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 { އިމްތިޔާޒްދާއިރާެގ މެްނބަރު  މާފަންނު އުތުރު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ  َعلَْيُكمْ  ؛ހާދަ  އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ސަބް ކޮިމޓީެގ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ.    .السَّالَُم 

ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ  ،  ތިއްބެވީ  ވަޑައިެގންވަނަ ބައްދަލުވުން. މި ބައްދަލުވުމުަގިއ މި ވަުގތު    2ޓީެގ  މިއީ މި ކޮމި

މަޙްމޫދުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  ، ޖީހާން  ދެކުނު  މުމްތާޒްެމންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ފުވައްމުލަކު  ، މުޙައްމަދު 

، ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. ދެން،  ޢަލީޔޫނުސް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ  

ކުރިން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކާ ުގޅިެގން ކްލެމެންސީ ބޯޑުަގިއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން    ގެ ކޮމިޓީެގ މީ ެގ  އަޅުަގނޑުމެން

ދިނީމަާއ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްެގ ޮގތުަގއި ހިމެނިވަޑައިަގންވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު އަޅުަގނޑު ދަުއވަތު  

ޅުަގނޑު  އަ  ޮގތުަގއިބަިއވެރިވަޑައިެގން. އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރުެގ    އެބަ އިންނެވި ކޮމިޓީގައި  އެކުގައި

މި ހިނަގމުންދާ މި މަްއސަލައަކީ ޖަލުެގ ބަންދުަގއި،  ،  ވަނީ. އަޅުަގނޑުެމން ކުރީ ދުވަހެއްެގ ނިންމުމުަގއިރި މި ބައިވެ

ނުލާ ވެސް ިގނަ ދުވަހު ޖަލުަގއި    ކުމަކާޙު  ،ބުމާއިވަސްވެ، މީހުން ހައްޔަރުަގއި ތިބޭ ތިޖަލުަގއި ބަންދުަގއި މާިގނަ ދު

ކުމްތަކެްއަގއި އެހެން ތިބޭ، މާިގނަ ދުވަސްވެފަިއ ކުދިކުދި މައްސަލަތަކުން  ޙުޮގސް ިގނަ  މައްސަތަކާިއ، މިހެން  ތިބޭ  

ތިބުމާ ތިބޭ  ހައްޔަރުަގއި  އެހެން  ޖަލުަގއި  ވަންދެން  އަހަރުތަކެއް  ާމިގނަ  ޮގސް،  ފެށިެގން  އި މެދުަގ  އެހެން 

ލިބެ ކޮމިޓީތަކަށް  މި  ތިބޭމުއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހައްޔަރުވެފައި  ތިބޭ  ޖަލުަގއި  ޝަކުވާތައް،  ގައިދީން    ންދިޔަ 

މިކަން ރަ މުޤައްރިރު  ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެގ  ހިއުމަން ރައިޓްސް  ުގޅިެގން  މަޖިލީހަށް  ފޮނުވަމުންދާ ސިޓީތަކާ  އްޔިތުންެގ 

މަތީން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީާއއި ހިއުމަން  އެދިަވޑަިއަގތުމުެގ    ން ރައީސްެގުގޅިެގން، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު  މާވުފޮނުއްވެ 

ކޮމިޓި އެކުލަވާލި ސަބް  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  ރެރައިޓްސް  ައޅުަގނޑުެމންެގ  ންޑޭޝަންތަކެްއ  މެކޮއެއް. 

ސަމާލުކަމަށް   މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ބެލުމަށްފަހުަގއި  ހުށަހެޅުމަށްމިކަން  އަޅުަގނޑުމެން    .ެގނައުމަށް  މިޮގތުން 

ބަެއއް މުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވައިެގން ދަންނަވަން. އެ ިމ ،  ފައިވާ އެްއކަމަކީފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުަގއި ނިންމަވާ

ެގ ސިސްޓަމް  ޕްލީ ބަރގެއިން ،  އެީއ މިސާލަކަށް އެްއކަމަކީ  .ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމި ނިންމުންތަކެއް  ކަންމާ

ހު ވިސްނުންފުޅު  މަސައްކަތްޕުޅެއް،  ކުރަްއވަމުންދާ  ޖެނަރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޮގތުން  ބެހޭ  ެގނައުމާ   ރިނިޒާމު 

ޕްރޮސިކި   ތަކެއްޮގތް ެއ  ޓަކައި  ދެންއުޓަރ  ދެނެަގތުމަށް  ދެންނެުވން.  ވާހަކަ  އެ  ޕްރޮސިކިުއޓަރ ،  ޖެނަރަލަށް 

ނަރަލް އެބައޮތް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުވާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެހެންވީމާ، އުޓަރ ޖެކިޖެނަރަލަށް ދެންނެވުމުން، ޕްރޮސި

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   އިަގންނަވާނެ. ހުރިހާ މޭޒެއްެގ...ޑަ ލިބިވަ  ށްއެ ސިޓީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބައްލަވާލެއްވުމަ

ލިޔުނި،  ދެން އަޅުަގނޑުެމން  މިނިސްޓްރީއަށް  ހޯމް  އެއާެއކުަގއި  ޣައިރު  ދެ  ން  ހަމަ  ސިޓީއަކީ  އެއް  ސިޓިއެއް. 
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ޕާސްޕޯޓުޙުހާޒިރުަގިއ   ައދި  ފަރާތްތަކެއް    ކުމްކުރެވި  ިގނަ  ވަރަށް  މައުލޫމާތު ވާކަުމެގ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ 

ލިބިފައިވު  ަމއްސަ ަގއި  މާއެކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސާފުއެކަހަލަ  ޮގތެއް  ކުރައްާވ  ހޭންޑްލް    ކޮށްލަން ލަތަކަށް 

ބޭނުންވީ.   ލިބިްއޖެއަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ލިބިއްޖެ. ދެން   އާދެ!؟ ތޯއެ ސިޓީެގ ޖަވާބު  ޖަާވބު ވެސް    ، އެ ސިޓީެގ 

ްގރާްމ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުމުން   1  ،ދެން  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ސިޓީއެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެދުނީ، ނަދެވަ

ފަރާތްތަކުެގ ތެރެިއން ޖަލުަގއި މިހާރު ވެސް    ކުމް ކުރެވިފަިއވާއެ ޙު  ށްކުރީެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަ

ެއްއޮގތް   އެައށް ފަހުން ާގނޫނަށް ެގނެވުނު ބަދަލާ،  ކުްމެގ ދަށުން ތިބި މީހުންެގ އަދަދު ބެލުމަށާއި ޙުއެ   ުގޅިެގން 

ޔަފާރި  ްގރާމް އަތުން ފެނިއްޖިއްޔާ އެީއ ވި  4ާގނޫނަށް ެގނެވުނު ބަދަލުެގ ތެރެއިން ، ްގރާމް 4ކުމް. ފަހުން ޙުކުރުން 

ބެހެއްޓޭ އަތުަގއި  ޓަކައި  ެއީއ    ،ކުރުމަށް  ވަނީނަމަ  ކަމުަގއި  ބަހައްޓައިފި  އަތުަގއި  މަސްތުވާތަކެތި  ބާވަތުެގ  ބައެއް 

ޓަކައި   ކުރުމަށް  ބޭނުން  ކަމަށް  ވިޔަފާރިއަށް  ާގނޫނުަގއި  ބެހެއްޓީ  ކުރީެގ  އޭެގ  ފެނުނަސް    1ބަލަނީ.  އެީއ  ްގރާމް 

ުގޅިެގން ެއއްޮގތް ކުރުމުެގ ިވސްނުންފުޅެްއ    އެހެންވީމާ، މި ދެ ާގނޫނު ެއއަށް، އެ ބަދަލާއުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށް.  

ނޫނިއްޔާޙު ލުއި  މީހުންނަށް  ތިބި  އުމުރަށް  ،  ކުމްަގއި  ތިބުމައެ  ލެވިފައި  އެ  އެ  ބަދަލެއް   ށްތިބޭ  ކޮންމެވެސް 

އަޅުަގނޑު ކަމަށް  އެކަމުގައިއަންނަންޖެހޭނެ  ފެންނާތީ  ބޭފުޅު  މެންނަށް  ެގންުގޅުްއވާ  އެ  ިމނިސްޓްރީން  ހޯމް  ން، 

ކުރީަގއި ދެންނެވި ސިޓީއާ ލިޔެފަިއވާނީ.  އެ ސިޓީާއއި  ،  ލިޔެފައި  ވިސްނުންފުޅެއް ބަލާލުމަށް އަޅުަގނޑު އެ ދެ ސިޓީ

ުގ،  ދެން ހިންގެވުމާ  ޕްރޮްގރާމް  އަޅުަގނޑުމެންވާޅިޑައިވަރޝަން  ެވސް  ޕެރޯލް  ެގން  އާދެ! ނެ  ބޯޑަށް،   ދެއްތޯ 

ޑްރަނޭ ލިބިފަޝަނަލް  ވެސް  ޖަވާބު  އޭެގ  ފޮނުވާފަ.  އެޖެންސީއަށް  ދެން  އިްގ  ބޯޑަށް  ކްލެ،  ވަނީ.  މެންސީ 

  ، މެންސީ ބޯޑު އަދި ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މީޓިންތައް ބޭއްވިފަިއވާއަޅުަގނޑުމެން ސިޓީ ފޮނުވިން. ކްލެ

ޭއަގިއ  މެންބަރުން ހާޒި،  ބޭއްވިފައިާވ މިންވަރާއި   ެގ ތެރޭަގއިއަހަރު  5މިދިޔަ   ޮގތް ބެލުމަށް ޓަކައި.  ރުެވވަޑައިެގން 

އެ ޮގތާމެދުަގިއ    ،ވެސް ޖަވާބު ލިބިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ސިޓީތަކާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނެ ޮގތް

ކޮމިޓީގަ  ވަުގތު  މި  ކޮމިޓީެގ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބޭނުންވަނީ.  ައޅުަގނޑު  ިމ  އި  މަޝްވަރާއަކަށް 

ަވުގތުވަުގތު   މި  އަޅުަގނޑު  ބައިވެރިވަޑައިަގންނަވާ.  އެބަ  މެންބަރު  ބޯޑުެގ  މެންބަރުންެގ   ކްލެމެންސީ  އިްއޒަތްތެރި 

  ،މެންސީ ބޯޑު މިހާރު ހިނަގމުންދާޮގތާއި. ކްލެބޭނުންވޭ  ނެތިްއޔާ އެ ެމންބަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން   ޟެއްއިޢުތިރާ

ކްލެމެއެ   ކޮމިޝަނަށް،  އެ  ަވޑަިއގަ މެންބަރު  ބޯޑަށް  ތަނުެގތް  ންސީ  އެ  ވަރަށް    ފަހުން  ޮގތް  ހުރި  މަސައްކަތް 

 ރަނަގޅަށް ދެނެލުމަށް ޓަކައި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ބޭނުން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ  ބަރު،ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ މެން
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ކުރާ ަމސައްކަތުަގިއ ބަިއވެރިވުމަށް  ތި  އަޅުަގނޑަށް ތި ބޭފުޅުން    ، ހަމަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެން

ވަނަ   19ކްލެމެންސީ ބޯޑުަގއި އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުެގ،  ،  ހަމަ ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން

އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބޯޑަށް   ، ކުރިއަށް ދާޮގތަށް ބަލާއިރުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި ފަހުން

ބޯޑުަގއި އޭރުަގއި ހުރި ޕެންޑިންގ މަސަްއކަތްތަްއ  ދެން،  ާގތްަގނޑަކަށް ބޯޑު އޮތީ ހުއްޓިފަ.  ަގއި  އަޅުަގނޑު ދިޔައިރު

އަޅުަގނޑުމެން ،  ދެން  ވެސް.  ވަނަ ައހަރު ލާފައި ހުރި ފޯމުތައް  2019  ،ވަނަ އަހަރު ލާފައި ހުރި ފޯމުތަކާއި  2018

ވަނަ އަހަރު ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައި   2018ވަނަ އަހަރު ނިމުމުެގ ކުރިން    2019ހަދަިއެގން މި    ކަށްވަރަށް ބޮޑަށް ޓާެގޓަ

ދެން ކުރިން.  މަސައްކަތް  ނިންމޭތޯ  ފޯމުތައް  ޖަ  މި  ،ހުރި  ތެރޭަގއިނަވަައހަރުެގ  މަސް  އެއަޅުަގނޑުމެން  ރީ    ނަށް 

ަމސައްކަތް  ޓާެގޓު ޕެންޑިންގ  ބޯޑުަގއި  މިހާރު  ހުންނާނީ    ތަކުެގހާސިލުކުރެވުނީ.  އަހަރު   2019ޮގތުަގއި  ވަނަ 

ފޯމުތައް.   ހުރި  ދެން  2018ހުށަހަޅާފައި  ނިިމއްޖެ.  މަސައްކަތް  ފޯމެއްެގ  ހުރިހާ  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  އަހަރު  ،  ވަނަ 

މަސައްކަތް   ބޯޑު  އަޅުަގނޑުމެކްލެމެންސީ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ެއ    ންކުރަނީ  ތައްޔާރުކޮށްެގން  އުސޫލެއް  އަމިއްލައަށް 

އެބަ ޮއވޭ.    ންވަރަށް ބޮޑަށް އިދާރީ މަސައްކަތް، ބޯޑުެގ މަސަްއކަތް ރޭވިފައި އޮންނަ ޮގތު  ،އުސޫލާ ެއއްޮގތަށް. ދެން

ޝަ،  ދެން އަންނަ  ލިބެމުން  ވެސް  ބޯޑުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެވސް  މަސައްކަތެއް  ފެށުނީއްސުރެ  ހުރިހާ  އެ  ކުާވއެްއ 

މައިަގނޑު   މަދުކަން.  ުމވަްއޒަފުން  އިދާރީ  ކުރާނެ  މަސަްއކަތް  ތަނެްއަގއި  ބޮޑު  ލޯޑު  މަސައްކަތުެގ  އެހާ  ކުރާނެ، 

ވަރަށް މަދު. ދުވަސްވަރު ވެސް  ޮގތެްއަގއި އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މުވައްޒަފުން، ދެ މުަވއްޒަފުން ހަމައަށް ތިބޭ  

އިދާރީ މަސައްކަތުަގިއ އުޅޭއިރުަގިއ، މި ވަުގތު    ންއްޞަކޮށް އަނެްއކާ މިހާރު އަންހެން މުވައްޒަފުން ިގނައިޚާ،  ދެން

ދެ މުވައްޒަފު އެބަ ތިބި. ތިބީމަ މި ވަުގތު އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރާ ހަަމ  ހަމަ  ވެސް ވިހެމުެގ ޗުއްޓީަގއި އެ ތަނުެގ  

ޭއެގ ،  މަސައްކަތް އެ ކުރަނީ. އެ ކަހަލަ ދަތިތަކެއް އެބަ ހުރި. ދެން  މެންސީ ބޯޑުަގއި ކްލެ   ޅިއެންމެ މުވަްއޒަފަކު މު

ެވސް  އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން  ކަަމކީ  ައއި    ،ފާހަަގކުރެވޭ  ބަދަލުވަމުން  ބޯޑު  ފުދޭވަރަކަށް  ދުވަސްތަކަކީ  މިދިޔަ 

މެންބަރުންނަށް  ފައި ތިބި  ޢަްއޔަނުކުރެވި ަވކި މުއްދަތަކަށް    ތަނަށް  ވެރިކަން ބަދަލުވެ، ކުރިން އެެއ  ދުވަސްތަކެއް.  

މުއްދަތު ހަމަވެ، އައު މެންބަރުން އައިސް މި ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ދިޔަ މުއްދަތެއް މި ދިޔައީ. މި މުއްދަތު ތެރޭަގއި 

ފާހަަގކުރެވޭ މަދުން    ވެސް  ހަމަ  ބައްދަލުވުންތައް  ދެން  ބަެއއް  ހަމަނުވެެގން  ކޯރަމް  ކެންސަލް  ހަމަ  ނަމަވެސް 

ދެން މިހެން  ،  ކުރަންޖެހޭ.  ިމކަން  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  ނުދަންނަވާނަން.  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ދިމާވަނީ މި  މަދެކޭ 

ވާޮގތަކީ   މެންސީ ބޯޑުަގއި. ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުންވީމަ މިފާހަަގކުރެވޭ ޮގތުަގއި ވަރަށް ިގނަ ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން ކްލެ 

މިނިސްޓްރީއެްއަގިއ،އެހެން   ކުރަމުންމުައްއސަސާެއއް  ނޫނީ  ކޮންމެވެސް  މަސައްކަތް  ބައިވެރިވަނީ.   ަގއި    މި 

 ކު. ބޭފުޅަ  ިއ އިންނާނެ ހަމައްޔަނު ކޮށްފަޢަައޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ފުލުހުންެގ ފަރާތުން  ހަމަގައިުމވެސް  ޚާއްޞަކޮށް  
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ފަރާތުން   ފުލުހުންެގ  ބަިއވެރިެވުވނީ  ބައްދަލުވުމެްއެގ  އެންމެ  އަދި  އިންނަ ޢަ އަޅުަގނޑަށް  ކޮށްފައި  އްޔަނު 

ޕާޓްޓައިމް ބޭ މުއައްސަސާތަކުަގއި  ކުރާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ބުރަ  ވަރަށް  ކަހަލަ  އެ  އެހެންވީމާ،  ފުޅާއާެއއްކޮށް. 

ެގންދި ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ޖަލްސާތައް  ތިބީމަ  ބޯޑުަގއި  ދެންއި  މުގަ އުމެންބަރުން  ދިމާވޭ.  އެާއއެްއކޮށް  ،  ދަތިތަކެއް 

އަހަރުެގ   މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮއވެވެސް  ހުއްޓިފައި  ބޯޑު  ފަހުކޮޅުަގއި  ފަށައިފައިތެރޭަގއި  މި   ގައިެގންއިރު ، 

އެ ުއސޫލުަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިދާރީ މަސަްއކަތް  ،  ހަދައިެގން. ދެން  އްއަނބުރާ އުސޫލެ  ންއަލުހަމަ  ފަށައިަގތީ  

ޮގތަކަށް   ކަހަލަ  ދިުގވާ  ޕްރޮސެސް  ފޯމުތަކުެގ  ކަހަލަ    ެގންފާހަަގކުރެވިއޮންނަކަން  ބޮޑުވެ،  އެްއކޮށް  އުސޫލު  މުޅި 

އަޅުަގނޑުމެން   ފާސްކޮށްފިއިްއޔެ  ޮގތަކަށް  ބޯޑުން  އަނެއްކާ  ބަދަލުކޮށްފައި ،  ދެންން.  ބަދަލުކޮށްފައި  އުސޫލު  މި 

މަޤް ފާސްކުރުމުެގ   ފޯމުމަިއަގނޑު  ބޯޑަށްޞަދަކީ  ދުވަ  3ހުށަހަޅާތާ      ނިންމުސް  މަސް  މަސައްކަތް  ން.  ތެރޭަގއި 

ެއ ޕްރޮސެސް    ނަމަވެސް،މަސް ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ނިންމަން. އެހެން  3ލާޒިމުކުރޭ  ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގވެސް    ންާގނޫނު

ހޯދުމާއި ށް  ޖަލައެ  ދާޮގތަށް،   ލިޔެކިޔުން  ިގނަ އޮފީސްތަކުން  ވަރަށް  އަދި  ކުރުމާއި  އަދި  ،  ޮގސްެގން އިންޓަރިވއު 

ސަބް  އިދާރީ ކުރާނެ  އް ކޮމިޓީތަކެ،  ކޮ  އެބޯޑުަގއި.    މަސައްކަތް  ިއވެލުއޭޓުސަބް  ފޯމުތައް  ކުރާނީ.    މިޓީތަކުން 

ޕޮއިންޓު  އިވެލުއޭޓު ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދިުގލަިއެގންދޭ.    ބޮޑު  ދިނުމުަގއި  ކުރުުމަގއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮވޭ.  ޕްރޮސެސްެއއް 

  މިިއއްޔެ   ވަރަށް ބޮޑަށް އުސޫލަށް ބަދަލު ެގނެސްމެން  މުެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ލުލުއިކޮށްތައް  އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް

ކަމަށް.   ންމޭނެލާފައި ނި  މަސް ދުވަސް ތެރޭަގއި ފޯމެއް   3އޮތް ތާނަގއި  މި  ނީ ކުރިއަށް  ވެމީދުކުރެއްފާސްކުރީ. އު 

ރީ މަހު  ނަވަަވނަ އަހަރަށް ޖަ  2019  ހަމަ  ސައްކަތް ފަށަިއަގންނައިރުގައިމަ  އެހެންނަމަވެސް، މި ވަުގތުން ވަުގތަށް

އެބައޮތް.  ހަމަ  ބެކްލޮްގ ވަރަށް ބޮޑަށް  އެ  . އެހެންވީމާ،  ބޯޑުަގއި   ހުންނާނެ  އަދި  ބޯޑަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ފޯމު ވެސް

  ، ލުއިދެޭވ. ދެންއެބަ  ލުއި ދެވެން އޮންނަ ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ  ހަމަ  އޮންނަ ުއސޫލުެގ ތެރެއިން    ،ދެން

ވަރަށް ރަނަގޅަށް ުއޅޭ،  ދެން ހަމަ  ށްވެ،  ފުރަތަމަ ކުށަ  ކުށްތަްއ މަޢާފުކޮށްދިނުން މި އޮންނަނީ   މި  އާންމު ޮގތެްއގައި

ޖަލުގަ  ބޮޑަށް  މި  ޑިސިޕްލިން  އިވަރަށް  ދަހުރިހާ    އާއި  އިތުރު  ަމއްޗަށް  އޭނަެގ  އަދި  އޮތްތޯ ޢުކަންކަމަކާއި  ވާެއއް 

،  . ދެންޑިޕެންޑްވޭިމ ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް    އިބަލަ  އިތުރު ޙުކުމްތަކެއް ވެސް ހުރިތޯ  ،އި ވެސް ބަލަ

ވަރަށް ބޮޑަށް   ހަމަ  އަޅުަގނޑު ވެސް،  ދެން    ޮގތަކަށް.އޮންނަ އެންމެ ރަނަގޅުދެވެން  ހަމަ އޮންނަ އުސޫލު ތެރެއިން  

ންނަ  އޮޞަދަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ އެހެން އުޅުމުެގ ތެރޭަގއި ކުށެއް ކުރެވިފައި  ވަކާލާތު ކުރަން. އަޅުަގނޑުެމންެގ މަޤް

ޖަލުަގއިދެން  މީހާއަކީ   އުމުރުަގއި  ވެބޮޑު  އޮެވެގން    މުޅި  އަޅުަގނޑުމެންށްކުށުެގ  ޮގތަށް  ވެސް    ޖަލު  ނަށްޓެއްެގ 

ިއތުރު ބައިވަރު ކުށްތަކެ   ސިފަކުރެވެނީ. ޮއެވެގން ކުށްވެރިއަކަށް ހެދުމުެގ ބަދަލުގައިހަމާ   އްެގއެހެންވީާމ،    އުލެއްަގއި 

ހުރެނެރެވޭ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ލުއިދެވޭ،   ޮގތަށްއްމީހަކު  އެ  ނެރުން.  ހަމަ  މަސައްކަތް    ޖިއްޔާ  ވިސްނުމުަގއި  އެ 
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ވެސް    ށްަގނޑަާގނޫނަށް އަސްލުަގއި ބަދަލުތަކެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅު،  ރު އެބަ ކުރަން. ދެންމެން މިހާއަޅުަގނޑު

ދެންމެ  ،  . ފާހަަގކުރެވޭ ޖަލުަގއި މި ފޯމުތައް ލިބޭއިރުަގއިގައިފާހަަގކުރެވޭ މިހާރު ވެސް މި އޮތް އުސޫލަށް ބަލާއިރު 

ފާހަަގކުރެްއވިހެ ވެސް  ބައެްއ  މުޤައްރިރު  ތިބޭ  ކޮށްފައި  ޙުކުމް  ާގނޫނުން  ކުރީެގ  މަސްތުވާތަކެތީެގ  ކުރީަގއި،  ން 

ތަންފީޛުވެ، ނިމިފައި ލިބޭ އަދަބު  އެ އަސްލު މިހާރުެގ ާގނޫނުން  ،  ރުެގ ާގނޫނަށް ބަލަންޏާމިހާ.  އެބަ ތިބި  ބޭފުޅުން

އޭތި އަޅުަގނޑުމެން  އޮބްލިޭގޝަނެއް ވެއްޖިްއޔާ ހަމަ    އްޔާ، އެ ކަހަލަ އެ ކަހަލަ ފޯމެއް ވެއްޖިދެން،  ތިބި މީހުން.  

ެއްއ   ކުރިން، ނޫނީ  ވަރަކަށް ދުވަސް  15ން. ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް  ދެމަޢާފުކޮށްލަ  ކުރުކޮށްލަދެން،  އެބަ  އެއްކޮށްހަމަ  

ެއއީ  އަޅުަގނޑުމެން.    ކުރުކޮށްލަންހަމަ    ބާްއވާފައި  އްބޭނުންވާ ަވުގތުކޮޅެއަށް  ދޫކޮށްލުމުެގ ޕްރޮސެސް، އެ ދެން  ތާހަފު

އެ ޮގތުން  ާގނޫނު އޮންނަ  ކުށަކީ  ކަދެން  ކުށެއްމަޢާފުދެ އެއީ  ހަލަ  އެހެންނަމަެވސް، އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭ.    ވޭ  ނޫން. 

ހަފު އެއް  ކަމަކީ  ކުރާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ލުއިކޮށްދޭން  އަދަބު  ޙުކުމް ދުވަހަށް    15ނޫނީ    ތާއަށްއެހެންވީމާ، 

 ކަމެްއ ބެލޭ އިސްނެުގަމށް އެްއވެސް    ކްލެމެންސީ ބޯޑަކީ އަމިއްލަ އެބަ، ދެން،  ކޮށްލާފަިއ ހަމަ ދެން  ކުރުކޮށްލަނީ.  

ނޫން.   އަޅުަގނޑުމެންހު  ހަށްއޮފީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ތަނެއް  ފޯމެއް  ިއެވލުއޭޓުކުރަނީ.  ށަހަޅާ  އެހެންވީމާ،    މި 

ކު ވެއްޖިއްޔާ  ފޯމެއް  އަންނަ  ހަމައަށް  ތެރެއިން  ރީއަޅުަގނޑުމެންނާ  ާގނުނުެގ  ާގނޫނުެގޙުެގ  މިހާރުެގ  އެކުމްކޮށް،    

ތަންފީޛުވެޙު އެބަ  އޮެވއްޖިއްޔާ  ފައި  ކުމް  ދޫކޮށްލަދެހަމަ  ެގންދަން.  ން.  ޖަލުން  އެބަ  ކުރިައށް  އެބަ  ،  ދެންއެބައި 

ކަމަށް    ވޭފާހަަގކުރެ ދަންނަވާ  އަނެއްހެން  އުޅޭ  އެބަ  ވެށީަގއި  ޖަލުަގއި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ސިކުނޑީެގ    ވަންޏާއަސްލު 

މީހުންނާއި ހުންނަ  ދެން  މައްސަލަތައް  ބައިތިއްބައި ،  ޖަލެްއަގއި  ހަމަ  އަސްލުަގއި  ހާލަތު  މީހުންެގ  އެ  ދެން  ެގން 

ޯގސްވާ މީހުން.އިތުރަށް  ފޯމުތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން،  ދެން  ނެ  އިވެލުއޭޓުމި  ވަރަކަށް    އް  ެއކަށީެގންވާ  ކުރާއިރުަގއި 

ދެން ނުލިބޭ.  މީހުންނަކަށް  އެ  ވެސް  މަސައްކަތް  ،  ޕޮއިންޓެއް  ދޭތެރެއިން  އަޅުަގނޑުމެން  ހުންނާނީ މި  ކޮށްފަިއ 

ތިބީ   އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު އެކަށް ހެދޭނީ ކިހިނެއްތޯ.  ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާ ުގޅިެގން ވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަ

ކަހަލަ މީހުން ވަކިން ޖަލަށް    ހެންނަމަވެސް، އެޖަލުަގއި ބައިތިއްބަިއެގން އިތުރަށް އެ މީހުން ހާލަތު ޯގސްވާނީ. އެ

ޖަލުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް މިކްސްކޮށް މީހުން ތިބޭތީ ދިމާވާ ،  ނެތް. ދެން  މަޖެހިފައެއްލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ރާއްޖޭަގިއ ހަ

ހަމަ  މައްސަލަތައް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިމާވެވެސް  ހުންނަކަން  އެއީ  އެބަ  ފައި  ލިބޭއިރުަގިއ.  ފޯމުތައް  ފާހަަގކުރެވޭ 

ނަާގ  ހަމަ   ޝަކުާވއަކީ  ބޭކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ލި   ،ދެން މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި ަމސައްކަތް. ދެން

ހަަމ ،  ފާހަަގކުރެވޭ. ދެންކަމަށް    ބަ ނަާގވަުގތުެގ މައްސަލަ. ފޯމެއް ެއ ތަނަށް ލުމަށްފަހު ވަރަށް ިގނަ ވަުގތު އެ

ކުރަމުން ކްލިއަރ  ބެކްލޮްގ  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެ  ކުރަމުން  ފަހުން   ވެނީމި  ދިޔަ  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ވެސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ.  ބޮޑަށް  ހިއްސާކޮށްދެއްިވ  ވަރަށް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޝިފާޢުއަށް 

މަ މި  އަޅުަގނޑު  ޓަކައި.  އަޅު ޟޫޢުމައުލޫމާތަށް  ދިަގއި  ސިޓީތަކަށް  ހުރި  ލިބިފައި  ކުރިން  އުަގނޑުމެންނަށް  ުމެގ 

ނުންފުޅުވާ އެއްވެސް ސުވާލެްއ ދަންނަވަން ބޭ  ށްއަޅުަގނޑު އެދެނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

ތު އަޅުަގނޑު އަރުވަން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ފުރު

 އަށް.ޖީހާން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަވަރު

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ،  އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ  ޢު.ޝިފާ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ 

ކުރުމަށް  އިތުރުވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ މުވަްއޒަފުން   2020އޮތް ލިބިފައި އޮތް، މި ހިނަގމުންދާ 

ފަން ބޯޑު  ކްލެމެންސީ  އެްއވެސް  ކްނުވަތަ  ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  އެ  ކުރަން  ނުވަތަ  ޝަން  ބަޖެޓެއް 

 ކުރެވިފައި އެބައޮތްތޯ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.  މުވަްއޒަފުންނަށް އެލޮކޭޓު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ  ބަރު،ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ މެން

ރު ވެސް ކްލެެމންސީ ބޯޑު މިހާ  ،އަނެއް ކަމަކީ   ރެވޭފާހަަގކުސްލު  ޝުކުރިއްޔާ. މުވަްއޒަފުންެގ ދަތިކަމާ އެްއކޮށް އަ

ޮގތަކަށް ދަންނަވައަނެއްހެން  ހިނަގމުން އެ ދަނީ   ދަށުަގއި. ވަރަށް  ވެލާނާނީނަމަ  ކުރު  ެގ އެއްފަޅީަގއި ސިޑިެއއްެގ 

ސައްކަތް މަ  ހަމަ  ކޮޅުން ެއ  މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރަން،  ކުޑަކުޑަ ޖާަގެއްއަގއި ަވުގތީ ޮގތުން ވެއްދި ތަނެއްަގއި. ދެން

އިތުރު މުވަްއޒަފުން  ނެތިެގން  ޖާަގ  މައްސަލައަކީ  ދިމާވާ  ވެސް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ދެން ނުކުރާ  ކޮށްދެވޭ. 

ވެލާނާޭގެގ ކުރަން  މަސައްކަތް  އެބަ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުެމން  ތަނަށް    އެހެންނަމަވެސް،  ހިންިގ  ެއމް.ކިއު.ޭއ  ކުރިން 

ބޯޑު. ދެން  ވެެގންބަދަލުކުރަން ހުރިހާ ކަމެއްހެންބަދަ،  ކްލެމެންސީ  ކުރިއަށް ޮގސް   ހަމަ  ލުކުރަންވެެގން  ޕްރޮސެސް 

ދު ދެ  މީެގ  ޮއްއވާ  ކަންތައްތައް    ވަހެއްޮގސް  އެކަހަލަ  ލިބުނު  ވެސް  ސިޓީއެއް  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ކުރިން 

ކަންތަކަށް   ހުއްޓާލާ، ވެސް.    ހަށްވުރެހާ  35  ެއކަހަލަ  ނުކުރަން  ޚަރަދު  ސިދާ  ުގޅިެގ  އެކަމާދެން،  ބޮޑުކޮށް  ން 

ލައްކަ ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެްއ    1މަދުެވެގން ހަމަ ންމެ ޅާފައި ދެންނެިވން އެނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ުގޅިން. ުގއަޅުަގނޑު ފި

ހިނަގ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން   މި  ޕްރޮސެސްއެކޭ.  ހިބޭނުންެވއޭ  އޮތް  ދެންނެިވ  ދެން،  ނާގ  ވެސް  ިމނިސްޓަރ 
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ސިޓީ އެހެންވީމާ   ވާމިކޮޅަށް  ތި  ފޮނުވާލާށޭ  އަޅުަގނޑަށް  އެްއ  ބަޔާންކޮށްފަ.  އޭަގއި  ޮގތުަގިއ  ަގހަކަތައް  ބޫލުކުރެވޭ 

އެއްކަމަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުެގ ވެސް ވިސްނުން އެބަހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދޭން.  

ބަލަނީއަންނަ  މި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  އެހެންވީމާ،   މި  މެދުތެރޭަގއި  ތަނަށް ށް  ަގނޑުމެންނަައޅު  މަހުެގ  އެ 

ކަމަށް. ޝިފްޓު ޝިފްޓު ދެން  ވެވޭނެ  ލިބި،  ޖާަގ  އޮފީހުެގމި  ވެވުނީމަ  ޖެނަރަލްެގ  ދަށުންއެޓަރނީ  ހިނަގނީ.      މި 

އޮފީހު ޖެނަރަލް  ލިބުމާ  ންއެޓަރނީ  ޖާަގ  އެއްބަސް   ވެސް  އިތުރުކޮށްދޭން  މުވަްއޒަފުން  ެއއްކަމަކީ  އެބައެްއކޮށް  ޭވ. 

ދެން، އިތުރަށް .  އޮފީހުެގ މަތީަގއި ތިބި މުަވއްޒަފުން ެވސް ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެޓަރނީ ޖެނަރަލްެގ  

މުވަްއޒަފުން ނަަގންވެސް ނެޭގނީ. އޮނިަގނޑު މި އިންނަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ އޮނިަގނޑާ އެްއކޮށް ހަދާފައި 

 ސިވިލް ސަރިވސްަގއި ވެސް.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ުމޤައްރިރު. ދެންމެ މިއޮތް ލިސްޓަކީ މީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުަގއި ތިބޭފުޅުން ވެޓުކުރައްވާފައި  

ުގޅޭޮގތުން   ލިސްޓާ  މި  ެއއަށް،  އޮތީ  ކޮމެންޓު  އަޅުަގނޑު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އުޅެނީ.  މި  ލިސްޓެއްތޯ  އޮތް 

 އެހެންވީމަ، ހަމައެކަނި މި ކޮމެންޓަށް، އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  ޙަޤީޤަތުަގއި ވާހަކަދައްކަން، ެއހެންވީމަ. ދެން

އޮތީ، ހަމަ ކޮމެންޓެްއ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމަ، ސުވާލެއް ނޫން އެއީ. ތި ކޮމްޕޮޒިޝަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބަދަލު  

ން، އަދި މީަގއި އަޅުަގނޑަށް  ެގންނަށް އެބަޖެހޭހެން. ތި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ޮގތަކަށް އެބަޖެހޭހެން ތިކަން ކުރަން. ދެ

ސިޔާސަތުތަްއ   ނުވަތަ  ެއްއޮގތަށް  ސިޔާސަތުތަކާ  ސަރުކާރުެގ  ައއިސްެގން  ސަރުކާރެއް  މިހާރު  ފާހަަގކުރެވޭ 

ބޯޑުަގިއ   ކްލެމެންސީ  ވެސް  މީހުން  ފެންނަ  ކަމަށް  ނުކުރާނެ  މަސައްކަތް  ކަނޑައެޅިެގން  ހަމަ  ތަންފީޛުކުރުމަށް 

ކު މަސައްކަތް  ހަމަ ބައިތިއްބައިެގން  މީ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީަމ،  އެބަހީވޭ.  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ރާހެން 

 ސީރިއަސް ިއޝޫެއއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ނަަގންޖެހޭހެން.  

 

  ުވން:ވާހަކަދެއްކެ  މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަވަރު
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އެންމެ  ބޭނުންވާ  ައޅުަގނޑު  އެންމެ،  ސިޓީތަްއ  ބައެއް  ލިބިފަިއވާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ައޅުަގނޑަށް،  ޝުކުރިއްޔާ. 

ތަފުސީލަކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޚުލާސާޮގތެއްަގއި ރިޢާޔަތްކޮށްލާއިރު ފާހަަގކުރެޭވ ބައެއް ކަންކަން މުޤައްރިރު،  

އެއް ބޭނުންވަނީ.  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު  މިވަުގތު  ހުށަހަޅާލަން  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ކަމަކަށް   

ރިޕޯޓެްއ،   އެބަޖެހެއޭ  ތައްޔާރުކޮށްލަން  އެބަ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން  ކޮމިޓީެގ  މި  އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ  މި  ލިބިފައިވާ 

ފެ މައްސަލަތަކެްއ  ސިސްޓަމިކް  އެބަހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މީެގން  ެއއީ  އިއްޒަތްތެރި  އެނަލިސިސްެއއް.  ންނަށް، 

ސަރުކާރުެގ   ދައުލަތުެގ،  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ބަލާލާއިރު  ހާޒިރީތަކަށް  ފާހަަގކުރެްއވިހެން.  ެވސް  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު 

ވަޒީފާަގއި ރަްއޔިތުންެގ ޚިދުމަތުަގއި ތިބި މީހުން އެ މީހުންނަށް އިހުމާލުވެފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަށް  

ޓެންޑުނުކޮށް، ޚާްއޞަޮގތެްއަގއި މި ކްލެމެންސީ ބޯޑު، ޕެރޯލް ބޯޑަށް ބަލާ، ކްލެމެންސީ ބޯޑުވެސް ކުރީެގ  އެބައޮތް. އެ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ހާޒިރުވެފައި ނުވާ މިންވަރު، އެ ބޭފުޅެއްެގ ހާޒިރީ ނުހަނު މުހިންމު ތަނެއް ކްލެމެންސީ ބޯޑަކީ. 

ރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ފާހަަގކުރެއްިވހެން އަޅުަގނޑުމެން އަދި  އެބައޮތް ފާހަަގވާން. އެހެންވީަމ، މީެގން އިްއޒަތްތެ

ރަނަގޅަށް   ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް  ބޯޑުެގ  ެއ  ާގނޫނާިއ،  ކްލެމެންސީ  ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ  ެވސް  ސިޓީަގިއ  އަޅުަގނޑު 

ޒިންމާދާރުކުރުވު ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެގންނައިރު  ބަދަލުތަކެއް  އެބަޖެހެއޭ.  ެގންނަށް  ހަމަ  ބަދަލުތަކެއް  މީ  ވެސް  ން 

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްހެން. މިހާ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ހަާވލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް މިދިޔަ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގިއ  

އެކަން   އެއީ  އޮތުމުން،  ފެންނަށް  މީެގން  މިންވަރު  ނުވާ  ކޮށްފައި  އެޓެންޑު  މަސްއޫލިއްޔަތަށް  މި  ބޭފުޅުންެގ  އެ 

ތިލަކޮށް ދެން، ރިޕޯޓުަގއި  ތެރޭަގިއ.  ރިޕޯޓުެގ  ބެކްރަުއޑް  މަސައްކަތުެގ  މި  ކަންނޭެގ  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ދޭން 

އަޅުަގނޑުމެން   މިވަުގތު  ބޭނުންވަނީ،  އެދެން  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ބޭނުން.  ހުށަހަޅާލަން  ެއކަން  އަޅުަގނޑު 

ަގއި ވެސް އެހީތެރިކަމާެއކު ނޫނީ ހަމަ ކްލެމެންސީ  މިހާރު މި ލިބިފައި ހުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާފައި ކްލެމެންސީ ބޯޑު

މި   ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް  މި  ޑްރާފްޓެްއ  އިޞްލާޙުެގ  ެގންނަށްޖެހޭ  މި  ާގނޫނަށް  ކުރުމަށްފަހު،  މަޝްވަރާ  ބޯޑުަގއި 

ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  މަތިން  ެއޮގތުެގ  ހަމަ  ތައްޔާރުކުރުން.  ވެސް  މިހާރަށް  މިހާރުން  ޑްރާފްޓު  ބަދަލުެގ  ެގންނަށްޖެހޭ 

ނަށްވީ ބަދަލުތަކުަގއި ެވސް، ތިން ބަދަލެއް އަޅުަގނޑުެގ ސިޓީަގއި ވެސް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައިވާނެ. އެކަމަކު ެގން

ހަމަ   މަޝްވަރާކޮށްލަން  ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  ެގންނަށްޖެހޭ  ދެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  އޭެގއިތުރުން 

މަޝް  އެ  ހިއްޕަވަިއެގން،  ބަދަލުތަްއ  އެ  ވެސް  ދަންނަވާލުން،  ބޯޑުަގއި  ނުވަތަ  ކުރުމަށްފަހު،  މިނިސްޓްރީަގއި  ވަރާ 

ކުރުމަށްފަހު، މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް، މަޝްވަރާ ކުރެްއވުމަށް ހޯމް 

އެހެންވީމަ އެކަން  ދެން،  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ޖެހޭ  އަރުވަން  ދަުއވަތު  ައޅުަގނޑު  މިނިސްޓްރީއަށް   

ފާހަަގވޭ   އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލާލާއިރު،  ލިސްޓަށް  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ވަނަ  ތިން  ދެން،  ހުށަހަޅާލަން. 
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މި   287ދެއްތޯ   އެްއކަލަ  ބަލާއިރު  ލިސްޓަށް  މި  ލިސްޓަކީ،  މި  ދެން،  ހިފަހައްޓާފަ.  އެބައޮތް  ޕާސްޕޯޓު  މީހުންެގ 

މްތަކެއް ިމވަނީ. މީެގތެރެއިން ބަެއއް މީހުންނަކީ ޖަލުަގއި ތިބި މީހުން. އަޅުަގނޑު  ޣައިރު ހާޒިރުަގއި ކުރެވިފަިއާވ ޙުކު

އަޅައިދޭނެ  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  މިކަމުަގއި  އެފެއާޒުން  ހޯމް  ފާހަަގކޮށްދެއްވާފައި  ެއބައޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިތުން 

، ފާހަަގކުރަްއވާފަެއއް ނެތް ސިޓީަގެއއް ކޮން  ފިޔަވަޅެއް ނެތޭ. ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެކޭ ެގންނަށްޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް

ހޯމް  ކަމަށް  އެދިފައިވާ  އަރިހުން  ޖެނެރަލްެގ  އެޓަރނީ  މަޝްވަރާ  އެކަމުެގ  ބޭނުންވަނީ.  ބޭފުޅުން  އެ  އިޞްލާޙެއްތޯ 

ށް މިނިސްޓްރީން ފާހަަގކުރައްވާފައި ވަނީ. އެކަަމކު ކޮން ާގނޫނަކުން، ކޮން ާގނޫނީ ފަރުވާެއއްތޯ އެ ބޭފުޅުން މިކަމަ

އެޓެންޑު ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ. ެއއެްއ ސާފެއް ނުވޭ. ެއހެންވީމަ، ެއކަން ސާފުކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  

ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ައޅުަގނޑުމެން  ުގޅޭޮގތުން  ބަރެގއިނިންގއާ  ޕްލީ  ައޅުަގނޑު  އަނެއް  ދެން،  ކަންނޭނެގ. 

ވާ ޖަވާބުަގއި ފާހަަގކުރައްވާފައި އެބައޮތް، އަޅުަގނޑަށް ޖަވާބު ތަންކޮޅެއް  އޮފީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއާ ުގޅިެގން ލިބިފައި

ބޮޑަކަށް   އެހާ  ޕޮލިސީތަކެއް  ނުވަތަ  ފިޔަަވޅުތަކެއް  ުއޅުއްވާ  އަޅުްއވަން  ސީދާ  ނޫން  ސާފެްއ  އެހާ  އިނޭގތޯ.  ވޭީގ 

ސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވާފަިއވާ  އަޅުަގނޑަކަށް ސާފެއް ނޫން. ދެން، އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ބައްލަވާލައްވާފައި، ޕްރޮ

އެބައޮތް،   ތެރޭަގއި  ލިސްޓު  އެ  ވާނުވާަގއި،  އަދިވެސް  އިޝޫއަކީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ.  ޖެހޭ  ބަލާލަން  ޖަވާބު 

ވާނުާވަގއި އެ ތިބި މީހުން ތިން އަހަރު، ހަތަރު އަހަރު، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ ހަތް އަހަރުވެފަިއވާ މީހެއް 

ރިކަން ޖަލުަގއި ޭއނަެގ މައްޗަށް ޙުކުމެއް ނަިއސް. އެހެންވީމަ، ެއޮގތަށް ތިބި މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ  ވެސް އެބަހު

ސާފުކުރަން  ފޮނުވަިއެގން  ސިޓީ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ައސްލު  ޮގތް  ސީދާ  ޢަމަލުކުރަްއވާނެ  ޕޮލިސީއެްއ،  ސީދާޮގތުެގ 

ވާހަކަ  ދިރާސާކުރަމުންދާ  އެކަން  އެހެންވީާމ،  އެހެންވީމަ،  ބޭނުންވީ.  ެއއޮތީ.  ާވހަކަ  ިވސްނަމުންދާ  ކަމަކަށް  އެ   ،

ނޫންތޯ   ެވއްޖެ  އަޅަން  ފިޔަވަޅެއް  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ސާފުކުރަން،  އަޅުަގނޑުމެން  ފެންނަނީ    7އަޅުަގނޑަށް 

 މީހުން އަހަރު މިހެން ވާނުވާަގއި ނޫނީ ބަންދުަގއި މީހުން ކޯޓު ކޭސް ކުރިައށް ނުޮގސް މިެގން 4އަހަރު،    3އަހަރު، 

ތިބި   ޖަލުަގއި  މިހާރު  ކެޓެަގރީ،  އެއް  އެއީ  ފިޔަވަޅެއް ނަަގން.  މިހާރު މިއަށް  ޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން އެބަ  ތިބޭއިރު، 

ޕެރޯލް  ޕެރޯލް،  ޒިންމާއަކީ.  ބޯޑުެގ  ކްލެމެންސީ  އެއީ  ދިނުން  މަޢާފް  މީހުންނަށް  ކަހަލަ  ދެވޭނެ  މަޢާފް  މީހުންނަށް 

ހަަގކޮށްފައި ވާހެން ޕެރޯލް ޙައްޤުވާ މީހުންނަށް އެ މީހުން އަމިއްލައަކަށް މި އަޅުަގނޑު ކުރިން ސިޓީަގއި ވެސް ފާ

ޖެހެނީ ލާން ޕެރޯލަށް އެޕްލައިކުރަން. އެ މީހުން ޖަލުަގއި ތިބި މީހުންވީމަ އެ މީހުންނަކަށް ނޭނެގ އެ މީހުންނަށް 

އިޞްލާ އަޅުަގނޑު  އެކަން  ވެސް.  ނޫން  ވެސް  ހަމަވެއްޖެތޯއެއް  މުއްދަތު  ޕެރޯލް  ޕެރޯލް  ހުށަހަޅަނީ،  މި  ޙުކުރަން 

ާގނޫނީ   ހުރި  އެ  ބަދަލުކުރަން  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ކުރަންޖެހޭނީ.  އެކަން  ކޮމިޓީން  އިޞްލާޙުކުރަން،  ާގނޫނު 

މިހާރު   ކުރަން  ޑްރާފްޓު  ކަންކަން  އެ  ކުރެވިދާނެއޭ.  އިނީޝިއޭޓު  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަދަލުތަކެއް 
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އޭ. ތިންވަނަ ކެޓަަގރީެގ މީހުންނަކީ މި ވާނުވާަގއި ތިބި މީހުން. މި މީހުންނަށް ހަދާނެ ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެން ފަށަންވީ

ސާފު އިދާރާތަކުންނެްއ  ސަރުކާރުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދިވެސް  ހިއެއްނުވޭ  ދައުލަތުެގ ؛ އަޅުަގނޑަކަށް  ނޫނީ 

ބޭފު ެއ  ސާފުކޮށްދެވުނުހެން  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ކޮބައިތޯމުއައްސަސާތަކުން  މިކަމުަގއި  ޕޮލިސީައކީ  ސީދާ  ؟ ޅުންެގ 

ކުރިއަށް.   އެޮގތްހެން  އޮތީ  ދެން  ހީވަނީ،  އަޅުަގނޑަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދަންނަވާލުން  މަޝްވަރާައކަށް  އެހެންވީމާ، 

ޑަށް  ދެން، ހަތަރުވަނަ ކެޓަަގރީެގ މީހުންނަކީ ޕްލީ ބަރގެއިނިންގެގ ވާހަކަ ދެއްތޯ. އެއީ އެ ނުކުތާއަށް ކަންނޭނެގ ބޮ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޖަވާބުދެއްވާފައި އެ އޮތީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑަކަށް އަދިވެސް ސާފެއްނޫން ކިހިނެއްކަމެއް  

ިގނަ   ތެރެއިން  މީހުންެގ  ތިބި  ވާނުވާަގއި  މި  ވިސްނަނީ  ދައުލަތުން  މުައއްސަސާތަކުން،  ސަރުކާރުެގ  ދައުލަތުން، 

ކޮބައިތޯ ވިސްނުމަކީ އެ ީމހުންެގ މިނިވަންކަން، އެ  ؟ ށް ހަދަނީ ކިހިނެއްތޯ ދުވަސް ޖަލުަގއި ހޭދަކޮށްފަިއާވ މީހުންނަ

މީހުންެގ ލިބަރޓީ އެ މީހުންނަށް އެންޝުއަރކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވީމަ، އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން  

 އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާއަށް ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ މި ބޭފުޅުންނަށް. 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

ިގނަ   ވާނުވާަގއި  މި  ެއއްކަަމކީ  ފާހަަގކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ދުވަސްވެފައި ތިބޭ މީހުން، ޭއަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އެންމެ ފަހުން މި ފޮނުވެއްިވ ސިޓީ  

ހަމަ ފޮނުއްެވވީ  ޕްލީ   އެ  އެ  އޮތީ،  ނިންމުން  ދުވަހުެގ  އެ  ެއއީ  ޮގތުން،  ބެހޭ  ބަރގެއިނިންގއާ  ޕްލީ  މި  އެކަނި 

ބަރގެއިނިންގއާ ބެހޭޮގތުން ޮއތް ސިސްޓަމެއް އުސޫލެއް، ެއ ބޭފުޅުން މިހާރު ކުރިއަށް ެގންދަވާ ޮގތެއް ހޯދާލުމަށް. 

އަ ސްޕެސިފިކަލީ  މައްސަލަައކަށް  ީމހުންެގ  ތިބި  ވާނުާވަގއި  އެޮގތަށް އޭރުަގއި  ޖަވާބު  ވާތީެވ،  ނޭހި  ؛ ޅުަގނޑުމެން 

މަޝްވަރާކުރެއްވުން(   މެންބަރުން  ރެކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް  އަރުވާނަން...  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  މިވަުގތު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއަށް ފުރުޞަތު، ދެން، އެއަށްފަހު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ެގދާއިރާ ކެންދޫ

ވެސް   ޖީހާން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ބޭނުންވީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

މީހެއްެގ ލިސްޓެއް އެބައޮތް. ދެން،    287ފާހަަގކުރަްއވައިފި މި ޣައިރު ހާޒިރުަގއި ޙުކުމް ކުރެވިފައި ހުރި މީހުންެގ  

ބަލާލިއިރު އަޅުަގނޑަށް   ބަލާލައިފިން. ލިސްޓު  ިއންޓަރެސްޓިންގ އޭރިާއެއއް. އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުެގ ވެސް ވަރަށް 

ާގތްަގނޑަކަށް   މީެގތެރެއިން  މަދަނީ    198ފާހަަގކުރެވުނީ،  ުގޅޭ  ފައިސާއާ  ގައިމުވެސް  ހަމަ  ީމހުންނަކީ 
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ޙުކު އަމުރަށް މައްސަލަތަކުަގއި  އޭަގއި  އެބަހުރި  އަދި  އެހެންވީމަ،  އިނެގތޯ.  މީހުން  ތިބި  މްކޮށްފައި 

އެހެންވީމާ، އޭެގތެރޭަގއި ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ނުކިޔަމަންތެރިެވެގން ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައި ތިބި މީހުން ވެސް.  

އަށްވުރެން    200ނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި  މި ދެންނެވިހެން. އަޅުަގ  198ހަމަ ހިމެނޭނީ ދަރަނީެގ... އެކަމަކު އެ ނުލާ  

ނޭނެގ،   އަޅުަގނޑަކަށް  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ުގޅިެގން.  ދަރަންޏާ  ހަމަ  ތިބޭނެ  މީަގއި  މީހުން  ިގނަ 

އޮތީ   މި  މަީގއި  މިހާ ސާފުކޮށް  އިނޭގތޯ.  ައޅުަގނޑަކަށް  ނޭނެގ  އެްއޗެއް  ކިޔާނެ  އަނެއްހެން  މި  ވަނަ    55ދެން 

ލިޔެފައި، މަދަނީ އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުމުެގ ސަބަބުން އެއްެވސް  މާއްދާަގއި  

މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ބަންދު ކޮށްެގންނެއް ނުވާނެއޭ. އަޅުަގނޑު މި މައްސަލައިަގއި ކޯޓުތަކަށް ޮގސް ަވކާލާތު،  

ބަންދު ނުކުރާށޭ. މީހަކު ފަޤީރުވުމަކީ ެއީއ އެ މީހާއަށް އަދަބު ދޭން  ކިތަންމެ ފަހަރަކު ކިޔައިފިން ބަންދު ނުކުރާށޭ  

އެއްކަލަ   ނެީގމަ  ލޯނެއް  ތެރެއިން  ސިސްޓަމްެގ  ބުނި  މި  އެބަޖެހޭ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫނޭ.  ކަމެއް  ޖެހޭ 

ޖެއްޔާ ދެން އަދި މީހަކު ދަރަނި ދެ ފަހަރަކު ޑިފޯލްޓު ެވއް  12ކަރުދަންޖެހިެގން ފުންމާލުން ކަހަލަ ކަމެއް މީ. % 

ހުއްޓުވެނީކީެއއް   އެރުން  އިންޓަރެސްޓު  ކުރިއަސް،  ޙުކުމް  ކުރިއަސް،  ދައުވާ  ކޯޓުަގއި  އިނޭގތޯ.  ނުވާނެ  ސަލާމަތް 

ނޫން. ހަމަ މީ ހަލާކުވެެގން ދަނީ. އަނެްއކާ ލިކުއިޑޭޓް އަޅުަގނޑުމެން މިކިޔާ މިސާލަކަށް، ކީކޭތޯ ދިވެހިން މި ކިޔަނީ  

ވެ  ޮގތެއް  ކުރެވޭނެ  ބާރެއްެގ  އިފްލާސް  ލިބޭ  ކޯޓަށް  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ައސްލު  ކުރެވެނީ،  އިފްލާސް  ާގނޫނު  ނޯވޭ.  ސް 

ދަށުން މީހާ އިފްލާސް ކުރާ ނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް މިހިސާބަކަށް ނުދާނެ. ދެން، ކޯޓުން މި ބުނަނީ، މިހާރު ޙުކުމް  

ނުދައްކަ ޒިންމާއެއް  މަދަނީ  މީހެއްެގ  ޙުކުމަމިކުރަނީ  އަންާގ  ކޯޓުން  އަންނަ ިއެގންނޯ.  ކޯޓުން  ބަލަ  ތަބާނުވެ...  ށް 

ޙުކުމް މި ބިނާވަނީ ދަރަނީެގ މައްޗަށް. ދަރަނި ނުދެއްކުމުެގ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ، ދަރަނިން ޑިރައިވް ކުރާ ދަރަނި  

ނުދެއްކިެގން.   ދަރަނި  ެއްއޗަކީ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެހެންވީމާ،  ިމއީ.  ޙުކުމެއް  ކުރާ  އެހެންވެެގން  އެ  ނުދެއްކިެގން 

ހާޒިރުަގއި  އެހެންވީ ޣައިރު  މީހުންެގ  އެ  އަދި  ޕާސްޕޯޓު،  މީހުންެގ  އެ  ކިޔާފައި  ނުދެއްކުނޭ  މީހުންނަށް  ދަރަނި  މާ، 

ސިވިލް ކޯޓުން ނޫނިއްޔާ ކޯޓުން ހިފެހެއްޓީމަ މީހުންނަކަށް ބަލައިަގނެވޭނެކަމެއް... ައޅުަގނޑު މީެގ މައްސަލައެްއަގިއ  

ހަމައެ ނޫން.  މައްސަލަެއއްަގއެއް  މީެގ  އަދި  ޙުކުމް މި  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ޣަިއރު  މައްސަލައެްއަގއި ވެސް  ޖިނާޢީ  ކަނި 

ެގ ކުރިން    2008ކޮށްފައި އޮތް، މި ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން އަދި އެ މީހަކު ޙުކުމް ކޮށްފައި އޮތް މައްސަލަެއްއ، އެއީ  

ހަމަ، އަޅުަގނޑުެގ  ޮގސްެގން  ކޯޓަށް  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މައްސަލައިަގއި  އޮތް  ކޮށްފަިއ  ވެސް    ޙުކުމް  އަޅުަގނޑު 

ޙުކުމް  ކޯޓުން  ދުވަހު  އިހަކަށް  މަސައްކަތްކޮށްެގން  ައދި  ދިޔައިން.  ވެސް  ކުރިން  އައުމުެގ  މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑު 

އަހަރު ފަހުން    10ކުރަން މި ޖެހުނީ. އަނެއްކާ ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރަން މި ޖެހުނީ އޭނަެގ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަން  

ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅާ ހަމަ ހެސްކިޔާފައި އަރިގއުކުރެްއިވ، ކިޔަނީ   އިނޭގތޯ. އެކަމަކު އެޓަރނީ
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ކުރަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކީއްތޯ  އެހެންވީމާ،  ނުވާނެއޭ.  ދޫކޮށްެގން  ޕާސްޕޯޓު  ނުާވނެއޭ.  ދޫކޮށްެގން  އޭނަ  ކީކޭތޯ 

ކޭތޯ ކިޔަނީ މީ. ސަރުކާރު ދީފި، މަޖިލީސް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ ޙަޤީޤަތުަގއި. އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ާގތު ކީ 

ދީފި. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ިމ ބުނަނީ ކައުންސިލު ހުރިހާ އެްއޗެްއ ދީބަލާށޭ. މާތްކަލާކޯ، ހުރިހާ އެްއޗެްއ ދީބަލާށޭ. 

ެގ  ދިނީމަވެސް ކޮންކަމެއްތޯއޭ މި ކުރެވެނީ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ދާ ވާކީލު ހެސްކިޔާފައި އަރިގއުކުރަނީ އޭނަ

ލައިދޭށޭ   ޖަލަށް  ތިމަންނަ  ބުނޭ  ގޮއްސަ  ޖަލަށް  ފަހަރަކު  ކިތަންމެ  އޭނަ  އެކަމަކު  ނުވާނެއޭ.  ދޫކޮށްެގން  ޕާސްޕޯޓު 

ތިމަންނަ. ތިމަންނަ ބޭނުމޭ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން. އެހެންބުނީމަ ޖަލު ފުރިފައޭ ތިމަންނަމެން ފަހުން އަންާގލާނަމޭ. މި 

ން، އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ ޙަޤީޤަތުަގއި އަސްލު މީަގއި ފަށަންވީ ކޮށްތާކުންކަމެއް  ހާލަތުަގއޭ ކަންތައްތައް މިއޮތީ. ދެ

ނިންމަންވީ ކޮންތާކުން ކަމެއް އަޅުަގނޑަކަށް ހަމަ ނޭނެގ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާޮގތުަގއި މިއީ ހަމަ 

 ވެސް އަޅުަގނޑު ހިތަށް އެރީ މި ވާހަކަ އަޅުަގނޑުެގ ކްލައިންޓަކާ މިހާ ވަރަށް ކޯޓުަގއި މި ފައިޓްކުރަން ޖެހުނީމަ 

 ހަމަ އަޅުަގނޑު މިތަނުަގއި ރިކޯޑަށް ޓަކައި ެވސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަމޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްކަަމކީ   ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެންމެ  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ވެސް  ޕާސްޕޯ އަޅުަގނޑާ  ޚުދު  ސީދާ  ހަމަ  ހުކުމްކޮށްފަ.  ހާޒިރުަގއި  ޣައިރު  މައްސަލަިއަގއި  ހިފަހައްޓާފައިވާ  ޓު 

ބައްދަލުވި އެކަހަލަ ދެތިން މީހުން ވަރަށް ކުރީްއސުރެ. ެއ ޝަކުާވއެްއ އެހެންވީމަ، މިހާ އަވަހަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  

 ެވސް ދައްކާފަިއވަނީ. ހަމަ އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑާއި ހިއްސާ  އެޖެންޑާއަށް ެގނައުމުަގއި ެވސް އެ ވާހަކަ ދެއްކިއިރު

ކުރީ.   ޙުކުމް  ހާޒިރުަގއޭ  ޣައިރު  ތިމަންނަ  ިވދާޅުވެފަިއވޭ.  ވާހަކަތައް  ވިދާޅުވިކަހަލަ  ތި  ހަމަ  ތެރޭ  ވާހަކަތަކު  ކުރި 

އެކި ވަރު. ބާރަ އަހަރާއި،  ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވާތާ ދިހަ އަހަރު ވެއްޖެއޭ، ބާރަ އަހަރު ވެއްޖެ، އެކި މީހުންނަށް  

ދިހަ އަހަރާ އިނޭގތޯ މިހާ މިންވަރު. ތަންތަނަށް ސިޓީ ލަމޭ ޕާސްޕޯޓު ހޯދުމަށް. އަދި ސިޓީެގ ޖަވާބު ބަލާ ވެސް  

ދަމޭ ފުލުސް އޮފީހަށް. ހަމަ ތިމަންނަ ހިފާ ހައްޔަރުކުރާކަން ނޫޅެއޭ. އެކަަމކު ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައޭ. ދެން، ެއއަށް 

ނުލިބެ ޕާސްޕޯޓުޙައްލެއް  ނޭނިގފަޭއ  ވާޮގތެއް  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ކޯޓަށް ؛ އޭ  މަދަނީ  ވިދާޅުިވޮގތަށް  ތި  ދެން 

ފަހުން  އެންމެ  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނާ  ެއ  ލިބިއްޖެކަމަށް  އޭެގތެރެއިން  މީހުންނަށް  ބަެއްއ  މިހާރު  ހުށަހަޅައިެގން 

ހުށަހަޅައިެގ ކޯޓަށް  މަދަނީ  އަމިއްލައަށް  ވިދާޅުވީ.  ދުވަހު  ލިބިއްޖެއޭ. ބައްދަލުވި  އަތަށް  ޕާސްޕޯޓު  މިހާރު  ޮގސް  ން 

އަދިވެސް އެ މީހުންެގ މައްޗަކަށް ޣައިރު ހާޒިރުަގއި ޙުކުމެއް އެބައޮތް. ހައްޔަރު ޙުކުެމއް. ެއކަމަކު މައިަގނޑު ޙުކުމް  

ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ތަންފީޛުނުކޮށް ޕާސްޕޯޓުެގ ޙުކުމް މި އޮންނަނީ ތަންފީޛު ވަމުން މި ދިޔައީ މިހާތަނަށް. އެހެންވީމަ، އެ  
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ބޭފުޅުން   އެ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ  ހޯމް  އެްއކަމަކީ  ބޭނުންވި  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދުމަށް  ޙައްލު  ކަންތައްތަކަށް 

 މިކަމުަގއި ެގންުގޅޭ އުސޫލެއް، ސިޔާސަތެއް މިހާރު ކަނޑަެއޅިފައިވޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ެއ ފާހަަގކުރެއްިވ  

ނުކުތާއަށް ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  

ޑުވާ ަމއްސަލަެއއް. ާގނޫނީ ޙައްލެއް މީަގއި ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޮގތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފަިއ  ކަންބޮ

އޮތްކަމަށް ވީނަަމވެސް ައޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ މި މިޮގތަށް ބަންދުަގިއ، ޣައިރު ހާޒިރުަގިއ ޙުކުމް ކޮށްެގން 

ކުރެވިދާނެ އެއީކީ  ހިފެހެއްޓުން  ނަން ޕާސްޕޯޓު  މީހެއްެގ  ދެ  ފާހަަގވާ  މީެގން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް.  ކަމެއް 

އެކެއް   ފާހަަގވާ  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތުން.  ފާހަަގކޮށްލުމުެގ  ހަމަ  ބޭއިންސާފު  މިހުރި  މިކަމުެގ  މި  ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލާނަން 

ޙުކުމް ކޮށްފައި މިއިނދީ   ކިޔާ ބޭފުޅެއް ،  ފުވައްމުލައް / هللاވަނަ ނަންބަރުަގިއ މިއިނދީ އަޙްމަދު ޢަބްދު  95އެީއ،  

އެއް  2015 ދުވަހަށް.  ެއއް  ހާޒިރުަގއި  ޣަިއރު  އަހަރުަގއި  މިހާރު    ވަނަ  ކޮށްެގން  ޙުކުމް  ވަނީ   5ދުވަހަށް  އަހަރު 

ކަމަށް މައްސަލަިއެގ  އެްއަގއި  މީެގ ެއއްޗަކީ ދަރަނީެގ މައްސަލަ ހަމަ  އަދި    ،ދެން  ފައި އިންނަތާ.ހިފަހައްޓާ  ޕާސްޕޯޓު

، ިއންނަނީ އަޙްމަދު ސަޢީދު  ނަންބަރުަގއި މި  273ބާވަތް ޖަހާފައި އެބައިން. އަދި ހަމަ އެހެން ފާހަަގކުރެވޭ ފަރާތެއް  

ބޭފުޅެއް ފުވައްމުލަކު  ކޮށްފައި  2016  . އެވެސް  ޙުކުމް  ދުވަހަށް  އެއް  އަހަރުަގއި  އަހަރު    4  ޕާސްޕޯޓު،  ވަނަ 

  ނޫނުން މިކަން މި ޕާސްޕޯޓު ާގށް މި ސެންސް މޭކެއް ނުކުރޭ އިނޭގތޯ އެްއޮގތަކަށް ވެސް  ހިފަހައްޓާފަ. އަޅުަގނޑަކަ

ނޫނުެގ ތެރެއިން ޙައްލެއް ނުލިބޭ ާގއެއް ދުވަހަށް ޓަކައި ހިފެހެއްޓުން އެ  ދުވަހަށް    ހަރުއަ  4، ހަމަ  ހިފެހެއްޓުން މިއީ

އަ ިއނޭގތޯ.  ނޫން  ވާހަކައެއް  ހަމަޖެހޭ  އެއީކީ  ފާހަަގކުރުން  މީަގއިކަމަށް  ނުކުރެވޭ  ަގބޫލެއް  ހަމަ  ،  ޅުަގނޑަކަށް 

  ށް މި ހުރި ކަންކަމަ،  ކުރުންޛުދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި މި ކޮށްފައި ހުރި ދަރަނި، ދަރަނި ޙުކުމް ތަންފީޚާއްޞަކޮށް މަ

ޖުމު މިއިނދީ  މީަގއި  ރެކޯޑުބަލާއިރުަގއި  މުޅި  ޖުމުލަކޮށް  ހަމަ  ފެންނަނީ  މި  ައޅުަގނޑަށް  މިއިނދީ  ަގއި  ދެ  ލަކޮށް 

ކުރާނީ   މަސް  ދެ  ހާޒިރުަގއި.  ޣައިރު  ފަރާތްތައް  ތިބި  ޙުކުްމކޮށްފަިއ  ދުވަހުެގ  ތަންފީއާންމަސް  ޙުކުމް    ޛު މުކޮށް 

އެއީ   ކުރުން  ކުރާ  އެ  ނުދައްކަިއެގން  ފައިސާ  މައްސަލަތަކުަގއި  މަދަނީ  ޮގސް  ޙުކުމާ އާންމަރުޙަލާއަށް  މުކޮށް 

ދެ މަސް ބަންދުކޮށްފައި   ވަންދެން. ކަނޑައަޅަނީ ދެމަސް ދުވަހުެގ  މި    ކުރުމަށްޛުއެްއޮގތަށް ޢަމަލުނުކުރީމަ ވާ ތަންފީ

ނުެގނެސް   މި ބަދަލު  މިހާރު  ޤާނޫނުތަކަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ހޯދޭނެ  ޙައްލެއް  މިއަށް  އިނުން  އިންނަ 

ހާޒި އިދާރާތަކުން  ކަމާބެހޭ  ހަމަ  ޮގތުަގއި  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ީމަގއި  ނަމަވެސް  ވެސް.  ރުކޮށްެގން 
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ިމ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް.    ،އަންަގން އެބަޖެހޭ މި ކަންކަމަށް ޙައްލެއް  އެބަނުވަތަ އެ ނޫން ޮގތަކުން ނަމަވެސް  

ހިފެހެއްޓުން    އަހަރު ޕާސްޕޯޓު  5އެއްދުވަހަށް ޙުކުމެއް ކޮށްފައި އޮތީތީވެ  ،  އަޅުަގނޑު ދެންމެ ފާހަަގކުރި ދެ ފަރާތެއް

ގަ އެއީ   ނުވިސްނޭ  ައޅުަގނޑަކަށް  ވެސް  ެއއްޮގތަކަށް  ޮގތެއް  ޓަކައިހަމަޖެހޭ  މުއްދަތަށް  ެއއްދުވަހުެގ  ވެސް  .  އިމު 

ޓަރ  އުއެއަށް ޙައްލެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ވާނުވާަގއި އިންނަ މަްއސަލަތަކުަގއި ޕްރޮސެކި ،  އެހެންވީމާ

ފަދައިން ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން   ރިތެރި މެންބަރު ޖީހާން ފާހަަގކުޖެނެރަލްއިން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީަގއި އިްއޒަތް

ޖަވާބެއް ލިބުމުެގ ބަދަލުަގިއ އޮތީ އެއަށް މަސައްކަތްތަްއ ކުރަމުންދާ ވާހަކަ. މި ވާނުާވަގިއ ތިބޭ   ކަށްއެދުނު ކަންތަ

ކަނޑައެޅެން.   ޮގތެްއ  ކޮންމެވެސް  އެބަޖެހޭ  އަާގއަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  މީހުންނަށް  ކަމަށް ނޫނު  ެގންނަ  ބަދަލެއް  ށް 

ކަމު،  ވަކި ޓައިމް ފްރޭމެއް ދީފައި  ،ވަނީނަމަ ެގނެސްެގން ނަމަވެސް ަގިއ  ވަކި ަވުގތެއް ތެރޭަގިއ ކަންކަން ނުނިމޭ 

  6ެއއީ ދައުލަތުެގ ަމއްސަލަެއއް  .  ޖަލުން ދޫކޮށްލަން ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ އެޮގތަށް ނަމަވެސް ނިންމަންވަނީނަމަ  

ޙުކުްމ  އަހަ  7  ،އަހަރު މީހާެގ މައްސަލައެއް ނޫން އެއީކީ  ހުންނަ  ބަންދަުގއި  ރު މައްސަލަ ނުނިންމާ އޮތުން އެއީ. 

ނުކޮށް އެހާ ދުވަހު ބަންދުަގިއ އިނުން. އެހެންވީމާ، ދައުލަތައް ެއކަން ނުކުރެވޭ ކަުމަގއި ވަނީނަމަ ބަންދުަގއި ހުންނަ  

. ނިންމާނީ  އި . ެއހެން ނޫނީ ދައުލަތުން މައްސަލަތައް ހިންަގމީހާ ދޫކޮށްލަންޖެހޭނީ. އެދެން އެ ރިސްކް ޖެހޭނީ ނަަގން

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ އެ މައްސަލަިއެގ ބާވަތްތައް ެވސް ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ިއ އިން ުމއްދަތަްއވުރެ ވެސް ބަންދުަގ  އަދި އޭެގ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ ޙުކުމް ކުރީމަ މިހާރު،  ވަކި ުމއްދަތެއް ދީފައި

ފަރާތްތައް އަންނާނެ  ޙުކުމް  މިނިސްޓްރީގެ .  ކުޑަކޮށް  ހޯމް  އަދިވެސް ސާފުކުރަން  ފެނޭ  ައޅުަގނޑަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ 

އެ ޙުކުމަށް ވުރެން  ،  ދަޢުވާކޮށްެގން ޙުކުމް އަންނީ ކޮން ޙުކުެމއްތޯ،  އެ ދަޢުާވކޮށްފައި ހުރި ދަޢުވާތަކާއި .  ކިބައިން

އަޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ އެ ފަރާތްތައް ދެން ބަންދުަގއި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ    .ދުަގއި ހުރީ ކޮންކޮން ބަެއއްތޯިގނަ ދުވަހު ބަން

ނަޔަސް ައޔަސް  ޙުކުމް  އަދި  އުހު.  ސަބަބެއް  ބަންދުަގއި  މުއްދަތުަގއި  ިގނަ  ވުރެން  ވެސް    ބަންދުަގއިނ،  ޙުކުމަށް 

  ،ރި ޙުކުމް މިސާލަކަށް ދެ އަހަރު އަންނަ މައްސަލަތަކުަގއި ނޭގ ބަެއއް ކޭސްތައް އެބަހުހަމަ އެ އަޅުަގނޑަށް  .އެބަހުރި

އަހަރުަގިއ ތިބި މީހުން ޖަލުތަކުަގއި   4އަހަރު    3އަހަރު ައންނަ މައްސަލަތަކުަގއި ބަންދުަގއި    1ނޫނިއްޔާ ޙުކުމް  

ޙައްލުތަކެްއ   ކޮންމެވެސް  އެބަޖެހޭ  މައްސަލަތަކަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ހިނާގކަމެްއ.  ރާއްޖޭަގއި  ހަމަ  ެއއީ  އެބަތިބި. 

އެޮގތަށް ތިބި ފަރާތްތައް ،  ލިބެން. އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑު އެދެން ހަމަ އަދިވެސް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ސާފުކޮށްފައި

އިންތިޒާމުދެ ދޫކޮށްލެވޭނެ  ބާރެއް    ،ން  ލިބޭ  މިނިސްޓަރަށް  ހޯމް  ބަންދުެގ    ،މުކޮށްއާންއެއީ  ބަންދުކުރާއިރުަގއި 

. މުކޮށް މި ކަނޑައަޅަނީާއންން  މުކޮށް އޮންނާނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ތަނެއްަގއި ބަންދުކުރައާންއަމުރުަގއި  

ހުންނަނީ،  ދެން އެ  ނިންމުންތަކެއް  އިދާރީ  ނަަގންޖެހޭ އެއީ  އެ  ހަމަ  ނަޒަރުަގއި  އަޅުަގނޑުެގ  ނިންމުންތައް  އެ   .
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ޕާސްޕޯޓު މި  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ޮގތަކަށް  ބެލޭނެ  ހަމަ  ކަންކަން  އެ  އެހެންީވމާ،  އެިއ.  ކަންތަކުަގިއ    ނިންމުންތަކެއް 

ޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އެ އި،  ށް އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނާނަމަނޫނަާގއަޅުަގނޑުމެން ހޯމް މިނިސްޓްރީން މި  

ަގ ނުފެނޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ތަނެއްތަނެއް  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ކޮ.  އިުމވެސް  ފަރާތުން  އޭަގިއ  މްއެ  ވާޮގތެއް  ފޮޓަބަލް 

އަހަރު   15އަހަރު،    10އަޅުަގނޑުމެން ބަލާފައި މިއަށް ޙައްލެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ދެ މަސް ދުވަހުެގ ހުކުމަކާ ހުރެ  

ހިފެހެއްޓުމަކީ   ހޯދައިދޭންއެީއ  ޕާސްޕޯޓު  ޙައްލެއް  އެައށް  ނޫން.  ކަމެއް  ޮގތުަގިއ  ،  ހަމަޖެހޭ  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް 

ހަމަ ފެބްރު،  އެންމެ  ިމއީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަފެބްރު .  10ރީ  ވަމިއަދު  ޙަްއލެއް  މިއަށް  ކުރިން  ނިމުމުެގ  ރީ 

އްކަނީކީެއއް. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ނޫން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަ  ެއއްހޯދެންޖެހޭނެ. އެއީ އެވަރުެގ ކަމެއްެގ ވާހަކަ

ޚާއްޞަކޮށް    ،މީހުން  ހިފަހައްޓާފައި މިތިބިއި  ދެ މަސް ދުވަހުެގ މައްސަލަިއަގ،  ހުށަހަޅަން މި ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައި

އަޅުަގނޑު   ހޯދުން.  ޙައްލެއް  ކުރިން  ނިމުމުެގ  މަސް  މި  ހަމަ  މިއަށް  މީހުން  މިތިބަ  ހިނާގފަިއ  މުއްދަތެްއ  ބޮޑު 

މީހެއް އެބަިއން  ދާއިރާެގ  މީހެއް،  ވެސް  ދައްކާ.    .މާމެންދޫ  ވާހަކަ  އެ  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ދިމާވާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑާ 

ށް ނުދެޭވ. ބަލި ކުއްޖެއް. ެއކަމަކު ދަރިއާެއކީަގއި ބޭސްފަރުާވއަށް  ކައިން ބޭރަބޭސްފަރުވާއަށް ދަރި ޮގވަިއެގން ރާއްޖެ

މަ ޙައްޤުން  ވާހަކަ،  ރޫމްެވފައިޙުދިއުމުެގ  އެ  ވެސް    ، އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހޭ  ފަހަރަކު  ކިތަންމެ 

ކަންތަކަކީ. އެހެންވީާމ،    ސްޕޯޓުވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންސަރންވާ މައްސަލައެއް މި ޕާހަމަ  ދެކެވިއްޖެ. އަޅުަގނޑު ވެސް  

 ހަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޮތް   ދެން  އެހެންވީމާ،  ވާނެ.  ނިންމާލަން  ހަމައަށް  ވޯޓާ  އަޅުަގނޑުމެން  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ދާނަން.   ހަމައަށް  ނިންމުންތަކާ  ތެރޭަގއި  މެންބަރަށް ކުޑަވަތުކޮޅުެގ  އިްއޒަތްތެރި  ބޯޑުެގ  ކްލެމެންސީ  އަޅުަގނޑު 

އޮތީމަޔާއެކުަގއި ސުާވލެއް  ދެ  ހުރި  މައްސަލަތަކުެގ  ،ދަންނަވާލަން  ހުރި  ދިމާވެފައި  ބޯޑަށް  ެއ  ،  ކްލެމެންސީ 

ދިރާސާއެ  އެއްވެސް  ހެއްދެިވ  އަމިއްލައަށް  ބޭފުޅުން  ތި  މައްސަލަތަކުަގއި  ހުރި  ދިމާވެފަިއ  ،  އްމަސައްކަތްކުރުމަށް 

 އެނަލިސިސްެއއް އެބައޮތްތޯ ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ  ބަރު،ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ މެން

ކިޔާ ހަދާފައި  އެނެލިސްއެއް  އެހެން  ޮގތްތަކެއް  ވަކި  ބޯޑުން  އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން.   ކަށްޝުކުރިއްޔާ. 

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން ތެރޭަގިއވެސް މި ނުހިނާގތީ މިކަމާ ކުރެވޭ ބަެއއް ބަހުސްތައް އެބަހުރި. ޭއެގތެރެިއން  
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ބޯޑުން ނިކުމެފައި އޮތް ޚިޔާލެްއ މިއީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ބޯޑުެގ އިނުުމެގ ބަދަލުަގިއ  ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މި 

ކޮން ކަނޑައަޅާ  ޖެނެރަލް  އޭ.ޖީ އެޓަރނީ  މިހާރުވެސް  މިސާލަކަށް  ވާނީ.  ކިހިނެއްތޯއޭ  އިނުން  ބޭފުޅަކު  މެވެސް 

. އެހެންނަމަވެސް،  އޮފީހުަގއި ޑެޕިއުޓީން ވެސް އެބަ ތިއްބަަވއޭ އޮފީހުަގއި ކުރާނެ ވަކި އެހެން އިތުރު ކަެމއް ނެތި

ތަމްާގިގނަ   ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ތަންތަނުެގ  ހުންނަނީ  މި  ހަމަ  ލުކުރާއިރުސީނޫނުތަކުަގއި  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ަގއި 

ނޫނުތަކުން ާގ. ހަމައެކަނި ކްލެމެންސީ ބޯޑަކު ވެސް ނޫން ކަންނޭނެގ. ވަރަށް ިގނަ  އޭލުކުރަން އިންނަން ވާނެސީތަމް

އަޅުަގނޑަށް    އެބަހުރޭ ކަމަށް  ސަބަބުން  ހުރުމުެގ  ކަނޑައަޅާފަ.  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ސީދާ  ދިމަދިމާލަށް  އެކި 

ކޮންމެހެން އަނިލް މި ކަމަށް ފަރުވާ ކުޑަވެެގނެއް ނޫން ކަންނޭނެގ. ،  ޓަރނީ ޖެނެރަލް ވެސްކުރީެގ އެ  .ަގބޫލުކުރެވޭ

 އެހެންނަމަވެސް، ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް ހިމެނޭ ތަންތަން ިގނަވީނުން ވެސް މިއޮތީ ބޯޑުަގއި ނުހިމެނިފަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގބޫލުފުޅުކުރެއްޭވ    އެބަ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  ކޮމިޓީެގ  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހީވަނީ  މި އަޅުަގނޑަށް 

ޖެހޭކަން އަންނަން  ބަދަލު  އެކޮމްޕޮޒިޝަނަށް  ކަމެއް.    .  ަގބޫލުކުރެވުނު  އަޅުަގނޑަށް  ފެށިެގން  ދުވަހުން  ފުރަތަމަ 

ބަނޫނަާގއެހެންވީމާ،   ެއ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ބޭފުޅުންނަށް ށް  ތި  ހިނާގނެ  މަސައްކަތް  ެގނައުުމެގ  ދަލުތަްއ 

ދަންނަވާ އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ސުާވލެއް  އަނެއް  އަމިއްލަ   ލަން،ބައިވެރިެގން.  ބޯޑުން  ކްލެމެންސީ  ވިދާޅުވި 

ނުބެލޭނެ މަްއސަލައެއް  ެއއްވެސް  ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި  އޭ. އިސްނެުގމަކަށް  އޮފީހަށް  ކިހިނެއްތޯ   ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ކަން ހިންގެވުމަށް. އިން އެދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ ބޯޑުން ައމިއްލަ އިނިޝިއޭޓުވް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ  ބަރު،ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ މެން

އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިެގން  .  ނޫނުަގއި އޮތް ޮގތްާގމިހާރު    ދެންނެވީއެ  އަޅުަގނޑު އޭރު  ،  ދެން

އަޅުަގނޑަށް ހީވާޮގތުން ކުށެއް ކޮށްެގން ޖަލަށް  ،  ދެން.  އޮފީހުން ބޯޑަށް ފާސްކޮށްެގން މިދަނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  

ަގއި އެންމެ ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތު،  ލާފައި އޮންނަ މީހަކު ެއ މީހެއްެގ އަދަބަށް ލުިއކޮށްދޭން މި އެދެނީ. ދެން

ހަމަ   ޮގތަކީ  ބޭނުންވެެގންހަމަޖެހޭ  ކަމަށް  އެ  މީހަކު  ދެން  ،އެ  ެގންދިއުން.  ކުރިއަށް  އެކަން  ކުރިއަށް  ،  އެދިެގން 

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ. އެއް ކަެމއް ޮގތުަގއި ިމ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު އަދި އޭެގއިތުރުން ދެ ކަމެއް އަނެއްހެން  

އަހަރުެގ    2019 ހުރި ވަނަ  ބޭއްވިފައި  ފާހަަގކުރެވޭނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ބަލާއިރު  އަށް  ހާޒިރީ 

  4ޖަލްސާތައް މަދުކަން. އެއީ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާ ުގޅިެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން އެދިެގން ާގތްަގނޑަކަށް 
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އެކަ އެހެންވީމާ،  އޮތް.  ކެނޑިފައި  މެދު  ބޯޑު  ވަންދެން  ދުވަސް  ފާހަަގކޮށްލަންމަސް  ދެން ގެއިތުރަށް  އޭ  .ން 

ޭއެގއިތުރަ  2019  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން  އަހަރު.  ބޭނުން  ށްވަނަ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ،  އަޅުަގނޑު 

ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ޚާއްޞަކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން   ކުރާއިރުފޯމްތައް ިއވެލުއޭޓު

ޑްރަުގޖަލަ ކޯޓުން  ޑްރަްގ  އިހުމާލުން.  ދައުލަތުެގ  ސީދާ  ހަމަ  ހުންނަނީ  ދާންޖެހިފައި  ދަށުން  ،  ށް  ޤާނޫނުެގ  ތި 

މި ފަރުވާދިނުމުެގ   ޙުކުމްކޮށްފައި  މިހުންނަށް  ެއ  ދައުލަތައް  އެހެންނަމަވެސް،  ފަރުވާދޭން.  މީނައަށް  އޮންނަނީ 

ޖަލުަގއި   ،ދޭން ނެތުމުެގ ސަބަބުން އެ މީހުން ޖަލަށް ދާންޖެހިދަުއލަތުެގ ކެޕޭސިޓީ ފަރުވާ.  އިހުމާލުވެވިފައި ހުންނަނީ

ތަހައްމަލްކުރަންޖެހިފައި ހަމަ  ހުރިކަން.    މުއްދަތު  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން އާންވަރަށް  ިގނައިން  ވަރަށް  ޮގތެއްަގއި  މު 

މި އިވެލުއޭޓުކުރާއިރުަގިއ  ކަމެްއވީަމ    ފޯމްތައް  ސަމާލުކަހަމަ  ފާހަަގކުރެވޭ  ބޭފުޅުންެގ  ެއކަން ތި  އަޅުަގނޑު  މަށް 

ޖަލަށް ދާންޖެހިފައި އޮތީކީ ޭއނަެގ ކުށަށް ވުރެން ބޮޑަށް ދައުލަތުެގ އިހުމާލުންނޭ. ދެން    އަށްެގންނަން ބޭނުންވީ. އޭނަ

އަޅުަގނޑަ ކަމަށް  ހޯދަންޖެހޭ  ޙައްލެއް  ހަމަ  ކަމަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އޭނައަށޭ.  ހަމަ  މިދެނީ  އަދަބު    ށް ވެސް 

 ން ފާހަަގކޮށްލަން.ަގބޫލުކުރެވޭތީ އެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތަކަށް ަގިއ ހުށަހެޅިފައި ހުރި ފޯމު  2018ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދަްއކަމުން ވިދާޅުވި  އާދެ!  

ވަރަށް ައޅުަގނޑު  ވެސް ނުބެލިފައި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ    ެގ ަމއްސަލަތައް  2018އާއި    19،  ވެސް އެބަހުއްޓޭ

ކަމެއް ކަންބޮޑުވި  އެ  .  ވެސް  ކްލެމެންސީއަށް  ކަންކޮޅުތަކުަގއި  ދުނިޔޭެގ  އެހެން  ފާހަަގކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ޖަލުަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް ހުށަހެޅުމުެގ މުއްދަތުެގ   ،އެލިޖިބަލްވާ މީހުން އެލިޖިބަލްވާން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ހުށަހެޅޭނެ

ޕްރޮ ކްލެމެންސީ  ހަމަވަކުރިން  މުއްދަތު  އެ  ފަށާ.  ހިނަގން  ފުރަތަމަ ންވާސެސް  އެއީ  ރެޑީަގއި.  އޮންނާނީ  އިރަށް 

ޙައްޤު   އެ މީހާއަށްވެސް  ވަނީނަމަ އެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ  ކަމަށް  ދުވަހަކީ ވެސް ކްލެމެންސީ ޙައްޤުވާނެކަހަލަ މީހަކަށް  

ލިޖިބަލް މީހަކަށް ވުމުން އެ ޕްރޮސެސް ހިނާގ. އޭނައަށް އެ ޙައްޤު ލިބޭ ކަމަށް ވަނީނަމަ އެ.  ލިބިެގންވާ ދުވަހެއް

އެޑްވާންސް ވަރަށް ިގނަ ޤައުމުތަކުަގއި ެއ ޕްރޮސެސް ހިންަގން ފަށާ. ެއހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑު    އެހެންވީމާ، އިން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ޮގތުަގއި  ވިޔަސްާގަގބޫލުކުރާ  ބަދަލަކުން  ެގންނަ  އަށް  މަސް،  ނޫނު  ބޭފުޅުންެގ  ެގ  ލިއްޔަތު އޫތި 

 ކޮށްލީ.  ސާއްހިއަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވޭތީ  ށްތެރޭަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ކަމެއް ޮގތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ  ބަރު،ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ މެން
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މިހާރު    މެދެން ފޯމު  019މިސާލަކަށް  ފާހަަގކުރެްއވީ  އަޅުަގނޑުެގ  ފޯމު  2018  ،ތައް  ޖަެގ  މިދިޔަ  އާ ރީނަވަތައް 

އިނޭގތޯ.   ނިންމާލާފައި  އެއްކޮށް  މުދެން،  ހަމައަށް  ެއކަން  ޤަދެންމެ  އަމިއްލަ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  އްރިރު 

ކުރުން ލައިެގން   ، އިސްނަަގިއެގން  ެއޭގތެރެއަށް  ރޯލެްއ  މިނިސްޓްރީެގ  ހޯމް  ހަމަ  ދެން  ހީވަނީ    ، އަޅުަގނޑަށް 

ދަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީެގ ބެލުމުެގ ދަށުންތާ. އެހެންވީމާ، ކްލެމެންސީ   ކުރަމުންޛުކޮންމެޮގތެއް ވިޔަސް ޙުކުމް ތަންފީ

ދެން ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަމިއްލަ އިސް  .  ވެސް ދާނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން  އެލިޖިބަލް ވާ ހިސާބުން އެނިގެގން

ޕްރޮ ނޫނީ  ފޮނުވަން  އޭތި  ބޯޑަށް  ދެންނަަގިއެގން  ފާހަަގކުރެވޭ.  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ދިއުން  ތެރެއިން  ، ސެސްއެްއެގ 

ރީތިކޮށް  ާގއަޅުަގނޑުމެން   ހަމަ  އެބައޮތް  ެވސް  ނިންމަންވާނޭ    3ނޫނުަގއި  ޮގތެއް  ފޯމަށް  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  މަސް 

އެހެންނަމަވެސް،   ނުނިމި  ހަމަ  ބުނެފަ.  ދިުގލަިއެގންދާކަން.  އަހަރުވެެގންފާހަަގކުރެވެނީ  ހަަމ    މިހާރު  ވެސް  ވެސް 

ައޅުަގނޑުމެންގ އަށްވުރެ ިގނަ ފޯމް ޕެންޑިން  700  އިކްލެމެންސީ ބޯޑުަގހަމަ  ޚާއްޞަކޮށް  ،  ދެންެގ.  ަގއި އެބައުޅޭ 

ބޯޑަށް  އަހަރު  10މިދިޔަ   މިވަނީ  ިގނައިން  .  މިހާރު  ވަރަށް  ބަދަލުވީމަ  ވެރިކަން  ފާހަަގކުރެވޭ  ެވސް  ތާރީޚުަގއި 

އެއްފަހަރުއޭ ހުށަހެޅޭނީ އި  ނޫނުަގއި އެބަޮއވޭ މި ރިޔާސީ ދައުރެއްގަ ާގ ފަށާ. އެއީ މި  އެޕްލިކޭޝަންތައް އަލަށް ލިބެން

ފޯމް އަންނަން ފަށާނެ  އިން  ހަމަ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ިގނަ  އިރަށްވެސް. އެތަން އޮންނާތީ ެއއްކަލަ ރިޔާސީ ދައުރު ބަދަލުވާ

 ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި  އާދެ!   ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކަ ނިންމާލުމުެގ ކުރިއަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު    ، އާދެ!ފާޅުކުރެްއވި ޝުޢޫރުން އަދި އެކަން ކަމަށް

 ށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. ސިރާޖަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ ބަރުމެން ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އެދުނީ  .  އްރިރު އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މު އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް މި 

އިޖުރާ ޖިނާޢީ  ބޭނުންވާތީ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ކަމެއް  ެއއް  އަދި  ުގޅިެގން  ކަންތަކާ  ތުެގ  ޢަޕާސްޕޯޓު 

ތު ޢައިޖުރާ  ވަނަ ާމއްދާ  75ހިފަހައްޓާނެ ޮގތް މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައިވޭ     ޖިނާޢީ ކުށާ ުގޅިެގން ޕާސްޕޯޓުނޫނުަގއިާގ

މީހަކު ކުށެއް ކުރަުމންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން  ،  ނޫނުަގއި. މީަގއި މި ބަޔާންކުރަނީާގ

ަގބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް  ލި  އުޅޭ  ހެކި  ބެލުމުަގއި  ެއކަށީެގންވާ  އުޅޭކަުމެގ  ފިލައިެގންދާން  އޭނާ  އަދި  ބިފަިއވާނަމަ 
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ވާނަމަ ލިބިފައި  ހެކި  ފިލަިއެގންދާން ،  އެކަށީެގންވާ  ހައްޔަރުކުރެވެނީ  މި  ވެސް  މައްސަލައެްއަގއި  ޖިނާޢީ  މިހާރު 

ލިބެންޖެހޭ ވެސް  ހެކި  އެކަށީެގންވާ  މިހާރު  .  އުޅޭކަުމެގ  ޕާސްޕޯޓުާގއަދި  ބުނާޮގތުން  މުއްދަތު  ހިފަހަ  ނޫނު  އްޓާ 

އެބަޖެހޭއެ  އަށްއޭނާ އެހެންނަމަވެސް.  ނެގން  ހިފެހެއްޓެނީ.  މި  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  އެބަޖެހޭ  މަދަނީ ،  އަންަގން 

ނޫނީ ޮގތުން ނުފެނޭ  ހަމަ ާގއަޅުަގނޑަކަށް  ،  މައްސަލަތަކުަގއި އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ ހަމަ މުޅިން ޚިލާފަށް

ންޖެހޭނެހެން  މައްސަލަތަކުަގއި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، މިއަށް ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ޙައްލު ހޯދެމަދަނީ  

ބަދަލުނޫނަާގ އޮތީ؛ ށް  މިޮގތަށް  ެވސް  މައްސަލަތަކުަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން   .ޖިނާޢީ  އަޅުަގނޑު  ނުކުތާ  އެ  ހަމަ 

އެދުނީ.   ހަމަ  ީވ  އެބަ  ނޫނުަގއި  ާގއަދި  ހަމަ  މީަގއި  ައދި  ބޭނުންވާތީވެ  ވަނީނަމަ  ކަމުަގއި  ހިފަހަްއޓާ  ބަޔާންކުރޭ 

އެ އަވަހަކަށް  އެއެންމެ  މައްސަލަތަކުގެ   މީހަކަށް  ޖިނާޢީ  އަދި  އެއީ  ކަމަށް.  ދޭންވާނެ  މަދަނީ   ؛މަޢުލޫމާތު  މިއީ 

ޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައި  ޕާސް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޣައިރު ހާޒިރުަގިއ ކޮށްފަިއ ހުރި ެއއްޗިްއސަކީ ިގނައިން މަދަނީ ެއްއޗެހި

ނޫނު ތަނެއް ނުދޭ ހިފަހައްޓަން.  ާގއޮންނަކަން މި އިނެގނީ ބޭރަށްދާން އެއަރޕޯޓަށް ދިޔައިމަ. ެއހެންވީމާ، އެޮގތަކަށް  

 އަޅުަގނޑު ހަމަ އެކަން ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ދެއާދެ!  މި  އުފެއްދެވި  އްމެން  ކޮމިޓީ  މި  ައދި  ވާހަކަތަކުން  ކެވުނު 

  ދުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގ މި ކުރެވެނީ އިންޑިވިޑުއަލް ކޭސަސް ވަކިން ބެލުމުެގ ބަދަލުަގއިމަޤްޞަ

ބަދަލަކުން   ެގންނަ  ެއއްފަހަށް  މުކޮއާންނިޒާމަށް  ބަދަލެއް  ބޮޑު  ކަންތައްތަކަށް  ހިނަގމުންދާ  ެގނައުމުެގ  އެ  ރާ 

ންޑޭޝަންސްތަްއ  މަސައްކަތެްއ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ މޭރުމުން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ރެކޮމެ

ކުރެވުނީ މި  ފާހަަގ  މި  ވެސް  ވާހަކައިން  އެންމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެ.  އެކުލަވާލުމަށް  ނެގނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޮގތްތަކުން ވެސް  ވެ ހުރި މައްސަލަތަކުންނާއި އަދި ޢަމަލުކުރެ  ސިސްޓަމްެގ.  މައްސަލަކަން ހުރީހުސް ހައްތާ   މުންދާ 

ޕާސްޕޯޓު   އޮތީ ނާއިންޞާފުހަމަ   ފަރާތްތަކަށް  ިގނަ  ބޭތިއްބުމުަގިއ    ވަރަށް  ވާނުާވަގއި  އަދި  ވެސް  ހިފެހެއްޓުމުަގއި 

ްގރާމްެގ މައްސަލަިއަގ.  ވެސް  ވެސް އެ ހުރި ނިޒާމީ މައްސަލަތަކުން ވަރަށްބޮޑެތި  ިއ ެވސް. އަދި ދެންއަދި އެއް 

ތަހައްމަލުކުރަމުންދާކަން.  އެބަ  ވެސް  މިހާރު  ބަޔަކަށް  އަދަދެްއެގ  ވަރަށްިގނަ  މީހުންތަކަށް،  ނާއިންޞާފުތައް 

ާގނޫ އެކުލަވާލައި،  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެްއ  ހޯދުމުެގ  ޙައްލެއް  ޖުމުލަ  ނަށް އެހެންވީމާ، 

އެއްެވސް   ހުށަހެޅުންތަކަށް  ިގނަ  ދެން،  ކޮމިޓީަގއި.  ެއއްބަސްެވެވނީ  މި  ވެސް  ެގނައުމަށް  ބަދަލުތައް  ެގންނަންޖެހޭ 

ބޭފުޅަކު އިޢުރާޟެއް ކުރަްއވާފައި ނެތީމަ ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ެއޮގތަށް ެއއްބަސްވާ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  
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އަޅު މަަގށް  ހަމައަށް ވާސިލުވުމުަގިއ ަގބޫލުކުރެވޭތީެވ، އެ  މި ކޮމިޓީެގ ނިންމުންތަކާ  ަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ 

ވެސް. ައޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލާނެ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް އެޑްރެސްކުރެވިެގން. ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުެގ ކުރިން  

ހު ކަމާބެހޭ  ނޫނިްއޔާ  ވަޒީރުން،  މުއައްސަސާތައް،  ކަމާބެހޭ  ސަބް އަޅުަގނޑުމެން  މި  ކޮމިޓީއަށް،  ބޭބޭފުޅުން  ރިހާ 

އެހެންވީމާ،   ވޭ.  ވެސް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ބޭނުންފުޅުވެ،  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ބައެއް  ބައްދަލުކުރުވުމަށް  ކޮމިޓީއާ 

އެްއވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތީމާ އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމުންތައް ނިންމާއިރުަގއި އެ ބޭފުޅުން މިހާރު ސިޓީތަކުން އެ 

ކޮމިޓީން ލި އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވުމަށް  ބޭބޭފުޅުންނަށް  ުގޅިެގން  ކަންކަމާ  ސާފުކުރަންޖެހޭ  އިތުރުން  ޖަވާބުެގ  ބުނު 

ކުރިއަށް ދިއުމަށް ތި ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟެއް ނެތިއްޔާ، ެއީއ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުންނާއި، ކްލެމެންސީާއއި،  

ޕީ. އަދި  ޖެނެރަލާއި،  އެޓަރނީ  މައްސަލައާ  ޕެރޯލްއާއި،  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  މިނޫން  އަދި  މިފަދަ  ޖީއާ 

ކަނޑަައޅާ   އަޅުަގނޑުމެން  ބަލައި،  ކަމަށް  ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅުން  ތި  ެގނައުމަށް  ބޭބޭފުޅުން  ުގޅުންހުރި 

ބޭ މި  މިހާރު  ބަލަން  ކަމަށް  ނިންމުނު  ނިންމުމެއް  އެ  ދިނުމަށް  ދައުވަތު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ނުންވަނީ.  ދުވަހެއްަގއި 

ފަހުން   ދުވަހެއް  ފަސޭހަވާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ  ހައިސިއްޔަތުން  މުޤައްރިރުެގ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނާ އިތުރަށް ބައްދަލުނުވިެއއް ކަމަކު ދަންނަވާލާ ޮގތަށް މި ެއއްބަސްވެވުނު ކަމަށް މި ނިންމީ.  

މެންބަރު ހުރުމާއެކުަގއި   ދެން، އިްއޒަތްތެރި  ަވުގތު ކުޑަތަންވެފައި  ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.  ؛ މުމްތާޒަށް އަޅުަގނޑު 

 ނޫން، ނޫން ކުރިއަށް ެގންދަވާ! އަދި އެބައޮތޭ ވަުގތުކޮޅެއް.  

 

 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަަމ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންީވ، ިމ މިހާރު މި ޖަލުަގއި ތިބޭ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

އެ މީހުންނަށް ޙަޤީޤަތަުގއި އަމިއްލައަށް މި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އެ މީހުންެގ ކަންތައްތައް، ޕެރޯލްއަށް ވެސް އަދި    މީހުން

ދިމާވެ ހަމަ  އަޅުަގނޑާ  ހުށަހަޅާއިރުަގއި  ވެސް.  އަޅުަގނޑު  ކްލެމެންސީއަށް  ވާހަކަ  ކަމެއްެގ  ހުރި  ފައި 

ކޮޕީ   ހުށަހެޅި  ކާޑު  އައި.ޑީ  ނޫނިއްޔާމު  ނެތިެގން  ޮގތެްއ  ހެއްދޭނެ  ކޮޕީއެއް  ކާޑު  އައި.ޑީ  ދަންނަވައިލާނަން. 

ބޮޑު   ވަރަށް  މިީއ  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ރިޖެކްޓުވެފައި  އެޕްލިކޭޝަން  އޭނަެގ  އޮތީ  ވެސް  ސަކަރާތްެވެގން 

ކަ ވެސް  ބޭއިންސާފެއް  ކްލެމެންސީ  ހިސާބުން،  ޙައްޤުވާ  އެ  މީހުންނަށް  އެ  ަގބޫލުކުރަނީ.  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މަށް 

އެބަ  ޒިންމާއެއްކަުމަގއި  ބައެއްެގ  ކޮންމެވެސް  ހަމަ  އަސްލު  ކޮށްދިނުމަކީ  ކަންތައްތައް  އެ  ހިސާބުން  ޙައްޤުވާ 

ަގބޫލުކުރަން އިނޭގތޯ. ހަމަ އެ  ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަންވެެގން އަޅުަގނޑުެގ  ކަނޑައެޅެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް 

 ފުރުޞަތުެގ ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  
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ބޯޑުެގ  ކްލެމެންސީެގ  އަރުވަނީ  މި  ައޅުަގނޑު  ވަުގތުކޮޅު  ފަހު  އެންމެ  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

 މެންބަރަށް.  

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:   ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ މެންބަރު،

ފާހަަގކު މުމްތާޒް  ދެންމެ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ފޯމުަގިއ  އަސްލު  އެ  ބައެްއ،  އިނޭގތޯ.  ވާހަކައެްއ  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ރެްއީވ 

އެ  ޮގޅިތަކެއް.  އޮންނަ  ޖަހާފައި  ސްޓަރ  އޮންނާނެ  ފޯމުަގއި  އޮންނަ  ކަނޑަައޅާފައި  އޮފީހުން  ރައީސް  ޚާއްޞަކޮށް 

ޅުަގނޑުމެން ިއއްޔެ  ފުރިހަމަ، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވަންޏާ ވެއް ޯގސްވަންޏާ ެވސް ރިޖެކްޓުކުރަން އޭތި އޮންނަނީ. އަ

މި ެގނައި އިޞްލާޙުަގއި އޮންނާނެ އަސްލު ކްލެމެންސީ ބޯޑުން އެކަން ސާފުކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

ޙުކުުމެގ ޤަޟިްއޔާ  ކޯޓުެގ  ހުރޭ  ދޫކޮށްލަންާވނީ. ބައެއްފަހަރު އެބަ  ފޯމެކޭ  ދެން، މަސައްކަތްކޮށްެގން ސާފުނުވެއްޖެ 

ެއއްކޮށް  ނަންބަރު ވެސް ނޭނިގެގން ެގނައި އިޞްލާޙާ  ިއއްޔެ  ދޫކޮށްލާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު   

ބޯޑުން ޖެހޭނީ ފުރަތަމަ އޭނަ ނަންބަރު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ސާފުކުރަން. އެ ކުރެވިްއޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ފޯމު  

އި  ެގނެސްފައި  އިޞްލާޙު  އޮންނާނީ  މިހާރު  ޮގތަށް  ފާހަަގކޮށްލީ ޕްރޮސެސްކުރަންޖެހޭ  ހަމަ  އެހެންވީމަ،  އްޔެަގިއ. 

 އެކަންތައް.  
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އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ މި ބައްދަލުވުން މި ނިންމާލަނީ މި ދެންނެވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ބެހޭ ބޭބޭފުޅުންނާ  

ޮގތަށް އަރުވާ  ދައުވަތު  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރުމަށް  ޖަވާބުތަކެއް  ހުރިހާ  ލިބުނު  ކޮމިޓީއަށް  މިހާތަނަށް  އަދި   .

އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް، ދެން ެއކުލަވާލާ ރިޕޯޓުަގއި މި ބައްދަލުވުންތަކުެގ އިތުރުން، މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްެގ އަލީަގިއ  

ތެްއެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު އެކުލަަވއިލަން. މި މަސައްކަތަކީ ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަ

ވަރަށް   އެހެންވީމަ،  ދެކެނީ.  މި  ވެސް  އެންމެން  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  މަސައްކަތެްއެގ  ނިންމައިލަންޖެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް   ލިބެމުންދާ  ެގއްލުންތަކާ  އަދަބުތަކާއި،  ނާއިންސާފުން  ވަރަށް  ނިންމާ،  ކޮށް  މިކަން  ސްޕީޑީޮގތެއްަގއި 
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ޙައްލެ  ާގނޫނަށް  އަވަސް  ބަދަލުތަކާއި،  ެގންނަ  ޮގތަކަށް ސިސްޓަމަށް  ލިބޭނެ  ފުޅާދާއިރާއެްއަގއި  ޙަްއލެއް  ޖުމުލަ  އް، 

ެގންނަ ބަދަލުތައް ެގނައުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެމަަގށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެންމެން ވެސް ތިބިކަމުަގއި ފާހަަގކުރެވޭތީ  

  ލުވުން ނިންމައިލީ. ޝުކުރިއްޔާ.ދަމިއަދު ކޮމިޓީެގ ބައް ނޑުއެޮގތަށް ކަންތައް ކުރުމަށް. މިހާހިސާބުން އަޅުަގ
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