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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ޕެޓިޝަން  އަހަރުެގ    2021`.  އެންމެހާ    3ވަނަ  ވަޑަިއެގންނެވި  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

އެޖެންޑާަގިއ   ހިމެނިފައިވާ،  ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑު  މިއަދު  ޝުކުރުދަންނަވަން.  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި 

ގައިދީންެގ   ތިބި  ޖަލުަގއި  އަްއސޭރި  ކަމަކީ،  ޕެޓިޝަނާ ހިމެނިފައިވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  ކަންބޮޑުވުންތައް 

ުގޅޭޮގތުން ކްލެމެންސީ އަދި ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުން. މި ވަުގތު ޕެރޯލް ބޯޑު އަދި  

)ވަުގ ދަންނަވާލާނަން.  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުަގނޑު  ހާޒިރުވެތިއްބެވީމަ  ބޭފުޅުން  ބޯޑުެގ  ތުކޮޅަކަށްފަހު( ކްލެމެންސީ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަންއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މެންބަރުންެގ   ތިއްބެވި  ހާޒިރުެވފައި  ކޮމިޓީއަށް  ފަްއޓަާވއިރުަގއި  ކޮމިޓީ  އަރުވަން،  ހަނދުމަފުޅުކޮށް  މުޤައްރިރަށް 

 ނަންތައް އިްއވާލަންދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން އިނޭގތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަ ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ހާޒިރުެވވަޑަިއެގން އާދެ!  ކޮިމޓީއަށް  ވަުގތު  މި  ދަންނަވަން.  ޅުަގނޑު 

ތިއްބެީވ، މުލަކު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑު އިބްރާހީމް ނަޞީރު، އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

އި ޝަރީފް،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ޝިފާޢު،  މުޙައްމަދު  ދާއިރާެގ  މެންބަރު  ނުގރައިދޫ 

ކެޔޮދޫ  ޢަބްދުލްމުޣުނީ،  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  އަޙްމަދު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އަދި   ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް، ހޯރަފުށި 

ޢަބްދުލްޙަކީމް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( `. މިއަދު  هللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އި  ޝަހީމް 

މި ކޮމިޓީއަށް ތި އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވަޑައިެގންދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީެގ އެންމެ ބޭފުޅުންެގ ނަމުގައާއި އަދި 

ދަންނަވަން. އެނގި  ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް  ވަރަށް  ނަމުަގއި  ޖަލުަގިއ  އަޅުަގނޑުެގ  އައްސޭރި  ފަދައިން  ވަޑައިަގންނަވާނެ 

ދިރާސާކުރަމުންދާ   ކޮމިޓީން  މި  ުގޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނަކާ  ލިބިފަިއވާ  ކޮމިޓީއަށް  ޕެޓިޝަން  މި  ފަރާތުން  ގައިދީންެގ 

އެ  އަދި  ނުލިބޭތީއާއި  ައދި  ޖަވާބު  މަޢުލޫމާތުތަކުެގ  ބައެއް  ހުރި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބެހޭޮގތުން    ކަންކަމާ 

ގައިދީންެގ ފަރާތުން ައޅުަގނޑުމެންނ ހަމައަށް ެގނެސްފަިއާވ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު ނިންމާނުލެިވެގން  
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ައޅުަގނޑުމެން މި   ތި ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ އެ މަޢުލޫމާތުތައް އޮޅުންފިލުވަން. މި ވަުގތު 

ޖަމީލު ޫމސާ / ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ  هللا ޢަބްދު؛ ން ހާޒިރުެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ ކޮމިޓީއަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ފަރާތު

ބޯޑުެގ   ޕެރޯލް  އަދި  ަމސައްކަތްކުރަްއވާ، ރިޝްމާ ނަސީމް.  ފުލްޓައިމްަގއި   / ފައްާވޒު  މުޙައްމަދު  ރައީސް،  ނައިބު 

ޗެ  / ޢަލީ  ފައުޒިއްޔާ  ތިްއބެވީ  ހާޒިރުެވވަޑައިެގން  ކޮމިޓީއަށް  ވަުގތު  މި  މާޒިޔާ ފަރާތުން  އަރޕަރސަން، 

ޢަބްދުއްސައްތާރު / މެންބަރު، ޢަޘްމަތު ޖަމީލު / މެންބަރު، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މުޙައްމަދު ޠަލާލް އަދި ޚަދީޖާ  

ައޅުަގނޑު   ފަދައިން  އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ޝުކުރުދަންނަވަން.  އެއްފަހަރު  އަދިވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެންމެ  ހާފިޒާ. 

ފާހަަގކު ވެސް  ޖަލުތަކުެގ  ކުރިން  ޚާއްޞަކޮށް  ދިރާސާކުރަމުންދާ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ރެްއވިހެން، 

އަޅުަގނޑުމެން   ދަނީ.  މި  ދިރާސާކުރަމުން  ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަރާތުން  ގައިދީންެގ  ތިއްބެވި 

ށް، އެ ކުށްވެރިންެގ ވާހަކަތަްއ ައޑުއަހާ ލިބިފަިއ  ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުަގއި އެ ޖަލުެގ ކުށްވެރިންނާ ެވސް ބައްދަލުކޮ

ޚާއްޞަކޮށް   ވާހަކަތަކުން،  ބޭފުޅުންެގ  ެއ  އެބަހުރި.  ކަންބޮޑުވުންތަްއ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  މަޢުލޫމާތުތަކުަގއި  ހުރި 

ބޭފުޅު އެ  ކްލެމެންސީއަށް  ނުވަތަ  ޕެރޯލަށް  ދިޔައީ،  އެނިގެގން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކަތަކުން  ން  ކުށްވެރިންެގ 

ބުނޭ   އެބަ  ާގނޫނުަގއި  މުއްދަތުގައި،  އޮންނަ  ކަނޑަެއޅިފައި  އެ  އެއަށް    90ހުށަހަޅައިެގން  ތެރޭަގއި  ދުވަސް 

ވެސް   މުއްދަތު  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  ލިޔުމަކުން  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ޖަވާބުދާރީވެ، 

ކު ފަހަރަށް  ބައެއް  ދާއިރުަގއި  ވާހަކަ  ފަހަނައަޅައިެގން  މަޙުރޫމްވެފައިވާ  ޙައްޤުތަކުން  އެ  ލިބެންޖެހޭ  ށްވެރިންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑުއިިވެގންދިޔަ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ކޮިމޓީ ފްލޯރއަށް ހުޅުވާލަން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ެއ  

ނޑު އިހަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ  ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފްލޯރ ހުޅުވާލާނަން. ފުރަތަމަ އަޅުަގ

ނައިބު ރައީސްެގ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްުވން އެދެން. ތިބޭފުޅުންެގ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޮބައިތޯއާ މި 

ކަންކަމުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. ބަންގިއަށް މެދުކަނޑާލާފަިއ ބަންިގއަށްފަހު އިނޭގތޯ/  

ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ތަރުތީބުން ނޯޓުކޮށްލާނަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )

ޢަބްދު ޝުކުރިްއޔާ.  ފަރާތުން  هللا އާދެ!  ބޯޑުެގ  ކްލެމެންސީ  އަރުވަން،  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މޫސާއަށް  ޖަމީލު 

އަދި ތިޔަބޭފުޅުން ކުރައްވަނީ ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ  ؟ ފުޅުންެގ ދަުއރަކީކުށްވެރިންެގ އެ ޝަކުވާތަކަށް ކޮބައިތޯ ތިޔަބޭ

ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުން  ެއ  ނުވަތަ  ބަރީޢަވުމަށް  ކުށުން  އެ  ކުށްވެރިއަކު  ދަށުން  ކްލެމެންސީެގ  މިދެންނެވި 

މެންބަ ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އުސޫލުތަކެއްތޯ  ކޮން  ެގންުގޅުްއވަނީ  ރުންނަށް  ލިޔެކިޔުންތަކުަގއި 

 ސާފުކޮށްލަދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު.  
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  ކަދެއްކެވުން: ވާހަޖަމީލު މޫސާ هللا ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް، ޢަބްދު

ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ނައިބު ރައީސް. ކުރެއްވި ސުވާލުެގ    ،ޖަމީލު މޫސާهللا ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ޢަބްދު

ޖަވާބުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ކްލެމެންސީ ާއއި ޕެރޯލް ނިޒާމަކީ ތަފާތު ދެ ނިޒާމެއްކަން. އަދި އޭެގ މަޤްޞަތުތަްއ  

 ބަޔާންކުރާ  ަވނަ މާއްދާގައި  119ވަނަ މާްއދާެގ )ބ( އާއި އަދި    2ވެސް ތަފާތުކަން. ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ާގނޫނުެގ  

ެއީއ   މަސްއޫލިްއޔަތަކީ  ނެރުމުެގ  އަހުލުވެރިކޮށް  މުޖުތަމަޢުއަށް  އަހުލުވެރިކުރިކޮށް،  ގައިދީން  މުޖުތަމަޢުއަށް  ޮގތުން 

ދޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަޔާންކުރާޮގތުން  އެ  މާނަ  ލަފްޒީ  އޭެގ  ކްލެމެންސީއަކީ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް.  ނިޒާމުެގ  ޕެރޯލް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި. ކްލެމެންސީެގ މަޤްޞަދުތަކަކީ   2ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަޮއވޭ  ލީނިއަންސީއެްއ. ެއކަން ާގނޫނު 

ޞިއްޙީ   އޭނަެގ  ނުވަތަ  ފަރުވާއަކަށާ  ކުރަމުންދާ  އޭނަ  އަދި  ވަުގތަށާއި  ހާލަތާއި  ހުރި  އޭނަ  އުމުރަށާއި،  އޭނަެގ 

ލީނި  ދޭ  އޭނައަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލައި  ކަންކަމަށް  މިފަދަ  އަޅުަގނޑުމެން ސަބަބުތަކަށާ،  މީަގއި  އަންސީތަކެއް. 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހުރި. މިީއ    25ވަނަ ާމއްދާަގިއ،    24ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ާގނޫނުެގ  

ރު ވަރަށް ިގނަ އިދާރާތަކެްއެގ ަމއްޗަށް ބިނާެވެގން ައޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް. އެހެންވީމަ، ބަެއއް ފަހަ

ދުވަހުެގ ތެރޭ ރައީސަށް އިލްތިމާސް ދިރާސާކޮށް، ބަެއއް އިލްތިާމސްތަކުެގ ޖަވާބު ނުފޯރުވި    90ތި ވިދާޅުާވޮގތަށް  

ަގއި ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބުތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ  20،  2019ހުރެދާނެ. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުެމންެގ މި މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން 

ތަޢާރަފު ކުރެވި، ޭއެގތެރެއިން ިގނަ އިލްތިމާސްތަކަކަށް ޖަވާބު ދެވިފައި ހުރިކަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ައއު އުސޫލުތަކެއް  

އާއި އަދި އަޅުަގނޑުމެން ދީފައިާވ    29ފާހަަގކުރަން. މި ވަުގތު ފެންނަން އޮތް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ކްލޯސް  

ޖުމުލަ   ލި  486ލަފައާއެކުަގއި  މަޢާފް  އަދި  ލުއިތަކާއި  އެކި  ސުވާލެްއ  ގައިދީއަކަށް  އިތުރު  މެންބަރުންެގ  ބިފައިވޭ. 

 އޮެވއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިއަށްދާނަން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޖަމީލު. އަޅުަގނޑު ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ފަރާތުން މި ވަުގތު ޗެއަރޕަރސަން އިންނެވީމަ އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީއަށް  

  ތިބޭފުޅުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުެގ ތަޢާރަފެްއ ދެއްވުން.  ވަރަށް ރަނަގޅު

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާޕެރޯލް ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަން ފައުޒިްއޔާ ޢަލީ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    14/ 2013ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ާގނޫނުަގއި އޮންނަ ޮގތުން ާގނޫނު ނަންބަރު:  

ާގނޫނުެގ   ޕެރޯލްެގ  ތެރެއިން   27ޖަލުތަކާއި  މީހުންެގ  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމް  ޖަލުަގއި  ދަށުން،  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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ރައްކާތެރިކަން  މުޖުތަމަޢުެގ  މީހުން  ނިމިފައިވާ  ތަންފީޛުކޮށް  މިންވަރެއް  ަވކި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މުއްދަތު  ޙުކުމުެގ 

ކަނ ޓަކައި  އަހުލުވެރިކުރުމަށް  މުޖުތަމަޢުއަށް  ޮގތެްއެގމަތީން  ދަށުން ނުެގއްލޭނެ  ޕެރޯލްެގ  ޝަރުތުތަކާއެކު،  ޑައެޅޭ 

ޓަކަިއ   ލިބިދިނުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  ިގނަ  ވީހާެވސް  އިންސާފުވެރިކަާމއެކު  ހަމަހަމަކަމާއި  ފުރުޞަތު  ދޫކުރުމުެގ 

މުއައްސަސާއެއް ހިމެނޭޮގތަށް އެކުލެވިފައި އޮންނަ ބޯޑެއް ޕެރޯލް ބޯޑަކީ. އޭެގތެރޭަގިއ    9މަސައްކަތްތަކާ ުގޅުންހުރި  

ޖެނެރަލް މުއަ އެޓަރނީ  ދެން،  ެއޑިޔުކޭޝަނުން.  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ިމއީ  އަޅުަގނޑު  ހިމެނޭޮގތުން،  އްސަސާތައް 

އޮފީހުން ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނީ ލަފާ ދެއްވާ ބޭފުޅަކު ހުންނަވާ. ދެން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  

މިނިސްޓްރީ ހަމަ  ދެން،  ހުންނަވާ.  ބޭފުޅަކު  ހަމަޖައްސަވާފަިއ    ސަރވިސްއިން  ބޭފުޅަކު  ހަމަ  ވެސް  ހެލްތުން  އޮފް 

ހުންނަވަނީ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު. ދެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ެވސް ހުރޭ އިނޭގތޯ. ދެން، 

ބޭފުޅަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން  އަމިއްލަ  ދެން،  ބޭފުޅަކު.  ހުންނަާވ  އެމް.ސީ.އެސްއިން  ހުރޭ.  ވެސް  އޮފީހުން  ކު  ޕެރޯލް 

ހުންނަވާ. ެއއީ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނުން. ދެން، ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރެއް ހުންނަވާ. ެމޑިކަލް ޑޮކްޓަރއެްއ ހުންނަވާ.  

ބޭފުޅުންެގ މައްޗަށް ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީައކީ. ދެން، މިދެންނެވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން    9މި  

ެގ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި ނުދިނުން އަޅުަގނޑުމެން ބޯޑަށް މި ހުށަހެޅެނީ. ދެން، ޕެރޯލްއަށް ހުށަހެޅޭ މީހުންނަށް ޕެރޯލު

މިޮގތަށް ބޮޑަށް ކޭސްތައް ހުށަހެޅޭއިރުަގއި މި ހުށަހެޅެނީ ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކުެގ، ވަރަށް ިގނަ މުއައްސަސާތަކުން  

އް ނަާގ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް  ވަރަށް ިގނަ ޑޮކިޔުމަންޓުތަކާ އެކީަގއި. ދެން، އެއަށް ފުދޭަވރެއްެގ މުއްދަތެ 

އެބައި މި ބަލަހައްޓަވަނީ އެމް.ސީ.އެމް، ޕެރޯލްެގ އޮފީހުެގ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން. އެހެންވީމަ، އެ ތަފުސީލުކޮށްދެއްވަން  

 ެއ އަޅުަގނޑު ހަމަ ސެކްރެޓޭރިެއޓުން ބޭފުޅެއް އިންނެވީމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ބޯޑަށް

ޑޮކިއުމަންޓުތަކާިއ   ުމއައްސަސާތަކުެގ  ިގނަ  ވަރަށް  މިދެންނެވި  އަންނައިރުަގއި  ކޭސަސްތައް  ބޭފުޅުންެގ  ހުށަހެޅޭ 

އެ   އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭ.  ެވސް  އިންޓަރިވއު  ބޯޑުެގ  ދެން  އަންނަނީ.  ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  އެކީަގއި 

ައޅުަގނޑުމެން   ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ެއޮގތުން ޑޮކިއުމަންޓުތަކަށް  ދެން،  ކުރިއަށްެގންދަނީ.  އިންޓަރިވއު  ބޯޑުެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ހަމަ އަންނަ ިގނަ، ހަމަ ހުރިހާ ކޭސަސްތަކަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ހަމަ 

ދަތިތަކެއް ެވސް  އެޓެންޑުކުރަން، ބޯޑު ބޭއްވޭ މިންވަރަކުން. ދެން، ައޅުަގނޑުމެންެގ ބޯޑު ބާއްާވއިރުަގއި އެބަ ހުރި  

އެހެންނަމަވެސް،   ދައްޗެއް.  ދިމާވާ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަނުވުން  ކޯރަމް  ތެރޭަގއި  ދަތިތަކުެގ  އެ  އިނޭގތޯ. 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ިގނަ ބޯޑުތަކެްއަގއި މީޓިންގ ބާްއވާ ހަމަ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ  

އަޅުަގނޑު ހަމަ  ދެން،  މީހުންނަށް  އޮންނަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ  ފޯރުކޮށްދެން.  ފުރުޞަތު  އެ  މެން 

އަޅުަގނޑުމެން ޕެރޯލް ބޯޑުަގިއ އަދި ކުރާ މަސަްއކަތެއް ހަަމ ސުލޫކީ މިންަގނޑު ކަނޑަެއޅުމާއި، ޕެރޯލްަގއި ހުންނަ 
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މިންަގނޑުތަކެއް މިކަހަލަ  ބަދަލުެގނައުމާއި،  މުއްދަތަށް  ކަނޑައެޅޭ  ެގންުގޅެން.    މުއްދަތުަގއި  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

ެވސް   ކަނޑައަޅަނީ  މީހެްއކަން  ފުރިހަމަކޮށްފަިއވާ  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ޝަރުތުތައް  ޕެރޯލް  މީހަކީ  ހުންނަ  ޕެރޯލްަގއި 

 ބޯޑުން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަމުންެގންދާ މަސައްކަތަކީ. އިތުރު ސުވާލެއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . އަދި އިތުރު ބޭފުޅަކު ތަފުސީލުކޮށްދެްއވާނެއޭ ިވދާޅުވީމަ.  ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޚަދީޖާ ހާފިޒާ  ސެކްރެޓޭރިއޭޓުޕެރޯލް ބޯޑުެގ 

ޕޮލިހުަގއި  ބަލަން.  އުޅޭތޯ  މައްސަލައެްއ  ޕީ.ޖީަގއި  މިއޮންނަނީ  ތެރޭަގއި  އިންފޮމޭޝަންތަކުެގ  ހޯދާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ހޯދަންޖެހޭ   އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުން  ހަމަ  ހޯދަންޖެހޭ.  ވެސް  ރިޕޯޓު  ަގޟިްއޔާ  އަދި  ބަލަން.  ުއޅޭތޯ  މައްސަލަެއއް 

އެ ޕޮލިހުން  ޖެހޭ  އިތުރުން  ޭއެގ  އަދި  ޕީ.ޖީން  އެްއޗެއް.  ހޯދަން.  ރިޕޯޓެއް  އަންގައިދޭ  ލެވެލް  ރިސްކު  މީހާެގ   

ދުވަސްވަރު ނަާގ މީހެްއެގ ކުށުެގ ރެކޯޑް    20އާންމުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ކުށުެގ ރެކޯޑް ސާފުކުރާއިރު އާންުމޮގތެްއަގިއ  

ޮއތީ ފައިލްނުކުރެވި  މައްސަލަ  މަރުޙަލާަގިއ  ކޯޓު  ޙާލަތްތަކުަގއި  ބައެއް  ދެން،  މައްސަލަ ސާފުކުރަން.  މީހާެގ  އެ  މަ 

ޕެންޑިންގެވެގން އެއަށްވުރެ ދިުގ މުއްދަތެްއ ވެސް ނަަގއިެގން އެބަ ދޭ. ދެން، ޕޮލިހުން އަޅުަގނޑުމެން ކުށުެގ ރެކޯޑު  

  30ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް. ދެން، ރިސްކު މި ލިބެނީ    14ދުަވސްެގ މުއްދަތެއް އެބަ ނަާގ،    14ނަަގން އާންމުކޮށް  

. ައޅުަގނޑުމެން މި ހުރިހާ އެްއޗެއް ހޯދުމަށްފަހު ރިސްކަށް މި ފޮނުވަނީ. ެއއީ މި ޕޮލިހުެގ އަދި  ދުވަހުެގ މުއްދަތަކުން

ރިސްކަށް   އަޅުަގނޑުމެން  ފުރިހަމަވީމަ  އެ ޝަރުތު  ވާތީވެ،  ކަމަށް  އެީއ ޝަރުތެްއ  ނެތުން  މައްސަލައެްއ  ޕީ.ޖީެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓު  ޤަޟިއްޔާ  އިތުރުން  އޭެގ  ދެން  ކްރިމިނަލް ފޮނުވަނީ.  ކޯޓުން.  ކްރިމިނަލް  ލިބެނީ  އަދި   

ކޯޓުތަކުން   10ކޯޓުން   ރަށްރަށުެގ  އަދި  ލިބެން.  ރިޕޯޓު  ޤަޟިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަާގ  ދުވަސްވަރު 

އެހެންވީމާ،   ލައްވާ.  ގައިދީައކު  އެ  ނޫނީ  ފެމެލީ  ޖެހެނީ  މި  ހޯދަން  ރިޕޯޓު  ަގޟިްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ ިގނަފަހަރު ބޯޑާ ހަމައަށް އަންނައިރު ވެސް.   އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޤާމާ  ނަމާިއ  ެއބޭފުޅެއްެގ  ހިއްސާކުރަްއވާއިރު  މަޢުލޫމާތު  ެވސް  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  ކޮމިޓީަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

އަޅުަގނޑު   ދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑު  ދެންނެވުމަށް  މި އެްއކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހުޅުވާލާނަން  ފުރުޞަތު  ވަުގތު  މި 
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ހޯދާލުމަށް  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކުެގ  ބަެއއް  ހުރި  ކުރިމަތިކުރުވަން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ 

  ޓަކައި. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ޢަބްދުލްމުޣުނީ، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޕެޓިޝަނާ ުގޅިެގން ހޯދާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވުމަށް 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުެގ އޮކްޓޫބަރު މަހު  ވަޑައިެގންދެއްވި ފަރާތްތަކަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ  

ބޭނުންވާކަމަށް   26 މަޢުލޫމާތުތައް  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއްކޮށް،  މަޢުލޫމާތުތައް  އަޅުަގނޑުެމން  ދުވަހު  ވަނަ 

ޔާރަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ފެންނާތީ އަޅުަގނޑުމެން އަްއސޭރި ޖަލަށް މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކުރިން. އެ ކުރި ޒި

މަޝްވަރާކޮށް   އަޅުަގނޑުމެން  ަގއިދީންނާއެްއކޮށް  ބައެއް  އަދި  ބޭފުޅުންނާއި  ސީނިއަރ  އޮފިސަރުންނާއި  ޖަލު 

ޓަކައި.  ހޯދާލުމަށް  ައސްލު  މައްސަލައިެގ  އުޅޭ  މި  ދިމާވެެގން  އަދި  ދަތިތަކާއި  ހުރި  އެބޭފުޅުން  ވާހަކަދަްއކާލިން 

ރެުވނު ބައެއް ނުކުތާތަކުެގ ތެރޭަގއި ޚާއްސަކޮށް ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ބޯޑާ ހަމައަށް އެ ގައިދީން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކު

ކާޑު   އައި.ޑީ  ިވޔަސް،  ކަމުަގއި  ފުރުން  ފޯމު  ފާހަަގކުރި.  ަގއިދީން  އެ  ވާހަކަ  ހުރަސްތަކެްއެގ  ިގނަ  ހުރި  ދިއުމަށް 

ވިޔަ ކަމުަގއި  ނުކުރެވުން  އައު  ކާޑު  އައި.ޑީ  ެވެގން  ޤަޟިއްޔާ  އެކްސްޕަޔަރ  އެ  ިވދާޅުވިހެން  ތި  އަދި  ސް 

ނިމުނުޮގތުެގ ރިޕޯޓު ހޯދުން ކަމުަގއި ވިޔަސް، ެއކަހަލަ ކަންތައްތައް ހޯދުމުަގއި އަދި މި ަމޢުލޫމާތު ހޯދައި، އެ ފޯމު 

ށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ޕެރޯލް ބޯޑާ ހަމައަށް ެގންދަން ހުރި ދަތިތަކުެގ ވާހަކަ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ޚާއްޞަކޮ

ެވއްޖެްއޔާ ޝަރުތު ހަމަވޭ. ާގނޫނުތައް ވަރަށް   ފާހަަގކުރެވުނު ކަންތައްތައް. އެތާ ތިބި ިގނަ ގައިދީން ބުނާޮގތުަގއި 

ރަނަގޅަށް ދަސްކޮށްެގން އެ ބޭފުޅުން ތިބީ. ާގނޫނުތައް ވަރަށް ރަނަގޅަށް، ވަރަށް ފަރިތަކޮށް ދަސްކޮށްެގން ތިބީ އެ  

 ހަމަ މިވެނި ޤަޟިއްޔާ މިވެނި ނަންބަރެްއެގ މިވެނި ާގނޫނެއް ިމވެނި ތަނަކުން  ބޭފުޅުން. އެ ގައިދީން އެބަ ިވދާޅުވޭ

އުނދަޫގތަްއ، ޚާއްޞަކޮށް ިމ ފޯމު ފުރާފައި އެ ޕެރޯލް   ތިމަންނަމެންނަށް މި ހަމަވެއޭ. އެކަމަކު ވެސް ދާން މިހިރަ

ތެރޭަގއި ެއބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެޭވ، އެ  ހަމައަށް ފޮނުވަން ހުރި އުނދަޫގތަްއ. ެއއީ އެންމެ ބޮޑެތި އުނދަޫގތަކުެގ   ބޯޑާ

ބެލީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތަްއތައް  ކުރެވިދާނެ  ޙައްލުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެ  ކަންތަްއތައް.  ފާހަަގކުރެވޭ  ގައިދީން 

އަމިއްލަ   އަދި  ކޮށްދެވޭ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ޮގތުަގއި  ވިދާޅުވާ  އޮފިސަރުން  ޕްރިޒަން  ބެލިއިރު 

ފޮނުވަންާވ ހައިސިއް އެ  ފުރުމަށްފަހު  ފޯމު  އެ  އެބަހުރި  މަސައްކަތްކޮށްދީފައި  އޮފިސަރުން  ބައެްއ  ވެސް  ޔަތުން 

ނެތި  އުސޫލެއް  ކަހަލަ  އެްއެވސް  ނެތި،  ސިސްޓަމެއް  ކަހަލަ  ެއްއވެސް  އެތާ  ވެސް  އެކަމަކު  ފޮނުވުން.  ހިސާބަށް 

އެ އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ފާހަަގކުރެވިފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކިހިނެްއ    ދާކަމަށް  ކިހިނެއް  ތިބޭފުޅުން  ެއއީ  ކަންތައް 
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ކަމެއްތޯ ަގސްތުކުރާ  ތިބި  ؟ ހެންޑްލްކުރަން  އެތާ  ގައިދީން،  ކުދިން،  ތިބޭ  ހަމަވެފައި  މީހުން    300ދުވަސް  އެތާ 

އަހަރާ ދެމެދުެގ    45އަހަރާއި،    35އަހަރާއި،    18ތިބިއިރު، އެތަނުން ހަމަ ކުދިންނޭ ކިޔާވަރަށް ިގނަ މީހުން ތިބީ.  

ދިން ިގނައީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ މުޖުތަމަޢުއަށް އަނބުރާ ީވހާވެސް ައވަހަށް ެގންނަންޖެހޭނެ ބައެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު  ކު

ަގބޫލުކުރަނީ. އެއީ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލާފައި ތިބި ބަެއއް ނޫން އެތާ އަްއސޭރިޖަލުަގިއ އެ ތިބެނީ. އެހެންވީމާ،  

ހު ަގއިދީންނަށް  އެ  ކުދިންނަށް،  މަސައްކަތްކޮށްލެވޭތޯއެ  ކިހާވަރަކަށް  ޙައްލުކުރުމަށް  ދަތިކަން  ބުނާ  މި  އަދި  ؟ ރި 

ވިދާޅުެވއްޖެ އުނދަޫގތަކެއް ހުރި ކަމަށް ޕޯޓަލް. ހަމައެކަނި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކަމަށް އެ ލިބެނީ ފަސޭހައިން. އަތޮޅު 

ނަކީ ބެލެނިެވރިންނަށް އެހާ އެއްބާރުލުން  ތެރެއިން ލިބެން ހަމަ އެއްވެސް ކަހަލަ އުސޫލެއް ނެތް. އެ ބައެއް ގައިދީން

މަސައްކަތްތަކެއްތޯ   ކޮންކަހަލަ  ޙައްލުހޯދަން  ދިއުމަށް  ދާ  އެ  ނުލިބިެގން  އެ  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ބައެއް  ދެވޭނެ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ޕެރޯލް ބޯޑާ ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން، ޕެރޯލް ބޯޑުން އަދި ހަމަ ފާހަަގކޮށްފި ؟ ކުރެވެނީ

ދަލުވުންތައް ބާއްވާ ވާހަކަ. އެކަމަކު ބާއްވަން ވަރަށް ުއނދަުގ ވާހަކަ. ކޮންކަމެްއަގއިތޯ އަސްލު އުނދަޫގެވެގން  ބައް

ބައްދަލުވުން ނުބޭްއުވމުެގ ސަބަބުން އެތައް ބަިއަވރު ގައިދީންނެއް ޝަރުތު ހަމަވެފައި އެ ލިބެންޖެހޭ ލުިއ  ؟ އުޅެނީ

ހޭދަކުރަ ދުަވހެއް  އެތައް  ޖަލުަގއި  މި  ނުލިބި  އަސްލު  ނޫން.  ކަމެއް  ަގބޫލުކުރާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހުމަކީ  ން 

އޮންނަންވާ   ބައްދަލުވުންތައް  ބޯޑު  ތިބޭފުޅުންެގ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ެއއީ.  ެވސް  ޝަކުވާައކީ  މަިއަގނޑު  ޕެޓިޝަނުެގ 

ހަމައަ އަޅުަގނޑުމެންނާ  ކަންތައް  މި  ސަބަބުން  ދިއުމުެގ  ދިުގލައިެގން  ނުބޭްއވި  މި  ދުވަސްތަކުަގއި  އަންނަން  ށް 

ޖެހުނީ. ތިބޭފުޅުންނަށް އެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ަގިއދީން ަގބޫލުކޮށްެގން އެ ަގއިދީން މިތަނަށް، މި މަޖިލީހަށް  

ަމއިަގނޑު ސަބަބަކީ   އެ ޝަކުވާ ފޮނުވަން މި ޖެހުނީ. ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ ނުބޭއްޭވ، ބޯޑު ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވޭ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ކޮބައިތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޕެރޯލް ބޯޑަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަން ފައިޒިްއޔާ ޢަލީ

ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޯޑު ބައްދަލުވުން މިހާތަނަށް ވެސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ހަމަ ބޭއްވިފައި ހުރީ  

ނުބޭްއވި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަނުވެެގން  ކޯރަމް  ހަމަ  އެބަހުރި  ބައްދަލުވުން  ބައެއް  އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ. 

އެ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަކީ  ހުރިހާ  ެއއީ  ުމއައްސަސާތަކުަގިއ  އެބަދޭ.  އެކި  ބޭފުޅުން.  މަސައްކަތްކުރައްާވ  ތަންތާަގއި  ކި 
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ސަބަބުން  ހަމަނުވުމުެގ  ކޯރަމް  އެހެންވީާމ،  ބޭފުޅުން.  މަސަްއކަތްކުރައްވާ  ބިޒީކޮށް  ވަރަށް 

ވޭތުވެދި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ.  ދަނީ  ިމ  ނުބޭްއވިެގން  ެވސް  ބައްދަލުވުން  އަހަރު  ޔަ 

ހަމަނުވެެގން    49އަޅުަގނޑުމެން   ކޯރަމް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޭއެގތެރެއިން  އިނޭގތޯ.  ބޭއްވިން    15ބައްދަލުުވން 

އިނޭގތޯ   މައްސަލަ  ކޯރަމްެގ  ދަންނަވާޮގތަށް  މި  ހަމަ  ެއއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ދިޔަ.  ނުބޭްއިވ  ބައްދަލުވުން 

 ލަެއއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމަލެއްނުވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވަނީ. އިތުރު މައްސަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ 

)އޯފް މައިކުަގއި ވާހަކަދެއްކެުވން( މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައް ެއއީ.  

ނުބޭއްވެނީ ބައްދަލުވުން  ސަބަބު  ؟ ކީްއވެެގންތޯ  ެގންދާއިރު،  ރިޕޯޓު  މި  ފްލޯރއަށް  މަޖިލީހުެގ  ިމ  ައޅުަގނޑުމެން 

ހިމެނޭ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނެގން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މަޖިލީހުަގއި  

ނުބޭއްވެނީ ބައްދަލުވުން  ކީއްެވެގންކަން  ކޮންމެވެސް ؟ ޖެހޭ.  ހަމަނުވާން  ކޯރަމް  ހަމަނުވަނީ.  ކޯރަމް  މަިއަގނޑު، 

އިެގން ެއދާ ދިއުން އަސްލު، އަސްލު  ބައްދަލުުވން ނުބޭއްވޭ، ދިުގލަ ؟ ސަބަބެއް ދިމާވާނެތާ. ހާޒިރުނުވަނީ ކީއްެވެގންތޯ

 ؟ ސަބަބު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮއވޭތޯ އަދަދެއް  ވަކި  ކޯރަމް  ރިޔާސަތުން.  ިމ  ؟ އަޅުަގނޑު  ވެސް  މަޖިލީހުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް 

 6މެންބަރުން ނޫނީ    5މްތަކެއް އެބަ ހުރޭ. ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި  ކޮމިޓީއަށް ނިސްބަތްކުރަންޏާމު ތަފާތު ކޯރަ

މެންބަރުންނަށް ވުރެ މަދުނޫން    4މެންބަރުން ތިބެެގން ނޫނީ ފާސްނުކުރެވޭ ޮގތަށް އެބަހުރި. ބައްދަލުވުމެއް ފަށަން  

ބޭ ތިޔަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުެގންދެވޭ.  ކުރިއަކަށް  ޖަލްސާއެއް  މި  ތިބިއްޔާމުން  ވިދާޅުވީަމ  އަދަދެއް  ކޯރަމޭ  ފުޅުންެގ 

ތިއްބަވާ   އެބަ  އޮންނާނެނޫންތޯ.  ކޯރަމަކީ  9އަދަދެއް  ކޮބައިތޯ  އެހެންނޫންތޯ.  ބޭފުޅުން  ؟ ބޭފުޅުން.  ކިތައް  ކޯރަމް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ހަމަވެެގންތޯ ތިބޭފުޅުންނަށް ޖަލްސާއެއް ތި ބޭްއވެނީ

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަން ފައިޒިްއޔާ ޢަލީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ހަމަވަނީ    9ޝުކުރިއްޔާ.  މި  ކޯރަމް  އިނޭގތޯ.  ތިއްބަަވނީ  މެންބަރުން    5މެންބަރުން 

އިންޓަރވިއު   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނިންމޭނީ.  ޮގތެއް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިއްބަަވއިެގން 
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ޮގ  3ކުރިއަށްެގންދެވޭ   ެވސް.  ިވޔަސް  ތިބިކަމުަގިއ  ނިންމޭނީ  މެންބަރުން  ތިއްބަވަިއެގން.    5ތެއް  މެންބަރުން 

އަދި    5އެހެންވީމާ،   ވެސް  ިވޔަސް  އިންޓަރިވއުކުރިކަމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހާޒިރުނުވާ  މެންބަރުން 

ވަޑައިނުެގންނެވޭތީ   ބޭފުޅުންނަށް  ހަމަ  ދަންނަވާހެން  ިމ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ.  އިނޭގތޯ.  ނުނިންމޭ  ޮގތެއް 

 އަކީ އިނޭގތޯ.   މައްސަލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު މާޒިޔާ ޢަބްދުްއސަްއތާރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

އަޅުަގނޑަކީ މާޒިޔާ އިނޭގތޯ. ޕެރޯލް ބޯޑުެގ އޭ.ޖީ އޮފީސް ތަމްސީލުކުރަނީ އަޅުަގނޑު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ  

ތި ފާހަަގކުރެްއވި ފުރަތަމަ ސުވާލު އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ޕެރޯލް ބޯޑުން ވެސް ަގބޫލުކުރަން ގައިދީންނަށް ވަރަށް  

 ލުމުަގއި. އޭެގ އެންމެ ބޮޑު އިޝޫައކީ ާގނޫނުަގިއ މިހާރު ބަޔާންކުރާޮގތުން ބައިވަރު ދަތިތަކެއް އެބަ ހުރި ފޯމުތައް

އެހެން   ލާން.  ފޯމު  ގައިދީައށް  އެ  އޮންނަނީ  މި  ބަރޑްން  އެ  ނޫނިއްޔާމުން  އޮނަރސް  އެ  ވެއްޖެއްޔާމުން 

ވީނަ ބަލައިލިކަމުަގއި  ނޫނީ  ބަލައިލާއިރުަގއި،  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ޕެރޯލްެގ  ޖުރިސްޓިކްޝަންތަކަށް  މަެވސް 

ސިސްޓަމަކީ ވަރަށް އޮޓޮމޭޓެޑް ޕްރޮސެސްެއއް. އެީއ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެ ޒިންމާ ނަާގނެ ޕެރޯލްެގ އެ  

ކަނޑައަޅާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ މީހާއަށް ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު ދީ އޭނަ މުޖުތަމަޢުއަށް ނިކުތީމަ މޮނިޓަރ ކުރަން. މިހާރު  

ބޯ ޕެރޯލް  އައު  ޢައްޔަނުކުރެއްިވ    2019ޑު  އަޅުަގނޑުމެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހިސާބުަގއި  އެޕްރީލް  މާރިޗް، 

ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން ޕެރޯލް ަގާވއިދު ވެސް އެމް.ސީ.ެއސް އާއި ުގޅިެގން އިޞްލާޙުކޮށްފައި މިހާރު ވާނީ ގެޒެޓު  

ކަރެކް  މޯލްޑިވްސް  މަްއޗަށް،  އެމް.ސީ.އެސްެގ  ަގާވއިދުަގއި  ޕެރޯލް  ައއު  މަްއޗަށް  ކޮށްފަ.  ސަރވިސްެގ  ޝަނަލް 

އޮންނާނެ އެ ޒިންމާ ގައިދީައށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕެރޯލް ފޯމު ލުމުަގއި އަދި ޕެރޯލް  

ފޯމު ޕްރޮސެސްވެެގން ދެން ތި ވިދާޅުވާހެން ޕެރޯލް ބޯޑާ ހަމައަށް އައުުމަގއި. ދެން އަންފޯޗުނޭޓްލީ އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ސީދާ އެމް.ސީ.އެސް ތަމްސީލުކުރަްއވާ ފަރާތެއް މި ވަުގތަކު ނެތް. މިބޭފުޅުން މި ތިއްބެވީ ޕެރޯލް ބޯޑުެގ    އެކީގައި

ކީްއެވެގންތޯ.  ހަމަނުވަނީ  ކޯރަްމ  ސުވާލަކީ،  ދެވަނަ  ދެން،  ަވޑަިއެގން.  ކެޕޭސިޓީަގއި  މެންބަރުންެގ  ކެޕޭސި، 

ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ދާއިމީ މެންބަރުން ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި ޕެރޯލް ބޯޑާ މި އޮންނަ މައިަގނޑު ޑިސްޓި ންކްޝަނަކީ، 

އެބަ ތިއްބަވާ ޢަްއޔަނުކުރަްއާވފައި ތިއްބަވާ. ެއކަމަކު ކްލެމެންސީ، ސޮރީ. ޕެރޯލް ބޯޑަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވޒީފާެގ  
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އެއް. ދެން،  މަސްއޫލިއްޔަތުެގ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން ނަަގންޖެހޭ އެޑިޝަނަލް ޒިންމާއެްއ، ނޫނިްއޔާ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

ވެސް  ބޭފުޅުންނަކީ  ހުރިހާ  ތިއްބަވާ  ބޯޑުަގއި  ޕެރޯލް  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވާޮގތަކީ  މި  މީަގއި 

އެހެންވީމަ،  ބޭފުޅުން.  އަދާކުރައްާވ  މަޤާމުތަކެއް  ިއސް  ވަރަށް  އަރިހުަގއި  އެމްޕްލޯއީސްެގ  އަިމއްލަ  އެބޭފުޅުންެގ 

މީޓިންގއަ  އިމްޕޯޓެންޓު  ކުލެޝްާވޮގތަށް  މިސާލަކަށް  ނުދެއްވި  ވިސްނުން  އެހާ  ެއމްޕްލޯޔަރ  ަވުގތު  އެ  ކަށް، 

މީޓިންގ  އެ  ނޫނީ  ދޫކޮށްލައްވާފައި،  ޒިންމާ  ޕްރައިމަރީ  އެބޭފުޅުންެގ  ނޯވޭ  އެބޭފުޅުންނަކަށް  ތާވަލްކުރެވުނީމަ 

ވަޑައިެގންނެވޭކަށް.   ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  އެޓެންޑްނުކުރަްއވާ  ެއއަށް  ނޫނިއްޔާމުން  ހަމަނުވާން  ފަސްކޮށްފައި  ކޯރަމް  އެއީ 

މިހާރު  ަގވާއިދު  ހިންާގ  ބޯޑުެގ  ޕެރޯލް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އިޝޫައކީ.  އެއް  މައިަގނޑު  އެންމެ  އެންމެ  ދިމާވާ 

ވިދާޅުވާ   އެ  އޮންނާނެ.  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  ވީނަަމވެސް،    5އަޅުަގނޑުމެން  ކަމުަގއި  ނެތް  ކޯރަމް    3މެންބަރުންެގ 

އި  ކޮމިޓީއަކުން  ތެރެއިން  މެންބަރުންެގ  ޕްރޮސެސްެގ  ޕެރޯލްެގ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ކުރިއަށްެގންދެވޭޮގތަށް.  ންޓަރވިއުތައް 

ގައިދީއާ އިންޓަރވިުއކުރާ ކުރުމަކީ މިއީ ފުދޭވަރަކަށް ޓައިްމ ކޮންސިއުމިންގ ކަމެއް. އެީއ އަޅުަގނޑުމެން ަގއިދީއަށް  

ން މި ކުރާ ސުާވލުތަކަށް ޖަވާބުދީ ަގއިދީެގ  މި ފުރުޞަތުދެނީ ސީދާ ޕެރޯލް ބޯޑަށް އަިއސް، ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު

ހުރި އިޝޫެއއް، ެއއީ މިސާލަކަށް އޭނަެގ ޑިޓެންޝަންެގ ިއޝޫ ކަމެްއަގިއ ވިޔަސް ނޫނިްއޔާމުން މެޑިކަލް ކަމެްއަގިއ  

ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމަ،  ތިލަކުރަން.  ހަމައަށް  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ކަމެއް  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކުރަން  އޭނަ  ވިޔަސް 

ޑޮކްޓަރަކަށް  ހު ތިމަންނަ  ދުވަސްވެއްޖެއޭ.  ިގނަ  ވަރަށް  ދަްއކަން  ޑޮކްޓަރަށް  ތިމަންނަ  މިސާލަކަށް  ބަލާފައި  ންނާނެ 

ނުދެއްކޭ ބުނެފިއްޔާމުން ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ސަމާލުކަމަށް ެއކަން އަިއއްސިްއޔާ ޕެރޯލް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް އަޅުަގނޑުމެން  

މާ، ކޯރަމްެގ މަްއސަލައިަގއި ހައްލަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ދެ އެކަންކަން ބަލާފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީ

ެގނައުން.   މެންބަރުންތަކެއް  ދާއިމީ  ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  އިޞްލާޙުކޮށްެގން  ާގނޫނު  ޮގތަކީ  ެއްއ  ޮގތެއް.  ެއއް  ޮގތުންކުރެ 

ސެޕްޓް ފަހަރެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަނެއް ޮގތަކީ މަލްޓިސެކްޓޯރަލް މި އޮންނަ ޕެރޯލް ބޯޑު ނޫނިއްޔާމު، ބޯޑުެގ ކޮން

ވަކި   ވެސް  ވިޔަސް  ޑިޕާޓްމަންޓަކުން  ަވކި  އޮޓޯމޭޓެޑް  ިމ  ތެރެއިން  އެމް.ސީ.އެސްެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދޫކޮށްލާފައި 

މިންަގނޑަކަށް ފައްތާފައި ކުރިއަށްެގންދާ ެއްއޗެއް. އެހެންެވްއޖެއްޔާމުން ވާނެ ޮގތަކީ މިސާލަކަށް ާގނޫނުަގއި އެ ބުނާ 

އެމް.ސީ.އެސްެގ  ސެ ތަންފީޛުވީމަ  ވިޔަސް  ެއއްބައި  ތިންބައިކުޅަ  ިވޔަސް،  ެއއްބައި  ދެބައިކުޅަ  މުއްދަތު  ންޓެންސްެގ 

ކްރަިއޓިރިާއ   ފެތޭތޯ  ކްރައިޓީރިއާއަށް  މި  އޭނަ  އޯކޭ،  ބައްލަާވނީ  ޑިޕާޓްމަންޓަކުން  ކަނޑަޅާފަ.    3،  2،  1ވަކި 

ފުރިހަމަކޮށްފަ ރިހިބިލިޓޭޝަން  މި  ވަންޏާމުން އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ނުވާކަމުަގއި  ރިސްކެްއ  މުޖުތަމަޢުއަށް  އަކީ  އޭނަ  އި 

އޭނައަށް ދޫކޮށް ޕެރޯލް ްގރާންޓުކޮށްފައި ޕެރޯލްެގ ދަށުަގއި އޭނަ ހުންނަ މުއްދަތުަގއި، ސޮސައިޓީަގއި އޭނަ ހުންނަ 
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މައްސަ ކޯރަމުެގ  އިނޭގތޯ  މިއީ  ހަމަޖެއްސުން.  ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ  މޮނިޓަރ  އޭނަ  ދެން މުއްދަތުަގއި  ލަިއަގއި 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތަކީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ސަލީމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ހޯރަފުށި  

 ދާއިރާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ެވސް މި ހުށަހެޅުނު ޕެޓިޝަނާ ުގޅިެގން ޖަލަށް ދިޔަ ޓީމުެގ  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކުެގ  ފާހަަގވި  މި  ޕެޓިޝަނުން  އަސްލު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިމެނޭ.  ތެރޭަގއި 

ތަޖުރިބާކު ަގބޫލުކުރެވޭ.  އަމިއްލައަށް  ާވހަކަތަކެއްކަން  ރަނަގޅު  ހުރީ  ޕެޓިޝަންަގއި  ކަންތައްތަކުން  ހަމަ  ރެވުނު 

ބޮޑެތި   ހަމަ  އަދިވެސް  އެބަހުރި  ލިބުމުަގިއ  ބޭސްފަރުވާ  އެބައޮތް.  ޖަލުަގއި  މަްއސަލަ  ތޮއްޖެހުމުެގ  އޭެގތެރޭަގއި 

މަށް އެ މީހުންނަށް އެބަ ހުރި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ދަތިތަކެއް. ދެން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ޙުކުމް ލުއިކުރު

ކްލެމެންސީ   ބޯޑާއި  ޕެރޯލް  އަދާކުރައްވަނީ  މި  ދައުރެއް  މުހިންމު  އެންމެ  މިކަމުަގއި  ޮގންޖެހުންތަކެއް.  ބޮޑެތި  ހަމަ 

މި ބޯޑު  ބޯޑުން. އަޅުަގނޑުމެން މި ދެ ބޯޑުން ސާފުކުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރުަގއި، ޕެރޯލް ބޯޑުން މި ވިދާޅުވަނީ  

ޮގތުން   މެންބަރުންނަކީ ސަރުކާރުެގ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުަގިއ    9މެންބަރުން މީަގއި ތިއްބަަވއޭ. ެއ    9އެކުލެވިެގންވާ 

ވަރަށް ބިޒީކޮށް ުއޅުްއވާ މުހިންމު ބޭފުޅުންތަކެކޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްަގއި ބައްދަލުވުން ބާއްވަން  

ބޭއްވިއްޖެއްޔާ ދެން އަންނަ ހަފުތާއަށް އަނެއްކާ ލަސްކުރަނީއޭ. ެއ އަނެއްކާ ވެސް އަނެްއ  ދަތިތައް އެބަ ދިމާވޭ. ނު

ނިޒާމުަގއި   މި  ނިޒާމެކޭ.  އުޅޭ  ހަދަިއެގން  އަމިއްލައަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މި  ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ބުރާސްފައްޗަށް. 

ޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ތި ދަްއކަވާ އެްއވެސް ވާހަކަފުޅަކީ  ެގއްލުންވަނީ ޙައްޤުތަކަކުން މަހުރޫމްވެފައި ހުރި ގައިދީއެއް އިނ

ަވރަށް ހަމަ އިޙްތިރާމާއެކީަގިއ އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ   ަގބޫލުކުރެވޭނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫން.  ގައިދީއެްއެގ ނަޒަރުން 

މަޙުރޫމުވޭ. ޙައްޤުތަކަކުން  ިގނަ  ވަރަށް  އޭނައަށް  ހުންނައިރުަގއި  ބަންދުަގއި  ގައިދީއަކު  ިގނަ   އިނޭގތޯ.  ވަރަށް 

ބައެްއެގ އެހީތެރިކަމާއި އެކީަގއި ނޫނީ ދެން އޭނައަކަށް ކަމެއް ނުއެއް ކުރެވޭނެ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން  

ބައެްއ    9ޖެހޭނެ. މި   ކަމެއްތޯ.  ކޮން  ގައިދީއަށް  ހަމަނުވީމަ ދެން  ކޯރަމް  ޭއެގ  އުފައްދައި،  މެމްބަރުންެގ ނިޒާމެއް 

ވެ ޖަލުން ނިކުންނައިރު ވެސް ޕެރޯލް ބޯޑުން ވެސް އަދި ކްލެެމންސީ ބޯޑުން ވެސް ޖަވާބު މީހުން އެ މުއްދަތު ހަމަ
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ނުލިބި އެބަ ހުރޭ. މި ޙައްޤު ތެދު ހަމަ މި ދަންނަވަނީ. ައޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އެބަ ހުރި އެ ޑާޓާ. ައޅުަގނޑުެގ  

އިދީންެގ ޙައްޤުތަްއ ެގއްލެމުންދާތީ މި ވާހަކަ  ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، މިހެން މިކަން ދިމާވުމާ އަދި އެކަމުެގ ސަބަބުން ަގ

ދަންނަަވއިފިންތޯ ނިޒާމު ؟ ވަޒީރަށް  ެގނެސް  މިކަން  ސަމާލުކަމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އިތުރުން  އޭެގ  އަދި 

ކުރެވިއްޖެތޯ މަސައްކަތްތަކެއް  ރަނަގޅުކުރަން  އިނޭގތޯ. ؟ މިއަށްވުރެ  މި މައްސަލަ  އެބަޮއތް  ބޯޑުަގއި ވެސް  ދެ  މި 

ބަލައިލުމުން  އެ ބަލައިލި  ައޅުަގނޑުމެން  ސުވާލަކީ،  ދެވަނަ  ސުވާލު.  ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑުެގ  އެ  ހެންވީމަ، 

ތަފާތުކުރުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ފެނޭ ޖަލުަގއި. ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި ވީ.ައއި.ޕީ ޚިދުމަތް އެބަ ދެއްވާ. ހަމަ އެްއ  

އްދާ މީހުންނާ މެދުަގއި ބޮޑެތި ތަފާތުކުރުންތަކެއް ެގންުގޅުްއވަނީ ކޮން ާގނޫނެްއެގ ދަށުން ކުށް ސާބިތުވެެގން ޖަލަށް ވަ 

އެއްބަޔަކު ހަމަ ސިމެންތި އަށީަގއި ނިދާފައި، ދިން އެއްޗެއް ކަިއފައި، މީދާ އެރިއްޔާ މީދާ، ؟ ާގނޫނީ ހުއްޖަތަކުންތޯ

ބޭ ެގންނާނީ.  ދައްކަން  ޑޮކްޓަރަށް  އޭނައަށް  ބޭނުމިއްޔާ  ކުރަފި،  އެރިްއޔާ  ބަލީަގިއ  ކުރަފި  އޭނަ  ނޫނިއްޔާ  ނުން 

ހުންނަން ޖެހޭނީ. އަނެއް ބަޔަކަށް މޫދަށް އެރެވޭ. ސްވިމިންގ ޕޫލަށް އެރެވޭ. ބޭނުން އެްއޗެއް ކާން ލިބޭ. ކުޅިވަރު 

 ކުޅެވޭ. މި ތަފާތު މި ެގންނަަވނީ ކޮން ާގނޫނީ ހުއްޖަތަކުންތޯ އަޅުަގނޑު ބޭނުން ސުވާލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ޚަދީޖާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

ފާހަަގކުރެއްވި ދެވަނަ ސުވާލަކަށް ައންފޯޗުނޭޓްލީ އަޅުަގނޑަކަށް   ދެންމެ  މާޒިޔާ އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި 

ޖަވާބެއް ނޭރުވޭނެ. އަޅުަގނޑު މިއީ އެމް.ސީ.އެސްެގ މީހެްއ ނޫން. ަގއިދީން ޖަލުަގއި ެގންުގޅޭ ކޮންޑިޝަންސްއާއި  

ޙައްޤުތަ  އިނާޔަތްތަކާއި  ލިބޭ  ޖަާވބު  ގައިދީންނަށް  ުގޅޭ  ސުވާލުތަކާ  ެއ  ސުވާލު،  ކަންކަމަށް  އެ  ހިފެހެއްޓޭޮގތާ  އް 

ތިބޭފުޅުންނަށް އެރުވޭނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްެގންހެން.  

އިނޭގތޯ   އެއްބަސް  އަޅުަގނޑު  އޮތީ،  ދަންނަވަން  ޮގތުން  ޖަވާބެްއެގ  ސުވާލުެގ  ތި  ފުރަތަމަ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ފާހަަގކުރެްއވި ކަންތަކާ. އަޅުަގނޑު ގައިދީއަކަށް ވެެގން އަޅުަގނޑު ޖަލުަގއި ހުރި ނަމަވެސް އެ ފްރަސްޓްރޭޝަންސް 

ަގބޫލުކުރަން.   ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިކަމަށް  މައްސަލަތަކެއް  އެފިޝިއަންސީެގ  ހުންނާނެ.  ވެސް  އަޅުަގނޑުެގ 

އަދިެވސް ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ެއއް ޙަޤީޤަތަކީ ޕެރޯލް ބޯޑު މި ބިނާަވނީ ޕެރޯލްެގ މުޅި ނިޒާުމެގ،    އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން

ކަންތައްތަކެއްެގ   ބައިވަރު  ވަރަށް  ހިމެނޭ  ނިޒާމުަގއި  މުޅި  ސަރވިސްެގ  ކަރެކްޝަނަލް  ނޫން.  ނިޒާމެއް  ޕެރޯލް 
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ރުކުރުުމެގ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައި މިއޮތީ ކޮމިޝަނަރ  މައްޗަށް. ާގނޫނުަގއި ޕެރޯލްެގ ނިޒާމު ފުރިހަމައަށް ހިނާގތޯ ކަށަވަ

ބޯޑުެގ   ޕެރޯލް  ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  މިނިސްޓަރަށް.  ހޯމް  އެާއއެކީަގިއ  ހަމަ  ޕްރިޒަންސް.  އޮފް 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުެގ ތެރޭަގއި މި ހިމެނެނީ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޯޑުެގ ޗެއަރ ވެސް ފާހަަގކުރެްއވިހެން، ޕެރޯލް 

ކަ ޕެރޯލް  އެ  ބުނާތީ  ފުރިހަމަވާކަމަށް  ޝަރުތުތަކެއް  ނޫނިއްޔާމުން  ފުރިހަމަވީމަ  ޝަރުތުތަކެއް  ކަންތަކާއި  ނޑައެޅޭ 

ޮގތުެގމަތީން ދޭނީތޯ، ނުދޭނީތޯ.   ެއއްޮގތްވާ  ާގނޫނާއި  ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު  މީހާއަށް  ހާޒިރުކުރެވޭ  ފޯމާއި،  ލާ  ބޯޑަށް 

ޕަރފޯ އޭނާ  މުއްދަތުަގއި  ޕެރޯލްެގ  ކޮމްޕްލީޓް  ނޫނިއްޔާމުން  ޕެރޯލް  އަކީ  އޭނަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޮގތަށް  ހުރި  މްކޮށްފައި 

ޕެރޯލް   އޭނަެގ  ވެއްޖެއްޔާ  ޚިލާފު  ޝަރުތުތަކާއި  ކަނޑައެޅޭ  ނޫނިއްޔާމުން  ބަލާނީތޯ  ކަމުަގިއ  މީހެއް  ހުރި  ކޮށްފައި 

ކަން ބަލާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަންނައިރު  މި  ގައިދީއަކު  ހަމައަށް  ބޯޑާ  ޕެރޯލް  ކޮމިޓީެގ  ބާޠިލުކުރާނީތޯ.  ވެސް  ތައްތައް 

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލާނަން. ހަމައެކަނި ާގނޫނުަގއި މި ބުނާ ވަކި މިންވަރެއް ތަންފީޛުވުެމްއ  

ނޫން އޭަގއި މި ހިމެނެނީ. ޕެރޯލް ބޯޑުން ބަލަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ މި ޕެރޯލްެގ ދަށުަގއި މި ދޫކުރެޭވ  

 ކޮމިއުނިޓީއަށް ނޫނިއްޔާމުން ސޮސައިޓީ ރިސްކަކަށްވާ މީހެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގައިދީ ައކީ

ޓަކައި އަދި އޭނަައކީ ރިހިބިލިޓޭޓް ވެފައި ހުރި މީހެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ެގންުގޅެން 

ޕޮޒިޓިވް އޭނަ މަސްތުވާތަކެްއޗަށް  ފަރާތުން ޓެސްޓުކުރާނެ ވެފައި   މިންަގނޑެއް.  ޕެރޯލް އޮފީހުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ވޭތޯ 

 އޭނަ ޕެރޯލްެގ އެޕްލިކޭޝަނާ ެއކީަގއި. އޭނަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރިތޯ ބަލާނެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ުގޅުންހުރިތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކޮމިޓީން   މި  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ދެއްވަނީ  ތި  ޖަވާބު  ނޫން  ސުވާލަކަށް  އަޅުަގނޑުެގ  ނޫން.  ުގޅުންހުރިއެއް  ނޫން، 

ކަންތައްތަކަށް   ބައްލަވަންޖެހޭ  އޭަގއި  ނިޒާމު  ކްލެމެންސީ  ނިޒާމާއި  ޕެރޯލް  ަގބޫލުކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން 

ން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ސުވާލަކީ، މި ބޯޑުތައް ނުހިނގާ ބެއްލެވުމާމެދުަގއި ސުވާލެއް ައޅުަގނޑުމެން އުފައްދަނީއެއް ނޫ 

ތި ވިދާޅުިވ، ތިބޭފުޅުންެގ އަމިއްލަފުޅު ވާހަކަތަކުންނާއި، ލިޔުމުން މިހިރަ މަޢުލޫމާތުން މި އެފިޝަންޓު  ؟ ނޫންތޯއޭ

އްދަލުވުންތަްއ  ސިސްޓަމެއް ނޫނެއް ނޫންތޯއޭ މި ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑުެމން އެތަނަށް އެއްޗެއް އެޕްލަިއ ކޮށްފައި، ބަ

ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވި ދިޔަ ކަމަށް. ދެން،   15ނު ބޭއްވި އެކެއް، ދޭން، ތިނެއް، ހަތަރެއް، ފަހެއް، ތި ވިދާޅުވި  
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ތިބޭފުޅުން  ިއންތިޒާރުަގއި.  ޖަވާބެއްެގ  މިހުރީ  އަޅުަގނޑު  ކުރަނީ.  މި  މިކަމެއް  ދުވަހު  އެއް  ހަފުތާއަކު 

މި ނިޒާުމ ނުހިނާގ ެގއްލޭތީ،  ަގބޫލުކުރަްއވަންތޯއޭ  ޙައްޤުތައް  ދިމާވާތީ އަދި ބައެއްެގ  މިޮގތަށް  މިކަން  ކަމަށް. އަދި 

މިކަން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މަތިން  އޭެގ  އަދި  ނޫނީ  ެގންނެވިންތޯއޭ.  އެކަން  ކަމަށް  ސަމާލު  މިނިސްޓަރުެގ 

އަޅުަގނޑު އެއީ  ޮގތަށް.  ބޭނުންވާ  ހިންަގން  ނުހިނާގކަން  މި  އަޅުަގނޑު  އެނިގވަޑައިަގންނަވާތޯއޭ  ސުވާލަކީ.  ެގ 

ބެހޭޮގތުންނެއް،   ކަންތައްތަކާ  ނިޒާމުެގ  އުފައްދަން  ނުެވސް  އަދި ސުވާލެއް  ނުކުރަން  ސުވާލެއް  ވެސް  ފަހަރެއްަގއި 

ތަފާތުކުރުން  ހަމަ  ސުވާލަކީ  ކުރި  އަޅުަގނޑު  ދެަވނައަށް  ދެން،  ބެހޭޮގތުންނެއް.  ކަންތައްތަކާ  ބައްލަވަންޖެހޭ 

ޅުން ބައްލަވަންޖެހޭ ކަމެްއ، ެއ ހަމަހަމަ ޮގތެްއަގއި ަގއިދީންނާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަކީ  ެގންުގޅުްއވާކަން. ތިބޭފު

ބޯޑަކުން   ެއއްވެސް  ބަލަހައްޓާ  ކަންތައްތައް  ބެހޭ  ކުށްވެރިންނާ  މި  އެންމެންެގ،  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ކަމަށް،   ނުބައްލަވާ  ކަމެއް  އެްއެވސް  ސުވާލު  އެކަހަލަ ޝަކުވާެއއް،  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވެއްޖިްއޔާ  ދެން 

 ބޭއްވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ސުވާލުަގއި އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ އެއްޗެއް ސާފުކަމަށް އަޅުަގނޑު ހީކުރަން.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މެންބަރު   މެންބަރު. މާޒިޔާ، އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  މި ކަންކަން ނުވެެގން،  ޝުކުރިއްޔާ  އެ ސުވާލު އުފައްދަނީ 

މި   ހަމައަށް  އިސްފަރާތްތަކާ  ނުވަތަ  ހަމައަށް  އިސްފަރާތާ  އެންމެ  ުގޅުންހުރި  މިކަމާ  ލަސްވެެގން  މަސައްކަތްތައް 

 މައްސަލަ ެގންޮގއްސަ އެްއވެސް ވަރެްއަގއި ވާނެތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢަބްދުއްސައްތާރުޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ  

ފަހަރު ވެސް. އެކަމަކު  ފުރަތަމަ  ހަމަ އެންމެ  ފަހުމުވެއްޖެ އިނޭގތޯ  ައޅުަގނޑަށް ސުވާލު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެ ިއޝޫއެއް ވަކިަވކިން ނަަގއިެގން ހޮލިސްޓިކް ޕިކްޗަރ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެންނާނެ.  

ޙައްލު  އަޅުަގނ  މައްސަލަ  ކުރައްވަނީ  މަސައްކަތް  ތި  ވެސް  ތިބޭފުޅުން  މަސައްކަތް،  މި  ެވސް  ކޮމިޓީން  ޑުމެންެގ 

ކުރަްއވަން ކަމަށް ވާތީެވ، ައޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ބަލަނީ ވީހާ ވެސް ފުރިހަމަ މަންޒަރެއް ތިބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް 

އަޅުަގނޑުމެ އާދެ!  ޖަވާބަކީ،  ކުރު  އިނޭގތޯ.  އިނޭގތޯ. ެގނެސްދެވޭތޯ  ނުހިނާގ  ސިސްޓަމެއް  ަގބޫލުކުރާ  ވެސް  ން 

ކަމެއްހެން.   މުހިންމު  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދެނެަގތުމަކީ  ސަބަބުތައް  ނުހިނާގ  ސިސްޓަމް  އެކަމަކު 

ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ސީ.ޕީއަށް  ކުރީެގ  ދަންނަވާފަ.  ވާނީ  މިނިސްޓަރަށް  ފޯރަމްތަކުަގއި  އެކިއެކި  އަޅުަގނޑުމެން 

ދަންނަވާފަ.  ދަންނަވާ ވާނީ  ވެސް  ބައްދަލުވުންތަކުަގއި  އަދި  ލިޔުމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ސީ.ޕީއަށް  މިހާރުެގ  ފަ. 
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ތަނެއް ނޫން.   ލިބިފައި އޮތް  ބާރު  ބޯޑަކީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުެގ  ޕެރޯލް  އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން 

ތަނެއް ނޫން. ދެން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ދެވަނަ ޕެރޯލް ބޯޑަކީ ރިސޯސަސް އެލޮކޭޓުކުރުމުެގ ބާރު ލިބިފައި އޮތް

ސުވާލަކީ، ަގއިދީންނާމެދު ޙަޤީޤަތުަގއި ޢަމަލުކުރެވެމުން، މިއީ ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތަކުން ނޫން. 

ނޫނިއްޔާމުން   ޖަލުތަކުަގއި  މެދު  މި ދަންނަވަނީ. ގައިދީންނާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޕޭސިޓީަގއި  ޑިޓެންޝަން އަޅުަގނޑުެގ 

ޒިންމާއެއް.   ސަރވިސްެގ  ކަރެކްޝަނަލް  އޮފް  ިއސްޕެކްޓަރ  ބެލުމަކީ  ޮގތް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ތަކުަގއި  ސެންޓަރު 

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްެގ ަމއްޗަށް ވެސް އެ ޒިންމާ އޮންނާނެ. އެީއ ެއޗް.އާރު.ސީ.އެމްައކީ ރާއްޖޭެގ ނޭޝަނަލް ހިއުމަން 

އެހެންވީމާ އިންސްޓިޓިއުޝަން.  ހީވަނީ ރައިޓްސް  އަޅުަގނޑަށް  ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެހެން  ޖަވާބު   ،

ައޅުަގނޑު   ޖަވާބު  ސުވާލުެގ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުެގ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަދައްކަަވއިލެއްވީމަ.  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާ 

ދިނުމުގައި މަޢުލޫމާތު  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  މި،  ިގނަފަހަރަށް  ގައިދީންނަށް  ބޭނުން.  ކޮށްލަން  ވެސް  އެޑްއޯން   

މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. ަގިއދީންނަށް ިގނަ ފަހަރަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ާގނޫނުަގއި އެ ބުނާ މުއްދަތު  

ބަލާ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން  ެއެއއް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ެއކަމަކު  ވާނެއޭ.  އެލިޖިބަލް  ޕެރޯލްއަށް  ތިމަންނަ  ތަންފީޛުވީމަ 

އޭނައަކީ އިނޭގތޯ.  އެބަ  މިންަގނޑަކީ  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މީހެއްތޯ  ހުރި  ޕަރފޯމްކޮށްފައި  ކިހިނެއް  ޖަލުަގއި   

ައޅުަގނޑުމެންެގ   އިވެލުޭއޓުކުރުމަކީ  ނޫންތޯ  ނުވަތަ  ވޭތޯ  ރިސްކަކަށް  މުޖުތަމަޢުއަށް  އޭނައަކީ  ބިކޯޒް،  ބަލަންޖެހޭ. 

ފަހަރަ ިގނަ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ާވޮގތަކީ  މި  ދެން،  ވާތީ.  ކަމުަގއި  ނޫން  ޒިންމާއެްއ  ެވެގންނެއް  ރިހެބިލިޓޭޓު  ށް 

ޯއވަރ ކްރަުއޑިންގ   މި އަންނަނީއެއް. އެވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިޝޫެއއް ޙަޤީޤަތުަގއި  ގައިދީން ޕެރޯލް ބޯޑާ ހަމައަށް 

ވެސް.   ހިފުމުަގއި  ބޭނުން  ފުރުޞަތުެގ  ލިބިދޭ  މި  ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  ދޭން  ފުރުޞަތު  ެއ  ަގއިދީންނަށް  އަދި  ވެސް 

ކުރެވޭނެ.   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުއެއް  ބޭނުމެއް  އެހެން  ހަމަ  ބާރު  ާގނޫނީ  އޮތް  މި  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ާގނޫނުަގއާއި ޕެރޯލް ބޯޑުަގާއިއ، ޕެރޯލްެގ ަގާވއިދުަގއާއި އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ުއސޫލުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގ މަތިން 

ައދިވެ އެހެންވީމާ،  ބޭނުންކުރެވެނީ.  އެކަން  ބޭނުންވޭ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތަކުރާރުކޮށްލަން  ހަމަ  ެއއްފަހަރު  ސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އިނޭގތޯ.  އެބަހުރި  މަްއސަލަތައް  ބަިއވަރު  މައްޗަށް    400ރިސޯސަސްެގ  އަހަރެއްެގ  ފޯމު 

މުވަްއޒަފުން. ދެން، ސިސްޓަމެއް ނުހިނގާ   11އަންނައިރުަގއި ޕެރޯލް އޮފީހުަގއި މަސައްކަތް ކުރަން މިތިބެނީ އެންމެ  

ސީ.ޕީއަށް  އިނ މަތިން  ފަހަރު  އެކި  އަޅުަގނޑުމެ  އެކަން  ަގބޫލުކުރަން.  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަން  ޭގތޯ. 

ިމ   ލިޔެފިން.  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ސިޓީ  ިމނިސްޓަރަށް  ކޮށްދެްއވާށޭ.  އެލޮކޭޓު  ރިސޯސަސް  މި  ދަންނަވައިފިން، 

ސޯސަސް، ޕެރޯލް އޮފީސް ހިނާގތޯ، ޕެރޯލް ނިޒާުމ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ާގނޫނީ ޮގތުން ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ރި

ކޮމިޝަނަރ   ދެންނެވިހެން  ކުރިން ވެސް  އަޅުަގނޑު  އޮންނަނީ  މި  މަތިކޮށްފައި  ޒިންމާ  ކުރުމުެގ  ކަށަވަރު  ހިނާގތޯ 
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  އޮފް ޕްރިޒަންސް އަށާއި މިނިސްޓަރަށާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޗެައރ 

އޮންނާނީ  ވެސް  ަމޖިލީހަށް  ކޮމިޓީއެްއަގއި  އެހެން  ައޅުަގނޑުމެން  ކަންނޭނެގ.  ރަނަގޅުވާނެ  އެލަބަރޭޓުކޮށްލެްއވުން 

އަޅުަގނޑު   އެއީ  ހުރީމަ.  މައްސަލަތަްއ  ވެސް  މޮނިޓަރިންގެގ  ދަންނަވާފައި  އިޝޫސްތައް  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

 މިހާތަނަށް ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. 

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

ކޮމިޓީ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިަވުގތު   1:30ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުަގނޑު  ަގސްތުކުރަން.  ނިންމާލަން  އަޅުަގނޑު  ާވއިރު 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން އިނުގރަިއދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ވާހަކަ.   ނުބޭއްވޭ  ބޯޑު  ވިދާޅުވެްއޖެ  ތަފުސީލުކޮށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުން.  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މި  ލާޒިމުކޮށްފައި  ކުރަން  ކަމެއް  ކޮންމެ  ާގނޫނު  ވާހަކަ.  ހުރި  ޯގސްކޮށް  ކަންތައްތައް  ވާހަކަ.  ހަމަނުވާ  ކޯރަމް 

ބޯޑުަގއި، ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭްއވި ދާކަން ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ތިޔަ   އޮންނަނީ. މިހާ ހިސާބަށް ތި

އަންަގވާފަިއވާނެތޯ ެގނެސްފަިއވާނެތޯ؟ ބޭފުޅުން  މިކަން  ސަމާލުކަމަށް  ވަރަކަށް  އެްއެވސް  މަޖިލީހުެގ  ؟ ނުވަތަ 

ޑު ނުބޭްއިވެގން ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅަކު  އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކައަކީ ާގނޫނުން ކަނޑަައޅާފައި ހުންނަ ކަެމއް، ޕެރޯލް ބޯ 

އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާތީޭއ ކިޔާފަެއއް އަނެއް މީހާެގ ޙައްޤު ެގއްލިެގން ދާންޖެހޭ ޮގތަކަށް އޮެވެގން ދާން ޖެހޭނެ 

ންެގ  ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލެއްނުކުރަން. އަޅުަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން މިއަދު ވަޑަިއެގން ތި ތިއްބެިވ ބޭފުޅު

ހަމައެކަނި ޕެރޯލް ބޯޑުަގއި ނުަވތަ ކްލެމެންސީ ބޯޑުަގިއތޯ  ؟ ތެރޭަގއި ކިތަްއ ތާނަގއި އެބަ ަވޒީފާ އަދާކުރަްއވަންތޯ

 މިހާރު ތި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ތި ތިއްބަވަނީ. ޖަވާބެއް ދެްއވީމަ ދެން އަޅުަގނޑު އެހެން ސުާވލަށް ދާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލީޕެރޯލް ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަން ފައުޒިްއޔާ ޢަ

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ކުރަނީ  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  އިނޭގތޯ  ޝުކުރިއްޔާ 

އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އަޅުަގނޑަކީ  ބޯޑުަގިއ.  ދެން،  ނުކުރަން.  މަސައްކަތެއް  ތަނެއްަގއި  އިތުރު  އެޑިޔުކޭޝަންަގއި. 

  ޕެރޯލް ބޯޑަށް. އެކި މުައއްސަސާތަކުން މީހުން ކަނޑައަޅާފައި ތިބޭއިރު.  އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފަިއ ހުންނަ މީހެއް
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠަލާލް 

ޖަލުގެ  މާލެ  މިވަުގތު  އަޅުަގނޑު  ޠޮލާލް.  މުޙައްމަދު  ޑީ.އެސް.ޕީ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް   ބޯޑުތަކުަގއި  ބައެއް  އެހެން  އެމް.ސީ.އެސްެގ  އަދި  ވެސް  ބޯޑުެގ  ޕެރޯލް  އޭެގއިތުރަށް  ދެން،  ޑައިރެކްޓަރ. 

 ވަރަކުން އެހެން ބޯޑު ތަކުަގއި ެވސް ބައިވެރިވަމުން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތް ކުރަން އެބަ ހަމަ. ވަުގތު ވީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު ޢަޘްމަތު ޖަމީލް 

އަޅުަގނޑަށް ކިޔަނީ ޢަޘްމަތު ޖަމީލް. ދެން، އަޅުަގނޑު ބޯޑުަގއި މި ތަމުސީލުކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  

މި   އަދާ  ވަޒީފާ  ދެން،  އަމިއްލަ އެފެއާޒް.  އެހެނިހެންވެސް  އަދި  ޮގތުަގއި.  ލެކްޗަރއެއް  އެމް.އެން.ޔޫަގިއ  ކުރަނީ 

 މަސައްކަތްތަކާއި އަދި އެމި ޖަމުޢިއްޔާތަކުެގ މަޤާމުތައް ވެސް އަދާކުރަން އަޅުަގނޑު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

އަޅު އިނޭގތޯ.  މާޒިޔާ  އަޅުަގނޑަކީ  އަޅުަގނޑަކީ  ވަކީލެއް.  ާގނޫނީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  އޮފީހުަގއި  އޭ.ޖީ  ަގނޑަކީ 

ކުޑަކުދިންެގ އަނިޔާތައް ބަލާ ކޮމިޝަންެގ ކޮމިޝަން މެންބަރެއް ވެސް މެ. ދެން، ހަމަ ފުރުޞަތު ދެއްވައިފިއްޔާމު  

 ވޭތޯ ބަލާނަން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ޖަވާބެއް އެރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ސެކްރެޓޭރިއޭޓު ޚަދީޖާ ހާފިޒާ

 އަޅުަގނޑަކީ ލާންސް ކޯޕްރަލް ޚަދީޖާ ހާފިޒް. އަޅުަގނޑު ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ސެކްރެޓޭރިއޭޓު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 

ފަރާތުން.  ސީ.އެސް.އޯސްެގ  ެއއީ  އެސޯސިއޭޝަން.  ސްކަުއޓް  ތަމުސީލުކުރަނީ  އިބްރާހީމް.  މުޙައްމަދު  އަޅުަގނޑު 

 އަޅުަގނޑަކަށް އާންމުކޮށް ބާްއވާ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމާމެދު އެްއވެސް ދަތިކަމެއް ނޯވޭ ިއނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބަރު...ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެން
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  ހަކަދެްއކެވުން: ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ފުލް ޓައިްމ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފައްވާޒް ވާ

ޮގތުަގިއ މިވަުގތު މި މަސައްކަތް   ައޅުަގނޑު ފުލްޓައިމް މެންބަރެއްެގ  ައޅުަގނޑު މުޙަްއމަދު ފައްވާޒް.  ޝުކުރިއްޔާ. 

 ކުރަނީ ހަމަ ކްލެމެންސީ ބޯޑުަގއި.  

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ޓައިްމ މެންބަރު ރިޝްމާ ނަސީމް ވާ  ފުލްކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ 

ޮގތުަގއި   މެންބަރެއްެގ  ޓައިމް  ފުލް  ކުރަނީ  މަސައްކަތް  ިމ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ނަސީމް.  ރިޝްމާ  އަޅުަގނޑު 

 ކްލެމެންސީ ބޯޑުަގއި.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލް މޫސާهللا ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް ޢަބްދު

ޖަމީލު މޫސާ. ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ފުލް ޓައިމް  هللا އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޢަބްދު

 މެންބަރެއްެގ ޮގތުަގިއ، ނައިބު ރައީސްެއްއެގ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މަސަްއކަތް  ރަނަގޅުކުރުމަށް  ކަމެއް  ވާހަކައަކީ،  މިއުޅޭ  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް.  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ 

ިވޔަސް،   ރައްޔިތަކަށް  ދިެވހި  އެހެން  އަދި  ވިޔަސް  ގައިދީއެްއ  އެ  އިނޭގތޯ.  ބޭނުންވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަން 

ާގނޫނާއި   ކަމެއް  އޮންނަ  ލާޒިމުކޮށްފައި  ާގނޫނުެގ  ާގނޫނުން  އެ  މީހާއަށް  ައނެއް  ކުރުމުން  އެ  އެްއޮގތަށް  ަގވާއިދާ 

ޝަކުާވ   ގައިދީންެގ  ހުރިހާ  އެ  ދިޔައިރުަގއި  ޖަލަށް  ައއްސޭރި  އަޅުަގނޑު  ލިބެނީ.  މި  ރައްކާތެރިކަން  ހިމާޔަތާއި 

އް. ކުށްކުރެވޭނެ ކޮންމެ އެބަހުރި. ފޯމެއް ނުލިބިެގން، އައި.ޑީ ކާޑެއް ނުލިބިެގން، ެއހެންކަމެއް... ެއއީ ދިވެހި ރަްއޔިތެ

ލިބެންޖެހޭ  ރަްއޔިތަކަށް ވެސް  އެހެން  އަދި  ގައިދީއަށް ވެސް  އެ  ާގނޫނުން  އެހެންނަމަވެސް،  އިންސާނަކަށް ވެސް. 

ދެކެނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ވާޖިބެއް  ބޭފުޅުންެގ  ތިބޭ  މަޤާމުތަކުަގިއ  ޒިންމާދާރު  ެއ  ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަކީ  ޙައްޤު 

ައކީ، ބޯޑު ނުބޭއްވި މި ބޯޑަށް ނުހިނަގންޏާމު އެ ނުހިނާގ ޮގތް ދިރާސާކުރެވިފަިއ، ހުރި ދަތިތައް އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކަ

ދިރާސާކުރެވިފަިއ، މިއަށް ބަދަލެއް ެގންނަ ކަމަށް ވަންޏާމު އެ ބަދަލެއް ެގނައުމަށް ތިބޭފުޅުންެގ ސީ.ޕީ އާއި ނުވަތަ  

ބޭފުޅުން ހުރިހާ  ެވެގން މަޝްވަރާކުރެވިފައި،  ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ނުވަތަ ކަރެކްޝަންއާ،  ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް   

ނުވަތަ   ފާހަަގކުރެވިފައި  ނުކުތާތައް  ކަންތައްތައް،  ރަނަގޅުކުރަންވީ  ނުވަތަ  ސިފައިަގއި  ރިޕޯޓެއްެގ  ހިސާބަށް  މިހާ 

ޑުތައް ޢައްޔަނު  ާގނޫނަށް ެގންނަށްޖެހޭ ބަދަލެއް ހުރެއްޖިއްޔާ ެއކަން ފާހަަގެވފައި، މިހާ ހިސާބަށް އެބަހުރިތޯ، ތި ބޯ



 2021ފެބްރުވަރީ   16               ވަނަ ބައްދަލުވުން  3ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

19 

 

ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްކާ  މަހުަގއި  އަންނަ  ދެން  އަބަދު،  ެވއްޖެތޯ.  ދުވަހެއް  ކިހާ  މިހާރު  ކުރިފަހުން 

ިގނަފަހަރު   ރާއްޖޭެގ  މި  އެއީ  ބަސްތައް.  ތި  ހަމަ  ސޭމް،  ހަމަ  ވިދާޅުވަނީ  ހަމަ  ދަންނަވާއިރަށް  ތިބޭފުޅުންނަށް 

ޙައްލެއް ެއއަކަށް  ޮގތް.  ހިނާގ  ޒިންމާދާރުކަމާއެކީަގިއ  ކަންކަން  ޮގތަކަށް  ެގނެވޭނެ  ޙައްލެއް  އެހެންީވމާ،  ނުލިބޭ.   

މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު، ދަތިތައް އެބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ަގބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ،  

ރު، އެ މީހާ އެ ޮގޅީަގއި އިންނާކަށެްއ  އެ ދައްޗޭ ކިޔާފަެއއް އަނެއް އިންސާނާެގ ޙައްޤު ޮގސް އަހަރު ދޮޅު އަހަރުވާއި

ަގބޫލުކުރަން.   އަޅުަގނޑުމެން  ނޭދޭނެ.  އެ  ވެސް  އާއިލާެއއް  އެ  ވެސް  މީހާއަށް  އެ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު 

މުޖުތަމަޢު  މުޅި  އޭރުން  ަގއިދީައކު.  ނުވާވަރުެގ  ބޭނުން  ނެރެން  މުޖުތަމަޢުއަށް  ނުާވނެ  ނެރެެގން  މުޖުތަމަޢުއަށް 

ވެެގންދާނީ. ެއހެންނަމަވެސް، ާގނުނުން ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ތަރުތީބުތަކަށް އެކަން ހިނާގތޯ، ތިޔަ  ހަލާކުވެ ފަސާދަ

އެންީގމަތޯ، ރިޕޯޓުތަކަށްތޯ   ނުވަތަ ކަރެކްޝަނުން؟ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ފުޅަށް ބައްލަވާލަްއވަން ަވޑަިއެގންފިންތޯ ޖަލަށް

 ؟ ފިޒިކަލީ ތިބޭފުޅުން ޮގސް އެ ހާލަތު ބައްލަވައިފިންތޯ ބޯޑު ޢަްއޔަނުކުރުމަށްފަހު؟ ތިބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރައްވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވާނަން.  ޖަމީލް މޫސާއަށް ފުރުޞަތު އަރުهللا ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިަވުގތު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަމީލް މޫސާ هللا ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް ޢަބްދު

އަދި  ތި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި  ތިބޭފުޅުންެގ  ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން  މެންބަރު. އަޅުަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ކްލެމެންސީ ޓަކަިއ  ެގނައުމަށް  ޙައްލެއް  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ކުރުމަށް  ގައިދީންެގ  ހަރުދަނާ  މަސައްކަތްތައް  ބޯޑުެގ   

މަސަްއކަތް   ެގންނަށް  ބަދަލުތައް  ހެޔޮ  އެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ެއއްޮގތަށް  އިރުޝާދާ  ދެއްވާ  ތިބޭފުޅުން  ހަމަ  ޓަކައި، 

ކުރާނަން. އަދި މިހާރު ވެސް މި ެގންނަމުން މިދަނީ. އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންެގ ިވސްނުންފުޅަށް ެގނައުމަށް ޓަކަިއ  

ބޭނުން.  ހަމަ ދަންނަވަން  ފާހަަގކޮށްލަން،  އެއްޗެއް  ހަމައަށް  އ2018ާ،  2017،  2016،  2015،  2014،  2013   

އި އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ އިތުރަށް،  ގަ 2019ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިލްތިމާސް ފޯމުތަކަށް ބަލާއިރު،  

އެބައިން.    300 ލިބިފައި  އިތުރަށް  ފޯ  984ފޯމު  ގައިދީންެގ  އިލްތިމާސް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  މް 

ެގނެސް،   ބަދަލު  ުއސޫލުތަކަށް  މަސައްކަތްތަކާއި  ބުރަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޓަކައި  ެގނައުމަށް  ޙައްލެއް  މައްސަލަތަކަށް 

ބާކީަގއި މިއުޅެނީ   ބޯޑުަގއި  ކްލެމެންސީ  މިވަުގތު  ހަމަ ރަނަގޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވިފައި ވާނީ.    237އަޅުަގނޑުމެން 

އިލްތިމާސްއެްއ. ދެން، ދެވަނަ ކަމަކަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑުން ފޯމު ބާޠިލުކުރުމުެގ ުއސޫލުތަކަށް ވެސް ބަދަލު ެގނެސް،  
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ވަރަކަށް ފޯމު ކޮންމެ އަހަރަކަށް ބާޠިލު    290  250  ،350އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގިއ ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާއިރުަގިއ  

ަގއި ބާޠިލުކޮށްފައި މިއިނދީ ޖުމުލަ   2020އިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން  ، ވިްއސަށް ައއ2019ިއެބަކުރޭ. އަޅުަގނޑުމެން  

ފޯމު. މިއީވެސް ަގއިދީންނަށް އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުަގއި ހުންނަ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކުެގަގއި ހިފައިެގން    81

ނުމަށް ޓަކައި އުސޫލުތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެ އެްއޗެހިތަްއ ބޭރުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި، ެއ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދި

ބަދަލު ެގނެއްސްެގން ެގނެއްސަ ހުރި ބަދަލުތައް އިނޭގތޯ. ެއހުރީ. އެހެންވީމާ، ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

މިވަުގތު  އަދި  މިދަނީ.  ކުރަމުންނޭ  ެއްއޮގތަށް  ވެސް  ޚިޔާލާ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްތައް 

 މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި، ައވަސް ކުރުމަށް ޓަކަިއ ކޮންޓްރެކްޓުެގ އުސޫލުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ

ލިބިއްޖެ.   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިްއޔެަގއި  ަމސައްކަތުަގިއ،  ައއި  ކުރެވެމުން  ޓަކަިއ  ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފެއް  ހަތަރު 

މަސައްކަ ކުރެވޭ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކަންކަން  މި  ހަމަ. އެހެންވީމަ،  އިނޭގތޯ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ވެސް  ތްތައް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، ރަނަގޅު، ރިޕޯޓތައް އަންނާނީ ހަމަ ތިޔަހެން. އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކައަކީ ކްލެމެންސީ 

ކަރެ ބޯޑާިއ،  ޕެރޯލް  ބެލެހެއްޓޭތޯބޯޑާއި  ރިކޯޑު  އުޅޭޮގތް،  ަގއިދީން  ބައްލަވާތޯ  ކަރެކްޝަނުން  ނުވަތަ ؟ ކްޝަނާ، 

ބައްލަވަނީ ތިކަންތައް  ބޯޑުން  ކްލެމެންސީ  ފޮނުވީމަތޯ  ރިޕޯޓު  އެ  ހަމައެކަނި ؟ ކަރެކްޝަނުން  ގައިދީއާ  ނުވަތަ 

. ގައިދީންނާ ވާހަކަ ދައްކަމޭ ގައިދީން  ދެންމެ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކުން ައޅުަގނޑު މިހެން މިދެންނެވީ؟ ސުވާލުކޮށްެގންތޯ

ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ެގނެސްެގން. ޖަލުަގިއ ެއކަން ދިރާސާކޮށްފައި، އެ މީހުން މޮނިޓަރކުރެވޭ މެކޭނިޒަމެއް ޖަލުަގިއ  

 ނެތިެގންތޯ ގައިދީންނާ ހަމައެކަނި އެޮގތަށް ސުވާލުކުރަނީ. ާއދެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ  ޖަމީލްهللا ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް ޢަބްދު

ވާހަކައެްއ   ހާޒިރުކުރާ  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ނޫންކަންނޭނެގ ވިދާޅުވީ. ޕެރޯލް ބޯޑަށް ހާޒިރުކުރާ ވާހަކަ ކަންނޭނެގ. އެހެންވީމަ، އެ ބޭފުޅުން ކަންނޭނެގ ޖަވާބު  

 ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! ؟ ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
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ކްލެމެންސީ ބޯޑަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ ަގއިދީއާ އިންޓަރިވުއ  ؟ އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްެގންދަންތޯ މުޤައްރިރު

ހޭދަކުރާ   ޖަލުަގއި  ގައިދީ  ކަމަކަށް.  ހާޒިރުކުރާނެ  ައޅުަގނޑުމެން ކުރަން  ޓަކައި  ބެލުމަން  ޮގތް  ހޭދަކުރާ  މުއްދަތު 

ފާހަަގކޮށްފަިއ   ޭއަގިއ  އަންނާނީ.  ހަމައަށް  ބޯޑާ  އެ  ނަަގން.  ރިޕޯޓެއް  ކިޔާ  ރިޕޯޓު  ޕްރިޒަންސް  އޮފް  ޑިރެކްޓަރ 

ޕްރޮ ރިހެބިލިޓޭޝަން  ކަންކަން،  އަޚުލާޤީ  ެއކަން،  ވަންޏާ  ކުށެްއކޮށްފައިާވކަމުަގއި  ޖަލު  ގައިދީ  ްގރާމެްއ  ހުންނާނީ 

އޮފް   ޑިރެކްޓަރ  ޮގތުން  ޕޮއިންޓެްއެގ  ކޮންޓެކްޓު  ކްލޯޒް  އެންމެ  ގައިދީއާ  ދެން،  އެކަން.  ވަންޏާ  ކޮށްފައި  ފުރިހަމަ 

އޮޕީނިއަށް  އޭނަެގ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ފެންނަ  ކަމަށް  ހުރި  އިޞްލާޙުވެފައި  އޭނައަށް  ޕަރސެޕްޝަން،  ޕްރިޒަންސްެގ 

އަންނާ ހަމަައށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ކުރިން ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން،  ޖަވާބެއްެގ  ސުވާލުެގ  ދެވަނަ  ދެން،  ނެ. 

ޮގްއސަ  ދަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ޖަލަށް  ސީދާ  ހަމަ  ބާްއވަން،  ބޯޑުތައް  ކުރިން  ދިމާވުުމެގ  ހާލަތު  ކޮވިޑުެގ 

މުއަ އެހެން  މެންބަރުންނަށް  މެންބަރު،  ިއްއޒަތްތެރި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ސީދާ،  އްސަސާތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފަރާތުން  ބޯޑުެގ  ޕެރޯލް  އެކަމަކު  ެއކަށީެގންވޭ.  އޮތުން  ބާވެފައި  ފަހަރެއްަގއި  ިއިވއިިވ  ހާލަތު  ކޮވިޑު  ފަރާތުން 

ެގ ހާލަތު އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ފިޒިކަލް    19-ކަންނޭނޭގ މި ފާހަަގކުރެވުނީ ކޮވިޑްއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަދި އަލަށް

ދުކަނޑާލަން މަޖުބޫރުވި ސަބަބަކީ މި ބަލި މަޑުކަމާހެދި. ދެން، އޭެގކުރިން އަޅުަގނޑުމެން  މީޓީންގސްތައް ބާްއވަން މެ

ވާހަކަދަްއކަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޕްރޮކްސިމިޓީަގއި  މިހާ  ހަމަ  ަގއިދީންނާ  ޮގސް  ފިޒިކަލީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖަލަށް 

މި ގައިދީއެއް  ދަންނަވާލިހެން  ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  އޭރު  ތަފާތުކުރުންތައް އިނޭގތޯ.  ތިަމންނައަށް  ސާލަކަށް 

ެގންުގޅެއޭ، ތިމަންނަެގ މެޑިކަލް މިހާދުވަހެއް ެވއްޖެއޭ ތިަމންނަ އެދިެގން ޑޮކްޓަރަކަށް ނުދެއްކެއޭ. ެއކަހަލަ ކަންކަން  

ފާހަަގކޮށްފަިއވާނަމަ ހާލަތެްއަގއި  ފާހަަގކުރާނަމަ، ނޫނިްއޔާ އެްއވެސް  ހަމައަށް އެ ގައިދީ  ޕެރޯލް އަޅުަގނޑުމެންނާ   ،

މަތިން   އެކިފަހަރު  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ރަނަގޅުކުރުމަށް  އެކަން  ކަރެކްޝަންސްއަށް  މެދުވެރިކޮށް  އޮފީސް 

ބަލާފަ.  ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ހިނަގއިދިޔަޮގތް  އެކަން  ހޯދާ  ރެކޯޑްސްތައް  އެ  އަދި  އިލްތިމާސްކޮށްފަިއވާނެ. 

ޖަލުެގ ޑި ޕެރޯލް ބޯޑުން އިސްނަަގއިެގން  އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލިހެން  އެީއ  ޓެންޝަން ކޮންޑިޝަންސް 

ނުކޮށް   އެކަން  އަޅުަގނޑުމެން  މާނައަކީ  އޭެގ  ނޫން.  އޮތްކަމެްއ  ލާޒިމުކޮށްފައި  ާގނޫން  ބޯޑަށް  ޕެރޯލް  ބަލަން، 

އަޅުަގނޑުމެން ވަންޏާމު  އަިއސްފިކަމުަގއި  ޝަކުާވއެއް  ހަމައަށް  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ނޫން.  އެއަށް    ދޫކޮށްލަނީއެކޭ 

ާއއި   ސަރވިސަސް  ކަރެކްޝަނަލް  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  އެއީ  ޕްރޯއެކްޓިވްލީ  އެކަމަކި  އެޑްރެސްކުރަން. 

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްއާ ބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަން. ދެން، އެމް.ސީ.އެސްެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑަކަށް ޖަވާބެއް ނޭރުވޭނެ. ެއީއ  

 ޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުަގނޑު މިއީ އެމް.ސީ.އެސްެގ މީހެއް ނޫން އިނ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު

ދެންމެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުެވއްޖެ ފޯމުތައް ހުށަހަޅާފައި، ފޯމްތަކުެގ މައްސަލަެއއް ހުރެއްޖިއްޔާމު އެބަ، އަޅުަގނޑުެގ 

ގައިދީއަށް ެއ ފޯމުަގިއ މިސާލަކަށް ކުށެއް ހުރެެގން ބާޠިލުކުރާއިރުަގިއ ވާހަކަައކީ ކިހާ މުއްދަތެްއަގއި، މިސާލަކަށް ެއ  

ދެން، އަޅުަގނޑުެގ ފަހު ސުވާލު  ؟ އެ ަގއިދީއަށް އެ ބާޠިލްކުރިކަން ކިހާ މުއްދަތެއްަގއި ތިބޭފުޅުންނަށް ސާފުކުރެވޭތޯ

މަ ހުރިހާ  ކަންތައްތަކުެގ  މުޅި  ތަފުސީލުކޮށް  ވަރަށް  މާޒިޔާ  ކުރަނީ.  މި  އެނިގވަޑައިެގން  އަޅުަގނޑު  ޢުލޫމާތެއް 

ހުރެކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ަގބޫލުކުރަނީ. މި ކޮމިޓީއަށް ހުރި ދަތިތައް ކިހާ މުއްދަތެއްަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެކުލެވިެގން  

ސިފަިއގައި ރިޕޯޓެއްެގ  ހިއްސާކުރެވިދާނެތޯ  ކޮމިޓީއާ  ބޭފުޅުންނަށް  ؟ މި  ތި  ނުވަތަ  ކަންކަން.  ހުރި    9ޙައްލުކުރަން 

މިތަނަށް  މެންބަ ފާހަަގކޮށްފައި  ެގއްލިެގންދާކަން  ޙައްޤު  ީމހާެގ  އަނެއް  ނުބޭްއވިެގން،  ބޯޑު  ހާޒިރުނުވެެގން  ރުން 

 ؟ރިޕޯޓެއްެގ ސިފައިަގއި ހުށަހެޅޭނީ ކޮން ތާރީޚެއްަގއިތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިކޮޅުން ޚަދީޖާ.

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއްޕެރޯލް ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަން ފައުޒިްއޔާ ޢަލީ 

 އާދެ. ؟ އޯކޭތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން ހަފުތާއެއްެގ ތެރޭަގއި އެންމެ ލަސްެވެގން ެވސް ހުށަހަޅައިދޭނަން. އެވަރު ލަސްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

  2019ވާހަކަ، އަޅުަގނޑުމެން މި ދިޔަ  އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ެއޑްކޮށްލަން އިނޭގތޯ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  

އިނޭގތޯ.   ދައްކަމުން  ެގންދަނީ  މި  ވާހަކަ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޢަްއޔަނުކުރީްއސުރެ  ބޯޑު    5ސަފުހާެގ،    7ަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން   ކޮމިޓީއެއްކަން  ކޮން  އާދެ!  އާދެ!  އަރުވާފަ.  މިނިސްޓަރަށް  ވާނީ  އަޅުަގނޑުެމން  ސިޓީ  ސަފުހާެގ 

ައޅު ކޮމިޓީއަށް.  ޗެކްކޮށްލާނަން.  ރަނަގޅުވާނެ  ހައްދަވައިފިއްޔާ  ނަންބަރު ޝެއަރކޮށްލެޭވޮގތެއް  ަގނޑުމެންނަށް ސިޓީ 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެން، ހަމައެާއއިއެކީަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު  

މިނިސްޓްރީ ހޯމް  އަދި  ސަރވިސަސް  ކަރެކްޝަނަލް  އިޞްލާޙުކުރުުމެގ  ލިބޭޮގތުން  ާގނޫނު  މި  ުގޅިވަޑަިއެގން   

މަސައްކަތްތަކެއް އެބަކުރަްއވާ. އަޅުަގނޑުމެންނާއި ކޮންސަލްޓުކުރި އިނޭގތޯ. ކޮންސަލްޓު ކުރީމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި 

މި ހުރިހާކަމެއް އަޅުަގނޑުެމން ވާނީ   ބޯޑު ކޮމްޕޮޒިޝަން ޗޭންޖްކުރަންޖެހޭކަމާއި،  ދަތިތައް،  ވަރީ ފެބްރު  20ހުރިހާ 
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ަގއި އެމް.ސީ.އެސްެގ ލީަގލްއަށް ދަންނަވާފަ. ކުރިއަށްދިޔައީ ކިހާމިންވަރެްއކަމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ސާފެްއ    2020

 ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއޑްކޮށްލީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު

ބޭފު ތި  ބޭނުން.  އަދި ސާފުކޮށްލަން  ތަނުަގިއ އަޅުަގނޑު  ދެ  ތި  ެގންުގޅުއްވަންތޯ  ފޭސްބުކެއް  ޓްވިޓަރއެްއ،  ޅުންެގ 

ނޫން ؟ ވެސް އެއްޗެއް  އޮންނަންޖެހޭ  ފޮރުވިފައި  އެނެގންޖެހޭ.  އެބަ  ރައްޔިތުންނަށް  ދަންނަވަނީ  މި  ައޅުަގނޑު 

  12ހުންކަން، ނުވަތަ މީ 10އެީއއަކީއެއް. ރައްޔިތުންނަށް ެއބަ ހާމަވާންޖެހޭ މި ހަފުތާަގއި ޝަރުޠުހަމަވެެގން ދޫކޮށްލީ 

މި އަދަދުކަން މި ދަނީ ބަލަމުންކަން. މީހެއްެގ ހިތުތެރޭަގއި ޮއންނަ އެއްޗެއް ހިތުތެރޭަގިއ   މީހުންކަން، މިހާރު ތިބީ 

 ބާއްަވއިެގންނެއް މިއަދު... 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖަވާބުދެއްވުމަށް.ވަރަށް ކުރުކޮށް އަޅުަގނޑު ެއދެން ހަމަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

ނެތް.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ރިސޯސަސްެއްއ  އެ  ާގބިލުކަމެއް،  މެނޭޖުކުރުމުެގ  ފޭސްބުކް  ޓްވިޓަރ،  އޮފީހަކަށް  ޕެރޯލް 

ދެ ޕްރޮސެސް ނުކުރެވިެގން  ފޯމުތައް ވެސް  މި ދައްކަނީ؟ އްތޯއަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ އަންނަ  ާވހަކަ ދެއްތޯ  ؟ އެ 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްިއން އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އޮންނަ ރެިގއުލަރ ބޭސިސް ޕެރޯލް އޮފީހުެގ ޑޭޓާ 

 ވެސް ޓްވިޓަރަގއި އަދި އެ ބޭފުޅުންެގ ވެބްސައިޓުަގއި ވެސް ހާމަކުރަމުން ެގންދަވާ އިނޭގތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު
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ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ދެންމެ އެރުވި ތަޢާރަފުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެނުގނީ ޕެރޯލް ބޯޑުެގ އެްއވެސް ބޭފުޅަކީ  

ފުލްޓައިމަށް އެ ބޯޑުަގއި މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބޭފުޅެްއ ނެތްކަން. ދެން، ހަމަ ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުަގއި ހަމަ  

މު މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ  ބިޒީކޮށް  އެހެންނޫންތޯއެހާމެ  ބޭފުޅުންކަން  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ދެން، ؟ އައްސަސާތަކުަގިއ 

ސިޓީން   ސިޓީ،  މިއޮތް  ފޮނުވާފައި  މިތަނަށް  ފޯރުކޮށްދިންޮގތުން  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިބޭފުޅުން 

ރިހާ މުއައްސަސާތަކަކުން  މެންބަރުން ތިއްބަާވކަމަށާއި، ެއ ހު  9އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައެނޭގ ތި ބޭފުޅުންެގ ބޯޑުަގއި  

އަންނަ މެންބަރުންކަން. އެހެންވެެގން ތި ބޭފުޅުންނަށް ބޯޑު ބައްދަލުވުން ބޭްއވުމަށް ވަރަށް ދަތިވާ ކަމަށް ހަމަ މީަގިއ  

ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް އެބައޮތް ލިޔުްއވާފަ. ދެން، ކޮންމެ ބުރާސްފަތިއެްއަގއި ޝެޑިއުލް ކުރައްވާ ވާހަކައާއި އަދި އެ  

ދެން، ބުރާސްފަ ވާހަކަ.  ކުރައްވާ  ކެންސަލް  ބުރާސްފައްޗަކަށް  އަނެއް  އަނެއްކާ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުބޭްއވިއްޖެ  ތީަގއި 

ފަރާތުން  ގައިދީންެގ  ދިޔައިމަ  ޖަލަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ވާހަކައަކީ،  މިއުޅޭ  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު 

ރީ ުމއަްއސަސާތަކަށް  އެްއޗަކީ  އެނުގނު  މި  ފުރުޞަތެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއ  ނެތޭ  ބޭފުޅުންނަކަށެއް  އެ  ޗްވުން، 

އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް، ޕެރޯލްައށް އެ ބޭފުޅުން އެދެން ވެސް ތިމަންނަމެންނަކަށެއް ނެތޭ އެ ފުރުޞަތެއް. ޙަޤީޤަތުަގިއ  

ހިނެއްހޭ އެބޭފުޅުން އެ ބުނަނީ، ހަމަ ވަރަށް ސިމްޕަލްކޮށް ބުނަނީ ތިމަންނަމެންނަކަށް ނުލިބެއޭ އެ ފުރުޞަތެއް. ކި

ދޭނެ   އެކްސެސްެއއް  އޭެގ  ތިމަންނަމެންނަށް  ބަންދުވެފައޭ.  މިތާނަގއި  ތިބީ  މި  ތިމަންނަމެން  ހޯދާނީ.  ތިމަންނަމެން 

އެއްކަލަ   ތިބޭފުޅުން  ިމހާރު  ވާހަކަައކީ،  މިއުޅޭ  ދަންނަވާލަން  ައޅުަގނޑު  ދެން،  ޙަޤީޤަތުަގއި.  ނެތޭ  ވެސް  މީހަކު 

އެހެ މަްއސަލަ  އެ  ޤަޟިްއޔާ،  ބައިވަރު އެދޭއިރު  މިކަހަލަ  ބޭނުންވާނެ  ރިޕޯޓު  ޕޮލިސް  ދެން،  ބޭނުންވާނެ.  ންނޫންތޯ 

އެބަ ެއއްޗިހިތަކެއް ބޭނުންވޭ ގައިދީއަށް. ދެން، އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ވާޖިބު، ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ  

ޕެ އެ  އޭނަެގ  ދިއުމަށްފަހު  ޖަލަށް  މީހަކު  ދިއުމަށްފަހު،  ޖަލަށް  ަގއިދީައކު  ދެންހުރި  އެ  ހުށަހަޅާއިރު  ޭއނަ  ރޯލްއަށް 

އެްއޗިއްސަކީ ލިބިފައިހުރި ެއްއޗިހިތޯ، ެއއީ ތި ބޭފުޅުން ކުރީބައިަގއި ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނޫނޭ އެހެންނޫންތޯ. އެކަމަކު  

އެހެންނޫންތޯ ހޯދަން  އެބަޖެހެއޭ  ހާލަތަކީ،  ؟ ހުށަހެޅީމަ  އޭނަެގ  ކޮބައިތޯ  ރިިވއުކުރުާމއި،  މައްސަލަތައް  އެ  އޭނަ 

މުޖުތަމަޢަށް އޭނަ ހުރުމުން ެގއްލުން މީހެއްތޯ އެއީ ތި ބޭފުޅުންެގ އަނެއްކާ އެ ވާޖިބު، އެީއ ދެން އަނެއްކާ މި ވަުގތު 

ދުަވސް  ިގނަ  ވަރަށް  އެބަދެޔޭ  ޕްރޮސެސް  މި  ހުށަހެޅީމަ  ފޯމު  ވާންދެން.  ދުވަހެއް  އެތަްއ  އެބަދެއޭ  ތިމަންނައަށް 

، ެއކަމަށް ތި ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް މިހާރު ތިވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރާ ެވސް  ވާންދެން އިނޭގތޯ. ެއއީ ެއއް ޝަކުވާ. ދެން

ކުރަްއވައިފިޭއ އެހެންނޫންތޯ؟ މަޝްވަރާ ކުރައްަވއިފިއޭ އެހެންނޫންތޯ ކޮންކަހަލަ ؟ ދެން، ސީ.ޕީއާ ެވސް މަޝްވަރާ 

ބޭނުމުގައި ައވަސްކުރުުމެގ  ޕްރޮސެސް  މި  ހުށަހެޅީ  ތި  ބައެއް ؟ ކަންތައްތަކެއްތޯ  ފާހަަގކުރޭ    މިހާރު  އެބަ  މީހުން 

ތިމަންނަ މުއްދަތު ހަމަވެެގން އަނެއްކާ އެއަށްވުރެ، މިބުނީ ތިމަންނަ މި ޕެރޯލް މުއްދަތަށް ޮގސްެގން އަނެްއކާ ވެސް  
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ތިމަންނަ މިހިރީއޭ. އެކަމަކު ތިމަންނަ މިހިރީ އެކަން ނުވެފަޭއ. އައި.ޑީ ކާޑު ައއު ނުކުރެިވފައޭ މިއޮތީ. ައއި.ޑީ ކާޑު  

ކޮށް އޭނަ  އައު  ރައްޔިތެްއކަން،  ދިވެހި  އެއީ  އޭނަ  އެބައެނޭގ  ކަނޑައެޅިެގން  ހަމަ  އެކަމަކު  ފޮނުވަންޖެހެނީ.  ފައޭ 

އިނޭގތޯ.   ވެސް  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  މުއްދަތުހަމަވިކަން،  ކާޑު  އައި.ޑީ  އޭނަ  އެބަޮއތްކަން.  ކާޑު  ައއި.ޑީ  އަތުަގއި 

ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ؟ ންނަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އެހެންނޫންތޯއެކަމަކު ިމކަހަލަ ވާހަކައަކީ ކޫސަނި ކަންތައްތަކެއް ހު

ހަމަ ވަރަށް ރީތިކޮށް އެބައެނޭގ، ދެން ތި ބޭފުޅުން ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް ދެން ތި ބޭފުޅުންެގ ބިޒީކަން. 

ޮގތަށް އެހެންވީމާ، އެ ބޯޑު އޮތްޮގތް ކަމުނުދާ ވާހަކައެއްތާ މިއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަިއަގނޑުޮގތެ  އްަގއި ބޯޑު މި 

ސިމްޕަލް. ދެން، މައިަގނޑުކޮށް މިައއީ އެްއކަލަ  ؟ އޮތީމަ މި ބޯޑު ފަންކްޝަންކުރަން އުނދަޫގވަނީއޭ އެހެނެްއނޫންތޯ

ުގޅިދާނެ.   ެއއީ ދެން އަޅުަގނޑު އަނެއްހެން ތިބޭފުޅުންނަށް ދެން ފަހަރެއްަގއި މައްސަލަ ނުވެސް  ތަނުެގ މާހައުލު، 

ދެ މި  ެވސް  ބޮޑު އެކަމަކު  ވަރަށް  ބަލާއިރު  ހާލަތު  އެމީހުންެގ  ޮގސް  ކައިރިއަށް  އެމީހުން  ގައިދީން،  ންނެވި 

ޝަކުާވއެްއެގ ޮގތުަގއޭ މިެވސް އަންނަނީ. ހާލަތު، ތިބޭ ތަން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ަގބޫލެްއނުކުރަން ކޮންމެހެން އޭނަ 

އޭ އަދަބުތަކެއް  އިތުރު  ދެން  ލީމަ  އެތަނަށް  ެގންޮގސް  ޖަލަށް ޙުކުމްކޮށްފައި  ކަމަކަށެއް.  ލިބެންޖެހޭނެ  ނައަށް 

ދެން، އޭަގިއ އިތުރަށް އޭނަ އެއްޗެއް ބަހައްޓާއިރަށް މީދާތައް އައިސް  ؟ ޙުކުމްކުރީމަ އޭނަ ދަނީ ޖަލަށް އެހެންނޫންތޯ

ން އޭނަެގ ެއއްޗިހިތައް ކާލާ، ފައި ކާލާ، ނިޔަފަތީެގ ކޮޅު ކާލާ މި ބައިބައި އަސްލުަގއި ޮއވެެގނެއްނުވާނެ. ެއއީ ދެ

ތިބޭފުޅުންނަކަށެއް ނޫން، މިީއ އަސްލު އިންސާނީ ކަންތައްތައް މިހެން ހުރީމައެއް ކަމަކުނުދޭ. އޭނަ ޝަރީޢަތްކޮށްފަިއ  

ޙުކުމްކޮށްފައި އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބަކީ އެއީ ޖަލުެގ ޙުކުމެއްެވއްޖިްއޔާ އޭނަ ދާނީ ޖަލަށް އެހެންނޫންތޯ. ދެން،  

ކަށް ނުޖެހޭތާ. ދެން، ބައެއް ގައިދީން ބުނޭ އެތަނުަގއި މދާ ެގންުގޅެނީއޭ ވެސް، ިމ  އޭެގތެރެއިން އިތުރު އަދަބެއް ދޭ

ތިބޭފުޅުންނަށް   މިހާރު  ސުާވލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން،  ލަނީއޭ.  އެތަނަށް  ެގންުގޅެފައި  ބުނޭ.  ވާހަކަވެސް  ކަހަލަ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ށް އެދިހުށަހެޅިފައި އެބައޮތްތޯ ކިތައް ގައިދީންެގ ފަރާތުން އެ ބޭފުޅުންެގ ޕެރޯލްއަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މާޒިޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

ައޅުަގނޑުމެން  ؟ ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ެވސް ބިޒީ މީހުން ދެއްތޯ

ދަްއކަނީކީެއއް ނޫން އިނޭގތޯ.  ބަހަނާއެއްކަުމަގއި  ަވޒީފާެގ މަސްޢޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބިޒީވުމަކީ 
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ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ބޯޑު ބައްދަލުވުންތަކެްއ ބޭއްިވ، ގައިދީންތަކަކަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ދެވިފަިއވުން އެކަމުެގ ހެއްކަކީ 

މައްސަލަތަްއ   އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  ައޅުަގނޑު  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން،  އެކަަމކު  އިނޭގތޯ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   މެންބަރުން  ދާއިމީ  ހުށަހެޅި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނީ ފާހަަގކޮށްފައި  ލައްވައިދޭށޭ 

ޢައްޔަނުކޮށްދެްއވާށެ ބޯޑަށް. ޭއެގން ލިބޭ ފައިދާއަކީ އެ ދާިއމީ މެންބަރުން ވިލް ހޭވް ދަ އޮޕަޗުނިޓީ ޕެރޯލް އޮފީހުެގ  

އޮފީހުެގ   އޭ.ޖީ  އަޅުަގނޑަކީ  ބަލަން.  އިންވޯލްްވޑް  ވަރަށް  ހުރިހާކަމެއް  ކުރިައށްދާޮގތާއި،  ވެސް  މަސައްކަތްތައް 

 އިންނަ މީހާކަމުގައިވާތީވެ، ހުރިހާ ރިޕޯޓުތައް ބެލުމާއި ޖަވާބުތަްއދާއިރު، އެ ކޮންމެ އެްއޗަކީ  ފަރާތުން މި ބޯޑުގައި

ާގނޫނީޮގތުން ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޑޮކިއުމެންޓްސް ކަމުަގިއވާތީ އެ ބެލުމުެގ، ސައިން އޮފް ކުރުމުެގ ޒިންމާ މި ނަަގނީ 

ފީހުެގ ލީަގލް އޮފިސަރއެްއ ނުހުންނާތީވެ އިނޭގތޯ. ޓެކްނިކަލް  އަޅުަގނޑު. ކީްއެވެގންތޯ ބަލާލާއިރުަގއި އެީއ ޕެރޯލް އޮ

ސަޕޯޓު ނޫނިއްޔާމު ފަންނީ ޕްރޮފެޝަނަލްސް ސަޕޯޓު ޕެރޯލް އޮފީހަށް ބޭނުންވާކަން އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ދަންނަވާފަ.  

ބަލަ އެހުރިހާ އެއްޗެއް  ހުންނާނެ.  ިގނަިއން  ވަރަށް  ވޯކް  ޕޭޕަރ  އިނޭގތޯ  އިމޭޖިންކޮށްލައްވާ  ހުރިހާ  ސޯ،  ންޖެހޭނެ. 

މެންބަރުން ސައިންކުރަންޖެހޭނެ. އެ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ެއއްކިބައިަގއި އޮތްާވ، ެއއީ އަދި ްގރާންޓު ކުރީމަ ނޫނިއްޔާމު  

މުަވއްޒަފުން މި ތިބެނީ. ޕެރޯލް މޮނިޓަރިންގއަށް ިމ     11އަޅުަގނޑުމެން ެއ ނަާގ ޑިސިޝަނެއް ނެީގމަ އަންނަ ބައި.  

ެއއް. ޕެރޯލް މޮނިޓަރިންގއޭ ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ޕެރޯލްެގ ދަށުން މީހާ މުޖުތަމަޢަށް  ތިބެނީ އޭެގތެރެއިން ބަ

ބެލެނިވެރިންގެ  އޭނަެގ  އެހުާމއި،  ތިއުޅެނީ  ކޮންތާކުހޭ  ުގޅާ  އޭނައަށް  ހެދުމާއި،  ޓެސްޓް  ޑްރަްގ  އޭނަެގ  ދޫކޮށްލީމަ 

ަވޒީފާ ެއކުވެރިންނަކީ ކޮބާ، އޭނަެގ ކައިރީަގއި ކޮބާ، އޭނަ މިހާރު ކިހިނެއްހޭ އުޅެނީ، ކޮން  އަކަށްހޭ ދަނީ، އޭނަެގ 

މުވައްޒަފުން ކޭސް ޕްރިޕަރޭޝަންއަށޭ އަޅުަގނޑުމެން މިކިޔަނީ.   3ހާލަތު މޮނިޓަރ ކުރުން. ދެން، މި ތިބެނީ އަނެއް  

 ހަމަވޭތޯ  ކޭސް ޕްރިޕަރޭޝަންއަކީ، ކުރިންވެސް އެމް.ސީ.އެސްެގ ބޭފުޅާ ފާހަަގކުރެްއވިހެން ހަމައެކަނި އޭނަެގ ޝަރުޠު

ބެލުމެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އެީއ ޕީ.ޖީ އޮފީހުން ޑޮކިއުމެންޓްސް ހޯދުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޑޮކިއުމެންޓްސް ހޯދުން،  

އިންޓަރިވއުކުރުން،  ކުރާ  އޮފިސަރ  ޕެރޯލް  އަދި  ގައިދީއާއި  ހޯދުން.  އެސެސްމެންޓް  ރިސްކް  ފަރާތުން  ފުލުހުންެގ 

އި އިންޓަވިުއކުރުން.  ޕޭރަންޓާ  ވަސީލަތްތައް  އޭނަެގ  އިނޭގތޯ.  ވެސް  އޮފީހުަގއި  ޕެރޯލް  ތިބެނީ  ހަމަ  ންސާނުން 

އިތުރުކޮށްދޭން އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާފައިވާނެ. ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ހިންަގން، ާގނޫނު ިމސާލަކަށް އިޞްލާޙުކުރުަމކީ 

ދަތެއް ނަާގ ކަމަށް ވަންޏާ މި  މިހާރަށް އޮޕްޝަނެއް ނޫންކަމުަގއި ވަންޏާ ނޫނިއްޔާމު އެ ހިސާބަށް ދާން ދިުގ މުއް

ކޮމިޓީން ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އިސްނަންަގަވއިެގން ަވސީލަތް އިތުރުކޮށްދެްއވަން  މަޖިލީހުން ވެސް ނޫނިއްޔާ މި 

މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ވޯކް ސްޕޭސްެގ ވެސް ަވރަށް ބައިވަރު ދަތިތަކެްއ  

ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!  ؟ )ން، ދެވަނަ ސުވާލު، ޖަލު ޑިޓެންޝަން ކޮންޑިޝަންސްއާ ުގޅޭޮގތުން ދެއްތޯއެބަހުރި. ދެ
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ޖަނަވަރީ   ޑިސެންބަރު    2020އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނިޔަލަށް    2020އިން  އެބައޮތް.   399ެގ  ލިބިފައި  ޖުމުލަ  ފޯމު 

ެއލިޖިބަ  185އޭެގތެރެއިން   ފޯމްތައް.  އެލިޖިބަލްނުވާ  ެއީއ  ާގނޫނުަގއި  ފޯމު  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ފޯމޭ  ލްނުވާ 

އެ  ދެން،  ފުރިހަމަނުވާ.  މުއްދަތު  ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ  ހަމައެާއއެކީަގިއ  ކުށްތަކެއް.  ނުލިބޭ  ޕެރޯލް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ 

މިއޮތީ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަނޑާއިރު  ައޅުަގނޑުމެން  214މިންވަރު  ތެރޭަގއި  އަހަރުެގ  މިދިޔަ  އެއީ  ނަށް  ފޯމު 

ހުށަހެޅިފަ. ދެން، އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން މުއައްސަސާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޑޮކިއުމެންޓްސް ހޯދުމުަގއި ވަރަށް  

ބޮޑު ލަސްތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު އައިސްެގން ައޅުަގނޑުމެން މި އަހަރު ފަށަން މިޖެހުނީ ވަރަށް ބޮޑު ޕެންޑިންގައކާ  

ކޭސްެގ   92ފެށީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ފެންނަޮގތުން  އެކީަގއި. އަޅުަގނޑުމެން މި ައހަރު  

ކޭސް. ބޯޑުން ޑިސިޝަން ނަަގން    61ޕެންޑިންގައކާ ެއކީަގއި. މިހާރު ބޯޑުން ޑިސިޝަން ނަަގން ރެޑިވެފައި ިމއޮތީ  

ޑޮކިއުމެން ހުރިހާ  ދެންނެވި  ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން  މިދަންނަވަނީ  ައޅުަގނޑު  ަގއިދީއާ  ރެޑީވުމޭ  ލިބި،  ޓްސްތަކެއް 

އިންޓަރިވއުކުރެވި މިހާރު ބާކީއޮތީ ބޯޑަށް ގައިދީ ެގނެްއސަ ގައިދީއާއި ވާހަކަދައްކާފަިއ ބޯޑުން ޑިސިޝަން ނެުގުމެގ  

 ބައި. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު މިވަުގތު ފުރުޞަތު އަރުވަން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  މެންބަރުޕެރޯލް ބޯޑުެގ 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން ވަރަށް ބޮޑެތި ނެެގޓިވް މައްސަލަތައް ފާހަަގކުރެްއވިޔަސް އަޅުަގނޑު ދެ ތިން ޕޮޒިޓިވް  

އަޅުަގނޑު   އިނޭގތޯ.  ފާހަަގކޮށްލާނަން  އަޅު  2019ކަމެއް  ީވއްސުރެ  މެންބަރަކަށް  ބޯޑު  އަމިއްލައަށް،  ަގިއ  ަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން   ޮގތުަގއި.  މެންބަރުންެގ  އިނޭގތޯ  ހަާވލުވީ  ބޯޑާ  އަޅުަގނޑުމެން  ޕެންޑިންގއަކާެއކީ  ބޮޑު  ވަރަށް 

އަމިއްލައަށް އިސްނަަގއިެގން ހުރި ހުރިހާ ފޯމުތަކެއް ހަމަކޮށް ޒީރޯ ކުރިން އިނޭގތޯ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް 

މިދަނީ   ވެސް  މި  މިހާރު  ވެސް،  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ިގނަވެއްޖިްއޔާ  ބަލަމުން.  އަދަދު  ހުރި  ޕެންޑިންގަގއި 

ދޭތެރެއިން ވެސް އަޅުަގނޑުެމން ޑިސައިޑްކޮށްފައި އޮންނާނެ ޖަލަށް އަޅުަގނޑުމެން ޮގސްެގން އަވަސްކުރަން އިނޭގތޯ.  

ކިޔާފައި ހަމަނުވާތީއޭ  ބޯޑު  ކޮންމެހެން  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު  ލަސްވެދާނެ. އެއީ  މީހެއްެގ  ހަފުތާއެްއަވރު   ،

ސަމާލުކަމަށް  ހަމަ  މެންބަރުންެގ  ހުރިހާ  އިނޭގތޯ.  ނުދާނެ  ވެެގންނެއް  ދުވަސް  މަސް  ދެ  ދުވަސް  މަސް  އެކަމަކު 

 ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލީ އިނޭގތޯ.  
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް މެންބަރުކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ 

ހީވެވަޑައިަގންނަވަނީ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ފާހަަގކުރެުވނީ  މި  ދެން  ައޅުަގނޑަށް  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

ދެއްތޯ ޝަކުާވއޭ  އެ  ؟ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދިޔައީ.  އަޅުަގނޑުެމން  ކައިރިއަށް  ަގއިދީންތަކެއް  ބޭފުޅުން ޙަޤީޤަތަކީ 

ކޮންކަެމއްތޯ ނޫންތޯ؟ އެހެނެއްނޫންތޯ؟ ކުރަްއވާނީ  ވެސް ޝަކުވާ  އިހުސާސަކީ  ހުރިހާ  ބޭފުޅުންެގ  އެހެންވީމަ  ؟ އެ 

މިތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެން  ކުށްވެރިކުރާކަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ވެސް  ނޫނޭ   ފަހަރެއްަގއި  ދައްކަނީކީ  ވާހަކަެއއް  އެކަހަލަ 

އަޅުަގނޑުމެން   އެހެންވީާމ،  މައްސަލަތަކަކީއިނޭގތޯ.  ކޮބައިހޭ  ވާހަކައަކީ  އުޅޭ  ދަންނަވަން  މިހިރީއޭ ؟ މި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮށްދެވޭނީ  ރަނަގޅުކުރުމަށް  ކަންތައް  މި  ކަންތައްތަކަކީ.  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކުރިން   ައޅުަގނޑު  ދެން،  ޮގތެއްަގއި.  ަމއިަގނޑު  އިނޭގތޯ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ވާހަކަދެއްކިއިރު  ކޮންކަމެއްތޯ، 

ޕެރޯލް ބޯޑަށް މި ބޭނުންވާ ރިޕޯޓުތައް، މި ދެންނެވީ އެ މީހެާގ ޤަޟިއްޔާއާއި ޕޮލިސް    ،ބޭނުންވާ ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް

 ؟ ރިޕޯޓާއި އަނެކައްޗަކާއި އަނެކައްޗަކާ. މި އެްއޗެހި ކުރީބަިއަގއި ހޯދަން ވެއްޖެްއޔާ ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު އުނދަޫގކަެމއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބޯޑުެގ ސެކްރެޓޭރިއޭޓު ޚަދީޖާ ހާފިޒާޕެރޯލް 

ސެކްރެޓޭރިއޭޓު،   ކުރީބަިއަގިއ  ހާފިޒާއަޅުަގނޑު  މައްސަލަ  ތަންތަނުން  ޕީ.ޖީ  ައޅުަގނޑުމެން  ބަެއއްފަހަރު   .

އެހެންވެއްޖެއް ކަމަށް.  ހުރި  އަލުން  އަނެއްކާ  މަްއސަލަ  އެބަޮއވޭ  ސާފުކުރާއިރު  ދެވަނަފަހަރަށް  ޔާ  ސާފުކޮށްފައި 

އެހިސާބުން އޭނަ ވަކި ހިސާބަކަށް ޮގއްސަ، ބޯޑާއި ހަމައަށް ޮގްއސަ ވެސް މަްއސަލަ ހުރެއްޖެއްޔާ ޝަރުތު ހަމަނުާވ  

އެ  ޖެހޭނީ  ލާ ހިސާބުން  ހަމަ ފޯމު  ބުނާޮގތުން. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުަގއި  މީހަކަށް އޭނަ އެވަނީ 

 މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރުޕެރޯލް ބޯޑުެގ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް ހަމަ އެއްޗެއް ެއޑްކޮށްލާނަން ިއނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮޕޯސްކުރާ ހާލަތްތަކުެގ ތެރޭަގިއ  

ޮގތުގަ  ައންނަކަމެއް  ޒިންމާ  ެއ  ސަރވިސްއަށް  ކަރެކްޝަނަލް  މިއީ  ޕްރޮސެސް  ފޯމުލުމުެގ  މި  ހަދަން. ހިމެނޭނެ  އި 
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މީހާެގ   ެއއީ  އެމް.ސީ.އެސްއަށް  ބަދަލުަގއި  ެއކަންކުރުމުެގ  ފޯމުލަިއެގން  އަމިއްލައަށް  ަގއިދީ  މިހާރު  ވާހަކަައކީ، 

އެއްބަިއ   ތިންބައިކުޅަ  މިހާރު  އޭނަ  މުއައްސަސާވީމަ،  ބަލަހައްޓާ  ޓްރެކް  ސެންޓެންސްެގ  އެ  ތަންފީޛުވަމުންދާ 

ތަން އެއްބައި  ދެބައިކުޅަ  ެއ  ނޫނިއްޔާމުން  ފަށަންވީއޭ.  ޕްރޮސެސް  ޕެރޯލް  އޭނަެގ  މިހާރު  އެހެންީވމާ،  ފީޛުކޮށްފިއޭ. 

 ޒިންމާއަކީ ގައިދީ ނަަގންނުޖެހޭ އޮޓޮމެޓިކަލީ އެމް.ސީ.އެސްިއން ނަަގންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ހަދާ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

 ވާނީ ޕްރޮޕޯސްކޮށްފަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢުއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން، އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ.  

 

 : ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުންއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ކަންބޮޑުވުންތަ ފާހަަގކުރި  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ  މިތަނުަގއި  ދެން،  މުޤައްރިރު.  ޙަޤީޤަތުަގއި ޝުކުރިއްޔާ  ކަކީ 

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ޖަލަށް ކުރި ޒިޔާރަތުަގިއ ހަމަ ގައިދީންެގ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅިެގންދިޔަ ކަންބޮޑުވުންތައް. ހަމަ 

ދެ   ދެން،  ނަމަވެސް.  ނުދެްއކި  ވާހަކަތައް  އެ  ހަމަ  ތަކުރާރުކޮށް  އެބަހުރި  ކަންބޮޑުވުންތައް  އެ  ވެސް  އަޅުަގނޑުެގ 

ބަކުރޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމުަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް ާގނޫނީ އަތްބަނދެވުންތަކެްއ  ބޯޑުން ވެސް ފާހަަގ އެ

ތި  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  އިޞްލާޙުތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންީވމާ،  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ދެން،  އެބަހުރިކަން. 

ަގއިމުވެސް މި ރައްޔިތުންެގ  ބޭފުޅުން އެބަ ފާހަަގކުރޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ެގނައުމުެގ މަސައްކަ ތް އެބަ ހިނަގއޭ. ހަމަ 

ައވަހަށް  ޙައްޤުތައް  ގައިދީންެގ  އިތުރުކޮށް،  އެފިޝެންސީ  ފަސޭހަކޮށް،  މަސައްކަތަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  މަޖިލީހުން 

ެގންޮގސް،   ަމސައްކަތް  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ލަހެއްނުކޮށް  އިޞްލާޙުތައް  ހުށަހަޅާ  ޓަކައި  ތި  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް 

ޕެރޯލް  ޚާއްޞަކޮށް  ަގބޫލުކުރަން،  ދެން  ތަނަވަސްކޮށްދޭނަން.  މަުގ  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ބޭފުޅުންނަށް 

ރިހެބިލިޓޭޝަން  އޭެގ  އެލިޖިބަލްާވ.  ޕެރޯލަށް  ަގއިދީއަކު  ހަމައެކަނި  ނޫނޭ  މުއްދަތެއް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިޒާމުަގއި 

އެއްވެ  ބޭފުޅުން  ތި  އެބަދޭ.  ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮސެސްއެއް  ަގއިދީންެގ  ޖަލުެގ  ކުރަްއވަންތޯ  މަސައްކަތެއް  ސް 

ޕްރޮްގރާމުތައް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށްދޭތޯ ޔަޤީންކުރުުމެގ. ެއ ޕްރޮްގރާމުތައް ބަރާބަރަށް އެބަ ހިނާގތޯއޭ ޕްރޮްގރާމުތަްއ  

މު ކަމަކަށް ގައިދީއަށް ޕެރޯލް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެީއވެސް މުހިން؟ ހިނާގކަން މޮނިޓަރ އެބަ ކުރެވޭތޯއޭ

ަގއިދީ   އެ  ނުވެވޭނެ.  ރަނަގޅެއް  ޖަލަށްލީތީ  މި  ގައިދީއަށް  ހަމައެކަނި  ކަންކަން  އެ  ވާއިރުަގއި،  އެލިޖިބަލްވުމުަގއި 

ކަންކަން.   ހިނަގންޖެހޭ  ހިސާބަކުން  ކޮންމެވެސް  ޒިންމާދާރު  ސަރުކާރުެގ  ހަމަ  ެއއީ  ވެސް  ރިހެބްލިޓޭޓުކުރުމަކީ 
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މަ ކޭސްެއއް ބޯޑަށް ައއިމަ މިވެނި ސަބަބަކާހުރެ އެލިޖިބަލް ނުވޭ ބުނެ ރިޖެކްޓެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެހެންވީމާ، ހަ

އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެ ެއލިޖިބަލްވާ މިންވަރަށް ރިހެބިލިޓޭޓުކުރުމުެގ ޒިންމާ އޮތީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި.  

ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން  ؟ މޮނިޓަރކޮށް ޔަޤީންކުރެވެނީ  އެހެންވީމާ، އެކަން ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ ެއ ކަންކަން

ހަމައެކަނި   ކުރަްއވާނެ.  މަސައްކަތްތަކެްއ  މުހިންމު  ހަަމ  ޒިންާމަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ހަމަ 

ށްލަން ބޭނުންވޭ ޓައިމްޕާސްެއއް ނޫން ކުރައްާވނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތްތަކުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮ

ކިހާ    5ވޭތުވެދިޔަ   ހުރީ  ހުށަހެޅިފައި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ބަލާލާއިރުަގއި  އަހަރަށް 

އަހަރު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް   5އަދި ދެ ބޯޑުން ވެސް ހަމަ އެ މައްސަލަތަކުެގ ތެރޭ ވޭތުވެދިޔަ  ؟ މައްސަލަތަކެއްތޯ

އަކީ  ގހާރު ހަމަ ދެ ބޯޑުަގއި ެވސް ޓޯޓަލް ޕެންޑިންދެން މިަވުގތު މި؟  ކިހާ މައްސަލައަކަށް ޮގތް ނިންމިފައި އެބައޮތްތޯ 

ބޭނުން. ސާފުކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  ވިޔަސް    ކޮބައިތޯ  ކޮންމެޮގތެއް  ތެރެިއން  ނިޒާމުެގ  ޕެރޯލް  މި  އިތުރުން  އޭެގ 

ނިސްބަތަކީ ޓަރމިނޭޝަންެގ  ކޮބައިތޯ  ފަރާތްތައް.  ދޫކުރާ  ބޭފުޅުން  ތި  ދެއްތޯ  އަންނާނެ  ތި ؟ ޓަރމިނޭޝަންތަކެއް 

އެ  ބޭފު ބަޔަކު  ކިހާ  ބަޔަކު  ނިސްބަތެްއެގ  ކިހާ  ތެރެއިން  މީހުންެގ  ދޫކުރާ  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ޕެރޯލް  ޅުން 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ޓަރމިނޭޓުކޮށް އަލުން އަނބުރާ ޖަލަށް ެގންނަންޖެހޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގ ފަރާތުން ނަމަވެސް. ޝުކުރިއްޔާ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްެގ ފަރާތުން، ނޫނީ ޕެރޯލް

 

 ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރ މުޙައްމަދު ޠަލާލު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރެޑީވެފައި   ކޭސް  ބޯޑަށް  މިހާރު  ޕެންޑިންގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޠަލާލު.  މުޙައްމަދު  ޑީ.އެސް.ޕީ  އަޅުަގނޑު    69އާދެ! 

އަހަރުެގ ރިޕޯޓު.   5އެބައިން މިހާރު ވެސް. ދެން، އަޅުަގނޑަށް މިަވުގތު ދަންނަވާލަން އުނދަޫގ ސީދާ،   61؟ ދެއްތޯ

ދެން، އަޅުަގނޑު އަދި އެްއވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން. ވަރަށް ިގނަ މެންބަރުން ހަމަ ފާހަަގކުރަްއވައިފި ފޯމުލުމުެގ ނިޒާމުެގ  

މަސަްއކަތެ ބޯޑުެގ  ވާހަކަތަކެއް. އަސްލު  އެމް.ސީ.އެސްެގ  އުނދަޫގ  އަޅުަގނޑު  ވީނަމަވެސް  ނުވިކަުމަގއި  ކަމުަގއި  އް 

އެބަހުރި.   ދަތިތަކެްއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  ހައިސިްއޔަތުން  ޑައިރެކްޓަރެއްެގ  ޖަލެްއެގ  އަދި  ތަމްސީލުކުރާތީ، 

އޮންނަ މަތިކޮށްފައި  ެއކަން  ާގނޫނުަގއި  އަސްލު  ފާހަަގެވެގންދަނީ  ެވސް  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ އެންމެބޮޑަށް  ސީދާ  ނީ 

ގައިދީއަށް. ދެން، އަޅުަގނޑުެމން ގައިދީއަށް ދަންނަވަން ިމ ޖެހެނީ ނޫނީ ގައިދީ ކައިރީ ައޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ މި  

ހުންނަ އޮފިސަރެއް ކައިރީަގިއ   ެއ ޔުނިޓަށް ކަނޑައަޅާފައި  ގައިދީއަކު  ތަންފީޛުެވއްޖޭ. ނޫނީ  މިހާހިސާބަށް  މުއްދަތު 
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މިހާ މުއްދަތު  އޭނަ  ތިމަންނަެގ  ނޫނިއްޔާމު  އަހަނީ.  އަބަދުވެސް  އެލިޖިބަލްތޯ  ނޫނިއްޔާ  ވެއްޖެތޯ  ތަންފީޛު  ހިސަބަށް 

ޝަކުާވ ފޯމެއް ޕެރޯލް އޮފީހަށް ލަނީ ތިމަންނަެގ މިހާވަރު ތަންފީޛު ެވއްޖޭ. އެލިޖިބަލް ވެްއޖެތޯ. އަސްލު މިީއ ވަރަށް  

ޙަ ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  އޮތް.  ަގއިދީއަށް  ދެއްތޯ  ބަރޑެންެއއް  ވެސް  ބޮޑު  ައޅުަގނޑަށް  ކުރިން    މާޒިޔާޤީޤަތުަގއި 

ލާޒިމުކޮށްފިއްޔާ  ާގނޫނުން  ފުރުޞަތު  އެ  އެމް.ސީ.އެސްއަށް  އަސްލު  ޕާކުކުރުން  ހަމަ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި 

ދެން  ؛ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެެގންދާނޭ އެކަން ކުރަން. އެހެންެވއްޖެއްޔާމު އެ ފޯމުލުމާއި އެ ޕްރޮސެސް

ނޑަށް ައއްސޭރި ޖަލުަގއި ެއކަން ހިނާގޮގތް ސީދާ މި ވަުގތު މިތާ އިނދެފައި ދަންނަވަން އުނދަޫގ. އެކަަމކު  އަޅުަގ

ހަމަ ގައިމުވެސް މާލޭ ޖަލުަގިއ ފޯމު ބަލައިަގނެވޭނެ ޮގތާއި ހުށަހެޅޭނެ ޮގތް ހުންނާނެ. ޔުނިޓު އޮފީސްތަކުަގއި ެވސް 

ފޯ އެ  ބުނާއިރަށް  ގައިދީއަކު  ހަމަ  ހުންނާނެ.  އޮތް ފޯމު  ހަމަވެފައި  މުއްދަތު  ކާޑު  ައއި.ޑީ  އަދި  ދެން،  ދެޭވނެ.  މު 

ކަމުަގއި ވިޔަސް އެމް.ސީ.ެއސް އިން ވެސް ައއި.ޑީ ކާޑު ހަްއދައިދޭނެ އެ ރިކުއެސްޓެއް ޮގތުަގއި ކުރީމަ. އެހެންވީމާ،  

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ސަމާލު ކަމަށް ދަންނަވާލީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް ދެ ބޭފުޅަކު އެދިފައި އެބައޮތް.  

 

 : ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުންއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

މި   ދެން  ޕްރޮސެސްއާއި  ރިހެބިލިޓޭޝަން  އަދި  ނުލިބޭ  ޖަވާބެއް  ސުވާލުެގ  އުޅޭވަރާ އަޅުަގނޑުެގ  ޓަރމިނޭޝަން 

 އެްއޗެހި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އޭ.ޖީެގ... 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

އަޅުަގނޑުމެން   ގަވާއިދު  ޕެރޯލް  ދެން،  ތިއީ.  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިނޭގތޯ  ކޮންސަރނެްއ  ބޮޑު  ވަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެން  ދެކެވުނީމަ،  ވާހަކަ  ލާން  ކަމަށް  އެލިޖިބަލްވާނެ ޝަރުތެއް  ޕެރޯލް  ހަމަ  ެއއީ  އިޞްލާޙުކުރިއިރުަގއި 

ބަކީ އެއީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމު ހަމަހަމަކަމާ އެކީަގއި  ޕެރޯލް ބޯޑު އެކަމާ ދެކޮޅަށް ެވސް އެޑޮވޮކޭޓުކުރިން. ސަބަ
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އަޅުަގނޑުމެންނާ  ިމސާލަކަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނުދާތީވެ  ހިންެގމުން  ަގިއދީންނަށް  ހުރިހާ  ޖަލެއްެގ  ހުރިހާ 

ޕްރޮ ެއއީ  މީހެއް ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް،  ހުރި  ުއޅެފައި  ަވޒީފާއެްއަގއި  ަގއިދީއަކީ  ްގރާމެްއ ކަމުަގިއ  ހަމައަށް އަންނަ 

ޕްރޮުގރާމުަގިއ   ރިހެބިލިޓޭޝަން  ސީދާ  ބަލަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމުަގއި  ފުރުޞަތެއް  ލިބޭ  އިޞްލާޙުވާން  އޭނައަށް 

ަގއިދީއާ ސުވާލުކުރަން ފުރުޞަތު ނުލިބުނީހެއްޔޭ،  ެވއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން  ބައިވެރިނުވެޭއ، އެހެން ފޯމުަގއި އޮތީ 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނަފަހަރު ގައިދީން ބުނާނެ ތިމަންނަެގ ޔުނިޓެއް ނުހިންަގނީއޭ.  ދެން، އަ؟ ކިހިނެއްހެއްޔޭވީ

ނޫނިއްޔާ ތިމަންނައަށް، ފޯމުލީމޭ އެކަމަކު ތިމަންނަ ނުހޮވެނީއޭ. އެހެން ބުނާ ކަމުަގއި ވަންޏާ އޭނަ ފޯމު ލީ ކިތައް 

އަޅުަގނޑުމެ ވެސް  އެހިސާބަށް  ކިހިނެއްތޯ  ނުހޮވުނީ  އޭނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހަރުތޯ  ހުންނާނެ.  ބަލާފައި  ން 

ބޭފުޅުން   އެ  ދެން،  އޮފިސަރސްއާ.  ހިންަގވާ  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ޖަލެއްެގ  ހުރިހާ  ބައްދަލުކުރިން  އިސްނަަގިއެގން 

ފެސިލިޓޭޓަރުން  އޮފް  އިންޓަރމްސް  އެބަހުއްޓޭ  ދަތިތަކެއް  ބަިއވަރު  ވަރަށް  ވެސް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ފާހަަގކުރަްއވަނީ 

އެ   ބޮޑު ހޯދުމާއި،  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަންކަން.  މިކަހަލަ  ނެތުމާ  ސްޕޭސް  ހިންާގނެ  ތެރޭަގއި  ޖަލު 

ވަޒީފާެއްއަގއި   ގައިދީއަށް  ދެން  އެބަ  ލީނިއަންސީ  އެ  އެހެންެވެގން  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ތިީއ  ކޮންސަރނެއް 

ކޮންސިޑަރކުރަ އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ރިހެބިލިޓޭޝަނެއް  އެއީ  މިހާރު އުޅުނިްއޔާމު  އެހެންނަމަވެސް،  ން. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެެވނީ ޖަލުތަކުން އެމް.ސީ.އެސްިއން އިސްނަންަގަވއިެގން ފޭޒްެގ އެކިއެކި ޕްރޮްގރާމުތަކެއް  

ގައިދީންނަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްެގންދަވާ.  އެބަ 

ފު ޓެއިލަރޑް  ރިހެބިލިޓޭޝަނުެގ  ެއއީ  ބޭނުންވަނީ،  ފާހަަގކޮށްލަން  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބެމުންދާކަން.  ރުޞަތު 

މަސްތުވާތަކެތީެގ   މީހާއާއި  ވަންނަ  ވައްކަންކޮށްެގން  ވަންނަނީ  މި  ޖަލަށް  ިއނޭގތޯ.  ނޫން  ޕްރޮުގރާމްސްތަކެއް 

ތަފާތުވާ  11އަހަރު،    10އެޑިކްޝަންަގއި   ވަރަށް  މީހާ  ވަންނަ  އުޅެފައި  ދަ  އަހަރު  އޮފް  އިންޓަރމްސް  ނެ 

މީހުން   ދެބައި  ވެސް  އެކަމަކު  ނީޑް.  ދޭ  ވެސް، ވެސްރިހެބިލިޓޭޝަން  މީހުން  އެއް    ދެ  އެންރޯލްކުރަންޖެހެނީ  މި 

ކޮންމެވެސްކަެމއް.   މިކަހަލަ  ދަސްކުރުން،  ލިޔަން  ސިޓީ  ނޫނިްއޔާމުން  ތައުލީމު.  އަސާސީ  ެއއީ  ޕްރޮްގރާމެްއގައި. 

ށް އެއެއްނުވޭ. އެހެންވީާމ، އެީއ ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ެވސް  އެހެންވީމާ، ރިހެބިލިޓޭޝަނަކަ

ކޮންސަރން  އިނޭގތޯ.  ކަމުަގއިވާތީ  އެފެކްޓުކުރާކަމެއް  ނިޒާމަށް  ޕެރޯލްެގ  ސީދާ  އެީއ  ފާހަަގކޮށްފައިވާނެ،  ހަމަ 

 އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ޝެއަރކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު މުޣުނީއަށް ފުރުޞަތެއް އަރުަވން. ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ކުޑަކޮށް.
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 : ޢަބްދުލްމުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުންތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ދެއްވީ. ތި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވި ކަންތައްތަކުެގ ވަރަށް ިގނަ މަޢުލޫމާތު ތިޔަ  

ބޭފުޅުން ހިންާގ، ގައިދީންނަށް ހިންާގ ެއކި ޕްރޮްގރާމުތައް ކިޔަވައިދިނުން ކަުމަގއި ިވޔަސް އަދި ތަމްރީނު ދިނުން 

ޕެރޯލުގައި  އޮންނަނީ  މި  ޮގތުަގއި  ޝަރުތެއް  އެއީ  ބަިއވެރިވުން  ޕްރޮްގރާމުަގއި  ެއ  ެއކަން  ވިޔަސް.  ކަމުަގއި 

އެ ޖަލުތަކުން  ެއކަމަކު  ޕެރޯލަށް  ބައިވެރިވުން.  ބައިވެރިނުވެިވެގން  ޭއަގއި  ަގއިދީއަށް  ނުހިންާގތީވެ  ޕްރޮްގރާމު   

އެލިޖިބަލްނުވެ ހުންނަންޖެހުން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަކުވާެއއް ޮގތުަގއި ލިބުނު. ޝަކުވާ ޮގތުަގއި ލިބޭ. އަދި ކޮންެމ  

އިދީއެްއެގ ފަރާތުން ޝަކުވާ ލިބޭ. ތި  ދުވަހަކު ވެސް ދާއިރާެގ ކޮންމެވެސް ބެލެނިވެރިެއއްެގ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް ަގ

އެކަމަކު   ބައިވެރިނުވެވެނީ.  ޭއަގއި  ސަބަބުން  ނުހިންުގމުެގ  އަދި  ނުހިންިގ  ޕްރޮްގރާމުތަކެއް  ހިންަގންޖެހޭ  ފަރާތުން 

ބޭފުޅުން އެްއވެސް ޙައްލެއް ހޯދައި،  ބައިވެރިވާންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެ ޕްރޮްގރާމު ހިމެނޭ. އެ ކަމަށް ތި 

 ؟ކަން ކުރިއަރުވާ ނޫނީ އެ ކަމަށް ލުއިފަސޭހަޮގތެއް ހޯދަން ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއްތޯ ކުރަނީއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މުޙައްމަދު ޠަލާލު.

 

 ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރ މުޙައްމަދު ޠަލާލު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަލާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހެޅުނީމަ  ބޯޑަށް  މީހާ  އެލިޖިބަލްވާ  ޕެރޯލަށް  އަސްލު  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު 

ކަންތަކުެގ ތެރޭަގއި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮުގރާމެްއަގއި ބައިެވރިވުން ޝަރުތެއް ޮގތުަގއި ބަލައިަގނެެގން ނޫން އެކަން  

މެން އަދި އޭނަ ޕްރޮުގރާމެްއަގއި ބަިއވެރިވެފައި ނެތަސް އުޅުމާއި އަޚުލާޤާއި އޮންނަނީއެއް އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑު

ރިޕޯޓުތަކުަގިއ   އިންޓެލް  ކަމުަގއި  މީހެއް  ނުރައްކާތެރި  މުޖުތަމަޢުއަށް  އޭނައަކީ  ބަލާފައި،  ެއކަންކަމަށް  ރިޕޯޓާ  ޑީ.ޕީ 

ެގ ެއްއވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ އިނޭގތޯ.  އެްއޗެހީަގއި ނެތިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން އެ މީހަކަށް ފުރުޞަތު ދެން. އެކަމު 

ދެން، އަޅުަގނޑު ބޯޑުެގ ބޭރު، އެމް.ސީ.އެސްެގ ޖާަގއާއި ެއމް.ސީ.އެސްެގ ދަތިކަން ހުރިޮގތުން ވަށާޖެހޭ ޕްރޮްގރާމު 

މަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ޖަލުތަކުަގއި ނުއެއް ހިންޭގ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، މާފުށީަގިއ އެބަ ހިންޭގ މިހާރު ހަ

ވަރަށް ރަނަގޅު ޕްރޮްގރާމުތަކެއް. ެއކަމަކުވެސް އެ ތަނުަގިއ ތިއްބެިވ ހުރިހާ ަގއިދީންނަކަށް އެ ފުރުޞަތެްއ ނުދޭ. 



 2021ފެބްރުވަރީ   16               ވަނަ ބައްދަލުވުން  3ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

34 

 

ފަރުމާކުރެވިފަިއ   ތަން  ޖާަގއާއި  ޖަލުެގ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  ދެވެނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޔުނިޓުތަކަށް  ބައެއް 

 ށް ެގންދަންޖެހެނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ހުރިޮގތުން އެކަންކަން ކުރިއަށް އެޮގތަ

 

 : ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުންއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 އާދެ! އަޅުަގނޑު އެއްސުވާލަށް އަދިވެސް، ޓަރމިނޭޝަން ކިހިނެއްތޯ އުޅެނީ އިނޭގތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

އަޅުަގނޑު   ވެސް  ެއއްޗެއްސަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ދެންމެ  މިސްވީ.  ސުވާލު  އެ  ައޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ސޮރީ 

އެޑުކޮށްލާނަން. އެހެންެވެގން އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން އެކްޓިވްލީ ެއޑޮޮވކޭޓުކުރީޭމ  

ޝަރުތަކަށް  އެލިޖިބިލިޓީ  ެއއީ    އެއީ  ނުހިންޭގތީވެ،  އެކީަގއި  ހަމަހަމަކަމާ  އެ  އެމް.ސީ.އެސްއަށް  ސަބަބަކީ  ނުލާން. 

އިޓްސް ނޮޓް ފެއަރއޭ ަގއިދީންނަށް އެ އެލިޖިބިލިޓީ ޝަރުތަކަށް އެކަން ލާން. ދެން، ޓަރމިނޭޝަން، އަޅުަގނޑަށް  

އަތަކު   އެކަަމކު  5އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ނުެއއްނެތް  ސްޓެޓިސްޓިކްސެއް  އަހަރުެގ    2020،  އަހަރުެގ  ވަނަ 

ފަރާތެްއެގ ޕެރޯލް އަޅުަގނޑުމެން ބާޠިލުކުރަންޖެހުނު.   24ސްޓެޓިސްޓިކްސްެގ ޮގތުަގިއ ައޅުަގނޑު އަތުަގިއ މި އޮތީ،  

ބައެްއ   ފަރާތްތަްއ،  ބައެއް  ޕޮޒިޓިްވވުން.  މަސްތުވާތަކެއްޗަށް  އިނޭގތޯ.  ސަބަބުތައް  އެކިއެކި  ހިމެނެނީ  މި  އޭަގއި 

ބެލެނިވެ ވަޅި ޕެރޯލީޒްެގ  ތިމަންނަމެން،  ފޮނުވާ  ސިޓީ  ހުށަހަޅާ،  ޝަކުވާ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ރިން 

ހައްޔަރުވާ   ޕޮލިހުަގއި  ަވއްކަންކުރަނީޭއ.  އެްއޗެހިން  ތިމަންނަެގ  އަންނަނީ.  ދިމާލަށް  ތިމަންނައާ  ހިފައިެގންނޭ 

ރިޕޯޓުކުރަންޖެހު ެއީއ  ޝަރުތުތަކާ،  ޕެރޯލުެގ  އެބައާދޭ.  ވެސް  ޚިލާފުާވ  މައްސަލަތައް  ޝަރުތުތަކާ  ޕެރޯލެުގ  މުން 

ޕެރޯލް  އިނޭގތޯ  ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އެކުއެކީަގއި  ޑޭޓާ  ޓަރމިނޭޝަން  އާދެ.  އެބަ  ވެސް  ފަހަރުތައް 

އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެން    43ބޯޑަށް އަންނަ، ޕެރޯލަށް އެދިެގން އަންނަ މީހުންެގ ތެރެިއން އޯލްމޯސްޓު މޯ ދެން % 

ނިންމަން ކޮންޓްރޯލްޑް    ނުދޭން  ތިބެނީ  މި  މީހުން  އެ  ޕޮޒިޓިްވވާތީ.  މަސްތުވާތަކެްއޗަށް  ޖެހެނީ  މި 

އެންަވޔަރަންމަންޓެއްަގއި. ެއކަމަކު ބޯޑާ ހަމައަށް އައިސް ިމ ޓެސްޓު ހަދާއިރު އެ މީހުން ޕޮޒިޓިްވވޭ. ައޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑު މިއީ  ދަންނަވާފަ.  ވާހަކަ  މި  ވާނީ  ެވސް  ކޮމިޓީެއްއަގއި  ކޮންސަރނެކޭ.  ކުރީެގ  ބޮޑު  ވަރަށް  މެންެގ 

ެއވެއިލެބިލިޓީ   ަމސްތުވާތަކެތީެގ  ރެއިސްކޮށްފަ.  ވާނީ  ެވސް  ސީ.ޕީއަށް  އަދި  ވެސް  މިނިސްޓަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

 ޖަލުެގ ތެރޭަގއި އޮންނަކަމޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގން އެނެގނީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމަށް. އާދެ! އާދެ! ނިންމާލައްވާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

 ފިފްޓީ ޓޫ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މަދު ސަލީމު ކުރިއަށްެގންދަވާ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޙްމަދު ސަލީމު. އަޙް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ؟ އަޅުަގނޑުެގ ވަރަށް ކުރު ދެ ސުވާލެއް. ޕެރޯލް ބޯޑު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެސް.އޯ.ޕީެއއް ނޫނީ އުސޫލެއް އެބަ އޮތްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

ނެތް. ޕެރޯލް ބޯޑުެގ، ދެން މިީއ  އަޅުަގނޑަށް އަދި ފާހަަގނުކުރެވިދިޔަ ކަމެއް އިނޭގތޯ ތިއީ. މިހާތަނަކަށް ހެދިފައެއް

އެކްސްޓެންޓު އޮފް ދަ އިޝޫ އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ފާހަަގކޮށްލަނީ. ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ހިންާގ ަގާވއިދު ވެސް އަލަށް  

ފާސްކުރީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ައއު ބޯޑު ައއިސްެގން އިނޭގތޯ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕެރޯލް ބޯޑު ޢަްއޔަނުވެފަިއ  

ވެދާނެހެން.  އޮންނަ މިހާރު  އަހަރުތަކެއް  ފުދޭވަރަކަށް  ެވސް   2019ތާ  ަގާވއިދު  ހިންާގ  އަލަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން   އެީއ  ެގންުގޅެން.  އެބަ  އުސޫލުތަކެއް  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ފާސްކޮށްެގން  ފާސްކުރީ. 

ކޮންޑިޝަންސް ޝަރުތުތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން  އެޮގތުން،  ޓަކައި.  ޢަމަލުކުރުމަށް  މެދު  ގައިދީންނާިއ  އެކީ  ހަމަހަމަކަމާ 

ވަންޏާމުން  ކަ ކަމުަގިއ  އެދިފި  ަގއިދީައކު  އެްއވެސް  މުރާޖަޢާކުރަން  ޕެރޯލް  އޮންނާނެ.  މިހާރު  ުއސޫލެއް  ނޑައަޅާ 

އެއާއެކީަގިއ ކޮންޑިޝަންސް ބަދަލުކުރަން އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޮިވޑު -އަމަލުކުރެވޭ ުއސޫލެއް މިހާރު އޮންނާނެ. ހަމަ 

ކަން ތިމަންނަމެންނަކަށް މާލޭަގއި ހުރެވޭކަށް ނެތޭ. ރަށަށް ގޮއްސަ  ހާލަތާ ުގޅިެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އައި، މިެގ19

އުސޫލެއް  ވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ދިނުމަށް  ލީނިައންސީ  އެ  ުގޅިެގން  އެކަމާ  އަދާކުރަން.  ވަޒީފާ  ބޭނުމޭ  އެބަ 

އޯ.ޕީެއއް ވަރަށް ވަރަށް  އެކުލަވާލާފަ. މެންބަރުެގ ސީދާ ތި ސުވާލަށް ޖަވާބު އަރުވަން އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުން. ެއސް.

އަމިއްލައަށް   އަޅުަގނޑުމެން  ނެތް  ކެޕޭސިޓީއެއް  އެ  ބޯޑުެގ  ޕެރޯލް  އެކަމަކު  އޮފީހަށް.  ޕެރޯލް  އިނޭގތޯ  މުހިންމު 
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ހުރީ  ބެކްްގރައުންޑެއް  ލީަގލް  ބިކޯޒް  އަޅުަގނޑު.  އެކުލަވާލަންޖެހެނީ  އެކުލަވާލަންޏާ  އެކުލަވާލާކަށް.  އިސްނަަގިއެގން 

މިތާ ވާނީ  އަޅުަގނޑުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއކަމަކު  އިނޭގތޯ.  ކުރަން  މަސައްކަތް  އެ  ބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެން  ނަގއި. 

އެކިފަހަރު މަތިން އެމް.ސީ.ެއސްެގ ސޮރީ! ޕެރޯލް އޮފީހުެގ ސުޕަވަިއޒަރައކީ އެމް.ސީ.އެސްއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ 

ސް ދަންނަވާފައިވާނެ. މެނުއަލްެއއް ބޭނުންވާ އެންމެ ބޭފުޅާއަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާފައިވާނެ. ސީ.ޕީއަށް ވެ

މުހިންމު އެއްސަބަބަކީ ޕެރޯލް އޮފީހުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ސީދާ މި ކަމަށް ޓްރެއިންޑް ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އައު 

ދިޔައި ދާނެ.  ެވސް  ައޅުަގނޑުމެން  ރޯލުވީމަ،  ދެއްތޯ.  ރޯލުވާނެ  މުަވއްޒަފުން  އަންނާނެ،  ދެން މުވަްއޒަފުން  މަ 

އަޅުަގނޑުމެން   ިއމްޕޯޓަންޓު.  ވެރީ  އިޓްސް  އޮެވެގން.  އެްއ  މެނުއަލް  އެނޭގނީ  ކިހިނެއްކަން  އޮތީ  ޢަމަލުކުރަން 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ އަޅުަގނޑުމެނަށް .ސަޖެސްޓުކޮށްފަިއވާނެ  ޮއތްކަމަށް  ރިލޭޝަނެއް  ރަނަގޅު  ވަރަށް  އެކީަގއި  ސީއާ 

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ އެމް.ސީ.އެސްއާ.  ޕްރެކްޓިސްއަށް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހޯދައި،  އެހީތެރިކަން  .ސީެގ 

 ފެތޭޮގތަށް އެސް.އޯ.ޕީ އަޅުަގނޑުމެން އެކުލަވާލަދެއްވާށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޙްމަދު   ޙަސަން  ކަމަށް.  ނިންމާލަން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ފުރުޞަތެއްދެއްވާފައި  ޙަސަންއަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

 ކުރިއަށް. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަމާޒުކޮށްލަން   މި  ސުވާލު  އަޅުަގނޑުެގ  އިނޭގތޯ.  ާވހަކަ  އުޅޭ  ޖަލުތެރޭަގިއ  ޑްރަުގ  ވިދާޅުެވއްޖެ  ދެންމެ  މާޒިޔާ 

އި އެބަހުރިތޯ. ނުވަތަ ޖަލު ޮގޅީަގއި  ބޭނުންވަނީ، ޖަލަށް ޑްރަުގ ަވންނަން ދިމާވާ ސަބަބު މިހާހިސާބަށް ދިރާސާކުރެވިފަ

އަޅުަގނޑުމެން ؟ އޮންނަ މީހާ އެ ތަނަށް ޑްރަުގ ވައްދަނީތޯ، ނުވަތަ ޖަލު ޮއފިސަރުން އެ ތަނަށް ޑްރަުގ ވައްދަނީތޯ

ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވެސް މި ސުވާލު ދެންނެވީމަ، ޖޭމް ހަރުކުރާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ ވިދާޅުވީ، މުޅިކ.އަތޮޅުެގ ބައްރު  

ކޮށް ޖޭމުވެއޭ. އިންވެސްޓްމަންޓަށް އުނދަޫގެވއޭ ރިސޯޓުތައް ކައިރިވީމަ. އަޅުަގނޑު ާވހަކައަކީ މިއޮތް ޓެކްނޮލޮޖީ  އެއް 

ނުޖެހޭ.  ޖޭމްާވކަށް  ެގސްޓުހަުއސްތައް  ހުރި  މާފުށީަގއި  ވާހަކައަކީ  ޖޭމުކޮށްލީމަ  ތަންކޮޅު  ެއ  ޖަލު،  އެ  ޒަމާނުަގިއ 

މަ އޮފިސަރުންެގ  ކިތައް  މިހާހިސާބަށް  އެބަހުރިތޯދެން،  ބެލިފައި  ަވއްދަިއެގން  ޑްރަުގ  އޮފިސަރުން ؟ އްސަލަ  އެ 

ދުވަހަކު ވެސް ތި ؟ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަިއ، ހަމަ ދެަވނަ ފަހަރަށް ހަމަ އެ ކުށް ކުރީމާ ހަމަ އެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދެންތޯ

ޅިތަްއ ވެސް ސާފުކުރޭ.  ޖަލަކުން ޑުރަުގން ސަލާމަތެްއނުވޭ. ފޯނަކުން ސަލާމަތެއްނުޭވ. އެސް.އޯ ފުލުހުން ޮގއްސަ ޮގ
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ކޮންމެވެސް ބައެއް އިހުމާލެއްނޫންތޯ އެއީ އެ ޖަލުަގއި ތިބޭ ގައިދީންނަށް އެ ދޫކުރަނީ ކޮން ފަރާތަކުން،  ؟ ހަމަ މި 

އެތަން  އަދަބުދީފައި  ދެވެންޖެހޭ  ާގނޫނުން  ފަރާތްތަކަށް  އިހުމާލުވާ  ެއހެންވެއްޖިްއޔާ  އިހުމާލުންތޯ.  ކޮންބައެއްތޯ 

 އެއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ޮއތް ވާހަކަައކީ. ؟ ޖެހޭނޫންހޭޙައްލުކުރަން އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަޅުަގނޑު... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠަލާލް 

މަސްތުވާތަކެތީެގ   އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މަސްތުވާތަކެތި  އާދެ!  މައްސަލައެްއަގިއ، 

ނޫނަސް ޖަލަށް އެްއވެސް ެއްއޗެއް ަވއްދަން އޮފިސަރަކު ަމސައްކަތްކޮށް، ނޫނިްއޔާ އެއިން ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެނަށް  

ސާބިތުވެއްޖިއްޔާ އެ ސޮފިސަރަކު ދެވަނަ ފަހަރަށް އެކަންކުރާކަށް ވަޒީފާަގއި ނުބަހައްޓާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ވަޒީފާއިން 

ދެން، ހުން ހުންނާނެ.  ވެސް  ލިބެން  އެމް.ސީ.ެއސްއުން  ބޭނުންެވއްޖިްއޔާމު  ޑީޓެއިލްސް  އެ  ދެން،  ވަކިކޮށްފަ.  ނާނީ 

ދެން  ބެލިފަ.  ކަންކަން  ެއ  ހުންނާނީ  ވެސް  އޮފިސަރުން  ކުރެވޭ  ތުހުމަތެއް  ެއކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި 

ހިތާމައާެއއްކޮށް ގަ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު ވެސް  ޖަލުަގއި މަސްތުވާތަކެތި  އެހެންނަމަވެސް،  ެއީއ  ޙަޤީޤަތެއް  ބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ބޭނުންކުރުން. ތި ވިދާޅުވާ ޮގތަށް ބޯޑު އިންޓަރވިުއކުރާ ަގޑީަގއި ބަެއއް ގައިދީންެގ ފަރާތުން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. 

 އަނެއްކާ ޔޫރިން ޕޮޒިޓިވްވޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޔާ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއް

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސްތުވާތަކެްއޗަށް  ؟ ޔޫރިން ޕޮޒިޓިްވވޭތޯ މަސްތުވާތަކެތީެގ ޙުކުެމއްަގއި ނޫން އެހެން ޙުކުމުަގއި ތިބޭ ގައިދީން ވެސް

 ؟ޕޮޒިޓިްވވާކަން ފާހަަގކުރެވިފައި އެބައޮތްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢަބްދުއްސައްތާރު  ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރު މާޒިޔާ
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 އާދެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އެ ސުވާލުތަކަށް އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ޖަވާބުތައް ލިބިއްޖެހެން. 

މި   ޖަވާބު  ލިޔުމުން  ހަމަ  ކޮންސަރންތަކަށް  އެ  ބޭފުޅުން  ތި  ެވސް  އަދި  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވައިދިނުމަށް  ކޮމިޓީއަށް 

 އެދެން. އަދި ހަމަ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ހަމަ ޠަލާލް އަޅުަގނޑު ފަހު ފުރުޞަތެއް ދޭނަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕެރޯލް ޯބޑުގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޠަލާލް 

އަޅުަގނޑު   މުޤައްރިރު.  ބޯޑުގެ ޝުކުރިއްޔާ  ޕެރޯލް  ހަމަ  ައސްލު  ައޅުަގނޑުމެންނަކީ  ބޭނުންވީ،  ފާހަަގކޮށްލަން 

ސުވާލުތަކެްއ   ިގނަ  ވަރަށް  އަމާޒުިވ  އެމް.ސީ.ެއސްއަށް  އެހެންނަމަވެސް،  މީހުން.  ހާޒިރުވި  ޮގތުަގއި  މެންބަރުންެގ 

ދެއްތޯ ހުންނާނީ  ؟ ޮގއްސި  ނޭރުިވ  ވެސް  ޖަވާބު  ފުރިހަމަކޮށް  އެންމެ  ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެމް.ސީ.އެސްއަށް އަމާޒުވީމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި އެމް.ސީ.ެއސްއުން ޖަވާބު ހޯއްދެްއވީމަ 

 ވަރަށް ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މު މި  މީހާ  ކުށްކުރާ  މަޤުޞަދަކީ  ެވސް  އެންމެންެގ  ކައިރީ  އަޅުަގނޑުމެން  ާއއިލާ  އޭނަެގ  ނެރެ،  އޭނަ  ޖުތަމަޢަށް 

އޮންނަނީ.   މި  ިވސްނިފައި  އަބަދުވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  ހޯދައިދިނުންކަން  ޮގތްތަކެއް  ރަނަގޅު  ދިރިއުޅެވޭނެ 

އެހެންނަމަވެސް، އެ ދާންޖެހޭ މަރުޙަލާތައް ކަޑަތުކުރުމަށްފަހުަގއި ނޫނިްއޔާ، އެ ކުށްވެރިޔާއަކަށް ވެސް މުޖުތަމަޢަށް 

ދެވޭކަށް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެގ މަސައްކަތަކަށް ވާން މި ޖެހެނީ، ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ކުށްވެރިޔާ  އާ

އެ މުޖުތަމަޢަށް ނެރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާ އަދި ތި  

ކޮ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެންނެވިހެން ބޭފުޅުން  ވެސް  ކުރިން  ހަމަ  މަޢުލޫމާތުން  ހުރި  ފޯރުކޮށްދެއްވަން  މިޓީއަށް 

ފުރުޞަތު   ފަހު  އެދިލަްއވާ.  އެބަ  ބޭފުޅަކު  އަދިވެސް  ފޮނުވާލަދިނުމަށް.  އެދެން  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ލިޔެކިޔުމުން 

 އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ޗެއަރޕަރސަން ފައުޒިްއޔާ ޢަލީ 
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ކޮމިޓީއަށް  މި  ކޮންސަރންސްތައް  ހުރި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ިއނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އިނޭގތޯ.   ޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ހަމަ  ދެްއވީތީ  ފުރުޞަތު  ހުށަހަޅާލުމުެގ 

ކުރަނީ ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ޮގތަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ގައިދީންނަކީ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ މަސައްކަތް

ހަމަ ރީހެބިލިޓޭޓުވެެގން މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނާނެ މީހުންކަމަުގއި ވުމަށް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ވަރަށް 

އިނޭގތޯ ކުރައްވާ  ހަމަ  ވެސް  މެންބަރުން  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތްތަކެއް  ބޭފުޅުންނަށް  ިގނަ  ތި  ހަމަ   .

ކުރިއަށްެގންދެވޭތޯ  ހަމަ  ީވވަރަކުން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑުެމން  ވެސް  މީޓިންގތައް  ދެން،  ފާހަަގކުރެްއވޭނެ. 

މަސައްކަތްކުރަނީ. އެކަމަށް ހުރި ދަތިތައް ތި ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު އޮޅުންފިލުވާ ވަޑައިެގންފާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން  

ައޑުެއއްސެވިތީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  އުއްމީދުކުރަނީ އިނޭގ ތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ވާހަކަތައް 

 އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަދި ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ނައިބު ރައީސަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވަން ެއއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަމީލް މޫސާ هللا ދުޢަްބކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް 

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މުޤައްރިރު، ކޮންކަމަކާ ުގޅިެގންކަން ފުރުޞަތު އެރުވީ ސާފުނުވޭ. ނިންމާލުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނިންމާލެއްވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަމީލް މޫސާ هللا ޢަްބދުކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ ނައިބު ރަީއސް 

އާދެ! ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ އެްއޗަކީ، ކުރެއްވި ބައެްއ ސުވާލުތަކުެގ ތަފާސް ހިސާބާ ބެހޭ ވާހަކަތަކެްއ ދެ ބޯޑަށް  

ވެސް އަާމޒުެވެގން ދިޔައިރުަގއި ހަމައެކަނި ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ފަރާތުން ކަންނޭނެގ ބައެއް ަމޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލެއްވީ.  

 ބޯޑުެގ ބައެްއ މަޢުލޫމާތުތައް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް ވަނަ އަހަރުެގ ކްލެމެންސީ  2020ދެން،  

ފަރާތަކާ    249ފަރާތަކުން. އަޅުަގނޑުމެނަށް    718ޓަކައި ފާހަަގކޮށްލަން. ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ އިލްތިމާސްއަށް ެއދިެގން  

އަޅުަގނޑުމެ ދެން،  ލަފާއެރުވިފަވޭ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ދެން ުގޅޭޮގތުން  ފާހަަގކޮށްލެވޭ  ހަމަ  ންނަށް 
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ޖެނެރަލާ  އެޓާރނީ  ބެހޭޮގތުން  އިޞްލާޙުތަކަކާ  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންބޮޑުވުެމއް. 

ވާހަކަދަްއކަމުން މިދަނީ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް މީެގ ދޮރާށްޓަކަށްވެފައި އޮންނާތީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހުރޭ ދަތިތަކެއް. ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ ަގިއދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    އިދާރީޮގތުން

އޮފީހުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނާނީ. އަދި ައޅުަގނޑުމެން ފޯމެއް ބާޠިލުކުރަން ޖެހިއްޖިއްޔާ ވެސް މި ޖެހެނީ  

ދި ރައީސް ޮއފީހުެގ ބޭފުޅުން އެ ފޯމު ކެންސަލްކޮށްެގން ގައިދީންނަށް ސިޓީއަކުން ރައީސް އޮފީހުަގިއ ދަންނަވަން. އަ

ޮގތަކަށް  ކޮންމެެވސް  ީމަގއި  އެހެންވީމާ،  އަންަގނީ.  މި  ސަރވިސްއަށް  ކަރެކްޝަނަލް  ޓަކައި  އެންުގމަށް 

ެއކަ ގައިދީންނަށް  ޮގތަށް  ހުށަހެޅޭ  ބޯޑަށް  ކްލެމެންސީ  ފޯމު  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ  ސީދާ  ހަލަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބަދަލުތަކެއް، ާގނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ެގނެސްެގން އެކަން ަގނައުމަށް ޓަކައި ބަެއއް ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމަށް 

ުއއްމީދުކުރަނީ މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު  ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި  ޓަކައި މިހާރު ވެސް މަޝްަވރާކުރެވެމުން ދަނީ. ދެން، 

މެވެސްކަހަލަ ިއޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ެއ ކަންކަން ކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް  ލުއިކޮށްދިނުމުެގ ާގނޫނަށް ކޮން 

 އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ ަވޑަިއެގންދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި. މިހިސާބުން މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.

 

_______________ 


