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 ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން  އިދާރީ

ބައްދަލުވުމަީކ މި ލީގަލް ކައުްނސިލް.  ސީނިއަރަފއްޓާނަން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު މޫސާ އަލީމް،  އަޅުަގނޑު

ކުރެިވގެން. ފުރަތަމަ ކަމެއް ެއޖެންޑާ އްވެނީ ދެ ބޭމި ކޮމިޓީން މިއަދު ބައްދަލުވުން ދައުރުން ބޭރުގަިއ  އިމްތިޔާޒު

. އެހެންކަމާެއުކ ދެއްވާފަަގއި ިއސްތިއުފާ 2014 ޮއކްޓޯބަރު 29ކަމަކީ މި ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިަރކު، މުޤައްރިރު ވަނީ 

ނޑު މިހާތަނަށް މުޤައްރިރަކު ނެތީމަ މުޤައްރިރަކު ޢައްަޔނުކުރުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއޮތީ. ެއގޮތުން އަދި  އަުޅގަ

ވާލާދީ މަޖިލިސް މާއްދާއާ ޙަ  ވަނަ 4މި ކޮމިޓީ ަގވާއިުދގެ  ޗެއަރ ކުރަނީ ޢައްޔަނު ކުރުމާ ހަމައަށް މުޤައްރިރު

 އެއް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން. ދެން އެ މާއްދާަގއި ބުނާ ގޮތުން މުޤައްރިރާިއ ނައިބު މުޤައްރިރު 120ގަާވއިދުގެ 

ތީ ަނއިބު މުަޤއްރިރު، އެީއ ހަނިމާދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ޙުަސއިން ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްވެގެްނ ނުވާނެ

އެހެން ކޮންމެ ޕާީޓއަކަށް  އެހެންވީމާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ފިޔަަވއިޝަހުދީ ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަްނނަވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން. 

ނަން  ކަމާއެކު ައޅުަގނޑުހެންއެ މެްނބަރަކަށް ވެސް މުޤައްރިރުކަުމެގ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ

ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ކުރިން މިހާރު ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ ނަންފުޅުތައް ދަންނަވާލާނަން. އެގޮތުން  ހުށަހެޅުމުގެ

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ، ގައްދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ހީމްއިބްރާ

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ، ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ވަަޑއިގެން އެބަ ިތއްބެިވ.  ންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހެންވޭުރ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެ، އަޙްމަދު މަރުޒޫގު 

އަޅުަގނޑަށް ެއއްވެްސ ނަމެްއ މިސްވެއްޖެތޯ؟ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މުަޤއްރިރުގެ ނަްނ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

 .ސަލީމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ސަލީމް  ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ގެ ރަޝީދުއަޙްމަދު މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި ގައްޫދ ދާއިރާގެއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް 

 ނަންފުޅު އިނގޭތޯ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

މިހާރު ފޮނަދޫ  އެހެންވީމާ، ފަހު(ށް)ވަގުުތކޮޅަކަ ށް ތާއީދުކުރަްއވަނީ؟ތާއީދުކުރަްއވާ، ކޮން ބޭފުޅެއްޯތ އެ ނަމަ

މަދު ރަޝީދުގެ ނަންފުޅު. ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަީލމް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެަބއޮތް ގައްދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު އަޙް 

ދު ކުރައްވާަފއި ެއބައޮތް އަޒްހާން ފަހުމީ. އެހެންވީމާ، އިތުރު ނަންފުޅެއް އެބައޮތްތޯ ހުށަހަޅުއްވަން. އަދި ތާއީ

އަޒުހާން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްަވއި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ުޑ؛ އަޅުަގނ



  

ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ރަޝީދުގެ ނަންފުޅު މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަްށ  ދު ކުރައްވާަފއިވާފަހުމީ ތާއީ

ލަބިއްޔަުތން ފާސްވެފައިވާީތ، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަޓކަށް ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގެ އަޣްފާސްކުރެވޭތޯ ވޯ

އަދި އަޙްަމދު ރަޝީދު ރިޔާސަތާ އަކަށް ހަމަޖެހުނު ވާހަަކ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގެ ެޗައރ ރަޝީދު މި

 ވަަޑިއގަތުމަށް ވެސް ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ޙަވާލުވެ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ުޝކުރު އަާދކުރަން ައޅުަގނޑު މުޤައްރިރަކަށް ހޮްއަވވަިއ  ެވސް ުހރިހާ `. ފުރަތަމަ

ކަމަީކ  ކަމެއް. ެއއް ހިމެނިފައި މިއިީނ ދެ މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއިޓަކައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް.  ދެއްވި ކަމަށް

މުަޤއްިރރު ކަމުގަިއވާ އަޙްމަދު ރަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުާމ  މި ކޮމިޓީގެކުރީަގއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިަރކު، އެއީ 

މުޤައްރިރެއްެގ މަޤާމު ހުސްވެފައި އޮންނަތާ ުދވަސްތަެކްއ  މުޤައްރިރު ކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުިޅގެން، ގުިޅގެން

ބޭއްވީ މުޤައްރިރަުކ  ޓަކައި މިއަދު ފުރަތަމަ މި ވެފައި ކޮމިޓީ ވެސް ނުބޭްއިވފައި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، ެއަކމަށް

ވަނަ އައިޓަަމކަށް މިއިނީ މެދުހެންވޭުރ  ހޮއްެވވުމުގެ ކަންތައް. އެ އަިއޓަމް ފުރިހަމަވެގެން މިދިޔައީ. ދެން މިހާރު ދެ

ނުޑގެ ަވގުތެްއަގއި ވީ  2015ފެބްުރއަރީ  22ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިްމ  ބަންދު ކުރައްވާަފއިވާީތ، ރޭ، ރޭގަ

ވާ މައްސަލަ ދިާރާސ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްާވފައި 2003ހުގެ ގަާވއިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

. މައްސަލަ ހުށަހަޅުްއވާފަިއ އޮތީ. ޭއގެ ކުީރަގއި ކުިރއަްށ ދިއުމުގެ ކުީރަގއި ހުރިހާ ގެވަނަ މާއްދާ  203. ކުރެްއވުން

ނޑު އަހާލަން ބޭނުންވޭ ނޫސްވެރި ބޭފުޅުން ހަަލ ން ވެއްދުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ކަވެސް އަރިހުން އަޅުގަ

އް ނެތްކަމަްށ އިޢުތިރާޟެބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެނިަވޑަިއގަންނަވަނީ.  ކިހިނެއްތޯ ހުރިހާއް އޮތްތޯ. ނޫނީ އިޢުތިރާޟެ

ކަމަށް ވާނަމަ އެކަން ކުރިއަށް ނުއެއް ގެންދެވޭެނ  އް ޮއތްޢުތިރާޟެވަންޏާމުން ނޫސްވެރިންނަށް ހުޅުވާލަން. އި

ރީ އް އެބައޮތްތޯ ޫނސްވެރިން ެވއްދުމާ ބެހޭގޮތުން. އާދެ! އެހެންވީމާ، އިދާ. އެްއވެސް ބޭފުޅެްއެގ އިޢުތުރާޟެަތކަށްއެގޮ

މިހާރު މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ` ަކށްފަހު( )ަވގުތުކޮޅަ ދެއްވުން އެދެން. ނޫސްވެރިން ަވއްދަަވއި  މޭޒުން

ނުޑގެ  2015ފެބްރުއަރީ  22ޢަލީ އާޒިމު  މައްސަލައަކީ މެދުހެންވޭރު ާދއިރާގެ މެންބަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ޭރގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިާވ  203ވަގުެތްއގައި ބަންދުކުރެވިަފއިާވތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެބަވޭ ދެ ސިޓީއެްއ  )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑަށް ...މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް. މި

ލިބިފަ. އެއް ސިޓީައކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާިއން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުވާފައި އިން ސިީޓެއއް. ެއ 

 ދުން ަސލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.ސިޓީަގއި މި އިންނަނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ވެ



  

ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމު ރޭގެ ަވގުތެްއގަިއ ބަންދުކުރައްވާފަިއވާކަުމގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެ

ނޑަށް  202ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސވަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން އަުޅގަ

އްާދގަިއާވގޮތުެގ މަތިން ތިޔަ ކޮމިޓީއަށް ވަނަ މާ 203އެެވ. ވީމާ، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އަންަގވާފަ

މޯލްޑިވްްސ  އިއެއްކޮށް އެބަ އިނދޭ ސިޓީއެއް ލިބިފަ އެދެމެވެ. ހަމަ އެއާ  ޤަބޫކުރެއްވުން އެންގީެމވެ. އިޚްތިރާމް

ވެދުްނ  ،ހު މުޙައްމަދަށްމަސީ هللا ގެ ރައީްސ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހު .ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން

 2015މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމު  މުގައިާވ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެހު ދަންނަވަމެވެ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަސަލާމަށްފަ

. މެދު ށަށް ގެނެިވ ހައްޔަުރކުރެވިފަިއވެ އެވެ ެބލުމުގެ ދަ ސަރިވސްގަިއ  00:18ވަނަ ުދވަހުެގ  23ފެބްރުއަރީ 

ފެބްރުއަރީ  2015ގެ ދަށަށް ގެނެވި ހައްޔަރުކުރެިވފައިވަނީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމު ފުލުހުންގެ ބެލުމު

ްއދުތަކަށް ބަޔަކު މީހުން އެްއވެ ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިްނ ަވގުުތތަކުަގއި މާލޭގެ ެއކި ސަރަޙަވަނަ ދުވަުހގެ ެއކި  23

ޖިބަށް ހުރަސްއަޅާ އަލިކިލެގެފާނުމަާގއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ކަންމަތިން ކުރަމުންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންގެ ވާ

. ވީމާ، މަނިކުފާނުގެ މަޢުލޫމާތަށް ތުހުމަތުުކރެވޭ މައްސަަލއެްއަގއެވެ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަްނތެރިވެފަިއވާ ކަމަށް

ޓަކައި ިމވާހަކަ ދެންނެވީެމވެ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެްއވުްނ އެދެމެވެ. ޙަސަން ހަބީބު، ޑެޕިޔުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ނޑު ހުރިހާ  2ަގއި މިކޮޅަށް ލިބިފައިވާ އޮތް މައްސަލައި މި ޕޮލިސް. މިއީ  ސިޓީއަކީ. އެހެްނީވމާ، އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން މިކަާމ ބެހޭ ގޮތުން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮެތްއ 

 .ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، ޢުޘްމާން ޖަމީލްވިދާޅުވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެން  އާދެ! ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މި މައްސަލަ ިމ ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްިރރު. އަުޅގަ

ރު ަބއްދަލުވުމެްއ ބަލައިގެންފަިއ ދެން ައޅުަގނުޑމެން އިތުރަށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮުތން ހަމަ މަޝްވަރާކުރުމަށް ަޓކައި އިތު

 ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބޭއްވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

ޖިބަށް ހުރަސްއަޅާ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ސިޓީގައި މިއޮްތޮގތުން ފުލުހުންގެ ވާ ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު މި އާދެ!

އޮތީ.  ނުކިޔަމަންތެރިވެފަިއވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެްއގައި މެންބަރު ގެންދިޔަ ވާހަކަ ސިޓީފުޅުގައި މި



  

 ހިސާބަކަށްތޯ ބަލައި ފައި ޮއތީ ކިހާބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތް ގެްނގޮސް އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ެވސް ފެންނަނީ އެ

ދާފައި އެކަމެއް ތަޙުޤީޤަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއްަގއި ހިނަގމުންދާ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ގޮތެއް ނުނިންމޭނެ. ހަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮެތއް ނިންމޭނީ އެކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތް ބަލާފައި ައޅުަގނޑުމެން ޕޮލިސްއަށް ެވްސ 

ގޮަތކީ ކިހިނެްއ ހިނގާފަިއ އޮްތޮގތެއްތޯ ބަލާފައި ކިހާވަރަކަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ެވސް ެއކަން ހިނގާފަިއ އޮތް 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ަގާވއިދުަގއި އެެޅން އިހަދާފަ ބަލައިބެލިއްޖެތޯ  އޮތް ފިޔަވަޅެއް ެއޅޭނީ.  ދެން އަޅުގަ

ދެްއވުމަށް. އްަލަވއިާތނގައި ބަ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ެފންނަނީ ހަމަ މިކަން އަދި މުޤައްރިރު ކުރިއަށް އޮތް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޤް މަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ލަ މައްސަލަތަކުަގިއ ކުރިން މި ކޮމިޓީތަުކގަިއ މިކަހަ މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މީގެ

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ސާ   ފުވާނެ ކަްނނޭނގެ ކުރިއަށްދާން.ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން އުސޫަލކުންތޯ. އޭރުން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ވެސް މަޖިލީހަށް އަލަށް ހޮވިފައި އަނެއްާކ މުޤައްރިރު އާދެ! ދި މިއަުދ ަކމުގައި ވެސް އަ ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ކުީރަގއި މި ކޮމިޓީަގއި ބައްދަުލވުންތައް ބޭްއިވގެްނދިޔައިރުަގއި މިފަދަ މައްސަލަ އެއް ކުރިމަތިވެފައި ނެތް.  އަދި މީގެ

ނޑު ޖެހޭނީ ތިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފައެއް ނޫނީ އިދާރީމޭޒުން މިަކމާ ބެހޭ ގޮ ތުން ކޮންމެވެސް ދެން އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އޮޅުންފިލުވަން މަޝްވަރާ  އެްއޗެއް އަހާލައި ކޮށްލަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

 ބޭނުންފުޅުވި މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލައިފި ކަމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޤް މަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ނޑުމެން މި ތްތެރި މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ. ދެން އަިދ ދައްކަނީ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ތަންކޮެޅްއ އަވަްސ ފިޔަަވޅުތަެކއް  މައްސަލަެއއްަގއި ނަމަވެްސ ހައްޔަކުެރވިފަިއވާތީ ައުޅގަ

ހިސާބެްއގައިޯތ  ކޮން .ވެސް ބެލެންޖެހޭ ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޅެން އެަބޖެހޭ ކަންނޭނގެ. މިކަން މިދާގޮތެއް

އަދި ައޅުަގނޑުމެން އެބޭފުޅާއާ ބައްދަލުކުެރވޭެނ  .އޮތީ އަދި މިހާރު އެބޭފުޅާ ހުންނެވީ ކޮންތަނެއްގައިތޯމައްސަލަ 



  

ނޑުމެން އެބަ ބަލާލަންޖެހޭ. ެއއީ އެބޭފުޅާއާ ވާހަކަަދއްކާ ިމކަމުގަިއ އެބޭފުާޅގެ ބަެހއް  ގޮތެއް   ވެްސ އޮތްޯތ އަުޅގަ

 ވެސް ހޯދުން މުހިންމު ކަމަށް ފެންނާތީ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

  .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަ

ނޑުމެންގެ އަޚް ރަޝީދަވާލުެވވަަޑިއގެންނެމިއަދު ހޮވިގެން ރިޔާސާތާ ޙަ އަޅުަގނޑު ވެސް މި ކޮމިޓީގެ  ށް ވި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަްޚ ޢަލީ ާއޒިމު ޖެންޑާަގއި މިދަްނނަވަން. ެއއަށް ފަހުަގއި ދެން އެ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް  އޮްތ އަުޅގަ

 އި ގުިޅގެން ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން އައިސްަފއި މިއޮތް މައްސަލަިއގަ ޕޮލިހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ކަމަކާ 

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ މައްސަލަތަކު އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ދެން މީގެ ކުރިން  ަގއި އެބަހުރި ވެސް އަޅުގަ

ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަވާފަ. ެވސް މެންބަރުން ފުލުހުން މުޒާހަރާތަކުަގއި އަދި އެހެނިހެން ބައެއް ކަންތައްތަުކަގއި

މި ކޮމިޓީން ެއ މައްސަަލ  ތަކުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މައްސަލަ އަިއމަ ކޮމިޓީ އަްށ ބަލަިއގަނެފައި ދެން އެ ފަހަރު

ކަްނ ކިހިނެއްތޯ އެ  ،ހުރި ފަރާތްތަކަށް ލިޔެެގން އެ ކޮްނކަހަލަ މައްސަލަެއއްތޯ ބެހޭ ުގޅުން ކުރަނީ އެކަމާދިރާސާ

އިތުރަށް ެއ ކޮށްފައި ދެން މި ދެން ެއ ބެލުމަށްފަހުގައި ދިރާސާ. ށް ެގންދަނީ އެ ކަންކަންއޮތީކީ، ކހިނެއްތޯ ކުިރއަ

ަބއްދަލު ކުރަންޏާ ބައްދަލު ކުރުން.  .އް ކުރެވޭގެ ތެރޭަގއި މިސާލަަކށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު ކަންތަދިރާސާ

ނަޑށް ވެ މީހުން ގެންނަންޏާ ގެނައުން އެ ހުރިހާ ކަމެއް  ސް ފެންނަނީ ހަަމ ވެްސ ގެްނދެވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެން މި މައްސަލަ ހަމަ ވީހާ މިއަދު ޖަމީލް ޢު ވެސް އަވަހަކަށް ވާހަަކ  ޘްމާނު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެން އިތުރު ޖަލްސާތައް ދިގު ށް ގެންދަން އިނގޭތޯ. ބާއްަވއިގެން ކުިރއަނުކޮށް ބަލައިގެންފައި ައޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް.   އެހެންވީމާ، މިއަދު މި މައްަސލަ ބަލައިގަންނަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙްމަދު.އަ ޝުކުރިއްޔާ ސަލީމް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

ނޑު ތާއީ ދެން ިމ  ދުުކރަން. މި މަސައްލަ ކޮމިޓީައށް ބަލައިގެންފައިއާދެ! ސަލީމް ެއވިދާުޅވި ަބސްފުޅަށް އަުޅގަ

 ށް ގެންދަން. މަސައްކަތް ކުިރއަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަރީމް.މަދު ޢަބްދުލްމުޙައް. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ނުޑގެ އެަބއޮްތ ދެތިން ސުވާލެއް ނޑު މުޤައްރިރަށް މަރުޙަބާ  އިނގޭތޯ. އާދެ! އަުޅގަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

މުޤައްރިރަށް މި ކޮމިޓީ ހިންގިދާނެތޯ ވަރަށް ބޮޑު  ބޭނުންވޭ  ބަދެންނެވުމުގެ ކުރިން މުޤައްރިރުގެ ފަރާތުން އެ

ނޑު އުފާކުރަން. ތި ޒިންމާ ނެްނގެވީތީ ފާނު ތި ުއފުއްލެވީ އިނގޭތޯ. އެ ޒިންމާއެްއ މަނިކު ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ން އަދި ކޮމިޓީެގ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުާފކުރަން. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތު

ޓަކަިއ  ވަކާލާތު ކުރުމަށް ޙައްޤުގައިނުގަންނަވާ ުހރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޅުންނާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިހުރިހާ ބޭފު

ފިސާރި  މުޤައްރިރަށް ނެގިދާނެތޯ ނޫނީ އިށީންނެވީ ކިހާވަރެްއގެ ޒިންމާެއއް ތިބޭފުޅާ އަށް ތަނުގައި ތި ތި މަނިކުފާނު

ްއގޮތަށް އެއްުދވަހު ޖަލްސާއެއް ބާްއވާލާފައި އަެނއް ދުވަހު ޖަލްސާެއއް ނުބާްއާވ ކޮމިޓީތަކޭ އެ ނީ އެހެންކެރިގެންތޯ ނޫ

އިމްތިޔާޒު ދޯދިޔާގޮތަށް ގެންދަްނތޯ ނޫނިއްޔާމު ފިސާރި ކެިރގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ އެހެން 

ނެތިއްޔާމު މަނިކުފާނު  ންކަން މަނިކުފާނަށް އެބައޮްތތޯ؟ޤީހުރެ އެކަން ކޮށްދެވޭނެ ކަުމގެ ޔަ  ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން

ހަމަ ގޮވާލަން. އެހެންނޫނިއްޔާމު މަނިކުފާނުގެ ޔަޤީންކަމެްއ  ފާ ދެއްވަން އަޅުަގނޑުއިސްތިޢުއެ މިއަދުން މިއަދަށް 

ްށ ތެދުވެރިކަާމއެކު މި ކޮމިޓީ ކުިރއަ އިއަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ިމއަދު މަނިކުފާނު އިންޞާފުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ

ނުޑގެ ވާހަަކިއެގން ކުރިއަ ގެންދަވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ މުޤައްރިރު އަރިހުން ލިބުނީމަ ށް ގެންދާނަން. އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ ހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަިއ ކުރިމަތި ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޑަށް ދިމާާވ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވަރަްށ  ލައިގެން މިތަނަށް ހޮވުނީ ވެސް އަދި މިކަމަށް ކުރިމަތިލީ ވެސް އަުޅގަ

ެއއްޮކށް ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ މަސައްކަތް ކުރަންެވގެން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މޮޓޯައީކ  ޔަޤީންކަމާއި ސާބިުތކަމާ

ނޑު މިކަމާ. ވެސް މި ަޙވާލުީވ ެވސް އަޅުަގނޑަްށ މިކަން ކުެރވޭނެީތ އަދި ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ  ހަމަ އެގޮތުްނ އަުޅގަ

ގޮންޖެހުމަކަށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލެވިގެން އެންމެންގެ ަޙއްޤުަގއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެްއ އެކަމުަގއި ކުރުމަށް، ެއ 

ގޮުތަގއި  . އޭގެ އެކަމަކު މަސައްކަތް ކުރާއިުރގެ ޭއގެ އެއީ ޙައްޤުދެން ވެސްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެންެމންނަށް 

ެއްއވެސް މީހަކު ނުގަވާއިދުން ނޫނީ އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ފޯލްޓަކުން ކުރެވޭ ކަމެްއަގިއ  އެކަން ކުރެވޭނީ



  

ކުރާގޮތުްނ ށް ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ޤާނޫނާއި ަގާވއިދު، އިްސލާމްދީން ހުއްދަކައަޅުަގނޑުމެންނަ

ން ެއއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާލިބި ެއކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަށް ތެރެއި އޭގެ .އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތ ކުރެވެނީ

ނޑު ެއކަމަށް ތެދުވެ އެކަމަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން.  ،ވަންޏާ  އަުޅގަ

 

 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް

ަމނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އިނގޭޯތ ތި މަޤާމަށް އަދި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް އުފާެވއްޖެ އިނގޭތޯ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ރަްއޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންަނަވން. ދެން އަދި މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ދަށުން ގަވާއިެދއް ހެދިފައި  ބެހޭ ޤާނޫނު މަނިކުފާނު ހިތުދަސްކޮށް އަދި އޭގެ އިމްތިޔާޒާމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ނޑު ވާަހކަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުެގ  ނޑު އިްލތިމާސްކުރަން. އަުޅގަ އޮެވއްޖެްއޔާ އެކަން ހިތުދަްސކޮށް ދިނުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް އެތަުނގައި ުހރި ހުން ޚިލާފުވެގެން މީ ތޯ. ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާން އިނގޭކުރިން، ރޭގެ މުޒާހަރާަގއި ައޅުގަ

ނޑުަގއި ހައްޔަރުކުެރވޭ ގޮތް ވީިޑއޯ ތަަކށް އަރާފައި އެހުރީ އިނގޭތޯ. މިއަދު ވެސް އެތައް ފަހަރަކު އަޅުަގނުޑގެ ކޮ

ނޑު ހައްަޔރެއް ނުކުރޭ. ރޭަގއި  މިހެން ހަދައިފި. އަޅައި ވެސް ޮކއްޕާ  12ނަމަވެސް ނަސީބަކުން މިއަދު އަޅުގަ

އިރުގައި އެ އަުޑގަދަކުރާ ހުއްޓާލާށޭ ބުނީމަ އަޑުގަދަކުާރ ވެސް ހުއްޓާލެވުނު. އަދި ހަތަރުއަނގޮޅި ކަންމަީތގަިއ ޖެހި

ތަާކިއ ސް ވަރަކަށް؛ އެހެންވީމާ، ވީިޑއޯވާހަކަދަްއކަން މިތިބެނީ ހަމަ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ެއތަނުގައި އެްއވެ

ނޑު އަސް ެއއްކޮްށ  ުލގައި ބަލާލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ ވަރަށް އިންޞާފުވެރިކަމާއެްއޗެހި އެހެރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަރުން ވެްސ ހުށަހަޅުއްަވއިފި މައްސަލަ ބަލައިގަެނގެން ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް އިނގޭތޯ. އެކަމަްށ 

ްއވާ މި މައްސަލައިަގިއ ޓަކައި ައޅުަގނޑު ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ައދާކުރަން. އެހެންވީމާ، ލަސްނުކުރަ

މު ކަމެއް. މީގެ ކުރީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ގޮއްސަ އެަބއޮތް އް ނިންމައިދިނުމަކީ ވަަރށް މުހިން ގޮތެ

ޕޮޒިިޓވްެވގެން އެ ބޭފުޅުްނެގ ރުކުެރވިގެން ެއއްެޗއްސަށް ޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެގޮތަށް ހާޟިރައްޔިތުންެގ މަ

ވެްސ ހޮވޭ. ހުރިހާ ކަެމއް ހަމަ  ވެްސ އަނެއްާކ ެވސް މަޖިލީހަށް ެވސް ކުރިމަތިލެވޭ. ހޮވެންވާކުރެވިަފއި އޮްއވާ ދަޢު

އެހެން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަހަރު ވެސް ކުީރ ފަހަރު މަްއސަލަ ވެްސ ަވކިގޮަތކަށް ނުިނމި އޮްއވާ އަނެްއކާ ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް އަ ގެންދަ އެ ބޭފުޅާ މި ވަސް ފުރުޞަތެްއެގ ތެރޭގައި މީގެ ގޮތްތަެކއް ނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓެގ މެންބަރުން މަސައްކަތް  ނޑުމެން ވާހަަކ ދެްއކުމަށް އަުޅގަ ނިންމި އެ ބޭފުޅާެގ ޙައްުޤަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ބޭ ފުޅާގެ ކުރަމުން އެބަދޭ. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނުޑގެ އަޚް އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު ވިދާުޅވިގޮތަށް އަުޅގަ

ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  ބަހެއް ވެސް ހޯދަން. އެހެންީވމާ، އެންމެ ލަސްވެގެން މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖަލްާސއެްއ ބޭއްެވވޭ

ނޑު ވަރަްށބޮޑަށް އުފާވާނެ. ުޝކުރިްއޔާ.   މުޤައްރިރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއްަވއިފިްއޔާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ސަލީމް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަދޫ ދާއިރާ

ޢަލީގެ ވާހަކަފުުޅަގއި؛ މެދުހެންވޭރުތޯ؟ އަޙްމަދު ދެއްތޯ؟ އަޙްމަދުގެ، ހެްނވޭރު އުުތރު ދާއިރާ ދެއްތޯ؟ ދެކުުނ 

މު ހިންއިންޞާފު ލިުބމަކީ ެއއީ ވަރަްށ މުފަދައިން  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އެ ފާހަަގކުެރއްވި 

ފަަހރު ހައްޔަރުކުެރވި ނޫނިްއޔާ  ކަމެއް ވީހާ ވެްސ ައވަހަކަށް. އެ ހަމަ އިޝާރާްތކުރެްއވި ބައެއް މެންބަރުން ބަެއއް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގޮސް ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެްއަގއި ހަމަ ރަނގަޅަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހެޅި ކޯޓުގަިއ 

ތިބި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި އެބަ މި އެހެން ގޮއްސަ  ށް ނުނިމިގޮތަ މައްސަލަ ހިނގާ، އެ ނޫނީ މި

މެންބަރެއް ކަމަށް ވިަޔސް އަދި ރައީެސއް ކަމަްށ  ންވީާމ، އެ ެދއްެކވީ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަަކފުޅެއް.ވެސް ލާފަ. އެހެ

މު ކަމެއް. ޞާފު ލިބުމަކީ އެއީ މުހިންށް އިންވެސް އަވަހަކަ ވިޔަސް ކުެށއް ކޮށްފިކަމަށް ވަންޏާ އެ ކުށަކަށް ވީހާ

މު ކަމެއް. އް ވުމަކީ ވެސް ެއީއ ވަރަށް މުހިންކުށެއް ނުކުާރ ކަމަށް ވަންާޏ އެމީހާ އެ ކުށުން ބަރީޢަެވޭވނެ ގޮތެ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދު.   އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަފުޅަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާނު. ލީމް. ޖަމީލު ޢުޘްރިްއޔާ ޢަލީ ސައާދެ! ޝުކު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންޢުޘް ޖަމީލްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. ދެން މި ސިޓީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެަބއޮތް ދެއްތޯ މި ޕޮލިހުން 

ށް ނުިކޔަމަންތެރިވެފަިއވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެޭވ ފޮނުވި ސިީޓގަިއ މިއޮތީ، ވާިޖބަށް ހުރަސްއަޅަިއ، ފުލުހުންެގ އަމުރަ

މައްސަލަ ެއއް. ދެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ ދޭތެރޭގައި މިކަހަލަ ތުހުމަތެއް ކުެރވިއްޖެކަމަްށވަންާޏ 

ވެްސ  ނަގެއަދި އޭ މިކަންތައްތައް ބަލައި އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެބަ ޖެހޭ 

، ހެންވީމާ ހިނގައިދާނެތޯ މި ަވގުތުން މި ކަންތައް މަަސއްކަްތކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ޙައްޤުތަކެްއ ެގއްިލގެން

ކޮްށ މި މައްސަލަ ައވަހަށް މި ޮކޅުން ބަލައިގަެނ، ދެން މި ނުވާހަަކ ދިގު ަގނޑަްށ ފެނޭ ހަމަ އަުޅަގނޑުމެންއަޅު

ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމާ އުސޫލަުކން އަދި އެއީ ަވކި ކޮމިީޓ  މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންދެވޭެނ ގޮތަކަްށ މި

ވަކި ކޮމިޓީ އެއް ޢަްއޔަންޮކށްގެން އެކަންތައް ކުިރކަމުަގިއ ވިޔަސް އަދި ނޫނިއްާޔ  ،އެ ކަންތައް ގެންއެއް ހޯދައި 

ނޑުމެން ކަެމއް ނިންމިކަ މުގައި ވިޔަސް ައވަހަށް މި ފަހުން އަދި ބާއްވާ އެހެން ބައްދަލުވުމެްއގެ ތެރޭަގއި ައުޅގަ

 މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން އެްނމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ކުޑަމިނުން ވޯޓަކަށް އަަހއި މި ކަންތައް ނިންމާލުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޖަމީލް ޢުޘްމާން

 

 ކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް

ނޑުމެންނަށް އަޑު  ކޮމިޓީ ޝުުކރިއްޔާ. އާދެ! ކޮމިޓީ ހިނާގ؛  އިިވގެން މި ދިަޔއީ ޢަލީ ހިނގަމުންދަނިކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބިގެން މި ދިޔައީ. އެ ދުވަހުގެ މުއްދަެތއް ކޯޓުން ޖެހި 10ށް މަޢާޡި މާދަމާ ، ހެްނވީމާއަޑު އަުޅގަ

ށް އަޅުަގނޑު ވެސް އެދެން. އަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ބަހެއް ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަޖަލްސާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ  އާދެ! ހަމަ ދާދި އެްއ ވާހަަކެއއް. ހުރިހާ ބޭފުުޅން ވެސް ވިދާުޅވަނީ ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ވެސް  ވީހާވެސް ބޭނުންފުޅުވަނީ މިކަން  ތަފާތުވުމެއް ނެތް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންމާބޮޑު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިޔާލު 

ނޑުމެންނަށް ލިޔުމަކުން ނޫނިއްާޔ  އަވަހަކަްށ ބައްަލވާފައި ިމކަމުަގއި ވެގެން އުޭޅ ގޮަތކަށް ހުިރހާ އެްއޗެހިތައް އަުޅގަ

ެއއް،  ގރުކޮށްގެްނ ނަމަވެސް މިކަން ބަލައި ިދރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން މީޓީންއަދި ބޭފުޅުން ހާޟި

 ކަމަށް  ޔާ ލިޔުެމއް ހޯދާލުވުމެއް. ދެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓގެ ަގާވއިދު ބުނާގޮތުން ވެއްެޖއްބައްދަލުވުމެްއ، ދެވަނަ ަބއްދަ

ހެންނޫނީ އިދާރާއަކުްނ އެބަ ތިން ދުވަސް ނަގާ. އެއީ ކޮމިޓީގެ ގަާވިއދު ހަމަޖެހިފައި އިންނަ ގޮތް. އެ ވަންޏާމު

އެއީ ކޮމިީޓެގ ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ، މާދުވަސް އެބަ ނަގާ. އެހެންވީ ރުކުރާކަމަށްވަންޏާ ވެސް ދެބޭފުޅުން ހާޟި

ނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް ގެންދެވޭނީ ަގވާއިދާ ެއްއގޮތަށް. ގަާވއިދު ތަންނުދޭ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ގޮތް. އަުޅގަ

ޔުމުން ލި ދުވަސް. އެއީ ތިން  ދުވަހާއި ވެސް މި އިންނަނީ ދެ  މަސައްކަތެއް ނުކުެރވޭނެ. ގަާވއިދުގެ އެންމެ އަވަހަށް

، ދުވަސް. އެހެްނވީމާ ރުކުާރކަމަށްވަންޏާމު ދެވަސް. ނޫނިްއޔާމު ބައެްއ ބަޔަކު ހާޟިގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ތިން ދު

ވެސް ވެސް އެއްބަްސވީ ގޮަތށް މި މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ނޑަށް ީހވަނީ ެއކަ މު އަޅުަގނޑު ވޯަޓކަށް ދާކަްށ އިޢުތިރާޟުުކރައްވާ ބޭފުަޅކު ނެތިްއޔާމަށް އެއްބަްސވޭ. އަުޅގަ

ތިފާޤުން ެއގޮތަްށ . ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އިއްޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތީމަ އީއެ  .ދެއްނުކުރަންޤަޞް

ނޑުެމން ނިން މައިފިން. ދެވަނަ އެއްބަްސވާކަމަްށވަންޏާމު އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މައްސަަލ ބަލައިގަތީކަމަށް އަުޅގަ

ކަމަކަށް އޮީތ ވީހާ ައވަހަަކށް މިކަން ބަލައި ދިރާާސުކރެއްވުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ، ޭއގެ 

ކުރީަގއި ައޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުންވޭ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ ިތ ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ގެނެސް ނޫނިއްޔާ ކޮން ފަރާތެްއެގ 



  

ނޑު ބަލާރުކުރަން ތި ބޭފުޅުން ހުން ޖެހިއްޖެއްޔާ ހާޟިބޭފުޅުންނެއްތޯ ހާޟިރުކުރަ ލަން ބޭނުންވާ ށަހަޅަނީ. އެއީ އަޅުގަ

 ކަމެއް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޤް މަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

ނޑު ހަމަ ހި ތަށްއަރާ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ ތިން ދުވަހެއްގެ ވާހަކަައކާއި ެއްއޗެހި. އަޅުގަ

 ދެން ނޯންނަކަމަށްވަންޏާމު ޤާނޫނު ހަދަން  މައްސަލަތަކުަގއި ައަވސްކުރެވޭނެ އެހެން ުއސޫލުތަެކއް ނޯވޭތޯއޭ.މިކަހަލަ 

ނުޑމެން. އެހެންވީމާވެސް މި  ނޑަްށ ހީވަނީ މި މެންބަރު، ތިބެނީ އަުޅގަ ންގެ ެއކަހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން   ންޖެހޭހެން. އަދި އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން ހަމަ ވީހާ ވެސް ައވަސް ފިަޔވަެޅއް އަޅަ ވީހާ ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ

އަށް ވަހަށް މި މައްސަލަާއއިގެން ކުރި ޖަލްސާ ެއއް ބާއްަވއިގެން މިކަން ހަމަ ކުިރއަށް ގެްނގޮސް އަ ައވަހަށް ވެސް 

ނޑެންދެން ތިބުމަށްވު ދުވަސް ދާން. ދެ ރެ ހަމަ އަވަސްކުރަްނވީ. އަދި މިއަުދ ތިން ދުވަސް މަޑުކޮށްގެން މުޢާމަލާތް ކެ

ނޑުމެން ހަމަ ކަމަށް ވިޔަސް  އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް އަދި މާދަން ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަކާލާތު ކުރަންޖެހޭ. އެއީ  މިގޮތުަގއި ވާހަކަަދއްކާނަން. އެއީ ކޮންމެ ބޭފުޅެްއގެ ެވްސ ޙައްޤުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ވަކި ޕާޓީއަކަްށ އަޅުަގނޑު މެްނގެ އަޚެއް މިއަދު ހައްޔަރުކުެރވިފައި އެެހރީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަހަތަށް ޖެހިގެން ނުާވނެ. ހަމަ މިއަދު ައޅުަގނުޑމެން އެަކއްެޗއް ިކޔަިއގެްނ  ނިސްބަތްވެގެން އަުޅގަ

 ކުރިއްޔާ. އެބޭފުޅާގެ ަޙއްޤުަގއި އެންމެްނ ވެސް ަވކާލާތުކުރަން އެބަ ެޖހޭ. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރީަގއި ދެންނެވީ ގަާވއިދުަގއި ަކނަޑައެޅިފައި އޮތް ގޮތުެގ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މަރުޒޫޤު. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އްދަތެްއ އްޔާ އެއަށް ދެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ. އެއީ އަަވހަށް ވާހަކައަކީ މުމުޅި ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އޮތީވާހަކަ. ދެން 

ނޑު  ނޑުމެން އެކަްނ ކުރަން ކޮމިޓީން ގޮތެްއ ނިންމާނީ. ކުރީގައި އަުޅގަ ނަޑއަޅާފައި އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ ކަ

ޚިލާފަށް އެއަްށވުރެ ައވަްސުކރަން ނޫނިއްޔާ ލަސްކުރަްނ  ގެ ވާަހކަ. ދެން ެއއާމިދެންނެވީ ަގވާއިުދގައި އޮްތ ގޮތު 

 ބަރުން އިއްތިފާޤުވާ ގޮތަކަށް ެއއީ އެކަން އޮތް ގޮަތކީ. ޝުުކރިއްޔާ. ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ މެން 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ފުށީގެމަނަ



  

ްއކަްތ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ މިހާރު މި މައްސަލަ މިހާރު މިއަދު މި ކޮމިޓީން ބަލައިގަންނަން. ދެން މި ކޮމިޓީގައި މަސަ

އެްއގޮތަށް މި މަސައްކަތް އުސޫާލ ކުރިއަށް ބަލަިއގަތުމަށްފަހު މި މައްސަލަ އެހެން ކޮމިޓީތަުކގައި ވެސް މިއޮންނަ 

ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮުތގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާްއަވއިގެން ަނމަވެސް ދެން ނޫނީ ވަކި ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ހޯދައިގެްނ 

ދެވޭނެ ގޮތަކަްށ. ދެން ކުރިއަށް ގެންދަން މި މައްސަލަ އިތުރަްށ ނަމަވެސް މި ކަންތައްަތއް ކުރިއަށް ގެން

 ދިރާސާކުރުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ހީވަނީ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޖަމީލް ޢު ޘްމާން އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ހުރިހާ ޖަމީލް ޢުޘްމާން. އަުޅގަ

އިތުރު އެހެން ގޮތެއް ނެތީމާ ޖަމީލް އުޘްމާން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި  ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީދުކުރައްާވ. އެއަކަށް

ވެސް އަވަަހކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓެގ  މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ދިރާާސކޮށް ވީހާ

ނޑުމެން އަންާގނަ ން ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނަން. ދެން މަޢުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް އަޅުގަ

ކަންކަން. އެ ވާހަކައޭ. ުޝުކރިއްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވިއްޖެ. ެއގޮތަްށ 

މޭުޒން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ުކރައްަވއި ލިޔުންތައް ފޮުނވާ ވެސް ައވަހަކަށް އިދާރީ ނިމުނީ މިއަދު ނޫނިއްޔާ ވީހާ 

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީމަ ކޮމިޓީ  ފަރާތަށް މަޢުލޫ މާތު ހޯދަން ލިޔުންތައް ފޮނުއްވާަފއި ވީހާ ައވަހަކަށް އަުޅގަ

 ވީހާ ައވަހަކަށް ބައްދަލުކުރާ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބާްއވަނީ. މަރުޒޫޤް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޤް މަރުޒޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފެލިދޫ

މާދަމާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަން. އެއީ އަޕްޑޭޓްްސ ގޮސްފައި ހުރި ހިސާެބްއ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން

 ބެލުމަށް ޓަކައި. އަދި މި މަްއސަލައަިއގެން އިތުރަށް ކުިރއަްށ ދެވެން އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ެއގޮތަށް ކުރިއަށްދާން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ އާދެ! ުޑ ތި މަޢުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ވީހާވެްސ އަވަަހކަށް މާދަމާ އަދި ޝުކުިރއްޔާ މަުރޒޫޤް. އަުޅގަ

ްއޔާ ާބްއވާގޮތަްށ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ާމދަމާ ވެސް ޭބއްވޭ ގޮތަކަށް ގޮތެްއ ެވއްޖެކީއްކުރަން މިޭރވެސް ޭބްއވޭ ކަހަލަ 

މިއަދު ދެން މި ، ްއޔާ. އެެހންވީމާގޮތަށް. ުޝކުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖިއްޔާ މާދަމާ ވެސް ބާްއވާ

 އެޖެންޑާަގއި އެހެން ކަމެއް ެނތީމަ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިމުނީ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއޔާ. 

____________________ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


