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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގންނެވި އިްއޒަތްތެރި    16ވަނަ އަހަރުެގ    2021`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވަނީ   ކޮމިޓީަގިއ  އަޅުަގނޑާއެކު  ަވުގތު  މި  ދަންނަވަން.  ަމރުޙަބާ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި  هللا ކަނޑިތީމު  ދާއިރާެގ  އިނުގރަިއދޫ  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަހީމް 

މެދުވެރިކޮށް  ޒޫމް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  އަޙްމަދު،  ޙަސަން  މެންބަރު 

ބައި އަޙްމަދު ސަލީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި  އަދި  ވެރިެވވަޑައިަގންނަވާ.  ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާ. 

ޕެޓިޝަނާ  އެން.ޑީ.ޭއެގ  ޗޭންޖު  ކުރަމުންދާ  ައޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތަކީ،  އޮތް  ހިމެނިފައި  ކޮމިޓީަގއި  މި  މިއަދު 

ވަުގތު   މި  މަޝްވަރާކޮށްލުން.  ބައްދަލުކޮށް  ފަރާތްތަކާ  ުގޅުންހުރި  ކަމާ  ކުރިން  އެކުލަވާލުމުެގ  ރިޕޯޓު  ުގޅޭޮގތުން 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް މި ކޮމިޓީއާ ުގޅިވަޑަިއެގން އެބަ އިންނެވި. ައޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނާ ކެޔޮދޫ

ދަންނަވަން.  ަވޑަިއަގތުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  ބޭފުޅުން  ހާޒިރުވެތިްއބެވި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ދަންނަވަން  ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް 

ކޮ ޕެޓިޝަން  އަޅުަގނޑުެމން   .` )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޗޭންޖު  ޝުކުރިއްޔާ.  ދިރާސާކުރަމުންެގންދާ  މިޓީން 

މެންބަރުންގެ  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ދަންނަވާލީ  ބޭފުޅުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ތި  ުގޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  އެން.ޑީ.އޭެގ 

ބައެއް ސުވާލުތައް ވެސް ހުރުމާއެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ރިޕޯޓު އެންމެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓަކަށް ހެދުމުެގ ޮގތުން ތި  

ކަމާ  ބޭ އަދި  މިނިސްޓަރ  ޓަކަިއ  ވަޑަިއެގންދެްއވިކަމަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ބޭނުންފުޅުވާތީ.  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  ފުޅުންެގ 

ުގޅުންހުރި އިދާރާތަކުެގ އެންެމ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޝުކުރުވެރިކަާމއެކު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ނަމުަގިއ  

މަސްތުވާތަކެްއޗަކީ މިއަދު މިއަދުެގ ޖީލަށް ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް  ޝުކުރުއަދާކުރަން. އެނިގަވޑައިަގންނަވާނެ  

ބޮޑު   ޙައްލުކުރަންވެފަިއވާ  އަޅުަގނޑުމެން  ލެވެލްެއއްަގއި  ޤައުމީ  ދެކޭޮގތުަގއި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  މި  މިއީ  ވަބާ. 

ފާ މި ދެއްވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ަވކި މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ލަ

މަސައްކަތެްއ   ކުރަންޖެހިފައިވާ  ުގޅިެގން  އެންމެން  ބަދަލުަގިއ  އިނިގލިދިްއކުރުމުެގ  ދިމާލަށް  މުއައްސަސާއަކާއި 

ޮގތުަގއި. އަދި ޚާްއޞަކޮށް ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްނަމަ މި ބަދަލެއް ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެގނެވޭނީ  

ވާހެން އެންމެން ުގޅިެގން ކަމަށް ވާތީ. އަދި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ އެންމެ ބޭފުޅުން، ތި ބޭފުޅުން ދެއްވާ މިދަންނަ

އަދި   ކޮމިޓީއާިއ  މި  ެގނަުއމަށް  ވެސް  ިއޞްލާޙެއް  އެ  އިޞްލާޙެއްވާނަމަ  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  އަދި  ލަފައާއި 

ތައްޔާރަށް ތިބީ  މެންބަރުން  މަޖިލީހުެގ  ވަރަށް  ރައްޔިތުންެގ  ދަންނަވަން.  ފުރުޞަތުަގއި  މި  ައޅުަގނޑު  ވެސް  ކަން 

މެންބަރުންެގ   އިްއޒަތްތެރި  ހުޅުވާލާނަން  ފްލޯރ  ވަުގތު  މި  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް.  އެންމެހާ  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް 
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ސަސާތަކުން ސުވާލުތަކަށް، ކަމާ ުގޅުންހުރި ސުވާލުތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް. އޭެގ ފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ މުއައް

ވަޑައިެގންނެވި ބޭފުޅުން ވެސް އެ ބޭފުޅަކަށް ދެްއވަން ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދެއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ވަުގތު އަރުވާނަން.  

ޖުމުލަ   ދިުގމިނަކީ  މެންބަރުންނަށް.   1މި ބައްދަލުވުމުެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ހުޅުވާލަން  ފުރުޞަތަށް  އަޅުަގނޑު  ަގޑިއިރު. 

 އަޙްމަދު ސަލީމް، ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި މަޑުކޮށްލަދެްއވާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަެއއް   އަރިހުން،  ބޭފުޅުންެގ  ތިއްބެވި  ވަޑައިެގން  މިައދު  ދަންނަވާލަން  މި  އަޅުަގނޑު  މަޑުކޮށްލަދެްއވާ!  އަދި 

ެވސް ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ   މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއްެގ ޮގތުަގއި

ަވުގތު މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށްދާނީ ހަމަ އަނެއްހެން އޮންލައިންކޮށް ލައިްވކޮށް ބެލޭނެ ޮގތަކަށް.   ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ. މި 

ތު ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އޮތްކަން އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން އެ ަމޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކޮށްލެއްވުުމެގ ފުރުޞަ

 ވެސް ފާހަަގކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ކުރިއަށް ެގންދަވާ! 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި   ކޮމިޓީެގ  މި  ުގޅިެގން  ޕެޓިޝަނާ  އޮތް  ހުށަހެޅިފައި  މި  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ހޯދައިފި.  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް  ިގނަ  ވަރަށް  އެކުަގއި  ދާއިރާތަކާ  ކަމާބެހޭ  މެންބަރުން 

ކޮށްފި ވެސް  ދަތުރުތައް  ިގނަ  ވަރަށް  އެބަ  އަދި  ީމެގން  ކަންތައްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ.   
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ސާފުވަމުންދޭ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ދެންމެ ފައްޓަވަމުން މުޤައްރިރު އެ ވިދާޅުވި ފަދަިއން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިހާރު  

ެއއީ ކުށަކަށް ނުވާނެ. އެއީ މިއަދު  ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އެންމެ ސީރިއަސް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައޭ ދެންނެވުން ވެސް  

މިކަން   ސާފުވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތުަގއި  ދެއްިވ  މަޖިލީހަށް  މިނިސްޓަރ  ހެލްތު  އިއްޒަތްތެރި  ހެނދުނު 

އޮތްލެއް ސީރިއަސްކަާމއި ނުރައްކާތެރިކަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވި ވަރަށް ޅަކުދިން މިހާރު މީެގތެރެއަށް ވަންނަ  

ނެއްކޮޅުން ވަރަށް ުއމުރުން ދޮށީ މީހުން ވެސް މެީގތެރޭަގއި އެބަ އުޅޭ. އެހެންީވމާ، އަހަރުން އަހަރަށް އެ ވާހަކަ. އަ

ރޭންޖު ވެސް ބޮޑުވަމުންދާކަން އެބަ ވިދާޅުވޭ. މީހުންެގ އަދަދު ވެސް، މީެގތެރޭަގިއ އުޅޭ މީހުންެގ އަދަދު ެވސް އެބަ 

ޓީ ވެސް އިތުރުވަނީ. ހަމަ އެއާއެކުއެކީަގއި ިމ ކަމަކަށް މަސައްކަތްކުރާ  ިގނަވޭ. އަނެއްކޮޅުން މީެގ ބާަވތްތަކުެގ ވެރައި

އިތުރުވޭ.   އެބަ  ވެސް  މުަވއްޒަފުން  ހަރަކާތްތެރިާވ  ކަމުަގއި  މި  ިގނަވޭ.  އެބަ  ެވސް  މުައއްސަސާތައް  ދައުލަތުެގ 

ލައަކަށް ޙައްލެއް ނެތް  ސެންޓަރުތައް ވެސް އެބަ ިގނަވޭ. މި ކަމަށް ޝާމިލުވާ އޮފީސްތައް ވެސް އިތުރުވޭ. މަްއސަ

އިނޭގތޯ. ދެން އެހެންވީމާ، ައރަތެއްކަހަލަ ކަމަކަށް މިކަން ެވެގން މި ދަނީ. މިއަދު ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ެއްއ  

ކަމާބެހޭ  އަދިވެސް  އެނގިވަޑައިނުަގންނަވައޭ  ހުންނަނީ.  މި  ހަރުލާފައި  ސިކުނޑީަގއި  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަެއއް 

ެގ އަހަރުތަކުން ފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމުަގއި މި އުޅެނީ. 1970ކަމަށް ޓެކްލްކުރަންވީ ޮގތެއް.  ފަރާތްތަކަށް މި  

މިއަދު އަލަކަށް ނޫން މި މައްސަލައިަގއި ސަރުކާރުން މި އުޅެން ފެށީ. ދެން ބެކްްގރައުންޑުަގއި މި ވާހަކަ ހައިލައިޓް  

ފެންނަ   އަޅުަގނޑަށް  މިކަން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކޮށްލީ  ފެތުރިެގންދޭ. މި  އެބަ  ދާއިރާތަކަށް  އެކިއެކި  ތަފާތު  ޮގތުަގއި 

ކަަމކީ،   ެއއް  ދަންނަވާލާނަން.  ނުކުތާތައް  ބަެއއް  ފާހަަގިވ  ދިޔައިރު  ދިރާސާކުރެވެމުން  މަްއސަލަ  މި  އަޅުަގނޑަށް 

މަސަ ޮގތުަގއި  އޭޖެންސީއެްއެގ  ލީޑު  ކަމަށް  މި  ކަމަކީ،  ދެވަނަ  ތަންފީޛުނުވުން.  ާގނޫނު  ބެހޭ  މި ޑްރަާގ  އްކަތް 

ެވސް  އަދި  ނިޒާމެއް  ރަނަގޅު  ދެވޭނެ  ފަރުވާ  ކަމަކީ،  ތިންވަނަ  ނެތުން.  މީހުން  ޤާބިލު  އެން.ޑީ.ޭއަގއި  ކުރަްއވާ 

އެކި   ރާއްޖޭެގ  ނެތުން  ވަސީލަތްތަްއ  ސެންޓަރުތަކުަގއި  ފަރުވާދޭ  ކަމަކީ،  ހަތަރުވަނަ  ނެތުން.  ރާއްޖޭަގއި 

މަ ކަމަކީ،  ފަސްވަނަ  ހުރި.  މާލެއަށް ސަރަޙައްދުތަކުަގއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިކަން  އަދިވެސް  އުސޫލަކުން  ރުކަޒީ 

ބޭސްވެފައި އޮންނަ އޮތުން. ހަވަނަ ކަމަކީ، އަދި ވެސް، މި އޮތް ކުޑަކުޑަ ޤައުމުަގއި އިނޭގތޯ އަދި ވެސް ރާއްޖެއަށް 

ށުަގއި މި ކަމަށް އެންމެ  މި ތަކެތި އެތެރެކުރުާމއި ވިްއކުމުަގއި މާ ބޮޑު ހުރަސްތަކެއް ނެތުން. ހަތްވަނަ ކަމަކީ، ރަށްރަ

ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަންނުދިނުން.   ކަމަށް  މި  ފުލުހުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ފާރަވެރިވާންޖެހޭ  ބޮޑަށް 

ހަތްވަނަ ކަމަކީ، ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި މައްސަލަތައް ވަރަށް ދިުގލައި ދިއުން. މިނޫނަސް ކިތަންމެ ޕޮއިންޓެއް 

ންނަމަވެސް، މިއީ މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑަށް މި މައްސަލަިއަގއި ފާހަަގކުރެުވނު މައިަގނޑު ސުރުޚީތައް.  ހުރެދާނެ. އެހެ

ޙައްލުކުރެވިދާނެތޯ މިކަން  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ސުވާލަކީ،  ނެތެމުން  ؟ އަޅުަގނޑުެގ  ޖީލެއް  ޖީލަކަށްފަހު  ދަނީ  މި 
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ެގ މީެގތެރޭަގއި  އޮތީ  މި  ބައި  ބޮޑު  ޒުވާނުންެގ  ޮގތް.  ހަލާކުވަމުން.  އޮތް  މައްސަލަތައް  މިދެންނެވީ  ނބިފަ. 

މިނިސްޓަރއަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ސުވާލު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. މިނިސްޓަރ ދެކެވަޑައިަގންނަވާ ޮގތުަގިއ  

 ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ޙައްލުކުރެވޭނެތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެން ިއއްޒަތްތެރި  ހަމަ  މެންބަރަކު  އަޅުަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި  ކޮންމެ  މި  ދަންނަވާލަން.  ޓަކައި  ބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް 

މިނިސްޓަރަށް   އަޅުަގނޑު  އެދެން.  ފެއްޓެވުން  ވިދާޅުވެފަިއ  ނަން  މަޤާމާ  ބޭފުޅެއްެގ  އެ  ފައްޓަާވއިރުަގއި  ވެސް 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމް 

އުފެއްދެިވ   ކުރެްއވި،  ސުވާލު  ތި  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ!  އިނޭގތޯ.  މިނިސްޓަރ  ހެލްތު  ނަސީމް،  އަޅުަގނޑު  އާދެ! 

ޙައްލުކުރެވޭ ކަންތައް  މި  ޔަޤީން  އަޅުަގނޑަށް  ޙައްލުކުރެވިދާނެތޯއޭ.  ކަންތައް  ިމ  ޤައުުމަގއި  މި  ނެކަން.  ސުވާލަކީ 

އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން މި ކަންތައް ޙައްލުކުރެވޭނެކަން. އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅު ތަރުތީބަކުން މި ކަންތައް ެގންޮގސްެގން 

މަސަްއކަތް   އެ  ދުވަސް.  ފެށޭ  ޙައްލުވާން  ިމކަން  އެއީ  ދުވަސް  މަސައްކަތްކުރެވޭ  ުގޅިެގން  މުއައްސަސާތަްއ  ހުރިހާ 

އެނިގވަ  ކުރަނީ.  މި  ބޭފުޅުންނާ އަޅުަގނޑުމެން  އެ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ިމ  މިތާ  ޑަިއަގންނަވާނެ، 

ވަކިވަކިން އަޅުަގނޑު ބައްދަލުކޮށް، މި ކަންތައްތަކާ ބެހޭޮގތުން ވާހަކަދަްއކާ މަޝްވަރާކުރަމުން މި ެގންދަނީ އިނޭގތޯ.  

އެއްބާރުލުމެއް ހުރިހާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަރާތްޕުޅުން  ބޭފުޅުންެގ  ޔަޤީންކަން    އެ  ފުރިހަމަ  ލިބޭނެކަމުެގ 

އަޅުަގނޑުެގ އެބަ އޮތް އިނޭގތޯ. ޚާއްސަޮގތެްއަގއި ޕޮލިސް، ކަސްޓަމްސް، އިމިްގރޭޝަން، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  

ކަންތައް   މި  ެއހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ލިބޭ  ެއްއބާރުލުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާ  މި  އޮފީސް 

އަޅު މޭ  ޙައްލުކުރުމަކީ  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ  ިމ    5ަގނޑަށް  ހަވާލުީވއްސުރެ  މި ކަންތައް  ވަނަ ދުވަހު 

އެންމެން  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ،  ކެރޭނެ  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑަށް  އަލީަގިއ  މަސައްކަތްތަކުެގ  ކުރަމުންެގންދާ 

ދަތުރުކުރެވި  އަާމޒަކަށް  ެއއް  ކިޔައިެގން  ެއކަްއޗެއް  މި އެއްބައިެވެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަނީިވްއޔާ  ކަމަށް  އްޖެ 

ކަންތައް ޙައްލުކުރެވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބީ ތިންހާހެއްހާ މީހުން އިނޭގތޯ މިކަމުަގއި ުއޅޭ. ތިންހާހެއްހާ މީހުން މި  

މީގެ  އިނޭގތޯ.  އެއްޗަކީ  މަިއަގނޑު  މީަގއި  ާވހަކަތައް  ނުރައްކަލުެގ  ހުރި  ިވޔަފާރީެގ  މީެގ  ދެން،    އުޅެނީ. 

ވިޔަފާރިކުރުުމެގ ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ހުރި، ަމުގފަހިވެފަިއ އޮތް ަމުގފަހިވުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ 
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ހުއްޓުމަކަށް ެގންނަން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސަކްސެސިވް ސަރުކާރުތަކުން މި ެއއް ކޮންސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީއެްއ  

ރަކީ ވިޔަފާރިކުރާ ސަރުކާރަކަށް ވެެގން ނުވާނެ. އަނެްއ ސަރުކާރަކީ މި ކަންތައް  މި ކަމުަގއި ެގންުގޅެން. ެއއް ސަރުކާ

ހުއްޓުވަން އުޅޭ ސަރުކާރަކަށް ވެެގން ނުވާނެ. މިހެންނެއް މި ކަމެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ އިނޭގތޯ މައިަގނޑު  

ސީއެއް ޮއވެެގން އެ ޕޮލިސީެގ ދަށުން ޮގތެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ. ކޮންސިސްޓެންޓް ޕޮލި

އިނޭގތޯ   ބޭފުޅުން  ޤާބިލު  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޔަޤީން  ައޅުަގނޑަށް  ވަނީިވއްޔާ  ކުރާކަަމށް  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން 

ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓުަގއި މި ތިއްބެވީ މި ކަންތައްތަކަށް ޓެކްލްކުރަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް، އަޅުަގނޑު  

އިރާންވާ ކަހަލަ ވީޑިއޯ ައޅުަގނޑު ދެކެފިން އިނޭގތޯ އެ ބޭފުޅުން ޕެނިޓްރޭޓް ކުރައްވާފައި އެބަ ހުރި އިނޭގތޯ މި  ހަ

ކަންތައް ހިނާގފައި ހަމަ ހުރިހާ ދިމާލެއްަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ އެ ބޭފުޅުންެގ އިންޓެލިޖެންސާިއ، ެއ  

ދިރާސާތަކާ ހުރި  ކުރަްއވާފައި  އަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުންެގ  އެްއޗަކީ  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  އެްއޗަކުން  ހުރިހާ  މި  އި 

އަމާޒަކަށް   ެއއް  ކިޔަިއެގން  އެކަްއޗެއް  އެންމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރެވެން.  މިކަން  ޓޫލްސް  ހުރި  އެބަ  އަތުަގއި 

ަގނޑުމެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަތުރުކުރެވުނީމަ މި ކަންތަްއ ކާމިޔާބުކުރުމުެގ ފެށުން ފެށޭނީ އިނޭގތޯ. މީެގތެރޭަގިއ އަޅު 

އިމިުގރޭޝަންެގ   ބަލަންޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ެއްއޗެހި  ކަންތައްތަކާ  ސެކިއުރިޓީ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ކަސްޓަމްސް. 

ނެޓްވަރކް އެ އޮންނަ ޮގތް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. އަނެއްކާ ާގނޫނީޮގތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ާގނޫނުތަކަށް 

ލާޙުތައް ެގނައުމަކީ އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ކަންތައްތައް މަުގފަހިވެެގން، ކުރުމަށް މަުގފަހިވެެގންދާނެ ެގންނަންޖެހޭ އިޞް

ކަމެއް ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އެ ކަންތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ތެރެއިން ފެސިލިޓޭޓު ވާން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ  

ކީ. ަވކިވަކިން މި ބޭބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްަވއިެގން ތި ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަ

ޚާއްޞަޮގތެއްަގއި   އިނޭގތޯ.  ކަމެއްހެން  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ވާހަކަދަްއކަވާލެއްވުަމކީ 

ބޭނުމަކީ އެންމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހެން.  ސަރވިސަސް  ޕޮލިސް  ކަސްޓަމްސް،  ވަބާއިން  އިމިުގރޭޝަން،  މި   

މިހާރު  ކޮިވޑަށްވުރެ.  މި  ކަެމްއ  ބޮޑު  މާ  އިނޭގތޯ.  ކަމެއް  ބޮޑު  މާ  މިއީ  ސަލާމަތްވުން.  އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއަދުެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ މީތު ފެތުރިފައި އޮތް މިންވަރާިއ،  

މިންވަރާިއ، ކުޑަކުދިން މި    ފުޅާވެެގންދާ  ދެކެވިފައި  އަޅުަގނޑުެމން މިއަދު  ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް  އެ  ބޭނުންކުރާޮގތާއި 

ނަާގނަން  ލީޑު  ކަންތައް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ެއހެންވީމާ،  ކަމަކީ.  މި  ކަމެއް  އުޅޭ  ހިސާބުަގިއ  ބިރުަގންނަ  އޮތީ. 

ކުރިއަ ކަންތަކައިެގން  މި  ލީޑުނަަގއިެގން  އެން.ޑީ.ޭއއިން  ައޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުންެގ  އިނޭގތޯ.  ހުރިހާ  މި  ށްދާނަން. 

އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމާ ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުެގ އެްއވެސް ޝައްކެއްނެތް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  

މި   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކޮށްދެްއވުަމކީ  ފެސިލިޓޭޓު  ކަންތަްއތައް  އެ  ހިއްސާކުރީމާ  އަޅުަގނޑުެމން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި 
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ހިތްވަރަކަށްެވެގން  ކަންތައް އިތުރު  ލިބޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް  ކަންތައްތައް  މަުގފަހިވެެގން   

 ދާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅުންހުރި ސުވާލަށް އެހެން ފަރާތަކުން ވެސް ޚިޔާލެ  ްއ  ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. އަޅުަގނޑު މި ސުވާލާ ުގޅިެގން 

 ނުވަތަ މަޝްވަރާެއްއވީމަ، ައޅުަގނޑު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރއަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ކޮމިޓެީގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދެންމެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަދި މި 

މިދިޔަ   ނުކުރާވަރަށް  ތެރޭަގިއ  އަހަރެްއެގ  އެތައް  ފާއިތުވެދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން  ފަދަިއން  ފާހަަގކުރެްއވި  ވެސް 

ކެތީެގ މަްއސަލައަށް ޙައްލުހޯދުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަހަރެއްހާ ދުވަހު މަސްތުވާތަ  2ާގތްަގނޑަކަށް  

ރިޕޯޓުކުރެވެމުން  ދޭތެރެދޭތެރެއިން  ވެސް  މީޑިއާަގއި  ފާހަަގކުރެްއޭވނެ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ދެން،  އަންނަނީ.  މި 

މާ އަޅުަގނޑުެމން  ފެށިެގން  މަހުން  ނޮވެމްބަރު  އަހަރު  މިދިޔަ  ޮގތެްއަގިއ  ޚާްއސަ  ސަރަޙައްދުަގއި  އާދޭ.  ލެ 

ހަރަކާތްތެރިާވ   ޓަކައި  ބޭނުންކުރުމަށް  ޭއެގ  ވިޔަފާރިކޮށް  ޭއެގ  ތަންތަނުަގއި  ެއކި  ޕެޑްލްކޮށް،  މި  މަސްތުވާތަކެތީެގ 

އަހަރުެގ   މިދިޔަ  ެއޮގތުން  ފަށާފައިވާނެ.  ައޅަން  ފިޔަަވޅުތަކެއް  ވެސް  ޓަކައި  ހުއްޓުވުމަށް  ހަރަކާތްތެރިވުން 

ހަކަށް މީހުންނަށް ފުލުހުން މަުގމަތިން ބައްދަލުވެ މި ތަންތަނުން 1022 މިއަދާ ހަމައަށް  ނޮވެންބަރުން ފެށިެގން ޮގސް

ދިމާވެފައިވާނެ. ެއއީ ހަމައެކަނި މާލެ ސަރަޙައްދުަގއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް. މިދިޔަ  

މީހުން ތަފާތު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ުގޅުންހުރި   8937ކަށް  އަހަރު ދުވަހުެގ ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް ބަލާއިރު ާގތްަގނޑަ   5

ތަފާތު އެކި ބާވަތްބާވަތުެގ ކުށްތަކާ ުގޅިެގން ފުލުހުންެގ ހަްއޔަރަށް ެގނެވިފަިއވޭ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިރާސާތަކުން 

 ވެސް އިތުރުވަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ ރާއްޖޭަގއި މި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ނިސްބަތް

ވަނަ    2020މީހުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިާވއިރުަގއި    493ވަނަ އަހަރު އަލަށް    2019އަންނަކަން.  

ފަރާތަކުން މަސްތުވާތަކެތީެގ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއަށް ވަދެފަިއވާކަން ފާހަަގކުރެޭވ. މީެގ އިތުރުން   516އަހަރު އަލަށް  

އަޅުަގނޑުމެންނަ ދެންމެ ދެން  ކަންތައް،  ޓްރެފިކިންގ  އަޅުަގނޑުމެން  ޝަރީޢަތް  ދެން  މީެގ  ފާހަަގކުރެވެނީ،  ށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ކުރެއްިވ ސުވާލު، ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގިއ އަދިވެސް އެތެރެވުމާ ިމ ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓުވުމަށް  

އެ ފާހަަގނުކުރެވޭ.  ބޮޑަށް  އެހާ  އަދިވެސް  އެޅޭތަން  ފިޔަވަޅު  ާގތްަގނޑަކަށް  ޓަކައި  ފާއިތުވެދިޔަ    2ހެންނަމަވެސް، 



 2021 ސެްޕޓެންބަރު 15             ވަނަ ބައްދަލުވުން   16ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  
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އަހަރެއްހާ ދުވަހު ެއއްޓަނާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ، ޓަނެއް ހަމަވާ، ޓަނަކާ ާގތްކުރާ އަދަދަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  

މިހާތަނަށް   ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެން  2018ވާނީ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލަިއަގތްފަ. އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި  

ނިންާމ  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތަކެއްެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ވެސް  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުެގ  ޓްރެފިކިންގެގ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

% ޖެހެނީ  ދަންނަވާލަން  ައޅުަގނޑު  ޭއެގތެރެއިން  ވަނީ.  ހުށަހެޅިފައި  ވެސް  ވަނީ  19ޝަރީޢަތަށް  މި  ކޭސް  ެގ 

% ނިމިފަ.  ޮގތެއް  ވ81ެޝަރީޢަތުން  އަދި  ކޭސް  ނުނިމި. ެގ  ޮގތެއް  އޭެގ  ނުަވތަ  ޝަރީޢަތްނުކުރެވި  ހުރީ  ސް 

ފަރާތެއްެގ    89މީހުންެގ މައްޗަށް ކުރެވޭ،    89މައްސަލައެްއެގ    20މީެގތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ ޓްރެފިކިންގެގ ބޮޑެތި  

ެގ ޑްރަްގސް  ކިލޯ   413ކޭސްއަށް ބަލައިލާއިރު ެވސް ާގތްަގނޑަކަށް    20މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވިފަިއވާ ަމއްސަލަތައް. މި  

ފަރާތްތަކުެގ   ތުހުމަތުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ޝާމިލުވި  ެއތެރެކުރުމުަގއި  ނުވަތަ  އެތެރެކޮށްފަިއވާ 

މިދިޔަ   މިހާތަނަށް  ދަންނަވަނީ.  މި  ބަލާއިރު    3މައްސަލަތައް  ޓްރެފިކިންގެގ    323އަހަރަށް  ޑްރަުގ  މައްސަލަ 

ތަޙުޤީޤުކޮށް ައޅުަގނޑުމެން  ބައެްއކަހަލަ ހުށަހެޅިފައިވޭ  އަދިވެސް  ތެރޭަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންނަމަެވސް،  ފަ. 

ޗެލެންޖަސް އެބަ ހުރި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާަގއި ތާށިވުމާިއ، ލަސްވުމާ މި ކަންކަމާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ  

ޑް އަދި  ޕީ.ޖީ  މިނިސްޓްރީ،  ހެލްތު  މިހާތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެ  ރަުގއިޝޫސްތައް.  ން.ޑީ.އޭާއއެްއކޮށް  ކޯޓާ، 

ފަރާތް ހިމެނޭ  މައްސަލަތަކުަގިއ  މަސްތުވާތަކެތި  މަސައްކަތުަގއި  މިދިޔަ  ތަކުެގ  ކުރަމުންދާ  ލިސްޓެއް    3މާސްޓަރ 

މީހުން، އެ ދިވެހިން ހިމެނޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް   3348އަހަރަށް ބަލައިެގން ތަްއޔާރުކުރެވުނުއިރުަގިއ، އެ ލިސްޓުަގިއ 

ފަރާ މި  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަަގކުރެވޭ.  ފަރާތްތައް.  ވަންނަންޖެހޭ  ތެރެއަށް  މީެގ  ފަރުވާާއއި  މީަގއި  ތްތަކަކީ 

އެކަށީެގންާވ   އެންމެ  އަދިވެސް  ކަންތައްތަކުަގއި  ހިންަގންޖެހޭ  ޓަކައި  ރިޑަކްޝަނަށް  ޑިމާންޑް  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ރާތްތަކަށް ވެސް އެކަށީެގންވާ އެ ޕްރޮސެސް  ޮގތަށް އެ ކަންކަން ނުދާތީވެ އޭަގއި ވެސް ޗެލެންޖުތަކެއް ހުރީމަ، މި ފަ

ތެރެއިން ކަންކަން ކުރެވިެގން ނުދާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންެގ މީެގ ޚާއްޞަކޮށް މިއަދުެގ  

ދެވިފައިވާނެ  އިންސްޓްރަކްޝަނެއް  ކްލިއަރ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ލީޑަރޝިޕުން،  ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ 

އިތުރަށް އަޅުަގ ތަޙުޤީޤުތައް  އަދި  އޮޕަރޭޝަންތަކާއި  ހިންާގ  ުގޅިެގން  މަސްތުވާތަކެއްޗާ  ތެރޭަގއި  ނޑުމެންެގ 

ދެ   މިދިޔަ  ިއސްނަަގިއެގން  ފުލުހުން  އަންނައިރުަގިއ،  މަސަްއކަތްކުރަމުން  ލެވެލްަގއި  އެކި  ޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް 

މަސައްކަތްތަކެއް ޚާއްސަ  ިގނަ  ވަރަށް  ތެރޭަގއި  އަދި ކަމާ އަހަރު  ކޮށް ނެޝަނަލް ޑްރަުގ ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލާއި 

މި   ޚާއްސަކޮށް  ޓަކައި  ެއ ކަމަށް  އަންނަނީ. އަދި  މި  ކުރެވެމުން  ެއއްކޮށް   12ުގޅުންހުރި ލައިން މިނިސްޓްރީތަކާ 

ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން  ދަށުން  ބެލުމުެގ  އެން.ޑީ.ސީ.ސީެގ  އެކުލަވާލައިެގން  ޕްލޭނެްއ  އެކްޝަން  ިގނަ  ޕޮއިންޓު   

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން މި އަންނަނީ. އަދި އެކަން ކުރަމުން ވެސް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭަގިއ  



 2021 ސެްޕޓެންބަރު 15             ވަނަ ބައްދަލުވުން   16ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

8 

 

ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  އޭެގ  ބާރު  ލިބިފައިވާ  ާގނޫނުން  އޮތް  މި  މިހާރު  މަސްތުވާތަކެތީެގ  ވަނީ.  މި  ޮގސްފައި  ވެސް 

 ސާފުކޮށް ދީފަިއ އޮންނަ އިންސްޓްރަކްޝަނެއް. އަދި އެކަން އެޮގތަށް ކުރަމުން ބޭނުންކުރުމަށް އެއީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ާގތްަގނޑަކަށް   މަސްތުވާތަކެތީެގ  ެވސް  މިހާރު  އެބައާދޭ.  އެ   44ވެސް  ިވއްކުާމއި،  މާލޭަގއި  ލޮކޭޝަނެއް 

ާގތް މިހާތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  ތަންތަން  ހުރި  ޮގތަށް  މަުގފަހިވާ  ހުރިހާ  30ަގނޑަކަށް  ބޭނުންކުރުމަށް   ،

ހިންުގމުަގއި   ތަންތަން  މި  ނުވަތަ  ފަރާތް  ވެރި  ތަންތަނުެގ  މި  ދެން،  ބަންދުކޮށްފަ.  ވަނީ  ހަމައަށް  ރެއާ  ތަނެއް 

ފަރާތްތަކާ   ެއ  ހިންާގތީެވ  ތަންތަން  މި  ތަންތަނާއި،  މި  ނުވަތަ  އެޅުން  ފިޔަވަޅު  ދޭތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކާ  ޝާމިލުވާ 

އަމުރެްއެގ ކޯޓު  އެބަހުރޭ. ދޭތެރޭަގއި  ހުރަސްތަކެއް  ޓަކައި  ބަންދުކުރުމަށް  ތަންތަން  އެ  ނަމަވެސް  ތެރެއިން   

އަޅަންޖެހޭ  އެ  ބޭނުންކޮށްެގން  ބާރުެގ  ލިބޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގނޫނުން  ބެހޭ  މަސްތުވާތަކެއްޗާ  އެހެންނަމަވެސް، 

ޓަކައި ފެސިލިޓޭޓުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާ މެދު   ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު އަޅަމުން ެގންދަނީ. ދެން، މި ތަންތަން އޮޕަރޭޓުކުރުމަށް

އޭެގ  މިހާތަނަށް  ެއޮގތުން،  ތައްޔާރުވަމުން.  ދަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ޓަކައި  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަތައް 

އިތުރު   އަދި  ހުށަހެޅިފައިވޭ.  މައްސަލަ  އެއް  ޝަރީއަތަށް،  ވަނީ   4މައްސަލަތަކެއް  މިހާރު  ވެސް  މައްސަލަެއއް 

އެ  ފާހަަގކޮށްލަން ފޮނުވިފަ.  އަޅުަގނޑު  އަދި  ފިޔަވަޅެއް.  އަންނަ  އަޅަމުން  ތެރޭަގއި  މީެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ެވސް  އީ 

އިސްކޮށް    2019ބޭނުން،   އެންމެ  ޓްރެފިކްކުރުމުެގ  މަސްތުވާތަކެތީެގ  ޖުމުލަ  މިހާތަނަށް  ފެށިެގން  އަހަރުން  ވަނަ 

ޤީޤުކޮށްފައި ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ޝަރީއަތަށް ނެޓްވަރކެްއެގ މައްސަލަ ފުލުހުންވާނީ ތަޙު   12ހަރަކާތްތެރިވާ  

ފާިއތުވި   އާދެ!  މައްސަލަތަކުަގިއ    10ހުށަހެޅިފައިވާނެ.  މި  ފުލުހުން  ޮގތުަގއި  ަމސްތުވާތަކެތީެގ  ދުވަހު  އަހަރު 

ޑިސެންބަރު   އަހަރުެގ  މިދިޔަ  ހުރުމުން  ނައްތާނުލެވި  މަސްތުވާތަކެތި  ނިޔަލަށް  31އަތުލަިއެގންފަިއވާ  ވާނީ  ެގ   

ކުރުމުަގއި   މިކަން  އަދި  ނައްތާލާފަ.  ވާނީ  މަސްތުވާތަކެއްޗެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ެގނެވިފައި  ދަށަށް  ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ 

ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޓްރާންސްޕޭރަންޓުކުރުމުެގ މަޤްޞަދުަގއި އާންމު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަިއެގން މި ކަން ކުރުމަށާއި 

ފެށިެގ  2019އަދި   އަހަރުން  މި ވަނަ  އައިސް  ފަހަކަށް  މި  ފަށާފައިވާއިރުަގިއ  ކުރަން  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ން 

ެވސް   އިންތިޒާމު  ޓެސްޓުކުރުމުެގ  ަމސްތުވާތަކެއްޗެއްކަން  ކޮންބާވަތެްއެގ  ެއއީ  ސަިއޓުަގިއ  ނައްތާލާ  މަސްތުވާތަކެތި 

ފުރު ބޭފުޅުންނަށް  ތަނަށް ވަޑައިަގންނަވާ  އާންމުކޮށް އެ  ކަންކަން  އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ އެ  ހުޅުވާލަިއެގން އެ  ޞަތު 

ފުދޭވަރެއްެގ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލާއިރުަގއި  ކަންކަމަށް  މި  ޮގތެއްަގއި  ޖުމުލަ  އެހެންީވމާ،  ެގންދެވިފަ.  ކުރިއަށް 

ވާންޖެހޭ.   ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ކަންތައްތައް  ިގނަ  ވަރަށް  އެބަހުރި  އަދިވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވޭ.  މަސައްކަތެއް 

އަ އިސްކަންދޭ  ދެން،  ތަޙުޤީޤުކުރުމުަގއި  މައްސަލަތައް  ވެސް  މިހާރު  ެއއީ  ފޯކަސް  އެއް  މަިއަގނޑު  ޅުަގނޑުމެންެގ 

ކުރާ   ދާއިރާެއްއަގއި  ފުޅާ  ވިޔަފާރި  މީެގ  އެތެރެކޮށް  ރާއްޖެ  ނުވަތަ  ޓްރެފިކްކޮށް،  މަސްތުވާތަކެތީެގ  މިީއ  ކަމެއް 
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ވެސް   ިއންވެސްޓިޭގޝަންތައް  ފައިނޭންޝަލް  ބެލުާމިއ  ފަރާތްތަކުެގ  ކަންތައްތައް  މާލީ  ފަރާތްތަކުެގ  މި  ެގންދިއުން. 

މަސައްކަތްތަކެއް   އިތުރު  ޓަކަިއ  ދަުއވާކުރުމަށް  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ  މި  ކުށްތަކަށް  ފަދަ  ލޯންޑަރިންގ  މަނީ  އަދި 

ތަކެްއޗަށް. ޭއަގިއ    ކުރެވެމުންދޭ. މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ފޯކަސް މި އޮންނަނީ ކޮމޮޑިޓީއަށް، އެ ެގންނަ

ފައިސާއަށް.   ހުރި  ފަހަތުަގއި  މީެގ  ފޯކަސްކުރަނީ  މި  ޖަްއސާ  މައްޗަށް  މަރުހަލާއެއް  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު 

ކައިރިން   ވަރަށް  އެކީަގއި  އޮފީހާ  ޕީ.ޖީ  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ސަމާލުކަެމއްދީެގން  ޚާއްޞަ  ވެސް  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ، 

ކުރެވެމު ކުރިން  މަސައްކަތްތަކެއް  ހަމަ  ވެސް  މަސައްކަތެއްކުރާއިރު  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ންދޭ. 

ެއ   ވެސް  މިނިސްޓަރު  ހެލްތު  ދެން،  އެބަހުރި.  ޗެލެންޖަސްތަކެއް  ކުރަްއވާހެން  ތި  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ފާހަަގ، 

ނަލީ މިއަށް އެޑްރެސްކުރުމަށް ޓަކައި  ވިދާޅުވާހެން ައޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރާއިރުަގއި ކޮން ޮގތަކަށްތޯ ނެޝަ

އަޅުަގނޑަށް   ެވސް  ބަލާއިރުަގއި  ރިޑަކްޝަނަށް  ސަޕްލައި  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ތަރުތީބުވާންޖެހޭނީ.  ރަނަގޅު  އެންމެ 

ތެރޭަގއި  މީެގ  ޑިސްރަޕްޓުކުރަންޖެހެނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ސަޕްލައި  މިސާލަކަށް  ރާއްޖޭަގއި  މިއީ  ފާހަަގކުރެވެނީ 

މުއައްސަސާތަކެއް  ނެޝަނަލް   ހުރިހާ  މި  އިމިްގރޭޝަން  ސަރވިސް،  ކަސްޓަމްސް  ކޯސްޓުާގޑު،  ފޯސްެގ  ޑިފެންސް 

ވެސް މީެގ ތެރޭަގއި ހިމެނެންޖެހޭ. ދެން، މި މަލްޓި އެޖެންސީ ފްރޭމްވަރކެްއެގ ތެރެއިން މި ކަންކުރަން ބަލާއިރު  

ފާހަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިސާލަކަށް  ޗެލަންޖަސް.  އަދިެވސް  ބޯޑަރަގއި،  އެބަހުރޭ  މިސާލަކަށް  ަގކުރެވެނީ 

އަދި   ނަމަވެސް  ކަނޑުެގމަުގން  ެއއީ  އަދަދެްއެގ،  ިގނަ  އެތެރެކުރާ  މި  ތެރެއިންލާފައި  ބޯޑަރތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ައޅުަގނޑު   އިޝޫސް.  އެބަހުރި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  ޓަކައި  ދެނެަގތުމަށް  އެްއޗެހި  މި  ނަމަވެސް  މަުގން  ވަިއެގ 

އި މި  ެއ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މީޓިންގަގިއ  އެން.ޑީ.ސީ.ސީ  އެންމެފަހުެގ  ދުވަސްކޮޅެްއވެއްޖެ.  ނަާގތާ  ޝޫ 

ވާހަކަ ދައްކައިފިން. އެއަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ނައިބު ރައީސްެގ ބެއްލެމުެގ ދަށުން އެން.ޑީ.ސީ.ސީ ތެރެއިން  

ަގއި ވެސް މި މަތީ މަޝްވަރާކޮށްެގން. ޚާއްޞަކޮށް މިީއ  ވެސް މަސަްއކަތްތަކެއް އެބަކުރެވޭ، ސަރުކާރުެގ މަތީ ލެވެލް

އެކްސްރޭ ނުވަތަ ސްކްރީނިންގ ކޭޕަބިލިޓީސް. އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ މިސާލަކަށް އެސް.އޯ.ީއއަކަށް ބަރޯސާެވެގން 

ކޭޕަބިލި ހުންނަންޖެހޭ  އެ  މަސައްކަތުަގއި  އެންފޯސްމަންޓު  ނުުގޅޭ  ޕްރޮޓެކްޝަނާ  ބޯޑަރ  ނެޝަނަލް  ޓީސް  ތިބެން 

ތިބެންޖެހެނީ.   މި  މަޑުކޮށްލައިެގން  ވަންދެން  ދުވަހެއް  ބޭންދޭނެ  މެޝިނެއް  އެ  ކުންފުންޏަކުން  އެ  ޓަކައި.  ހޯދުމަށް 

ޮގތަކީ، ރާއްޖޭަގިއ އެތެރެވެެގންނުވާނެ އެތައް ބާވަތެްއެގ ެއއްޗެއް އެތެރެވުމަށް ޓަކަިއ   އެހެންވުމުެގ ސަބަބުން މިވާ 

ވީމާ، ެއކަން ެއޮގތަށް ކުރަން އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ެއއީ  ދޮރުހުޅުވިފައި އެބަޮއވޭ. އެހެން 

ެއތެރެވުމަށްފަހު އޭެގ ފަހަތުން  ެއއީ. އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ަވރަކަށް މި މަސްތުވާތަކެތި  ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް 

ހަރު ެއއަށް  މަުގތައް  ހުންނަ  މި  އެތެރެވާން  ވިޔަސް،  ކަމުަގއި  ވަންޏާމު  ދުވި  ކަމަށް  ނޭޅިއްޖެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ދަނާ 
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ޗެލެންޖެއް އޮތްތަނުަގއި  ރާއްޖޭަގއި  ؛ ކުރިއަށް  ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  ދެން  އަޅުަގނޑު  އެއާއެކީ  ހަމަ  ދެން، 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ރީވިޒިޓުކުރަންޖެހޭ މި އޮނިަގނޑު މި އޮންނަނީ ކިހިނެއްތޯ. އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ފްރޭމްވަރކް  

ލައިން   މި މިސާލަކަށް  ކިހިނެއް،  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  އެންފޯސްކުރުމަކީ  ބޯޑަރ  ކިހިނެއްތޯ.  އޮންނަނީ 

ބެހިފައި   މި  ތަންތަނަށް  އެކި  އޮންނައިރުަގއި  މިނިސްޓްރީތަކެއް  އެތައް  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިނިސްޓްރީތައް 

ަގަވރމެންޓެއްެގ ތެރޭަގިއ ހިނަގންޖެހޭ ލެވެލަށް ކޯޑިނޭޝަން  އޮތީމަ ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކުޑަކުޑަ  

ހިނުގމަށް ޓަކައި ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިވޭ. މިސާލަކަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ދަށުަގިއ އިމިްގރޭޝަން، ޑިފެންސް  

 ފުލުހުން، މިނިސްޓްރީ ދަށުަގއި ކަސްޓަމްސް، ހޯމް މިނިސްޓްރީ ދަށުަގއި ކަރެކްޝަންސް، ހޯމް މިނިސްޓްރީ ދަށުގައި

މިކަން  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  ދައުލަތުަގއި  ދިވެހި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިއަދު  އެއީތޯ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮެވއްޖެ  ޮގތަށް  މި 

ަގވަރމެންޓެއް   ކުޑަކުޑަ  އުޅެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކީ.  އޮންނަންޖެހޭނެ  ފަރުމާކުރެވިފައި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލީ 

ނެއް ުމއައްސަސާއާ ދޭތެރޭަގއި މިކަހަލަ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސްއާ ުގޅޭ ނުވަތަ މި ތެރޭަގއި ވެސް އެއް ުމއައްސަސާ އަ

އެހެންވީމާ،   ދިމާވާތީ.  ޗެލަންޖަސް  ިގނަ  ވަރަށް  ކަންތައްތަކުަގއި  ުގޅޭ  ެއންފޯސްމަންޓާ  މިކަހަލަ  އަދި  ކްރައިމްާއއި 

ކުރެވޭ އެއީ ެވސް، ެއއީ އެންމެ ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑުމެން ރީވިޒިޓުކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލު 

ކަންކަން   މި  ހުރި  ތަރައްޤީވެފައި  އެހެން  ތަންތާނަގއި  އެހެން  ދުނިޔޭެގ  ފެނޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  މޮޑެލްތޯ. 

އިތުރަށް   ކަންކަމަށް  މި  އަންނައިރުަގއި  ތަރުތީބުކުރަމުން  ކަންކަން  ލިބުމަށްފަހުަގއި  ފިލާވަޅުތަކެއް  އެތައް 

ކުރެިވެގން އަންކަން. ކިހިނެއްތޯ އެންމެ ރަނަގޅަށް ތަރުތީބުކުރެވެންޖެހޭނީ ހޯމް ލޭންޑުެގ ޕްރޮޓެކްޝަނަށާިއ،  ރިޢާޔަތް

ނުވަތަ   ތަރުތީބުވެފައި  ބައްޓަންވެފަިއ،  މުއައްސަސާތައް  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  ސެކިއުރިޓީައށް  ޑިފެންސަށާއި، 

މި ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރެިވ، ދެން ހަމަ އެއާއެކީަގއި ޑިމާންޑު  ފްރޭމްވޯކެްއެގ ޮގތުަގއި އޮންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ،  

ރިޑަކްޝަނަކީ ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެއަށް ަވރަށް ިގނަ ދުވަސްވެފައި އޮތް އަދި ޙައްލުތަކެއް އިތުރަށް  

ފަރާތްތަ ކޮމްޕިޓެންޓު  ކަމަށް  އެ  ތަނުަގއި  މި  އެހެންވީމާ،  ދާއިރާއެއް.  ހޯދަންޖެހޭ  އެކީ މިހާރު  ތިބުމާ  ވެސް  އް 

އިސް  އެންމެ  ޚިދުމަތުެގ  ފުލުހުންެގ  ގައިމުވެސް  ހަމަ  ނެތިން.  ވާހަކަދަްއކާކަށް  މާކަބޮޑަކަށެއް  ެއއަކަށް  އަޅުަގނޑު 

ހައިސިއްޔަތުންއޮފިސަރެގ އަހަރެްއަގއި      އެތައް  ފާއިތުވެދިޔަ  ޔަޤީންކަމަކީ،  އެރުވޭނެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑަށް 

އަޅުަގ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނުކުރާވަރަށް  ކުރަމުން.  މަސައްކަތްތަކެއް  އަންނަނީ  މި  ޚިދުމަތުން  ފުލުހުންެގ  ނޑުމެންެގ 

ިމ   ޕްލޭނުަގއި  ކަނޑައަޅާފައިާވއިރުަގއި    6ސްޓްރެޓެޖިކް  އޭރިއާ  ހަިއ    5ޕްރިއޮރިޓީ  އެންޑް  ވޮލިއުމް  އަހަރަށް 

ދެކޭޮގތުަގއި   އަޅުަގނޑު  ޕްރިއޮރިޓީ.  ެއއް  ކްރައިމަކީ  މައްސަލަެއްއ  އަ  40އިމްޕެކްޓު  ިގނަދުވަސްވީ  ހަރަށްވުރެ 

ެއއީ   ޖީލަކަށް މީެގ އަސަރުކުރާތީެވ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް މަސްތުވާތަކެތީެގ ސަބަބުން އެތަްއ 
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ކޮބައިތޯ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކަން  މި  ތިބޭއިރު  ާގއިމުވެ  ފުލުހުން  ތެރޭަގއި  އަތޮޅު  ދެން،  ޮގންޖެހުމެއް.  ބޮޑު    ވަރަށް 

ެއީއ   ޗެލެންޖަސްއަކީ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ތެރޭަގިއ  އަތޮޅު  ދެން،  ތެރޭަގއި.  އަތޮޅު  ޗެލަންޖަސްތައް  އެބަހުރި  ހުރަހަކީ. 

ނެތުން.   ކަމަށް   103ރިސޯސް  އެ  ފުލުހުން  ނިސްބަތާއި،  ތިބޭ  ފުލުހުން  އެ  ތިބޭއިރުަގިއ  ފުލުހުން  ރަށުަގއި 

ކަންކަ އަޅާލާ  ކަންކަމާ  ެއ  މިންވަރާ  ބަލާ ތަމްރީނުވެފައިވާ  ކަންކަން  އެ  އަލުން  އަންނަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ން، 

ސެޕްޓެންބަރު   ހަރުދަނާކޮށް   27ތަރުތީބުކުރަމުން.  އިތުރަށް  ތެރަޭގއި  އަތޮޅު  ޚިދުމަތް  ފުލުހުންެގ  ދުވަހަކީ  ވަނަ 

ލާޒިމުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގނޫނުން  ެއއީ  ދުވަސް.  އަޅާ  ބިންާގ  ބޮޑު  އެންމެ  ޓަކައި  ޮގތަށް  ހިންުގމަށް  ވާ 

ިއތުރަށް   ބަހާލެވި،    5ތަރުތީބުކުރެިވެގންދާއިރުަގއި  ސަރަޙައްދުތައް  މި  ރާއްޖޭެގ  ރީޖަނަކަށް   5ރީޖަނަކަށް  ޕޮލިސް 

ބަހާލެވި އެ ޕޮލިސް ކޮންމެ ރީޖަނެއްަގއި އަތޮޅު ލެވެލްަގއި ހިންަގންޖެހޭނެ ފެންވަރު ކަންތައްތައް ދެނެަގނެވި އަދި ެއ  

ވަސީލަ ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްތަކެްއ  ކަންކަމަށް  ތައްޔާރުވެ  އަންނަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ާގއިމުކުރުމަށް  ތްތައް 

ކުރަމުން. އޭެގފަހުަގއި އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ މާލެއެކޭ އެއްފަދައިން އަތޮޅު ތެރެއަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

މަސްތުވާތަ މިވާ  މެދުވެރިވެފައި  ޮގންޖެހުންތަކެއް  ސަބަބުން  އިތުރު  އޭެގ  ޙައްލުތަކެްއ،  ިއތުރު  ކަންތައްތަކަށް  ކެތީެގ 

ެއއާެއކީަގިއ   ހަމަ  އެއީ،  ތެރެއިން.  މަސައްކަތުެގ  ފުލުހުންެގ  އެޅިެގންދާނެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފިޔަވަޅުތަކެއް 

ތެރެއިން   އޭެގ  ވެސް  ހަރުދަނާކަން  އިތުރު  މަސަްއކަތްކުރާނެ  ައޅުަގނޑުމެން  އެކީަގއި  ކައުންސިލުތަކާ 

ވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އަނެއްކާެވސް ހަމަ ކޮމިޓީއަށާއި އަދި  ތަޢާރަފު

ވެސް ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ައއްސަވާ  އަޑުއެހުން  ކޮމިޓީެގ  މި  ޮގތެއްަގއި  މުއަްއސަސާެގ    ޖުމުލަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ދެކޮ މަސްތުވާތަކެްއޗާ  ޔަޤީންކަމަކީ،  އަރުވާ  އެންެމ  ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުމެން  މިީއ  މަސައްކަތްކުރާކުރުން  ޅަށް 

އިސްކަމެއްދީެގން ކުރާ އެއް ދާއިރާ. އެހެންވީާމ، މި ކަން ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓްރެކް ރެކޯޑު މިދިޔަ ދެ  

ޕްރޮސެ  މައްސަލަތަކާއި،  ހުރި  ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮއންނާނެ.  ފެންނަން  ތެރޭަގއި  ކިއުޝަނަށް  އަހަރު 

ކަުމެގ   މި  މަުގމަތީަގއި  ވެސް  މިހާރު  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި،  އަތުލަިއެގންފައިވާ  މައްސަލަތަކާއި،  ހުރި  ފޮނުވާފައި 

ތަކުރާރުކޮށް   ކަމަކީ  ކުރިމަތިވާ  މީހުންނަށް  އުނދަުގލެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ސަރަޙައްދުެގ  މާލެ  ވެސް  މިހާރު  ސަބަބުން، 

މީހުން.   އަރަިއަގންނަ  ާގތްަގނޑަކަށް  ކުށްތަކަށް  ފާހަގަވޭ،   84މިއީ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މީހުން 

ނެުގން،   ފޯނެއް  ވަދެ  ެގައކަށް  ކޮންމެެވސް  ފަރާތްތަކުން،  ކުށްކުރާ  ތަކުރާރުކޮށް  ކިޔާ،  މި  ރެސިޑިވިސްޓުންނޭ 

ވާތަކެްއޗަށް ދެިވ  ކޮންމެވެސް ފިހާރައަކުން އެްއޗެއް ނެުގން، މިއީ ހަމަ ިގނަ މީހުންނަކީ މަސްތުވާތަކެތީެގ މި މަސްތު

ބަންދެްއަގިއ   އެބަހުރި.  މައްސަލަތައް  ހިނަގންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުެގ ޝަރީައތްތައް  މި  ދެން،  ފަރާތްތައް.  ތިބި  ހިފާފައި 

ތެރޭަގއި   ހަފުތާއެއް  ދެ  ހަފުތާެއއް  އޮތް  ކުރިއަށް  ެވސް  ދޭތެރޭަގއި  މީސްމީހުންނާ  މި  މީހުން.  ތިބެންޖެހޭ 
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ފިޔަަވޅު އިތުރު  ސަރވިސްއާެއކު  އަޅުަގނޑުމެން  ކަރެކްޝަނަލް  އޮތީ.  ހުޅުވިފަިއ  މިހާރު  މަުގ  އެޅޭނެ  ތަކެްއ 

ހުރި   މި  މިހާރު  މިހާރުންމިހާރަށް  މަުގތައް  މާލޭެގ  ެގންދަން.  އެބަ  ކުރަމުން  އެބަ  މަސަްއކަތްތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން 

އެ ހެދޭތޯ.  އިތުރަށް  ތަނަކަށް  ރައްކާތެރި  އެ  ސަލާމަތްކުރެވި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޗެލެންޖަސްތަކުން  ހެންވީމާ، 

ވަރަށް ހައި ޕްރިއޮރިޓީ އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ވެސް ހަމަ މަސައްކަތް ކުރާނެ 

 ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

ދެންެމ   އަރުވަންވީ  މި  ޖަާވބު  އަޅުަގނޑު  ޖެނެރަލް.  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޝަމީމް،  ޙުސައިން  ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ  ؟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށްތަ މިކަން ހުއްޓުވިދާނެތޯ

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާ މަްއސަލައިެގ ވާހަކަ. ދެވަނަ  މި ދައްކަނީ ދެ މަުއޟޫައކަށް. އެްއ މައުޟޫއަކީ  

މައުޟޫއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، އެ މައުޟޫުއެގ ވާހަކަ. އެންެމ  

މުޅި ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް   ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ހިތުން މި މައްސަލައަކީ ވަކި މީހެއްެގ މައްސަލަެއއް ނޫން.

ނޫނިއްޔާ   އޮެވެގން  ދައުރެއް  ވެސް  އިދާރާތަކުެގ  އެހެން  ޝާމިލުވާ  ކަމުަގއި  މި  އަދި  ވެސް  ސިސްޓަމް 

ޙައްލުނުކުރެވޭނެ ކަެމއް. އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވިދާނެ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިދިޔަ، ޑްރަުގ ކޯޓަށް  

މީހުންެގ މައްސަލައިެގ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރައްވާފައި    2449 ހުރި  އަހަރު ހުށަހަޅާފައި  3މިދިޔަ  

މީހުންެގ މަްއސަލައިަގއި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަމަކުންނެއް އަސްލު ަމުގމަތީަގއި ހުންނަ މީހާއަކަށް    399އޮތީ  

ން އެ ތަފާސްހިސާބުެގ ވާހަކަ ެއޮގތަށް ދެއްކުުމެގ  ރައްޔިތުންނަކަށް ލިބޭ ތަސައްލީއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެ

މާނައެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ނެތް. ައޅުަގނޑުމެން ޖެހެނީ މި ރިސޯސް އެލޮކޭޝަން ރަނަގޅަށް ބަލައިެގން ކޮން ދިމާލަކަށްތޯ  

މަަގށް މަސައްކަތްކުރަން.   ބަލައިެގން، އެ ކަމަށް އެ  މަދުވަނީ  މިސާލަކަށް  ޚިދުމަތްތައް ދޭންވީ، ކޮން ދިމާލަކުންތޯ 

ތިބީ   ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  އަތޮޅުަގއި  ވ.  އެނޭގ  ނ.އަތޮޅުަގއި    12އަޅުަގނޑުމެންނަށް    135މީހުންކަން. 

ފުވައްމުލަކުަގއި   އެހެންވީމާ،    163މީހުން،  އިނޭގ.  އެބަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަންބަރުތަކެއް  ހުރިހާ  މި  މީހުން، 

ޚިދުމަތްތައް ެގންދަންވީ. ކޮންތަނަކަށްތޯ ރިސޯސް އެލޮކޭޓުކުރަންވީ. ޑްރަުގ    އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ ކޮން ދިމާލަކަށްތޯ

ނެތް   1732ކޯޓުަގއި   ޑްރަުގކޯޓަކު  ޖެހެންދެން  ދުވަހަކާ  އިހަކަށް  ދާދި  އެބައޮތް.  ނުނިމި  ަމއްސަލަ  މީހުންެގ 

އް ނެތް. ރާއްޖޭަގއި މިދިޔަ އެްއ  އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަ ހިންޭގނެ އިންތިޒާމުތަކެއް. މި ދެންނެވީ އެ ގާއިުމކުރެވިފައެ

ކޯޓުަގއި ކަެމއް ނެތި   150ކޯޓުަގއި ޖިނާޢީ މައްސަލަ ހިންެގވީ. މާނައަކީ    49ހަފުތާ ތެރޭަގއި މަސައްކަތްކުރެއްވީ  

މަްއސަލަާއ   ފެމިލީ  މައްސަލައާއި  އިނޭގތޯ. ސިވިލް  ނުބާްއވާ  މައްސަލަ  ކްރިމިނަލް  ތިއްބަވައިފިޭއ  އަތްއުރާލައިެގން 
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އެހެންނަމަވެސް، ކްރިމިނަލް މައްސަލައެއް އަދި މި އަހަރު ތެރޭ ނުބާއްވަވާ ކޯޓުތައް ވެސް އެބަހުއްޓޭ. ެއ    ބާއްވާނެ.

ކޯޓުތަކުަގއި ވެސް އެބަހުރި ކޮމްޕިއުޓަރާއި މި އިންސާނީ ަވސީލަތާއި މީހުންނާ. އެ ވަސީލަތްތައް އަސްލު ހުންނަންވީ  

އެހެންވީމާ، މިއީ ރިސޯސް  ؟ ނޫނިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ނޫންތޯއޭ؟ އަސްލު ހުންނަންވީ ޑްރަުގ ކޯޓުަގެއއް ނޫންތޯއޭ

މިއަދު   އަނެއްހެން  މިއީކީ  ދެން،  ފާހަަގކުރެވޭ.  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  މައްސަލައެްއ  އެލޮކޭޝަނުެގ 

ތް ކިތަންމެ އަޅުަގނޑުެގ ނުކުތާއަކީ، އަޅުަގނޑު މަސައްކަ  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދައްކާ ަމއުޟޫއާ ުގޅޭ ކަމެއް ނޫން.

ރަނަގޅަށް ކުރިައސް، ފުލުހުން ކިތަންމެ ރަނަގޅަށް މަސައްކަތް ކުރެްއވިއަސް، މި ކަމެްއ ޙައްލެއް ނުވާނެއޭ ހުރިހާ 

މިނިސްޓްރީ   މިހާރު  ޮގތަކަށް.  ނޫން  ކިޔައިެގން  ެއކައްޗެއް  މަސައްކަތްކުރައްަވިއެގން،  އެއްފަހަރާ  މުއައްސަސާތަކުން 

ންދަވަނީ އެ މަަގށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ އެ ބޭފުޅާއަށް އެއްބާރުލުން  އޮފް ހެލްތު އެ މަސައްކަތް ެގ

ތިބީ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން.  ބައެއް  ލީޑުކުރާ  މަސައްކަތް  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ،  ދޭން. 

ކުރި އެއްކޮށް  ލީޑާ  މިނިސްޓަރުެގ  މަސައްކަތުަގއި  މި  ފަހަތުގައި،  މި  މިނިސްޓަރުެގ  ދެން،  އެހެންވީމާ،  ދާން.  އަށް 

މަސަްއކަތަކަށް   ައޅުަގނޑުެގ  ެއއީ  ޙައްލުކުރުން  ަމއްސަލަތައް  ާގނޫނީ  ދިމާވާ  މިނިސްޓަރަށް  މައްސަލަތަްއ،  ދިމާވާ 

ވާނީ. އެ ކަންތައް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިނިސްޓަރު އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުެމން ކޮށްދޭނަން. އަޅުަގނޑު  

އަނެއްހެން ދެކޭޮގ ބޭނުންވަނީ  ކަަމށް  އެ  ޙައްލުކުރެވޭނެ.  ޙައްލުާވނެ،  މައްސަލަ  މަސްތުވާތަކެތީެގ  ރާއްޖޭަގއި  ތުަގއި 

ޮގތަކަށް ނަންބަރަށް   ބޮޑަށް ސައިންޓިފިކް  އެޕްރޯޗެއް. ތަންކޮޅެއް  ތަފާތު  ކުޑަކުޑަކޮށް  އެޕްރޯޗާ  ެގންުގޅޭ  މި  މިހާރު 

ކަ މި  އެލޮކޭޓުކުރުމާއި  ރިސޯސް  ކަމެއް ބަލައިެގން  ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ންކަންކުރުން. 

ކޯޓެްއ   ކްރިމިނަލް  ރަށެއްަގއި  ހުރިހާ  ނުބެހެއްޓޭނެކަން.  އޮފީހެއް  ފުލުސް  ރަށެއްަގއި  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ވ.އަތޮޅުަގއި މި ތިބި ނުބެހެއްޓޭނެކަން. މި ދެންނެވީ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ކައުންސިލަރަކު ނުބެހެއްޓޭނެ. އެހެންީވމާ،  

މީހުން ހޯދައިެގން އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ ކޮން ގެއެްއެގ    12

މި   ވެސް  މީހުން  ރަށްރަށުެގ  ވަކި  ދަންނަވާލެވިދާނެ  ވަކިވަކިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އުޅެނީ.  މި  ކަމާ  މި  ކާކުކަން 

ތިބި   ށ.އަތޮޅުަގިއ  މީ  75ހއ.އަތޮޅުަގިއ  އެބަ    96ހުން،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  އުމުރު  މީހުންެގ  މި  މީހުން. 

ސިޔާސަތު  ބަލަިއެގން  ނަންބަރސްއަށް  މި  ޮގތަކީ.  ހުރި  ނަންބަރސް  މި  މިީއ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގ. 

އަ ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ނުކުރެވޭނެހެން  ޙައްލެއް  ކަމެއް  މި  ނޫނިްއޔާެއއް  ޅުަގނޑުމެންެގ  ބައްޓަންކުރެިވއްޖެްއޔާ 

އަޅުަގނޑަކަށް   ނޫނިއްޔަކާ  ބަދަލުކޮށްެގން  އެޕްރޯޗަކަށް  ބޭސްޑް  ޑާޓާ  މި  އެޕްރޯޗަކަށް  ސައިންޓިފިކް  މި  ވިސްނުން 

މަްއސަލަެއކޭ  ެއލޮކޭޝަންެގ  ރިސޯސް  ވާހަކަ.  ރިސޯސްެގ  ދަްއކަނީ  މި  ޙައްލުވާނެހެންނެއް.  ކަން  މި  ނުވޭ  ހިއެއް 

، މިއީ ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުވާވަރު ކަމެއް ެވސް ނޫން. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. ެއހެންވީމާ
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އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މި ކަން ޙައްލުކުރާނެ ޤާބިލު މީހުން ވެސް އެބަތިބި. ސިކުނޑި ވެސް އެބަހުރި. އަނެއްހެން  

 މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން ވެސް އެބަތިބި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ުމޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ   ސުވާލުެގ    .ިއއްޒަތްތެރި  ުގޅުންހުރި  ހަމަ  ދެންމެ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ކަސްޓަމްސްއިން 

އަޅުަގނޑު   ނޫނީ  އަޅުަގނޑުވެސް  އޭެގފަހުން  ިވދާޅުވަން.  އެއްޗެއް  ކޮންމެވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  އެބަ  އިޝާރާތެއް 

 ؟ ކުރިއަށްެގންދަންވީތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް ެގންދަވާ! މަޑުކޮށްލަްއވާ! ކަސްޓަމްސްިއން ކުރިއަ
 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޢަބްދު

އަދި  ސުވާލައި  ކުރެއްވި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެވސް  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ޕީ. އަދި  ސީ.ޕީ  އަދި  ޖަވާބާއި  ދެްއވި  ުގޅިެގން  އެާއ  މިނިސްޓަރު  ބަެއްއ ހެލްތު  ުގޅިެގން  ވާހަކަާއ  ދެއްކެވި  ޖީ 

ކަންތަކާ   ހާޒިރުވެތިބި  މިތަނަށް  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ޚާއްޞަކޮށް  ދެން،  ބޭނުންވޭ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ކަންތައްތައް 

ޕެޓިޝަން   ކޮންމެވެސްވަރަކަށް  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ބޭނުން.  ދަންނަވާލަން  ފުރަތަމަ  ެއއްޗެްއ  ައޅުަގނޑު  ުގޅިެގން 

މިހާތަނަށް، އަޅުަގނޑަށް މައިަގނޑުޮގތެްއަގއި  އަޅުަގނޑަށް  ދެން،  ބަލައިލިން.  ކަންތައްތައް  މި  އިން  ލިބިފައި   

ބޯޑަރ   އަޅުަގނޑަށް  ހަމައަށް  ޙަވާލުވުމާ  ޒިންމާއާ  މި  މިނިސްޓަރު  ހެލްތު  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  ޚާއްޞަކޮށް 

ޔަތުން ކަސްޓަމްސްެގ، އަޅުަގނޑަށް މިހާތަނަށް ފެނިެގން  ބެލެހެއްޓުމުެގ މިަވުގތު ހުރި އެންމެ އިސް މީހެއްެގ ހައިސިއް 

އައީ އެން.ޑީ.އޭ ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުާވއަށް ބެލިެގން އެ ފަރުވާ ދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް  

ެގން ކީއްެވެގންތޯ، މި  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ފަރުވާައކަށް ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ިމ ދާންޖެހެނީ މި ޖެހެނީ ކޮންކަމެއްވެ 

ފަރުވާ ބަޔަކު ދޭން މި ޖެހެނީ ކޯޗެއް ބޭނުންކޮށްެގންތޯ، ކޮންޮގތަކުން ހޯދާ އެއްޗެއްތޯ، މިބައި މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ވެސް   ެގނެވުނުއިރު  އިޞްލާޙުތަކެއް  ާގނޫނަށް  ޑްރަުގ  އެން.ޑީ.އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެޮގތުން  އެހެންވީމަ،  ދޫވެފަ. 
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ރުަގއި ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަސްޓަްމސްއިން ވަކާލާތުކުރިން އެން.ޑީ.އޭެގ ބޯޑުަގއި އެބަ ތިއްބެވި  އަޅުަގނޑުމެން އެއި

ނިންމާ،  ނިންމުންތަކެއް  ލެވެލްެގ  ޕޮލިސީ  ެއއީ  އެކަމަކު،  ބޭފުޅުން.  ަވރަށް ސީނިއަރ  މުައއްސަސާތަކުން  އެކިއެކި 

ނީ ހަމަ ފަރުވާއަށް. އެކަމަކު، އެ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ހަމަ އެ ބޯޑުަގއި ވެސް ހަމަ ބޮޑަށް މި ވާހަކަދެކެވި މި އަންނަ

އަިއއިރު އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިން އިތުރު ކޮމިޓީތަކެއް އެބަ އުފެދެންޖެހެއޭ ބޯޑަށް މޮނިޓަރިންގ ކުރެވޭނެ ނިޒާމު، ެއ  

ބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްެގ ބަޔަކު ހިމަނައިެގން މި ކަންތައްތަްއ ކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް ާގއިމުކުރަން އެ

އެޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅިފައި އޭރުވެސް. ެއކަމަކު، އެައކަށް އަނެއްހެން ބުނަޏްނާމު  

ވިދާޅުވި   މިނިސްޓަރ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ދެން،  ނާދޭ.  ބަދަލެްއ  އެްއވެސް  ވެސް  ައއިރު  އިޞްލާޙުެވެގން  ާގނޫނު  އެ 

އަޅުަގ ހަމަ  އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ  އެްއޗަކަށް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާމު  ުގޅިެގން  އަޅުަގނޑުމެން  ނޑު، 

ވަރަށް   ބަދަލުތަކެއް،  ބަިއވަރު  ވަރަށްވަރަށް  ކާމިޔާބުކުރަން  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު،  ކުރެވޭނެ.  ކާމިޔާބު 

އްކަނީ ފުރަތަމަ ޑްރަްގސް އެތެރެވުން ހުއްޓުވަިއެގން  ބައިވަރު ކަންތައްތަކެްއ އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ިމ ދަ

ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެްއނުވޭ ފަރުވާއަށް ދާނެ ބަޔަކު ވެސް މަދުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ައދި އެހެން ކަންތައްތައް މި 

ން މިއޮތް ނިޒާމު  ފުރަތަމަ ކަަމކީ ބޯޑަރަގއި ބެލެހެްއޓޭ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަ؛ ވިްއކުން ެވސް

ހަރުދަނާކުރެވޭނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް ކަސްޓަމްސްަގއި މަސަްއކަތްކުރަުމން އައިއިރު އަދި ކިރިޔާ  

ފެށިތަން.   މަސައްކަތްކުރަން  ފާހަަގކުރަްއވަިއެގން  އިޝޫސްތައް  ހުރި  ބޯޑަރެގ  މި  ފެނުނީ  މި  އަޅުަގނޑަށް  އަސްލު 

ސްިއން ބޯޑަރަގއި ހުރި އިޝޫސްތައް ފާހަަގކޮށްފައި މިނިސްޓަރއަށް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް  އަޅުަގނޑު ވާނެ ކަސްޓަމް

ރަނަގޅަށް   ވަރަށް  ކަންތައްތަކަށް  ހުރި  މި  ެއހެންވީމަ،  ހަދައިދީފައިވާނެ.  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ހުށަހަޅައި  ރިޕޯޓެއް 

ނުކުރެވޭނެ. މަސައްކަތެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ނޫނިއްޔާމު  ދަންނަވަންޏާމު   ބެލެވިެގން  ޮގތުން  މިސާލެއް  އަޅުަގނޑު 

ަވނީ   ާގތްަގނޑަކަށް    1993އަޅުަގނޑު ކަސްޓަމްސްއަށް  ކަސްޓަމްސްަގއި  އަޅުަގނޑު  އަހަރު މަސަްއކަތް    25ަގއި. 

ކޮށްފައި އަޅުަގނޑު މި މަޤާމާއި ޙަވާލުިވއިރު، އޭރު ައޅުަގނޑު އެއަރޕޯޓުަގއި މަސައްކަތްކުރަން ފުރަތަމަ ފެއްޓިއިރު 

ދައްކަނީ.  ހު މި  ވާހަކަ  މެޝިންތަކުެގ  ެއކްސްރޭ  މެޝިންތަކަކީ.  ިގނަ  އެހެރަ  އެތާނަގއި  އަދި  މެޝިންތައް  ރި 

ޓެކްނޮލޮޖީތައް  ޒަމާނީ  ނުެގނެވި  ބަދަލުތައް  މި  ކަންތައްތައް.  ވިސްނާލަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުެމން  މިއީ  އެހެންވީމާ، 

ން އެތެރެވުން ނުހުއްޓުވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ެއ  ނުހޯދައި، އަޅުަގނޑުމެން ބޯޑަރ ޙިމާޔަތްކޮށްެގން ބޯޑަރއި

މަަގށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފެއްޓިެގން ހެލްތު މިނިސްޓަރާއެކީަގއި އަދި ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް އެން.ޑީ.ސީ.ސީެގ ބޯޑު 

ބޭނުންވާ ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ކުރެވެމުންދޭ.  އެބަ  ކަމަކީ،    މެންބަރުންނާއެކީަގއި  އަނެއް 

މިކަން   އަިއސްފައި  އަނެއް ސަރުކާރު  ހުއްޓުވަން  ައއިސްފައި  އެއް ސަރުކާރު  ފާހަަގކުރަްއވައިފި  މިނިސްޓަރ ވެސް 
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ޕޯޓު  މިސާލަކަށް  މިތިބަ،  ބޯޑަރެގ  ދަންނަވާނީ  ދަންނަާވނަމަ  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  މިސާލެްއ  ޭއެގ  ތަރައްޤީވަނީ. 

މަ އޮޕަރޭޓަރުންެގ  ޕޯޓު  ުގޅުންހުރި އޮޕަރޭޓަރުން،  މިކަމާ  ެއއްެވސްވަރަކަށް  ވައްދާއިރު  ުމވަްއޒަފުން  ސައްކަތަށް 

ކޮންމެވެސް   ހަމަ  ވިދާޅުވާހެން  އެއްކަލަ  ހަމަ  ވަންނަނީކީ.  މި  އަސްލު  ނޫނޭ  ވެޓުކުރެިވެގންނެއް  އިދާރާތަކުން 

ޖެ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  ަވއްދާލަނީ.  މުަވްއޒަފުންތަކެއް  ބޭނުމެއްަގއި  ފަހަތުން  ޕޮލިޓިކަލް  މީހުން  އެ  ހެނީ 

ދުވަން. މިއީކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަންތަްއ ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ޮގތެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، ބޯޑަރެގ މުަވއްޒަފުން،  

މިސާލަކަށް ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޭއ.ސީ.އެލް، އެމް.ޕީ.އެލް، ނޫނީ އަދި ރީޖަލް ޕޯޓެއް އުފައްދައިެގން ވެސް އެ ތަންތަނަށް 

ދާއިރު ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި މުއައްސަސާތަކުން ވެޓުކުރެިވެގން އެއީ ކޮންބައެްއކަން ދަނެެގން އެބަޔަކަށް  މީހުން ވައް

ވަޒީފާ ވެސް ދެވެންޖެހޭނީ. ެއއީ މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާފަ. ދެން،  

ނެތް ޑީޓެއިލްސްައކަށް  މާބޮޑު  ޭއެގ  މަެގްއ  އަޅުަގނޑު  ކުރެވޭނެ  އެޮގތަށް  އެބަޖެހެއޭ  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   .

އެންމެ   އަސްލު  މިކަމެއް  ބެހެއްޓިޔަސް  މެޝިންތަކެއް  އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނޫނިއްޔާެއއް  ފަހިކޮށްދޭން. 

ދަންނަވާ ހަަމ  ކުރުޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުކުރެވޭނެ.  ހާސިލެއް  މަޤްޞަދެއް  ބޭނުންވަނީ ރަނަގޅު  ލަން 

އިތުރު   ފޯރަމްަގިއ  މި  އަޅުަގނޑު  އިތުރަށް  ކަންބޮޑުުވންތަކެއް.  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހުއްޓޭ  އެބަ  ކަސްޓަމްސްަގއި 

ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންފުޅުވިއްޔާމު  ތިބޭފުޅުން  ވެސް  ަވކިން  ނުދިނަސް  ތަފުސީލެއް 

ފައި ހުރި، ައޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް މިދެންނެވި ވާހަކަތަކުަގއި ހުރި  ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެ

ހަމަ މި   ހިއްސާކުރާށޭ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް  މިހިރީ  ބޭނުމިއްޔާމު އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުން  ތި  އިތުރު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް 

މު، އަޅުަގނޑު ބާރަަގޑިބަިއަގިއ  ފުރުޞަތުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ފޯރަމް އިތުރަށް ދިުގދެމިެގންދާ ކަމަށް ވަންޏާ

ފުރަން އެއަރޕޯޓަށް ދާންޖެހިފައި ޮއވެފަިއ، މިއަދު ހެނދުނު ޑިލޭކޮށްލާފައި ައޅުަގނޑު މި ޖޮއިންކުރީ ވެސް ފްލައިޓު  

ބަދަލުކޮށްލައިެގން. އެހެންވީމަ، އެޮގތަށް ޑިލޭވެެގން ދަންނަަވންޏާމު އަޅުަގނޑަށް ިއޒުނަދެްއވިްއޔާމު ބާރަަގޑިބައިަގިއ  

 އަޅުަގނޑަށް ނުކުމެވޭ ޮގތަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީހަކު  ހުރި  ރެޑީވެފައި  ފުރަން  ުގޅިެގން  ކަމަކާ  ެއ  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ނޑުމެން ފުރުޞަތު ދޭނަން. ކަމާ ުގޅުންހުރި ޮގތަށް  ހުންނެވިއްޔާ ހަމަ މިކޮޅަށް ރިޔާސަތަށް އަންާގލެްއވުމުން ައޅުަގ

 ފާހަަގކޮށްލަން ޕީ.ޖީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާދެ! ޕީ.ޖީ. 
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  ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް

ވާހަކައެއް ދަންނަވާލަންެވެގން، އޭރު ހަނދާންނެތުނު ސިކުންތުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު    30އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ  

ވަރަށް   އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ެވސް  ކޮރަޕްޝަނަކީ  މި  ކަންތައް  އެއް  ހިމެނޭ  އަދި  މިކަުމަގއި  ވާހަކަެއއް. 

ވަރަކަށް  ިގނަވާ  އިދާރާތައް  ޝާމިލުވާ  ވަރަކަށް،  ިގނަވާ  މީހުން  ޝާމިލުވާ  މިކަމުަގއި  ކަމެއް  ސަމާލުވާންޖެހޭ 

ޕްޝަންެގ ކަންތަްއވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއަށް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމަ، މި ހޯލިސްޓިކް އެޕްރޯޗަކަށް ދަންޏާ  ކޮރަ

ސަމާލުކަމަށް   ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހަމަ  އެކަން  ދައްކަންޖެހޭތީ  މީެގތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ވާހަކަ  ކޮރަޕްޝަންެގ 

 ެގނައުމަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް.

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ މިއަދު މި ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަން ވަޑައިެގން ތިއްބެވި ހުރިހާ 

އެއް  ނަާގ  ފުރަތަމަ  ެއންމެ  ކެނޑިޑޭޓެއް  ރިޔާސީ  ކޮންމެ  ވެސް  އިންތިޚާބެއްަގއި  ރިޔާސީ  ކޮންމެ  ބޭފުޅުންނަށް. 

ހޭންޑްސް   ނަމުަގއި  އެން.ޑީ.އޭ  ޗޭންޖު  ކޮމިޓީއަށް  މި  ެގނައުން.  ޙައްލެއް  ކަންތަކަށް  ޑްރަުގެގ  މިއީ  ވަޢުދެއް 

ުގޅިެގން ޕެޓިޝަނަކާ  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ކޮވިޑުެގ  ޓުެގދަރއިން  ހަމަ  ކޮމިޓީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މާރިޗްމަހު،  ެއީއ   ،

އެއްެވސް   ބެލިން.  ޒިޔާރަތްކުރިން.  ސެންޓަރުތަކަށް  ހުރި  ރާއްޖޭަގއި  ސެންޓަރުތަކަށް،  ހާލުަގއި  ވަރަށް  ތެރޭަގއި 

ޮގތަ ޙައްލެއް އަންނާނެ  މިކަމަށް  މަޢުލޫމާތަކުން  ލިބުނު  ކަށް އުސޫލެއް  ސެންޓަރެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެތަނުން 

ހެދިެގން އެތަނެްއަގއި މަސަްއކަތެއް ކުރެވޭ ތަނެްއ ނުފެނޭ. މައިަގނޑުޮގތެއްަގއި ފެނިފައި ޮއތީ އެްއކަލަ ރިސޯޓުތަކަށް  

% އެތަނަށް  ކަސްޓަމަރުން  ރިޕީޓެޑް  ބުނާނަަމ  އަނެއްހެން  ދެން،  ެގސްޓުން.  ރިޕީޓު  އަންނަ    އިނޭގތޯ.  60މި 

އާންމުކޮށް ރިޕީޓެޑްލީ ހަމަ އެއްބަޔަކު ދަނީ. ދެން، އެތަނުން ފަރުވާ ހޯދާ ކުދިންނާ ވާހަކަދައްކާލީމަ އެކުދިން ބުނި 

ކާންދެއޭ.   ކާަގޑިތަކަށް  ބަރާބަރު  ދަސްކޮށްދެއޭ.  ނަމާކުރަން  ދަސްކޮށްދެއޭ.  ކިޔަވަން  ޤުރުޢާން  ތިމަންނަމެންނަށް 

ބަ ދީނީ  ނިދައޭ.  ަގޑިތަކުަގއި  މުއްދަތެއް  ނިދަންޖެހޭ  މިވެނި  ތިމަންނަމެން  ދެން،  ދެއޭ.  ވެސް  މަޢުލޫމާތުތައް  އެއް 

ދަސްކޮށް   އެެއއް  ކުރަނީ.  ކީއްހޭ  ނުކުމެ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ބުނެފިން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ނުކުންނަނީއޭ.  ކޮށްފައި 

ތާނަގއި ތިއްބަވާފައި އެ ހަމަ ދެން އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ެއކަްއޗަކީ، އެ ހާލަތުަގއި އެ؟ ނުއެއްދޭހޭ
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ނުކުންނައިރު ދެން އެ މީހުންނަށް ކުރާނެ ކަމެއް މި މުޖުތަމަޢަުގއި ނެތޭ. އަނެއްކޮޅުން މި މުޖުތަމަޢުަގއި އޮތީ ޑްރަުގ  

ތަޞައްރުފު  މީހުންެގ  ދޭތެރޭަގއި  އޭނައާ  ދަރަޖައަކަށް  އެހެން  ބަލައިނުަގނެ  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންކޮށްފި 

ނުކުމެ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އަނެްއކާ ެވސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ދަނީ ެއްއކަލަ ހަމަ އޭނަ ކުރީަގިއ ؛  ހުރިހިފެހެއްޓިފައި

ވަރަށް  އެން.ޑީ.އޭއަށް  ދިޔައިން  މިކަމުަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ދަނީ.  ެއނބުރި  ޮގސް  މާހައުލަށް.  އުޅުނު 

ބޭ ތިއްބެވި  ހިންގަވަން  އެތަނުެގ  ކުރިން  އިނޭގތޯ.  އެދުވަހަކު.  ފަހުން  ނުވި  ދިމައެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކާ  ފުޅުންނަކާ 

ކޮމިޓީއަކަށް  މި  ބައްދަލުކުރަން.  ބޭފުޅުންނާ  އިސް  އެތަނުެގ  އެދުނިން  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ވިދާޅުވެދެއްިވ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޝަމާހު  ޝަމާހުއާ.  ބައްދަލުީވ  އެދުވަހު  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ހާޒިރުވަޑައެއްނުަގތް. 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން   އެ  ޭއތި،  ޝަމާހު  އެ  އަޅުަގނޑަށް  އުސޫލު.  އޮތް  ކަނޑައަޅާފައި  ދެން  ހިންަގން  އެތަން  މިހާރު 

ޮގތަށް.   ޕްލޭނެއް  އޮތް  ާގއިމުކޮށްފައި  މީހަކު  ފަށަންވެެގން  ތަނެއް  ކަމެްއ،  އަލަށް  ފީލްީވ  ައޅުަގނޑަށް  ދެއްވީމަ 

ްއޞަކޮށް ފާހަަގކޮށްލާނަން ހިންމަފުށީެގ ވާހަކަ އިނޭގތޯ. ވަރަށް  ކުރީަގއި ނެތް ކަމަށް ވަނީ ިއނޭގތޯ. ދެން، ހަމަ ޚާ

ބެލިން   އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ދަނީ.  ހަލާކުވެެގން  އިމާރާތް  އެތާނަގއި  ހުރީ.  އަޅާފައި  އިމާރާތެއް  ސިންާގ  ބޮޑު 

އެން.ޑީ.އޭ  ދެން  މިއަހަރު  ބަޖެޓެއްތޯ  ކިހާވަރެްއެގ  މެދުވެރިކުރަްއވަިއެގން  މުޤައްރިރު  އޮތީ.  ކޮމިޓީެގ  ދީފައި  އަށް 

ދެން   ިގނަ    100ާގތްަގނޑަކަށް  އެތާނަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ޖަހާފަ.  ބަޖެޓުަގއި  އޮތް  ރުފިޔާ  މިލިއަނެއްހާ 

އިމާރާތްތައް ހަލާކުވެފައި ހުރި. ދެން އެކަހަލަ މާހައުލެްއަގިއ ސެކިއުރިޓީން ތިބެންޖެހޭނީ އަސްކަނި ދަށުަގއި އިންނަ 

ނުކުރެވޭ ެއއަށްވުރެ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ފާހަަގކުރާނަން. އެހިސާބަށް ކަންކަން ޮގނޑީަގއި ކަމަކަށް ަގބޫލެއް  

ހަމައިން،  ޕޯޑިއަމާ  ހަމަ  ދެން  ވާހަކަައކީ،  މިއުޅޭ  ދަންނަަވން  އަޅުަގނޑު  ބުނަނީ.  ކަމަށް  ނުލިބޭ  ޕެޓީކޭޝް  ހުރީ. 

ނި މިކަން  ހަމައިން  ޕޯޑިއަމާ  ބަލާ.  ކަމަށް  ޕޯޑިއަމެއް  ހަމަ  އެހެންވެތޯ މިއީވެސް  އެހިސާބުން  ންމާލާނީތޯ، 

މިހާރު މިައދުވެސް ަވޒީރު ެވސް އެ ވިދާޅުވީ މިއީ ޙައްލު ކުރެވޭނެ  ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ނުކުރެވިފައި މިއޮތީ

ކަމެކޭ. ކުރީ ދުވަހު ވަޑައިެގން ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ވެސް ވިދާޅުވި ިމއީ ޙައްލުކުރެވޭނެ ކަމެކޭ. މިއަދު މި ބޭފުޅުން 

ސް ވިދާޅުވެއްޖެ މިއީ ޙައްލުކުރެވެނެ ކަމެކޭ. ެއކަމަކު، ޙައްލެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވެެގން ހަތްތާ ވެސް  ވެ

 މި ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ދެކޭޮގތުަގއި   އަޅުަގނޑު  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  އެ  ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަަގކުރެްއވީ  ތި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި 

އިްއޒަތްތެރި  އަރުވަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ.  ކަންބޮޑުވުންތަކުެގ  އެ  ދަތުރުތަކުަގއި  ކުރި  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

 މެންބަރު ޝަހީމްއަށް.

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝު ޮގތުން އާދެ!  ސުވާލެއްެގ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުެގ  ބޭފުޅުން.  އެންމެ  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ކުރިްއޔާ 

މިއިނީ، މަސްތުވާތަކެތީެގ އެކި ބާވަތްތައް އެބަ ބޭނުންކުރޭ. އެބަ ެގންުގޅޭ. ދެން، މިހާރު އެބަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ މެތް  

ވާހަކަ މަސްތުވާތަކެްއޗެްއެގ  ނުރައްކާތެރި  އުފައްދާކަމުެގ  ކިޔާ  ރާއްޖޭަގއި  މެތް  އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ،  މިހާރު މި   .

ދެން، މިާވޮގތަކީ މަސްތުވާ ެއްއޗަކީ އެއީ ބަޔަކު ކުރާ ވަރަށް ބޮޑު ިވޔަފާރިެއއް ؟ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފަިއވޭތޯ

ކަން ހުްއޓުވަން މި ޖެހެނީ. ދެން، އަސްލު. ބޭނުންކުރާ ކުދިންނަށް ފަރުވާދޭން މި ޖެހެނީ، ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް އެ

މަސްތުވާތަކެތި   ރާއްޖޭަގއި  ކަންނޭނޭގ  ކިޔައިދެއްަވއިފި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ތަފުސީލުކޮށް  ވަރަށް  ދެންމެަގއި 

ކަމާިއ،   ހޯދިފައިާވ  ކޮންބައެްއކަން  ެއއީ  ފަރާތްތަްއ  އެ  ދެނެަގނެވިފަިއވާވަރާއި،  ފަރާތްތައް  ވިޔަފާރިކުރާ  އެތެރެކޮށް 

ން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެނޭގ އެއްޗަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުދިން ޖަލަށް ލައިެގން އަދި މިކަންކަ

މިކަން ވާން ނެތްކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ. އެތަނަށް ދިޔަސް އެތަނުަގިއ ވެސް މި އޮންނަނީ ހަމަ 

ސަ  ހުރިއިރުަގއި  މިހެން  ކަމެއް  މިހުރިހާ  ކަންތައް.  އިޚުއެ  ވާނަމަ ސްލާރުކާރެްއެގ  ކަމަށް  ހުރެއްޖެ  ތެރިކަން 

އެބަޖެހޭ  އުފައްދަން  މިކަމަށް ޚާއްޞަ މިނިސްޓްރީއެއް  އަޅުަގނޑަށް ވިސްނެނީ  އަޅުަގނޑުެގ އަިމއްލަ ިވސްނުމުަގއި 

ށް ެގންޮގސް  ކަމަށް. އުފައްދަިއެގން މިކަން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ޙައްލަކަށް ެގންނަންޖެހޭކަން. މިނިސްޓްރީއެްއެގ ދަށަ

އަންނަ   މި  ނިމޭއިރުަގއި  ވާހަކަދައްކާ  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  މި  އަސްލު.  މަސައްކަތް  މި  ބޮޑުެވއްޖެ  ކުރާވަރަށްވުރެ 

ކުރެވޭނެ   މިކަން  ުގޅިެގން  އެންމެން  އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ.  މި  މަސައްކަތް  މި  ުގޅިެގންކަން  އެންމެން  ޕޮއިންޓަކީ، 

ނޑުމެން މި ހޯދައި ދެނެަގންނަން މި ޖެހެނީ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި  ރަނަގޅު ނިޒާމެްއ، ސިސްޓަެމއް އަޅުަގ

އެކަން ކުރެވޭނީ ހަމަ ަވކި މިނިސްޓްރީއެއް ހަދަިއެގން، ެއކަމަށް ހަމަ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް  

ކޮ ދެނެެގން  ކަމެއްކަން  ދޭންޖެހޭ  ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަެމއް.  ކޮންމެހެން  ޙައްލުކުރެވޭނެ  ށްެގން 

ލިޔެެގން.   ވެސް  ލިޔަން  ިމއިނީ  އަޅުަގނޑު  ސުވާލު  ެއ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރި،  ކަސްޓަމްސްއިން  ދެންމެ 

ދެކެެވނީ މި  ތެރޭަގއި  މުޖުތަމަޢު  މި  އަބަދުވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުދިން،  އެ  ކުދިންނާ   ޙަޤީޤަތަކީ  ބޭނުންކުރާ 

އިނިގލިދިއް  މީަގިއ  ދޭތެރޭަގއި  ޙަޤީޤަތަކީ،  ކަމެއްކުރެޭވއިރު  ހުރިހާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުދިންނަށް  އެ  ކޮށް، 
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ފޮރުވިެގން ީމެގ ހުރިހާ ފައިދާއެއް ނަާގ ފަރާތަކީ މީެގ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް. ހުރިހާ ފައިދާއެއް. ހަލާކުެވެގންދަނީ 

ނަށް ކިތަންމެ ރަނަގޅު ފަރުާވެއއް ދީެގން އަޅުަގނޑުމެން  މި ބޭނުންކުރާ ކުދިން ައސްލު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކުދިން

ނެރުނުކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުހޯދޭ ކަމަށް ވާނަމަ، ނޫނީ އެ ބޭފުޅުން  

ޙައްލުކުރެވޭނެ    އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުހުއްޓުވޭ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑަށެއް ނުވިސްނޭ މިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް

ކަމަކަށެއް. އެހެންވީާމ، ކިހާ ވަރެްއެގ ޔަޤީންކަމެއްތޯ މިއަދު މިތާ މިތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް 

ވިޔަފާރި  މި  ބަންދުކޮށް،  މަުގ  އެތެރެވާ  ރާއްޖެ  ހައްޔަރުކޮށް،  ހިފާ  ފަރާތްތައް  ވިޔަފާރިކުރާ  މި  ދެްއވޭނީ  ވެސް 

ކިހާ ތެރޭަގއިތޯކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނީ  ދުަވހެއްެގ  ކޮބައިތޯ؟   ޕްލޭނަކީ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ކުރުމަށް  ކިހާވަރެއްެގ  ؟ އެކަން 

ހުރީ ކުރެވިފައި  މަސައްކަތެއްތޯ؟ މަސައްކަތެއްތޯ  ކިހާަވރެއްެގ  ކުރަންހުރީ  ކިހާވަރެްއެގ ؟ އަދި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި 

 ޝުކުރިއްޔާ.؟ ޔަޤީންކަން އެބައިންތޯ ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ޕޮލިހަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޕޮލިސް. 

 

އެންފޯސްމަންޓު  ޑްރަުގ  ސަރިވސްެގ  ޕޮލިސް  ޔުނިޓުެގމޯލްޑިވްސް  ސްޕްރިންޑެންޓު    ޕޮލިސް  ހެޑް  އޮފް  އަޙްމަދު   

 ޝާކިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަމަ ސުވާލަށް ޖަވާބެްއ އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑަކީ ޑްރަުގ އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުެގ ހެޑު،  އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަ

ސުވާލު އެ  މަޢުލޫމާތުލިބޭތޯ،  އުފައްދާކަުމެގ  މެތް  ރާއްޖޭަގިއ  ޝާކިރު.  އަޙްމަދު  ؟ ސްޕްރިންޑެންޓް 

މަޢުލޫ އުފައްދާކަުމެގ  މެތް  ރާއްޖޭަގއި  މިހާތަނަކަށެއް  އެފަދަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް  ނެތް.  ލިބިފައެއް  މާތެއް 

މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުޅޭ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިއްސާކޮށްދިނުމަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  

  2019ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އެދޭ އެދުމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވުނު  

ކިލޯއިން    20ވަނަ ައހަރު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވުނު މަސްތުވާތަކެތީެގ ޝިޕްމަންޓުެގ ތެރޭަގއި    2020 އަހަރާއި  ވަނަ

ކިލޯއަށް މެތް ހިމަނާފައި ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ެއ އެތެރެކުރި ފަރާތްތަކުން ޕޭމަންޓު ހަދާފައިހުރި އެއްޗެްއ    30

ށް އެތެރެކުރިއިރުަގިއ ދުނިޔޭެގ އެހެން ދިމާދިމާލުަގއި ވެސް އޮތް ޓްރެންޑެްއ  ނޫން އިނޭގތޯ. އެ ެއއްޗެހިތަްއ ރާއްޖެއަ

ޕްރޮވައިޑުކޮށްދިނުމަކީ.   ފްރީކޮށް  އެްއޗެއް  އެ  ތަޢާރަފުކުރަންވީމަ  މަސްތުވާތަކެއްޗެއް  ަވއްތަރެްއެގ  ަވކި  އެއީ 

ދެން މި  އެތެރެކުރެވުނުއިރުަގއި  މަސްތުވާތަކެތި  މި  ވެސް  ރާއްޖެއަށް  މަސްތުވާތާކެތީެގ  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް  ނެވި 
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ެއއީ ފްރީ  ޝިޕްމަންޓުެގ ތެރޭަގއި މެތް ހުރިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވެގން، ތަޙުޤީޤަށް ފާހަަގކުރެވުނު. 

މެތް   ކިލޯެގ  ފަންސާހެއްހާ  ާގތްަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،  މެތުކަން.  ހުރި  ޮއފަރކޮށްފައި  ހަމަ  ޮގތުަގއި  އެްއޗެްއެގ 

ންނަށް މި ދެ އަހަރުަގއި ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފަިއ، މި ދެންނެވި ޝިޕްމަންޓުެގ ތެރެއިން ފާހަަގކުރެވުނު.  އަޅުަގނޑުމެ

މެތް   ވެސް  ތެރޭަގއި  ބާވަތްތަކުެގ  ލަްއަގމުންދިޔަ  ރަށްތަކަށް  ެއކި  ރާއްޖޭެގ  ޚަބަރުތަކުން  މީޑިާއެގ  ފާހަަގވާނެ  އަދި 

އަޅުަގނޑުމެންނަ ހިމެނުނު.  އަދަދަކަށް  ިގނަ  ލިބިއްޖެއްޔާ ވަރަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެކަހަލަ  ދިމާލަކުން  ެއއްވެސް  ށް 

އަޅުަގނޑުމެން އެ ސަރަޙައްދެއް ެއއްކޮށް ކަވަރކުރަން. އެ ސަރަޙައްދެްއަގިއ ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަޅު ރަށްތަކާިއ، މީހުން 

ޖެއް ހަދަން އެއްވެސް  އުޅޭ ރަށްތަކާިއ، ކަނޑު ޮއޅިތަކާ މި ހުރިހާ ތަންތަނެއް ބަލައިެގން ައޅުަގނޑުމެން އެ ކަަވރރޭ

ނެުގނު   ެއޮގތަށް  ެއހެންވީމާ،  ލިބިއްޖެއްޔާމުން.  ަމއުލޫމާތު  ލައްާގކަމުެގ  ދިމާލަކަށް  ެއއްވެސް  ރާއްޖޭެގ  އެްއޗެއް 

ހުރި.  އެތެރެވެފަިއ  ވެސް  ލަްއަގިއެގން  ހަމަ  ރާއްޖެއަށް  މެތް  އަދަދެްއެގ  ިގނަ  ވެސް  ބަލާއިރު  މަސްތުވާތަކެްއޗަށް 

ރާއްޖެއަ އަތްމަްއޗަށް  ފަހަރުަގއި  މީހުންެގ  ބައެއް  ކަމެއް  އެކަށީެގންވާ  ހުރުމަކީ  ޕެކެޓުތައް  މެތް  ބައެއް  ލެްއިގ  ށް 

އަރާފަ. ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވެސް ނައިސް. ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ނުފެނި. އެހެންވީމާ، ެއީއ  

ތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް. ދެން، ރާއްޖޭެގ މެތް ބޭނުންކުރާ މީހުން އި

ފާހަަގކުރެވޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރު ހިންޭގ އޮޕަރޭޝަންތަކުަގިއ ވެސް އަދި ަމުގމަތީަގއި މި އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ  

ހުންނަކަން   ލިބެން  ހަމަ  އަުގތަކުަގއި  އެކި  ހަމަ  ަވއްތަރުތަްއ  ެއކި  މެތްެގ  ވެސް  ކެފޭތަކުަގއި  ވެސް  ޑްރަުގ 

ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، މެތަކީ މިަވުގތުަގއި މި ދެންނެިވ ޓްރެންޑުެގ ތެރެއިން އިތުރުެވެގން އައިސް ހަމަ ކުރިއަށްދާ  

ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެވަނަ ސުވާލަށް އަޅުަގނޑުމެން ސީ.ޕީެގ   ބާވަތެްއކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ 

 ހެން. އެހެންވީމާ، ޝުކުރިްއޔާ. ފަރާތުން ވެސް ޖަވާބެއް އަރުާވނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ސީ.ޕީ. 

 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙައްލު  ަމއްސަލައަށް  ޓްރެފިންކިންގެގ  މި  ޓްރެފިކަރުންނާއި  ސުވާލު،  ކުރެއްވި  ތި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! 

 އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް އޯޕަނިންގ ސްޓޭޓްމަންޓުަގއި ެވސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްފައިވާ ފަދައިން މިހާރު ެގނެއުން، ދެން

ހިނަގންޖެހޭ   ޝަރީޢަތުަގއި  އެބަޮއތް،    20ވެސް  އޮތް    89މައްސަލަެއއް  ދައުވާކުރެވިފައި  މަްއޗަށް    20މީހުންެގ 

މައްސަލަތަކުެގ ތެރޭަގިއ    20ސްތުވާތަކެތި މި  ކިލޯެގ މަ  413މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ވެސް    20މައްސަލަެއއް. މި  
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ައވަހަށް  މައްސަލަތައް  ިމ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ފާހަަގކުރެވިފައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓްރެފިކްކުރެިވެގން 

ޝަރީޢަތްކުރެވި މި ފަރާތްތަކަށް ާގނޫނުން އެ ކަނޑައަޅާފަިއހުރި އަދަބުތައް ލިބި، އެ އަދަބު އެންމެ ފުރިހަމަޮގތުަގއި  

ތަންފީޛުކުރެިވެގން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިއަށް ހުއްޓުމެއް ެގނެވޭނީ. އަޅުަގނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  

މި އަދަބަކީ އަދި ކޯޓަކުން ކަނޑައެޅިކަުމަގިއ ިވޔަސް އެ ތަންފީޛުކުރެވޭ އެްއޗެއް ނޫން. ވަރަށް މަދު ހާލަތެްއަގިއ  

މުޖުތަ ކުޑަ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ސިފަެއްއަގއި  ހަމަ  އެއް  ކޮންެމެވސް  އެްއޮގތަކުން  ކޮންމެވެސް  ތެރޭަގއި  މަޢު 

ބާވަތުން  ކުށުެގ  އެ  ވަންދަން  މުއްދަތެއް  ިގނަ  ބަންދުަގއި  ހަމަ  ތިބެނީ  މި  އަބަދުވެސް  ބަޔަކު  ެއއް  ކޮންމެވެސް 

 ދާއިރާއެއް އަޅުަގނޑުމެން ތިބެންޖެހޭ ފަރާތްތައް ވެސް މި ތިބެނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ދޫވެފަ. މީެގތެރޭަގއި ވަކި 

އެކިއެކި   ދައުލަތުެގ  ގޮއްސަ  ފެށިެގން  ޭގބިސީއަކުން  ހަމަ އެންމެ އާދައިެގ  ފާހަަގކުރާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް، 

ފަރާތްތަްއ   އަރަިއަގންނަ  ކުށްތަކަށް  ބޮޑެތި  ނުވަތަ  ޓްރެފިކްކުރުން  ހިމެނޭޮގތުން  ހަމަ  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް 

ދޫކޮ ދެވެނީ. މިނިވަންކަމާއެކު  މި  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެކިެގން  ޮގތުަގއި  މަސްލަޙަތު  އެއީ  ތިބުން،  ށްފައި 

އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން އެޮގތަށް އޮވެ ޙަޤީޤަތުަގއި ރާއްޖޭަގއި ޓްރެފިކިންގއާ މިފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރަިއަގންނަ  

ންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހޯލިސްޓިކްކޮށް  ފަރާތްތައް މި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެ

ޕީ.ޖީ ވެސް އެ ވިދާޅުވާހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ުގޅިެގން އެއް ވިސްނުމެްއަގއި މިކަން ކުރެްއވީމަ ނޫނިއްޔާެއއް ެއ  

އިދާ ތަޙުޤީޤީ  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ނުލިބޭނެ.  ޙައްލުތަކެްއ  ެއކަށީެގންވާ  އެންމެ  ޮގތުން،  ކަމަށް  ރާެއއްެގ 

ޮގތުަގިއ   މައްސަލަެއއްެގ  އެއް  ކުރާ  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަސަރު  މީެގ  މުޖުތަމަޢަށް  އަދި  ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި 

ެއ   ބާރުތަކާއި،  ާގނޫނީ  ލިބިެގންާވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިކަން  ފާހަަގކުރެޭވއިރުަގިއ،  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ާގނޫނީ އޮޕަރޭޓުކުރަންޖެހޭ  ހުރި   އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހުރިހާ  އަޅަންޖެހޭ  ތެރެއިން  އިމުެގ 

ފާހަަގކުރެވޭ.   އަޅުަގނޑަށް  ކުރެވެމުންދާކަން  ބަލާއިރުަގއި  މިންވަރަށް  ހުރި  ކަންކަން  މި  އަދި  ކޭޕަބިލިޓީސްާއއި 

ޑިޕާޓް އެންފޯސްމަންޓް  ޑްރަުގ  ޚިދުމަތުެގ  ފުލުހުންެގ  މިައދު  ފަޚުރުވެރިވޭ  މަސައްކަތާ އަޅުަގނޑު  ކުރާ  މަންޓުން 

އެންމެ   ސަރވިސްެގ  ޕޮލިސް  އަޅުަގނޑުމެން  ޝާކިރަކީ  އަޙްމަދު  ސްޕްރިންޑެންޓް  އަޅުަގނޑު،  ދޭތެރޭަގއި. 

އިންޓަރްގރިޓީ ވެސް އެންމެ ރަނަގޅު އެއް އޮފިސަރ އެއީ. އަދި މިދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  

ކާމިޔާ ިގނަ  ވަރަށް  ޑްރަުގ  ހޯދިފައިވާ  އޮތް  މި  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވަނީ  ެވސް  ފަހަތުަގއި  ބީތަކެްއެގ 

ސުވާލުކުރެވިދާނެ  ބަެއްއފަހަރު  މީޑިއާަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ބައެއްފަހަރު  ޓީމު.  ޑިޕާޓްމަންޓުެގ  އެންފޯސްމަންޓް 

. ބައެއްފަހަރު ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކޮންމެވެސް އިޖުރާޢަތެއް ޯގސްވެެގން ކޮންމެވެސް ޓްރެފިކުކުރާ ބަޔަކު ދޫެވެގންދާ ދިއުން

އެ އިޖުރާޢާތެއް ަގސްތުަގއި ޯގސް ފުލުހުން ކުރަނީއޭ ވެސް. އެހެނެއް ވެސް ނޫން ވަނީެއއް ޙަޤީޤަތުަގިއ. އިޖުރާޢާތު 
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ޖުރިސްޓިކްޝަނަކުން   ވަކި  ައވަހަށް  އެންމެ  ވެސް  ޯގސްަވނީ  އިޖުރާޢާތުތައް  ޯގސްކުރެިވދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކޯ ކަނޑުެގ  ނަަގންޖެހޭ  ރާއްޖޭެގ  މި  ތިއްބައި  މަޑުކޮށްެގން  އެއަށް  މައްސަލަެއއް.  ދިމާވާ  ނެުގމުަގއި  އަމުރެއް  ޓު 

ކަންނެލި  ބޯޓުފަހަރުން  ބޭރުެގ  އަންނަ  މި  ތެރެއިން  ބޯޑަރސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބޭރުެގ  އަދި  ސަރަޙައްދުން 

 ފުރައިެގންދާ އެްއޗަކަށް އަރުވަިއެގން އަންނަ  އޮޑިއަކަށް ނުވަތަ އެހެން ުއޅަނދަކަށް ރާއްޖެއިން ފުރަިއެގން ރަށަކުން

އެތި ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ފުލުހުން އޭެގން ބަލަބަލާ ތިބެން ހުންނަ ޗެލެންޖަސްތަކެއް ވެސް ހުރޭ. އަދި ާގނޫނާއި މި 

ން އެއަށް އިޖުރާޢާތްތައް ބުނާޮގތުން އެންމެ އެކަމަށް ސައްޙަެވެގންވާ ކޯޓުން އެކަން ކޮށްެގން އަންނަކަމަށް ވަންޏާމު

ޓަކައި  ޕަރޕަސްއަށް  އޮޕަރޭޝަނަލް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީާމ،  އެބައެޅޭ.  ހުރަސްވެސް  ޮގތްޮގތުން  ިގނަ  އެތައް 

އަޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ އޭެގ އެވަުގތު ނަަގންޖެހޭ ޑިސިޝަންތައް ނަާގފަ. ދެން، އޭަގ މިސާލަކަށް އޭެގ ސަބަބުން 

އޮންނާނީ   ބެއަރކޮށްފަިއ  މައްސަލައިަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  މި  ބަލާފައި  މައްސަލައަށް  މަސްލަޙަތުަގއި.  ރައްޔިތުން 

ބައިވެރިވި   ދޫވެެގންދިއުންތޯ،    6ޓްރެފިކްކުރުމުެގ  ސަބަބުން  ޯގސްވުުމެގ  އިޖުރާޢާތެއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މީހުން 

އްކާ ބަޔަކު ހަލާކުވެެގން  ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެެވެގން އޭެގ ސަބަބުން އިތުރަށް ައނެ  176މުޖުތަމަޢުެގ ތެރެއަށް  

އަދި   ކަންކަން  މި  މީޑިާއަގއި  ބައެއްފަހަރު  ެއހެންވީމާ،  ޑިސިޝަންައކީ.  ނަާގ  އަޅުަގނޑުެމން  އެއީ  ދިޔުންތޯ، 

ތުހުމަތެއް.   ކުރާ  ދޭތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ވާހަކަދަްއކާއިރުަގއި  ކަންކަމާ  މި  ެވސް  ތެރޭަގިއ  ރައްޔިތުން 

އަޅުަގނޑަށް  ޚިދުމަތަކުންނެއް   އެހެންނަމަވެސް،  ފުލުހުންެގ  ަގސްތުަގެއއް  އެނޭގ  ދަންނަވަން  ޔަޤީންކަމާއެކު 

ަވކި ބަޔަކަށް ފައިދާެއއް ހޯދަިއދިނުމަށް ޓަކައި ޓްރެފިކިންގ ނެޓްވަރކަކަށް މަންފާެއއް   އިޖުރާޢާތެއް ޯގސްކޮށްފަެއއް 

ނެ. އަޅުަގނޑުމެން މަސްލަޙަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ެއއްވެސް ކަމެއް މިހާތަނަކަށެއް ކޮށްފަެއއް ނޯންނާ

ޭގބިސީެއްއގައިހެން   ކޮންމެ  ސަބަބުން  މަސްތުވާތަކެތީެގ  ބަލާއިރު  ބޮޑުމިނަށް  މަްއސަލައިެގ  މި  މީގައި،  ބަލަނީ،  މި 

ފައި ާގތްަގނޑަކަށް މި މައްސަލަ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ޭއެގ އަސަރު ފެތުރިފައިވާވަރު އަޅުަގނޑުމެނަށް ވަރަށް ސާފުވެ

ޓްރެފިކިންގ   ތެރެއިން  މަސަްއކަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެބައޮތް  ޔަޤީންކަން  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީާމ،  އެބައެނޭގ. 

ނެޓްވަރކެްއަގއި    12ނެޓްވަރކެއް ައއިޑެންޓިފަިއކޮށްފައި    12ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް. އަދި ޓްރެފިކަރުން، އަޅުަގނޑުމެން  

އަސްލު. އޭެގ ތިންުގނަ، ރާއްޖޭަގއި ހަތަރު ުގނަ، ާގތްަގނޑަކަށް ހަތަރު ުގނަ    ތަޙުޤީޤު މި ކުރަނީ. ެއއަށްވުރެން ިގނަ

ޓްރެފިކިންގ ނެޓްވަރކު ައޅުަގނޑުމެނަށް އައިޑެންޓިފައިކުރެިވފައި އެބަހުރި. ެއއީ ކޮން ބަެއއްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރާއްޖޭ  ކަންކަން  އެ  މިންވަރުން  އޮތް  ޖާަގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގނޫނު  ޢަދުލުެގ  އެނޭގ.  ޖިނާޢީ  ޚާްއޞަކޮށް  ަގިއ، 

ނިޒާމުަގއި މި ކަންކަން ކުރެޭވ ސްޕީޑާއި، މި ކަންކަމަށް ހުންނަ އެކި ޗެލަންޖަސްތަކާ އެކީަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

ހަރުދަނާކަން  އިތުރު  މައްސަލަތައް  ޓެރްފިކިންގެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާމު  ކުރަމުން.  ެގންދަނީ  މި 
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އެއަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންެގންދާނަން. ހަމަ އެއާއެކީަގއި ހައި ލެވެލްެގ ޓެރެފިކިންގެއއް ހިނިގ ކަމުަގއި    ެގނެސް

ކަންކަންކުރުމުަގއި   މި  ސަޕްލައިކުރުާމއި،  ެއއްޗެހި  ަވއްދާ  ތެރެއިން  ބާަގނޑުތަކުެގ  ހުންނަ  ޓްރެފިކިންގ  ވިޔަސް 

މި   ކަންތައްތައް،  ހިނާގ  މި  ހަ  44މިހާރު  އެކި  ކެފޭއެއް  އޮޕަރޭޓުކުރާ  ސަރަޙައްދުަގއި  މާލެ  ރާއްޖޭަގއި  ދަިއެގން 

ރަޖިސްޓަރީެވެގން،   ނަުމަގއި  ޖަމާޢަތްތަކުެގ  ޖަމުޢިއްޔާ  ކުޅިވަރު  ނަންނަމުަގއި.  ެއކި  ުގރޫޕުތައް  ކްރައިމް 

ެގންނާއި، އެކި  ޒަމާންތަކެްއވަންދެން އޮޕަރޭޓުކުރަމުން މި އަންނަ ުގރޫޕުތަކުެގ ނަންނަމުަގއި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައި

މިދަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ތަންތަން  ކުރަމުންދާ  ކަންކަން  މި  ހިފައިެގން  ތަންތަން  ބިރުދައްކައިެގން  ޮގތްޮގތަށް 

މިއީކީ.   ނޫން  ކަންތައްތަކެއް  ހުންނަ  ކޮށްފައި  މީެގކުރިން  މިއީއެއް  ކުރަމުން.  މަސައްކަތްތަކެްއ  ހުއްޓުވަން 

ށް ފާހަަގ ވެސް ނުކުރެވޭ ިމޮގތަށް މިހާ ފުޅާމިނުަގއި މާލެ ސަރަޙައްދުަގއި ކެފޭހެން،  ކުރިއަކުންނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަ

މި  އިންތިޒާމުކުރެވިެގން  ކަންތައްތައް  ޮގތަށް  ހުންނަ  ލިޔެދީފައި  ވެސް  ޮގތް  ބޯންވާ  ެއ  ފާރުަގއި  ތަންތަނުަގއި  އެ 

ޚިދުމަ ފުލުހުންެގ  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމުން  އެހެންވީާމ،  ކުރަނީ.  ހިތްވަރު.  ކަންކަން  ެއ  އެބަހުރި  މިއަދު  ތުަގިއ 

ެވއްޓުެމްއ   އަޅުަގނޑުމެން ވަކި ފަރާތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، ވަކި ފަރާތެއްެގ ނުފޫޒަކަށް 

 ނެތި އަޅުަގނޑުމެންެގ ޚިދުމަތުން އެކަން ކުރާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ޭއެގފަހުަގއި  ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.  ިމވަުގތު އިމިްގރޭޝަނަށް  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު 

 ސުވާލުތައް. 

 

 ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިްގރޭޝަން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް އަލިއަޅުވާލާނަން.  

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިދަނީ ވަރަށް ުގޅިެގން މަސައްކަތްކުރަމުން. އަދި ފާހަަގކޮށްލަން، ހެލްތު މިނިސްޓަރ  

ކަމަށް. އަސްލު މީެގ ސަބަބުން އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން،    ވެސް ވަރަށް ާގތުން މި ކަމުަގއި އުޅުއްވާ

ހުރިހާ މުއައްސަސާެއއް ުގޅިެގން ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް ވެސް ޭވ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން މީެގ ނިސްބަތުން 

ފާހަަގކޮށްލަން  ހިމެނޭކަން  މީަގއި  ވެސް  ބައެްއ  ބިދޭސީންެގ  މަދުވިެއއްކަަމކު  އަޅުަގނޑުމެން އަދަދު  ދެން،   .

ކުރެވިފަ. އެޮގތުން،   މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ  ާގތުން  ުގޅިެގން ވަރަށް  ޕޮލިހާ  ކޮށްެގން،  ވަނަ   2020މަސައްކަތްތަކެއް 

ކަންކަމުަގއި ުއޅޭ ބިދޭސީން ޑީޕޯޓުކުރެވިފަ. ދެން،    54އަހަރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ ޖުމުލަ    2021މީހުން، މި 
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އަޅުަގ އަހަރުަގއި  ވަނީ  ވަނަ  ހަމަ    16ނޑުެމން  ފަރާތްތަކެއް  ިގނަ  އޭެގތެރޭަގިއ  ދެން،  ޑީޕޯޓުކުރެވިފަ.  މީހުން 

މަސްތުވާތަކެތި ޑްރަުގ އެބިއުޒްކުރެވޭ ފަރާތްތައް. ދެން، ޭއެގތެރޭަގއި ޑްރަުގ ޓްރެފިކިންގ ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނޭ. 

ޑިޓެންޝަންަގއި ބަލާއިރުަގއި  ސިޓުއޭޝަނަށް  ޕްރެޒެންޓު  މިހާރު  ކަރެކްޝަންެގ  ދެން،  މިހާރު  އަޅުަގނޑުެމން   ،

ފަރާތެއް ވާކަން ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި އަޅުަގނޑުމެން    7ބެލުމުެގ ދަށުަގއި އަޅުަގނޑުެމންެގ ޑިޓެންޝަންަގއި  

ޓެމްޕަރަރީ ހޯލްޑިންގ ފެސިލިޓީަގއި އެއް ފަރާތެއް ވެސް ވާކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަސްލު  

އަޅުަގނޑުމެން  އެންމެ ޑިޓެންޝަންަގއި  އަސްލު  ކެޕޭސިޓީ.  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޗެލެންޖަކީ،  ލިބޭ  މިކަމުަގއި  ބޮޑަށް   

ބިދޭސީން މިފަދަ ކަންކަމުަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޑިޓެއިންކުރުމުެގ ކެޕޭސިޓީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ިގނަ،  

ވެސް   މަޖިލީހުަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  މިހާރު ތަކުރާރުކޮށް  މިީއ.  ވާހަެއއް  ދަްއކާ  ވެސް  ފޯރަމްތަކުަގއި  އެކިއެކި 

ކެޕޭސިޓީއަކީ   އަޅުަގނޑުމެން    45އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރިން  އެޕްލައިކުރުުމެގ  ރޯލް  މަންޑޭލާ  ކުރިން   85މީހުން. 

އް ކުރެވިެގން  އަށް ބަދަލުވެެގން. ނަމަވެސް، މިހާރު މަސައްކަތްތަ  45ކެފޭސިޓީ ހުރިތަނެއް މިހާރު އެއަށްފަހު މިވަނީ  

އެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން ަވރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފެށިފަ. މާ ދުރު މުސްތަޤުބަލެއްަގއެއް ނޫން، ހަަމ 

ކުރެވިެގންދާނެކަުމެގ   އެންހޭސްމަންޓްސްތަކެއް  ކެޕޭސިޓީ  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދުަވސްތަކެްއަގއި  ކައިރި  ވަރަށް 

އަރުވަން.   ވެސް  ވެސް  ޔަޤީންކަން  ސީ.ޖީ  ކަސްޓަމްސްެގ  ދެން  ފާހަަގކޮށްލަން،  ައދި  އަޅުަގނޑު  އެހެންމެ  ހަމަ 

ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ ދައްކަވާ ާވހަކައެްއ، ދެން ައޅުަގނޑަށް ެވސް ހަމަ ބައިވެރިެވވޭ ކޮންމެ ފޯރަމެއްަގއި ވެސް ދައްކާ  

މަށް ކެޕޭސިޓީ ހުރި މީހުން ހަމައެކަނި ވާހަކަެއއް އެއީ. އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން މި ުއޅެނީ ޕްރޮފެޝަނަލް، މި ކަންކަ

މަދުވެެގނެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އަސްލު ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަްއ ނެތިެގން. ބޯޑަރަގއި، އަސްލު މި ކަންކަން މި ވަންނަ 

ޙައްލެްއ   އެްއވެސް  މިއަށް  ނުހުއްޓުިވއްޖެްއޔާ  ކަންކަން  އެ  ފުރަތަމަ  ބޯޑަރއިން  އެހެންވީާމ،  ބޯޑަރ.  ދޮރާށްޓަކީ 

. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ވިސްނި ވިސްނުުމަގއި މި ހުރީ ިގނައިން މި ކަންކަން، ކަމެއް ވީމާ އެޓެންޑުކުރުމޭ.  ނުލިބޭނެ

 އޭެގ ބަދަލުަގއި އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ެގންުގޅޭ ވިސްނުން ވަރަށް ރަނަގޅޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޑުކޮށްލަދެއްވާ އިނޭގތޯ. ބަންިގއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ދާނަން. )ބަންިގ ވަުގތަށް ކޮމިޓީ މެދުކަނޑާލުން( އާދެ! 

ދެންނެވިން   އަޅުަގނޑު  ވެސް  ފެށިއިރު  އޮތީ  ލިބިފައި  ަވުގތު  އެްއ    12.11އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ައޅުަގނޑު  އަށް 

އިްއޒަތްތެރި އެހެންވީާމ،  ހަމަވާނެ.  އިތުރުކޮށްެގން    ަގޑިއިރު  ަވުގތު  އަޅުަގނޑު  އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ  މެންބަރުން 
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ޝުކުރިއްޔާ.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަމަށް.  ނިންމާލަން  ކޮމިޓީ  މި  ވާހަކަފުޅަށްފަހު  ބޭފުޅުންެގ  މި  ކުރިއަށްދާނީ، 

 އިމިްގރޭޝަނުން ކުރިއަށް ެގންދަވާ! 

 

 ދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިްގރޭޝަން މުޙައްމަދު އަޙްމަ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލި ފަދައިން އަސްލު ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެޓެންޑު މި ކުރަންޖެހެނީ  

އުޅެންވީ.   ކަންކަމާ  ެއހެން  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  ކަންނޭނެގ  ހުއްޓުވުމަށްފަހު  ެއކަން  ކަންނޭނެގ.  އިންފްލޯރއަށް 

އަސްލު    ކަސްޓަމްސްެގ ވާހަކަދަްއކަވާފަ.  ެއ  ތަކުރާރުކޮށް  ވަނީ  މުނާސަބަތުތަކުަގއި  އެކިއެކި  ތަކުރާރުކޮށް  ސީ.ޖީ 

އެކަމަށް ފުރަތަމަ ވެސް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެްއވަންވީ. ެއއަށްފަހު މި ކަން ޙައްލުވެެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ށްލަން، އިމިްގރޭޝަން ޙަޔާތުަގއި ެވސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ވަރަށް ހަމަ ޔަޤީން. ދެން، ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮ

ޮއޕްރޭޝަނެއް މި ހިންުގނީ  ުގޅިެގން ޑްރަުގ  ޖޮއިންޓު ހުރިހާ ލޯ އެންފޯސްމަންޓު މި ކަމާ ރިލޭޓެޑް އެޖެންސީއެއް 

ުގ  2020 އެންމެން  ހުރިހާ  އެބަދެއްކޭ.  ތަފާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  އަހަރުަގއި.  ޅިެގން ވަނަ 

އެތެރޭަގއި  މައްސަލަައކީ  އުޅޭ  މި  ހަމަ  މި  ދެން،  އިޙުސާސްޭވ.  ވެސް  ރަްއޔިތުންނަށް  އެބަ  މަސައްކަތްކުރާތަން 

ހަމަ  އެތެރެާވވަރު  ވާނަމަ  ނުހުއްޓޭކަމުަގއި  ިއންފްލޯރ  ހިންގިއަކަސް  އޮޕަރޭޝަނެއް  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ 

ބޭފުޅު އެ  ބިދޭސީންެގ،  އެހެންވީމާ،  ކަމުަގިއ  އިތުރުެވެގންދާނެ.  ބޭނުންކޮށްެގން  ބިދޭސީން  ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަނަށް  ން 

ދެން،  ފެންނަމުން.  އެޮގތަށް  ދާނީ  ނަތީޖާ  ހަމަ  ެއއީ  ިވޔަސް،  ކަމުަގއި  ބޭނުންކޮށްެގން  ދިވެހިން  ވިޔަސް، 

ުގޅިެގން  އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ ހަމަ ވަރަށް ާގތުން މިހާރު ވެސް ޕޮލިހާއި އަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީާއ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

 އެކިއެކި މަސަްއކަތްތައް މި ކަމާ ުގޅޭޮގތުން ކުރަމުން. ެއކަން ވެސް ފާހަަގކޮށްލާނަން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބްރާހީމް ޝަރީފްއިކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ައޅުަގނޑުމެން  ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ،  އެންމެހާ  ވަޑައިެގންތިއްބެވި  ަވޒީރުން އަދި  މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި 

ދެންމެ ޕޮލިހުން ވިދާޅުވެއްޖެ މި ބޭފުޅުން ޭގެގ ވެސް   ދަނީ. ދާއިރު  ޓެނެންސީ އެކްޓު ހަދަމުން މި  މިހާރު މިދަނީ 

ކަންތަްއކުރާކަާމއި މި،  ފާސްކުރުމުެގ  މި   ޭގެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން،  ހިނާގކަން.  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ޙަރަކާތްތައް 
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އެކްޓަށް ތި ބޭފުޅުން ެއްއވެސްކަހަލަ މާއްދާެއއް އިތުރުކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، އަޅުަގނޑުެމން މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި  

އަނެ  ދެން  ކަންތައް.  އެއް  ެއއީ  އިތުރުކޮށްދޭނަން.  އެކަންތަްއ  ކަސްޓަމުން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ކަމަކީ،  އް 

ފާހަަގކުރަްއވައިފި އެ ބޭފުޅުން އަތުަގއި މެޝިނަރީ ނެތްކަން. އަދި އިމިްގރޭޝަނުން ވެސް ފާހަަގކުރައްަވއިފި. ދެން، 

އަޅުަގނޑުމެން   މެންބަރުން  ތިބި  ކޮމިޓީަގއި  މި  މެންބަރުން،  އަޅުަގނޑުމެން  ގައިުމެވސް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިރާތަކުަގއި ފަޅެއް ރޫޅާލާ ފަޅެއް ހެދުމަށް ދާ ސަތޭކަ ވަރަކަށް ނުަވތަ  ކޮމްޕްރޮމައިސް ކޮށްދޭނަން

މެޝިނަރީއާއި   ތިބޭފުޅުން  ނަމަެވސް  ކޮމްޕްރޮަމއިޒްކޮށްފައި  އަޅުަގނޑުމެން  މިލިއަން  ވަރަކަށް  ހަތްދިހަ 

ނޑު ހަމަ ގައިުމެވސް މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން.  އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދައިދިނުން އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ، އަޅުަގ

އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަޅެއް ރޫޅާލާ ފަޅެއް، ާގތަށް ދުރުކޮށްފައި އަނެްއކާ އަލުން، ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށްލާފައި ާގ  

މި ޑްރަުގ މައްސަލަ ިއަގއި ޖެއްސުމަށްވުރެ، ފަންސާސް މިލިއަން ޚަރަދުކުރުމަށްވުރެ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ މާ މުހިންމު 

ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެއްިވޔާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ަގިއމު ވެސް ލޮބީކޮށްދޭނަން  ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ 

ހުރިހާ މެންބަރުންެގ ފަރާތުން ބަޖެޓު ރޫމުަގއި ތިބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާ ެއއްޗެހި ހޯދައިދިނުމަށް. ދެން،  

ކަންތަ ދެވަނަ  އަޅުަގނޑުެގ  އެބަ މިއީ  ތިބޭފުޅުން  މިހާރު  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  ކަމަކީ،  އަނެއް  ދެން،  އް. 

ނުވަތަ   ނަމަވެސް  ޮގތަކަށް  ހޮޓަލައިނެއް  ކަންނޭނެގ  ބޭނުންޭވ  ހީވަނީ  އޮޕަރޭޓުކުރާ    24އަޅުަގނޑަށް  ަގޑިއިރު 

 ކޯޓާއި އަދި ތިބޭފުޅުން ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރެިވެގން ނަމަވެސް، މިސާލަކަށް ކޯޓުތަކާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޑްރަުގ

މި  ނަމަވެސް،  ހަދައިެގން  ތަނެއް  ސަރވިސްދޭ  އަވަރސް  ފޯރ  ޓުވެންޓީ  މިކަހަލަ  ބާއްވަިއެގން  ޕޮލިހުންނާ 

ހުރިހާ  ސަރުކާރުެގ  ތެރޭަގއި،  އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް  ހުރިހާ  ތިބޭފުޅުން  ކުރެވޭތޯ  ކޮންޓްރޯލު  ކަންތައްތައް 

ކޮށްދިނުން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި   އިންސްޓިޓިއުޝަން ތެރޭަގއި ަމސައްކަތް

އަސްލު   މައްސަލައަށް  މި  ބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  ޕެޓިޝަނަށްވުރެ  ނޫން.  އެކަންޏެއް  ހަމަ  ޕެޓިޝަނަށް 

އަިއ އެލަރމެއް ކަހަލަ ޮގތަކަށް  ޙައްލުކުރުން. ޙައްލެއް ެގނެވޭތޯ. ޕެޓިޝަން ެއއީ މިސާލަކަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބޮޑަށް   ެއއަށްވުރެ  ދެންނެވީ  މި  ޒަރީޢާއިން  ޕެޓިޝަންެގ  މި  މައްސަލަ  މި  ހަމަ  ދެން  ައޅުަގނޑުމެން  އައީ.  މި 

ކޮންމެެވސް   މިކަންތައްތައް  ރާއްޖެއިން  މަސައްކަތް،  ކުރެވޭތޯ  ކޮންޓްރޯލު  ކަންތައް  މި  ހުއްޓުވޭތޯ،  މިކަންތައްތައް 

ކޮންމެވެ  މަޖިލިސް ވަރަކަށް،  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދައުރުަގިއ،  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރެވޭތޯ  މަދު  ނޫން،  ވަރަކަށް  ސް 

ދުވަސްވަރު މި ކޮންޓްރޯލު ކުރެވޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ބަލަން ބޭނުން. ދެން، ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތި 

އިޞްލާޙެއް އޮތްނަމަ އަދި ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކަން އަރުވަން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ާގ ނޫނަކަށް ެގންނަންޖެހޭ 

ުގޅިެގން.   ޕީ.ޖީއާ  ކޮށްދެއްވާށޭ  މަސައްކަތް  ތިބޭފުޅުން  ނުވަތަ  އިޞްލާޙެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަކަށް  އެްއވެސް 
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ކަ ވެއްޖެ  ކަމަށް  ކަެމއް  ބެހޭ  ޑްރަާގ  މި  ވެްއޖެއްޔާ،  ކަމެއް  މިކަހަލަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެމން  މަށް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން   ބޭފުޅުން   24ވަންޏާ  ތި  ައޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނެއް  އެ  ނަމަވެސް،  މަސައްކަތްކޮށްެގން  ަގޑިއިރު 

ވާހަކަ   ެގނެސްދޭނެ  ކުރުމަށްފަހު،  މަޝްވަރާ  މަރުޙަލާއެްއަގއި  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  ބޭނުންވާ 

ޑު ވަރަށް އުފަލާެއކު ދަންނަވަން. މިއީ އަޅުަގނޑުެގ ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން، ހަމަ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ައޅުަގނ 

 ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އަދި ސުވާލުތަކަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަސްޓަމްސް   މޯލްޑިވްސް  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތެއް  ފުރަތަަމ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ސަރވިސްއަށް.  

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޢަބްދުކޮމިޝަނަ

ބޯޑަރތައް   މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  ުގޅިެގން  މެތްއާ  މެންބަރު  ކުރީެގ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ދެން،   އަޅުަގނޑު.  ހަމަ  ުގޅިެގން  ސުވާލާ  އެ  ހުއްޓުވަން،  މިކަން  ނަާގނެތޯ  މުއްދަތެއް  ކިހާ  މިކަމުެގ 

ަމޢު އުފައްދާކަމުެގ  ރާއްޖޭަގއި  މެތް  ވެސް  ޕޯސްޓުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެތް،  އެކަމަކު  ނެތް.  ލިބިފައެއް  ލުމާތެއް 

އެބަވޭ.   ފާހަަގކުރެވިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެތެރެާވކަން  މެތް  ހަމަ  ވެސް  ތެރެއިން  ކާޯގެގ  އަދި  ވެސް  މަުގން 

އްޓުވުމަށް  އެހެންވީމާ، ހަމަ މެތަކީ އެކިޮގތްޮގތުން އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ޑްރަެގއް. ދެން، ޚާްއޞަކޮށް މިކަން ހު

މަސައްކަތްތަްއ ކުރާއިރު ައޅުަގނޑު ކުރީ ވެސް ފާހަަގކުރިހެން، މިހާރު ރާއްޖޭަގއި މި ޕޯޓު އޮޕަރޭޓަރުން ޒިންމާކުރަން  

އެއީ   ނޫން.  ނިޒާމެއް  ރަނަގޅު  އެހާ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ނިޒާމަކީ  އިންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  މި 

ޓްރާންސް އޮންނަނީ  މި  އޮންނަނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް  މި  ެއމް.ޕީ.އެލް  ދަށުަގއި.  އޭިވއޭޝަން  ސިިވލް  އެންޑް  ޕޯޓު 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ދަށުަގއި. ދެން، ރީޖަނަލް ޕޯޓްސްތައް މި ހުންނަނީ އެހެން ކޮންމެވެސް މުއަްއސަސާެއްއެގ  

ރާއްޖޭގެ  ވާންޖެހޭހެން  އެބަ  ހީޭވ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ރެިގއުލޭޓުކޮށް  ދަށުގައި.  ބޯޑަރތަްއ   

ދެން ކޮންމެވެސް އެއް މެންބަރަކު ؛ ބެލެހެއްޓުން ކޮންމެވެސް އެްއ މުއައްސަސާެއްއެގ ދަށަށް ެގނެވި، އެ މޮނިޓަރ

ހަދައިެގން ިމނިސްޓްރީ  ކަންނޭނެގ  މި ؛ ފާހަަގކުރެްއވި  ހެދިޔަސް،  މުައއްސަސާއެއް  ކިޔާފައި  ނަމެއް  ކޮންމެ  އަދި 

ބެލެހެ މީެގ  ރެގިއުލޭޓުކޮށް  ދެން،  ބެލެހެއްޓުން.  ކަންތައްތައް  މި  ކަންތައްތަކާިއ  ކުރަންޖެހޭ  ބޯޑަރަގއި  އްޓުން، 

ދިނުމަކީ   ާގއިމުކޮށް  ިއކުއިޕްމަންޓްސްތައް  ބޭނުންވާ  ކަސްޓަމްސްައށް  ބުނާޮގތުން،  ާގނޫނު  ކަސްޓަމްސް  ޚާއްޞަކޮށް 
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ދުވަހަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ޒިންމާެއއް.  އޮޕަރޭޓަރުންެގ  އަހަރެއް ޕޯޓު  ނުދޭ  ފެނިެގން  އަދި  ވެސް  ކު 

ފަރާތުން  އޮޕަރޭޓަރެްއެގ  ޕޯޓު  އެްއވެސް  ކަނޑައެޅިެގންދާއިރު،  ބަޖެޓުތައް  އޮފީސްތަކުެގ  އަހަރުެގ  ނިންމާފައި، 

ބޯޑަރަގއި ހުންނަ މެޝިންތައް ރަނަގޅުކޮށް، އެ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ނޫނީ އޭެގ ފަހުެގ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް  

ކަނޑަެއޅިެގން އެ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން އޮންނަ ެއއްވެސް އުސޫލެއް ނެތް ފެނިފައެއް. ނިޒާެމއް ވެސް ނެތް.    ބަޖެޓެއް

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ިމ ޖެހެނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކަމެއް ދިމާވީމަ އެއަށް އެޓެންޑުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު  

މި ބޭއްވުނު އެކިއެ މިފަހުން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުވުންތަކާ،  ކި 

ޕަރސަނަލީ   އެކަމާ  ރައީސް  ދަންނަވަިއެގން  ރައީސްއަށް  ބައްދަލުވީަމ  މީޓިންގއަކުން  ެއކީަގިއ  ރައީސްއާ  ފަހަރަކު 

ހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގިއ  ޮގސް އެޓެންޑު ކުރަްއވަިއެގން އެކަން ކުރަްއވާކަށް. ެއއީ ފަސޭހަ ވެސް ވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެ

މިހާތަނަށް  މަސައްކަތެްއެގ  ހުރިހާ  ކުރެވުނު  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާތަނަށް  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ވެސް 

ނިޒާމު  އަސްލު  މިއީކީ  އެޓެންޑުކުރަްއަވއިެގން.  ރައީސް  ޕަރސަނަލީ  ހަމަ  ހުރީ  ކާމިޔާބުވެފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

. އެއަށްވުރެ ކުރިން އެބަޖެހޭ ެއހެން ލެވެލްއެްއަގއި މި ކަންތައްތަކަށް އެޓެންޑުކުރެވޭނެ  އޮންނަންޖެހޭނެ ޮގތެއް ނޫން

ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވެން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިކަން ހުއްޓުވުމުެގ މުއްދަތު ވެސް  

ެއކަމަކު ެއ ކަނޑައެޅުުމެގ ކުރިން،  ކުރެވޭނެއޭ.    އަދި ކަންތައްތަކަކީ ވެސް  ކާމިޔާބު  ުގޅިެގން މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ 

ުގޅުމާ،   އޮންނަ  މި  މެދުަގއި  މުއައްސަސާ  ދޭދޭ  ވަސީލަތްތަކާއި،  މި  ގާއިުމކުރަން  ނިޒާމެްއ  އެބަޖެހޭ  އޭެގކުރިން 

އެއީ ކޮންެމ    މިކަންތައްތައް ރނަަގޅު ޮގތެްއަގއި ެގންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ާގިއމުކޮށްފައި، ހަރުދަނާކޮށް މޮނިޓަރ ކޮށްެގން.

އެމް.ޕީ.އެލްެގ ހުންނަ ސީ.އީ.އޯއަކަށް ފެންނަ ޮގތަކަށް ނޫނޭ އެތާނަގއި މެޝިން ބަހައްޓަން ޖެހޭނީއެއް. ދެން، އެންމެ  

ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ، ކަސްޓަމްސްއަށް މި އޮންނަނީ ާގނޫނީ ޮގތުން އެ މަތިކޮށްފަ. އެކަމަކު  

އެއް  ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަހައްޓާފައި،  ބަހައްޓަފާނެ.  ެގނެސް  މެޝިނެއް  ނެތި  ެވސް  އެނުގމެއް  ވެސް 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އެްއޗެއް އޮޕަރޭޓެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވިާމ، މިހުންނަނީ އަޅުަގނޑަށް   އަޅުަގނޑުމެން ބަލާއިރު 

ކުރެއްވޭނެ ވެސް  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ތި  ެވސް  ތެރެއިން  މަޖިލީސް  ާގނޫނުތައް    ހީވަނީ  މި  ކަންތަްއތައްހެން. 

ެއްއ   ޮގތުން  މިއޮތް  ނިޒާމު  މި  އިޞްލާޙުތަކާ،  ެގންނަންޖެހޭ  ެއއަށް  ބައްލަވާލައްާވފައި  ޮގތަށް  މިހާރު 

މުއައްސަސާއެްއެގ ދަށަށް މުޅި މި ނިޒާމު މޮނިޓަރިން ކުރެވޭނެ ޮގތް މެކޭނިޒަމްތަކެއް ެގނެސްެގން އެކަން ކުރެވިދާނެ  

 ަގބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ފަރާތުން.

 

 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދުކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

މެންބަރު ނެންެގވި އިޝޫަގއި   އިއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން ވެެގން. ދެންމެ  ދެތިން ކަމެއް އަދި އިތުރަށް  އަޅުަގނޑު 

ހުށަހެޅުއްވި ެއއް ހުށަހެޅުއްުވން އެއީ، މި ކަމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަ ުވޒާރާެއއް އެކުލަވާލުން. ދެން، ނޭޝަނަލް ޑްރަުގ 

އުފައް ާގނޫނުން  ކައުންސިލަކީ  މިހާރު. ކޮންޓްރޯލް  ހިނާގ  އެބަ  ކައުންސިލް  އެ  ދެން،  ކަުއންސިލެއް.  އޮތް  ދާފައި 

ލެވެލްެއއްަގިއ   ސްޓްރެޓެޖިކް  ވަރަށް  ކައުންސިލަކީ  ެއ  އެހެންނަމަވެސް،  ބަްއދަލުވޭ.  ިގނައިން  ިގނަ  ވަރަށް 

އެހެންނަމަވެސް، ކައުންސިލެއް.  ކުރާނެ  މަސައްކަތް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކަނޑައެޅުުމަގިއ  ދަށަށް   ސިޔާސަތުތައް  ޭއެގ 

އޮޕަރޭޝަނަލް ޓިއަރެއއް ނުަވތަ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލެޓްފޯމެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭކަން އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ. ދެން،  

އޮންނަނީ،   މި  ދެކެވިފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެން.ޑީ.އޭ  ަވންދެން  ޒަމާންތަކެއް  ޑިޑަކްޝަނަށް  ޑިއަޅުަގނޑުމެން  މާންޑު 

ރާ ތަނެއް ޮގތަށް. އެހެންނަމަެވސް، އެން.ޑީ.ޭއެގ ރޯލު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފުޅާެވެގން،  މައިަގނޑު މަސައްކަތްތައް ކު

ފުރާޅެްއެގ   ެއއް  މުއައްސަސާތައް  އެހެން  ޕްލެޓްފޯމެއް،  ލެވެލްެގ  އޮޕަރޭޝަން  އިޝާރާތްކުރި  މި  ކުރިން  އަޅުަގނޑު 

، އެން.ޑީ.ޭއ އެބަޖެހޭ ސްޓްރެންތެން ވާން. އެީއ  ދަށުަގއި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ އަންނަންޖެހޭ. ެއހެންވީމާ

ޑްރަުގ  ނެޝަނަލް  ދެން،  ޙައްލަކީ.  އެއް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތެްއ  ކޯޑިނޭޓެޑު  މިކަމަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން   ނެތް.  އެކުލަވާލާފައެއް  ރާއްޖެއިން  ހިސާބުގައި   2019ސްޓްރެޓެޖީއެއް  މެދެއްހާ  އަހަރު  ވަނަ 

ސީ.ސީެގ، ނެޝަނަލް ޑްރަުގ ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލްެގ ައޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ފުލުހުން ހުށަހަޅައިެގން،  އެން.ޑީ.

ލިބިެގން   ޙައްލެއް  ވެސް  އެއަށް  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމު  އަންނަނީ.  މި  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އެ  އިސްނަަގިއެގން 

ާގނޫނު   މަސްތުވާތަކެތީެގ  ދެން،  އަހަ  2011އަންނާނެ.  އަިއއިރުަގިއ،  ވަނަ  ތަސްދީޤުކުރެިވެގން  ރު 

ގާއިމު   ވެސް  ހަމައަށް  މިއަދާ  ވެސް  ސެންޓަރެއް  ރިމާންޑު  އޮފެންޑަރސް  ޑްރަުގ  ޖެހޭ  އެސްޓެބްލިޝްކުރަން 

އަދި   މަސައްކަތްތަކާއި  ިގނަ  ވަރަށް  ވެސް  އެން.ޑީ.ސީ.ސީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތް.  ކުރެވިފަެއއް 

އެކީ  ހިމެނިެގން  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ފަރާތްތަކެއް  ހުރިހާ  ޕީ.ޖީއާ  މުައއްސަސާތަކާއި،  ހުރިހާ  މި  ަމސައްކަތްކުރާ  ަގއި 

މިކަމަށް ވެސް ޙައްލެްއ ހޯދިފައި ވަނީ ަވުގތީ ނަަމވެސް. ެއއީ މިދިޔަ ާގތްަގނޑަކަށް ނުަވ އަހަރު ނުކޮށް އޮތް ކަމެއް  

ހޭ ކަންތައްތައް ނުކޮށް ހުރުމުެގ ސަބަބުން މި މައްސަލަ  އަދި ކިރިޔާ ކުރެވުނީ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ތަފާތު ކުރަންޖެ

އިދާރާތަކަށް،   އެންފޯސްމަންޓުެގ  ލޯ  ކަމަކި،  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  އެބަހުރި.  ދިމާވެފައި 

ންސާ، ކޮރަޕްޝަންއާއި، މީރާާއއި، ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެ-ޚާއްޞަކޮށް ކަސްޓަމްސް ާއިއ އިމިްގރޭޝަނާިއ، އެންޓި
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މި ފަރާތްތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ވާނީ ިމހާރު ވަރަށް ފުޅާކޮށް އިންޓަރޕޯލްެގ ޓޫލްސް ާއއި ޑޭޓާ  

އެ   ޚިލާފަށް  ކުރިއާ  ަވރަށް  ވެސް  އެންފޯސްމަންޓުެގ  ބޯޑަރ  އެހެންވީމާ،  ވާނީ.  ދީފަިއ  ެއކްސެސް  ބޭސްތަކަށް 

އިންޓަރޕޯލްާއ މުއާޞަލާތު ކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ  ފަރާތްތަކަށް ޑޭޓާ އެކްސެސް އޮންނާނެ. އަދި  

ގާއިމުކޮށްދީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭަގއި. މީެގ ކުރިން ނޯންނަ ކަމެއް އެއީ. މިހާރު ހަމައެކަނި އިންޓަރޕޯލްެގ ޑޭޓާ  

އެމް.އެ ކަސްޓަމްސްއަށް،  އިމިްގރޭޝަންއަށް،  ނޫން.  ފުލުހުންނަކަށެއް  އޮންނާނީ  ފައިނޭންސްޝަލް  އެކްސެސް  މްޭއެގ 

ކޮރަޕްޝަނަށް، މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އޮންނާނެ. ޭއެގ ސަބަބުން ވެސް މި ބޯޑަރ -އިންޓެލިޖެންސް، އެންޓި

މީހުންނާއި، އެ ކަމަށް މަސަްއކަތް  ޓްރެފިކް ކުރާ  މި އަންނަ މަސްތުވާތަކެތި  ތެރެއިން  ހުރަސްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން 

ދި ެއކަމާ ުގޅުން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ބަިއނަލްއަޤުވާމީ މަޝްރަޙުަގއި  ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކާއި އަ

ފަރާތްތައް   ނެޓްވަރކްތަކުެގ  އެފަދަ  ކްރިމިނަލުންނާއި  އޮޕަރޭޓުކުރާ  ވެސް  ލެވެލްަގއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ނުވަތަ 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެކަން، ދެން އަދި ެއްއ    ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ވެސް އިތުރު ވިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިެގން ެއބަދޭ.

ކެފޭ  މަސްތުވާތަކެތި،  އެއީ  އިޝޫ،  އެއް  ިއޝާރާތްކުރި  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމެއް 

ނުވަ   މިހާތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  ތަންތަނުެގ  އޮޕަރޭޓުކުރާ  މި  ޓަކައި  ހިންުގަމށް  މާލޭަގއި  ސްޓއިލަށް 

ނިމުމުެގ ކޭސްެއއް ހިނާގ ހަފުތާ   ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވާފައި ވާނީ އެ ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް. އަދި މި 

ވަނަ މާއްދާެގ    127ކުރިން އިތުރު ހަތަރު ކޭސް އެބަ ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، މި ކުށަކީ، މަސްތުވާތަކެތީެގ ާގނޫނުެގ  

 ލިބިެގން، ކޯޓުތަކުން އެ އަމުރުތައް ައޅުަގނޑުމެން އެ ތަންތަން ދަށުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖާަގ

ބަންދުކުރުމަށް ނުލިބޭތީ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދި ޙައްލެއް ޕީ.ޖީއާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުަގއި. ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް  

ައޅުަގ އަދި  ހިނާގކަން  ވެސް  މަސައްކަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުށަކީ.  މި  ކުށެއް  ދެންނެިވ  ލެވޭވަރުެގ  ކުރިން  ނޑު 

 މަޢުލޫމާތު ކުށަކަށް ވީތީ ރަނަގޅު ކޮށްލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންމެވެސް   މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން  ަމްއސަލަތަކާ  ނެންޭގ  ކަސްޓަމްސްއިން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވަރަކަށް ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފައިވީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިންޓަރެސްޓުަގއި ެވސް ހުރި ކަމެއް މި ކަމަކީ. ެއވާހަކަ  



 2021 ސެްޕޓެންބަރު 15             ވަނަ ބައްދަލުވުން   16ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

32 

 

އަ ކަސްޓަމްސްއިން  ވެސް  ފުރަތަމައިނުން  ެއ  އެންމެ  ދެން،  ބެހޭޮގތުން.  ެއކަމާ  ކުރެްއވި  މަޝްވަރާ  ޅުަގނޑާ 

ވާހަކަދެއްކި ދުވަހު، ެއ   ވިދާޅުވަނީ ހަމަ ތެދުފުޅެއް އިނޭގތޯ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެއަރޕޯޓު ހިންާގ ކުންފުންޏާ 

ެގ މައްސަލަތަކެއް  ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އާ ެއއަރޕޯޓާއެކީ އަންނާނެއޭ. އާ ެއއަރޕޯޓުއެކީ އައުމަކުންނެއް އަޅުަގނޑުމެން

ޙައްލެއް ނުވޭ. އެ ވާހަކަ ވެސް އަޅުަގނޑު އޮންނާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އެޓެންޝަނަށް ވެސް ެގނެވިފަ. އަނެއްކާ  

އުޅެނީ   މި  އެދިެގން  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ކުންފުންޏަށް  އެ  ދެން،  ެގނެވިފަ.  ވެސް  އެޓެންޝަނަށް  ކުންފުނީެގ  އެ 

އެހެން ހޯދަން.  ދެން، ފުރުޞަތުތަކެއް  ދައްކާނަން.  އެވާހަކަ  އެބޭފުޅުންނާ  އަޅުަގނޑު  ލިބުނީމަ  ފުރުޞަތު  އެ  ވީމާ، 

އަޅުަގނޑު އެޮގތަށް ކޮމްޕްރޮމައިޒްކުރާ ޮގތަކަށް ނޫން އަޅުަގނޑު ހުންނާނީއެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންެގ  

ޗެކު އެތަނުަގއި  ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެއް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ހަމަޖައްސާފައި މަސްއޫލިއްޔަތެއް،  އިންތިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ 

ނުޖެހޭ އަކުންނެއް  ކަސްޓަްމސް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  މީހުންެގ  އެ  ވާޖިބެއް  ާގނޫނީ  ެއއީ  ؛ ބެހެއްޓުމަކީ. 

ެއ   އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އެމީހުން  ބަހައްޓަންޖެހޭ  އެތަނުަގިއ  އިކުއިޕްމަންޓު  ބޭނުންފުޅުާވ  ކަސްޓަމްސްއިން 

ނު އެހެންވީމާ،  ކޮމްޕްރޮމައިޒެއް  މި.  ެގނައީ  އެޓެންޝަނަށް  ތިބޭފުޅުންެގ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  އެ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނެ. 

ވާހަކައެއް. އެްއވެސް ކޮންޓެއިނަރެއް ެއްއޗެއް ޗެކުކުރެވޭނެ ޮގތެްއ   ކަސްޓަމްސްއިން އެ ދަްއކަވަނީ ވަރަށް މުހިންމު 

ތް. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުަގިއ މިކަންތަްއ އޮތީމާ،  ވެސް ނެތް އިނޭގތޯ. ކޮންޓެިއނަރ ޗެކުކުރެވޭނެ ޮގތެއް ެވސް ނެ

ކިހިނެއްތޯ   ވަނީވިްއޔާ  ކަމަށް  ނުފެންނަ  އެ  ދާއިރު  ތެރެއިން  މެޝިންތަކުެގ  އެ  މެޝިންތަކުން  އެތެރެކުރާ  އެ 

މެޝިނަރީސް  ؟ ޗެކުކުރާނީ ހުންނަންޖެހޭ  ޕޯޓްސްަގއި  އެންޓްރީ  އެހެންވީމާ،  ހުރީ.  މި  މިކަންތައްތައް  ލެވެލްަގއި  އެ 

އެހެންވީމާ،   އިނޭގތޯ.  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ފަރާތުެގ  ހިންާގ  ބަލަހައްޓާ  ޕޯޓު  އެ  އެއީ  ހުންނަންޖެހޭނެ.  ބަރާބަރަށް 

 އެކަންތައް ހަމަ ތިބޭފުޅުންެގ ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑު ެގނަީއ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޞަތު އަރުަވން އިވަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.  ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ހަމަ ކޮމިޓީއަށް ަވުގތު ހުސްކޮށްދެްއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަޑައިެގންދެއްވީތީ ހަމަ ވަރަށް  

ކުރީެގ ބައްދަލުވުންތަކާއެކު ެވސް   ހަތަރުކަމެއް އެބައުޅޭ.  ދެތިން  ހަމަ  ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ެވސް 

ތް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ެވސް ޕީ.ޖީެގ ެވސް އަދި ޖަލުތަކުަގއި ވެސް  އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވިފައި އެބައޮ
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މަސައްކަތުެގ ާގތްަގނޑަކަށް ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތައަކީ ަމސްތުވާތަކެއްޗާ ރިލޭޓެޑް މަސައްކަތްތަްއ. އަޅުަގނޑުމެން 

ހިތަ ައޅުަގނޑު  ބަޖެޓެއް.  ބޮޑު  ޚަރަދު  ރިކަރަންޓު  ވަރަށް  ބަޖެޓަކީ  މަްއސަލައަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަސްލު  ައރަނީ  ށް 

ޙައްލެއް ހޯދިއްޖެއްޔާ ތިބޭފުޅުން ތި ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ މަސްތުވާތަކެތީެގ މަސައްކަތްތައް ހޭންޑްލްކުރާއިރުަގިއ  

ހޯދައިދެވޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުުމެގ   ބޮޑެތި ލުއިތަކެްއ  ބޭފުޅުންެގ އޮޕަރޭޝަނަށް ވަރަށް  ތި  ހަމަ 

ބޮޑަށް ބަޖެ ހަމަ  ޮގތުަގއި  ސުވާލެއްެގ  ައޅުަގނޑު  އޭގެއިތުރަށް  ދެން،  މިއީ.  ކަމެކޭ  ކުރަންޖެހޭ  ވެސް  ޓަކައި  ޓަށް 

ބޭނުންކުރާ   މަސްތުވާތަކެތި  މިތިބި  ދޫވެފައި  މަުގމަތީަގއި  ކަެމއް  ކޮންސަރންވާ  ަވރަށް  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަނީ 

ެއއް މީަގިއ މިއުޅެނީ. އެއީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާިއ  ފަރާތްތަކަކީ އިނޭގތޯ. މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި ދެ ބަ

ވެސް   ސީ.ޕީ  ދެންމެ  ފަރާތްތަކަށް،  އެތެރެކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  އޭެގތެރެއިން  އެތެރެވުމާ.  މަސްތުވާތަކެތި 

ެއތެރެކު އަދަދުތައް  އެ  ހިފެހެއްޓި،  އަދަދުތަކަކުން  ބޮޑެތި  ހަމަ  ިގނަ  ވަރަށް  އަދަދެްއެގ  ފާހަަގކުރަްއވައިފި  ިގނަ  ރި 

ޕަރފޯމަންސް   ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހަމަ  ޮގތުން  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވިފަ.  އެހުރީ  މިހާރު  ކުރަން  ދަުއވާ  ބަޔަކަށް 

ހޯދަިއ   ޮގތްތަކެއް  ކުދިންނަށް  މިތިބި  މަުގމަތީަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަކުރެޭވ.  މަސައްކަތް  ރަނަގޅު.  ވަރަށް 

ތި ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަަގކުރެވޭ މިހާތަނަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  ދިނުމުަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެ

ހަމަ ހިތަށް އަރަނީ، ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ އިނޭގތޯ ޕީ.ޖީ އަރިހުން ވެސް، ހަމަ މިނިސްޓަރު އަރިހުން ވެސް،  

ން މަުގމަތިން ނަގައި، ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް  ހަމަ ޕޮލިސް އިން ވެސް މަުގމަތީަގއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުދި

ކޮބައިތޯއޭ ޮގތަކީ  ައވަސް  އެންމެ  ެގންދެވޭނެ  ފަރުވާއަށް  ކުދިންނަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަންީވ  ؟ ވެސް  އެކަން 

ކަންތައްތަކެއްތޯއޭ ކޮންކޮން  ކުރަންވީ  ައޅުަގނޑުމެން  ެގންދަން  ފަރުވާއަށް  އެކުދިން  އަވަހަކަށް  ؟ އެންމެ 

ޔޫސަރސް  އަޅުަގނ  ޑްރަްގ  ތިބި  ެއ  މަުގމަތީަގއި  މިހާރު  އިމީޑިއެޓްލީ  ކޮށްެގންތޯޭއ  ކިހިނެއް  ކަެމްއ  ކޮން  ޑުމެނަށް 

ބަދަލުކުރެވޭނީ ހަމަ  ؟ ފަރުވާއަށް  އަޅުަގނޑު  ޮގންޖެހުންތަކެއް،  ބަިއވަރު  ާގނޫނީ  ޮގތުން  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު 

ފަ  ވަރަށް  ކަމެްއ،  ެއއް  ފާހަަގކުރެވޭ  އައިސް  ހަނދާނެްއ، މިފަހަކަށް  ުގޅީފަޅުެގ  ހަނދާންވަނީ  އަޅުަގނޑު  ހުން 

ހުސްކޮށް.   މައްސަލަތަކާހުރެ  ާގނޫނީ  ހުރީ  އެތަން  ދިޔަިއރު  އެތަނަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ގާއިުމކުރެވުނު.  މަރުކަޒެއް 

ޒްކުރަން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ އަދިވެސް އެތަން ހުސްކޮށް ކަންނޭނެގ ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިތަންތަން ޔުޓިލައި

ކޮންޮގތަކަށް ކޮން އިދާރާތަކަކުން މަސަްއކަތްކޮށްެގންތޯއޭ އިމީޑިއެޓްލީ މި ކަމަށް  ؟ އަޅުަގނޑުމެން ކީއްތޯއޭ ކޮށްދޭންވީ

އަޅުަގނޑަށް ؟ އެޑްރެސްކުރެވޭނީ އަރިހުން  މިނިސްޓަރު  ހެލްތު  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ޮގތުން  ސުވާލެއް  ައނެއް  ދެން، 

އިނޭގތޯ އިނޭގތޯ.  އަސް  . ސާފުކޮށްލަންބޭނުން  ކޮވިޑު  މިއޮތީ  ޮގތުަގިއ  ޕެންޑެމިކެްއެގ  މިަވުގތު  ދުނިޔޭަގއި  ލުަގއި 

ހަމަ ނުރަްއކާތެރި ހާލަތެއް. އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެއަށްވުރެ މާ    ކޮވިޑުެގ
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ާގނޫނުެގ ތެރެިއން އެްއވެސް ހިސާބަކުން  ބޮޑު ޕެންޑެމިކެއް މަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަލަައކީ އިނޭގތޯ. މިނިސްޓަރަށް  

ޮގތުން ވަރަށް ބޮޑެތި   ާގނޫނީ  އެ ބޭފުޅުންނަށް  މެޑިކަލް އެމަރޖެންސީ އިޢުލާނުކޮށްެގން ނަމަވެސް އިނޭގތޯ މިހާރު 

ކަންކަން  މި  އަދި  ވެސް  ެގންދިއުުމަގިއ  ފަރުވާއަށް  ކުދިންނަށް  ުއޅޭ  މަުގމަތީަގއި  ކުރިމަތިވެެގން  ޮގންޖެހުންތަކެއް 

އެމަރޖެންސީއެްއ  ހުއް މެޑިކަލް  ލިބޭތޯއޭ  އެބަ  ފުރުޞަތު  ދިމާލަކުން  އެއްެވސް  ާގނޫނީ  ވެސް.  ޓުވުމުަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިޢުލާނުކޮށްެގން ނަމަވެސް މިކަމަށް އެޑްރެސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާ އެހެރި ލޫޕްހޯލްސްތަކަށް 

މަސްތުވާތަކެތި  ތިބި  މި  މަުގމަތީަގިއ  ާގނޫނީ އެޑްރެސްކުރަން،  ހުރި  ެގންދިއުމުަގއި  ފަރުާވއަށް  ކުދިން  ބޭނުންކުރާ   

ފުރުޞަތެއް އެްއވެސް  އެބައޮތްތޯއޭ  ބައިޕާސްކުރަން  ެއ ؟ މައްސަލަތައް  އެދެން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ޮއެވއްޖެއްޔާ 

މިވަ  އަޅުަގނޑު  އެއީ  އިނޭގތޯ.  ޮގތުަގއި  ރަނަގޅުކަމެއް  ހަމަ  އެއީ  ކުރުން  ެއކަން  ުގތަށް  ވިސްނުމުން ވިސްނާފައި، 

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ކަސްޓަމްސްެގ ބޭފުޅުން މިވަުގތު ވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭތީ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  

ިއއްޒަތްތެރި   ކޮމިޓީެގ  މަޢުލޫމާތަށް  ދެއްިވ  ތި  ފަރާތުން  ކަސްޓަމްސްެގ  ތި  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ 

މުަގއި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. މިވަުގތު އެންމެ ރަނަގޅު  މެންބަރުންެގ ނަމުަގއި އަދި އަޅުަގނޑުެގ ނަ

 ކަސްޓަމްސް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއާ ވަކިވެލަން.  

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޢަބްދު

ހެ ޑިވިޜަން  ިއންޓެލިޖެންސްެގ  ކަސްޓަމްސްެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުކުތަސް  ޝާޒް  އަޅުަގނޑު  ޙުސައިން  ޑް 

 މަޑުކުރަްއވާނެ. އަޅުަގނޑު ނުކުމެލާނަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިބި   މަުގމަތިވެފައި  ބަލައިލާއިރު  ސުވާލަށް  ދެ  ކުރެއްިވ  ޝިފާޢު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ކޮބައިތޯ ޙައްލަކީ  އޮތް  ކުދިންނަށް  ބޭނުންކުރާ  ޮގތުަގއި    އަދި؟ މަސްތުވާތަކެތި  ެއމަރޖެންސީއެއްެގ  ެމޑިކަލް 

އެބައޮތްތޯ ޙައްލެއް  އޮތް  މަސްތުވާތަކެއްޗަށް  މި  ވެސް  ުގޅުންހުރި  ؟ ފާހަަގކޮށްެގން  ކަމާ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 ފަރާތްތަކުން މިއަށް ޖަވާބެއް ައޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑު ހެލްތު މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ޝަމާޢު. 
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 އްކެވުން: ތުެގ ނަިއބު ޝަމާޢު ޝަރީފް ވާހަކަދެމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލް

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަމަ އެ ކުރެއްވި ސުވާލުަގއި އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކީ ރަނަގޅު ވާހަކައެްއ.  

ފާހަަގކޮށްލަން   މަީގއި  ދެން  ފެނޭ.  އެބަ  މީހުން  އަދަދެއްެގ  ިގނަ  ހިސާބަށް    2018މަުގމަތިން  އައިއިރުަގިއ  އާ 

ައދަދެއް އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އެން.ޑީ.ޭއއިން މަސަްއކަތްތަކެއް ވެސް ކުރެވުނު   ޕެންޑިންގަގއި ވަރަށް ބޮޑު 

ޓްރީޓްމަންޓަށް   އޮތީ  މި  އައިއިރުަގިއ  ހިސާބަށް  މިނިސްޓްރީއާ  ހެލްތު  އަދަދު  ައއިސް  ަގބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  ކަމަށް 

ހަ އެބަުއޅޭ  ވެސް  ޓަކައި  އިނޭގތޯ  ދިއުމަށް  އަދަދެއް  ބޮޑު  އެބަތިބި.    500މަ  މީހުން  ިގނަ  އެްއހާ    700އަށްވުރެ 

އެބަތިބި   ޙުކުމްކޮށްފައި  ވެސް  ޓަކައި  ހެދުމަށް  ެއސެސްމަންޓް  އިންޑިކޭޓިވް  ދެން  އެބަތިބި.  މީހަކު.    157މީހުން 

ކަން ރަނަގޅަށް ހިނަގިއަގތީމަ ިމ އަޅުަގނޑުމެން. ދެން މީަގއި މި އެހެންވީމާ، ބޮޑެތި އަދަދުތަކުެގ ވާހަކަ ިމ ދައްކަނީ 

މުއައްސަސާއެްއ   އިތުރު  ވިދާޅުެވއްޖެ  ވެސް  ވާހަކައެްއަގއި  ކުރީަގއި  ދެން  އިނޭގތޯ.  ތިރިވާނެ  އަދަދުތައް 

ކުރާނީ  ކީއްތޯ  ކަމަކީ  ؟ އުފައްދަންވީތޯ،  ެގނެވުނު    2011ކުރަންވީ  އަހަރު  ބުނާ    2011/17ަވނަ  ާގނޫނުަގއި  ެއއީ 

މި  ކަންކަން ތަންފީޛުކުރަން މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުވީ ހިސާބުން  ވީ. ނެތް ކަންކަން ކުރަންވީ. އަޅުަގނޑުމެން ހެލްތު 

ކުރަނީ އެކަން. އިދާރާ ެއކިެއކި ސެންޓަރުަގއި ާގނޫނީ ޮގތުން ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ އެސް.ޕީން ލުން، ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ 

ާގނޫނުގައި އެއީ  ތަންތަން.  ނެތް  މިހާރު  އެއީ  ެގނައުން  ތެރޭަގއި    ވުޖޫދަށް  ބޯޑުެގ  ެއން.ޑީ.ޭއެގ  ކަންކަން.  ބުނާ 

ޢައްޔަންކޮށްފަިއ   އެބަ  މީހުން  ލިޔެފައި  ވާހަކަ  ސެކްޓަރތަކުެގ  ވަކިވަކި  ާގނޫނުަގއި  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ސެކްޓަރތައް 

އެ  ހަދަިއެގން  އެއްބަސްވުމެއް  ހަދަންޖެހޭ  އެ  ޓަކައި  ާގއިމުކުރުމަށް  ުގޅުން  މެދުަގއި  ސެކްޓަރތަކުެގ  ކަން  އެބަތިބި. 

ލެވެލްގައި  ނެޝަނަލް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ެވސް  ވާހަކަިއަގއި  ސީ.ޕީެގ  ހެދުން.  ޮގތްޮގތް  ކުރެވޭނެ 

މިއަހަރު   އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  މިނިސްޓްރީން  ފްރޭމްވޯރކެއް،  ސްޓްރެޓެޖިކް  ނެޝަނަލް  ޓަކައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

އެ ސްޓްރެޓެޖިކް   މަސައްކަތްކުރަނީ  މި  ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން  ުއޅޭ  ހުރިހާ ސެކްޓަރަގއި  ެއކުލަވާލައި  ފްރޭމްވޯރކް 

ެއްއކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ވަރަށް ާގތުން އިނޭގތޯ ޚާއްޞަކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ޕޮލިސް  މުއައްސަސާތަކާ ުގޅިެގން 

އަޅުަގނޑުމެން   އެއްކޮށް  ބޭފުޅުންނާ  ހުރިހާ  ަވރަށް  ކަސްޓަމް  އިމިްގރޭޝަން،  ހަމަ  ވެސް  ޕީ.ޖީ  ިމ ވެސް، 

މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލުމަށް ޓަކައި. އެންމެންނަށް އެއްބަސްެވވޭ މިއަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެޭވނެ  

ެގނެޭވ   މި  އޭރަށް  އިޢުލާނުކުރާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ތެރޭަގއި  މިއަހަރު  އެ  އެހެންވީާމ،  ޮގތަށް. 

ރަނަގޅަ މި  ތެރެއިން  ވެސް  ބަދަލުތަކުެގ  މަުގމަތި  ކުޑަެވެގންދާނެ.  ވެސް  ލިސްޓު  އެ  ހިނަގިއަގތީމާ  ށް 

ހުސްވެެގންދާނެ. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ މައިަގނޑު ތިން ކަމެއް މި އޮތީ. ީމަގިއ ޑިމާންޑް ދަށްކުރުމާއި،  
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ކޮ ފޯކަސްނުކޮށް  އެއްފަހަރާ  ކަންތަކަށް  ތިން  މި  ދަށްކުރުން.  ހާމް  ދަށްކުރުމާިއ،  ނަތީޖާއެްއ  ސަޕްލައި  މީެގ  ށްެގން 

 ނުފެންނާނެ އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ، އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރާ ޮގތަކީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. މިނިސްޓަރ. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޕިޑަމިކް   އެން  އޭޒް  ޔޫސް  ޑްރަްގ  މިހާރު  އިނޭގތޯ  އޮތީ  މި  ޑިކްލެއަރކޮށްފަިއ  ޑަބްލިޔު.ެއޗް.ޯއ  އާދެ! 

ދޭންޖެހޭ   ޮގތުން  ބެހޭ  މިކަާމ  ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯއިން  އެހެންވީާމ،  އޮތީ.  މި  ޑިކްލެއަރކޮށްފައި  ޑަބްލިޔު.ެއޗް.އޯއިން 

އުފަލާއެ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  އަދި  ދޭ.  ބޮޑަށް  އަހަންމިއްޔަތުކަން  ވަރަށް  ޑަބްލިޔު.ެއޗް.ޯއއިން  ފާހަަގކުރަން  ކު 

ޓަކައި.   ެގންދިއުމަށް  ކުރިައށް  ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ  ައޅުަގނޑުމެން  ސަޕޯޓުކޮށްދެއްވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދެްއާވ  އެކްސްޕަރޓް އޮޕީނިއަން ހޯއްދަވައިދެއްވާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ޝޯޓް ޓަރމް ކޮންސަލްޓެންޓުން ޢައްޔަންކޮށް

އެހެންވީމާ،   އިނޭގތޯ.  ކޮށްދެއްާވ  ވެސް  ފައިނޭންސް  ކަންތައްތަކަގއި  ބައެއް  ކޮށްދެއްާވ.  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި 

ސްޓްރެޓަޖީ  ފާހަަގކުރެްއވި  ދެންމެ  ޝަމާޢު  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ދެން  ތިބެނީ.  މި  ޓްރެކުަގއި  އޮން  އަޅުަގނޑުމެން 

މަސައްކަތްތަ  ިގނަ  ވަރަށް  ޕޮލިސް  އެހެންވީމާ،  ޕޮލިސްއާެއކީ،  ވެސް.  ިމހާރު  އެބަހުރި  ކުރައްވާފައި  އެކަމަށް  ކެއް 

ޕޮލިސްއާެއކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުލް ކޮމްޕްލީޝަނަކަށް ެގނެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ ނޮވެންބަރުެގ  

 ކުރީަގއި. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ުގޅުންހުރި ސުވާލަކަށް. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހަަމ  މިއުޅެނީ  ހުށަހެޅިެގން  ކޮމިޓީއަށް  މި  ޙަޤީޤަތަކީ  ނޫން.  ސުވާލެއް  ުގޅުންހުރި  މުޤައްރިރު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ހުށަހަޅާ ނަމުަގއި  އެން.ޑީ.އޭ  ޗޭންޖް  ޓުެގދަރއިން  ހެންސް  ދަންނަވާނަން  ައޅުަގނޑު  އޮތް އަނެއްކާވެސް  ފައި 

ހައި  ހައިކޮށް  މާ  ދިޔައީ  މި  މަރުޙަލާ  ވާހަކަ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަމަވެސް،  ުގޅިެގން.  ޕެޓިޝަނަކާ 



 2021 ސެްޕޓެންބަރު 15             ވަނަ ބައްދަލުވުން   16ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

37 

 

އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  މި  ޓުެގދަރިއން  ހެންސް  ހުށަހަޅާފައި،  މި  އެން.ޑީ.ޭއއިން  މި  ޮގްއސަ.  އޮތީ  މި  ލެވެލްއަކަށް 

އްތަކެއް ސެންޓަރތަކުަގއި ޚިދުމަތް ނުލިބޭތީ އެ މީހުން ހުށަހަޅާފައި ޕެޓިޝަނުަގއި މި އޮތީ ވަރަށް އަސާސީ ކަންތަ

ޕެޓިޝަން   މި  އޮންނާނީ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ކީްއވެެގން،  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ކަންތަކަކީ.  ކަންތައްތަކެކޭ  ހުރި 

ކަން އެ ސެންޓަރުތަކުން  ކިޔުްއވާފަ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހުންނާނީ ލިބިފަ. ކީްއވެެގންތޯއޭ މިހާ އާދައިެގ ކަން 

އެބައޮތް ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ފާހަަގކުރައްވާފައި އަޅުަގނޑުމެން ދިޔައިމަ ސެންޓަރތަކުން ވެސް  ؟ އެެވއިލަބަލް ނުވަނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައި އެބައޮތް ފަރުވާއަށް ދާ ކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ ބޭސް ނުލިބޭ ކަމަށް އިނޭގތޯ. ދެން  

ރުންެގ އަދަދު މަދުކަމާއި، ކްލަޔަންޓުން ިގނަކަާމ މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ހަމަ އެތާ ސެންޓަރުތަކުން  ކައުންސިލަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަންނަވާފަިއ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ، މި ޕެޓިޝަނާ ުގޅިެގންނޭ 

ވެ މިއަދު  އެކަމަކު  ވާހަކަދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  އަޅުަގނޑު  ހުއްޓުވޭނެ  މިކަން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ވާހަކައަކީ  ދައްކާ  ސް 

ޮއތީ ނުކުރެވިފަިއ  އެން.ޑީ.އޭއިން  ކީއްެވެގންތޯޭއ  ކަންތައްތަްއ  ެއ  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން  ؟ އެހެންނޫންތޯ.  އެއީ 

 . ހަމަ ކޮންސަރނަކަށްވާތީެވ، ެއ ވާހަކަ ެއއަށް އަޅުަގނޑަށް ަމޢުލޫމާތު ދެއްވިއްޔާމު ރަނަގޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ ސުވާލާ އެްއކޮށް އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝިފާޢުއަށް އަދި  

 ފުރުޞަތެއް އަރުވަން އެ ފާހަަގކުރެްއވި ކަންތައްތަކަށް. މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޑަށް ހީވަނީ ޕެޓިޝަނަކީ މިއަހަރުެގ ފެބްރުވަރީމަހު އުފެދިެގން ައއި ެއއްޗެއްހެން. މާރިޗުމަހު އެހެންނޫންތޯ.  އަޅުަގ

ކިތަންމެ  އޭެގފަހުން  އިނޭގތޯ.  އޮތީ  މި  ކެނޑިފައި  ާގތްަގނޑަކަށް  މިހާރު  މުޢާލާތް  ޕެޓިޝަނުެގ  މި  އެހެންވީމާ، 

އާ އެހެންވީމާ،  ހިނގައިފި.  މިހާރު  ކަމަށް   ކަންތައްތަކެއް  މުހިންމުކަމެއް  ަވރަށް  ތައްޔާރުކުރުމަކީ  ޕެޓިޝަނެއް 

ެގނެސްެގން   ބޭފުޅުން  ޑްރަްގ  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަކީ.  ކުރަންޖެހޭ  ކަންނޭނެގ  ެއއީ  އެހެންވީާމ،  ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް 

ހުްއޓާލީ. އަޅުަގނޑު  ޮގތްނުެވެގން  ވާހަކަދެއްކޭ  ެވސް  އެްއޮގތަކަށް  ވާހަކަދަްއކައިފިން.  މޭޒުަގއި    އޮފީހުަގއި  ބޯ  އެއީ 

މީެގ   އިނޭގތޯ.  ުއނދަގޫވަނީ  ތަންކޮޅެްއ  އަޅުަގނޑަށް  ހުންނާތީ  މިހެން  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ. 

ބައިވަރު އެން.ޖީ.އޯތައް އެބަހުރި. އަޅުަގނޑު ބެލިބެލުމުަގއި ވަރަށް ިގނަ ފައިދާތަކެއް މި އެން.ޖީ.އޯތަކުން ނެިގފައި  
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އްތައް ކުރުމުެގ ތެރޭަގިއ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެގ މާ ބޮޑު އަނެއް ޮގތަށް އުއްމީދުތަކެއް ނެތް މި އެބަހުރި މި ކަންތަ

 ޕެޓިޝަނާ ބެހޭ ޮގތަކުންނެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަލުން މިކަން.... 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ނީ މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު މި ދެއްކި ވާހަކަ ކުޑަކޮށް އޮޅިވަޑަިއަގތީހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާނ ވެދާނެ ތިހެން. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހުށަހެޅުއްވި އެން.ޖީ.އޯސްތަކުެގ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ. ސެންޓަރުތަކަށް ނޫން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހައަކީ، ޕެޓިޝަން  

ދިޔައިމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ސެންޓަރުތަކުެގ ސްޓާފުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތޭ އަޅުަގނޑުމެން މި 

 ދަންނަވަނީ. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަނ ހުރި  އެހެންވީމާ،  އޭަގއި  އިނޭގތޯ.  މިހާރު  ެގންދަނީ  މި  އެޑްރެސްކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތަްއތަކަށް  ަގޅު 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ކަންތައްތައް  ެއ  އެހެންވީމާ،  މީތި.  ދުވަސްވެއްޖެޭއ  ތަންކޮޅެއް  މިއީ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު 

ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވާ ތި  ޕްރެޒެންޓޭޝަނުން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  މިއަދުެގ  މީެގތެރެއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ނެ 

ނޮވެންބަރުެގ   ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ތެރެއިން  ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  އެ  އެހެންވީާމ،  މިންވަރު.  ތިބި  ވަދެވިފައި  މިހާރު 

އަ ވާހަކަ  އެ  ފެއްޓޭނެހެން.  މަސައްކަތްތަކެއް  ނިންމިެގން  ޮގތްތަކެއް  ރަނަގޅު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޅުަގނޑު  ކުރީަގއި 

ދެއްކީ މިއަދު އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ބައްލަަވއިފިއްޔާ ރަނަގޅުވާނެ ކަންނޭނެގ. ދެން ޕެޓިޝަނުަގއި ހުރި 

ޔަޤީންކަން   އެ  އެހެންވީމާ،  ެގންދާނީ.  ބަލަމުން  އިނޭގތޯ.  ބަލާނަން  ައޅުަގނޑުމެން  ދޭތެރޭަގއި  ކަމަކާ  ހުރިހާ 

އަޅުަގނޑުމެން   ތައްއްތަންރަންޖެހޭ ކަމެންނަށް އިމްޕްލިމެންޓްކުއަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު އަރުވަން އިނޭގތޯ. އޭަގއި ހުރި

އިންޕްލިމެންޓްކުރާނަން. ރަނަގޅު ބައިބައި އަޅުަގނޑުމެން ދެނެަގނެެގން އެ ކަންތައްތަކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ހިފައިެގން  

މުހިންމުކަމަކީ   މީަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެއްތޯ.  މަސައްކަތްކުރާނަން.  ނޫން  ޕެޓިޝަނެއް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 
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މުހިންމުކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ރާވާފައި މިހިރަ ކަންތައްތައް އިމްޕްލިމެންޓްކުރުން. އޭރުން މި ޕެޓިޝަނުަގިއ  

ން ކުރެްއިވ  މި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ ތި ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުެގ ތެރެއި

 މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ. ެއއީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިމ ވާޮގތަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. އަޅުަގނޑު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ

ވިދާޅުވަނީ.   ތި  ވާހަކަފުޅުތަްއ  ިގނަ  ވަރަށް  މުޤައްރިރު.  ރާއްޖޭަގިއ    1967ޝުކުރިއްޔާ  ފެށިެގން  އަހަރުން  ވަނަ 

  2021. ހަމަ، މިއަދު މިއީ  2021ހިސާބުަގއި. ިމއަދު މިއީ    77ހިނަގމުން އަންނަ ކަމެއްެގ ާވހަކަ ތި ވިދާޅުވަނީ.  

ދަންނަވަނީ.  އޭ   މި  މިއަދު    1977އަޅުަގނޑު  ކަމެކޭ.  އަންނަ  ހިނަގުމން  ހިނަގމުން  މިރާއްޖޭަގއި  ފެށިެގން  އިން 

ގޮއްސަ  ހިސާބަށް  މިއަދާ  ކަންކަން  ވިދާޅުވި  ތި  މުއަްއސަސާތަކުން  ވިދާޅުވާ  ތި  އަިއއިރުަގއި  މިހިސާބަށް  އައިސް 

މިއީ ޒިންާމއެއްތޯ  ބައެްއެގ  ކޮން  އެބަ؟ އޮތްއިރު  ާގނޫނު ބަޖެޓު  އުފައްދާ.  އެބަ  ތަންތަން  އެބަދޭ.  މުވަްއޒަފުން  ދޭ. 

އެބަހުރި. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ މިއަދު މިތާ އިނދެ ފިކުރުކޮށްކޮށް މިޤައުމާ ދޭތެރެ ވިސްނާނެ ހަމަ ެއްއވެސް  

މުޅި ދުނިޔެ އެބަ  ޮގތެއް ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި. ިމހިސާބަށް މުޅި ޤައުމު ދިޔައިރުަގއި ކޮިވޑު ައއިސްެގން މުޅި ޤައުމު،  

ސަރުކާރާ   ރައްޔިތުންނާިއ،  ލޮބުވެތި  ދިވެހި  ހަމަ  ކުރެިވއްޖެ.  ކުރެްއިވއްޔާ  އިރާދަފުޅު  ވެސް  ކޮންޓްރޯލު  ހޭލައިފި. 

އެއަށްވުރެ   ވިދާޅުވަނީ  ތި  މިނިސްޓަރު  ވިދާޅުވަނީ،  ތި  އެހެރީ.  އެކަން  މަސައްކަތްކުރަްއވަިއެގން  މުއައްސަސާތަކުން 

ބޭފުޅުން ވެސް. އެކަމަކު މިއަށް ޙައްލެއް  ެގންނަން މިއަދާ ހިސާބަށް ކަމެއް ނުކުރެވި ުމޅި  ބޮޑުކަމެކޭ މިީއ ހުރިހާ  

ވިދާޅުވަނީ ތި  މިއީ  ޒިންމާއެއްތޯ  ބައެްއެގ  ކޮން  ދާއިރުަގއި  ފަސާދަވެ  އޮތް ؟ ޤައުމު  މިރާއްޖޭަގއި  ވިދާޅުވަނީ  ތި 

މިލިއަން،    15ނޑެއް. އެހެންވީމާ، ކޮވިޑުަގއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓުަގއި ނެތޭ މިކަން ބެލެހެއްޓޭނެ މެޝިންަގ

މިލިއަން ދީެގން މެޝިނަރީސް ެގނެއްސި. މިއަކަށް މެޝިނެއް ވެސް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ   25މިލިއަން،    20

ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަންކަމޭ ައޅުަގނޑުމެން. ކޮންމެ ދުވަހަކު އައިސް ރިޕޯޓެއް ހައްދަވާފަިއ ކޮންމެ ދުވަހަކު ައއިސް  

އެބައޮތް.  ވާ ޒިންމާއެއް  ބަެއއްެގ  އެއް  ކޮންމެވެސް  ނުާވނެ.  ޙައްލެއް  މިކަމެއް  ައދި  ދެއްކެިވޔަކަސް  ހަކަފުޅު 

ކަމެްއ   އެްއވެސް  މިއިން  ވައްދާ.  ފޯނު  ޖަލަށް  ވިއްކާ.  ޑްރަުގ  ޖަލުަގއި  ހުންނަނީ  މި  ނޫސްތަކުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 

ވެ  ބްލޮކެއް  އިނޭގ.  ވެސް  ނަންބަރު  އެ  ނުވޭ.  ވެސް ޙައްލެއް  ޕޮލިހަށް  އިނޭގ.  ވެސް  ދިރާަގށް  ނުކުރޭ.  ސް 
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އެނިގލައްވާ. ބޭންކަށް ވެސް އިނޭގ. ެއކަމަކު ހަމަ ޑްރަުގ އެތެރެކުރާވަރުން ޖަލަށް އެތެރެކުރޭ. ފޯނު ވައްދާވަރުން 

ބައެްއެގ   ކޮން  ޖަމާކުރޭ.  ލާރި  މީހުން  ޖަމާކުރާ  ލާރި  ތިބެނީ.  މީހުން  އެ  ޮގޅީަގއި  ޖަލު  ވައްދާ.  އެބަ  ފޯނު 

ދަންނަވަނީ މި  އަޅުަގނޑު  މިކަން؟ ޒިންމާއެއްތޯއޭ  ކިހިނެއް ؟ ނުކުރެވެނީތޯއޭ  މިކަން  އަދި  ނުހުއްޓުޭވ.  އިނޭގ. 

ހުއްޓުވާނީ. މިއީ ޖަލު ޮގޅީަގިއ ތިބޭ މީހުން ޑްރަުގ ވިްއކާ ާވހަކަ ވިދާޅުވޭ އެބަ. ރިޕޯޓުތަކުން އެބައިނޭގ. ނުހުއްޓުވޭ.  

ބައެއްެގ   ކޮން  ދަންނަވަނީ  މި  މިއީއަޅުަގނޑު  ާގނޫނު  ؟ ޒިންމާެއއްހޭ  ާގނޫނެްއ   2011މިހާރު  ހެދި  އަހަރު  ަވނަ 

ފާހަަގކޮށްފައި،   ވެސް  އެކަމެއް  މިހާހިސާބަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުރެއްޖެ  ލޫޕްހޯލް  ާގނޫނުަގއި  އައިއިރު  މިހިސާބަށް 

 ލޫޕްހޯލް އެބަހުރި. މިކަން  ފޮނުވާފައެއް ނެތް އަޅުަގނޑުެގ ނަޒަރުަގެއއް. ހަމަ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއް ބޭްއވީމަ ާގނޫނުެގ މި

ާގނޫނު ހުށަހެޅިންތޯއޭ؛ ޙައްލުވަނީ  ކުރީމަ ؟ މިހާހިސާބަށް  ކަމެއް  އަދި  އިންސާނަކީ  ކޮންމެ  ދެން  ނާޅުްއަވއޭ. 

އަހަރަށް ޖަލަށް ލީމާ އެ މީހާއަށް ބޮލަކަށް އެބަ   10ކޮންމެހެން ޖަލަށް ލުމެއް ވެސް ނޫނެންނު. އަނެއްކާ އެ މީހާ  

ދައުލަތަކަށް   50000ކާންދޭންޖެހޭ   ނުލިބޭ.  ފަރުވާެއއް  ބާއްވަނީ.  މި  އެތާ  ބޯންދީފައި  ކާންދީފައި  ތިންއިރު  ރުފިޔާ 

އެ މީހާއަށް  ؟ އެވަރަކަށް ލާރިެއއް ލިބެނީެއްއ ނޫން. ހަމަ ބޭކާރު މީހަކު ބާއްވާފައި ކާންދީ، ބޯންދިނުންތޯ ރަނަގޅީ

މީެގ ޕްލޭނެްއ ވެސް  ؛ މެވެސް އެހެން ކަެމއް ކުރުންމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޮގތެއް ހޯދާފައި ސިކުނޑިއަށް އޭނަޔަށް ކޮން

އޮތީކީެއއް ނޫން މިހާހިސާބަށް. ވޭތުވެދިޔަ ފަންސަވީހަކަށް އަހަރު މި ދިޔައީ ތިރީހަކަށް އަހަރު މި ދިޔައީ ޕްލޭނެއް  

ުގޅިެގން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް މަސަްއކަތްޕުޅު ކުރައްވާ   ވާހަކަ ތި  ވެސް ދައުލަތުަގއި އޮތީއެްއ ނޫން. އެކަމަކު 

ވިދާޅުވަނީ. ވިހިހާހުން، ފަންސަވީސްހާހުން، ވާހަކަައކީ ދިހަހާހުން ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާފައިާވ ވާހަކަ ތި ވިދާޅުވަނީ.  

އެއިން އެްއޗެއް އަނބުރާ އަންނަނީއެއް ނޫން. ނިމެނީއެއް ނޫން ތަންތަނަށް ދިޔައިމައެއް. ރީހެބުަގއި ތިބޭ ކުދިންނަށް  

ފަސްދޮޅަ އަނެއްކާ  ފަންސާސްހާހުން،  ދޫކޮށްލީމާ،  މިތަނަށް  އަނބުރާ  އަނެއްކާ  ކާންދޭއިރުަގއި  ދައުލަތުން  ސްހާހުން 

އަހަރު ކުރިން އޭނަ ކާށްޓެއް އަޅާފައި އިނދެެގން. އެކަމަކު ދައުލަތުން އެބަ    10އަނެއް ދުވަހު އެބަޖެހޭ ދާން މީެގ  

ތަކުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންާގފަހަރު  ހޭދަކުރެއޭ ބޮލަކަށް ކާންދޭން ބޯންދޭން. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދައުލަ

؛ މިފަހަރު މިއީ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި. ޕޮލިސް އެބަހުރޭ. ހެލްތު އެބަހުރޭ. ހުރިހާ އެއްޗެއް. ަމސައްކަތެއް ކުރުަވިއެގން ދޯ

މުއައް ހުރިހާ  ދައުލަތެުގ  ހުރިހާ  ތި  ހަމަ  ނުވާނެއެންނު.  ރަނަގޅެްއ  ކާންދިނީމަެއްއ  ސަސާެއްއ  އިންސާނާއަށް 

ރަށަކަށް   ކޮންމެ  ެއއިން  މީހާ    10މަސައްކަތްކޮށްެގން  އެ  ފޮނުވިޔަސް  މަސަްއކަތްކުރާނެ    24މީހުން  ަގޑިއިރު 

ކަެމްއ   ެއއްެވސް  އެއިން  ހެދިއިރުގައި.  ަމުގ  މާލޭަގއި  މި  ދެކުނިން  އަހަރެމެން  ެއޅިޔަސް.  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް 

ނޫން. ކޯޓަކުން ޙައްލެއް ލިބެނީެއއް ނޫން. އެހެން ތާކުން ޙައްލެއް   ވަނީކީެއއް ނޫން. މިއަކަށް ޙައްލެއް ލިބެނީއެއް 

ނޫން.  އަތުވަނީއެްއ  ެވސް  ދުވަހަކު  މީހާ  ެގންނަ  ޑްރަުގ  މި  އިތުރުވަނީ.  އިތުރުވަނީ.  ހަމަ  ނޫން.  ލިބެނީއެއް 
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ޒި ބަެއްއެގ  ކުއްޖާ އަތުވަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް  ހުންނަ  ިވއްކާލަން  ންމާެއއް، ތިވަރަށް  މަުގމަތީަގއި ޕީސްކޮޅު 

ހިސާބަށް  މިއަދާ  ޙައްލެއް  ކަމަކަށް  އެއްވެސް  މިއިން  ކީއްެވެގހޭ  ބެއްލެިވއިރުަގއި  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ސްޓެޓިސްޓިކްއާ 

ިމއުޅެނީ މިއީ އަޅުަގނޑުެގ. ޤައުމު މިއޮށްދަނީ، އޮޔާ ހިނގައްޖެ މިތަން. ބޭރަށް ނުކުމެވޭކަށް ނެތް.  ؟ ނައިސްެގން 

މަސްދުވަސް    3ހާ ދަންަވރު ދަޅަިއަގިއ މަުގމަތީަގއި ޑަސްބިން ހާވަނީ. މާލޭަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ  ރީހެބުން ދޫކޮށްލާ މީ

ވަންދެން. ޔޫރިން ނަަގން މި ދާންޖެހެނީ. އެކަމަކު ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އެބަހުރޭ ހެލްތު ސެންޓަރެއް. ކޮންމެ ރަށެްއަގއި 

  3000،  2000ރުފިޔާއަށް،    700 ކޯޓަށް ކީމަ އެ މީހާ  ޕޮލިސް ޑެސްކެއް އެބަހުރި. މިތާ ދަށުަގއި ހުންނަ މީހާއަށް

ކޯޓުން  ނައިސްެގން  ނޫން.  އާދެވެނީެއްއ  މީހާއަކަށް  އެ  އަންނަންޖެހެނީ.  މިތަނަށް  ހިފާފައި  ލޯންޗު  ދީފައި  ރުފިޔާ 

ހިނާގބަލަ  އެްއޗެއް.  އޮންނަ  އޮޅިފައި  ބޮޅެއްހެން  ކަންާވރު  ޮގސް  މި  ނެރޭ.  ެއބަ  އަމުރު  އޭނަޔަށް  އަނެއްކާ 

މީގައިސާ އެބައޮތެންނު  ޒިންމާެއއް  ބަެއއްެގ  ކޮންމެވެސް  ކުރިއަށްދާން.  ޤައުަމއިެގން  ކަމެްއވާއިރަށް   ؟ފުކޮށްފައި 

މެޝިނަރީއެއް ނެތޭ. އެހެން ކަންކަމަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދޭ. މި ކަމަކަށް އެްއޗެއް ނުހޯދޭ. ޑުރަުގެގ  ،  ބަޖެޓެއް ނެތޭ

އަޅުަގނޑަކަށް   ވިދާޅުވަނީ.  ޯގހޭ  އިޖުރާޢަތްތައް  އަރާ.  އެބަ  ނޫސްތަކަށް  ދައްކާ.  އެބަ  ވާހަކަ  ދޫވާ  ޑީލަރުން  ބޮޑެތި 

ިމކަން ވެސް  ވިސްނާވިސްނާ  އަޅުަގނޑުމެން  މިކަން  އިހުމާލުާވ  ނޭނެގ  މީަގއި  ކޮބައިހޭ  ޮގތެއް.  ރަނަގޅުކުރާނެ   

ޯގހޭ. ؟ ފަރާތްތައް އޭޖެންސީ  މުޅި  ބުނަންވީ  ދެން،  ނިމުނީ.  ދިޔައީމަ  ބޭރަށް  ލާފަިއ، ސީ.އޯ  ކޮންމެ ސީ.އީ.ޯއެއއް 

ންވީމާ، ާގނޫނު ހެދިފަހުން އެތާ އެސް.އޯ.ޕީެއއް ވެސް ނެތް ވާހަކަ ތި ވިދާޅުވަނީ. ދެން އެހެ؛ ޒިންމާއެއް އޮންނަން

އަނެއް ދުވަހު އަނެއް މީހާ ޢައްޔަނުކުރަނީ. ޢައްޔަނުކޮށް ހަފުތާއެްއެގ ތެރޭ ެއ މީހާ ދަނީ. ޒިންމާ ނަާގނެ ބޭފުޅަކު 

ނުހުރޭ މި ޤައުމަކު. މިއީ ޤަުއމު އޮތް ހާލަތު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޙައްލެއް ވެސް ނުވާނެ. ނުވެސް ކުރެވޭނެ. 

 ފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ. އެއީ ކުރަން ނޫޅޭތީ. ވަރަށް ސާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ތަނެއްެގ   އެއް  ކޮންމެވެސް  އެްއކޮޅެއްަގއި،  ކޮންމެވެސް  ޙައްލުވެފަ.  ހުންނާނީ  މިހާރު  މިކަން  އުޅޭނަމަ  ކުރަން 

 ޒިންމާއެއް އެބަ އޮތޭ މިކަން ޙައްލުކުރަން. ދުވަހަކު ވެސް ޑުރަުގ ނަާގ ޑީލަރުންނެއް ހައްޔަރެއްނުވޭ މިތާކުއެއް.  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި  ހަަމ ޝުކުރިއްޔާ  ސަމާލުކަމަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތިއްބެިވ  ވަޑައިެގން  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑު  ެމންބަރު.  އްޒަތްތެރި 

ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން ދިރާސާކުރަމުން މި ދަނީ ޗޭންޖު އެން.ޑީޭއެގ  

ފަ ުގޅުންހުރި  ކަމާ  ދެން،  ޕެޓިޝަން.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓީަގިއ  ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ތިއްބެވީ  މި  ރާތްތައް 

ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ދެމުން ތި ެގންދަވަނީ.  ހާޒިރުވެ މި ވަުގތު. ައޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން ތި 

ކަންބޮޑުވުންތަ މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހުރިނަމަ  މަޢުލޫމާތު  އިތުރަށް  ވެސް  ހަަމ  އަދި  ކަށް 

އަޅުަގނޑު   ދެއްވާނަން.  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅަކަށް  އެ  އިޝާރާތްކޮށްލެއްވީމަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެޑްރެސްކުރެްއވުމަށް. 

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުެގ ނައިބު ޙުސައިން ޒާމިރު

ތެރެއިން  ވާހަކަ  ދެކެވޭ  މި  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ދެން  މިނިސްޓަރ.  ޑެޕިުއޓީ  ޒާމިރު،  ޙުސައިން  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެންެގ މިނިސްޓްރީައކީ ސަޕޯޓު އެޖެންސީެއއްެގ ޮގތުަގއި މި ފާހަަގކުރަނީ، ތި ބޭފުޅުން މި ދެންނެވި ޑުރަުގ 

ސަޕޯ މަސަްއކަތުަގއި  ކުރާ  މި  އޭޖެންސީސްތަކުން  މި ރިލޭޓެޑް  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގިއ  އޭޖެންސީއެްއެގ  ޓުކޮށްދޭ 

ވެސް.  މިހާރު  ތައްޔާރަށް  ތިބީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްތައް  އެ  އަދި  ފާހަަގކުރަނީ. 

ރިޑަކްޝަންެގ   ސަޕްލައި  ދެކޮޅުން  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމެއް  ފާހަަގކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މީަގއި  ދެން، 

ކަދެކެވޭއިރުަގއި ވެސް، ޑިމާންޑް ރިޑަކްޝަންެގ ވާހަކަދެކެޭވއިރުަގއި ެވސް މި ދޭތި ޮގސް މި ނިމެނީ ރާއްޖޭެގ ވާހަ

އިކޮނޮމީެގ ސޯޝިއޯ އިކޮނޮމިކް އެކްޓިވިޓީސްތަކަކާ މީތި ުގޅޭ ބަޖެޓު އިމްޕްލިކޭޝަންސްތަކެއް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ،  

މެން ވެސް ަގބޫލުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއހުސާސްކުރެޭވ އަސްލުަގިއ. މީެގ ްގރެވިޓީ ނޫނީ މީެގ ބޮޑުކަން އަޅުަގނޑު

އެހެންވީމާ، ޓްރީޓްމަންޓު ސެންޓަރުތަކުެގ ތެރޭަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާ ުގޅިެގން ހިންަގން ބޭނުންވާ ޙަރަކާތްތައް 

އެ ދަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ާވހަކަ  އޮތް  ައޅުަގނޑުމެން ސަޕޯޓު  އަބަދު ވެސް  ދަންނަވަމުން  ހިންުގމުަގއި  މް.ޑީ.އެންއަށް 

ބޭނުންވާ  ޮގތަކުން  އެހެން  ނޫން  އެ  އަދި  ވިޔަސް  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  އަޕްސްކިލްޑްކުރަން  ެއއީ  ވެސް.  އަބަދު 

އެހީތެރިކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ސައިޑުން އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުެމން އެއްބާރުލުން ދޭން ތިބި 

އަޅު ވެސް  އަބަދު  ދައްކަމުން.  ވާހަކަ  ދަނީ  ބޭއްިވއިރުަގިއ  2019ަގނޑުމެން  އެކްސްޕޯ  ފަން  އަޅުަގނޑުމެން  ަގއި 

އެންޭގޖު  ކުދިން  ތިބި  ސެންޓަރުތަކުަގއި  ޓްރީޓްމަންޓު  ޭއެގތެރޭަގިއ  ވާހަކަދެްއކިން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ތެރެ މަޝްވަރާތަކުެގ  އެ  އޭރު  ބެހޭޮގތުން.  ޮގތްތަކަކާ  ެގންދެވޭނެ  ކޮންމެެވސްވަރެއްެގ  ކޮށްެގން  އިން 
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ބޭނުންީވ،   ބޭފުޅުން  އެ  ބޮޑަށް  އިންވޯލްވުމަށްވުރެ  ޑިރެކްޓު  އެހެންނަމަވެސް،  ހިމެނިެގންދިޔަ.  އެންޭގޖުމަންޓުތަކެްއ 

ޮގތަށް  ެއ  ދަނޑިވަޅު.  ެއ  ބޭނުންފުޅުީވ  ދާން  އެންޭގޖުެވެގން  ޭއެގތެރޭަގއި  ަވކިން  ބޭފުޅުން  ެއ  ކްލަޔަންޓުން 

ބަ ައޅުަގނޑަށް  ކޮންމެވެސްވަރެްއެގ  ވެސް  ބަލާއިރު  މާކެޓަށް  ލޭބަރ  މިހާރު  އެއާެއކު  ހަމަ  ވެެގންދިޔަ.  ިއވެރިުވމެއް 

ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ، ލޭބަރއޭ މި ދެންނެވީ ވަޒީފާެގ މާކެޓަށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެްއ  

ސެ ޓްރީޓްމަންޓު  ނޫނީ  ޖަލުތަކުަގއި  ތިބީ  މި  ސަބަބުން  ވިދާޅުެވއްޖެ ޑުރަުގެގ  ބޭފުޅަކު  ކޮންެމެވސް  ންޓަރުތަކުަގއި. 

ޕްރޮްގރާމްސްތަްއ   ސްކިލްސް  ވެސް  އަބަދު  ތެރެއިން  މިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވާހަކަ.  ސްކިލްސްެގ 

އިންވޯލްވެެގން   ޭއެގތެރޭަގއި  ޒުވާނުން  ހުރިހާ  ެއކަށައަޅަމުންދާއިރުަގއި  ޕޮލިސީސްތަކަށް  ނޫނިްއޔާ  ރާވަމުންދާއިރު، 

ބާރުއަޅަން. އެޮގތުން،  ެގން ބޮޑަށް އަބަދު ެވސް  ެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް  ޕްރޮުގރާމުތައް  ޮގތަކަށް އެ  ދެވޭނެ 

ނިންމާފައި  ޓްރީޓްމަންޓު  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  މިހާރު  އެޖެންސީސްތަކުން  އިމްޕްލިމެންޓިންގ  ދެން 

ޮގ އޮންނަ  ޮއވޭ،  ޖަާގ  އެ  ފަރާތްތަކަށް  މިއަށް  ނުކުންނަ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ރޭިވެގންދަނީ.  ކަންތައް  އެ  ތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެޖެންސީސްތައް ުގޅިެގން އަދި ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެންފަސަިއޒްކޮށްެގން ކުރިއަށްެގންދެވިއްޖެ  

ެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު އެން.ޑީ.އޭއިން ެއކުލަވާލާ ލަނޑުދަނޑިއާ އެްއޮގތަށް މި ކާމިޔާބުވެ 

ަގބޫލުކުރަން. ދެން، ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން ބޭނުން، ރާއްޖޭެގ އިކޮނޮމީއަށް މި އަންނަ އިމްޕެކްޓު  

އިމްޕެކްޓޭ   އަޅުަގނޑު  ޮއތީ.  މި  ދޭންށޭ  އެހީތެރިކަމެްއ  ހުރިހާ  ހުރި  ދެވެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓަކަިއ  ކުޑަކުރުމަށް 

އް ބޭފުޅުންނަށް އޮޅިދާނެ، ކޮން ވާހަކަެއއްބާއޭ ިމ ދައްކަނީ އަސްލުަގއި. ޒުވާނުންެގ އެތައް ބަޔަކު ލޭބަރ ބުނީމަ ބައެ

މާކެޓު ނޫނީ ވަޒީފާެގ ބާޒާރުން އެކަހެރިވެ ތިބީމަ އޭެގ ސަބަބުން އަންނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަ އުޅޭ. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް  

ސަރވިސްިއން ކިލޯެގ ވާހަކަދެއްކިއިރު ކިލޯސްތައް ކޮންވަރޓު ެވެގން  ޑަރުގ ތެރޭަގއި ބަރންވާ ފަިއނޭންސް، ޕޮލިސް  

ވަރަކަށް   އެއްވެސް  ދާނެ.  ބަރންެވެގން  ތެރޭަގއި  ކޮމިުއނިޓީ  ޔޫސްކުރާ  ޑުރަުގ  ފަިއސާ  އެ  ފައިސާއަށް.  ދާނީ 

ބޮޑު ކަމުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިބީ،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ޮގތުަގއި.  ކަން އަންޕްރޮޑަކްޓިވް 

އޭޖެންސީެއއްެގ   ސަޕޯޓިންގ  އެހެންވީމާ،  ރިއަލަިއޒްޑްވޭ.  އިމްޕެކްޓް  މީެގ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  އިހުސާސްކުރެވޭ. 

ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ތި ބޭފުޅުންެގ ޕްލޭނާއެކު ހަމަ ކުރިއަށްދާން މިހާރު ވެސް އިނޭގތޯ. އެ ވާހަކަ ހަމަ 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންފުޅުވީ. ތެންކިއު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މި ނޫނިއްޔާ މާސްކު   ދުނިޔޭަގއި  ކޮށްދޭން. އަޅުަގނޑު ނުދެކެން  ުގޅިެގން  ތި ވިދާޅުވަނީ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން 

ޒިކުރާ މިސްކިތް ކުރިމަތީަގއި ހައި ސްޓްރީޓުަގިއ ާގނޫނާ ޚިލާފަށް މީހުން ބަރިޖަހާލާފައި ތިބޭ ޤައުމު. މި   އަޅާލަިއެގން

ޤައުމު މިއީ. ދިވެހި ދައުލަތެއް، ދިދައެއް ހުރި ޤައުމެއް. މާސްކު އަޅާލަިއެގން އެ ތިބެނީ ރާވާލާފައި ޒިކުރާ މިސްކިތް  

ދެން،  ؛ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހެން އޮތް؟ ދާށޭ މަސައްކަތަށް. ކޮބާ އެ މީހުންކުރިމަތީަގިއ، މިހިރީ މަށޭ ގެން

މި ކަމުަގއި ބޭރު ތި މީހުން ިއންވޯލްވާ އަދަދު ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ސްޓެޓިސްޓިކުން ތި ބޭފުޅުން 

ިވއްކާ އެބަ ބޭ ޭގންުގން މިތާ އެބައޮތް. މި  ރު މީހުން. މިައކަށް ވެސް ޙައްލެއް ނާދޭ.  ބަލާއިރު. މި ނުރައްކާތައް. 

 އެހެންވީމާ، މިއަށް ޖަވާބެއް ދީބަލަ!

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު   މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ިއހަވަންދޫ  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

 އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

އިނޭގތޯ.   ބޭނުން  ތަކުރާރުކޮށްލަން  ސުވާލު  ކޮށްލި  ކުރިން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މަުގމަތީަގއި މި ތިބި ކުދިންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުންމިހާރަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯއޭ ފަރުވާއަށް ެގންދަން.  

ނަާގނެތޯ ަވުގތެއް  ކިހާ  ެއކަން ކުރަން  ކޮށްެގން  މި ކަމެްއ  ކަެމްއ  ؟ ދެން،  ެއއް  ައޅުަގނޑު އިތުރަށް  އަދި  ދެން، 

ފާހަަގކޮށްލާނަން. ޕީ.ޖީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕީ.ޖީއަށްވުރެ ބޮޑަށް، ސީ.ޕީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭ މި ާގނޫނީ،  

ރަުގެގ މިކަން، ޑްރަުގ ޝިޕްމެންޓުތައް ހުއްޓުވުމަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތަކެްއ އިޖުރާޢީ ލޮކުތަކެްއެގ ސަބަބުން ބައެއް ޑް

މީހުން  އެތެރެކުރި  އެކަމަކު  ހުއްޓުވޭ.  ޑްރަްގސް  ޑްރަުގ،  ހުއްޓުވުމުެގ،  އެ  ނޫނީ  ކުރިމަތިވެފައި،  މިހާތަނަށް ވެސް 

ހިތަ ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ތާށިވޭ.  އެބަ  ތެރޭ  ކަންތަްއތަކެްއެގ  މިކަހަލަ  ދޫވޭ.  އެބަޖެހެއޭ  އެބަ  ސާފުކޮށްލަން  ށްއަރާ 

ކަންތައްތަކެއްތޯޭއ   ކޮންކޮން  މިހާތަނަށް  ނައްތާލުމަށް  ތަޅު  އެޅޭ  ސަބަބުން  އިޖުރާޢަތުތަކުެގ  ބަލާފައި،  ތަޖުރިބާއަށް 

ކުރެވުނީ؟ ކުރެވުނީ މަސައްކަތްތަކެއްތޯއޭ  ރަނަގޅުކޮށް  ؟ ކޮން  ކަންތައްތަކެއް  އަލީަގއި  މަސައްކަތްތަކުެގ  އެ 

ވި، އެ ކަންކަން ރަނަގޅަށް އެ އޮޕަރޭޝަންސްތައް ކުރިއަށް ެގންދެވޭތޯއޭ. ހަމަ އަޅުަގނޑު އެދެން ެއ  އިޞްލާޙުކުރެ 

 ދެ ސުވާލަށް ވެސް ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ހަމަ ޖަވާބެއް ދެްއުވމަށް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ! 

 

ޑްރަުގ   ސަރިވސްެގ  ޕޮލިސް  ޔުނިޓުެގއެންފޯސްމަންޓު މޯލްޑިވްސް  ސްޕްރިންޑެންޓު    ޕޮލިސް  ހެޑް  އޮފް  އަޙްމަދު   

 ޝާކިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފަހުން ކުރެވުނު ސުވާލުން ފައްޓާނަން އިނޭގތޯ. ޑްރަުގ ޓްރެފިކިންގެގ މައްސަލަތަކުަގިއ ދިމާާވ،  

އެބަހުރި.   ވެސް  އުނދަޫގތަކެއް  ދިމާވާ  ވެސް  ޮގތުން  ޕީ.ޖީއާ އިޖުރާޢީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަންކަމުަގއި  އެ  ދެން، 

ބޯޓެއް  އީރާނުެގ  އެންމެފަހުން  ދަންނަވާލާނަން.  ޮގތުން  މިސާލެއްެގ  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  މަޝްވަރާކުރެވި،  އެްއކޮށް 

ތިބި   ބޯޓުަގއި  އެ  ޔޫ.އެންެގ    6އަތުލަިއެގން  އޮތީ  ނިންމާފައި  ނިންމުމުަގއި  ނިންމި  ކޯޓުން  މެދުަގއި  މީހުންނާ 

ންވެންޝަންތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން. ދެން، ރާއްޖޭެގ އީ.އީ.ޒެޑުަގއި މި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދާއިރުަގއި އެ ލިބިދޭ ކޮ

ޮގތުަގިއ   ވެސެލެްއެގ  ސްޓޭޓްލެސް  ނޫނިއްޔާމު  ވެސެލެއްަގއި  ސްޓޭޓްލެސް  ސުވާލަކީ،  އުފެދުނު  ތެރެއިން  ބާރުެގ 

. އެ ކަންކަމުަގއި އެ ޕްރޮޓޮކޯލްސް ފޮލޯކުރުމުަގއި ކިހިނެއްތޯއޭ އޭތި.  ތަޙުޤީޤުކުރުމުަގއި ދިމާވި ިއޝޫއެްއެގ ތެރެއިން

ުގޅުންހުރި  އަދި  ޕީ.ޖީއާ  ައޅުަގނޑުމެންނާއި  ކަެމއްަގއި  ކޮންމެ  ދިމާވާ  ޮގތަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން، 

އޭ  ކަންތައްތަކެއް  އެއްބަސްެވވޭ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިއށީންނަން.  ެއއްކޮށް  ެގތެރޭަގއި،  މުއައްސަސާތަކާ 

އިބްތިދާޢީ  އިނޭގތޯ.  ހަމަ  އެބަކުރެވޭ  ބަހުސް  އޭަގއި  ޮގތަކަށް  ދެ  ދެން  ފޮލޯކޮށްެގން،  ތެރޭަގއި  ޕްރޮޓޮކޯލްސްެގ 

ހިނގައިދާނެތޯ.  ނުދެވި  މަރުޙަލާއަށް  ޝަރީޢަތުެގ  ހަމަ  ނޫނިއްޔާމު  ކަމެއްތޯ.  މުހިންމު  ކިހާ  ެއއީ  މަރުޙަލާއެއްަގއި 

ޕީ.ޖީ   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެއކުެއކީަގިއ  ދެން،  ެއއާ  ދެން،  ކުރައްވާނެ.  ެވސް  އިތުރު  މިައށް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

އަޅުަގނޑު   ސުވާލަށް  އެ  ކިހިނެއްތޯ،  ކުރާނީ  މަސައްކަތް  ޮގތަކަށް  ދިމާނުވާނެ  ިއތުރަށް  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެއްބަސްެވވޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުގޅިެގން  އެއާ  ުއޅެނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ެއާއ  ޖަވާބުދޭން  ލިޔެިވ،  ޕްރޮޓޮކޯލެއް   

އެްއޮގތަށް މަސަްއކަތްކުރުމުެގ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ފެށޭ. ހަމަ އެާއއެކުއެކީަގއި ކުރިން ތި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް  

ބަލާއިރު، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަށެއް، ޑްރަުގ އޮޕަރޭޝަނެއް ރަށެއްަގއި ެގންދާ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާމު ެއއީ މި ަވުގތަށް 

 ވަރަށް ބޮޑު ޮގންޖެހުމެްއ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާނަން، ހަމަ ރާއްޖޭަގއި ރަށެްއަގިއ، ކުޑަކުޑަ ރަށެްއަގއި އޮތް

އަޅުަގނޑުމެން ޑްރަުގ އޮޕަރޭޝަނެއް ެގންދާ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާމު އެ ރަށެއްެގ ކޯޓަކުން އަޅުަގނޑުމެން ޑްރަުގ، ކޯޓު  

 މުވަްއޒަފުންނާިއ، ކޯޓުެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނާ މި އަމުރު ނަާގއިރުަގއި އެ ކޯޓު ހުޅުވާ ހުރިހާ

ހުރިހާ އެންމެންެގ އަތްމަތިން މި ދެންނެވި ލެވެލްެގ އޮޕަރޭޝަނެއްެގ ކޯޓު އަމުރެްއ ނަަގން ޖެހުމަކީ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު  
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ކޯޓު ކްރިމިނަލް  ޕްރެކްޓިސްކުރަން.  ދެޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ރަށެްއަގިއ  ޮގންޖެހުމެއް.  އެއްކަލަ  އަޅުަގނޑުމެން  ަގއި 

އެބަހުރި.   އުނދަޫގތަކެއް  ކަމުަގއި  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތްކުރަން.  ނެޭގތޯ  އަމުރުވީމަ  ހިންާގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއޮގތަކަށެްއ އަމުރެއް ނުދެއްާވ ރަށްރަށުަގއި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންާގއިރަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަކުންނެްއ  

ވެސް  އަމުރެއް ޮގތުންނާ  އޮންނަ  ކަންކަން  އެ  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  އުސޫލުތަކާއި  އޮތް  ހެދިފައި  ހަމަ  ެއއީ  ދެން،   .

ޮގތަށް  ނަާގ  ރަށަކުން  އެ  ހިންާގއިރުަގއި  އޮޕަރޭޝަންތައް  ބޮޑެތި  ޑްރަުގ  މަސްތުވާތަކެތީެގ  އެހެންވީމާ،  އެްއކޮށް. 

ޮގ ދިމާވާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެއްޖެއްޔާމު  އަދި އޮންނަ ކަމަށް  މަޢުލޫމާތު ލީކުވުމާއި  އޮޕަރޭޝަންެގ  ންޖެހުންތަކާއި، 

އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންުގމުަގއި މި ދެންނެވި އުނދަޫގތައް ދިމާވުމާ، މި ކަންކަން ހަމަ ދިމާވޭ އިނޭގތޯ. އަދި ކޮންމެ 

 އައްޑޫަގއި ހިނިގ ވަުގތެްއަގއި ހުޅުވަިއެގން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭއިރުަގއި، ފާހަގަވާނެ އަޅުަގނޑުމެން އެންެމ ފަހުން

ފުރަތަމަ  އޮޕަރޭޝަންަގއި  ހިންިގ  ނެޓުވަރކަކަށް  ޑްރަުގ  ބޮޑު  ހަމަ  އަްއޑޫަގއި  އޮޕަރޭޝަން،  ކަނޑުމަތީެގ 

އަޅުަގނޑުމެން އެޕްރޯޗްކުރީ ާމލެއަށް. މާލެއިން އެ އަމުރުނުލިބުނީމަ އަޅުަގނޑުމެން އެ އޮޕަރޭޝަންަގއި ކަނޑުމަތިން،  

 ަވުގތު އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑުމަތީަގއި މަޑުކުރަންޖެހުނު ެއތައް ވަުގތެއް އެ އަމުރު  އެ އޮޕަރޭޝަނަށް އެޓޭކްކުރަންވީ

ެގއްލިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާުމ  ައމުރު ނުލިބިެގން މަޑުކުރާ ވަުގތުަގއި އެ ޝިޕްމެންޓު  ނުލިބިެގން. އެހެންވީމާ، އެ 

ައޅުަގ ވެސް  ެގނެވުނުއިރު  މަޖިލީހަށް  ދުަވހު  ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  މިއަދު  ދެންނެިވން  ނޑުމެން 

ެގއްލުނީ  އޭތި  ހާޒިރުކުރާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  މާދަމާ  އެކަމަކު  އޭރިއާއިންނޭ.  މި  ތިބީ  މި  ހާޒިރުވެ  މަޖިލީހަށް 

މިހާރު  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގންޖެހުންތަކަށް  ދެންނެވި  ިމ  އެހެންވީމާ،  ކުރަންށޭ.  ސުވާލު  އެ  ކީްއވެެގންތޯ 

ލޯ ޕްރޮސެސްާއއެްއކޮށް  ޕީ.ޖީެގ  އެ  ބަދަލުތަކާިއ  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  ިމ  މިނިސްޓްރީަގއި  ހެލްތު  ޔަރުން، 

އެ  އެހެންވީމާ  އް މަސައްކަތްކުރާއިރުަގއި  އެބަކުރޭ.  ޓްރެފިކިންގ މަސައްކަތްތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރކްތައް ނެޓް  ، 

ށް މިއަދު މުޅި ޓްރެންޑު މިއޮތީ ބަދަލުވެފަ. އަހަރު ީވއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަ  10މި ާގނޫނަށް  ،  އޮޕަރޭޓުކުރާއިރު

އެހެންވީމަ،   މިހިރީ.  ބަދަލުެވފައި  އުސޫލުތައް  ެގންުގޅޭ  އަދި  ބަދަލުވެފަ.  ިމންވަރު  އެތެރެކުރާ  ކަނޑުމަުގން 

މިސާލު  ދެންނެވި  ވެސް  ކުރީދުވަހު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެބަހުރި.  ބަދަލުތަކެއް  އަންނަންޖެހޭ  ާގނޫނާއެކުަގއި 

އަތުލެވުނު  ދަންނަވާހިތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އުޅަނދުަގިއ    4ވޭ.  އެ  އެްއކޮށް  މަސްތުވާތަކެއްޗާ  ކޭހެއްަގއި  ބޮޑު 

މަސްތުވާތަކެތި ހުއްޓާ، ިގނަ އަދަދަކަށް ހުއްޓާ އަތުލެިވެގން މި އަންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ އެ އުޅަނދު  

ށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ވެސް ހަމަ ބަލަހައްޓައިެގން އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގނެއްސަ، އެ ުއޅަނދަ

ނިންމަން.  ޮގތެއް  ވެސް  މެދުަގއި  އުޅަނދާ  އެ  ނިމެންދެން  ޮގތެއް  މައްސަލަިއަގއި  އަދި  ތިބެން.  ހަމަ  ވެސް 

ުއޅަނދެްއ   އެފަދަ  ެވްއޖެއްޔާ  ކަމަށް  ޓްރެފިކްކުރާ  ރާއްޖެައށް  މަސްތުވާތަކެތި  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 
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ތިބި  ބޭނު އެ  އޭނަެގ  ުއޅަނދު  އޭނަެގ  ޖެހިލުމެއްނުވޭ  މީހަކު  ެއްއވެސް  ިމއަދު  ރާްއޖޭަގއި  މިހާރު  ންކޮށްެގން، 

ކައްޕިންނާއި ފަޅުވެރިންނާ އެްއކޮށް އެ ބޭނުންވާ މީހާއަށް ދޫކޮށްލާފައި، އެ ޝިޕްމެންޓެއް އެތެރެކުރީމަ އެ ލެވެލްއަށް  

ތިމާެގ ނުވޭ  ޖެހިލުމެއް  އެްއވެސް  ލިބޭތީވެ  ތިބި   ލާރި  އޭަގއި  އުޅަނދު  ނުދޭ  މީެގކުރިން  އުޅަނދު،  އަމިއްލަ 

ކުރާކަށް   ެއކަން  އަރަިއެގން  އަތްަމއްޗަށް  ބައެްއެގ  ބޭނުން  އެމީހުން  ބާލާފަިއ  ެއއްކޮށް  ކައްޕިންނާ  ފަޅުވެރިންނާއި 

ާގނޫނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކީްއވެެގންތޯއޭ  ޖެހިލުންނުވާއިރުަގއި  އެ  އެހެންވީމަ،  ނުވޭ.  ފުރުޞަތު  ޖެހިލުމެއް  ން 

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު   އުޅަނދެއް  އެ  ހުންނަހިނދުަގއި  އުޅަނދެްއަގއި  އެ  ޝިޕްމެންޓު  އެ  ހަމަ  ނުލިބެންވީ 

ނުކުރަމޭ.   ަގބޫލެއް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ސަބަބެއް  ދޭންޖެހޭ  ައނބުރާ  ހާލަތެއްަގއި  ހިފެހެއްޓިއްޖެ 

އަ ޖެހެއޭ  އެބަ  ލިބެން  ފުރުޞަތު  އެ  ތަރުތީބުކުރެވޭއިރުަގިއ،  ާގނޫނުން  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  އެހެންވީމާ،  ސްލުަގއި. 

މަސްތުވާތަކެތި  ޓްރެފިކްކުރުުމަގއި މި ެގންުގޅޭ އުސޫލުތަކާ އެއްހަމަެއއްަގއި ާގނޫނު މިއަދު ތަރުތީބުވާންޖެހޭ ކަމަށް  

ދިމާ މި  މައްސަލަތަކުަގއި  ބޮޑެތި  އެހެންވީމާ،  އަސްލުަގއި.  ަގބޫލުކުރަނީ  އެބަހުރި.  އަޅުަގނޑު  ޮގންޖެހުންތަކެއް  ވާ 

ޮގތަށް   ހުރި  ބަލަނީ  މި  ޮގންޖެހުންތަކަށް  ހުރި  މަސައްކަތަށް  އެ  މިއަދު  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންނަމަވެސް، 

ތަރުތީބުކުރެިވެގން އެ ަމއްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް ޙައްލުކުރެޭވނެ ޮގތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަިއެގން ެއ ކަންކަން ކުރުން.  

މި ދެންނެވި ސުވާލުެގ ައޅުަގނޑުެގ ޖަވާބަކީ ެއއީ. ދެން، ކުރިން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެ ކުރެވޭ   އެހެންވީމަ، ފަހުން

ސުވާލު، ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ މެދުަގއި ކޮބައިތޯއޭ އޮތް ޙައްލަކީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ، ސީ.ޕީ އޭރު  

ކެފޭއަށް ކޮންމެ   44މީހުން ހަމައެކަނި މި ދެންނެވި    1022ވިދާޅުވިހެން މާލޭެގ މަުގތަކަށް އެކަނި ބަލާލައިފިއްޔާމު  

ބޭނުންކުރަން. އަނެއްހެން ދަންނަވާ  ވަުގތު ޮގސްެގން މަސްތުވާތަކެތި  ިގނަ  ދެއިރަށް ނޫނީ ތިންއިރަށްވުރެ  ދުވަހަކު 

ނުން ވެސް މީހުން އެބައާދޭ. އެ މީހުންނެއް، ޖަލުގައެއް ހަމަ ޔަޤީ  1022ކަމަށް ވަންޏާމު އެޑިކްޓު ލެެވލްަގއި ތިބި  

މި   ޖާަގެއއް  އިތުރަކަށް  ތިބި    1022ނެތް  ޖަލުަގއި  އަދި  ކުރާކަށެއް.  ެއކަން  ބައިތިއްބައިެގން  އެތަނުަގއި  މީހުން 

މީހުންނަށް ވެސް ާގނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ފަރުާވ ެވސް މި ުއޅެނީ ފުރިހަމަ ނުކުރެިވެގން. މަސްތުވާތަކެތީެގ ާގނޫނުން  

ތިބި   ޖަލުަގއި  ކަމެއް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ލާޒިމުކުރާ  އެކަން  ދިނުމަކީ.  ފަރުވާ  މީހުންނަށް  ުގޅޭ  މަސްތުވާތަކެްއޗާ 

މިއަދުެގ   އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާއިރު،  ފަރުވާއަށް  ީމހުންެގ  ތިބި  މި  މަުގމަތީަގއި  ހިނދުަގއި،  އޮތް  ނުކުރެވި 

މިަވުގތު، އަޅުަގނޑުމެން ކުރީދުވަ  170ހިންމަފުށީަގއި އެތަނުަގއި   ޖާަގިއަގއި  ތިބި މީހުންެގ  މަޖިލީހަށް އައިއިރު  ހު 

ހުރި    26 މިހާރު  އެހެންވީމަ،  ވެދާނެ.  އިތުރު  އަދަދަދު  ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިއަދުަގިއ  ދެން،  މީހުން. 

ހުރި  ވަސީލަތްތަކަށް،  ހުރި  މިހާރު  ދަންނަވަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ޙައްލު  އެއް  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ވަސީލަތްތަްއ، 

 މިންަވރަށް އަޅުަގނޑުމެން މަުގމަތިން މީހުން ނެިގ، އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި މިަވުގތު އޮތް  މިންވަރަށް، ޖާަގ ހުރި
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ޕްރޮްގރާމެްއެގ ތެރެއިން ނަމަވެސް ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހެން އެބަ ޖެހޭ އެއް ކަމަކަށް. ދެވަނަ ކަމަކަށް 

ޕްރޮްގ ރިަވއިސްކުރަމުންެގންދާ  އެ  މިހާރު  މިނިސްޓްރީން  އެ  ހެލްތު  އަވަސްކުރަްއަވއިެގން،  ސްޕީޑު  ރާމްތަކުެގ 

ކަސްޓަމަިއޒުކުރަްއަވއިެގން އެ ކަންކަން ކުރުން. ތިންވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ުގޅިފަޅުަގއި މިަވުގތު ހުރި 

އެއީ   އަދި    200ރިމާންޑު ސެންޓަރު،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖާަގ  އެ  އިނޭގތޯ.  ޖާަގ  މާއްދާެގ  103މީހުންެގ    ވަނަ 

އެބައޮތޭ   ކޯޓަށް  ޑްރަުގ  ދެންނެިވން  ވެސް  ދުވަހު  ކުރީ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ،  ާގނޫނުެގ  އޮތަސް،  ހުއްޓިފައި  ދަށުން 

ބަންދުކުރުުމެގ.   ތަނުަގއި  އެ  ޓަކައި  ހެދުމަށް  އެސެސްމެންޓު  އިންޑިކޭޓިވް  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  ހަމަ  އިޚްތިޔާރު 

ކަމަށް ސަބަބެއް  ހުސްވާންޖެހޭ  ސެންޓަރު  އަދި    އެހެންވީމަ،  ަގބޫލެއްނުކުރަމޭ  ކޯޓަކުން    103ައޅުަގނޑުމެންނެއް 

ެއހެންވީމާ،   ނިންމުމަކީއެއް.  އިންޑިކޭޓިްވ    103އެޮގތަށް  ރަނަގޅު  މާ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އަށްވުރެ 

މަުގމަްއޗަށް  ބަހައްޓަިއެގން،  މީހާ  ސެންޓަރުަގއި  ރިމާންޑު   އޮފެންޑަރ  ޑްރަްގ  ޓަކައި  ހެދުމަށް    އެސެސްމެންޓު 

ދެވޭ  އޭނައަށް  ހެދުމަށްފަހު  އެސެސްމެންޓު  ިއންޑިކޭޓިވް  ރަނަގޅު  އޭނަެގ  ބަހަްއޓައިެގން  އެތަނުަގއި  ދޫކޮށްނުލައި 

އެން.ޑީ.އޭައށް   ފުރުޞަތު  ކުރުމުެގ  މިކަން  އެހެންވީމަ،  އަސްލުަގއި.  ރަނަގޅޭ  މާ  ބައްޓަންކުރެިވއްޖެްއޔާމު  ފަރުވާ 

އެހެން ެއބައޮތް.  ކޯޓަށް  ޑްރަުގ  ދޭންާވ އެބައޮތް.  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފުލުހުންނަށް،  ނަމަވެސް، 

މިތިބީ   ފުލުހުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  މީހުން  އެހިސާބަށް  ެގންދިއުމުަގއި،  ހިސާބަށް  އެ  ޮއެވއްޖެއްޔާމު  އެހީތެރިކަމެއް 

ޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް  އެކަމެއް ކޮށްދޭންށޭ މިވަުގތު ވެސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނުން ދޭ ހަމައެއްެގ ތެރޭަގއި އަ

ދޭ މުއްދަތެއްެގ މައްޗަށް   ެގންޮގސް، ކޯޓުން  ކޯޓަށް  މި އޮންނަނީ މީހާ ނަގައިެގން  މި ކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބަލައިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީހަކު ހިފެހެއްޓެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެން.ޑީއޭއިން މި ދެންނެވި ފުރުޞަތު އެބައޮތް  

އެހެ ތެރޭަގިއ،  އެޮގތުަގިއ.  ވަސީލަތްތަކުެގ  ހުރި  މިަވުގތުަގއި  އެއީ  ޙައްލެއް  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ންވީމަ، 

އެން.ޑީ.ޭއަގިއ،  ަގބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ރިސޯސަސް،  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިވަުގތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މަސައް މި  ނެތޭ  ކެޕޭސިޓީެއއް  ދެންނެވިން  އަޅުަގނޑު  ވެސް  އެބަ  ކުރީދުވަހު  ަގބޫލުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަތުަގއި. 

ޖެހޭ އެން.ޑީ.އޭަގއި މި މަސައްކަތުަގއި މިހާރު މިއޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރުަގއި ކެޕޭސިޓީ ނެތް ލެވެލްެއއް އެބައޮތޭ. ެއީއ  

ވިޔަސް،   ކަމަށް  މީހުން  ބެކްްގރައުންޑުެގ  ސައިކޮލޮޖީެގ  ބޭނުންވާ  ެއއަށް  ވިޔަސް،  ކަމަށް  ކައުންސެލަރުން 

މިއޮތް މި މިހާރު  ވިޔަސް  ކަމަށް  ނަރުހުން  ވިޔަސް،  ކަަމށް  ޑޮކްޓަރުން  ބޭނުންވާ  ޓްރީޓްމަންޓަށް  ދެންނެވިކަހަލަ 

ދެންނެވި   އެ  ކުރިން  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރަން.  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތްކަން  ކެޕޭސިޓީ  އެ  ބަލާއިރުަގއި  ހާލަތަށް 

އޮޕްޝަ ތިން  ފެންނަ  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  އަދަދަށް  ސުވާލަށް  މި  މިވަުގތަށް  ޙައްލުކުރެވިދާނެ،  ނޫނިއްޔާމު  ނެއް 

ބަންދުކުރި ކަމަށް ވިޔަސް   މީހުން މަުގމަތީަގއި ނޫޅެ އެކަންކަން ކުރެވިދާނެ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވި ތަންތަން 
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ކޯނަރައކަށް، ނޫނިއްޔާމު މާލެއަށް  އެ މީހުން ޑިސްޕްލޭސްވަނީ ެއހެން ތަނަކަށް. ހަމަ މަުގމަތީަގއި ކޮންމެވެސް އެހެން 

އަނެކެތިެވއްޖެްއޔާމުން ހުޅުމާލެއަށް، ނޫނީ ވިލިނިގްއޔަށް ނޫނިއްޔާ ކޮންެމވެސް އެހެން ތަނަކަށް. އެހެންވީމާ، މީހުން  

މިތިބީ ހަމަ މަުގމަތީަގއި ކޮންމެވެސް ތަނެްއަގއި. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މީހުންނަށް އެ ކަނޑަެއޅިފަިއ  

އަނެއްކާ އި މާދަމާ  ވެްއޖެއްޔާމުން  ކަމަށް  ނުދެވޭ  ކަންކަން  ފަރުވާެގ  ދޭންޖެހޭ  މީހުންނަށް  އެ  ހަމަ  އުސޫލަކުން  ން 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ ހަމަ މި ދެންނެވި މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، އެއީ ދެންނެިވ ދެ ސުވާލަށް އަޅުަގނޑު  

ކުރިން މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކުަގއި ފަހަރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ    ހަމަ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ހަމަ އަޅުަގނޑު

އެްއޗެްއ   ުގޅިެގން  ކަންތައްތަކާ  ދިމާވާ  ެއ  އިޖުރާޢީޮގތުން  ނޫނީ  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ހަމަ  ފަރާތުން  ޕީ.ޖީެގ 

 ދަންނަވާލަފާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޕީ.ޖީ މަޑުކޮށްލަދެއްވާ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޕީ.ޖީއަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ޝުކުރިއްޔާ. ޕީ.ޖީ، ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު ހަމަ އެްއޗެއް ދަންނަާވއިރުަގއި ފާހަަގކޮށްދެއްިވއްޔާ، މިސާލަކަށް  

އެ   ޖެހުން.  ދެންމެ  މަޑުކުރަންޖެހުނު  ެއ  ނޭރި  ބޯޓު  ޮއޕަރޭޝަންަގއި  ހިނިގ  ައްއޑޫ ސަރަޙައްދުަގއި  ފާހަަގކުރެްއވި 

ޙައްލުކުރެޭވނީ އެކަން  ދިމާލަކުންތޯ  ކޮން  ކޮބައިތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޙައްލަކީ  ކޮންމެވެސް  ؟ އެކަމުެގ  އެއަށް 

 ވަރަކަށް ބައްލަަވއިދެްއވިްއޔާ ަވރަށް ރަނަގޅު. 

 

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްުއސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް ާވހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީން   ހެޔޮފުޅު  ވަރަށް  ކަމަކަށް،  ެއއް  ެއއީ  ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަ  ކަމެއްެގ  ދެ  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ކަންކަން  ބަެއއް  އެހެން  އަޅުަގނޑުެމން  އިނޭގތޯ  ކަނޑައަޅުއްވާލަދެއްަވިއފިއްޔާ  ތަރުތީބުކުރެވިފައި  ވަުގތު  ވެސް   

 ހުރީމަ، އަޅުަގނޑު ިމއީ ަގޑިައށް ފަށާ ަގޑިއަށް ނިންމާ މީހެއްވީމަ ދަންނަވާލީ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ެއއް ަގޑި ފަނަރަވުމުެގ ކުރިން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ނިންމާލާނަން.
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 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްުއސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް ާވހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސެ

ޗޭންޖު  އެން.ޑީ.ޭއެގ،  ައއީ  މި  ތަްއޔާރުެވެގން  ވާހަކަދައްކަން  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ދެން  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

ކަތާ ުގޅޭ ދާއިރާެއއްެގ  އެން.ޑީ.އޭއާ ބެހޭ ޕެޓިޝަނަކާ ބެހޭޮގތުން. އަޅުަގނޑު ބަލާލިއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ަމސައް

ތި   ދެންމެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތްވެސްމެ.  ނުވެސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޕެޓިޝަނަކު  އެ  ވާހަކަެއއް 

އަޅުަގނޑުމެން   ބޭނުންކުރާނަން.  ފުރުޞަތު  މި  ދަންނަާވލަން  އެްއޗެއް  ޖަވާބުަގއި  ސުވާލުެގ  ކުރިމަތިކުރެްއވި 

ކިލޯ މަސްތުވާތާކެތީެގ ވާހަކަ. އެއީ ހިލޭ ލިބޭ އެއްޗެއް    170ކިލޯ،    100، މި ދައްކަނީ  ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ނޫން. އެީއ ކޮންމެވެސް،   ދޭ އެްއޗެްއ  ލާރިދޭޮގތަށް ލޭންދޭނަށް  ފަހުން  ހިލޭ ސާބަހަށް  މީހުންނަށް  ނޫން އިނޭގތޯ. 

ވާހަ ކަންކަމުެގ  ހިމެނޭ  ޭއެގތެރޭަގއި  ފައިސާ  އަދަދުތަކުެގ  ބޮޑެތި  ހިމެނެންޏާ  ވަރަށް  ފައިސާެއއް  ދައްކަނީ.  މި  ކަ 

އޮންނާނެ. އެކި   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވަނުމުެގ ފުރުޞަތު  އޭެގތެއަށް  ކުރިން ދެންނެވިހެން ކޮރަޕްޝަން ެވސް  އަޅުަގނޑު 

ވެސް   ސަރުކާރުެގ  ދާއިރާތަކަށް،  އެކި  ނޫން.  ދާއިރާެއއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމައެކަނި  ދެންނެވީ  މި  ދާއިރާތަކަށް. 

ެއީއ  ދައުލަތުެގ އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެ.  ފުރުޞަތު  ވަނުމުެގ  ފަިއސާ  ކޮރަޕްޝަންެގ  އެ  ތެރެއަށް  ކަންކަމުެގ  ެއކި   

ކުދިކުދި   ވަރަށް  ކުދިކުދި،  ހުންނަނީ  މި  ރަށްރަށުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަކަށް  ތިންވަނަ  ކަންތަްއ.  ދެވަނަ 

 އަމުރު ނެުގމުަގއި ދިމާވާ ދަތިތައް ހުރޭ. ދެން، އެއަށް  މުޖުތަމަޢުތައް. އެހެންވީމާ، ފުލުހުން އެ ވިދާޅުވާ ޮގތަށް ކޯޓު 

ދިމާވާނެ.  އެހެން  ކަންކަންކަން  އެކަހަލަ  އަބަދުވެސް  ހޯދަންޖެހޭނެ.  ޙައްލެއް  ާގނޫނީޮގތުން  އަޅުަގނޑުމެން 

ޮގތްޮގތަށް މަސައްކަތްކުރަން ރާވަން ޖެހޭނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އަބަދުވެސް އެ ކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދަން އެހެން 

ކުރަންޖެހޭ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަނީ،  މި  ިވޔަފާރިއެކޭ  ިވޔަފާރިއެްއ.  ވެސް  ކަަމކީ  ކުރާ  މި  ކުށްވެރިން  އެއީ 

އެހެންކަހަލަ   ބަދަލުކޮށްެގން  ޮގތްޮގތަށް  އެހެން  ައބަދުވެސް  ެއއީ  ހުއްޓުވުން.  ވިޔަފާރި  ކުރާ  އެ  މީހުން  އެ  ކަމަކީ 

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އަބަދުވެސް ާގނޫނަށް ެގންނަ އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެރެއިން ެއ    މަުގތައް ހޯދައިެގން ކުރާނެ ކަމެއް.

ކުރިމަތިވި  ޮގންޖެހުންތައް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ފުލުހުންނަށް  ފަހުން  ވަރަށް  ދެން،  ވިސްނަން.  ޙައްލުކުރަން  ކަންކަން 

ހައްޔަރުކުރަ ކައުންސިލަރެއް  ކައުންސިލަރަކާިއ،  ރަށެްއަގއި  ެއއީ  ެއ  މައްސަލަެއއް،  ދިޔަ.  ހާދިސާއެއް  ންޖެހުނު 

ޙާދިސާަގއި މެޖިސްޓްރޭޓާއި، ކައުންސިލަރާިއ، މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކުރާ މީހާއާިއ، ބޭނުންކުރާ މީހާއާ އުޅެނީ ެއއް 

ކޮން  ބޭނުންކުރަނީ،  މަސްތުވާތާކެތި  ބައެއްކަން  ކޮން  ރަށްރަށުަގއި  އެނޭގ  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ދެން،  ެގެއއްަގއި. 

ޔަފާރިކުރަނީ، ެއ މީހުން އުޅޭ ޭގެގއާ ކަންކަން އެނޭގ. އެހެންވީމާ، އެ ެގައށް މި އަމުރު ހޯދަން ވެސް ބައެއްކަން ވި

މި ދާންޖެހެނީ. މިހާރު ވަރަށް ބޮޑެތި ޙައްލުތަކެއް މި އަމުރު ހޯދުމުެގ ކަންކަމުަގއި ލިބިފައި އެބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެން  

އަށެއް މީެގ  ކުރިން،  ތަންކޮޅެްއ  މީެގ  ރަށްރަށުެގ  ހަނދާންހުރޭ  ބައެްއ  ކުރިން  އަހަރު  ހަެއއްކަ  ކުރިން،  އަހަރު  ކަ 
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ނުވެސް   މެޖިސްޓްރޭޓު  ނުނަންަގަވނީ.  ވެސް  ފޯނު  ދެންނެވީ  މި  ދެއްާވ.  ނުވެސް  އަުމރު  ކޯޓުތަކުން  މެޖިސްޓްރޭޓު 

މެޖިސްޓްރޭޓު ހައްދަވަިއެގން،  ތާވަލެއް  ކޯޓުން  ސްޕްރީމް  ހުންނާނެ  ހުރެހެެގން  މިޮގތަށް  ން  އުޅުްއވަނީ. 

ިމ   ވާހަކައޭ  ކަމެްއެގ  އަިއ  ހިނަގމުން  ެއޮގތުން  ދެންނެވީ  މި  ދެއްވާފަ.  ވެސް  ތާވަލު  ޮގތުެގ  މަސައްކަތްކުރަންވީ 

މި  ދެން،  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.  ހޯދަން  ޙައްލު  ހުންނާނެއޭ.  ޮގންޖެހުންތައް  އޭެގ  އަބަދުެވސް  ދެން،  ދައްކަނީ. 

ވެސް ކަންތައް  ކޮރަޕްޝަންެގ  މި  ވިދާޅުާވ   ދަންނަވާހެން  އެ  ފުލުހުން  ދެން،  އޮވޭ.  މީަގއި  ލެެވލްތަކުަގިއ  އެކި 

ދިމާވޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީ އޮފް   ޮގންޖެހުންތައް  މުޖުތަމަޢު ކުޑަވީމަ އޮންނަ  ދިމާވޭ.  ޮގންޖެހުންތައް ެވސް 

ަވޑަިއެގން ދެ ވަކީލުން  ހެލްތާ އެއްކޮށް މި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވާނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެދި

ޑްރާފްޓު ާގނޫނު  މި  ެއ  ފޮނުވައިދީފަިއވާނެ  ފޯރުކޮށްދޭން.  އެހީތެރިކަން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  މަސަްއކަތުަގިއ  ކުރުމުެގ 

އެ   ބޭފުޅުން.  ދެނެަވޑަިއަގންނަވާ  ކަންކަން  މި  ވަރަށް  ފަންނީޮގތުން  މިކަމުަގއި  ތިބޭނީ  ފޮނުވާފައި  އަޅުަގނޑުމެން 

އެނގިވަ ެގންނަންޖެހޭ  ބޭފުޅުންނަށް  ާގނޫނަށް  ެއ  ޙައްލުކުރަން  އެކަން  ޮގންޖެހުންތައް.  ދިމާވާ  މި  ޑަިއަގންނަވާނެ 

ވިދާޅުވާ  ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއެގތެރެއިން  އެހެންވީމާ،  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ.  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އިޞްލާޙުތައް 

 މިަވުގތު އޮތް ޙައްލަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ެގނެޭވނެ. ދެން، ޝާކިރު އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް

ވަނަ މާއްދާ، ދެން   103ބޭނުންކުރުން. ދެން،  މި ާގނޫނު ރަނަގޅަށް ތަންފީޛުކުރުން. ާގނޫނުަގއި ހުރި ވަސީލަތްތައް  

ހައި    ވަރަށް ފަންނީ ވާހަކައެއް ދެން އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކޯޓުތައް އަދި އަމުދުން މާލޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓު،

ހަމަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔާފައި   ތަފާތުކޮށް. އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތާ ތަންކޮޅެއް  ހުރި  ކުރީަގއި  ހުރީ  މި  ކޯޓުތައް  ކޯޓު، 

ވާހަކަެއްއ   ރަނަގޅު  ކޮންމެވެސްކަހަލަ  ނުހިނާގނެ.  ވާހަކަތަކެްއ  އެ  ކޯޓުތަކަކު  ދެއްކިޔަކަސް  ވާހަކަ  ޮގސް 

ވާހަކަ ރަަގޅު  ޮގތުން  ފަންނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ދައްކަންޖެހޭނެ،  އަދި  ވާހަކައެއް.  ރަނަގޅު  ޮގތުން  އިޖުރާޢާެގ  ެއއް. 

ބޭނުންކުރާ ާގނޫނީ ވަސީލަތްތަކަކީ ާގނޫނު ނަހަމަޮގތުަގއި ބޭނުންކުރަން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ފެނިއްޖެއްޔާ އެކަން ވެސް  

ށް ތަފާތު ޮގތަކަށް. އަޅުަގނޑުމެން  ކޯޓުތަކުން ހުއްޓުވާނެ. އެހެންީވމާ، މިހާރު މިއޮތީ ކުރިން އޮތް ޮގތަށް ވުރެ މާ ބޮޑަ

އަޅުަގނޑުމެން  ެއކަންކަން  އެހެންވީމާ،  ނުވިކޭނެ.  ކޯޓުތަކުން  ދަްއކަިއެގން  ވާހަކައެއް  ކޮންމެ  ޮގސް  ހަމަ 

ަގބުލުކުރަންޖެހޭ. ެއއަށް ދެން ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނެސް، ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނައުމަށް މަސައްކަތް  

. އެހެންވީމާ، ެއއީ ދެން. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ސާފުވެވަޑަިއެގންފި ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ކުރަން ޖެހޭނެ

 ވާހަކަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ތި ވާހަކަތަކުން ޝުކުރިއްޔަ   ޕީ.ޖީެގ  ހަމަ  ފާހަަގކުރެވެނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޕީ.ޖީ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް  އިނޭގތޯ 

ވެސް މިކަމަކީ އަސްލު ިއއްޔެއަކު ޭއެގ ކުރީދުވަހު ވެެގން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން. އެ ދަންނަވާ ރަށްރަށުން ކޯޓު އަމުރު 

އަދި އެކަމަކު  ވާހަކަ.  މައްސަލަތަކުެގ  ހުރި  ތި ހޯދުމުަގއި  ދައްކާފައި  ވާހަކަެއއް  ހުރިހާ  ތި  ޕީ.ޖީ ވެސް  ހަމަ  ވެސް 

ހުރިހާ ދުވަހު   ހޯދަން މިއޮތް  ޙައްލެއް  ޖެހެއޭ އެ ހިސާބުން އިނޭގތޯ.  ހޯދަން  ޙައްލެއް  މި ކަންކަމަށް  ދޫކޮށްލެއްވީ 

ކީއްތޯއޭ ކޮން؟ ކުރެވުނީ  ހުރިހާ؛ ކީްއެވެގން  މިއޮތް  ކަންކަމެއް  އެކަށީެގންވާ  ހޯދަން  ޙައްލެއް  ވެސް    އެ  ދުވަހު 

؟ ނުކުރެވި އޮެވެގންތާ ިމއަދާ ހަމައަށް ައއިއިރު ވެސް ހަމަ ެއ މައްސަލަ އޮންނާނީ. ކީއްެވެގންތޯ އެކަން މި ލަސްވަނީ

 ޙައްލު ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 

 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ާވހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސެ

އަބަދުވެސް.  އާދެ!   ކުރެވެމުންދިޔަ  މަސަްއކަތް  ެއކިކަހަލަ  ވިސްނުުމަގއި  އެކި  ދައުރުތަކުަގއި  އެކި  ޝުކުރިއްޔާ. 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، ކޮބައިތޯޭއ ޭއެގ ރަނަގޅު ޮގތަކީ، މިނިސްޓަރު މިއަދު ހެނދުނު މި މަޖިލީހުަގއި ވެސް  

 ކަމެއް. ެއއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ދެން، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ  ވިދާޅުވި ނޭނެގއޭ އަދިވެސް ރަނަގޅީ ސީދާ ކޮން ޮގތެއް

ފިޔަވަޅުތަކެްއ   ބަލައިެގން  ކަންކަން  އަލީަގއި  ޑާޓާތަކުެގ  މިހުރި  މިހާރު  ސަިއންޓިފިކްކޮށް  އޮތީ  ޙައްލު  މިކަމުެގ 

ަމަގށް އެ  ދެން،  އެނިގވަޑައިަގންނަވާ.  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  ފުލުހުންނަށް  މަންޒަރު  މި  މަސައްކަތް    އެޅީމައޭ. 

މިކަމަކީ މިހާރު  ވާހަކަ  ؛ ކޮށްެގން،  މި  ޕޯޑިއަމްތަކުަގިއ  ވިދާޅުެވއްޖެ  ެމންބަރުން ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ބައެއް  ދެންމެ 

ދައްކާފައި ނިންމާލަނީހެއްޔޭ. ސިޔާސީ ނަތީޖާއަކުން ސިޔާސީ ޙައްލެއް ެގނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން މި ކަމަކީއެއް. ސިޔާސީ  

ތެރިކަމެއް އެ ކަމުަގއި ނެތީމަެއއް ނޫން. ސިޔާސީ ޙައްލު ސްލާނަވަނީ، ތިބޭފުޅުން އިޚުހައްލެއް ނުެގނެޭވއޭ މި ދަން

ޙައްލެއް   މިކަމެއް  އެހެންވީމަ  ނޫނޭ.  އަހަރަކުން  ފަސް  ދިމާވީކީ  މިކަންތައް  ދަންނަވަނީ،  މި  ކަމެކޭ  ނުެގނެވޭނެ 

އުޅުްއވައިފިއް ކުރަން  ހައްލު  އަހަރުން  ފަސް  އަހަރަކުން.  ފަސް  ވާހަކަ  ނުކުރެވޭނެ  ޮގންޖެހުންތަކުެގ  ދިމާާވނެ  ޔާ 

ިމ  ޮގތަށް،  ތިބެނީ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަރު މިއަދު ހެނދުނު ވިދާޅުވި  މި  މި ދެކެވިދެކެވި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

މިކަން  ޮގތަށް  ދެމިެގންދާ  މިކަން  އަޔަސް،  ސަރުކާރެއް  ކޮންމެ  އެ  ޕްލޭނަކަށް،  އޮންނަ  ޮގތަށް  ދެމިެގންދާ  ކަމަކީ 

ން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭނެއޭ. ެއއް ސަރުކާރުން މިކަމަށް ތާއީދުކޮށްފައި، އަނެއް ސަރުކާރުން މީެގ  ޙައްލުކުރަ
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މަންފާ ހޯދާފައި، އަނެއް ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވަން ުއޅެފައި، އެހެނެއް ިމކަމެއް ނުާވނެ. މިއީ ތަންކޮޅެއް ދިުގ  

އާ ހަމައަށް ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަމުން   2011ން ފެށިެގން    1977މުއްދަތަކަށް ވިސްނަިއެގން ކުރެވޭނެ ކަމެއް.  

އައީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ ކުށްވެރިން ކަމަށް. އެމީހުން ލަނީ ޖަލަށް. ލީމާ، އާބާދީެގ ބޮޑުބަެއއް ތިބީ 

އީ ިމހާރު ބަލި ކުދިންނޭ. އެ ަގއި އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ އެ  2011ޖަލުަގއި. ޒުވާނުންެގ ބޮޑުބަެއްއ ތިބީ ޖަލުަގއި.  

ކުދިންނަށް ދޭނީ ފަރުވާއޭ. ދެން، އެ ފަރުާވެގ ނިޒާމު އުފެއްދުމުެގ މަސަްއކަތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުރެވި ދިޔައިމަ  

ޙައްލެްއ  ފަހަރަކުން  ދެ  ފަހަރަކުން  ެއއް  ވިދާޅުވަނީ،  ތި  އެހެންވީމަ،  މިއޮތީ.  ޮގއްސަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހިސާބަށް 

ކަމެ ބޮޑު  ލިބޭނެ  އެންމެ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ަގބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދައްކަނީެއއް.  މި  ނޫން  ވާހަކަެއއް  އްެގ 

ޕަސެންޓަކީ  ހަތްދިހަ  ފަސްދޮޅަސް،  ދައްކާޮގތުން  ނަންބަރުތަކުން  އެއީ  ކަމަށް.  މި  އޮންނަންީވ  މިހާރު  ފޯކަސްެއއް 

ޕަސެންޓަކީ   ފަނަރަ  އަނެއް  އަދި  މަްއސަލަ.  ތާސީރުަގއި މަސްތުވާތަކެތީެގ  ޮގތަށް  ބުނާ  ާގނޫނު  މަސްތުވާތަކެތީެގ 

ޖެހިެގން ކުރާ ކުށްތައް. އެހެންވީމާ، ައސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ރާއްޖޭަގއި ކުށުެގ ޢަމަލުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯކަސް 

މި ކުށްތަކަށް  ޙަޤީޤީ  ޕަސެންޓު،  ވިއްސަކަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  މަސައްކަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރެވެނީ،  ފޯކަސް   މި 

ކުރެވެނީ. މި މަސްތުވާތަކެއްޗަކާ ހެދި ދެއްތޯ މި، ކިތައް ުގރާމުތޯ، އެްއ ުގރާމު ހަަމވޭތޯ، ހަމައެއްނުވޭތޯ. އެހެންނޫނީ 

ދެން ޑްރަުގ ކޯޓަށްތޯ، ކްރިިމނަލް ކޯޓަށްތޯ، މިކަމެއްެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ހަތްދިހަ ޕަސެންޓު ވަުގތު. 

ޙައް މިކަން  އެންމެ އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ  ކުރަންޖެހޭނެ.  ފޯކަސް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  މި  ލުވާންޖެހޭ. 

 އިސްކަމެއް ދީެގން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ޝިފާޢު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އަޅުަގނޑު، ދެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން މިހާރު ހަމަ ހުރިހާ  

އިނޭގތޯ.   ކުރޭ  އެބަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ވެސް  ހަމަ މުއައްސަސާތަކުން  އަޅުަގނޑު  މިނިސްޓަރ، 

ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އިނޭގތޯ، މަސްތުވާތަކެްއޗާ ބެހޭ ތި ދަންނަވާ ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް  

ްއ  ކެވެސް އެބަހުރި އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ މިހާތަނަށް ެގނެސްފައި ހުރި ބޮޑެތި ފާހަަގކޮށްލެވޭ ބަދަލުތަ

ބޭނުމުަގއި.  ަގނޫނަ ދޫކުރުމުެގ  މީހުން  ބޯޑުން  ކްލެމެންސީ  އޮތީ  ެގނެއްސަ  ފަހަނައަޅަންޏާ   3/1އެއީ  ށް  މުއްދަތު 
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އޮތްތަން   ބަދަލުކުރުމާ    4/1ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނެއޭ  ބޮޑެތި    14އަށް  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ބަދަލުކުރުމާ.  ްގރާމަށް 

ސް މިއީއޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން އެ ާގނޫނަށް ބަދަލު  ބަދަލުތަކެއް ބޭނުންވާ ާގނޫނަކަށް ެގނެވުނު ބަދަލަކީ ވެ

ވެސް  މިއިން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންޓެންޝަނާ  އިޚުލާސްތެރިކަމާއި،  ބޭފުޅުންެގ  ތިއްބެވި  އެ  އޭރު  ެގނައުުމަގއި 

މަޖި މި  މިނިސްޓަރ،  ޔަޤީންކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ދޭން  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ހަމަގައިމު  އެބައިނޭގ.  ބޮޑަށް  ލީހަށް  ވަރަށް 

ާގނޫނަށް ެގންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް ެގނެސްދޭށޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ނުނިދާ ތިބެެގން  

ވެސް ެއކަން ނިންމައިދޭނަމޭ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ 

ފުރިހަ އެންމެ  ހަމަ  ބޭނުންާވ  އެއްބާރުލުން  ހުއްޓުވުމަށް  މިކަން  އިޚުލާސްތެރިކޮށް  އެހެންނަމަވެސް،  ދޭނަން.  މަޔަށް 

ތި  ހަމަ  ޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ެގނެސްދެްއވާށޭ.  ހަމަޔަށް  މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންެގ  ައވަހަކަށް  ވީހާ  ބަދަލުތައް 

 ކުރަްއވާ މަސައްކަތްތަކަށް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ިމ   މިަވުގތު  އަޅުަގނޑު  ނެތިއްޔާ  އެބައޮތް.  ލިބެން  ފުރުޞަތެއް  އޮތިއްޔާ  ހާަމކުރަްއވަން  އެްއޗެއް  ބޭފުޅަކު  އިތުރު 

ދެ   ނޫނީ  މިނެޓެއް  ވެސް  ބޭފުޅަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަ  ކުރިން  ނިންމާލުމުެގ  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  ނިންމައިލާނަން.  ކޮމިޓީ 

 ނޑު ދޭން. އަޅުަގނޑު މިަވުގތު އިމިްގރޭޝަނަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މިނެޓެއްެގ ފުރުޞަތު އަޅުަގ

 

 ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިްގރޭޝަން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޞަކޮށް އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އިނޭގތޯ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އަދި ޚާއް

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ދެން  ޓަކަިއ.  ެއއްބާރުލުމަށް  ދެއްވާ  ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  މަޖިލިސް 

ދޭނެކަމުެގ   ބޮޑަށް  ހަމަ  ެވސް  އޮތްވަރަށްވުރެ  މިހާރު  އަބަދުވެސް  ސަޕޯޓް  ފުލް  މިކަުމަގއި  ހަމަ  ވެސް  ސައިޑުން 

 .  ޔަޤީންކަން އަރުވަން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ކަސްޓަމްސް.  

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްެގ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ޙުސައިން ޝާޒް ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ހަމަ  ފަދައިން،  ފާހަަގކޮށްލި  ވެސް  ކޮމިޝަނަރ  ފާހަަގކޮށްލާނީ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

ަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ކަސްޓަމްސްއިން ހަމަ ދެވެން އޮތް އެއްބާރުލުން ދޭނަމޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް އަޅު

މި  ުގޅިެގންނޭ  އިދާރާއަކުން  ހުރިހާ  ހަމަ  ުގޅިެގން  ހަމަ  ޓަކައި  ޙައްލުކުރުމަށް  ހަމަ  ޮގންޖެހުންތައް  ހުރި 

 މަސައްކަތްކުރަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ދިވެހި ފުލުހުން. 

 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެންމެ   ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތުަގއި  މި  ދެން  އިނޭގތޯ  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

. އެ ފާހަަގކުރެްއވި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މިހާރު އެ ބޭފުޅާ ނުއެއް ނެތް މި ރޫމްަގެއއް

އޮންނާތީވެ  މައްސަލަތަްއ  ނެތް.  ބޭނުމެްއ  އޮތުމުެގ  މުައއްސަސާތަކެއް  ހުންނަނަމައެއް  ޙައްލުވެފައި  މައްސަލަތައް 

އެއިރެްއަގއި   ޖެހެނީ.  ިމ  މަސައްކަތްކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ހުންނަނީ.  މި  މުައއްސަސާތައް  ހުންނާތީވެ  ެއ  ނުވަތަ 

ބަދަލުވަމުން އަންނަ ޓްރެންޑާއި، ާގނޫނީ އޮނިަގނޑުެގ ތެރެއިން ހޯދަންޖެހޭ ޙައްލުތަކާއި، ހުންނަ ޮގންޖެހުންތަކާ މި  

އެްއޗެއްސަށް ޙައްލު ހޯދަިއެގން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭތީވެ ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް ވެސް ދެމިއޮންނަނީ. ކަސްޓަމްސް ވެސް 

މި މައްސަލަތަކަކީ މުޅިން ؛ ންނަނީ. މަސްތުވާތަކެތީެގ ަމއްސަލަތަކަށް ޙައްލުއޮންނަނީ. ބޯޑަރ އެޖެންސީސް ވެސް އޮ

އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މައްސަލަެއއް  ކޮންމެވެސް  އަބަދުވެސް  ނޫން.  މައްސަލަތަކެއް  ޙައްލުެވެގންދާނެ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ ެއ މަސައްކަތް. ދެން އެތައް ޒަމާންތަކެއް، ޒަމާންތަކަކަށް    ޓެކްލްކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، 

މަސައްކަތް   އިދާރާތަކުން  ތަންފީޛީ  ސިޔާސަތުތަކާއި  މީަގއި  މަްއސަލައަކަށްވާތީެވ،  ޮގސްފަިއވާ  ދިުގެވެގން 

ޗެލެންޖަ ބައިވަރު  ަވރަށް  ުގޅިެގން  ކަންކަމާ  މި  ޮގތްތަކާ  ހުރި  ޕީ.ޖީެގ  ބައްޓަންކުރެވިފައި  ދެންމެ  އެބަހުރި.  ސްތަްއ 

ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް.  އޮންނަވަރު  ކޮރަޕްޝަން  މީެގތެރޭަގއި  ފާހަަގކުރެްއވި  ޕޮއިންޓެްއަގއި  ެއއް  ވެސް 

މުއައްސަސާތަކުން މީަގއި މަސައްކަތްކުރި ކަމުަގއި ިވޔަސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި، ދައުލަތުެގ އިސް  

ވެސް  މަޤާމު ފަރާތްތަކެއްެގ  ހުރިހާ  މި  މުޖުތަމަޢުއާ  ދިވެހި  މުޅި  ޖުމުލަޮގތެއްަގއި  ބޭފުޅުންނާއި،  ތިއްބަވާ  ތަކުަގއި 

އެތެރެއަށް   ޓްރެފިކަރުންނާއި، މަސްތުވާތަކެތި  މި  ވަކިވަކި  ހޯދުމުަގއި.  މަްއސަލައަށް ޙައްލު  މި  އެބަޮއވޭ  ޒިންމާއެއް 

ށް ލެވެލްަގއި ެވސް ވިޔަފާރިކޮށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރަން  ޓްރެފިކް ނޫންކަމުަގއި ވިޔަސް އެއަށްވުރެ ދަ
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ތެރެއިން   ާގނޫނުެގ  ތެރެއިންނާ  ާގނޫނުެގ  މީހުންނަށް  އެ  ޙިމާޔަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ނުކުތުމާިއ،  ފަރާތްތަކުެގ  އުޅޭ 

ރައްކާތެރިކޮށްދިނު ފަރާތްތަްއ  އެ  ހޯދައިެގން  ބާަގނޑުތަކެއް  ހުރިހާ  ވެސް  ހޯދެންހުރި  މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަކުން  މުެގ 

މިދަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ހައިސިއްޔަތުން  އިދާރާެއއްެގ  ތަންފީޛުކުރާ  އެހެންވީމާ،  ނާންނާނެ.  ޙައްލެްއ  މިކަމަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޒިންމާ އަދާކުރަމުން. އަޅުަގނޑު ކުރިން ެވސް ފާހަަގކުރި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުބަލާނަން 

އްެގ މޫނަކަށް، ވަކި ނެޓްވަރކަކަށް، ވަކި ްގރޫޕަކަށް، ވަކި އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް. އެއެއް ބަލައިެގން ނޫން ވަކި މީހެ

ކަމެްއ.  އެތައް  ކުރީަގއި  މީެގ  އެބަހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ެގންދަނީކީ.  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

އޮންނަ   މަސްލަޙަތު  ފަރާތްތަކުެގ  އެކި  ޓްރެފިކްކުރުުމެގ  މިސާލަކަށް،  މަސްތުވާތަކެތި  ުގޅުންހުރި  ތަންތަނާ  ހަމަ 

ކަންތައްތަކާ ެއއްޗެހި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ ކަންތައްތަްއ އެއީ. ކުރިން ބަލާފައި ހުރި މައްސަލަތައް. މަޢުލޫމާތު  

 ތެރެއިން މި ކަންކަމަށް ލިބިފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކުެގ

ވަރަށް   ޚިދުމަތުން  ފުލުހުންެގ  މީަގއި  އެހެންވީމާ،  މިދަނީ.  ކުރެވެމުން  މަސައްކަތްތަކެއް  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޙައްލު 

އަޅުަގނޑުމެން  ޔަޤީންކަމަކީ  އޮތް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގންދާއިރުަގއި  ކުރަމުން  މިކަން  ދީެގން  ިއސްކަމެްއ  ޚާއްޞަ 

ެއޖެންސީ މިނިސްޓްރީ އޮފް މިހާރު މި، ޚާއްޞަކޮ ެއއީ ނެޝަނަލް ޑްރަްގ  ށް މިހާރު މި ސަރުކާރުެގ ނިންމެވުމެއް 

ސްޓްރެންތެން   އެޖެންސީ  ޑްރަްގ  ނެޝަނަލް  އެހެންވީމާ،  ެގންދިއުން.  ކުރިއަށް  ޮއެވެގން  ދަށުަގއި  ހެލްތުެގ 

މަސައްކަތްކުރަ ެއކަމަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތިބީ  މި  ފުލުހުން  ޓަކައި  ެއކީަގިއ  ކޮށްދިނުމަށް  މިނިސްޓްރީއާ  ހެލްތު  ން. 

ައވަހަކަށް އަޅަންޖެހޭ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު އަޅައިެގން މުޅި ނިޒާުމ   މަސައްކަތްކޮށްެގން މިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ވީހާެވސް 

ވިޔަސް   ޑިޑަކްޝަންކަުމަގއި  ޑިމާންޑް  އަދި  ހާމް  ސަޕްލައި،  އެއީ  މަސައްކަތްކުރަން.  އެކީަގއި  ހަރުދަނާކުރުމާ 

ޚާއްޞަޮގތެއްަގިއ  އަޅުަގނޑުމެ އަދި  ނުކުމެ.  ކެރިެގން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރުމުަގއި  އެ  ތިބީ  މި  ން 

މަސްތުވާތަކެތީެގ ކަންތައްތަކާ ުގޅިެގން ރައްޔިތުންނަށް މި ކުރާ އެކިކަހަލަ އަސަރު، ރަށްރަށުަގއި ވެސް އަދި މާލެ  

ޓަކަ ހޯދުމަށް  ޙައްލު  އުނދަޫގތަކަށް  މިވާ  ެވސް  ކެނޑިނޭޅި  ސަރަޙައްދުަގއި  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  އި 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން. ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުަގއި ވެސް ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކުެގ 

އެއްވަރަށް އެކްސްޕެކްޓޭޝަނަކާ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ހުރޭ.  ވެސް    އުދާސްތައް  އެއީ  ނުކުރެވޭ.  މަސަްއކަތެްއ 

ނުވަތަ އަޅުަގ ޖެހެނީ  އޮޕަރޭޓުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ެއކަަމކު  އެއީ.  ޗެލެންޖަސް  ހުންނަ  ވެސް  ނޑުމެންނަށް 

ކަމެްއ   އަދި  އެހެންވީމާ،  ތެރެއިން.  އިންތަކުެގ  ާގނޫނީ  ކުރަންޖެހެނީ  މިމަސައްކަތް  ނުވަތަ  ކަންތައް  މުއައްސަސާެގ 

ފަރާތް ވަރަށްިގނަ  ތެރޭަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  ކުށަކާ  ކުރާއިރަށް  ަގބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއި  އެީއ،  ވިސްނުމެއް  އޮންނަ  ތަކުެގ 

ުގޅިެގން ރައްޔިތުން ތެރޭަގއި އެ މީހަކު ކުށްކުރިކަމަށް ނުަވތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ އިނިގލި ދިއްކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިޔައިަމ  
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އަން ޙައްލު  ކަމަށް  އެ  ބަހައްޓަިއެގން  ހައްޔަރުކޮށްފައި  ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ.  މީހަކު  ަގބޫލުކުރަނީ. އެ  މި  ކަމަށް  ނަ 

އެހެންވީމާ، ެއއީެއއް ވެސް ނޫން މިހާރު މި ނިޒާމު އޮންނަ ޮގތަކީ. ެއއަށްވުރެ ާގނޫނީ ިއންތިޒާމުތައް މިހާރު މިހިރީ  

މީހަކު  ކޮންމެ  ފެންނަ  ތެރެއިން  ރައްޔިތުން  ައޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ކުށްކުރާ  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  ބަދަލުވެފައި 

ވަ  އޮންނަނީއެއް. ހައްޔަރުކޮށްެގން،  މި  މިހާރު  ނޫން  ހާލަތެއް  ެގންދާ  ބިޑިއަޅުަވއިެގން  އޭނަ  ޮގސް  ފުލުހުން  ުގތުން 

އެހެންވީމާ، އަދިެވސް އެއްފަހަރު މި ފުރުސަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ފަރާތުން އަރުވަން ބޭނުންވާ 

އްޖޭެގ މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން  ޔަޤީންކަމަކީ، މަސްތުވާތަކެތީެގ މި މައްސަލަ، މުޅި ދިވެހިރާ

ުގޅިެގން  ެއއްކޮށް  މުައއްސަސާތަކާ  މި  ެގންޮގއްސަ،  މައްޗަށް  ިގއަރުތަކެއް  އިތުރު  މަސައްކަތް  މިކުރާ  މިހާރު 

 މަސައްކަތްކުރަމުން ދާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އެން.ޑީ.އޭެގ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން. މުޙައްމަދު ޝަމާޢު. އާދެ! ޝަމާޢު ކުރިއަށް 

 ެގންދަވާ.  

 

 އްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުެގ ނަިއބު ޝަމާޢު ޝަރީފް ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއޗެއް އެޑްކޮށްލަން ބޭނުންީވ. މި ކޮމިޓީން ވެސް މި މަްއސަލަ ބަލަން ފެށީ ވެސް 

ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ދެން،  އެނޭގނެ.  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ހުރެެގންކަން  މައްސަލަތަކެއް  ބައިވަރު 

ބައި ޮގތުަގއި  ެއއްބަސްެވވޭ  ޮގތުަގއި،  އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލުކުރެވޭ  ަވކިވަކިން.  ކުރި،  ެވސް  ކަންތައްތަކެްއ  ވަރު 

މަސަްއކަތްތަކެްއ   ސޮިއކުރެވިެގން،  ބަދަލުކުރެވިެގން،  ލިޔެކިޔުން  މަސައްކަތްތަކެއް،  ުގޅިެގން  އެންމެން  އެްއކޮށް، 

މި   ޙަްއލެއް ނުލިބޭނެކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ. އަނެްއކާ  ެވއްޖެޔާ  މި އައި ނުކުރެވޭ ކަމަށް  ޒަމާނަށް 

ކަންކަން   ބޭސްޑް  ެއިވޑެންސް  ުގޅިެގން  ބަދަލުތަކާ  މިހުރިހާ  ބޭނުންކުރާ،  ބާވަތާއި  މަސްތުވާތަކެތީކެ  ބަދަލާއި، 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭކަން. ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުވުމާ ުގޅިެގން މި ހިންޭގ މަސައްކަތްތަކު ތެރެއިން، ކޮން  

ހުން ާގއިމުކުރަންޖެހެނީ މަރުކަޒުތަކެއްކަން  ުގޅުން  މެދުަގއި  ސެކްޓަރތަކުެގ  އުފެދެންީވ،  އިތުރަށް  ނަންޖެހޭނީ، 

ތެރެިއން   ބަދަލުތަކުެގ  މިެގނެވޭ  އެން.ޑީ.ޭއއަށް  ހަމަަގިއމުވެސް  ބޯޑުން  އެނޭގނެ.  ކަމެްއ  މިހުރިހާ  ކިހިނެއްކަން، 

ސް އެ ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން ތަންތަން  ހިންުގން ހަރުދަނާވާ ހިސާބުން، ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެމްބަރު ޝިފާޢު ވެ

ަގބޫލުކުރަން   އަޅުަގނޑުމެން  ެއވަނީ.  ކަންކަން  އެ  ސަބަބުން  އިންއެފިޝެންސީެގ  މިހާރު  ނުހުންނާނެ.  ހުސްކޮނެއް 
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ހަމަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ެގނެވޭ ބަދަލުތަކުެގ ތެރެއިން ެއކަންކަން ހިނަގިއަގންނާނެ. މިހާރު 

ކުރުކޮށްލާނަން.  ވެސް ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ކަމެއް.  ހުރިހާ  މިއީ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ފައްޓައިފި،   

ޚާއްޞަކޮށް   މެންބަރުންނަށް،  ހުރިހާ  މަޖިލީހުެގ  އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  ވެސް  މިއަދު  ދަންނަވާލަން  އެހެންނަމަވެސް، 

ނަންަގަވންވާނެ   ޕޮޒިޓިްވކޮށް  އޭތި  ވާހަކަ،  ދެއްކެވި  ވަރަށް މިނިސްޓަރ  ހަމަ  އިނޭގ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ. 

ނުކުރެވޭ.   ވެސް  އެޗީްވއެއް  ޕަސެންޓު  ޤައުމަކަށް ސަތޭކަ  ެއްއވެސް  ޤައުމަކަށް ވެސް،  އެއް  ދުނިޔޭެގ  ޗެލެންޖިން، 

ނަށް  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމން މިކުރާ މަސައްކަތުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިވަރުެގ ޕޮޕިުއލޭޝަނެއް ައޅުަގނޑުމެން

ރަްއޔިތުންެގ   ވެސް،  މީޑިޔާތަކުން  އެހެންވީމާ،  ެއބައޮތް.  ޔަޤީންކަން  ެގނެވޭނެކަން  ޙައްލެއް  ހަމަ  ތަފާތަކުން  ބޮޑު 

ނޫނީ  ުގޅިެގން  އެންމެން  އިނޭގތޯ.  ބޭނުންވަނީ  ެއއްބާރުލުން  ހަމަ  މިކަމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ފަރާތުން 

ކަނި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ވެސް، ޚާއްޞަކޮށް  މިކަން ނުކުރެވޭނެ. މުއައްސަސާތަކަކުން އެ

 މީޑިޔާތަކުން މީަގއި ޕޮޒިޓިވްކޮށް މީތި ެގންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ޝުކުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވޑަިއެގންދެްއވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް  

 ދަންނަވަމުން މިއަދުެގ މިބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

_______________ 


