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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދި  .` ކޮމިޓީެގ  ރާސާބަޖެޓް  މަރު  15ކުރާ  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުމަށް  ބާ  ޙަވަނަ 

ބައް މި  މިއަދު  މި ދަންނަވަން.  އެޖެންޑާަގއި  ޕްރޮފެމިލީ  ،އޮތީ  ދަލުވުމުެގ  ބޭފުޅުން  އޮތޯރިޓީެގ  ނާ ޓެކްޝަން 

އިދާރީ މޭޒުން    ންވީމަަގނޑު އެހެކައި. އަޅު ކުރެްއވުމަށްޓަޮގތުން މަޝްަވރާ  ޅޭޖެޓާ ުގބޭފުޅުންެގ ބަ  އެ  ،ބައްދަލުކުރުން

ދިރާސާ  .`)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ން.  ިއލާނަދަންނަވަޅުންނަށް  ބޭފު  އެ ކޮމިޓީެގ  ބަޖެޓް  ވަނަ   15ކުރާ 

ާގނޫނު    ،ލުވުމަކީ މިއީބާ ދަންނަވަން. މި ބައްދަޙަ މަރުށްނަބޭފުޅުން  އެޖެންސީެގޓެކްޝަން   ޕްރޮފެމިލީބައްދަލުވުމަށް  

ަގއި   55ެގ  3/ 2012ނަންބަރު   )ށ(  މާއްދާެގ  މަތީ  ވާަވނަ  މަޖި،  ންޮގތުެގ  އަހަރަކު  ރައްޔިތުންެގ  ކޮންމެ  ލީހުން 

މި ާގނޫނުެގ    ،ކުރުމަށާއި މި ާގނޫނު ތަންފީޒު  ،ހިންުގމަށާއިއޮތޯރިޓީ  އިރު  ެގ ބަޖެޓް ފާސްކުރާރުވިދިެގން އަންނަ އަހަ

ވަރަށް ފައިސާ  ހަމަ ޮގތުަގއި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންފުރި  ތްތައް އޭެގ އެންމެ މަސައްކަހޭޖެރަންދަށުން އޮތޯރިޓީން ކު

ދަލުވުެމއް.  ވާ ބައްބާއް  . ެއ މާއްދާެގ ދަށުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީެގ ބޭފުޅުންނާދޫކުރަންވާނޭ  އިއަޅަ ކަނޑަ

  10ން އޮތޯރިޓީއަށް  . ފުރަތަމަ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަލާނަންއި  ދަންނަވަ ޮގތް އަޅުަގނޑު  ެގންދާ  ރިއަށްކު  ންއްދަލުވުބަމި  

ފުރުމިނެ އަޓުެގ  ކޮންތިބޭ  ރުާވނަންޞަތެއް  ހުރި  ދޭތެރޭަގއި  ބަޖެޓާ  މެންބަރުންެގ ފުޅުންެގ  އިއްޒަތްތެރި  ސަރންސް 

އެޑްރެސް އެއަށްމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  އަދި  އިކުރެއްވުމަށް.  ތަރުތީބުން  އެދޭ  ފުރުޞަތަށް  އަޅުަގނޑު  ްއޒަތްތެރި  ފަހު 

ފުރުޞަތުމެންބަރުނަ ެގންދާނަވަމުއަރުށް  ކޮންމެ  ން  އަޅުަގނޑު  މަށްފަހު  އްވުކުރެސުވާލު  މެންބަރަކު  3ން. 

ފުރުޞަތުވުމަށްވާބުދާރީޖަ ޕްރޮ  ވާނަން.އަރުޓަކައި  ފެމިލީ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އޮތޯރިޓީެގ  އެޮގތުން  ޓެކްޝަން 

  އެރުުވމަށް.  އްރަފެޢާނަށް ތަޅުންބޭފު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ދުޞްއިއަޙްމަދު މު ޒް ޕަރޭޓް އެފެއާކޯޑިރެކްޓަރ   ޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީެގރޮފެމިލީ ޕް

މެ  ިއއްޒަތްތެރި  ޕްރޮންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އޮތޯރިޓީެގފެމިލީ  މި   ޓެކްޝަން  ބައްދަލުވުމުަގއި   ފަރާތުން  މި  ރޭ 

ނޑާ  ަގއަޅު ދެން    ޒް. އެފެއާކޯޕަރޭޓް  ކްޓަރދު. އަޅުަގނޑަކީ ޮއތޯރިޓީެގ ޑިރެ ޞްއިއަޅުަގނޑު އަޙްަމދު މު  ,ބައިވެރިވަނީ

ބަިއވެރިވެ ޑި އެކީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޕްަވޑަިއަގންނަވަނީ  އަލްފާޟިލާރެކްޓަރ  ޝާކިރު.   ޒީނަތު  ރޮްގރާމްސް 

ތައް  2020އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ބަޖެޓް  އަހަރަށް  ޮގޔާރުަވނަ  ސީލިންކުރުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގު ތުން  ޮގތުަގއި  ެގ 

މިނި ކަނޑައަޅުއްަވއިފިފޭންސް  މެން ނޑުަގރުފިޔާ. ދެން އަޅު  މިލިއަން  9.2އަހަރަށް    މި  ،ފައި އޮތީދެްއވާސްޓްރީން 

ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުއަ  2020ސްލު އަޅުަގނޑުމެން  ެގ ކުރިއަށް އަުގންސީލި ކުރެވިފައި އޮތީ.  ށް 

  500ން ާގތްަގނޑަކަށް  ފެއްތުމުެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެ  ބަޖެޓް   ،ށް އޭތި ފެއްތުމުެގ ޮގތުން ސީލިންަގ  ،އެހެންނަމަވެސް

އުނިރު  ވަރަކަށް  ތައުޒަން މިހާރަންކުފިޔާވަރު  އެޮގތުން  ބަޖެޓުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖެހުނު  މިލިއަންެގ    9.2ރު 

ފެއްތުަމށްލިންަގސީ ބަޖެޓް  ފި  ކަށް  އޮފަހުަގއި  ހުށަހަޅާފައި  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީއަށް  ދެން ންނާނޭންސް  ނީ. 



  

  ތައް ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުެގ ޕްރޮްގރާމު  ،ތީއޮ  މިކުރެިވފައި  ޔާރު ބަޖެޓް ތައްޅުަގނޑުމެންެގތެްއަގއި އަ އިަގނޑު ޮގމަ

އޮޭއެގ  ،ހިންުގމާއި ޚައިތުރަށް  ރިކަރަންޓް  މުވައް ހިމަނައިެގން  ރަދުތައް ތޯރިޓީެގ  އެޮގތުން  މުސާރަާއއި  .  ޒަފުންެގ 

ބަޖެ ާގތްަގނޑަކަށް  ރުފިޔާ    4.1  ޓުެގއިނާޔަތްތަކަށް  އޭމިލިއަން  ދެން  ޚަރަދުވޭ.  މިލިއަން    9.2ށް  އިތުރަގެ އެބަ 

އި ޚަރަދުތަކާރަންޓް  އަކީ ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިކަމިލިއަން ރުފިޔާ  5ާގތްަގނޑަކަށް    ން، ެގ ތެރެއިގު ރުފިޔާެގ ސީލިން

އަޅުޕްރޮްގރާމު ހިންުގމަށް  ކަނޑައަނ ަގތައް  އޭެގޑުމެން  ދެން  ބަޖެޓް.  އޮތް  ނިއިތުޅާފަިއ  ޕޮލިސީ ރަށް  އު 

އަސް އޭޓިވްޝިނީއި ޮގތުަގިއ  ހުށަހަޅާޅުަގނޑުމެެގ  އޮންނާނެ  ން  ދެން   2.5ފައި  ބަޖެޓެއް.  ރުފިޔާެގ  މިލިއަން 

އަޅު  މިހާތަނަަގއެހެންނަމަވެސް  ލިބިނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ނެތްކަށް  އިނީޝިއޭޓިވްސްެގ   ،ފައެއް  ޕޮލިސީ  ނިއު 

އަޅުަގ ހުށަ ނޑުތެރެއިން  ތެރެތަކުްގރާމުޕްރޮ  ހެޅިމެން  ފާެގ  އައިސްވެެގިއން  މަޖިލީހަށް  މިސާލަކަށް    ، އޮތީ  އްސަން 

ޕްރޮްގރާމު  ތެރެއިންއޭެގ ބަޖެޓެއްކަން.ކޮން  ކިހާވަރެއްެގ  ނުވަތަ  ބޭސް  ތަކެއް  ކުރިން ދެން  ވާހަކަ  ބަޖެޓްެގ  ލައިން 

މިނޑުަގއަޅު އަޅުއިދަންނަވަ  މެން  ދެން  ބަޖެޓުަގލީ.  ައޅުގ ތައްޔާރުކުރި  ނޑުމެން  އޮނޑުމެއިރުަގއި  މިންެގ   ފީސް 

އަމިއްލަ ފަރާތެ ހިންަގނީ  އިމާރާތު  ެއ  ދެން  އިމާރާތެްއގައި.  ުމއްދައްެގ  މިެގ  އެބަ    ތު  ދެން އަހަރަށް  ހަމަވޭ. 

މި އަހަރު    އަޅުަގނޑުމެން  ހިންުގމަށްޓަކަިއ  އިމާރާތެއާ  އަންނަ  އޮފީސް  މަސައް  ރުަގއި  އޭްއކަތް  ހޯދުމުެގ 

ަގއި ރު ރަދު އަޅުަގނޑުމެން އޭ ކުލީެގ ޚަށް ހިނާގއިމާރާތަ އި ހުރިބިފަ ލިންނަށްނޑުމެދިޔައީ. ެއއިރުަގއި ައޅުަގކުރަމުން

އެހެންނަމަެވސް އޮތީ.  މަހަކު    ،ހިމަނާފައި  އެހެންނަމަވެސް   90ެއއީ  އެމައުންޓެއް.  ކުލީެގ  ރުފިޔާެގ  ެއ    ،ހާސް 

ނުވެފައި  ލިބޭށް  އަޅުަގނޑުމެންނަޮގތުން    ކަންދިމާކުރިއިމާރާތް   އިމާރާ  ،ޮގތް  އެހެން  މިހާއްތެއަލުން  ރު ަގއި 

ބަދަލުާވ    ތަނަށް  ން ފެށިެގން އެއި  1އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ     ސައިންކޮށްެގން މިަގއި ޅުަގނޑުމެން ކޮންޓްރެކްޓު އަ

 90އެތަނުެގ ކުލީެގ ައދަދު ކުރިން ދެންނެވި    ،ކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްރެކްޓިމިހާރު ކޮންޓް ކަހަލަ ޮގތަކަށް  

ކަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ހާސް ރުފިޔާ ކުލީެގ ޮގތުަގއި ދައް  30  ކަލައް  1ތަނަށް    ަމހަކު އެ  .ވުރެ ބޮޑު  އަށްހާސް ރުފިޔާ

ށް އިތުރަށް  ތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަެގ ޮގބަޖެޓުެގ ތެރެއިން އަސްލުަގއި މިހާރު ކުލީ   ތްއަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އޮ 

ބޭނުންވޭ   ރުފި  80ލައްކަ    4އެބަ  މައިަގހާސް  ދެން  އެީއ  މިޮގތެ ނޑު  ޔާ.  މިނިސްޓްރީއްަގއި  ފިނޭންސް  އަށް ހާރު 

އޮ ތެރެއިތްހުށަހެޅިފައި  ބަޖެޓުެގ  އަޅުަގނޑުމެ  އި ން  ބޭންނަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަކަމަށް  ނުންވާނެތުރަށް  މިހާތަނަށް ށް    

އަދަދަކީ.  ދެން   އަޅު ލަފާކުރެވޭ  ދަންނަވަ ަގދެން  އޮތް  ންެގއަޅުަގނޑުމެ  ،ލާނީއި ނޑު  އޮތޯރިޓީަގއި  މިހާރުެގ   

ކެޕޭސިޓީއެްއ  މައުހި  ،ށް ސިޓީއަކެޕޭ ރިސޯސް  ބަޖެޓަ  9.2ިވސްނާއިރުަގިއ  ން  ރުފިޔާެގ  މިމިލިއަން  މިހާރު  އޮތް    ކީ 

ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންެގަގހާލަތަށް  ބަލާޓީކެޕޭސި  އި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަށް  ތެރޭަގއަހަރު  1ިއރުަގއި  ިއ  ދުވަހުެގ 

ހިންުގމަްގރާމުޕްރޮ ބަޖެޓެއްތައް  ެއކަށީެގންވާ  ހުއްޓުވުުމެގ އަޅުަގނޑުމެން  ،އެހެންނަމަވެސް  . ށް  އަނިޔާ  ެގވެށި  ެގ 

ންތައްތައް ނިއު  ކަ  އެއަލަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް.    ، ބަހުރިާގނޫނުެގ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެ

އިނީޝިޭއޓް ޮގސް ވްޕޮލިސީ  ހުށަހެޅޭ  ތެރެއިން  ހަމަެގ  ބަޖެތަށް  އޮންނަނީ  ތެރެޖެހިފައި  އެ   .އިންޓުެގ   އެހެންވީމާ، 



  

  ށްކަމަ  ން ކަމެއް ފާސްވާތަކުެގ ތެރެއި ން ހުށަހަޅާފަިއ ހުރި ޕްރޮްގރާމުެގ ތެރެއިމިސާލަކަށް އެ ޕްރޮްގރާމު  ،ތައްއިބަ

  ބައި   ތެރޭަގއި އެސް ކެޕޭސިޓީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ، އޭެގއިތުރަށް ހިއުމަން ރިސޯ  އްޔާވެއްޖެ 

ހިމެނިެގން އިނީޝިނޑުމެ ަގއަޅު  ވެސް  ޕޮލިސީ  ނިއު  މައި  ވްއޭޓިން  އެއީ  އޮންނާނީ.  ޮގތެްއަގިއ  ހުށަހަޅާފައި  ަގނޑު 

 ތް ވާހަކައަކީ.   އޮލަންދަންނަވާ

 

 ކެވުން:ހަކަދެއް ރިޔާސަތުން ވާ

 ރުވަނީއަ  ލާނަން. ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ވައިށް ފުރުޞަތު ހުޅުރު މެންބަރުންނަޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނޑު މިހާ

 . ށްމް ނާޒިލަޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީެގ އިއް ދެކުނު ދާއިރާ ދޫހިތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މް ނާޒިލްމެންބަރު އިބްރާހީހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ 

އާ ަވއިސް  އޮފީސް ސްޕޭސް އޭރި   ،ެގ ސުވާލަކީ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ައޅުަގނޑު   ބާ ދެޙަ ރުރިރު. މައްޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ލިބޭ ންނަށް  ފުޅުބޭ  ކަށް ދެން ތިޔަ ތަނެއް ކުއްލިތް  އޮ  އި ަގހާސް ރުފިޔާ   90ރު  ފުޅުންނަށް މިހާބޭތި؟ އީތޯދިޔަބޮޑުެވެގން

އެއް ތިރީސް   ސްޕޭސް  ބޮޑު  ލައްކަ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ާގތްަގނޑަކަށްނެތަ  ހާސް  ބޮޑުއަ  30%  އް،  ވުރެ    އް ބައެ  ށް 

 ެއއީ ؟ނުކުރީވްތަކަށް މޫ  ހާވަރު ހޭ އެކީއްވެ   ހަމަނޫނީ ؟ހޭބޮޑުެވެގންދާއިރު ތިބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ސްޕޭސް ބޭނުންފުޅީ

ދެން   ސުވާލު.  މައްފުރަތަމަ  ކިތައް  މަްއޗަށް  ހުއަހަރެއްެގ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ހުށަ ؟ށަހެޅެނީސަލަތޯ  ޅޭ ހެއަދި 

 ސުވާލު. ޝުކުރިއްޔާ.  އެ ؟މަލުކުރަްއވަންތޯޢަމައްސަލަތައް ނިންމުމުަގއި ކިހާވަރަކަށް ތިބޭފުޅުން ެއއަށް 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

މެޝުކުރިއް އިްއޒަތްތެރި  މިޔާ  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  އި   ،އަރުވަނީ  ންބަރު.  ދާއިރާެގ  އްޒަތްތެރި  މަތިވެރި 

 . ށްމެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރުމަތިވެރި ދާއިރާެގ 

އިނޭގތޯޤަމު  ޔާޝުކުރިއް މަރުޚަބާ  އައްރިރު.  އެ.  އޮތީ  ސުވާލެއްޅުަގނޑު  ވިދާޅުވެއްންމެ  މިލިއަން   5.2  ،ޖެ . 

ނިއު ޕޮލިސީތިބޭފުޅުން  ތެރޭަގއިޕްރޮްގރާމު  ވްއިނީޝިއޭޓި    އޮ  ެގ  ވާހަކަ.ތްޖަހާފައި  ހަ  ،ެއހެންނަމަވެސް    މަ އެ 

ސުވާލަކީ  ނުޖެހެހޭ. އި  ،އަޅުަގނޑުެގ  ޕޮލިސީ  ދަވްޓިނީޝިއޭ ނިއު  ތިބޭފުޅުންެގ  ރާވާ  ށުން  ކޮން   އިފަކުރަން  ހުރީ 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ަގނޑަށް ހިއްސާކޮށްލަދެްއވުން ެއދެންއް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅު ެގ ޑިފައިނެ އޭ  ؟ތަކެއްތޯކަންތައް

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް.މް ރަޝީދަދު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު މެ ،ރުވަނީއަ އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މް ރަޝީދުބަރު އިބްރާހީމެންދު ދާއިރާެގ މާފަންނު މެ

ޕްރޮރިއްޔާ.  ޝުކު ދެއްޓެކްޝަފެމިލީ  އެޖެންސީ  ނަންބަން  ާގނޫނު  ާގނޫނު)  17/ 2014ރު  ތޯ.  ކުށުެގ    (، ޖިންސީ 

ވަޔަލަ ބޮ ންސްޑޮމެސްޓިކް  ވަރަށް  އޮތް  މަތިކޮށްފަިއ  ާގނޫނުން  ަވރަށް  ަމސްއޫލިްއޔަތު.  އިނޭގތޯޑެތި  .  ތަކެްއ 

މިހެންޮގސް ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން އެބައޮތް ާގނޫނުން   ،އި ސި ޯގނާކުރުން ހުއްޓުވުމާޖިން  ،ކުރެވޭ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގ

ފާހަަގކުރެއްީވ    ތި ؛ހިނެއްތޯކި  ތަްއ ހިންާގއިރުަގއި ކިހިނެއްމީަގއި މި ޕްރޮްގރާމު  ،ނޑުެގ ސުާވލަކީ. އަޅުަގމަތިކޮށްފަ

ހި ކުްއޔަށް  ދެންފަތަނެއް  ދެއްތޯ.  ވާހަކަ  ުއޅުއްާވ  ނޭނނޑުއަޅުަގ  އިެގން  ވަރަށް  މާ  މިޭގ  މެންނަށް   ކަންތައްތައް 

ހިނާގ ޮގތެއްބޮޑަކަށް  އެނުހިނާގ  ކޮންމެ .  ޕްރޮްގރާމުހެންވީމާ،  މި  ވަރަކަށް  ހިންާގވެސް  އެބަފެނޭ   ކަންއިފަތައް 

  ؟ތޯލަތަކެއް ބެލޭމައްސަ. ކިހާ ސް ހުންނާނެވަރު މައްސަލަތައް ވެތޯ ވަރަށް ބައި ނެއްހިަގނޑުމެންނަށް. އެއީ ކިއަޅު

 

 ތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަ

އަޅުަގޝުކުރިއް މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ފެމިލީޔާ  މިހާރު  ޕްރޮނޑު  ފުރުޞަތު  އެޖެންސީއަށް    ންއަރުވާނަޓެކްޝަން 

 ށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް. ތަކަރި މެންބަރުންެގ ސުވާލުއިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ދުޞްއިއަޙްމަދު މު ޒް ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޑިރެކްޓަރ   އޮތޯރިޓީެގޓެކްޝަން ރޮފެމިލީ ޕް

އެއްޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަ  އިމާރާތުެގ  އޮފީސް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޕްރޮފެމިލީ  ،ސެވީމަ.  އުފެދުނީ   ރިޓީއޮތޯ  ޓެކްޝަން 

އެ ާގނޫނު   (،ެގ ާގނޫނުމުވު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓު )   3/ 2012  ،އްވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ާގނޫނެ  2012

އުފެދު އޮދަށުން  ދެން  އޮތޯރިޓީއަކީ.  މި  އޮތޯރިޓީއެްއ  އުނު  ހަމަ  ފެދުނީއްސުތޯރިޓީ  ހިނަގމުންދަނީ  އޮތޯރިޓީ  ރެން 

ވީ އަޅުަގނޑުމެން   ައހަރު މި  7ަގނޑަކަށް  އި ހަމަ. ދެން މިހާރު ާގތްރާތެއްގަ  ވަކި އިމާފަިއެގންޔަށް ހިތެއް ކުއް އިމާރާ

އެ  މައިމާރާތުއެ  އާއިޤަތުަގޤީޙަ  ދެން  ކުރާތާ.ސައްކަތް ަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގތަނަ    މޫވްކުރަން  ނޑުމެން  ކަށް 

ދެންނެވި ތި  އޮ  ޑިސަިއޑްކުރީ  މިހާރު  އަޅު ޮގތަށް  މިހާރު  ވެސް  ސްޕޭސް  ބޭނުންވާ  ތިބި  ަގތޯރިޓީއަށް  ނޑުމެން 

މާރާތް  އިޭގެގފުލިދޫ  އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭ ހ.  ރުމިހާ  ެވސް  ރު މި އިމާރާތަކީ. އަދި މިހާވެފައިމާރާތުެގ ތެރެއިން ދަތި

ިއމާރާތަކަށް އޯލްޑް  ތަންކޮޅެއް  ބަެއއްތަ  އެ  ،ވެފައި  އެއީ  ހުރި  ބައެއް    ލަކަހަ  ނުަގއި  ހުރި  އިމާރާތުަގއި 

ށް ތުރަވެސް އި  ންރިފަރާތުަގއި. ދެން އިމާރާތުެގ ވެ ވެސް އެކީ  ޅޭތީއާތަކެއް އުޝޫޒްދެން އެކަހަލަ އި  ،ލަތަކާއި ސަމައް

މަރާމާތު ދިނުމަ  ކޮށްެގންއިމާރާތް  ބޭކުށްޔަށް  އަނެއްށް  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮންޓްނުންވާތީވެ،  ރެކްޓެްއ  ކާ 



  

އަޅުަގ އިމާރާތަކަށްނަހަދާ  އެހެން  ދެންނޑުމެން  ޮގތުސްޕޭސް  .  މާޙަން  ެގ  ތަފާތެްއ   ޤީޤަތުަގއި  ބޮޑު 

އަ ނާދޭ.  ބޭނުންވާނަށްއަޅުަގނޑުމެން  އަސްލުަގއި ނޑުމެން  ޅުަގއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ސްޕޭސެ     އްވަރުެގ 

ސްޕޭސެ  އެހާނޑުމެންނަކަށް  އަޅުަގ އަޅުަގނޑުެމންނަކަބޮޑު  ޕްރައިވެޓް އް  ހޯ  ،ށް  ފަރާތްތަކުން  ން  ދަ އަިމްއލަ 

ށް  ވަރަކަ  900ވަނީ  ދާންނނޑު ހަާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގ  ، މަވެސްދެން އެހެންނަ   މަސައްކަތްކޮށްެގނެއް ނުެއއް ލިބުނު.

ބޮޑުފޫޓައަކަ އިމާރާތަށްވުރެ  މިހާރު  ، ށްވުރެ  ތިބޭ  އަކަފޫޓްެގވަރަކަ  900  ދެން    ށް  ބޮޑުވަނީ.  މި  ތަނެއް 

އިޢުލާންވެ  ފަހަރު   ތިންދެ  އަޅުަގނޑުމެން  ،ވެސް  ންކޮށްެގލާންިއޢު  ކަހަލަެއއް  ،އެހެންނަމަވެސް ތަނެްއ  ސް  ކޮށްެގން 

ހަ ކުށްޔަށްނުލިބިެގން  އަނެއްހެން  ބަލައިެގން    މަ  ތަންތަން  ޮގތަދޭ  އިމާ އެކަހަލަ  މިކަށް  ދެން    ރާތެއް  ހޯދުނީ. 

.  ށްޮގތުން ކުރެްއވި ސުވާލަ  ބެހޭ  ކަންކަން މި ހަމަޖެހެނީ. ދެން އެއީ ސްޕޭސްއާ  ނޭންސް މިނިސްޓްރީ ތްރޫކޮށް މިފި

ކަށް ދެން ހުރި ސުވާލުތަ  ސަިއޑުން  ުގޅޭ ޕްރޮްގރާމްސް  ްއކަތާއި މަސަތަކާސަލަމައް  ޅޭދެން އަނެއް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެ

 . ނެެގ ޑިރެކްޓަރ ޒީނަތު ޖަވާބުދެއްވާއަޅުަގނޑުމެން

  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޝާކިރު ޒީނަތު ރޮްގރާމްސްރެކްޓަރ ޕްޑި ޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީެގފެމިލީ ޕްރޮ

އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ  ޢަލައިކުމް.  އަްއސަލާމް  ޕްރޮފެމިލީ.  މުއޮތޯރިޓީއަކީ  ޓެކްޝަން  ފާހަަގކުރެްއވި   ދު ވެސް އެޞްޢި 

ގެވެށި އަނިޔާ ހުްއޓުވުމުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން  ން ފާސްކުރެްއވި  ލީހުަގއި މަޖިލްޕްރީއެ  23ވަނަ އަހަރު    2012 ،ފަދައިން

ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގަމއިަގނޑު  ެގ  އުފައްދަވާފައިާވ އޮތޯރިޓީެއއް.  ތެރޭަގއި    ެގވެށި   ،ނޑުމެންނަކީމަސަްއކަތުެގ 

ންނަނީ  އޮ  ކަތް މިއްން މަސަމެައޅުަގނޑުނޫން.    ކަތް ކުރާ ބައެއްމަސައްއަނިޔާެގ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކާ އެކީަގއި  

އަެގ ރަނަގޝިކާރައަ  ެގނިޔާ ވެށި  ފެންވަރު  މުއައްސަސާތަކުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށް  ކުރުމަށް ޅު ށްވާ 

އެންކުރުއްކަތްމަސަ ޚިދު.  ފޯރުކޮހެންވީމާ،  މުއައްސަސާތަކަކީ މަތް  އޮ   ،ށްދޭ  ޖެމިނިސްޓްރީ  ސޯޝަލް ރންޑަފް  ެގ 

ފުލުހުންވޯކަރުންނާ އަދި  މައްސަލަތަކަށްއި  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  ދެން  ިމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ލާއިރުއލަބަ  .   

ޖެންޑައޮ  މިނިސްޓްރީނީ  ހުށަހެޅެ އެން  ރފް  ސަރވިސަފެމިލީ  ސޯޝަލް  ޕޮލިސް  ސް ޑް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  އާއި 

ހުށަހެ ހު ގެ   ،ޅޭސަރވިސްއަށް  އަނިޔާ  ހު  މުެގޓުވުއްވެށި  ދަށުން  މައްސަލަތަށަހެާގނޫނުެގ  ަމއްޅޭ  ސަލަިއެގ  އް. 

ބަލާއިރު   މައްއަ  800ވަނައަހަރު    2017އަދަދުތަކަށް  ިގނަ  ުވރެ  ހުށް  ވަނީ  އެއާއެކީަގިއ  .  ހެޅިފަށަސަލަ  ހަމަ 

ނަ  ވަ  2018 ހުށަހެޅިފައިވަނީ. ދެން   މައްސަލަށް ުވރެ ިގނައަ  800  .ސަލަ މަދުވެފައިވަނީވަނަ އަހަރު މައ2018ް

ށް ވުރެ  އަ  400ދިޔައިރު  ވަނަ އަހަރު ހިނަގިއެގން   2019ދި މިހާތަނަށް  އަ  ، ޓިފައިއްލައަށް ވެ ސަމައް  700އަހަރު  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ިގނަ  ނިއުފަވަނީ  ދެން  އިނީޝިއޭޓި .  ޕޮލިސީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވްސް   އަޅުަގނޑުމެން    2އަށް 

ބޭއްވުން.  ންއެ  ،މަސައްކަތަކީ  ފޯރަމެއް  މަސައްޅު އަ  ެއއީ.ޖީ.އޯ  މިހާރު  ހަމައެ  ގެ ކަތުަގނޑުމެން  މި ކަތެރޭަގއި  ނި 

ސަރުކުރެވެމަސައްކަތް މުައއްސަސާތަނީ  ދައުލަތުެގ  އަދި  އިދާރާތަކާއި  ެއކީކާރުެގ  ކަމަށްކާ  މަދަނީ ވާތީ  ަގއި  ެވ، 



  

އަޅުއި  އެކީަގ  އްޔާތަކާޢިޖަމު މަސަަގެވސް  ކުރީ ފު  ތްތައްކައްނޑުމެންެގ  ޮގތުޅާކުރުުމެގ  މަދަ  ،ންން  ނީ  ހަމަ 

ފޯ  އްޔާތަކާޢިޖަމު ބޭްއވުއެކީަގއި  ދެން  ރަމެއް  ހުއް  ،ކަމަކީ  ދެވަނަން.  އަނިޔާ  ގެވެށި  މުޅި  ހަމަ  އުމަށް  ޤަޓުވުމަށް 

ެއވެއަ ވައިޑް  ކެރނޭޝަން  ެއވެއަމްނަސް  މީޑިއާ  ކުރި ރޕެއިނެއް  ކެމްޕޭނެއް  އަޅުަގއަށްނެސް  ނޑުމެން  ެގންދަން 

ިއނީޝިއޭޓިވަރާވާފަިއވާތީ، ނިއު ޕޮލ ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވަ  މަސައްކަތް މި  2އެ    ށް ސީ  . ދެން  ނީަވުގތަށް 

ދަންނަވަ  އެއާއެކީ  އިތުރުން  ؛ލާނަންއިހަމަ  ާގނޫނުެގ  ހުްއޓުވުމުެގ  އަނިޔާ  މެންބަރު   ، ގެވެށި  އިްއޒަތްތެރި 

ދަ  ،ފާހަަގކުރެްއވި ާގނޫނުެގ  ކުށުެގ  ޮއތޯ  ށުންޖިންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެމިލީ  ޓެއް  މެންޑޭ   2ރިޓީއަށް  ެވސް 

އެއް ވަނީ.  ކުރުވާފައި ކުރިމަތި ކު   ،ކަމަކީ   ިމޮގތުން  ދަފުޖިންސީ  އެކުލަވަ ށުެގ  އަނެއް ލުންއިތަރެއް  ދެން    ،ކަމަކީ   . 

ސޯޝަލް    ، ސަިއކޯށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމާއިފަރާތްތަކަކަށްވާ  ޔަރަޝިކާޖިންސީ ކުށުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން ޖިންސީ  

ދި   ،އިޓާސަޕޯ އެ  އި،ނުމާކައުންސިލިން  ައޅުަގނޑުމެންނަފޯރުކޮށްހީތެރިކަން  މާލީ  ވެސް  މެންޑޭޓެއް  ށް ދިނުމުެގ 

 ! ޝުކުރިްއޔާވޭ. ދެއްވާފައި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މް ނާޒިލްމެންބަރު އިބްރާހީހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 .ހެން ހީވަނީވާ ނުޔަޤީން އަދިތި މެންނަށް އޭަގނޑު އަޅު؟ ދެވިދާނެތޯލަ އަދި ސާފުކޮށްޓްޑޭންންެގ މެތިބޭފުޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޝާކިރު ޒީނަތު ރޮްގރާމްސްރެކްޓަރ ޕްޑި ޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީެގފެމިލީ ޕްރޮ

 ޓަކަށްޑޭ ފުށުއަރާ މެންށްކަކުރާ މަސައްކަތާ ކޮންމެވެސް ވަރަ   ރުމިހާ  އިލުަގސްއަ  ޑޭޓަކީަގނޑުމެންެގ މެންޅު' އަ އާދެ

އަ   .މެވޭ  ވެސް މަސައްނޑުމެންަގޅުދެން  މިކަތަެގ  ހުއްޓުވު  ނަނީޮއން  ކަށް  އަނިޔާ  ާގނޫނުެގ  ގެވެށި  އުމީ ޤަ މުެގ 

ޓްރީެގ ސޯޝަލް ޖެންޑަރ މިނިސް ؛ތައް ފޯރުކޯށްދޭ ފަރާތްތްދުމަޚި  އިއެކީގަ އެއާ  ހަމަ  ، ލުމާއިއިވަ ެއކުލަ  އްތަޔާސަތުސި

ެގވެށި   އިަގއެއާިއއެކީ   އަދި ހަމަ  ،ސްކޮށް ދުމަތްތައް ވިލަރެޚިރިންެގ  ދުމަތްތެޚިއްޙީ  ޞި  ،ލުހުންނާއިފު  ،އި ނާވޯކަރުން

ހުއްޓު އިހޭ  ށްވުމައަނިޔާ  އަނިޔާ  ،ކުރުމާއިދިރާސާ  ށްތުރުކުރުމަލުންތެރިކަން  ތަގެވެށި  މަްއސަލަތަކުެގ  ހިސާބު ފާސްެގ 

މި    ށްނޫނުެގ ޒިންމާ އުފުލާ އެންމެ މަތީ ފަރާތަކަާގ  ރުނޑުމެން ފެށިެގން އައިއި ން އަޅުަގދެ  .ރެއްކުރުމުެގ ދައުއެއް 

އަބަދުވެ  .ޓަރުމިނިސް  ނީވަ ޖެންއެއީ  މިނިސްޓަރުސް  ޖެމިނިސް  ،އެހެންވީމާ  .ޑަރ  އެންޑް  ލޯ  އޮފް   ޑަރންޓްރީ 

އަޅު އޮތްއިރު  ޑިސިޝަނެ  ަގނޑުމެންނަށްަގއި  މޭކުޕޮލިސީ  ދައުނޑުަގއަޅު  ؛ފައިވަނީ ވާކުރައްއް    ކަނިހަމައެ  ،ކީ ރަމެންެގ 

ރަނަގޚިއްސަސާތަކުެގ  އަމު  ދުމަތްޚިއަޅުަގނޑުމެން  ޭވ  އޮއެބަ  ނުންާގނޫ  ނަމަވެސް  ކު މައެކަ  .ށްމަކަ  ންކުރުޅުދުމަތް 

ދީފަ ދައުރެްއ  ފޯރުކޮށްދޭ  ހަމަ  .ވެސް  ޝިކާރަ  އިެއކީަގއާއެ   އަދި  އަނިޔާެގ  މީހުންޔަ ެގވެށި  ޝެކަށްވާ  ރ ޓަލްނަށް 

  ޑަރ ަވުގތު ޖެން  ތަކީ މިކަ އެކަހަލަ މަސައް ވޭ. ެއކަމަކު  ސް ވެ  އްދައުރެ  ެއކަހަލަ ؛ޔާކާތެރި ހިރައްއެކަހަލަ    ،ދިނުމާއި



  

މަސައް  ންރީމިނިސްޓް ދައުޚި  ،ވާތީވެ  ކަތަކަށްކުރައްވާ  ފޯރުކުރުމުެގ  އަޅު ދުމަތް  ނޯވޭމި  މެންެގަގނޑުރެއް   . ހާރު 

 . ރެއްކުރުމުެގ ދައުރޓަނިއް މޮތަދުމަތްޚިއަޅުަގނޑުެގ އޮންނަނީ 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

  ޔާސިރުންބަރު  މެރި  ތްތެިއްއޒަ  ރާގެ އި އުތުރު ދާ ކުޅުދުއްފުށީ  ،އަރުވަނީ   ތު މިޞަން ފުރުޅުަގނޑު ދެޔާ އަ ޝުކުރިއް

 .ށްޢަބްދުއްލަޠީފަ

 

 ކެވުން: އް ކަދެ ވާހަލަޠީފްޢަބްދުއް ރުޔާސިންބަރު މެ  ރާެގއި އުތުރު ދާކުޅުދުއްފުށީ

މުޝުކުރިއް ކޮމިޓީ  .ރުއްރިޤަޔާ  އެހެން  ފާހަަގކޮށްލަ  ަގނޑުއަޅު  އްހެންތަހަމަ  ހަމަ  ހަމަން  ވެސް    މި   ބޭނުން 

ތިބޭފުޞަފުރު މަސައް   ތި ޅުން  ތުަގއި  ޝުކު ކުރަްއވާ  އެއާ އަދާކުރަންރުކަތަށް    ށްބަޖެޓަ  މިމެން  ައޅުަގނޑު  އި އެކީަގ. 

އިތުރުކުރަންެވެގ އައެްއޗެްއ  ބޮ  އިރުގަ ކުރާއިއމަސަްއކަތްޑުމެން  ނ ަގޅުން  އަ ވަރަށް  އެބަަގނޑުޅުޑަށް  ބަލަން    މެން 

މަކިހިނެ ކުރިއްތޯ  އިނޭގތޯށްދަނީއަސައްކަތްތައް  އެ  އަޅުޮގ.  ހަތުން  ބަލަަގނޑު  ބޭނުންވޭއިމަ  ށް  މިހާހިސާބަ،  ލަން 

ޕްރޮ ކޮމުްގރާހިންުގނު  ޕްރޮްގރާ؟ ތޯބައިތަކަކީ  ހިނޭްގތޯކިހާ  އޭއަ ؟މެއް  މިތެރެއިެގދި  ަވނަ    2020  އި،ރުގަ އަހަ  ން 

ޕްރޮއަ ހު އަސްރާމްްގހަރަށް  ކިހާވަރެށް  ބަޖެޓެއްތޯއް ރީ  ވިދާހަ  އި ެއކީގަ ެއއާ ؟ފައިކުރެވިެއލޮކޭޓު  ެގ   އެބަ  ،ވެއްޖެޅުމަ 

ރެްއ  ކިހާވަ  ،ާއއިކަމެއްތޯ  ރިއަށްދާވެސް ކުރުއީ ހަމަ މިހާ. އެ ކޮށްދިނުންއަށް ފޯރުވިކްޓިމްސްރިކަން  އެހީތެ  އޮެވޔޭ މާލީ

  ތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. ެއއީ އިނޭގލަން ބޭނުންވޭއިތޯ ހަމަ ބަލައިނީ ހަމަޖެހިފަވަ  އޭތި   ،އާއި ވޭތޯ ފައި ކުރެވިޓުކޭށް އެލޮމައެކަ

 ރު. އްރިޤަމު

 

  ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އި އްޝުކުރި އަރިޒަތްތެއްޔާ  ެމންބަރު  މި    ފުރުޞަތު  ދެން  އިދާއިދޫ  ކުޑަހުވަ   ،އަރުވަނީޅުަގނޑު  ރި ްއޒަތްތެރާެގ 

 މިރަށް. ޢާދު މަބަރު އަޙްމެން

 

 ކެުވން:އްކަދެވާހަ މިރުޢާދު މަމެންބަރު އަޙްރާެގ ދާއިދޫ ކުޑަހުވަ

ޮގތެްއގައި ސާފުކޮށްލަންއްކަމެ  ދެކުޑަ  ޑަކުހަމަ    ނޑުަގއަޅު މައްސަލައް ތެކޮންބާވަ  . މައިަގނޑު  ތިކޮތަކެެގ  ޅަށް  އްތޯ 

ހުރީހުށަހެޅިފައި ިގނައީ ؟  މައްސަލަތަ ކޮންކަހަ  އެންމެ  އެ؟ ކެއްތޯލަ  ހުރި މައްސަލަ  ދެން  ޙައްލުކުރުމުަގއި  ތައް 

 ؟ ތޯންޖެހުމަކީ ކޮބައިޮގ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ  ،އަރުވަނީ  ޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިއަ  ރުބަރި މެންްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އި

 .ށްޣަފޫރު މޫސާއައަބްދުލް

 

 ކެވުން: އްކަދެވާހަ ޣަފޫރު މޫސާއަބްދުލް މެންބަރު ެގހަނިމާދޫ ދާއިރާ

ބޮޑުބަ އެހާ  ހުރި  ޖެޓުަގއި  ހިއެއްނުވޭޑަަގނއަޅު  އްހެނެމަްއސަލަތަކެއް  ހަމަކަށް  ދެން    ފަިއވް   ،ޅުވެއްޖެވިދާ  . 

ޓް  ބަޖެށް  ވަރަ  ންވާށް ހަމަ ބޭނުނޑަކަތްަގމަ ާގހަ  ،. އެހެންވީމާވަނީޓުރޭ ތިމަންނަމެންނަށް ޝޯވަ  ޑްރަޑް ތަުއޒަންންހަ

މަސައްލިބި ބަލަ  .ނީވެދެ  ތި  ކުރަމުންތް ކަެގން  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވައިދެން  މަސައް  ،ނީލަން  ނަކަކުރާ  ޖާ ތީތުެގ 

މައިތޯ ބަކޮ؟ ތޯއޭނޭފެ ހުރި  ކުކަތްސައްއޭ  ސުވާލަކީ ؟ ތަކަކީންޖެހުންޮގރުމަށް  އަނެްއ  ދިންެގ  ކުޑަކު  ،ދެން 

ންވާ   ބޭނުށްއެހީއަ  އްޞަޚާރޭ  ވެސް އެބަހުއި  ަގދެން މާފުށީ  .ހުރިބަ އެބަލާ މަރުކަޒުތައް  ، ކުޑަކުދިންޔާާއއިއިސްލާހިއް

ރަަގނ  ންމިކަންކަ  ވެސް  މަރުކަޒެއް ބަޅުތިބޭފު   ށްޅަހިނަގނީ  ެގންނަންޖެހޭ  އި،ލަވަ އްން  ޗޭއެކަންކަމަށް  ޖުތައް ން 

ރެކޮމެރަންކުޅުަގނރަ  ލަތުހާެގ  ބޭފުޅުން  އެ  ިއ،ެގނައުމާ ތިބޭފުޅުންެގ  މިށްެއއްޮގތަ  ތަކާޝަންންޑޭ  އެރީނިސްޓް   ބަ  

ތަންތަނުގެ    ޓާކުދިން ބަލަހައްކުޑަ   ޝަކުވާ އެބައާދޭތެރެއިންދޭރެދޭތެމެންނަށް ހަމަ  ދެން އަޅުަގނޑު ؟ތްކުރޭތޯކަމަސައް

  އި ްއަގޒާމެމެވެސް ނި ންކޮ ؟ތޯވޭްއ އޮ ރެއުވެސް ދަ އް އެ  ެގން ކަންކަމުަގއި ތިބޭފުޅު  މި  .ތައްތައްންކަ  ކުާވއާިއ މިކަހަލަޝަ

ުއޅޭތީ އަކަމަ  މައްސަލަތަކެއް  މިންމެޑުޅުަގނށް  މާފުށީ  ،ކުރަނީލުބޫަގ    އެޞައްޚާރަ  މިހި  އިަގމިސާލަކަށް   ހީއަށް 

މީބޭނު މަންވާ  ތަރައްޤީ  ރުކަޒު ހުންެގ  ބޭބޭފުޅު  އެ   ،ނުވެވެސް  ނު އްތަކަންނުންވާ  ންނަށް  ތަން   ވެދާތައް 

  ؟ނީބެށް ލިންނަޅުސް ތިބޭފުންރެސްޕޮ އިކިހިނެއްތޯ ީމގަ  ،މާންވީއެހެ. ފެންނަނީ  މެންނަށް މިނޑުަގއަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ށް ންބަރަމެ  އަޅުަގނޑު އެ  ، މައި އޮތީދިފަމެންބަރަކު އެ  އްދެން އިތުރު އެ ޑުަގނބަރު އަޅުރި މެންޔާ އިްއޒަތްތެޝުކުރިއް

ބަރު ންމެެގ  ދޫ ދާއިރާދާންއެހެންވީމާ،    .ވާނަންރުއަރުޞަތުފު  އަށްތޯރިޓީ ން އޮޝަމެލީ ޕްރޮޓެކްފެ  ިއ،ފައަރުވާފުރުޞަތު

 .هللاޢަބްދު ޤޫބްޢުޔަ

 

 ކެވުން: އް ކަދެވާހަ هللاޢަބްދު ޤޫބްޢުބަރު ޔަންމެެގ ދޫ ދާއިރާދާން

  . ކުރަންން ޝުކުރު އަދާ ވެސް ބޭނު  ޮގތަށް އަޅުަގނޑު  ްއވިފާހަަގކުރެބަރު އިރާެގ މެން ދާ އުތުރުށީޑު ކުޅުދުއްފުއަޅުަގނ 

 ވާތީނުންޤީވޭ ކަމަށް ޔަރަށް ކުރެވަންޖެހޭ މިކުރަންރެވެނީ  ކުތްކަން ކުރާ މަސައްޅުބޭފު  ޑަށް އަދި ތި ޅުަގނއެކަމަކު އަ

އިއަ މިދި  މަޑުކޮށްލައިެގން  އެނީހުންނަ  ހަށް  އަސްލު  އަޅުަގނޑު  ،ވީމާހެން.  މެ  ތެރެތިބޭފުޅުންެގ    ށް އަންޑޭޓުެގ 



  

މައްށްކަމިސާލަ  ،ޏާވަންނަން މަރުެގ  އިބްތިހާލުެގ  މުޅިސަލައަ   އެއްފުށުން  ކީ  ޖައްސާލި  ށަފު  އަނެއް  ރާއްޖެ  ށް 

ޖިންސީ ހަމަ  ވެސް  އި  ވާދޫަގ  .ގދ  ،ށް ފާހަަގކުރެވުނުނޑަ ަގޅު ރުަގއި އައަހަ  ޔަ އޭެގފަހުން މިދިދެން  .ެއއްމައްސަލަ

ށް  ފުދޭވަރަކަ  އިރާއްޖޭަގ  އީ އާންމުކޮށްމި  މަވެސް ހަ  ށްރަން ހަމަ އޭެގއިތު ދެ  .ންކަންކަހަލަ ކަމިތަކެއް ކޮށްެގން  އަނިޔާ

ކަން ހިނާގ  ވަންޏާށްޑޭޓަމެން  ާވލަކީސު ެގ  ޅުަގނޑު އަ  ،ެއހެންވީމާ  .ންކަިގނައިން  އަްއކޮއެ  ތަކާފަރާތް  އެ   ،  ދި  ށް 

އަ  ޑަށްައޅުަގނ  ،ނުކުރެވުނަސްތްކަމަސައް އޮވިފަ ޑުއިވެސް  އިބްތިހާލްމިސާލަކަ  ،ޮގތުންތް  އި  ވެސް    ަގއިސްކޭ  ެގށް 

ތުން  ރުކާރުެގ ފަރާސަ  އި ޭއަގދެން    .ކަމަށްވޭ  ހެޅުނުެވސް ހުށަ  މައްސަލަތައް ؛ އަޅުަގނޑަށް  ފަހަރު  ވަރަށް ިގނަ ހަމަ  

ހުރިއިހުމާލުތަ ވޭވެ  ށްމަކަ  ކެއް  މިނޫނަ  ށްކަންކަމަ  މި  ،ހެންވީމާއެ  .ސް  ކަންއަދި  މިފަދަ  ޮގތުން   ުގޅޭ  ކަމާސް 

ފަރާތަތަކަށް  ކަމާތިބޭފުޅުން   އެދޭތަރާފަ  އެ  ،ލަފާދީ  ބެހޭ  އެޑްވައި ކަށް  ެއއާޭއެގ    އި، ްއވަ ދެޒްންޖެހޭ  މެދު    ފަހުން 

 . އްޔާޝުކުރި ؟ ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ އްދެން ކަންތަ ނުކޮށްފިއްޔާމަލުޢަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އަރުވާނަންރުޞަތުޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ފު ަގނޑު މިހާރު ފެމެލީ ޕްރޮޅުބަރު އަރި މެންތްތެޔާ ިއއްޒަޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޝާކިރު ޒީނަތު ރޮްގރާމްސްރެކްޓަރ ޕްޑި ޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީެގފެމިލީ ޕްރޮ

ޝުކުރިއްޔާދެއާ މަޅުއަ  . ތޯ އިނޭގ  '  ކުރާ  ބޮ ކަތުެގ  ސައްަގނޑުމެން  މަސައްވަރަށް  މޮޑު  ކުރުން  ޓަރނިކަތަކީ 

އަމިޮގ  ،ވީމާއެހެން  .މަތްތައްދުޚި މޮނިޅުަގނޑުމެތުން  އޮފް  މިނިސްޓްކުރަން  ރޓަ ން  އެެގ  ޑަރޖެންރީ  ޑް ންފެމެލީ 

ސަރވިސްޑްޗިލް އަތޮ  .ރަން  ގާއިމުތަކުަގޅުއެއީ  ޚިދުމަތް  ކުންމަރުކަޒުތަ   ޒުތައް.މަރުކަ  ކޮށްފައިވާ އި  ވަރަށް  ތައް  ދޭ 

މޮނި އެއާ ރަނަގޅަށް  ހަމަ  އަދި  އަ  މި   އިއެކީގަ ޓަރކުރަން.  އަަގނޑުޅު އަހަރު  ގެވެށި  ފުލުހުން  ނިޔާެގ  މެން 

އަހަރު އަލަށް    . ދެން މިދަނީ   ން މިކުރަމުރޓަނިމޮވެސް ހަމަ    ތައްތްދުމަޚިކަށް ފޯރުކޮށްދޭ  ތަށްވާ ފަރާތްކަޔަޝިކާރަ

އެ  ންމެޑުަގނ ޅުއަ ަމސައްކުރި  މަސައްކުޓަރމޮނ  ކަތަކީއް  ބަލަރުުމެގ  އައއ  ، ލާއިރުއިކަތްތަކަށް  ހުޅު ތޮ.  ރިހާ ެގ 

ާގނޫތަކަކީސާއްސަ މުއަ ؛ ކުންސަސާތަ މުއައް އެީއ  ފޯރުކޮތްމަދުޚި ން  ނު  މައި  މުއަށްދޭ  ތިން  މި އެ އްސަސާަގނޑު    އް 

ކަޒުެގ  އްޙީ މަރުޞި  އިެއކުަގއެއާ  ހަމަ  ،ރުންނާއިސޯޝަލް ވޯކަ  ެގސްޓްރީރ މިނިޖެންޑަ  ،ހުންނާއިލުއެއީ ފު  .ންނަނީހު

މުއައްމިއެހެންވީމާ،  .  ންބޭފުޅު ުގތިން  މަސައްކައްނެކިހި  ންެގޅި ސަސާ  އަތޮ  .ނީކުރަތް ތޯ  ސިޓުއޭއއ.   ޝަނަލްޅުެގ 

ހަދައެ ސިސްލިނައެ އަޅުަގނޑުއް  މިހާރު  މިމުން  މޮދަނީ  މެން  ދެން  މަރުޓަރނި.  ކޮންމެ  ެގ  ކަޒެއް ކުރާ 

ެއީއ   ؛ށް ކައަދާއިރާ   އެ  މެންޑުަގނ ައޅު  ތަކެއްރަންވީ ކަންތައްކު ރަަގނޅު ދަތުަގއިމުއް  ކުރު  އަދި  ކެއްތަންޝަރެކަމެންޑޭ

ށާިއ އަދި  ޓަރަމިނިސް  ،އެހެންވީމާ  .ންނޫ  ޕޯޓުތަކެއްރިނޭގ  ށް އެންނަމުއްއާ   ކީ ެއއީ  .އްޕޯޓުތަކެ ނަލް ރިރވަރަށް އިންޓަ

ބޭފު ލަފާޑުއަޅުަގނހަމަ  ށް  ޅުންނަޕޮލިސީ  ދެންމުންދަނީދެމެން  ހަމަ.    ،ެވއްޖެއި  ފަކުރަްއވާސުާވލެއް  އި ަގ  އެކީ އެއާ   



  

މެން ދެ ޅުަގނޑުށް އަރޮްގރާމް ބަޖެޓަންނަ އަހަރުެގ ޕްއަ  ،ހެންވީމާއެ ؟ބައިތޯޖެޓަކީ ކޮްގރާމް ބަ އަންނަ އަހަރުެގ ޕްރޮ 

އަޅުަގތަ ނުއަން ދުއިސައްމިލި އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަންނާހަޅާފައި އޮށަމެން ހުނޑުވަދިހަ ހާސް ރުފިޔާ  ށް ލާފަ.  ނީ 

ހަމަ ދަށުންާގނޫ  ށުެގކު  ޖިންސީ  އިކީގަ އެއާއެ  ދެން  ޝިކުށުެގންސީ  ޖި  ،ނުެގ  ފަޔަކާރަ  ވާ  ކަށް  ތަތްރާކަށް 

އްކަ ލަ  ވެސް ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ތިން  ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކުޅުަގނޑުމެން   އަ އެއީ ؛ންކަޖެހޭ މާލީ އެހީތެރި ންފޯރުކޮށްދޭ

އަުއޓުރުފި ކަނޑައަޅަިއެގން  އެހެންއްމަތެދު ޚިންނަ  އޮ  އިސޯސްކޮށްފަޔާ  ކައުމިސާލަ  ،ވީމާ.  ނޫނީ   ގ ންސިލިންކަށް 

ޕްރޮފެލްޝަސޯ  އިކޯސަ ހަމަ  ފޯރުކޯށްދެއްވާ  ސަޕޯޓު  އަޅުޑަބިޝަނަލުން    ކުރިމަތިލައިެގން  ކަނޑުަގނ ށް    ޑައަޅާމެން 

 ،ޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅެނީއަ   ެއއްތޯ ބާވަތެްއެގ މަްއސަލަން. ދެން ކޮެގންދަވަނީށްމަސައްކަތް ކުރިއަ  ބައެއް ހަމަ އެ

ކުދިންެގ ޑަކު  ދެން  ދެން  .ސަލަތައް ޔާެގ މައް ޖިސްމާނީ އަނިނީށަހެޅެން ހުއެންމެ ިގނައި ؟ލާއިރުއަށް ބައަނިޔާ   ށިގެވެ

ރާތުން އިލާެގ ފަޢާމީހުންނަށް    ން އުމުރުން ދުވަސްވީވަރަށް ިގނައި  .ވެސް ހުށަހެޅޭ  ސަލަތައް ެގ ަމއްސީ އަނިޔާޖިން

މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ  އިހުމާލުވާ  އަކޮންމެވެސް    .ެވސް  ފާނޑުަގޅު ވަރަކަށް  ޅޭ  ހުށަހެހަަގކުރެވޭ  މެންނަށް 

 ބަލިތައް   ފްސާނީނަ  އިކީގަ އެއާއެ   ހަމަ  ،މާއިކަ  ވެސް ހުންނަ  ތައްލަމައްސަ  މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ  ،ންތަކުލަސަމައް

މީ މަހުންނަ  މަ  އްސަލަތައްހުންެގ  އަވެސް  ނަމަވެސް  ހުށަހެހިސާބަ  ޅުަގނޑުމެންނާދުން  ދެން ޅެމުންދަނީށް   .  

މައްސަލަތަކު ހެށަހު  ޅުަގނޑުމެންނަށްއަ ދަ  ތެރެއިންެގ  ޅޭ  ޮގތުަގއިދިރާސާތަކުން  ހުންނަ ތެރިތުންޅުދެނުކު  ،އްކާ  ކަން 

ވަރަމީހުންނަ ކަހަލަ  ކީ  އަނިޔާ  ެގވެށި  ިގނައިން  ފަރާމަށް  ބޮޑެތި  ރިސްކު  އެކަމަކު އްތައްސަލަތަކަށް  ސް  ވެ  . 

ހުޅުަގނޑުއަ ފާހަަގއެ   ށަހެޅޭމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކަރިޕޯޓު  ، ވޭނުކުރެ އް  މައްސަލަތަކުން  އެ މަކުރެވޭ    ކަށް 

އަ  ކަށްރާތަތަފަ މައްސަލަނިޔާ ދިމާވާ  ދެން  ތައްެގ  ޖެންކީކަޒުތަކަމަރު .  އަސްލު  މިނިސްޓްޑަ  ދަށުަގރީރ   ހުންނަ  އި ެގ 

  އަދި   ،ވިޔަސް   ޓާ ހިޔާތައްކުދިން ބަލަހައްޑަ ކު  ނޫނިއްޔާ  ،ސް ޔާތައް ިވޔައީ ރައްކާތެރި ހިއެ   .އްކެ ކަޒުތަމަރުއަސްލު  

އެހީޚާ  ދޫެގުގރައި   އިަގއެކީ އެއާ  މަހަ   ހަމަ ބޭނުށްއައްޞަ  މަރުކަން  އެހެންވީމާޔަސްވި   ޒުތައްވާ  ންެގ  މެނޑުއަޅުަގ  ،، 

ާގނޫނުެގ    މުެގެގވެށި އަނިޔާ ހުޓުވު  ތުަގއި ޙަޤީޤަ  .ކުރުމުެގ ދައުރެއްޓަރ ނިމަރުކަޒުތައް މޮ  ނާދޭ އެ  ށަކަށް ެގ ދަމެންޑޭޓު

ުގެގވެ  ،ޔާއަކީ ދަށުން ގެވެށި އަނި ުގޅިޅުށި  ިއ  ަގާގނޫނު ،  ންވީމާނިޔާ. އެހެއި ހިނާގ އަބައެްއެގ ތެރޭގަ   ވާފައި މަކުން 

އްސަލަތައް ެއކަނި ެގ މަމުެގ ދަށަށް އަންނަ އަނިޔާެއ ުގޅު  ،ވީމާހެން . އެވެސް  ބާވަތެްއެގ ުގޅުމެއް   ހައެބަ ބަޔާންކުރޭ

ޅުަގނޑުމެންެގ ނުެއްއ  އަ  ރެއް ކުރުމުެގ ދައުޓަރބަިއތައް މޮނި  އެ  ، އެހެންވީމާ  .އަންނަނީ   މިބަށްހިސާ  މެންނާަގނޑުޅުއަ

ދެން  ވޭއޮ މޮ  އިެއކީގަ މަެއއާހަ.  ލަފާދޭ ތައްތަކަކަން  ވީކުރަން ަގޅުރަނ   އިދުމަތްތަކުަގޚިކުރާ  ޓަރނިއަޅުަގނޑުމެން  ށް 

ކަމެ   އެއާ   ،ފަހުން ނުކުދޭތެރޭަގއި  ާގނޫނު ޔަވަޅު ފި  ޏާންވަށް  މަކަ  ރާއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބާރެއް  ދަށައެޅޭނެ  ކުން  ެގ 

އޮ  އެކަވޭނުއެއް  ައޅުަގނޑުމެ.  އަދިވެ  ރާޓަސްނިމި،  ކީންނަމަކު  ލެވެލްެގ މީޓިޕޮ  ސް  ެގންޮގސް  ކުރިއަށް  ތައްންލިސީ 

ޑައިލޮްގތައް    ހައިމަ  ހަ ކޮންފަ  އި،ވަ ބާއްޕޮލިސީ  ރަނަގޅުކަންތައް  އެ  އި،ބާއްވަ   ތައްންރެންސިކޭސް  މަށް  ކުރުތައް 

 ެއއް. ކުރަމުންދާ ބަމަސައްކަތް



  

 

 ކެވުން: އް ކަދެވާހަ هللاޢަބްދު ބްޤޫޢުބަރު ޔަންމެެގ ދޫ ދާއިރާދާން

ނޯ އެވަޅު ފިޔަ ބާރެއް  ވާހަކަ  ންޅުމުެގ  އެ  .ވިދާޅުވީ  ތިނަ  އެކަހަހެންވެއްޖެ ދެން  ކަންކަމަށް ލައްޔާ   

  މުެގ ެއްއވެސްރުކުބްލިޝްޕަ  ޝަންސްންޑޭމެެގ ރެކޮކުމާވާ ކޭސްތަށް މައްސަލަތަްއ ދިލަކަމިސާ  ، ސްތައްޑޭޝަންމެންރެކޮ

 ؟ތޯއް އޮވޭ ހުރަހެ ާގނޫނީލަކަހަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޝާކިރު ޒީނަތު ރޮްގރާމްސްރެކްޓަރ ޕްޑި ޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީެގފެމިލީ ޕްރޮ

ހުރަހެ ނޯާގނޫނީ  މިސަ  ވޭ.އް  ފާހަަގކުރެއްވި ބަމެން  ތްތެރި ޒައްއިށް  ކަލައެކަމަކު  މައްސަލަތަ  ،ރު    ، ކަކީބޮޑެތި 

ބެސްޅުަގނޑުމެއަ ޕްރެކްޓިސަޓްންނަށް  އަދި    ދަށުންއިވާގަ މެންެގ  ޅުަގނޑުއަ  ަގއި އެކީ ެއއާ ހަމަސް  ވެސް    ދުެގ 

  ކެއްލަ މައްސަލަތަކަހަމަކުރެޭވނެ  ހާ  އިއެކީގަ   ތަފްޞީލާ  ، ކުރެވޭނެ ކަހަލަނޫނީ ހާމަ  ލްސްއިޓެ ޑީ  ޭއެގ  ށްންނަމެަގޑުޅުއަ

މޮނިނޫން ބޮޅުަގނޑުމެންވެސް އަ   ރުކުރާއިޓަރ. ދެން މައްސަލަތައް  ފަރާތުން ވަރަށް  ހައި ރިބަލަންޑަށް  ެގ  ސްކު  ، 

މެންެގ  ޅުަގނޑުސަލަތަކަކީ އަ އެކަހަލަ މައް   ،ވީމާއެހެން  .ކަން އިކީ ކޮބަ ޑު މައްސަލަތަކަ ޔާވުން ބޮއްޔާ އެންމެ އަނިނޫނި

 . ތައް ލަ މަްއސަބަހައްޓާ އިރިންަގޒް މޮނިޓްލޯން ހަމަ ކްއޮތޯރިޓީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާއްޔާ ޝުކުރި ހިފާނަންލުވުބައްދަ  މިހާރު  އެހެންވީމަޑު  ނ ޅުަގއަދެ  !  ނިންމާލަން  މިއަދުެގ    ،ވީމާއެހެން  .ން 

  ޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ތި މެން ކޮމިަގނޑުއަޅު  ފަރާތުންޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީެގ  ލީ ޕްރޮފެމެ  ަގއިމުވުލުބައްދަ

ާގންފުޅުބޭ ައދާކުރުމުގައިެގ  ވާޖިބު  އަ  ،އިންތަކާންޖެހުޮގރި  ހު  ނޫނީ  މަަގނޅު އަދި  ލިޑަށް  ތުން ޮގ  ބުނު ޢުލޫމާތު 

އިވެއްޖެ  ާގތް އްޔާ  ފަސްތުރު  ރުފިކަެއއްލައް  ަގނޑަކަށް  ލިބުހާ  މިތިބޭފުޅު  ،މުންޔާ  ތިންނަށް  ދާ  މުންއަދާކުރަ  ހާރު 

އަ އިތުރު  ރުމުަގއިދާކުޒިންމާތައް  ޮގވާހަކަައކީ ؛ބަޖެޓަށް  ބަޖެޓަރީ  އި  އޮތްތުރުތުން  ހުރަހެއް  ލު،  ބޫަގށް  މަކަ   

އޮތްވާހަ ނުދެ  ކަައކީ  މިތްޒައްއި   ެމންެގަގނޑުއަޅު   ،ވީމާއެހެން  .ކެންކަމަށް  މެންބަރުން  ފަހު   ށްމަބައްދަލުވު  ތެރި 

އެހެން  ކޮމިޓީ ޑެލިބަރޭ  އިތަކުގަ ވުން ދަލުބައްެގ  މިކަމަށް  ނިންމާފަހުށްމަކުރުޓްއަދި  ޮގތެއް  ވާނެ  ދަން  ނަވަމުން ހަކަ 

 ނެވީތީ.  ޝުކުރިއްޔާ ވަޑައިެގންޑަށްށް ބޮލާނަން. ވަރައިމަހިސާބުން ނިން ވުން މިއަދުެގ ބައްދަލުޑުމެން މިނ ަގޅުއަ

 

_______________ 

 

 



  

  




