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 )ކޮމިޓީެގ ފެށޭ ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފަެއއް ނުވޭ( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިމްތިޔާޒް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު،  ކޮމިޓީެގ  ޖުޑިޝަރީ  ހުށަހަޅާލަން  ައޅުަގނޑު  އަސްފާ.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ފަހުމީެގ ނަން ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަކަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 .ޢަލީޔޫނުސް ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޮޅުދޫ

ޝުކުރިްއޔާ.   ދާއިރާެގ  އާދެ!  މަޙްމޫދު މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހިންނަަވރު  އަޅުަގނޑު    ޖީހާން  ނަން،  ހުށަހެޅުއްވި 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު... އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ކޮމިޓީަގއި   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަހާލަން.  ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށްވާނަމަ  ނެތް  ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު 

މެންބަރުންެގ ވޯޓާއެކު    4ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވި، ިމަވުގތުަގއި ހާޒިރުެވވަޑައިެގންނެިވ ފަސް މެންބަރުންެގ ތެރެއިން  

މުޤައްރިރުކަމަށް   ކޮމިޓީެގ  ދާމި  އުތުރު  ފަހުމީމާފަންނު  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  އިންތިޚާބުވެަވޑަިއަގންނަަވއިފި.    އިރާެގ 

ހުށަހެޅުމަށް.   ނަންފުޅު  މަޤާމަށް  މުޤައްރިރުެގ  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ހުޅުވާލަނީ  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުަގނޑު   ފޮނަދޫ ދެން، 

 .ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

މުޤައްރިރަކަށް   ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  މި  ައޅުަގނޑު   މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާިއރާެގ ދެކުނު ފުވައްމުލަކުޝުކުރިއްޔާ. 

 ެގ ނަން ހުށަހަޅަން. މުމްތާޒް

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހިންނަވަރު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުެގ އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 



 2020 ޖަނަވަރީ 22                 ވަނަ ބައްދަލުވުން  1ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ+ޖުޑިޝަރީ  

 

 

2 

 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ސިރާޖުފޮނަދޫ  މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާ،    މޫސާ  ދާއިރާެގ  މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު    ޖީހާން 

 މުޙައްމަދު މުމްތާޒްފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ މި ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރުކަމަށް  

ހާޒިރުެވވަޑައިެގންނެވި   ކޮމިޓީއަށް  ވޯޓުދެްއވުމަށް.  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް    5ހޮއްެވވުމަށް 

ތެރެއިން   މުޤައްރިރުކަމަށް  މެންބަރުން  4މެންބަރުންެގ  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  ވޯޓާެއކު،  ދާއިރާެގ  ެގ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު 

މުމްތާޒްމެންބަރު   ކުރިއަށް   މުޙައްމަދު  ކޮމިޓީ  ައޅުަގނޑު  ދެން،  ދަންނަވަން.  ަމރުޙަބާ  ހޮވިަވޑަިއަގންނަވާފައިވާތީ 

  ހަވާލުކޮށްލަން. އާތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްެގންދެވުމަށް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، 

 
 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ޙަާވލުެވަވޑައިަގތުން{ ދާއިރާެގ މެްނބަރު   މާފަންނު އުތުރު؛ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތާ }

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

عليكم   ދެންމެ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މި ެއކުލަވާލެވުނު ސަބް ކޮމިޓީ، އެީއ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީާއއި ހިއުމަން  السالم 

ރައިޓްސް ކޮމިޓީއާ ދެ ކޮމިޓީ އެްއކޮށްލެިވެގން ެއކުލަވާލެވުނު، ަވކި މަސަްއކަތެއް ކުރެްއުވމަށް ޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު  

ތިބޭފުޅުން   މުޤައްރިރުކަމަށް  ކޮމިޓީެގ  ޚާއްޞަ  ޝުކުރުދަންނަވަން.  މި  ޓަކައި  ކަމަށް  ޢައްޔަނުކޮށްދެއްިވ  އަޅުަގނޑު 

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި   މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު ފުވައްމުލަކުއަދި ނައިބު މުޤައްރިރު ކަމަށް  

ވަޑަިއެގން   މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ތި  ބައްދަލުވުމަށް  މިއަދުެގ  ކޮމިޓީެގ  ހުރިހާ މި  ޓަކައި  ކަމަށް  ދެްއވި 

ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެންމެ މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުކަމާއި ނައިބު މުޤައްރިރުކަން ހޮއްވެވުމަށް ޓަކައި އެ  

އިޢުލާނުކުރެްއވި ަވުގތު ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން މި ކޮމިޓީައކީ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ 

ފޮނުވާފައިާވ  މެމޯ ރައީސަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ތަކެއް  ގައިދީން  އިދާރާއިން.  މަޖިލީސްެގ  ރައްޔިތުންެގ   

އެކުލެވޭ   މަްއޗަށް  ޖެންޑަރ    12ޝަކުވާތަކުެގ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މަޖިލީހުެގ  މަްއސަލަ  ސިޓީައކާުގޅޭ 

ދެއްވުމަށް   ނިންމަވައި  ޮގތް  މަްއސަލަިއަގއި  އެ  ކުރަްއަވއި،  މަޝްވަރާ  އެކުަގއި  ކޮމިޓީާއ  ޖުޑިޝަރީ   5ކޮމިޓީއާއި 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ   76ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ    19އި ބޭްއވުނު  ގަ   2019ޑިސެންބަރު  

އަށް ފޮނުއްާވފައިާވއިރުަގއި އެ މެޯމއާ ެއކުަގއި އެޓޭޗްކުރެވިފަިއވޭ މި  ރައީސްވަނީ ނިންމަވާފަ. އަދި މި މެމޯ މި ކޮމިޓީ

ހިއުމަން  އަދި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހިންނަވަރު  ެއއީ  ފޮނުއްވެިވ،  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  މައްސަލަ 

މަޙްމޫދު ރައްޔިތު ޖީހާން  މުޤައްރިރު  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ހުށަހެޅުއްވި ރައިޓްސް  މަޖިލީހަށް  ންެގ 
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އަދި   ކޮމިޓީާއއި  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  މައްސަލަައކީ،  އެ  މައްސަލަެއއް. 

ދަންނަވާއިރު   އާންމުންނެއް  އަދަދެއްެގ،  ިގނަ  ވަރަށް  ފަރާތުން  އާންމުންެގ  ކޮމިޓީއަށް  ދެ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑިޝަރީ 

ބޮޑު ޙުކުމެއް   އޭެގތެރެއިން  މީހުންނާއި،  ތިބޭ  އިްއވާފައި  ޙުކުމް  އެއީ  ގައިދީން.  ތިބި  ހަްއޔަރުަގއި  ޖަލުަގއި  ބަޔަކީ 

މީހުންނާއި،  ވެފަިއވާ  އަހަރުތައް  ިގނަ  ވަރަށް  އޭެގތެރޭަގއި  މީހުން.  މީސް  ތިބޭ  ބަންދުކޮށްފައި  ޖަލުަގއި  ނުއިްއވާ 

ދުެވފައި ތިބި މީހުންެގ ސިޓީތައް، ޝަކުވާތައް ވަރަށް ިގނަ  ޙުކުމެއް ނުއިްއވާ ވެސް ިގނަ މުއްދަތުަގއި ޖަލުަގއި ބަން

އަދަދަކަށް ކޮމިޓީއަށް، މި ދެ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ހުށަހަޅަމުންދޭ. މި ދެ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ކުރާއިރުަގއި ވަރަށް ިގނަ  

ދެން ކޮމިޓީަގއި.  ދެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރެވެމުންދޭ  މަސައްކަތް  އެކުަގިއ  ުގޅިެގން  ވަރަށް  ަމއްސަލަ  ފަހަރު  މި   ،

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވފައި މިވާ ަމއްސަލަެއއް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެްއެގ ޮގތުަގިއ. މީހުންެގ ލިބަޓީއާ ުގޅޭ  

ެއ   އެދި  ވުމަށް  ލުއޮިގތްތައް  ބަންދަށް  މީހުންެގ  އެ  ލިބެމުންދަނީ.  ނާއިންސާފުެގ ޝަކުވާތައް  އަދި  މައްސަލަތައް، 

ދިމާވެފައި   ޝަކުވާތައް.  މީހުންނަށް  ނާއިންސާފުތަކުެގ  ހުރި  ކުރިމަތިވެފައި  މީހުންނަށް  އެ  ދަތިތަކާއި،  ހުރި 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީސްެގ ރަީއސްއަށް ވަރަށް ިގނަ އަދަދަކަށް އެ ސިޓީ ފޮނުއްވުމުން، ެއ ސިޓީތައް އަޅުަގނޑުމެން 

ސިޓީތަކަށް   އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދަވާ.  ފޮނުްއަވމުން  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  ހަމަ ދެ  އަދި  ެގންދަން.  ދެުމން  ޖަވާބު 

އެާއއެކު އެ ސިޓީ ތަކަށް ޖަާވބުދެމުން ދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ މައްސަލަތަކާ ުގޅިެގން ދައުލަތުެގ  

  އިދާރާތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއބަ މައްސަލަތައް އެބަ އެ ބޭފުޅުންެގ ސަމާލުކަމަށް ެގންނަމުން އެބަ ެގންދަން. މިޮގތަށް 

މިކަން ހިނަގމުންދާއިރުަގއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މި ދެންނެވި މައްސަލަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު  

މި   ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޓަކައި  ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  މައްސަލައަށް  މި  މިވަނީ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ހުށަހެޅުއްވުމުން 

ސަބް ހިމެނޭގޮތުން  ކޮމިޓީ  ދެ  މިހާރު. ދެންނެވި  ކަނޑައެޅިފައި  ެގންދިއުަމށް  ކުރިއަށް  އެކުލަވާލަިއެގން  ކޮމިޓީއެއް   

އިްއޒަތްތެރި   ހުރިހާ  ސިޓީ  ަމއިަގނޑު  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި  ދަންނަވާލާނަން  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ، 

މެންބަރު   އިްއޒަތްތެރި  ެއީއ  ޓަކައި.  ދަންނަވާލުމަށް  ސަމާލުކަމަށް  ރައްޔިތުންެގ މެންބަރުންެގ  މަޙްމޫދު  ޖީހާން 

ވެދުން  ނަޝީދަށް  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ސިޓީއެއް.  ފޮނުއްވެވި  މަޖިލީހަށް 

ކުދި  ޮގތަށް  ޚިލާފުވާ  ައސާސްތަކާ  ހަމަތަކާއި  އިންޞާފުެގ  ރުޖޫޢީ  ފަރުވާާއއި  ތައުހީލީ  ދަންނަވަމެވެ.  ސަލާމަށްފަހު 

މުއް ދިުގ  މުއްދަތުެގ  ކުށްތަކުަގއި  ދިުގ  ޚިލާފު  އާދަޔާިއ  ކޮށްފައިާވ  މައްޗަށް  މަތި  ޙުކުމްތަކާިއ،  ޖަލު  ދަތުެގ 

މަނިކުފާނަށް   ތަކެއް  ަގިއދީން  އަދަދެްއެގ  ިގނަ  ހޭދަކޮށްފައިވާ  ޙުކުމް  އަހަރުތަކެއް  އެތަްއ  ޖަލުަގއި  ޙުކުމްތަކުަގއި 

ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް    2019ކްޓޫބަރު  އޮ  9ސިޓީެއއް    12ފޮނުއްވާފަިއވާ ޝަކުވާތަކުެގ މައްޗަށް ެއކުލެޭވ  

މި   ބެލުމަށްފަހު  މަްއސަލަތައް  އެ  ދަންނަވަމެވެ.  ުގޅޭޮގތުން  ަމއްސަލައާ  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  ޖެންޑަރ  އެންޑް 
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ާގނޫނީ  ކޮމިޓީެގ ހޯދުންތަކުެގ މަްއޗަށް ކުރި ދިރާސާތަކުން ފާހަަގާވ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދެވެން އަންނަނީ  

މި   ކަންކަން  އެ  ފާހަަގކުރެވުނުހިނދު،  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  މި  ކަމަށް  ެގނެސްެގން  ބަދަލުތަކެއް  ނިޒާމީ  އަދި 

ޕެރޯލްގެ  ލަސްނުކޮށް  ފަރާތްތަކަށް  ޙައްޤުވާ  ޕެރޯލް  ޕޮއިންޓު  ފުރަތަމަ  ހިއްސާކުރަމެވެ.  މަނިކުފާނާ  ސިޓީއާެއކު 

ނަ ާގނޫނު  ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.  ގާއިމުކޮށްފަިއާވ    14/ 2013ނަބްރު  ފުރުޞަތު  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ޕެރޯލްެގ  ޖަލުތަކާއި 

ޕެރޯލް ބޯޑު ެއކަށީެގންވާ ޮގތަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުެގ ސަބަބުން، ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު ޙައްޤުާވ ފަރާތްތަކަށް ެއކަން  

ހަަގކުރެވެެއވެ. މީެގ އިތުރުންެވސް ވުރެ ިގނަ މީހުން އިންތިޒާރުަގއި ތިބިކަން ފާ  200ކަށަވަރުކޮށްދެވިފައި ނުވުމުން،  

ޕެރޯލްއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަން ސާފުކޮށް އެ ފުރުޞަތުތަށް އެދުމުެގ ޒިންމާ ޖަލުަގއި ހުންނަ ގައިދީއަށް މަތިކޮށްފަިއ  

ވުމުން، ޕެރޯލް ޙައްޤުވާކަން ޔަޤީންކުރަން ދަތިވެ، އެކަުމެގ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ނުލިބި އެތައް ބަޔަކު ތިބިކަން ވެސް  

ހުށަހެޅުން.   ކޮމިޓީެގ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ދެންނެިވ  މި  ެއއީ  ހުށަހެޅުން،  ކޮމިޓީެގ  ވީމާ،    -1ފާހަަގކުރެެވއެެވ. 

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ ާގނޫނަށް އަންނަނަވި އިޞްލާޙުތައް ެގނެސް ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު ކަށަަވރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް  

ޕެރޯލްެގ ޖަލުތަކާއި  ފެށުން.  މިހާރަށް  ބޯޑު    121ާގނޫނުެގ    މިހާރުން  ޕެރޯލް  އިޞްލާޙުކޮށް  މާއްދާ  ވަނަ 

ާގނޫނުެގ   ޕެރޯލްެގ  ޖަލުތަކާއި  ބަދަލުކުރުން.  ޙައްޤުވާ   122އެކުލެވިފަިއވާޮގތް  ޕެރޯލް  އިޞްލާޙުކޮށް  މާއްދާ  ވަނަ 

ދެއްތޯ ެއއީ  ދެނެަގތުމަކީ  ކަމަ؟ ފަރާތްތައް  ޒިންމާއެއް  ބޯޑުެގ  ޕެރޯލް  ދެނެަގތުމަކީ  ފަރާތްތައް  ހަދަިއ،  ޙައްޤުވާ  ށް 

އެންމެހާ   ކޮށްދިނުމުެގ  ކަށަަވރު  ފުރުޞަތު  އެ  ބަލާ  މައްސަލަ  އެ  އަންަގއި،  އެކަން  ފަރާތްތަކަށް  ޙައްޤުވާ  ޕެރޯލް 

ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް ޕެރޯލް   123މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޕެރޯލް ބޯޑާ މަތިކުރުން. ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ ާގނޫނުެގ  

ލުތަކުެގ ތެރޭަގއި ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރުންެގ ހާޒިރީ އެ ބޯޑުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު  ބޯޑުން ތަބާވާންޖެހޭ އާންމު އުސޫ

ކަނޑައެޅުން.   ފަރާތެއް  ކުރާނޭ  ރިޕޯޓް  ޮގތް  ދާ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ބޯޑުެގ  ބަދަލުކުރުާމއި،  ކުރާޮގތަށް  އާންމު 

ޮގތުަގއި މިއޮތީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ަމސައްކަތްތަ    600އް ައވަސް ކުރުން. ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް  ދެވަނަ ޕޮއިންޓެްއެގ 

އިދާރީ   ދެ  އެންމެ  ތިބެނީ  ދިރާސާކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  މި  ވީނަމަވެސް،  ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލަ  ިގނަ  އަށްވުރެ 

މަޢުލޫމާތު   ލަސްކަމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަބު  ދީ  މަޢާފް  ވުމުން،  ކަމުަގއި  މުވަްއޒިފުން 

އިދާރީ ލިބިފަ ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  މަސަްއކަތް  ބޯޑުެގ  ކްލެމެންސީ  މިވަނީ  ހުށަހެޅުމަކަށް  ކޮމިޓީެގ  އިވޭ. 

އޮނިަގނޑު ހަރުދަނާ ކުރުން. އަނެއް ނުކުތާއެްއަގއި މިވަނީ އިޖުތިމާޢީ ފަރުވާއަށް ޙުކުމް ކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމާިއ، ޕްލީ  

ޕްރޮްގ ޑަިއވަރޝަން  ނިޒާާމއި،  އިންސާފުެގ  ބަރގެއިނިންގެގ  ރުޖޫޢީ  ފަރުވާާއއި  ތައުހީލީ  ކުރުން.  ތަޢާރަފް  ރާމް 

ފަހިކޮށްދެޭވ  ފުރުޞަތު  ވުމުެގ  އިޞްލާޙު  ބޭރުން  ނިޒާމުން  ޝަރުޢީ  އަދި  ބިނާވެފަިއވާ  ަމއްޗަށް  އަސާސްތަކުެގ 

ޮގތެްއގަ  ޖުމުލަ  މީހުންނަށް  ކުރާ  ކުށްތައް  ކުދި  ޚާއްޞަޮގތެއްަގއި  ނުވުމަކީ  ގާއިުމވެފައި  ކުށްވެރިން  ނިޒާމުތައް  އި 
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އިޞްލާޙުކޮށް މުޖުތަމަޢުއަށް ައނބުރާ ެގނައުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ. ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުމަކަށް އެ ފާހަަގކުރަނީ އިޖުތިމާޢީ 

ޕްރޮްގރާމްތަްއ   ޑަިއވަރޝަން  ޕްރޮްގރާމް،  ސެންޓެންސިންގ  ކޮމިއުނިޓީ  ޕްރޮްގރާމާއި،  ކުރުުމެގ  ޙުކުމް  ފަރުވާއަށް 

ލި ހިންާގނޭ  ހިންުގމަށް ފުރުޞަތު  ޕްރޮްގރާމްތައް  މި  އަދި  ާގނޫނު އިޞްލާޙު ކުރުން.  ޕެރޯލްެގ  ޖަލުތަކާއި  ބޭނޭހެން 

ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތުަގއި    -4ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެާއޒްަގއި ގާއިުމކުރުން. ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުން  

ގާއިުމކުރުން. އަނެއް ނުކުތާއެްއަގއި މި ސިޓީަގއި    ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޮއފީހުން ޕްލީ ބަރގެއިނިންގ ނިޒާމެއް

ލިބޭނެ  ފަރުވާ  ލަސްނުކޮށް  ފަރާތްތަކަށް  ޙުކުމްކުރާ  ފަރުާވއަށް  ފާހަަގކުރަނީ، މަސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަލަތަކުަގއި  މި 

މަސްތުވާ ިގނައީ  އެންމެ  ޖަލުތަކުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެށީަގާއއި  ކުށުެގ  ހަމަޖެއްސުން.  ތަކެތި  އިންތިޒާމުތައް 

ބޭނުންކުރުމުެގ މައްސަލަތަކުަގއާިއ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާ ުގޅިެގން ކުށްތައް ކުރާ މީހުން ކަމަށް ވެފައި، ކުށް  

މަދުކުރުމަށާއި، ކުށް ކުރުމުން ދުރުކުރުމަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ ެއއްކަަމކީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފުރުޞަތު ފަހިވުމެވެ. 

ޒާމުަގއި ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ މީހުން ރިޕީޓު އޮފެންޑަރސް ިގނަވަމުން އެންމެ ބޮޑު އެްއ  އަދި ޖިނާޢީ އަދުލުެގ ނި

ކޮމިޓީން   ނުލިބުމެވެ.  ފުރުޞަތު  ފަރުާވއަށް  ތައުހީލީ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންކުރާ  ތަކެތި  މަސްތުވާ  ވެސް  އަސްލަކީ 

ސެންޓަރުތައް ރީހެބިލިޓޭޝަން  އުސޫލު  ޕްރަވަޓަިއޒޭޝަން  ކަމަކީ،  ފަރުވާ ހުށަހަޅާ  ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނާއި   

ދެވޭޮގތަށް ރާއްޖޭެގ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުަގއި ާގއިމުކުރުމުެގ މަުގފަހިކުރުން. ވީމާ، ިއސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމުެގ  

އިޞްލާޙުތަްއ   ެގންނަށްޖެހޭ  ާގނޫނުތަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ކަންކަމަށް،  ހޯދައިދެވޭނެ  ޙައްލު  މަޖިލީހުން  މި  ތެރެއިން 

ނެސްެގން ފަރުވާ ހޯދޭނޭ ކަންކަމުަގއި ކުރިއަށް ދާނޭ ޮގތާއި، ދެން ހުރި ނިޒާމީ ބަދަލުތަކަށް ވާިގ ދެވޭނޭ ޮގތަށް  ެގ

އިންތިޒާމު ކުރެވިދާނެ ޮގތުެގ ލަފައަކަށް އިްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނު އަރިހުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ  

ރައިޓްސް ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، ހިންނަ ވަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު. ހިއުމަން 

އެޑްރެސް   މިއަށް  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  އެކުަގއި  ހުށަހެޅުމާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  މި ސިޓީ  މުޤައްރިރު.  ކޮމިޓީެގ 

މިަވުގ އަޅުަގނޑު  މިވަނީ.  އެކުލަވާލެވިފައި  ކޮމިޓީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މެންބަރުންނަށް  ކުރުމަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ތު 

މެދުަގއި މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް.   ޮގތާ  މި ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ދާނެ  ހުޅުވާލާނަން އަޅުަގނޑުމެން  ފުރުޞަތު 

 އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދަށް. 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ހިންނަވަރު 

ބަެއްއ  މި  ވާނެއޭ  ތަފުސީލުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ކުޑަކޮށް  އެރީ  ހިތަށް  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޭގތޯ.  ހުށަހެޅުންތައް މި ހުރީ ކީއްވެެގންތޯ މިޮގތަށް ހުށަހަޅާފަ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ފަހަތުން އަޅުަގނޑު ފައްޓާނީ އި
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ިގނަީއ   އެންމެ  ބާވަތުަގއި  ކުށުެގ  ިގނައިން  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބަލާއިރު،  ފަރުާވއަށް  ރީހެބިލިޓޭޝަން  އެއީ 

މާރާމާރީއާއި،   ވައްކަާމއި  ފަރާތުން  މީހުންެގ  ބޭނުންކުރާ  ތަކެތި  މަސްތުވާ  ނުވަތަ  ހުރި  ުގޅުން  ތަކެްއޗާ  މަސްތުވާ 

. ދެން، ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންސީެގ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ފޭރުމާ މި މައްސަލަތައް އެންމެ ިގނައީ

ރިހެބިލިޓޭޝަން   އެބަތިބި  ވެސް  މިހާރު  މީހުން  އަދަދަކަށް  ާގތްކުރާ  އެއްހާހާ  ނުަވތަ  އެއްހާހަށްވުރެ  ބަލާއިރު، 

މުޖުތަމަޢުއަށް ދޫކުރެވިފަ. މިއީ   ފަރުވާއަށް ޑްރަްގ ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، ޖާަގ ނެތުމުެގ ސަބަބުން މި

ނުވަތަ  ހިމެނޭ  މަްއސަލައެްއަގިއ  މަސްތުވާތަކެތީެގ  ެވސް  ބަލާލާއިރު  ރިކޯޑަށް  ކުށުެގ  މީހުންެގ  ތިބި  ޖަލުތަކުަގއި 

ނޫނީ  މައްސަލައެްއ  ފޭރުމުެގ  ކޮށްެގން،  ަވއްކަމެްއ  ކުށެއްކޮށްެގން،  އެހެން  މީހަކު  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި 

މައްސަލަެއއްަގިއ ނޫނީ އެކަހަލަ ކަމެއްަގއި ރިޕީޓު އޮފެންޑަރސްއަށް އާންުމ ޮގތެއްަގއި ވެފައި މިވަނީ.   މާރާމާރީއެއް

އެއީ  ފަރުވާ  ތައުހީލީ  އޮތްޮގތުން  ރޭވިފައި  ނިޒާމު  މި  މިހާރު  ވެސް  ވަނީ  އޮފެންޑަރސްއަށް  ރިޕީޓު  މި 

މުޖުތަމަޢުަގއި މި ހުންނަނީ. ތައުހީލީ ފަރުވާއަކަށް  ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭލެއް ލަސްވާތީެވ. ޙުކުމް ކޮށްފައި  

ނުއެއްދެވޭ. ހުންނަ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އޭނައަށް ފަރުވާެއްއ ނުއެއް ކުރެވޭ. ފަރުވާެއއް ނުއެއް ލިބޭ. މަސްތުވާތަކެތި 

އެހެން ުގޅިެގން  ެއާއ  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނަމަެވސް.  އޮތް  ސާބިތުވެފައި  ކުށް  ދަނީ  ކުށްތައް  ބޭނުންކުރަމުން   

ކުރަމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މުޖުތަމަޢު މިއޮތީ ހަމަ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއްަގއި. އެންމެބޮޑު ެއންމެ ބޮޑަށް ސިސްޓަމިކް 

ކަމަކީ   ޖެހޭ  މި  ކުރަން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ީމަގިއ  ފަރުވާކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޯޒްއަށް  ރޫޓު  ނުވަތަ 

މިހާ ފުރުޞަތުތައް  އޮތް ރިހެބިލިޓޭޝަން  ޑިމާންޑް  ޮގތް،  ލިބޭނޭ  މީހުންނަށް  ިގނަ  އަވަހަށް  ފަސޭހައިން  ރަށްވުރެ 

ވަރަށް ކޭޓަރ ކުރެވެން މި ޖެހެނީ. ދެން، އަޅުަގނޑު ހިތުން މި ރެކޮމެންޑޭޝަނަކީ މަޖިލީހުން ކުރަން އޮތް ކަމަކަށް  

ސަރުކާ އެހެންވީމާ،  ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް.  ދޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ސަރުކާރަށް  ބޮޑަށް  ެއއްކަަމކީ،  ވުރެ  ރުން، 

ވެސް   މިހާރު  ފިލުވާލުން  އޮޅުން  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ެއއްކަމަކީ  ކުރެވިދާނެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ސިޓީއަކުން ފުރަތަމަ ދަންނަާވލުން. ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ެއހާ ބައިވަރު މީހުންނަށް އެ  

މަ ނުވަތަ  ވާތީވެ  ބޭނުންކުރުމުެގ  ބޭނުންވެފައި  މަސްތުވާތަކެތި  ޙައްލެއް،  ޖުމުލަ  މުޅި  ަމއްސަލައަށް  ސްތުވާތަކެތީެގ 

ސެންޓަރުތަްއ  ޕްރޮްގރާމުތަކާިއ،  ހިންަގމުންދާ  މިހާރު  ހޯދުމަށްޓަކައި،  ޙައްލެްއ  ޖުމުލަ  މުޅި  މައްސަލައަށް 

ސެންޓަރުތައް ާގއިމުކުރުމަށް ދަންނަވަނީ  ގާއިމުކުރުމަށް ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، އެއީ އަޅުަގނޑު މިހެން މި 

މަސައްކަތްތައްދަނީ  އެ  އެހެންވީާމ،  ކޮށްފަ.  ބަޖެޓު  އެބަހުރި  ބަޖެޓުަގއި  ފާސްކުރި  ޑިސެންބަރުމަހު  އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ދެން  އެހެންވީމާ،  ކަމެއްހެން.  އޮޅުންފިލުވާލަންޖެހޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ިމއީ  ކިހިނެއްތޯއާ، 

ޅުމަކީ އޮފްކޯސް ޕްރަިއެވޓައިޒޭޝަން އުސޫލުން ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް، ައޅުަގނޑު ހަމަ ނޯޓުކޮށްލަން ހުށަހެ
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ޖާަގ  އަންހެނުންނަށް  އެއީ  އެބަވޭ.  ތަފާތުކުރުން  ިމންތީެގ  ވަރަށްބޮޑަށް  ފަރުވާެގ  ރިހިބިލިޓޭޝަން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ތުތައް ިމ ލިބިފައި އޮތް ސެންޓަރުަގިއ ވެސް ޖާަގ ބޮޑީ ެވސް،  ވަރަށް ކުޑަވާނެ. ފިރިހެނުންނަށް ިގނައިން ފުރުޞަ

ލިބެނީ ވެސް. ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުތަކުެގ ވެސް ހަމަ މި ހާލު އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ 

ރެކޮމެންޑޭޝަން  އަންހެނުން ސެންޓަރުތަކެްއ ނުވެސް ނެތް. ދެން، އެހެންވީމަ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ެއއް ކަމަކަށް  

ޕާރސިއު ކުރާއިރު އެްއޮގތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުން މަޝްވަރާއަށް އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުންވޭ. ެއްއޮގތަކީ  

ދަންނަވަިއެގން   ިއދާރާއަށް  ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންޮގތަށް  މިޮގތަށް  ރެކޮމެންޑޭޝަން  ހަމަ 

އްޮގތަކީ ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާލުން އެ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު ހޯދާލުން. މީެގ އަނެއް  އަޅުަގނޑުމެން ޕަރސިއު ކުރާއިރު އެ 

ވަނަ ޮގތަކީ    3ޮގތަކީ މި ކޮމިޓީެގ ވިސްނުެމްއ، ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް ޮގތަށް ެއ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާލުން. އަނެއްޮގތަކީ،  

ޙައްލުކުރުމަށް   ަމއްސަލަ  މި އޮތް މަސްތުވާތަކެތީެގ  މުޅި ނިޒާމުެގ  މި ކޮމިޓީން ހަމަ  ހުރިހާ ކަމެއް  ކުރެވޭ  ޓަކައި 

ބޭބޭފުޅުންނާ   ޙިއްސާކޮށް،  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ދެކޭޮގތް  މި  ކޮމިޓީން  ރެކޮމެންޑޭޝަން  އެކުއެކީަގއި  އެއާ  ދެނެަގނެ 

ބައްދަލުކޮށްެގން މިބައި ކުރިައށް ެގންދިއުން. ދެން، ދެވަނަ ކަމަކަށް މި އޮތީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ޕްލީ  

ތިބިއިރު  ބަ ރިސެސްަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  މީަގއި  ހުށަހެޅުން.  ހުށަހަޅާ  ާގއިމުކުރުމަށް  ނިޒާމެއް  ރގެއިނިންގ 

ާގއިމުކުރަން   ނިޒާމެއް  ބަރގެއިނިންގ  ޕްލީ  ފެނިެގންދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫހުން  ޑިސެންބަރުމަހުަގއި 

އު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު.  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މަސައްކަތް ފައްޓަަވއިފިކަން އަ

އެހެންވީމަ، އެއް ކަމަކީ ޭއެގ އަޕްޑޭޓެއް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދާލާނެ އެްއޮގތަކީ. އަނެްއޮގތަކީ ހަމަ މި ރެކޮމެންޑޭޝަން  

ދެން،   ފޮނުވުން.  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ސީދާ  ހަމަ  ފަރާތުން  ކޮމިއުނިޓީ   3ކޮމިޓީެގ  މިއޮތީ    ަވނައަށް 

ާގނޫނު  ޕެރޯލް  ލިބޭނޭހެން  ޖާަގ  ހިންުގމަށް  ޕްރޮްގރާމްތައް  ޑަިއވަރޝަން  ނުވަތަ  ޕްރޮްގރާމް  ސެންޓެންސިންގ 

ޚާއްޞަ   ވަކި  ޕްރޮްގރާމަކަށް  ސެންޓެންސިންގ  ކޮމިއުނިޓީ  ނެތް  ާގނޫނަކު  ޕެރޯލް  މިހާރު  ކުރުން.  އިޞްލާހު 

އަ ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ނެތް.  ެއއަކުއެއް  ިމ  ޕްރޮވިޝަންެއއް  ނަމަވެސް،  ނެތް  ާގނޫނެްއަގއި  ނެއްހެން 

ވިސްނުންތަްއ   މިކަހަލަ  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އަދި  ބަލައިެގންފިްއޔާ  މިނިސްޓްރީން  ހޯމް  ޮގތަށް  ސިޔާސަތެއް 

ެއީއ   ސާފުކޮށްލުން  ކޮންޮގތެއްތޯ  ވިސްނުންހުރީ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ެވސްމެ.  ެގންުގޅުްއވާނެ 

 ޮގތަކީ، ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިހާރު މަޖިލީހުެގ އަތްމަތީަގއި މިއޮތީ މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުން އެްއޮގތް. އަނެއް

އެ   ާގނޫނަށް،  ޕެރޯލް  ވެސް  މިހާރަށް  މިހާރުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމަ،  ާގނޫނަށް    2013/12ދެއްތޯ. 

ްގރާމްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވޭ ޮގތަށް އެީއ  އިޞްލާޙެއް ލެވިދާނެ. ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓެންސިންގ ޑަިއވަރޝަން ޕްރޮ

ކުދި ކުށްތަކަށް. އެއީ ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ަވަގށް ނަަގިއެގން، ޔޭޔޭ ޕެކެޓެއް ަވަގށް ނަަގިއެގން ވެސް ޖަލުަގިއ ތިބި 
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އަހަރަކަށް،   އެބަތިބި  ހީވަ  6މީހުން  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  މީހުން.  ތިބި  ކޮށްފައި  ޙުކުމް  ޖަލަށް  ނީ މަހަށް 

މަޖިލީހުގެ  ހަމަ  ފަހިކޮށްދިނުމަކީ  ާގނޫނުން  ޮގތްތައް  މިފަދަ  ޓަކައި  ާގިއމުކުރުމަށް  ނިޒާމެއް  އިންޞާފުވެރި 

ރެކޮމެންޑޭޝަން   އޮތް  ކުރިައށް  ދެން،  ކުރުމަށް    -2ޒިންމާއެއްހެން.  ހަރުދަނާ  މަސަްއކަތްތައް  ބޯޑުެގ  ކްލެމެންސީ 

މިކަ ހަރުދަނާކުރުން.  އޮނިަގނޑު  އިދާރީ  މަޖިލީހުެގ ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންެގ  ހުށަހަޅާލާ،  ައޅުަގނޑު  ުގޅިެގން  މާ 

މެންބަރަކީ   އެ  އެހެންވީމަ،  ބޯޑުަގއި.  ކްލެމެންސީ  މެންބަރެއް  ކަނޑައަޅާ  މަޖިލީހުން  މި  ހިމެނޭ  އެބަ  މެންބަރެއް 

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާއަ މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ށް އަޅުަގނޑުމެން މިވަުގތު އިހަވަންދޫ 

ކޮމިޓީއަށް ދަުއވަތެއް ދެއްވުން އަޅުަގނޑަށް، ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް ދަުއވަތު ދެްއވާފައި މިކަން އޮތްޮގތް ސާފު 

ެއ   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޒަރީޢާއިން  ބޭފުޅާެގ  އެ  ެގންދިއުމަށް  މަސައްކަތް  މި  ކުރިއަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ކުރަްއވާފައި 

ައޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީއާ  ޮގތެއް  ރަނަގޅު  އެންމެ  ެގންދަން  ކުރިއަށް  ކުރެވިދާނެހެން  ލިޔެވެސް  މެންނާިއ 

ވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ    6ކަންނޭނެގ.   7؟ ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް. އެހެންވީަމ، އެީއ ައޅުަގނޑުެގ ކިތަްއ ަވނަ ހުށަހެޅުންތޯ

ކޮމިޓީ މި  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  މެންބަރު  ިމ  އިްއޒަތްތެރި  ފޮނުވުން  އިންވިޓޭޝަންއެއް  އަށް 

މައްސަލަިއގައި. ދެން، ދެން ހުރި ކަންކަމަކީ، އަޅުަގނޑު ހިތުން ހަމަ މި މަޖިލީހަށް ކުރެވޭނެ، ކުރެވިދާނެ ކަންތަކެްއ 

ޖަލުތަކާިއ   2013/14؟ ދެއްތޯ   14/ 2013މާ އުދަނޫގ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއް ނޫން އެީއކީ. އެއީ މުޅިން ވެސް ހަމަ  

ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ. އެއީ  ޕެރޯލްެގ ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއްެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު  ާގނޫނަށް  ވަނަ މާއްދާ    121 

ާއިއ    122އާއި   ުގޅުންހުރި. ޕެރޯލްެގ    123ވަނަ މާއްދާ  ވަނަ މާއްދާއަށް. އެީއ މުޅިން ވެސް ބޯޑާ، ޕެރޯލް ބޯޑާ 

ްއ ލިބުމާއެކު، އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރުމަށް މައްސަލަތައް ނުހިނާގވާ ސަބަބު އަޅުަގނޑުމެން މި ސިޓީތަ

ޓަކައި ބައްދަލުވުެމއް، މި މުޅި ޖުމުލަ މައްސަލައަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ބޭްއވި 

ބައިވެރި ޖެނެރަލް  އިންސްޕެކްޓަރ  އެފެއާޒް،  ހޯމް  އޮފީސް،  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ެވވަޑަިއެގން. ބައްދަލުވުމުަގއި 

ގައިދީ   ހުންނަ  ޖަލުަގއި  އޮންނަނީ،  މި  ޕެރޯލް  ކަމަކީ  އެނޭގ  މި  މަޢުލޫމާތުން  ލިބުނު  ފަރާތްތަކުން  އެ  ދެން، 

ލިބެނީ.  މި  ފުރުޞަތު  ޕެރޯލްެގ  އޭނައަށް  އެދުނިއްޔާ  އޭނަ  ވޭތޯ.  އެލިޖިބަލް  ޕެރޯލްައށް  އޭނަ  ދެނެަގންނަންވީ 

ތަންތާ އެހެން  އާންމުކޮށް  ެއއީ އެހެންނަމަވެސް،  ޒިންމާއެއް  ބޯޑުެގ  ޕެރޯލް  އުސޫލަކީ،  މިއޮންނަ  ވެސް  ނަގއި 

ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުމަކީ ކޮންބައެއްތޯ ޕެރޯލްއަށް މި އެލިޖިބަލް ވަނީ. ފުރުޞަތު ޙައްޤުވަނީ. އެބަޔަކު، އެ މީހަކު 

ޕެރޯލް   ކުރާނެ  އިންފޯމް  މީހަކަށް  އެ  ޙައްޤުވާހިނދު،  މީހަކަށް  އެ  ފުރުޞަތަށް  ބޯޑުން  ޕެރޯލަށް  ޕެރޯލް  ބޯޑުން. 

ކުރިއަށް  އެބައި  ފެށީއޭ.  މި  ޕްރޮސެސް  މި  އެހެންވީމާ،  ޙައްޤުވެއްޖެއޭ.  މިހާރު  ފުރުޞަތު  ޕެރޯލް  ކުރާނެ  އިންފޯމް 

ެގންދާނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބޯޑުން. ދެން، މިހާރު މިވާޮގތަކީ ޖަލުަގއި ހުންނަމީހާ ޕެރޯލަށް އޭނަ ޔަޤީނެއް ނުވާނެ ޭއނަ  
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. އޭނަެގ ހުރިހާ ރެކޯޑްސްެއއް އޭނަ އަތުަގއި ނުހުންނާނެ. އެީއ ޕެރޯލްައށް، ޕެރޯލް ފުރުޞަތު މި އެލިޖިބަލް ވާކަެމއް

  3ބައިކުޅަ ެއއްބައި، އެ މީހެްއެގ ޖަލު ޙުކުމުެގ ތިންބައިކުޅަ ެއއްބައި ެއއީ ފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ.    3ޙައްޤު މިވަނީ  

ެގން އޭނަ އެލިޖިބަލްވޭ. އެކަަމކު ވެސް އެހެންކަން ކަމަށް ބައިކުޅަ ެއއްބައި ހޭދަކުރުން ޖަލުަގއި. އެ ހިސާބުން ފަށައި

ހުރޭ.   ޝަރުޠުތަކެއް  ކަންތައްތަކެއް،  ބައެއް  ެއހެނިހެން  އަދި  ނުވާނެ.  ހުރެެގން  އިޝޫސް  ޑިސިޕްލިނަރީ  އެބަ، 

ނޫނި އެދިެގން  ނޫނީ  ލިޔެެގން  ޖެހެނީ  މި  މީހާ  ހުންނަ  އެތާ  ޖެހެނީ،  މި  މީހާ  މި  މަޢުލޫމާތު  މި  އްޔާ އެހެންވީމާ، 

ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ހަމަ  ތިމަންނަ،  ލިޔެެގން  އެހެންތާކަށް  ނޫނީ  ލިޔެެގން،  މަޖިލީހަށް  ނޫނީ  އާދޭސްކޮށްެގން، 

އެކަހަލަ  ފިލުވައިދޭށޭ.  އޮޅުން  ވޭތޯ  އެލިޖިބަލް  ޕެރޯލް  ތިމަންނަ  ޖެހެނީ  މި  އޮޅުންފިލުވަން  ލިޔެެގން  ކޮމިޝަނަށް 

ވީމާ، އަދި އޭެގ އިތުރުން ޕެރޯލް ބޯޑު، ެއކުލެވިފަިއވާ ބޯޑު ވަރަށްބޮޑު ޮގތަކަށް ދަތި ޮގތަކަށް މި ޮއންނަނީ. އެހެން

ބޯޑެއް. ދެން، މެންބަރުން ިގނަ ބޯޑެކޭ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންެގ ކޯރަމް ހަމަނުވެެގން،  

އެހެންވީމަ މި ސަބަބުތަކާހުރެ މި ބައްދަލުވުމަށް ނާދެިވެގން ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މަސަްއކަތްތަކެއް ނުއެއް ހިނާގ. ދެން،  

ނުކުރެވޭތީ   އެކައުންޓަބަލް  މަޢުލޫމާތު    200ބޯޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބައްދަލުވުމުަގއި  ދުވަހުެގ  އެ  މީހުން،  ެއއްހާ 

ެއކަމަކު ޕެރޯލް ހަމަނުޖެހި އަދި.   200ލިބުނީ   ެއއްހާ މީހުން އެބަތިއްބޭ ޕެރޯލްއަށް، ޕެރޯލް ފުރުޞަތު ޙައްޤުވާނެ 

ޮގތް އެހެންވީ އެކުލެވިެގންވާ  މިހާރު  ބޯޑު  ޕެރޯލް  ހުށަހަޅަނީ  ިމ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ިއޞްލާޙު  ކަންކަން  މި  މާ، 

ޕްރެކްޓިކަލް، ރިއަލިސްޓިކް ފަސޭހައިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް. މިސާލަކަށް ކޮންމެހެން އެ ބޯޑުަގއި އިންނަން 

ބައިންދައިެގން  އެތާނަގއި  މީހަކު  ދާއިރާއެްއެގ  އާންމުކޮށް    ނުޖެހޭ  ދަތިތައް،  ދިާމވާ  ހަމަނުވެެގން  ކޯރަމް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އުފެދޭ ބޯޑުތަކަށް މި ދިމާވާ ދަތިތައް އެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި ބަެއއް ހުށަހެޅުންތަކެއް  

ހުށަހެ ފަރާތްތަކުން  ސަރުކާރު  ހުރިހާ  ވަޑަިއެގން  ހުރިހާ،  ބައްދަލުވުމުަގއި  މިދެންނެވި  ބަެއއް އަޅުަގނޑު  ޅުއްވި. 

ޕެރޯލް  ވެސް  ނެތަސް  އެބަޔަކު  އިންސްޓިއުޝަންސްއާ  ތިބެންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ތެރެއިން  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުެގ 

އެހެންވީމާ،   ފާހަަގކޮށްލަދެއްވި.  އެބޭފުޅުން  އިންސްޓިއުޝަންސް  ހިނާގނެ  ބަރާބަރަށް  ހަމަ  މަސަްއކަތް  ބޯޑުެގ 

ނޯޓު ހުންނާނެ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އެކަންކަން  އިޞްލާޙު   121ކޮށްފަ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މާއްދާ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި    122ކުރެވިދާނެ ޕެރޯލް ބޯޑު އެކުލެވިެގންވާ ޮގތް. ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަެމއްމެ. ދެން، އަނެްއކަމަކީ  

ޙައްޤުވާ ފަރާތްތައް ދެނެަގނެ ެއ  މިވަނީ ޕެރޯލް ބޯޑު، އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްލަން މިޖެހެނީ ޕެރޯލް ބޯޑުންނޭ ޕެރޯލް  

އުފުލާނީ  މަސްއޫލިއްޔަތު  އެންމެހާ  ކޮށްދިނުމުެގ  ކަށަވަރު  ފުރުޞަތު  ޕެރޯލްެގ  އިންފޯްމކޮށް،  އެކަން  ފަރާތްތަކަށް 

ދެން،   އިޞްލާޙުކުރުން.  މާއްދާ  މި  އެޮގތަށް  އިސްނަަގިއެގންނޭ.  މިވަނީ    123އެފަރާތުން  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ހާޒިރުނުވުުމެގ  ބައްދަލުވުންތަކަށް،   މާޒީަގއި  ވޭތުވެދިޔަ  މި  ފަރާތްތަކުން  ޢައްޔަނުކުރެޭވ  ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  މިޮގތަށް 
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މައްސަލަ ެއއީ އެތަްއ ޒަމާނެްއވީ މަްއސަލަެއއް. މިީއ ހަމައެކަނި ޕެރޯލް ބޯޑު އެކަންޏެްއ ނޫން. ިގނަ ބޯޑުތަކަށް ހަަމ 

އަށް ޙައްލެއް ހުށަހަޅާލަން އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އެ ދިމާވާ ޮގތެއް މި އެޓެންޑެންސްެގ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، މި

ހާޒިރީއަކީ، ބޯޑުެގ ހާޒިރީައކީ އާންމުކުރެވޭ ެއްއޗެްއޮގތަށް ހެދުމަށާއި، ޕެރޯލް ބޯޑު އެބަ ފަންކްޝަންކުރޭތޯ. ެއކަން 

ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތައް  ބޯޑުެގ  ޕެރޯލް  ނުއެއްހުރޭ  ފަރާތެއް  ވަކި  ރިޕޯޓުކުރާނެ  ވަކި  ހަދާ ބަލާނެ  މަްއޗަށް  ޮގތުެގ 

ރިޕޯޓެއް ހެދުމެއް ވެސް ނޯވޭ. އަދި ރިޕޯޓު ދިރާސާކޮށް އެކަން ބަލާނެ ފަރާތެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ  

ިމ   ޓަކައި  ކަނޑައެޅުމަށް  ފަރާތެްއ  ކަށަވަރުކުރާނެ  މަސަްއކަތްކުރޭތޯ  ފަރާތެްއ،  ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ  ބޯޑު  ފަރާތެއް، 

އަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން މި އެދެނީ. ެއހެންވީމާ، މި ކަުމަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީން ވަނަ މާއްދާ   123

އެކަން   ކިހިނެއްތޯ  ސާފުކޮށްލެވޭނެ  ބޭފުޅުން  ތި  ާގނޫނީޮގތުން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ބޯޑުެގ،  ޕެރޯލް  މި 

ހުށަހަޅާ   މި  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ފަރުމާކޮށްފައި ކުރިއަށްެގންދަވާނީ.  ދިރާސާކޮށް  އިޞްލާޙުތައް 

ެއއީ ޖުމުލަ، ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓެންސިންގ   4އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުަގިއ ހިމެނިދާނެ މި ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ިމ  

ބޯޑުެގ   ބަޔާިއ،  ޒިންމާދާރުކުރުވުމުެގ  ބޯޑު  ފުރުޞަތުދިނުމާއި،  ޕްރޮްގރާމުތަކަށް  ޑަިއވަރޝަން  ނުވަތަ  ޕްރޮްގރާމަށް 

ލެވިެގންވާ ޮގތް ބަދަލުކުރުމަށާއި، ޕެރޯލް ބޯޑެއްެގ މަސައްކަތްތަކަކީ އެ ބޯޑުން ިއސްނައިެގން ކުރާ ކަންތަްއޮގތަށް  އެކު

 ބަދަލުކުރުމަށް މި މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙު ެގނައުން. ެއއީ ޖުމުލަޮގތެްއގައި. ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިއް  ޝުކުރިއްޔާ  ެއ  އާދެ!  ކޮމިޓީއާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަޢުލޫމާތަކެއް  ތަފުސީލީ  ވަރަށް  މެންބަރު.  ޒަތްތެރި 

ހިއްސާކޮށްދެްއވީ ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޓީަގއި މީެގ ކުރީަގިއ ކުރެވުނު މަސައްކަތްޕުޅުތަކެްއެގ އަލީަގއި. އިްއޒަތްތެރި  

 މެންބަރު މިވަުގތު ފުރުޞަތެްއ އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޮޅުދޫ

މި  ތަފުސީލުކޮށް  ވަރަށް  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ  ޖެންޑަރ  ތަފުސީލުކޮށް،  ވަރަށް  ދެން،  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މަ ބޯޑުެގ  ޕެރޯލް  އެްއކަމަކީ  ފާހަަގކުރެވޭ  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް  މީެގން  ދެން،  ކިޔައިދެއްަވއިފި.  ސައްކަތް  ކަންތައްތައް 

ބޯޑުން  ޕެރޯލް  ތަނަކަށްވާން.  ހިނަގންޖެހޭ  އެބަޖެހޭ  ބޯޑު  ޕެރޯލް  ބަދަލުަގއި  ހުރުމުެގ  ހުންނަ  ހުއްޓިފައި  ނުހިނާގ 

ފުރުޞަތު   އެ  ނަމަވެސް.  ބަދަލުކޮށްެގން  ފޯމޭޝަން  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ޮގތް  އޮންނަ  އޮތުން،  އޮންނަ  އެކުލަވާލާފައި 

ތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ކަށަވަރުވާން އެބަޖެހޭ. މިހާރު މި އޮންނަޮގތުން އެ ކުށްވެރި  ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް
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އޭނަ  ވެސް  އަނެއްދުވަހު  ފެށިެގން  ދުވަހުން  ޖަލަށްލާ  ވެސް  އަބަދު  އޭނަ  ޔަޤީންކުރަންވެްއޖިއްޔާ  އެކަން  މީހާ 

ހިސާބު ޖަލަށްލާ  އޭނަ  ކަމަށް.  ޙައްޤުވާ  މިހާރު  އޭނައަށް  ހުންނާނީ  ޔަޤީންކުރާނެ ޔަޤީންކޮށްެގން  އޭނަ  ފެށިެގން  ން 

އޭނަައކީ   ަގބޫލެއްނުކުރާނެ  އޭނަ  ކަމުަގިއ.  މީހެއް  މިނިވަންވާންޖެހޭ  އޭނަ  ދަށުން  ޕެރޯލްެގ  އޭނަ  ދުވަހަކީ  އަނެއް 

އެންމެ ދުވަހަކު ެވސް އެތާ ހުންނަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަކަށް. ެއހެންވީމާ، މިހާރަށްވުރެން ބޮޑަށް އެ ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު  

ސާފުކޮށް  ޔަޤީންވާ ވަރަށް  ރިޕޯޓުން  މި  ކަމަކީ،  އަނެްއ  ދެން،  އެބަޖެހޭ.  ކުރަން  ކަންކަން  އެ  ޮގތަކަށް  ނެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގން އެބަދޭ މަސްތުވާތަކެތީެގ މަްއސަލަތަކުަގއި މުޅި ނިޒާމުަގއި ވެސް ހުރި ކަންތައްތަކެއް  

ޕްރޮްގރާމުތަ ރިހިބިލިޓޭޝަން  އެބަޖެހޭކަން.  ބޮޑަށް އިޞްލާޙުކުރަން  މިހާރަށްވުރެން  ޕްރޮްގރާމުތައް  ފަރުާވެގ  އް، 

ދޫކޮށްލާފައި  މިހެން  މާލެތެރެއަށް  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  ބޭނުންާވ  ފުރުޞަތު  އެ  ހިންަގިއ،  ފުޅާކޮށް  މިހާރަށްވުރެން 

ބަ އެބަޖެހޭ.  ރާވަން  ޮގތެއް  ފަރުވާދެވޭނެ  ެއ  ނަމަވެސް  ބައިތިއްބައިެގން  އެތާ  ބަދަލުަގއި  އެއްފަހަރު ތިބޭތިބުމުެގ 

ވާޮގތަކީ ދޫކޮށްލާފައި ަވކި ދުވަހެްއެގ ތެރޭަގއި އަިއސް ސޮއިކޮށްލާފައި ޓެސްޓެއް ހަދާފަިއ، މި ޮގތަށް މާލެތެރެއަށް 

ދޫކޮށްލާފައި ހުރުމުން ބައެއްފަހަރަށް އެ ކުދިން އަނެއްކާ ެވސް އެ ދިމާލަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދިމާލަށް އެބަދޭ. ދާތަން 

ކުދި ބައެއް  ޖެހިެގން އެބަފެނޭ.  އެކަމުަގއި  ފަހަރަށް  ބަެއއް  ެވސް  ހުއްޓާ  ކައިރިެވފައި  ނިމެން  ޕްރޮްގރާމް  ހަމަ  ން 

ބޭނުންކޮށްެގންނޭ   ބޭހެއް  ދިން  ދެއްކީމަ  ޑޮކްޓަރަށް  ބަލިެވެގން  ތިމަންނަ  އެބަބުނޭ  ކުދިން  ބައެްއ  ދެން،  އެބަދޭ. 

ަގބޫލެއްނުކުރާނެ އެމީހުން އެ މީހުން  ކަން ކުރިކަމަކަށް. ދެން، ފަހަރެއްަގއި ވެސް އެ  މިހެންވީ. ދުވަހަކު ވެސް އެ 

އަޅުަގނޑުމެން  އެބަބުނޭ،  މީހުން  ބައެއް  ަގބޫލެއްނުކުރޭ.  ވެސް  އެކަމަކު  ނޫން.  ބުނަނީކީ  ދެރަބަހެއް  މީހުންނަށް 

ކްޓަރ  ކައިރީަގއި ެވސް އެބަބުނޭ، ައޅުަގނޑު ކައިރީަގއި ވެސް އެބަހުރި ބުނެފައި ތިމަންނަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަިއެގން ޑޮ

ދިން ބޭހަކުންނޭ މިހެންވީ. ެއކަމަކު، ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމް ހިންާގ ފަރާތުން އެބަބުނޭ ނުވަތަ ޖާނީން އެބަބުނޭ  

މިއަށްވުރެ   އެހެންވީމާ،  އެބަދިމާވޭ.  މައްސަލަތައް  މިކަހަލަ  ޕޮޒިޓިްވވެފައޭ.  އެްއޗަކަށް  މިވެނި  މިވެނި  ތިހުރީ  ކަލޭ 

ހަރުދަނާކޮ މިއަށްވުރެ  އެބަޖެހޭ.  ރަނަގޅަށް  ގާއިމުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ނިޒާމެއް  ކުރެޭވނެ  ކަންކަން  މި  ށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ
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އެންެމ   ޖުމުލަޮގތެްއަގިއ  ުގޅިެގން.  ހުށަހެޅުންތަކާ  މި  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މުހިންމު ނުކުތާއަކަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވޭ މަސްތުވާތަކެތީެގ ފަރުވާ ހޯދުމުަގއި މި އޮންނަ 

ުގޅޭޮގތު އޮންނަޮގތާ  ހަމަޖެހިފައި  ރާްއޖޭަގއި  ނިޒާމު  ކުރެވެނީ  މި  ފާހަަގ  ައޅުަގނޑުމެނަށް  ސަރަޙައްދެްއަގިއ    3ން. 

މަސްތުވާތަކެތީެގ ފަރުވާ ހޯދޭ ޮގތަށް މިހާރު ވެސް ބައްޓަންކުރެވިފައި މިވަނީ. ެއއީ ތިނަދޫަގއި، މާލޭަގއި، ައއްޑޫގައި.  

ގާއި ސެންޓަރުތަކެއް  އެނިގެގން  ައޅުަގނޑަށް  ސަރަޙައްދެްއަގއި  އެހެން  އަޅުަގނޑަށް  ރާއްޖޭެގ  ނުވޭ.  މުކުރެިވފައެއް 

މިއަދުަގއި ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާ ކުއްޖެއް ުގޅި، ަމސްތުވާތަކެތީެގ ފަރުވާ ނަަގންޖެހޭ ކުއްޖެއް. އެ ފަރުވާ  

ހޯދުމަށް، ލ.އަތޮޅު ކުއްޖަކު ފަރުވާ ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެކަމުަގއި ވަނީނަމަ މި އޮންނަ އުސޫލަކީ މި ދެންނެވި ތިން  

ަވޒީފާެއްއ  ސަރަ ކުދިންނަކަށް  ެއ  ވަނީނަމަ  އަިއއްސިކަުމަގއި  މާލޭަގއި  ދާންޖެހެނީ.  ސަރަޙައްދަކަށް  ޙައްދުންކުރެ 

ލިބޭޮގތެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނޯވޭ. ކުލިދައްކައިެގން ފަރުވާ ހޯދަން މަޑުކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ނިޒާމު 

އަޅުަގނޑު އޮންނަޮގތުން  ބައްޓަންވެފައި  ެވސް މި  ކުއްޖާއަށް  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  ފާހަަގކުރެވެނީ  މި  މެނަށް 

ވަރަށް  މިވަނީ  ފަރުވާ  އެ  އެއީ  ތުަގއި.  ފަސޭހަކަމެއްެގ  ނޫޅުން  އުޅުމަށްވުރެ  އެކަމާ  ހޯދުން،  އެ  ހޯދުމަކީ  ފަރުވާ 

ައޅުަގނޑުެގ ނަޒަރުަގއި އެންމެ   އަުގބޮޑު ފަރުާވއަކަށް. އެ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ކުރަން އެބަޖެހޭ.

ހަމަޖެހެން. މަސްތުވާތަކެްއޗަކީ ކޮންމެ   ފަރުވާ ނެޭގނެ އިންތިޒާމެއް  ކޮންމެ އަތޮޅެއްަގިއ ވެސް އެބަޖެހޭ  މަދުމިނުން 

ހަމަ   ކުދިން  ހޯދަންޖެހޭ  ފަރުާވ  މަސްތުވާތެކީެގ  ކަމެއް.  އޮތް  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ހަމަ  މިއޮތީ  ނޫން  ވެސް  އަތޮޅަކު 

ށެއްަގއި، އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭެގ ހަމަ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ރަ

ސަރަޙައްދުންނޭ. މިއީ ނިމުމެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމެއް.   3ފާހަަގ މި ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ފަރުވާ ހޯދެން މި އޮންނަނީ  

ން މިހާރަށް ނަމަވެސް ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމެއް  މިއަށް އެބަޖެހޭ ހަމަ އެންމެ ކުޑަމިނުން މިހާރު

ދިމާވާ މި  ރާއްޖޭަގއި  ޮގއްސިކަމުަގއިވަނީނަމަ  ބަދަލުކުރެވިެގން  ެއކަން  ެއޮގތަށް  ނަޒަރުަގއި  އަޅުަގނޑު   ހަމަޖެހެން. 

އެކަންކުރާނެޮގތެްއ  ކުށް ދެން،  ލިބިެގންދާނެ.  ޙައްލެއް  ބޮޑު  މައްސަލައަށް  ދައުލަތުން،  ކުރުމުެގ  ކަނޑައަޅާނީ 

ސަރުކާރުން. ޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަންކޮށްތޯ ހިންާގނީ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްެގންތޯ ހިންާގނީ، ނޫނިްއޔާ ދައުލަތުެގ  

ނަމަވެސް.   ކޮށްެގން  އަތޮޅެއްަގއި  ކޮންމެ  އެކަންކުރާނީތޯ  ދައުލަތުން  ވަނީނަމަ  ކަމުަގއި  ހުރި  ކެޕޭސިޓީ 

ންމެހެން ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން، ދެވަނަ ނުކުތާއެްއެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ެވސް ހަަމ އެހެންނަމަވެސް، އެީއ ކޮ

ޖީހާން   މެންބަރު  ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  ނޯންނަކަން.  ހަމަޖެހިފައި  ނިޒާމު  މި  ބަރގެއިން  ޕްލީ  ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކުރަން 

އަހަ ނެީގަމ  ަވަގށް  ފުޅިެއއް  ރިހާކުރު  ފާހަަގކުރިފަދައިން  ނިޒާމު  ވެސް  އަންނަޮގތަށް  ޙުކުމް  ދުވަހު  ދެއަހަރު  ރެްއ 

އަޅުަގނޑުމެން   ނޫން.  ެވސް  އެކަންކުރާޮގތެއް  ދުނިޔޭަގއި  ނޫން.  ޮގތެއް  ހަމަޖެހޭ  ެއއީކީ  އޮތުމަކީ  ބައްޓަންވެފައި 
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އި މިހާރު މިކަންކުރާއިރުަގިއ ހަމައެކަނި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މިކަން ނިންމޭނެޮގތަކަށް ނޫން ާގނޫނު ބައްޓަންވެފަ 

ާގނޫނުތަްއ،   ބައެއް  މިހިމެނޭ  ނިޒާމުަގއި  ޢަދުލުެގ  ޖިނާޢީ  އެބަޖެހޭ.  ެގންނަން  ބަދަލު  ާގނޫނުތަކަށް  އޮތީކީ.  މި 

އަޅުަގނޑަކަށް   ޮގތަކަށް  ނޫން  ެގނެިވެގން  ބަދަލުތަކެއް  ާގނޫނަށް  އިޖުރާޢަތުެގ  ައދި  ކޯޑު  ޕީނަލް  އޭެގތެރޭަގިއ 

ޖެނެރަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަޅުަގނޑުެގ  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ  ކަމަށް.  ލިބެންޖެހޭނެ  ފުރުޞަތުތަކެއް  މިކަންކުރުމުެގ  ލަށް 

ކޯޓު   މިކަމުަގއި،  ެވސް  ކޯޓުތައް  ޖެނެރަލަށް.  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އޮންނަންވީ  ބާރެއް  ޖުމުލަ  ހަމަ  މިކަން  ނަޒަރުަގއި 

އޮން ބާރު  މުޠުލަޤަށް  ހަމަ  ހިނަގންވީ  މިކަން  ބަދަލުަގއި  ހިނުގމުެގ  މިކަން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މެދުވެރިކޮށް  ނަންވީ 

ޖެނެރަލަށް މި ބާރުދީފަ. އޭރުން އަޅުަގނޑުެގ ނަޒަރުަގއި ކޯޓުތަކުަގއި މައްސަލަ ފުނިޖެހުމާއި ލަސްވުމާ، މިކަންކަމަށް 

ވަރަށްބޮޑު   ހަމަ  ކަމަށް  ރަްއކާތެރި  ސަލާމަތާއި  މުޖުތަމަޢުެގ  އަދި  ލިބިެގންދާނެ.  ޙައްލެއް  ވަރަށްބޮޑު  ހަމަ  ވެސް 

މުން ލިބިެގންދާނެ. އެއީ މިޮގތަށް ފާހަަގ މިކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނޭ މިސާލަކަށް ޑްރަްގ ސަލާމަތެއް މިކަ

މައްސަލަތަކުަގއި ދެވަނަ ފުރުޞަތު ލިބެން މިފެށީ ާގނޫނަށް މި ެގނައި ބަދަލަކާ ެއކީަގއި. އެީއ ފަރުާވެގ ފުރުޞަތު.  

ހަމަ ޙުކުމްކުރީމަ  ފުރުޞަތަށް  ފަރުވާއަށް  ކޯޓުން  ެއ  ޑްރަްގ  ބޭނުންވޭ،  ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑު  ޮގތެްއަގއި  ޖުމުލަ   

ޙުކުމްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެބުނާ މުއްދަތުަގއި ކުށްތަކަށް ައރައިަގތުން ހަމަ ޖުމުލަކޮށް މަދު. ކޯޓުަގއި މައްސަލައެްއ  

ލަތައް ބަލާއިރުަގއި ކުށްތައް  އޮންނަ މީހަކާއި އަދި ެއއާ ޚިލާފަށް ޑްރަުގ ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައި އޮންނަ މީހެއްެގ ަމއްސަ

ހަމަ މަދުކަން އަޅަަގނޑަށް ހަމަ އެޮގތަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މީަގއި މި ފުރުޞަތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް 

ދެން،   މަދުވެެގންދާނެ.  ހަމަ  ވެސް  ކުށްތަކަށް  މި  ރާއްޖޭަގިއ  ނަޒަރުަގއި  އަޅުަގނޑުެގ  ވަނީނަމަ  ލިބޭކަމުަގއި 

ލެމެންސީ ބޯޑުެގ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ޕެރޯލްެގ މަސައްކަތްތައް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން އެ  އެާއއެކީަގއި ކު

ޖުޑިޝަރީ   އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ރާއްޖޭަގއި  އަދިެވސް  އެބަޖެހޭ.  ލިބެން  ޙައްލުތަކެއް  ފަދައިން  ފާހަަގކުރި 

ބަލާއި ސިޓީތަކަށް  ބައެއް  ހުރި  ލިބިފައި  މަސްތުވާތަކެތީެގ  ކޮމިޓީއަށް  ފާހަަގކުރެވޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރުަގއި 

މަދުން   މާބޮޑުތަނުން  ހަމަ  މަދުން  އަދަދަށްވުރެ  ބުނާ  ވިޔަފާރިޭއ  މި  ާގނޫނުަގއި  މިހާރު  ދަށުން،  ާގނޫނުެގ  ކުރީެގ 

ންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް އަހަރުެގ ޙުކުމްކޮށްފައި ތިބި ފަރާތްތައް ޖަލުަގއި އެބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެ  25ހުންނަ މީހުންނަށް  

އަހަރު އަދިެވސް ހަމަ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ބައެއް ފަރާތްތައް.    25ލިބޭ ސިޓީތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ އެބަހުރި ހަމަ އެ  

މިއީ   މީހާއަށް  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމް  ފަހަރުަގއި  މީހާއަށް،  އޮންނަ  ޖަލުަގއި  ފާހަަގކުރިފަދައިން  ޖީހާން 

ނޭނިގދާނެ. އެކަމަކު ފަހުެގ ާގނޫނުން މިއޮންނަ ފުރުޞަތުތަކާ އެކީަގއި އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް    ކިހިނެއްާވކަމެއް ކަމެއް

އިންތިޒާމުތަކެއް  ހަމަޖެހޭނެ  އެކަން  މެދުވެރިކޮށްެގން  ކްލެމެންސީ  އަދި  ޕެރޯލު  އިންތިޒާެމއް  ލިބޭނެ  ލުއިތަކެއް 

އެ ބެލުން.  ެއކަން  އިސްނަަގިއެގން  ފަރާތްތައް  އެ  ބަދަލުކުރެވިެގން  އިސްނަަގިއެގން،  ނިޒާމު  މި  ެއޮގތުން  ހެންވީމާ، 
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ދިއުމަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ެވސް ފާހަަގކުރެޭވ. ޖުމުލަ ޮގތެއްަގއި ައޅުަގނޑަށް ވެސް  

އަޅުަގނޑަށް ޮގތުަގއި  ކަމެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ތާއީދުކުރަން.  ހަމަ  ހުށަހެޅުމަކަށް  ހުރިހާ  ހުށަހެޅި  އެ  ހަަމ    ހަމަ 

ފެންނަނީ ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ވެސް މަސްތުވާތަކެތީެގ ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހެން އެބަޖެހޭ. އެއީ 

ކުދިން  ބޭނުންވާ  ފަރުވާ  އެބަތިބި.  ކުދިން  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  ރަށެއްަގއި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ހުރިހާ،  މުޅި 

ހޯދެ ފަރުވާ  އެކުދިންނަށް  ވަރަށް އެބަތިބި.  ދަތުރުކޮށް،  ސަރަޙައްދަށް  ތިން  ރާއްޖޭެގ  މަަގކީ  ހަމައެކަނި  އޮތް  ން 

ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ވީނަމަވެސް،  ދިޔަކަމުަގއި  ތިނަދޫއަށް  ެއީއ  ނުކުރެވޭނެ.  ޙައްލެއް  އެ  އެކަންވީމާ  ކަމަކަށް  އަުގބޮޑު 

ފަރުާވއަށް މާލެއަށް ނާދެވުނު. ދެން،    ދާއިރާ ކުއްޖެްއެގ ވާހަކަ ހިްއސާކޮށްލާނަން. އާމްދަނީ ލިބޭ އެްއޗެއް މަދުވީމާ

ތިނަދޫއިން ޖާގައެއް ލިބޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ބެލީ. ސެންޓަރުން ފާހަަގކުރަނީ ސެންޓަރުަގއި އެކޮމަޑޭޝަން ލިބޭނީ އެީއ  

ކޮމިއުނިޓީ   ކަމަށް.  ފަރާތްތައް  ޙުކުމްކުރާ  ސެންޓަރަށް  ނޫންކަމަށް.  ފަރާތްތައް  ހުންނަ  ދޫކޮށްފައި  ކޮމިއުނިޓީއަށް 

ޚަރަދަކާ ފަ ކުރަންޖެހޭ  ދެންވެސް  ދެން  ކެއުމާއި،  ހުރުމާއި  ވަނީނަމަ  ކަމުަގއި  ވެއްޖެ  ފަރާތެއް  ދޫކުރާ  ރުވާއަށް 

ކުއްޖަކު   ލ.އަތޮޅު  ނުލިބޭ.  އެކޮމަޑޭޝަނެއް  ފަރާތް.  ހުންނަ  ކޮށްފައި  ޙުކުމް  ކޮމިުއނިޓީަގއި  މިޖެހެނީ  އެކަންކުރަން 

ފަރު މަސްތުވާތަކެތީެގ  ނުވިސްނޭ  މިދަނީ އަޅުަގނޑަކަށް  ހޯދާނެޮގތެއް.  ހުރުން  ގޮއްސަ  ތިނަދޫއަށް  ހޯދަން  ވާ 

މަސްތުވާތަކެތި   ަގބޫލުކުރަނީ  އަދިެވސް  ޕަސަންޓެއް  ބޮޑު  ރަށްރަށުަގއި  ރާއްޖޭެގ  ބޭނުންކުރާތީ.  މަސްތުވާތަކެތި 

ބަދަ ފަރާތްތަކެްއެގ  ލިބެންޖެހޭ  ފަރުވާ  ޮގތުަގއި.  ކުށްވެރިން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަރާތްތަކަކީ  ހަމަ ބޭނުންކުރާ  ލުަގއި 

ބަދަލެްއ   އިންތިޒާމުތަކަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ނުލިބޭ.  ތަނެއް  ހުންނާނެ  ޮގސް  އެ  މިދެކެނީ.  ޮގތުަގއި  ކުށްވެރިންެގ 

އަންނަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ައތޮޅެއްަގއި ހުރިއްޔާ އޭރުން ެއކުރާ ޚަރަދެްއވެސް ކުޑަވޭ. ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުަގިއ  

 ކުދިންނަށް ތިބެވޭނެ ޮގތް، ޔޫނުސް އެ ފާހަަގކުރި ފަދައިން ކޮމިއުނިޓީއަށް ދޫކުރުމުެގ  އަދި ހަމަ ސެންޓަރުތަކުަގިއ އެ 

ބަދަލުަގއި ހަމަ ސެންޓަރުން އެ ފަރުާވ ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ސެންޓަރުެގ އެކޮމަޑޭޝަނާ އެކީަގއި ހަމަޖެހޭނެ ޮގތެއް  

ަގއި ހަމަ މި ކުށްތައް މަދުވާނެޮގތެއް ވެސް. އަދި އެބަޖެހޭ ބަދަލުވާން. އެނޫންޮގތަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުިވސްނޭ ރާއްޖޭ

މިކަމަށް   އެއީ  އަޅުަގނޑަކަށް ނުވިސްނޭ.  ހަމަ  ެވސް  ތަނެއް  މަދުވާނެ  އަދަދު  ކުދިންެގ  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި 

ރުމަކީ ހަމަ ޙައްލެއް އިސްނަަގއިެގން، އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އަަވސްކޮށް މިކަމަށް މަސައްކަތްތަކެއް މި ކޮމިޓީން ކު

އެދުނީ.  ފުރުޞަތަކަށް  ފާހަަގކޮށްލަން  ެއކަން  އެހެންވީމާ،  އެދޭކަމެއް.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިހާތަނަށް ފާހަަގކުރެ ްއިވ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ 

 މުހިންމު ވާހަކަފުޅުތަކަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުމްތާޒަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުމްތާޒް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ފުވައްމުލަކު

މިއަދު  ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލަން،  ައޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މަިއަގނޑު   އެންމެބޮޑު  އަރަިއަގންނަ  ކުށްކުރުމަށް  މި  މައްސަލައަކީ،  އެްއ  ެއންމެބޮޑު  ދިމާވަމުންދާ  މުޖުތަމަޢުަގއި 

ތީެގ ބޭނުންކުރާ މީހުން. އެއީ އެ މީހުންެގ ފަރާތުން އެކިކަހަލަ ެއކި އެއްސަބަބު ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ މަސްތުވާތަކެ

ަގބޫލުކުރާ  މަސްތުވާތަކެތީެގ ވަބާެގ ތެރޭަގއި ޖެހުމަށްފަހުަގއި. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  ސްޓޭޖުތަކަށް މިދަނީ ފުރަތަމަ 

ސްތުާވތަކެތީެގ ވަބާަގއި ޖެހިެގން  ޙަޤީޤަތަކީ އެމީހާ ކުރާ ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން ދިމާވާ ބަްއޔެއް ކަމަށް. ނޫނިްއޔާ މަ

ޮގސް ވަކި ހިސާބަކުން ފެށިެގން އެއީ ބައްޔެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މުޅި މުޖުތަމަޢު ވެސް ަގބޫލުކޮށްފި. އެހެންވީމާ،  

މަ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަޮގތުަގއި ެއމީހާ ކުރާ ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން އެ ބައްޔެްއެގ ޮގތަށް ބަދަލުެވފައި ހުންނަ ކަމަކަށް ހަ

މިހާރު ވެސް މިއޮންނަ އުސޫލުން ސަރުކާރުން އެއީ އެ މީހާއަށް، އެ މީހާ އަމިއްލަ އޮޕްޝަނެއް، ފަރުވާ ލިބިަގތުމަކީ  

ކުރެވޭނެ   ޮގތުަގއި  ލާޒިމުކަމެއްެގ  ެއއީ  ބަދަލުަގއި  ޮއތުމުެގ  ޮގތުަގއި  ކަެމއްެގ  އަމިއްލަ  އެމީހާ  އެމީހާ އޮޕްޝަނަލް، 

ދެންނެވި މިހާރު  ނިޒާމެއް އޮތުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަ ރަނަގޅުެވެގންދާނެ ކަމެއްހެން. އަޅުަގނޑު ެއހެން މި  ނީ ހަމަ 

ބުއިމުެގ ސަބަބުން   މިސާލަކަށް ސިނިގރޭޓު  ސަބަބުން،  ބުއިމުެގ  ލިބިެގން، ސިނިގރޭޓު  އާސަންދަ  އެބައޮތް  ވެސް 

ްއ ކޮށްެގން އެމީހާ އާސަންދަ  ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ެވސް ހަމަ ސަރުކާރުެގ ޚަރަދުަގިއ ހަމަ އެމީހާ އެހުރިހާ ޚަރަދެ

މެދުވެރިެވެގން އެބަ ފަރުވާ ެއބަ ލިބިެގންދޭ. ހަމައެޮގތަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްެގން އެ ވަބާަގއި ޖެހިފައި ތިބި، 

ބަލިމަޑުކަމުަގއި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް އެއީ އޭނަ އަމިްއލައަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެ ހުށަހެޅުމުެގ ބަދަލުަގއި ެއއީ 

ސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މަޖުބޫރުކަމެއްެގ ޮގތުަގއި، ނޫނިއްޔާމު ދައުލަތުން އޭތި ެއ ބަންދުވާ ހިސާބުން އެ މީހާއަށް ެއ  އަ

ފެންނާތީ އެ ފަރުވާ ލިބޭނެ މަުގ ޔަޤީންކޮށް އެކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ރަނަގޅުވެދާނެކަމެއް ކަުމަގއި އަޅުަގނޑަށް ހަމަ  

 އްޔާ.  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ މި އިނޭގތޯ. ޝުކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުމްތާޒް. މިހާތަނަށް ހުރިހާ މެންބަރުން އެ ފާހަަގކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި 

ހުރި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހުށަހެޅުންތަކަށް  އެ  ހުށަހެޅުންތަކާއި  ބަެއއް  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު  ކޮމިޓީއަށް  ހާ އަދި 
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އޭަގއި ރުހުން އޮތްކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެއީ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެކަމަށް 

ދައްކާއިރު   ވާހަކަ  މި  އަޅުަގނޑުެމން  އަދި  ބަލައި  ައޅުަގނޑުެމން  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމަ،  އިޝާރާތްކުރައްވާފައިވަނީ. 

ެއއް ފާހަަގކޮށްލެވޭ  ެވސް  ިގނަ  އަޅުަގނޑަށް  ވަރަށް  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  އެބަހުރި  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ނުކުތާ   

ހުންނަ   ކޮށްފައި  ކުރީަގއި  ީމެގ  ހާޒިރުަގއި  ޣައިރު  ޙުކުމް  އެބަހުރި.  ެވސް  ދިމާވެފައި  އަޅުަގނޑާ  ފަރާތްތަކަކުން 

މަ ވީއްލިފަ. އެ މީހުން ހޯދަން ވެސް  ޙުކުމްތަކެްއެގ ސަބަބުން އެ މީހުންެގ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ. އެ މީހުން ހަ

ުގޅޭޮގތުން. ލީމަ އެ ސިޓީެގ ޖަވާބު ހޯދަން  އުޅެނީކީއެްއ ނޫން. ތަންތަނަށް ސިޓީ ވެސް އެބަ ލާ އެކި ކަންކަމާއި 

ވެސް އެ ތަންތަނަށް އެބަ ތިމަންނާމެން ހަމަ އަމިއްލަ ނަފްސު އެބަ ހާޒިރުވަމޭ. ހޯދާކަށް ވެސް ނޫޅޭ. ޖަވާބު ވެސް  

އެކަމަ ހިފަހައްޓާފައިވާތާ  ދޭ.  ޕާސްޕޯޓު  މިހެން  އެހެންވީމަ،  އޮންނަނީ.  މި  ހިފަހައްޓާފައި  ޕާސްޕޯޓް    10ކު، 

އަހަރުވެފަިއ ތިބޭ މީހުންނާއި ވެސް އެބަ ދިމާވޭ. އެކަމަކު، ޣައިރު ހާޒިރުަގއި ޙުކުމްކޮށްފައި ވަނީ.    11އަހަރުވެފަިއ،  

މައްސަލަތަ މި  އެހެންވީމަ،  މީހުން.  ނޫޅޭ  ވެސް  ވެސްހޯދާކަށް  ހޯދަންޖެހޭނެ    ކަކީ  ޙައްލެްއ  އަޅުަގނޑުމެން 

މައްސަލަތަކެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ޖުމްލަ ޙައްލެއް. އަޅުަގނޑުމެން މި ާވހަކަތައް މިހެން ދެއްކުމުެގ  

ހުރިހާ މި  ޙައްލެއް  ސިސްޓަމެޓިކް  ޙައްލެއް  ޖުމްލަ  ބޭނުމަކީ  މަސައްކަތްކުރުމުެގ  ކޮމިޓީން  މި  ކަމަކަށް ބޭނުމަކީ   

ކޮމިޓީތަކަށް   މި  އަދި  ރައީސްައށް  މަޖިލިސްެގ  ރައްޔިތުންެގ  ސިޓީ،  ލިބޭ  ަވކިވަކިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހޯދުން. 

މަސައްކަތެްއ   އެހެން  ދީެގން  ޖަވާބެއް  ަވކިން  ސިޓީއަކަށް  ކޮންމެ  އެ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ސިޓީތަކަކީ  ލިބޭ  ވަކިވަކިން 

ސިސްޓަމެޓިކް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފޮނުވާ ކޮންެމ  ކޮށްލުމަކުން ޖުމްލަ ޙައްލެއް ނުލިބޭ.  

ސިޓީއަކުން ވެސް ފާހަަގކުރެިވފައި މިހާރު ވަނީ. އެހެންވީމަ، ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުެގ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެނީ. 

ކުރަންޖެހިފައިވާކަ އަޅުަގނޑުމެން  ަމސައްކަތްތަކެއް  ހިނަގިއަގތުމުެގ  މިހާރު ނިޒާމު  އެހެންވީމަ،  ފާހަަގކުރެވޭ.  ން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ޮގތްތަކުެގ އަލީަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި މީެގ ކުރީަގިއ  

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އުސޫލުން މުއައްސަސާތަކަށް އެ މުއައްސަސާތަކުެގ ސިޔާސަތު އޮތްޮގތް  

ޓަކަިއ ރަ ރަނަގޅުކުރުމަށް  ނިޒާމު  އެ  މިހާރު  މަސައްކަތްތައް  ކުރަމުންދާ  ހުށަހެޅުން.  ސިޓީ  ދެނެަގތުމަށް  ނަގޅަށް 

ވަކި   ފޮނުަވއިެގން  ސިޓީތަކެއް  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ދެނެަގތުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވެމުންދާ 

ޓަކައި ދިނުމަށް  ޖަާވބު  އެ  ދެިވެގން  ފާހަަގކުރެއްިވ    މުއްދަތެއް  އެ  ބޭފުޅުން  ތި  އަދި  ހުށަހެޅުން.  ސިޓީތަކެއް 

މަސްތުވާތަކެތީަގއި ފަރުާވއަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުންެގ ތެރެއިން ކިހާ އަދަދެްއެގ މީހުންތޯ ފަރުވާ ނުލިބި މުޖުތަމަޢު  

އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކަާމއިެއކު  ރަނަގޅަށް  އެވެސް  ތިބެނީ.  މި  ތިބޭޮގތަށް  ދޫވެފައި  ނަންބަރު ތެރެއަށް  އެ  މެން 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   އަދި  ހުށަހެޅުން.  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ެއ  ސާފުކުރުމަށް  ވެސް  އަދަދު  އެ  ޓަކައި  ދެނެަގތުމަށް 
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ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ުގޅޭޮގތުން ެއ ފަރާތަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީ ހުށަހެޅުން ޕްލީ  

ވެސް    ބަރގެއިނިންގފަދަ ސިޔާސަތުތައް ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފަށައިަގތުމަށް  ކަންކަން  ބަރެގއިނިންގފަދަ  ޕްލީ 

ކަންކަމާ  މި  އެހެންވީމަ،  ކަންކަން.  ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ  ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަްއކަވާފައިވޭ  ވާހަކަފުޅެއް  އެފަދަ 

ކާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ބެހޭ މެދުަގއި ވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުމާއި ޑައިވަރޝަން ޕްރޮްގރާމްތަ

މުއައްސަސާއަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީފަދަ ތަންތަނަށް ވެސް ލިޔުމާއި، ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ، ކްލެެމންސީ ބޯޑާ އަދި އެނޫން  

ދެނެަގންނަން  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އަދަދު  ބޭއްވުނު  މިހާތަނަށް  މީޓިންގސްތައް  ބޯޑުތަކުެގ  މި  ބޯޑާ  ޕެރޯލް  ވެސް 

ސާފުކޮށްލަން  އެބަ ވެސް  ކަންކަން  މިހިރަ  ކިހާވަރެއްތޯއާއި  ނުބޭއްވުނީ  ހަމަނުވެެގން  ކޯރަްމ  ކަންނޭނެގ.  ޖެހޭ 

ވާނީ ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި   ކިހިނެއްތޯ  ޮގތުަގއި ކޮމިޓީން  ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ  ެއހެންވީމާ،  ބޭނުންވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން 

ޚިޔާލު ވާހަކަފުޅުތަކާއި،  ހުށަހެޅުއްވި  މަޢުލޫމާތު  މެންބަރުން  މި  ތަންތަނަށް  މި  މަތިން  ޮގތުެގ  ެއއްޮގތްވާ  ފުޅުތަކާއި 

ބެހޭ  ކަމާ  އެއަށްފަހުަގއި  ލިޔަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ދެިވެގން  މުއްދަތެއް  ސިޓީތަކަކުން  ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް 

ޓީން ނިންމާޮގތަށް.  މުއައްސަސާތަކަކާއެކު ބައްދަލުކޮށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެްއ އަޅުަގނޑުެމން ކޮމި

އަލީަގއި  ކަންތައްތަކުެގ  ފެނުނު  ދިރާސާތަކުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަދަލުތަކާއި  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނުތަކަށް  އެއީ 

ާގނޫނަށް   އަދި  ފޮނުވުމާއި  މުއައްސަސާތަކަށް  ބެހޭ  އެކަާމ  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތައް  ބަދަލުތަކުެގ  ެގންނަންޖެހޭ 

އަޅުަގ ބަދަލެއްނަމަ  ެގނައުމުެގ  ެގންނަންޖެހޭ  ބަދަލުތައް  ެއ  ފާހަަގކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ެއކަން  ނޑުމެން 

ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އެއްބަސްެވވަޑަިއަގންނަވާ  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  އެޮގތަށް  ކުރިއަށްދިއުން.  މަސައްކަތްތަކައިެގން 

އި  ނިންމަން.  އެޮގތަށް  މިހާހިސާބުން  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ެއޮގތަށް  ޖީހާން އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރު  ްއޒަތްތެރި 

 މަޙުމޫދު.  

 

 މޫދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މުޤަްއރިރު ތި ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ހަމަ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެންމެ  

އަޅުަގނޑު   އެހެންނަމަވެސް  ބަދަލަކަށް  ކުޑަކުޑަ  ތާއީދުކުރަން.  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވައިލުމަށް  ފުރަތަމަ ސިޓީން 

މުޤައްރިރުެގ އަރިހުން އެ ބަދަލުތައް ދިރާސާކުރަން އަޅުަގނޑަށް އިްއޒަތްތެރި  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނުތަކަށް  ދެން. އެއީ 

ޕެރޯލް  މިވަުގތަށް ވެސް  މިވަުގތުން  ފެށިދާނެހެން. އެހެންވީމަ،  ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރުން މިހާރަށް  ހީވަނީ 

ެގންނަންޖެހޭ   މި  ފާހަަގވާ    4ބޯޑަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއީ  ކަމެ  4ބަދަލުކަމަށް  މި   4އް  މާއްދާައކަށް 

ާމްއދާއަކަށް އަންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއޞްލާޙު މި ކުރަނީ އިތުރު    3އަންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް.  
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ހުށަހަޅަނީ.   މި  ލުމަށް  މާއްދާެއްއ  އިތުރު  ފަހިވާޮގތަށް  ސެންޓެންސިންގއަށް  ކޮމިއުނިޓީ  އެއީ  ލުމަށް.  މާއްދާއެއް 

މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން މި އެއްބަސްވަނީ އެހެންވީމަ، މި   އިޞްލާޙުތަކާިއ ުގޅޭޮގތުން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ މިހާރު މި 

ކޮމިޓީއެްއަގިއ  ދެން  ނޫނަސް  މިހާރު  ސީދާ  ހަމަ  މިއަށް  އެހެންކަމަށްވާނަމަ  ކަމަށް.  ބަދަލުތައް  ެގންނަންޖެހޭ  މިއީ 

ުގޅު ކަމާ  ބައްދަލުވުމަކަށް  ދެން  އޮންނަ  ކޮމިޓީަގއި  ުގޅިެގން އޮންނަ،  އިޞްލާޙުތަކާއި  މުއައްސަސާތަކަށް  ންހުރި 

ދަންނަވާ  މި  އަޅުަގނޑު  ދޭތެރޭަގ.  ެގނައުމާއި  އިޞްލާޙުތައް  މި  ކޮބައިތޯ  ޚިޔާލަކީ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ދަންނަވައިލަން 

ެގންނަން އެްއޗަކީ ސިޓީބިޓީ ބަދަލުކުރުުމެގ ޮގތުަގއި ސީދާ މަސައްކަތަށް ފަށައިަގނެވިދާނެއޭ މި ާގނޫނުެގ، ާގނޫނަށް  

 ފެންނަ މި އިޞްލާޙުތަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން މެންބަރުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ ކިހިނަކުންތޯ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް  

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ހަމަ ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކޭޮގތުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން 

ރަނަގޅު ހުށަހެޅުމެއް. އަދި ެއ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދު ވެސް ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން  

ބަހުރިކަން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް އެބަ ަގބޫލުކުރަން.  އެބަ ަގބޫލުކުރަން އެ

ަގބޫލުކުރާތީވެ   ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ފެށިދާނެ  މަސައްކަތް  އެކަންތައް  ެވސް  އެހިސާބުން  އެހެންވީމަ، 

 އެހެންވީމަ ެއއަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވައިލީ އިނޭގތޯ.   

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖް. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން.   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ޖީހާން 

އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ެއބައިނޭގ ބޯޑު މަސައްކަތް ނުކުރާކަން. ނުކުރަނީ މިވެނި  

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ ފޯ ދަ ރެކޯޑްސް އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން   މިވެނި ކަންކަން ހުރެެގން. ެއހެންނަމަވެސް،
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ން ހަމަ އެ މަޢުލޫމާތު އެކީަގއި، ދެން މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ސިޓީއަކުން މި ކޮމިޓީއަށް. އަޅުަގނޑުމެ

ވެސް މިހާރަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ ޖީހާން އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން މި 

. ދެން، އެ ެގންނަ ބަދަލުތަްއ  ކުރަން މި ޖެހެނީ މި ދެންނެވި ޮގތަށް ބޯޑު ފަންކްޝަން ނުކުރުމާ މި ކަންކަން ވެެގން

ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުެގ ވެސް ނަޒަރުަގއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް   ފަރާތާ ކޮންމެހެން  އަޅުަގނޑުމެން އެ 

އަޅުަގނޑުމެން އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުކުރާކަން.   ނޫން.  މަސައްކަތް  ބޯޑެއް  މި  ސާފުވާން  ރައްޔިތުންނަށް   އެބަޖެހޭ 

ކޮމްޕޮ ެއ  ނުކުރަނީ  ނުކުރާތީ  މަސައްކަތް  ޖެހެނީ  މި  ބަދަލުކުރަން  ކޮމްޕޮޒިޝަން  މިޮއތްޮގތުންކަން.  ޒިޝަން 

އެ   އެހެންވީމާ،  ބަދަލުކުރަންކަން.  ވާޮގތަށް  ރައްޔިތުންނަށް  އޭެގފައިދާ  ބަދަލުކޮށްފައި،  ކުރާޮގތަށް  ފަންކްޝަން 

ންނަ ބަދަލުތައް ކޮންމެހެން ސިޓީއަކުން އެފަރާތާ  މަޢުލޫމާތުތައް ކޮމިޓީއަށް ހޯދުމަކީ މުހިންމުކަމެއް. ދެން، ިމއަށް ެގ

ވެސް   ބައްދަލުވުމެްއަގއި  އަންނަ  ދެން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫން.  ކުރަންޖެހޭކަެމއް  ހިއްސާކުރުމަކީ 

ކޮމްޕޮޒިޝަން   ކޮބައިތޯ  ބަދަލުކުރަންޖެހެނީ.  މި  ކިހިނެއްތޯ  މިއީ  ދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މަޢުލޫމާތުތައް  އޮންނަ މިދެންނެވި  އެހެންނަމަވެސް،  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ޮގތް.  ންޖެހޭ 

 ކޮމިޓީއަށް ހޯދުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ،  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ޮގތުެގމަތީން    އާދެ!  ަމޝްވަރާކުރެވުނު  މި  ދެންމެ  ައޅުަގނޑުމެން 

ނިންމާލާނަން.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާހިސާބުން  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ 

ެގ މަސަްއކަތް  އަޅުަގނޑުމެން އިދާރީޮގތުން ިމ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ހުރިހާ ސިޓީތަކެއް ފޮނުވުމު

ސިޓީތަކަށް  ފޮނުވޭ  މުއައްސަސާތަކަށް  މި  ބޭނުން.  ނިންމާލަން  އެްއކަމަކަށް  އަޅުަގނޑު  ކުރިއަށްދާނެ. 

މުއްދަތެްއ   ވަކި  ދޭނީ.  މުއްދަތެއްތޯ  ކިހާ  ހިްއސާކުރުމަށް  ފަރާތްތަކުން  އެ  މަޢުލޫމާތު  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މެންބަރުން ދަ ރެކޯޑުަގއި  )އޮފް  މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުން   ކަނޑައަޅާނެތޯ.  ިއްއޒަތްތެރި  އާދެ!  މަޝްވަރާކުރެއްވުން( 

ޯވކިންގ   ެއ    5ެގންދަނީ  މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މުައއްސަސާތަކުން  މި  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ 

މިހާހިސާބުން ޓަކަިއ  ފޮނުވުމަށް  މިޮގތަށް  ސިޓީތަްއ  ިމ  އަޅުަގނޑު  ހިއްސާކުރެްއވުމަށް.  އަޅުަގނޑުމެން   މަޢުލޫމާތު 

 ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް. 

 

_______________ 
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