ކުރިއަށްގެންދާ  އާދެ!  މީޓިންގްސްތައް  މި 

އެ   ފޯމުގައި  އިލްތިމާސް  އެ  ބޭއްވެނީ  މި  މީޓިންގްސް  އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނަނީ.  ކަނޑައެޅިފައި  އުސޫލެއް 

އެހެންނޫނިއްޔާ   ފުރިހަމަވުމަށްފަހުގައި.  އެ  އެއްކޮށްގެން  ޕްރޮސެސްއަށްފަހުގައި  ވެޓިންގް  އެ  މަޢުލޫމާތުތައް 

ބޭއްވިޔަ މިއީ  ބައްދަލުވުމެއް  ދެން  މައްސަލައަކީ.  ދިމާވާ  އެއީ  ނޭޅޭނެތާ.  ކަނޑައެއް  ގޮތެއް  ފޯމަކަށް  އެ  ސް 

ސިސްޓަމެއް  މެނޭޖްމަންޓް  ބޭސް  ޑޭޓާ  ނަމުގައި  އެޕްލިކޭޝަންގެ  އަޖުމަ  އެ  އަވަސްކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް 

މަޝްވަރާކު  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އާއި  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން  މި  ޓަކައި  އަހަރުގެ  ގާއިމުކުރުމަށް  މި  ރެވިފައި 

އެއްވެސް    11ފެބުރުވަރީ   އޭގެ  ފަރާތަކުންނެއް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް  އަދިވެސް  އިނގޭތޯ.  ގައި 

މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކަލަ އެއްކުރުމުގައި ފަސޭހައަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އަދި   އެވެސް މި  ނުލިބޭ.  އަޕްޑޭޓެއް 

 ނުވެ އޮތީ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އޭގެ   ހުންނަނީ.  މި  ޝަކުވާތަކުގައި  ގިނަ  މި  ވާހަކަތައް  ލަސްވާ  ލިބިފައިވާއިރުގައި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ޝަކުވާތައް  މި 

ތެރެއިން ކްލެމެންސީއަށް ހުށަހަޅާއިރުގައި މި އޮންނަނީ ގާނޫނުގައި މި ލާޒިމުކުރަނީ ރައީސް އޮފީހަށް މި ފޮނުވަންޖެހޭ  

ފޯމަކުން. އެހެންވީމާ، އެބަ ރިލޭ ފޯމުތައް  ގޮތަށް  ބޯޑާއި ރައީސް އޮފީހާ އެ ހުށަހެޅޭ  އެބައޮތްތޯ ކްލެމެންސީ  ޝަނެއް 

އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއް   އެކަހަލަ  ނޫނިއްޔާ  މުއްދަތުތަކެއް  އޮންނަ  އެ  ހުށަހެޅުމުގައި  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  އެ 

 އެކުލަވާލެވިފައި ނޫނިއްޔާ އޮވޭތޯ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލް މޫސާهللا  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުރައީސްނައިބު ސީ ބޯޑުގެ ކްލެމެން
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ބޯޑުގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ޤަ އެއަށްފަހުގައި  ބިނާކޮށްފައި  ލަފާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ކުރީކޮޅުގައާއި  ދިއުމާ  މަސައްކަތުގެ  އެ  ހަމައަށް  އިދީއާ 

އަންނަނީ   މި  ފުރަތަމަ  ވެސް  ފޯމު  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  މެދުވެރިއަކަށްވާތީ  މީގައި  އޮފީސް  ރައީސް  ދޭތެރޭގައި 

ހަމަވީމަ   ފޯމު  ވަކިވަރަކަށް  މީހުން  ބެޗްތަކަކަށް  ބޭފުޅުން  އެ  އައިއްސަ  އޮފީހަށް.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ފޮ ހަމައަށް  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ހުރީ.  ފާހަގަކުރެވިފައި  އަދި  އެގޮތަށް  ވެސް.  އިލްތިމާސް    15ނުއްވާނީ 

އެ    15ބޭފުޅުން،    15ފޯމެއްގައި   ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ފޮނުއްވާނެ.  ލިސްޓެއް  ޤައިދީއެއްގެ 

ބަ ފޮނުވުމުގެ  ސިޓީތަކެއް  ވަކިވަކި  ހަމަ  ފޮނުވާނީ  ވެސް  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު  ދެ  އުސޫލުން  އެ  ދެން  ދަލުގައި. 

ސެކްޝަނުން ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެއްކުރެވުނީމަ ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ގެންދާ ގޮތަކަށް. ދެން މިއީ އެންމެ އެފިޝިއެންޓް  

ވެސް   މިހެން  ފޮނުވާނީތޯ  މައްސަލަ  ޤައިދީއެއްގެ  ކޮންމެ  އިދާރާއެއްގައި  ކޮންމެ  ވަކިވަކިން  ނޫނީ  ގޮތްތޯ 

ބެލިދާނެ   އޮފީހަކާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރައީސް  ދެން  ކިހިނެއްތޯ.  ފަސޭހަވަނީ  އެންމެ  އިދާރާތަކަށް  އޭގެ  އިނގޭތޯ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި އަނެއް ކަނޑައެޅިގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފޯމު ލިބޭތާ ކިތައް ދުވަސްތެރޭގައިތޯ އެ ފޮނުވަނީ  

 އެއެއް އަނެއްހެން ސާފުކުރެވިފައެއް ނެތް މިވަގުތަކަށް އިނގޭތޯ.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

އަނެއް ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ތި ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތުތައް ޖަލުގައި މިހާރު ތިބެގެން ޝަކުވާ މި  

ކަންތައްތަކާ   އެ  ހުށަހެޅުނީމާ ދެން އިތުރަށް ނެންގެވުނު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެބައޮތްތޯ  އުފުލުނު މީހުން. އެ ޝަކުވާތައް 

އެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން. އެއީ ތި ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކޮންމެހެންނެއް ލާޒިމުނުވަނީކީއެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން   ގުޅިގެން،

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ހުށަހަޅަނީ.  މި  ޝަކުވާތަކެއް  ކޮމިޓީއަށް  މި  މީހުން  ތިބި  ޖަލުގައި  އެ 

އެއްވެ މެދުގައި  ގޮތްތަކާ  ހެދިދާނެ  ދެން  ގޮތަކަށް  ހިއްސާކުރީމަ  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ނޫނިއްޔާ  ނިންމުމެއް  ސް 

 ކޮންމެވެސް އަޅާލުމެއް އަޅާލަން އެބަޖެހޭތާ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހެޅީމަ. ؟ ޤަބޫލުކުރެވިފައި އެބައޮތްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލް މޫސާهللا  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުރައީސްނައިބު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ 

އެގޮތަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ    އާދެ!  އޮތްގޮތް  ލަސްވެފައި  މައްސަލަތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ލިބޭ  ސިޓީ 

އަޅުގަނޑުމެން   އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އަވަސް  އެއްޗެއްސަށް  އެ  ސާފުކޮށް  އަރިހުން  ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް 

ބޯޑާ ހަމައަށް ގެނެވޭތޯ ވެސް    އިރުޝާދުދެމުންދާނީ. ދެން އޭގައި ހަމަ އެ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް

ދެން   މައްސަލަތަކަކަށް.  ގިނަ  ހަމަ  ހުންނާނެ  ވެސް  ނިންމިފައި  ހަމަ  އެގޮތަށް  މަސައްކަތްކޮށް،  އަޅުގަނޑުމެން 
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ނިޒާމެއްތޯ   ކޮންކަހަލަ  ވަގުތު  މި  މިއީ  ފަރާތުން  މުޤައްރިރުގެ  ފާހަގަކުރައްވާފައި  ކުރީގައި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އަޅު ޝީޓެއްގައި  ބޭނުންކުރަނީ  އެކްސެލް  ހަމަ  އެއީ  މެނޭޖްމަންޓާ.  ކޭސް  މި  ތަފާސްހިސާބުތަކާއި  ގަނޑުމެންގެ 

 ހަދައިގެން ގެންގުޅޭ ފައިލެއް އަދި މި ވަގުތު ގެންގުޅެނީ އިނގޭތޯ. އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖޭ.އެސް.ސީގެ   އޭ.ޖީގެ  ގެނެސްދެއްވި  ސަމާލުކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޭ.ޖީ  ކުރިން  ފެއްޓުމުގެ  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީ 

ވަރަށް މުހިންމު ބައްދަލުވުމެއް ވެސް އެބަ ކުރިއަށް ފައްޓާކަން. އެހެންވީމާ، އޭ.ޖީއަށް އެ އިޚްތިޔާރު ލިބިވަޑައިގެންވާ  

މިހާރު އަރުވަން.  ހަނދުމަފުޅު  ވަޑައިގެންނެވޭ  ކަމަށް  ވަގުތެއްގައި  ބޭނުންފުޅު  އޭ.ޖީ  ނޫނިއްޔާ  ވަޑައިގެންނެވިޔަސް   

ގޮތަށް. ނުވާނެ ދެން އިނގޭތޯ. އާނ، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގައި ކްލެމެންސީ ފޯމްތަކުގައި ވިކްޓިމްސްއާ ބައެއް ފަހަރު  

ހިންގޭ މިގޮތަށް  އެބައޮތް.  ވެސް  ގާނޫނުގައި  ލާޒިމުކޮށްފައި  މިހާތަނަށް  މުއާމަލާތްކުރަން  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް   

 ؟ ހިންގިފައިވޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލް މޫސާهللا  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުރައީސްނައިބު ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ 

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެބައޮވޭ  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން އަދި   ބިނާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ލަފާ  އަޅުގަނޑުމެން 

އި މިސާލަކަށް މިފަދަ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވިކްޓިމް ލެޓަރ   މަޢާފު ދިންތޯ ނޫންތޯ ބެލުމާށްވިކްޓިމަ

އަޅުގަނޑުމެން   އެކަމަކު  ފަރާތްތައް.  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ފޮނުވަން  އުސޫލުގައި    2020ކަންތައް  ހެދި  ފެބްރުވަރީގައި 

ކުޑަކުދިންނަށް   ތެރެއިން  އޭގެ  އޮންނާނެ  ގެނެއްސަ  އިސްތިސްނާއެއް  ލިބޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އަނިޔާ  ޖިންސީ 

މައްސަލަތަކުގައި އެއީކީ ކުޑަކުއްޖަކަށްވާތީ އޭނަ ބޮޑުވިޔަސް އޭނަ ކުޑައިރު ހިނގި ޙާދިސާއަކަށް އޭނައަކަށް އެއަކަށް  

އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން   ކަމަށް. ރުހުމުގައި، މިސާލަކަށް އޭނައަށް  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންސިޑަރ ނުކުރާނެ  މަޢާފު ދިނަސް 

މިދަންނަވާ  ފެނެއޭ، މަޢާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން  އެކަހަލަ އިސްތިސްނާތަކެއް ގެނެއްސަ އޮންނާނެ. ދެން  ފީމޭ ބުންޏަސް 

 ގޮތަށް ވިކްޓިމްގެ ފޮނުވަން. އެކަމަކު ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލަތައް މިހާރު ފޮނުވަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނ ދެންމެ  ޖަލު  ވަރަށްބޮޑަށް  އެކަމުގެ  ނުއިއްވޭތީވެ  ޙުކުމްތައް  ކޮސްޓޯޑިއަލް  ނޮން  ވާހަކަދެކެވިއްޖެ  ޑުމެންނަށް 

ތޮއްޖެހުން ދިމާވި ސަބަބުގެ ގޮތުގައި. ގާނޫނުގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ މިގޮތަށް ޙުކުމްކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް،  

ޙުކުމްތައް އިއްވުމަށް އޮންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް    ދިމާވާ ދަތި ކަމަށް ބައެއް ކޯޓުތަކުން ފާހަގަކުރައްވާ މިފަދަ
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ފުރުޞަތު   މި  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި  ގާނޫނުގައި،  އަދި  ގަވާއިދެއް  ނެތޭ.  އެކުލަވާލާފައި  އަދި  އުސޫލުތަކެއް 

ދު  އިހަކަށް  ދާދި  ނުކުރެވި ވާކަމަށް. ދެން  އަދި  މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ހޯމް  ހޯމް  ދެވިފައިވާއިރުގައި  ވަހު 

ނުކުރެއްވޭ   އެކަން  އަދި  ދަންނަވާލެވުނު.  ސުވާލު  އެ  ގަޑީގައި  ސުވާލު  ދުވަހު  ވަޑައިގެން  މަޖިލީހަށް  މިނިސްޓަރ 

ކަމަށް ވިދާޅުވި. ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ ލަސްވުމަކަށްވާތީވެ ބަންޑާރަނައިބުގެ ހައިސިއްޔަތުން  

އެހެން   އަވަސްކުރަން  ގޮތުގައި  މިކަން  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  ކުރެއްވުމަކީ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  މެންބަރުން 

އަދި   ނެތިއްޔާ  ހިއްސާކޮށްލީ. އިތުރު މެންބަރެއްގެ ސުވާލު  ދަންނަވައި  އެ ވާހަކަ  ފާހަގަކުރެވޭތީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

ފާހަގަކޮށްލައްވަ މެންބަރެއްގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެއްވެސް  ބޯޑުގެ  ނެތް  ކްލެމެންސީ  ވާހަކަފުޅެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ން 

ކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ހުރިހާ ކްލެމެންސީ  

ޝުކުރިއްޔާ.   ވަރަށްބޮޑަށް  ރައީސް  ނައިބު  އޭ.ޖީއަށް،  ޚާއްޞަކޮށް  މެންބަރުންނަށް.  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ބޯޑުގެ 

މި  )ވަގުތު މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ވަރަށްގިނަ  ބައްދަލުކޮށް  ބޯޑާއި  ކްލެމެންސީ  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  ކޮޅަކަށްފަހު( 

އެއާއިއެކުގައި   ގޮއްސި.  ލިބިގެން  ވެސް  ކަންތައްތައް  ވަރަށްގިނަ  ބޭނުންވި  ހިއްސާކުރަން  މެންބަރުން  ލިބުނީ. 

 ރިޕޯޓެއް ނޫނިއްޔާ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް މޭކްކުރަން ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން މި ބައްދަލުވުން ގުޅިގެން ވެސް ވަރެއްގެ

ހޯދަން.   ހައްލެއް  މައްސަލައަށް  މި  ޢަމަލުކުރެވިދާނެ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެގޮތަކަށް  ކަމަށްވަނީނަމަ  ފެންނަ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަ 

ބައިވަރު   ވަރަށް  ކުރީ  މި  ބައްދަލު  ބޯޑާއި  ކްލެމެންސީ  އަޅުގަނޑުމެން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ޝަކުވާތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރީމަ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން. ދެން ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ  

ކި ވާހަކަފުޅުގެ އަލީގައި ބައެއް ހުށަހެޅުން އެބަހުރި އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ދެއް

ގޮތެއްގައި   މައިގަނޑު  އެބަހުރި.  ކަންކަން  ބައެއް  ބޭނުންވާ  ހިމަނަން  އޭގައި  ފާސްކުރަން  ސިފައިގައި  ރިޕޯޓެއްގެ 

ރިޕޯޓު އެ  ބިނާކޮށް  ވާހަކައަށް  ދެއްކި  ބޭފުޅުން  ބޯޑުގެ  ފާހަގަކުރަން  ކްލެމެންސީ  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުންތަކެއްގެ  ގައި 

ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރެއްވި. އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ   ބޭނުންވަނީ އެ ކަންތައްތައް. އެއްކަމަކަށް މުވައްޒަފުންގެ 

އަ އިދާރާއިން  އެއް  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ  ނަމަވެސް  ނަގައިގެން  މުވައްޒަފުން  ގޮތުން  ވަގުތީ  ނެއް  މުވައްޒަފުން، 

މި   ހެއްދެވުން  ޕްރައޮރިޓީއަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ނަމަވެސް  ވީއްލައިގެން  އުސޫލުން  ވީއްލާ  މުވައްޒަފުން  އިދާރާއަށް 

ކްލެމެންސީ   ގޮތުން  ވަގުތީ  މުވައްޒަފުން  އެ  އެގޮތުން  ހައްލުކުރުން.  މައްސަލަތައް  ދިމާވެފައިވާ  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ 
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ޢައްޔަންކޮށްގެން އެ މުވައްޒަފުން ލައްވައިގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޭގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.    ބޯޑަށް 

ބޭފުޅުން   ބޯޑުގެ  ކްލެމެންސީ  ދެންމެ  ކަމަކަށް  އަނެއް  ބޭނުންވޭ.  ފާހަގަކުރަން  ގޮތަށް  ރެކޮމަންޑޭޝަންގެ  އެއް  އެއީ 

ގަކުރެއްވޭކަން. އެހެންވީމާ، ގާނޫނަށް  ވިދާޅުވެއްޖެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަޔެއް ބަދަލުތައް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފާހަ

ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލު، އެއީ ދެން ތަންކޮލެއް ލޯންގްޓާރމް ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  

ގެންނަން   ގާނޫނަށް  ފެނޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ސަޖެސްޓްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ފަށަން  މަސައްކަތް  އެ  ވެސް 

ޓަކައި    ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގެނައުމަށް  ބަދަލުތައް  އެ  ބަދަލުތަކެއް އޮތިއްޔާ އެ ބަދަލުތަކެއް ފާހަގަކޮށްދެއްވުން. ދެން 

ވަނަ ކަމަކަށް ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ރަނގަޅު ސިސްޓަމެއް ނެތް    3އަވަހަށް މަޖިލީހަށް ވެސް ފޮނުއްވައިދެއްވުން. ދެން  

ކޭ އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރެވުނު.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުހިންމު  ކަން  އެއީ  ގާއިމުކުރުން  ސިސްޓަމެއް  މެނޭޖްމެންޓް  ސް 

ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް. 

ރައީސުލްޖުމް  4ދެން   ޖެހެނީ  މި  ހުށަހަޅަން  އެދި  ކްލެމެންސީއަށް  އޮތްގޮތުން  ގާނޫނު  ކަމަކަށް  ހޫރިއްޔާއަށް  ވަނަ 

އުސޫލެއް ކަމަށް   ޢަމަލުކުރާ  އޮފީހަށް. ދެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދަނީ  މި  ހުށަހަޅަމުން  މައްސަލަތައް  ކަމަށްވާތީ 

ލިބުނީމަ،   މައްސަލަތައް  އަދަދަކަށް ކްލެމެންސީގެ  ވަކި  އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވިދާޅުވަނީ  ބޭފުޅުން  ބޯޑުގެ 

އެ ލިބުނީމަ  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅުން  ކްލެމެންސީގެ  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ވާހަކަ.  ފޮނުވާ  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  އްކޮށްފައި 

ދެން  ފެނޭ.  އޮންނަން  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުމެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ފޮނުއްވުން  ހިސާބުން  ލިބޭ  ހަމަ  އެ  ލިބުނީމަ 

ގެންނަ  ސިޔާސަތަށް  ސަރުކާރުގެ  ގޮތަށް  ސްޓްރެޓަޖީއެއްގެ  ޓަރމް  އެއީކީ  ލޯންގް  އެހެންނަމަވެސް،  ބަދަލެއް.   

ކޮންމެހެން މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ހިންގަން އަޅުގަނޑުމެން ރެކޮމަންޑްކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  

ރެސްޓޮރޭޓިވް ޖަސްޓިސް ނުވަތަ ނޮން ކަސްޓޯޑިއަލް ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް   ފާހަގަކުރެވޭ  މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތަށް 

ބޯޑުގެ  ޓަ ކްލެމެންސީ  އެއީ  މިކަންކަން  އެހެންވީމާ،  ފަށަން.  އަވަހަށް  ވެސް  މިހާރު  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ކައި 

ކަންކަމުގެ   ހުށަހަޅާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަލީގައި  ވާހަކައިގެ  ދެއްކުނު  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނު  އެކީގައި  ބޭފުޅުންނާ 

 ޅާ ކަންތައްތައް. ޝުކުރިއްޔާ.  ގޮތުގައި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ   4އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން 

ހު ފޯމު  އެދި  ކްލެމެންސީއަށް  ހުށަހެޅީމަ،  ފޯމު  އޮފީހަށް  ރައީސް  ގޮތުގައި  އަދަދެއް  ނުކުތާއެއްގެ  ވަކި  ށަހެޅީމާ 

ހަމަވަންދެން މަޑުކުރައްވާ މަޑުކުރެއްވުމުގެ ވާހަކަ ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެއްވީ. ހަމަ އެއާއިއެކުގައި ކްލެމެންސީ ބޯޑުން  
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  2ވެސް ވަކި އަދަދެއް ހަމަވީމަ އޭގެ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމުގެ ކަން ފަށާ ވާހަކަ ވެސް ވިދާޅުވި. އެހެންވީމާ، އެ  

 ޑްރެސްވާނެ ގޮތަކަށް އެކަން އޮތިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ކަމަށް އެ

 

 ޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: އްހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢި

އެ   މުޤައްރިރު  އަދި  ދެން  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި  އިއްޒަތްތެރި 

ކްލެމެންސީގެ   މިހާރު  ކަމެއް.  އެހެން  ފާހަގަކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ތާއީދުކުރަން.  އެކީގައި  އިޞްލާޙުތަކާ 

އެއްބަސްވުމެއް   ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ކުދިންނަށް  އެ  ވެއްޖިއްޔާ  މިސާލަކަށް  ކުދިން  ލިބިގެންދާ  މަޢާފު  އެ  ދަށުން 

މީހުން  އެ  ކަމަށްވަނީ  ޢަމަލުކުރެވޭނެ    އެއްބަސްވެވޭ  ބައިތަކާއިމެދު  އޮންނަ  ބާކީ  ޙުކުމުގައި  ދޫކޮށްލުމުގައި  އެ 

ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރީ.   ގޮތަށްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  ހުންނަނީ އެކި  ކުދިންގެ އެއްބަސްވެފައި  އެކި  ގޮތްތަކާއިމެދު. ދެން 

ގޮއްސިއްޔާ    މިސާލަކަށް ބައެއް ކުދިންނަށް އެ ދުވަސްވަރެއްގެ އެއްބަސްވެވިފައި އެބަހުރި  ދެން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް 

މިހާރު   އަނެއްބައި  ނޫނީ  ދެން  ކަމަށް.  ދާންޖެހޭ  ޙުކުމަކަށް  އެ  އަނބުރާ  އެކުއްޖަކު  ނުވިޔަސް  ސާބިތު  ކުށެއް  އެ 

ދާންޖެހެނީ.   ޙުކުމަށް  އިންނަ  ބާކީ  ސާބިތުވިއްޔާއޭ  ގޮސްގެން  ކޯޓަށް  އިންނަނީ  މި  އުސޫލަކަށް  ކުރެވޭ  ޢާއްމުކޮށް 

ގޮތުގައި  އެހެންވީމާ ފެންނަ  ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް  މުހިންމު  ، މީގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް އުސޫލެއް އޮތުން 

ނުބެހޭ   ކަމާއި  ކުއްޖަކު  ދޫކޮށްލެވޭ  އެ  ކަމަށްވަންޏާމު  ދޫކޮށްލައިފި  ދޫކޮށްލާގޮތަށް  އެ  ކުރިން  އެއީ  ވެއްޖިއްޔާމު. 

ގެންދިޔަ ކޯޓަށް  ހާޒިރުކޮށް  ޕޮލިހަށް  އެހެންވީމާ،  މައްސަލައެއްގައި  މިޖެހެނީ.  ދާން  ޙުކުމަކަށް  އެ  އަނބުރާ  ޔަސް 

 މިކަމަށް ކުޑަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއްވީމަ މިކަން ފާހަގަކޮށްލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަކޮށްލެ  ތި  ދެންމެ  ފަހުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މުޢިއްޒު.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޕެރޯލްގެ  ޝުކުރިއްޔާ  އްވި 

ދޫކުރެވިފައި،   ދަށުން  ޕެރޯލްގެ  އެއީ  ވާހަކަހެން.  މައްސަލައެއްގެ  ދިމާވާ  ގޮތުން  ކުރާ  ކަންތައް  އެ  އުސޫލުން 

އިތުރު   މީހުން  ދޫކުރެވިފައިވާ  ވެސް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މަސްތުވާތަކެތީގެ  އަދި  ދޫކުރެވިފައި  މުޖުތަމަޢަށް 

ކާ އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދާގޮތް އެބަހުރޭ. ޕެރޯލާ ޚިލާފުވެއްޖިއްޔާ ވެސް އަލުން  މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖިއްޔާ އަނެއް

އަނބުރާ ޖަލަށް. ކްލެމެންސީއަކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކްލެމެންސީ ލިބުނީމަ އަދަބެއް ލުއިވަނީ ނޫނީ މަޢާފު ލިބެނީ.  

މީހާ  ހުންނަ  ލުއިވެފައި  އަދަބެއް  އެ  އެހެންވީމާ،  މިވަނީ.  ގޮތެއް  ގޮތެއް  އެކަހަލަ  ބޮޑުވާ  އަނެއްކާ  އަދަބު  އަށް 

ނޫނިއްޔާ   ދަޢުވާއެއް  ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ  ވަކި  ކުށެއް  އެއީ  ކުރިޔަސް.  ކުށެއް  އަދި  އިތުރު  ދެން  އެމީހާ  ނުއެއްވާނެ 
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އިޝޫއެއްގެ ވާހަކަފުޅުހެން ދެންމެ ތި، އެ ވަރަށްބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އަދަބެއް، ހީވަނީ ޕެރޯލްގެ 

ފާހަގަކުރެއްވޭތީ ޕެރޯލްގެ ވާހަކަފުޅު  ވަ މެންބަރަށް  ޝަކުވާތައް ކޮމިޓީއަށް އަންނާތީ އިއްޒަތްތެރި  ރަށް ގިނައިން ތި 

ވާހަކަތައް ޝަކުވާތައް   އެ  އަދަދަކަށް  ގިނަ  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލެއްވީ  ތި  ވެސް 

ވާހަ އިތުރު  ލިބޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެންމެ  ވެސް  ކަމަށްވަނީނަމަ  ނެތް  މެންބަރަކު  އިތުރު  އެއްވެސް  ކަފުޅެއް 

ނުކުތާއާ   އިތުރުކޮށްލި  އަޅުގަނޑު  ތެރެއިން  އޭގެ  އަދި  ހުށަހެޅުއްވުމާއި  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު 

އިއްޒަތްތެ އެހެން  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީ  ދެންމެ  މުޢިއްޒު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިކަމުގައި  އެކުގައި  މެންބަރު  ރި 

އެބަ   މެންބަރުން  ހުރިހާ  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރު  ބޭނުންވަނީ.  ބަލާލަން  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ 

ނުގޮސް   ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވުމާއިއެކުގައި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  ހުށަހެޅި  ދެންމެ  ކުރައްވާހެން  ޤަބޫލުފުޅު 

މިޓީގެ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުވި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމަން ގަސްދުކުރަނީ. އާދެ! އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮ

އޮތް   ކަމެއް  ފާހަގަކުރައްވާ  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ނިންމީ.  އަޅުގަނޑުމެން 

އެބައޮތް. އެ  ފުރުޞަތު  ފާހަގަކޮށްލައްވަން  ދެން  ކަމަށްވަނީނަމަ  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހެންނޫންނަމަހީ 

ހުރިހާ   ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށްބޮޑަށް  ނިމުނީ.  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބުން  މިހާ  އާދެ!  ނިންމައިލާނީ. 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.  

____________________ 

 

 

 

 

 

 




