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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން ދަންނަވާލަންޖެހުނީ ގަމު  2މިރޭގެ އިމްތިާޔުޒ ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ `.  ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް އަުޅގަ

ަވގުެތއްަގއި  ަގނުޑގެވަނަ ުދވަުހގެ ރޭ 2015މާރޗް  6 ިއސްމާޢީލް ފައްޔާޟްދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގުޭޅގޮތުން ކޮމިޓީެގ ަގާވއިދު  ްށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަކާވާތީ އެކަާމ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީއަބަންދުކުރައްވާަފއި

ުރެގ ަގޑިއި 24ދިާމވެއްެޖއްޔާ އެއް ކަމެއް ދިމާވި ކަހަލަ މައްސަލަ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

ނޑައަޅާފަިއާވތީވެ، ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުން ލިބުނުހާ އަވަހަށް  ،ތެރޭގައި ކޮމިީޓގައި ބާްއވަްނޖެހޭ ކަމަށް ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގުނު ހިސާބުން ވަގުތުން ލަސްނުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުގެ ކަންަތއްތައް 

ނޑުމެން ައވަްސވެގަތީ އެކަން ބޭްއވުމަށް ޓަކައި ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތުން  ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްުޓމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އަުޅަގނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ. ދެން ހު ލިބެން، އަޅުގަ

ހައްޔަރުކުރި މައްސަަލ  ޢަލީ ޢާޡިމް ވަނަ ކަމަކަށް އޮތީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 2މިރޭގެ އެޖެންޑާގެ 

ނޑުމެން ކުރީދުވަުހގައި ިމ ކޮމިޓީެގ ަބއްދަލުވުމެްއ ބާްއވާ  އެކަމާ ބެޭހ ގޮތުން ދިރާސާތަެކއް ކޮށް ދިރާސާކުރުމަށް އަުޅގަ

ެއއްކޮްށ  ިލޔުންތައް ވެސް ލިބިފަިއވާތީއާ އެ  ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ލިޔުންތަެކްއ ހޯދަން

ނުޑ ދަންނަވައިލާނަން މިހާރު ކުީރގައި އަޅު  ކަން ބެލުމަށް ޓަކަިއ. ފުރަތަމަ މައްސަލައަކީ ދެން އޭގެ 2މި  ގަ

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  .ރުެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުން ރެކޯޑަށް ޓަކައިމި ކޮމިޓީއަށް ހާޒި ،ރުެވވަަޑއިގެން ޒިހާ

މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ، ފަހުމީ އަޒްހާން އަޙްމަދު ށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، އަޅުަގނޑު. މާވަ

ހެންވޭރު އުތުރު ، ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ، ޢުޘްމާން ޖަމީލް  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

، އަޙްމަދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ، ޝާހިދުهللا މެންބަުރ ޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ވަގުތު ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ޢިއްޒަތްތެރި  . އެއީ މިޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުމެންބަރުންނަކީ.  ނޑަްށ މިހާރު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައި އަޅުގަ މުގެ ކޮޕީެއއް އަުޅގަ

ރޭގެ  ިއސްމާޢީލް ފައްޔާޟްގަމު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ންނާނެ. އެއީ ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅގައި އޮ ހީވަނީ ތި

ބެޭހ ގޮތުން ޕޮލިސް ސަރވިްސިއން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ލިޔުެމްއ އެބަ ޮއވޭ. އެ ލިޔުުމގަިއ މި  ވަގުެތްއގައި ބަންދުކުރުމާ

ށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު މުޙައްމަދަ މަސީޙްهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިްލ  ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީސް ންނަނީއޮ

 ފައްޔާޟްގަމު ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވަމެވެ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ ލ.

ށް ގެނެިވ ށަސަރވިްސގެ ބެލުމުގެ ދަ މިާހއިރު  22:45ވަނަ ދުވަުހގެ  6މާރްޗ  2015 އިސްމާޢީލް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް  އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟްަގމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު . ލ.ެއވެހައްޔަރުކުެރވިފަިއވެ

ވަނަ ދުވަހުގެ މޯލްޑިވްްސ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން  6ވަނަ މާރޗް  2015ަވނީ  ގެނެވި ހައްޔަުރކުރެވިަފއި



  

 ގެ ތެެރއިން ފުލުހުންގެ ހިތަށްިފނިވާ މަގު އަލޯރާ ަކއިރިން ުމޒާހަރާ ،ނަމުގަިއ ބޭްއވި ުމޒާހަރާގަިއ ބަިއވެރިވެ " އިންޒާރު"

. ގަެއވެމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައި ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެފަިއވާ ކަ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައި،

އިން ރަްއޔިތުންގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް އީވާހަކަ ދެންނެީވމެވެ. މި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މިވީމާ، މަނިކުފާނުގެ 

މައްސަލައަކީ. ދެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އީމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ. މި

ަރއްޔިތުްނެގ  .ސިޓީއެއް ޮއތްްތ މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި ގުިޅގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެަބއޮ ހަމަ އެއާ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި، އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ަގއްދޫ 

 އިސްމާޢީލް  ފައްޔާޟްމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގަވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ،ރަޝީދަށް

 202ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވަނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ގައި ބަންދުކުަރްއވާފަިއވާ ކަމަށްރޭގެ ވަގުެތއް 

 ވަނަ 203ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން އަޅުަގނޑަށް އަްނގާފަެއވެ. ވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ނުޑ  މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ތިޔަ ކޮމިޓީއަށް އެްނގީމެވެ. އިްޙތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މުގައި ފެންނަ އެްއޗެްއ ބޭފުޅުންނަށް ހުޅުާވލަން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ތިަޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަ ފްލޯ ތިޔަ

 .ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީެދްއވުމަށް. ވިދާޅުވެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

މައްސަލަ ތެރެއިން ުފރަތަމަ މިއޮތީ ޢިއްޒަތްތެިރ  2ޮއތް  ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. މިއަދު އެޖެންޑާަގއި މި އާދެ!

ވެްސ  ކުރިން މީގެ ަގއި ެރވިފަިއވާ މައްސަލަ. މި މައްަސލައިރޭގެ ވަގުެތްއގައި ބަންދުކު ިއސްމާޢީލް ފައްޔާޟްމެންބަރު 

މާތުތައް އިތުރަށް އޮންނަނީ އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގައި ހަަމ މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުަގއި ނިންމާފައި މި

ކަންތަްއ އެ މަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެގޮތަށް ގެންދިއު އެ މަޢުލޫމާތު ކުރިއަށްހޯދުމަށް ޓަކައި  ދިރާސާކޮށް

ފުރަތަމަ މައްސަލަ ނިންމާލާ  ،ގަިއ މިއޮތީވަނަ އަށް ހުށަހެޅުްއވި މައްސަަލއި  2މަށް ހުށަހަަޅން. ކުރިއަށް ގެންދިއު

 ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ގޮތަށް! ލާގޮތަށްތޯ ނޫނިއްޔާ ކިހިެނއްތޯ؟ ނިންމާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ޝާހިދުهللا ޢަބްދުޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގޮތުަގއި  ަގއި މީިޑޔާަގއި މިހާރު މަޢުލޫމާތުތައް ހުރިއޮތް މަްއސަލައި މަ އައިޓަުމގައި މިޝުކުރިއްާޔ. އެޖެންާޑަގއި ފުަރތަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓުން.  15ވަނީ  ހައްޔަރުކުރެވިަފއި އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟްގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 



  

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތެއް މިހާރު މި  އޮތް ވާހަކަތޯ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަނީ  މި ގައިއޮތް ސިޓީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތެރެއިން އަިއ  އެހެންވީާމ، މިހާރު ހުންނެވި ބަންދަކީ ހަމަ މި ބަންދުގެ ؟ތޯނުވަތަ އަލަށް ައއި ހާލަތެއްެގ މައްސަލަ

ސާފުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި މަޢުލޫމާތުތައް  ައއި ބަންދެއްތޯ ގުިޅގެން ބަންދެއްތޯ ނުވަތަ އެީއ ކޯުޓެގ ނިންމުމަކާ

ނޑުމެން  އެ މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި އަށް މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަމިކަމާ ބެހޭ ވިދާޅުވި ގޮަތށް އަޅުގަ

ދަންނަވަން އެނގޭނީ. އެހެްނީވމާ، މިހާރު ހުންނެވި ބަންދު  އެއްގޮތަށް އެްއޗެއް ން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޙަޤީޤަތާހޯދައިގެ

 އެއީ ކޮން ބަންދެއްތޯ ސާުފކުަރން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ސަލީމަށް ޝުކުރިއްާޔ. އެހެން ެއއްެވްސ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު ެއްއެޗއް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވިދާުޅވާން އެަބއޮތްތޯ؟ 

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

އެބަހުރި.  އިބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ައއިސްފަ ކުރިންވެސް މި މީގެއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ މި ކޮމިޓީއަށް 

ބޭފުޅުން އެ ިއޝާރާތްކުރެްއވި ފަދައިން ހަމަ  2އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިހާރު ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި 

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އެކަންކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަާކއި ކިހިނެއްެވގެްނ  ކުރީގެ މައްސަލަތައް ވެްސ އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އެހެންީވމާ، އެ އުސޫލުން އާޒިުމގެ  އި އެްއކުރަނީ ކޮށްފަ ތައްހިނގާކަމެއްތޯ ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު

މައްސަލަ ވެސް ައޅުަގނޑުެމން ކުރިއަށް ގެންދަމުން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ގޮތް 

 ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟު...ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްވަިއކަރަދޫ 

ނޑު ޢަބްދު އާދެ! ނޑު ،ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް އެކަން ެއގޮތަށް ޝާހިދުهللا އަުޅގަ ހިތަށްއެރި  މި ެދން އަޅުގަ

ދެކަެމއް ވީަމ ތަފާތު އެއީ  މި ުއޅޭ ބަންދާމިހާރު މި ލިޔުމުަގިއ މިއިން ބަންދާއި މި ސޯަޝލް މީޑިޔާަގއި  އެކަމަކު

ނޑަށް ފެންނާތީވެ،  ދިރާާސކޮށްލުމަށްއެކަމަށް  ަލއި އެކަމަށް ބޮޑަށް އަލިައޅުވާ ގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުާރ ޝާހިދުައޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. 



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑަށް ހީަވނީ މި ހުށަހެޅުނީ ހަމަ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް. ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ތާއީދު ލިބިފައި  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

މިވަނީ. އެއީ ގެމަނަފުށީގެ ުއތުރު ދާއިރާގެ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން 

ޝާހިދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއ މި އޮްތ هللا ހުށަހެޅުްއވުމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދު ހުށަހެޅުއްވި

ނޑަްށ ހީވަނީ ވޯޓަކަށް އިތުރަކަށް ދާކަށް ާޖގަެއްއ ނެތް. އެންމެން އެކަމަށް  ހުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ކަށް މިކަން ކިހިނެއްތޯ ވެފަިއ އިނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ އިއްތިފާޤުާވކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަ

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލީ ވާަހަކއަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  ބަންދުވެފައި ހުރީ. ދެން މީޑިޔާަގއި ހުރި ވާހަކަތަަކކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ތަނަށް މިހާރު އެބަ  ވާހަކަ ނުވެއް ދެްއކެވޭނެމެ. އެ ސުވާލެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އެނގޭ ބަންދެްއގައި ކަން ހުްނނެވީ. އެހެންވީމާ، އެ ބަންދު ވެފައި ހުރީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެތޯ ނޫނިއްޔާމު އިތުރަށް 

ނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި ދެން  ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ެއްއވެްސ ކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާފަިއ އޮތްތޯ އަުޅގަ

 ނަޑށް ހީވަނީ އެްއޗެކޭ ދަންނަވަްނޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ދެން ވިސްނުން އެއްގޮްތކޮށްިލ މައްސަލައިަގއި އަުޅަގނޑު  އަޅުަގނޑު ދެންމެ ތި ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަންުނާވނޭސްކޮށް ކުރައްަވއިގެދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެކަން ލަ ށް ވެސް ހަމަ . އެއީ މާދަމާ ވެސް އަޅުގަ

އިދާރީ ގޮތުން  ؛ކަންކަން އެއް ދިމާެވދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑމެން މިރެއިން މިރެއަށް އެމިކަހަލަ މައްސަލަ

ނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ރިޔާސަުތގެ އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތިއްޔާ އެކަން ނިންމުމަށް ހަމަ އަޅުގަ

އެދެން! އެއީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ވެސް ދައްކާނުލާ އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު އޮންނާނެ މިކަން 

ދަމާ ވެސް އަެނއް ދުވަުހ ވެސް. އަދި ހޯމަ ދުވަހު ެވސް ފޮނުވާލާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ސަމާލުކަމަށް ނައިސް. ދެން ައދި މާ

އޮވެދާނެ. ނޫިނއްޔާ އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ފޯނުން ކަމަށް ވިޔަްސ އަދި އެހެން ގޮަތކަށް ކަމަށް ވިަޔސް. އެހެންވީމާ، 

ވެްސ ނުޖަހާ. އެހެންވީމާ،  8އިން މިރެއަްށ އަިދ އަޅުަގނުޑ އެދެން ިޢއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު ވީހާ ެވސް ައވަަހކަށް މިރެ

 ކުރިއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ވީ އެންމެ ައވަސް މިނެްއަގިއ އެކަން ކުރިއަްށ ގެންެދވޭތޯ  ޝުކުރިއްާޔ، ސަލީމަށް. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާުމ އަުޅގަ

ޚަބަރު ލިބުމާއެއްކޮށް ހަމަ އިދާރީމޭޒުން އެންގުމާ އެއްކޮށް ވަގުތުްނ  ބަލާނަން. އެގޮތުން އަޅުަގނަޑށް މިއަދު ވެސް މި



  

އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ބާްއވަން ނިންމައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ލަހެއް 

ންތައް ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން ކަމާ ނުކުރާނަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. އިދާރީމޭޒުން މިރޭ ވެސް ެއަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔު

 ޝާހިދު.هللا ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައި މިރޭ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލާނީ. ޢަބްދު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ދެ ވަނަ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ހުށަހަޅާލަންވެގެން. ފު ރަތަމަ ހުށަހެޅުން ހަމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ އުސޫެލއް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެން ިއއްތިފާޤުން ފާސްވީ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ައޅުގަ

އެއީ އިމްތިާޔޒު ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކަްނތައްތަުކގައި މިހާ ޮބޑު ިއސްކަމެއްދެްއވާފަިއ އެންމެން 

ނޑު ދަންނަވަން  އެއްަބއިެވގެން މި ކަންތައްަތްއ ކުރިއަށް ގެންދެވޭތީ ވަރަްށ އުފާކުރަން. ދެ ވަނަ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ޤަޞްދުކުރަނީ ހުށަހެޅުމަކީ ގަމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހާލު ބެލުމަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ ޓީމެްއ 

ަގނޑު ހުށަހަޅަނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ އިތުރުން ހިމެނޭ އެކޮޅަށް ދެވޭނެ ަމގެއް އޮތްތޯ ބެލުން. ކޮމިޓީގައި އަޅު 

 ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ހިމެނިގެންދާ ގޮތަށް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި ވެސް ކަންތައް ކޮށްފަިއ  ތިއީ ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ައދި ދަތި ހާލެއްަގއި އެބޭފުޅާ ުހންނެވި ކަމަކަްށ އެނގިފަެއއް ނެތް. އެދެން ކުީރގަިއ ެވސް އޮތް، އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާނަގިއ ހުށަހެޅިފައި ދިޔަީއ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ކަންތައްަތއް. އެކަްނ ވެސް ޮގއްސަ އެހިސާބަށް 

މަޖިލީހަށް ވެސް ހާޟިރުވެވި މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީތަކަށް ވެސް ހާޟިރުެވ،  އިނީ ހަމަ ގަވާއިދާ އެްއގޮތަްށ އެ ބޭފުޅާއަށް

އެްއވެސް ކަހަލަ ދަްއޗެއް ެނތި ގަާވއިދުން އެ ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމުގައި ތާއީދުކޮށް، ވާހަކަައކީ ޕޮލިހުން 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލާއިރު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. މިހާރު  ކަންތައް ކޮށްފައި އޮތީ އަުޅގަ

ނޑަްށ  އަޅުަގނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން ވިްއޔާ ާއޒިމް ވެސް ދޫކޮށްލައްވާަފއި ހުރީ ވެސް. ހަމަ އެގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑމެން ކަންތައް ކުރި ގޮތަށް  ހީވަނީ މީގެ އެންމެ ުބއްދިވެިރ ގޮތަކީ ފުރަތަމަ ައޅުަގނޑުެމން ކުރީަގއި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމާ ބެ ނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު އަލީަގއި އަުޅގަ ހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައިފައި ޭއގެ ފަހުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ެއގޮތަށް ނިންމައިފިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން އެގޮތަްށ  ޒިޔާރަތްކުރަން ފެންނަ ކަމަށްވަންޏާމު އަޅުގަ

ގޮތަކީ. ދެން އެކަަމކު ކޮިމޓީން ެއގޮތަށް ނިންމައިފިއްާޔ ނިންމުން ކަންނޭނގެ އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ ބުއްިދވެރި 

 އަޅުަގނޑު އެގޮަތކަށް ެއކަން ޢަމަލުކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ޝާހިދު.

 



  

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑ ހުށަހެޅުމެއް  ނޑު އެްއގޮތަކަށް ވެސް އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާތި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ ހުށަހެޅީ، އަޅުގަ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީކީ ރިޔާަސތުން ވަިކ ގޮަތކަށް މިކަން ގެންދަވަން ބޭނުންފުުޅވެދާނެ ކަމަކަށް ނޫން. އެހެްނވީމާ، 

ްށ އަޅުަގނޑު އެދެން އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ދެން އެއަށް ތާއީދުކުަރްއވާނެ ބޭފުޅަކު މިތާ އިންނެވިއްޔާ އެއަ

ތާއީދުކުރަްއވާނެ. ރިޔާސަތުްނ އެކަމުަގއި ަވކި ގޮަތކަްށ ގެންދަވަން ބާރުއަުޅްއވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނުގެންެދވުން 

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމަީކ ހަމަ އަދި މިފަހަރަކު ނޫން. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮުތގަިއ  އަޅުަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހާލު ބެލުމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކެްއ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މެންބަރަ ކު ބަންދަށް ދިޔައީމަ އަުޅގަ

ނޑު ދެން ހަމަ ހުށަހަޅާލީ. ދެން  އެސްޓަބްލިޝްކޮށްލާފައި ޭބްއީވމަ ފަސޭހަވާނެ. ދެން އޭގެ ފެށުމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް މެްނބަރަކު ތާއީދުކުރަްއަވއިފިއްާޔ ވޯޓަށް އަްއސަވާލަދެްއިވްއޔާ  ތާއީދު ލިބިގެން ކުރެވޭނީ. ދެން އަޅުގަ

 ޝުކުރުވެިރވާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަިމއްލަައށް ގޮތެއް ނިންމީއެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު އުޅުނީ ފުރުޞަތު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ެއްއގޮތަަކށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ފެންނަ ެއއްެޗއް ހުޅުވާލަން އެ ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންވީމާ، ދެން އޭެގ ކުީރަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ އަ ުޅގަ

 އަމިއްލަ ގޮެތއް ނިންމާލީކީ ، ތާރު ގޮތެްއަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތަށް . ހަމަ އެއްގޮަތކަށް ވެސް ޚުދުމުޚްދަންނަވާލީ

 ނޫން.

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ނާޡިމް މުޙައްމަދުމެންބަރު  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ނޑު ޢަބްދު ނޑު ހިތަށްއެރީ ޝާހިދު ހުށަހެޅި هللا އާދެ! އަުޅގަ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލާފައި، އަދި އިުތރުން އަޅުގަ

އެީއ  ؟ފަހުގެ ނިންމުންތޯ އިން ހަމަ ފޮނުވާ ކޮންމެ އެއްަޗކީ ހަމަ އެއީ އެްނމެޕޮލިސް ސަރވިސް  މިސާލަކަށް މިހާރު

ނުޑމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މިހާރު މިހެން މި ދެންނެވީ ރޭގަ ؟ތެދު ބަސްތޯ ިއ ހައްޔަުރކުރެްއވި ގަމު އެީއ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ހުރީ ހަމަ އެންމެ ކައިީރގަ.  ްއޔަރުކުރެްއިވއިރުދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހަ

ނޑު ހަމަ އެއްގޮަތކަށްެވސް އެއްބަހެއް މި ލިޔުމަކާ ،ޓިކަލަށްއެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ިމ އާ ުނވަން. ހަމަ  ައޅުގަ

ދޮގު. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ލިޔުމެއް ލިޔެފައި ތާން ބުހު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންވީތޯއޭ ނޑާ.  އެއީ މިފަހަރު މި ތެދެްއ ކަމަށް؟ ެއއީ ފޮނުވާލިޔަސް އަުޅގަ ދިމާވީ އިއްތިފާޤުން އަުޅގަ

ފަދަ އެއްޗެއް ވެްސ ފަހަރެއްަގއި ިވއްޔާ ހަމަ ކޮންމެދިމާނުވާ  އަދި މީހަކާ، ހަމަ ކައިރީގައި ހުރީމަ. އެހެންވީމާ ދިމާވީ



  

އެްއ މިއީ މިަކމުގަ. މިކަން ސަމާލުކަމަްށ އެބަެޖހޭ މައްސަލަ ކިޔާފާނެ. އެހެްނވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން

 އަށް ދަންނަވާލީ މި ވާހަކަ.ށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގެނައުމަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގުިޅެގްނ  ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާމާލޭގައި މި މި ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް މި ދިމާވާ ކަންތައްަތކުެގ  ޙަޤީޤަތުގައި ކަންބޮުޑވާ ކަންަތއްތަކެްއ އެބަހުރި. ާޚއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

ނައި ފުންކޮށް ިވސްނައި ކަންތައް ކުރަން. ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެން އެަބޖެހޭ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ވިސް

ަގޑިއިރު ަގވާއިދު  24ން އެބަޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ބަލަން. ެއގޮތުގެ މަތީްނ ޓީޅުަގނޑުމެން އިމްތިޔާޒު ޮކމިއަ

ނޑު އުފާކުރަން.  24ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން  ޙަޤީޤަތުަގިއ ގަިޑއިރު ތެރޭގައި ަމއްސަލަތައް ކޮމިޓީއަށް އަންނާތީ އަުޅގަ

ދަތަށް އިތުރުކުރަްނ ވީ ކޯޓަށް ބަންދުގެ މުއްއިން މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ފައްޔާްޟ ހައްޔަރުކުރެއް އަޅުަގނޑުމެން މީޑިޔާ 

ނޑިޔާުރ ައއްަސވަނީ މި ލިބެނީ މުޒާހަ ގެން މަޢުލޫމާތުގުޅި  ގެންދިއުމާ ރާއަްށ ވަަޑިއގަންނަވާނަންތޯ ނޫްނތޯ. ފަ

ދެޭކގޮުތގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑު  އީމުޒާހަރާއަށް ނުދާނެކަމަށް އިޢުތިރާފުނުވީމަ ބަންދަން އިތުރު މުއްދަތެއް. މި

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން  ސިޔާސީ މައްސަލަެއއް އީްއޔާ މިގަާވއިދުގައި ބުނާގޮތުން ެވއްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ނޑުމެންނަށް ފިއްތުންތަކެއް މި އަންނަނީ އަޅުގަ ޚާއްޞަކޮށް  .އެބަޖެހޭ. ސިޔާސީ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް މާދަމާ  އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ އީ މިކަން ކުރެިވގެންނުވާނެ. މި ކަމެއް. އަުޅގަ

އްލަކަށް ދާނެ ުއސޫލަކީ. މެންބަރުންނަށް މިކަން ދިމާވެއްޖެއްޔާ ކޮަބއިތޯ ތިމަންނަ މީެގ ޙަތިބި ހުރިހާ  އިގަ ނކާކުތޯ މިތާ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ އީމި ބަންދުކުެރވިގެްނ  ކުރާގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގއި ފައްޔާޟުޤަބޫލުކަމެއް. އަޅުަގނޑު  އަުޅގަ

ކަމަކަށް  ަކމެއް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންަނށް ކުރެިވގެންވާނެ ނުވާނެ. ބަންދުކުރުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ

ނުޑމެން އެއަށް އިޙްކޯޓަކުން ނި ނޑު ދަންނަާވނީ އެއީންމީމަ އަޅުގަ ސީޔާސީ ބަންދެކޭ.  ތިރާމުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

 ސިޔާސީ ނިންމުމެކޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އޮތީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެހެން ބޭފުޅަކު އެްއޗެއް ވިދާުޅވާްނ ބޭނުންފުޅިއްޔާ ފުރުޞަތު އެބައޮތް މިހާރު މި

 ޝާހިދު هللا މެންބަރު ޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ދެވަނަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ. އެއީ  ،ހުށަހެޅުމެއް

އެީއ  ކުރަްއާވފައި އޮތް ހުށަހެޅުމެއް.ތާއީދު މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްޢިްއޒަތްތެރި ަވއިކަރަދޫ ދާިއރާގެ  ހުށަހަޅުއްވައި 

ްށ ެއަކމަ ، ނަށް ޒިޔާރަތްކުރަން. އެހެންވީމާގެ ހާލު ބަލާލަން މިތަނުން ކޮމިޓީއެއް ނެގުމަށްފަހު އެތަފައްޔާޟު 

ނޑު ޖެހޭނީ ޚިޔާލު ވާހަކަައކީ އެހެްނ ބޭފުޅުން އެކަމަށް އިޢުތިާރޟު ކުރަްއވާ ،ތާއީދުކުރަްއވާ  ކަމަށްވަންޏާމުން  އަުޅގަ

 ްއޔާ ވޯޓަްށ... އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅުތޯ. ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( އެހެންވެއްޖެވޯޓަކަށް ދާން. )

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ނާޡިމް މުޙައްމަދުމެންބަރު  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ނޑު ދެންމެ ހަމަ ކުރިން ތަކުރާރުކޮށްލި ވާ ނޑުމެން ހަަކ އަދިވެސް ތަކުރާރުކޮށްލަން އާދެ! އަުޅގަ ެވގެން. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބޭނީތޯ. މިހާރު  ހަމަ ދެންމެ އެ ވިދާޅުވިހެން މިހާރު ޕޮލިހުން އެ ބުނާ ބުނުމަށް އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެން  އީދުވަސް ެއއީ ބޮޑު ތަޙުޤީަޤަކށް ބަލާއިރުަގއި ރަނގަޅު. ެއކަމަކު މި 15ނާ އަޅުަގނޑަށް އެ ބު

ނޑަށް ހަމަ ފެނުނު އި ކުރިމަތީގަ ައޅުަގނުޑ  އިކަމެއްވީމަ ހަމަ ިޚއްޞާޮކށްލަނީއޭ. މީގަ  ހިނގައިިދޔަ ކަެމއްވީމަ އަުޅގަ

ޖެހެން ޖެހެންޏާ ކަެއއް ހަމަ ޤަބޫލުކޮށް ފަހަތަށްކާ ވާހަ ހަމަ ވަރަށް ކައިރީގަ ހުރިން. ދެން އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ބުނާ ދައް

 ުުގެައުޅަގނަޑްށ ަޤޫބެލްއުނުކެރވޭ ެއީއ ިމ ިސީޓަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއ ޮއްތ ަވރ، އެހެންީވމާހަމަ ޖެހެމުން ދިޔައީ. 

ގޮތަށް އެ މުޒާހަާރއަށް ތޯ ނޫންތޯ އެ ިވދާޅުވިއްޞަކޮށް މުޒާހަރާއަްށ އަންނާނަންބޮޑުކަމެއް އެ ދިޔަ ކަަމކަށް. ދެން ޚާ

ްއޔާ ދޫކޮށްލާ ކަހަލަ ސް ނުވަތަ ނައަންނަ ކަމަށްވެއްޖެދުވަ 15ްއޔާ ޖަހާނީ ކަމަށް ވެއްޖެ ތޯ ނޫންތޯ އަންނަ އަންނާނަން

ނޑުމެން އީދޫޮކށްލާގޮތަށް މި އިކޮށްފަތު ރުޝަ ، ގޮތަކަށް ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އިުތރަށް އެބަ އަދި ސިޔާސީ ކަމެްއވީމަ އަުޅގަ

 އިައޅުަގނޑުމެްނ ވެސް މިކަމުަގއި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ދިރާސާކޮށްފަ  އިއި ވެސް ަބއްދަލުކޮށްލާފަޔާޟާވެސް ފައް 

 ވެއްޖެޖަހަން ފަނަރަ ވިހި ދުވަސް ކޮށްފައިމިގޮތަށް މި ކޮންމެ މީހަކު ހައްޔަރު އިއަޅުަގނޑުމެން ވެސް ގޮެތއް ނިންމާފަ

ނޑުމެންނަށްއީ އަވިޔަސް ިމއަދު މި ކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެ ގޮެތއް އް. ދެން މާދަން އެހެްނ ކަމެ އޮތް ދިމާވެފައި ުޅގަ

. ފާޅުކުރާނެ ތައްޝުއޫރުއެހެންވީމާ، އެ ދުވަހަކުން ހަމަ އެ ފަރާތަކުން ހަމަ މި ވެސް މިކަން ދިމާވެދާނެ.  ފަރާތަކަށް

 . އެހެންވީމާ،ުްގައިެތއައުޅަގނުޑެމްނ ެވްސ ިއާރަދުކެރްއިވްއާޔ ަމަސްއަކްތ ިމުކަރީނ ަހަމ ަހަމަހަމ ގޮ ، އެހެންވީމާ

  އެތި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ރެކޯޑަށް ޓަަކއި. ތަކުރާރުކޮށް ކުރިން ބުނި އި ހަމައެކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްާލފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު.ޖަމީލު 

 



  

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑަށް  އިމީގައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު.  ނޑުމެން ހީވަނީ ކޮންމެ ވެސް އެްއ އަުޅގަ އުސޫލެއް އަުޅގަ

ހައްޔަރުކުރި  މްމައްސަލައިގައި ިމއޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާޒި އެއީ ފުރަތަމަ .ހެންގެންގުޅެންޖެހޭނެ

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހަމަ މިކޮޅަށް ގެނެްސގެން ެއ މާ އި މިއޮީތ މިކަމައްސަލަިއގައި ވެްސ އަުޅަގނޑުމެން ނިންމާފަ

ައުޅަގނަޑްށ ެފޭނ ަހަމ ައުޅަގނުޑެމްނ ، . އެހެންވީމާައވަހަށް ގޮެތއް ނިންމުމަށްމީގަިއ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް 

ބެހޭގޮތުން މުއައްސަސާަތކުން ބޭނުންވާ  އެންެމ ފުރަތަމަ މިކަމާހޯދަިއެގން ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި  އެއްިމޮކުޅްނ ޮކިމޓީ 

 މިކަން ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައިއަުޅަގނޑުމެން ދެން އިތުރަށް  އިމަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ ގެނެސް ބަލަން. އޭގެ ފަހުގަ

 ކަމަށްވަންޏާ ދާކަހަލަ ގޮަތކަށް ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުަގނޑުމެން ޓީމެއް ދާންޖެހިއްޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޝާހިދު.ޢުޘްމާން ޖަމީލްޔާ ރިއްޝުކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވާހަކައަީކ ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުިރން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެ ާވހަކައެއް ދަންނަވާލަން އިނޭގތޯ. މި ފުރަތަމަ  ވޯޓަކަށް

ޑިޓެންޝަުނގަިއ ހުނެންވި  އީއެ  ހުންނެވި ތަނަށް ިއސްމާޢިލް ޟްފަްއޔާ އޮތީމި  އިމިހާރުެގ ހުށަހެޅުމުގައަޅުަގނުޑގެ 

ނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ ޓީމެއް ަވޑަިއގެްނ ބައްދަލުކުރުން. އޭެގ ބޭުނމަކީ އެ ކޮންޑިޝަން އޮފް  ތަނަށް އަުޅގަ

އޭަނގެ  ޕީ.އެސް އޭނަގެ ހުގެމަޖިލީ ިއްސ ެމްނަބެރްއވީމާ ، ޑިޓެންޝަން އެއީ ކަމުދޭތޯ ކަންތައްތައް ރަނަގޅުތޯ

ދަންނަވާލީ. ދެން ުއޭޅގޮތެްއވީމަ  ޤައުމުަތކުަގއި ވެސް އެކަން ކޮށް ދުނިޭޔގެ އެހެންއެއީ ގޮސް ެއކަން ބެލުން އަރިހަށް

ނޑުން ގޮތެއް ނިންމި ނިންމެވުމާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީ ކުރަން. ނަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުތިންވަ މެވީމާ ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑަށް ހީަވނީ  .ޝުކުރިއްޔާ  ދެވަނަ ހުށަހެޅުމެއް ތިންވަނަ ހުށަހެޅުމަކަށް ގޮތެއް  އިގޮތަށް ނިންމުމަށްފަހުގައެދެން އަުޅގަ

ކޮންމެވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ނިންމުމަށްފަހު ދާން އެއީކީ ަގާވއިދު ތަންދޭނެ ކަމެއް ނޫންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.

ނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭނީ ނިންމާން ހެއެްއގޮތެއް ގޮތް. ދެން  އެއީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ .ނިންމުމުގައި އަުޅގަ

އެްއގޮަތށް ނިންމުމަށްފަހު ދެވަނަ އެ  މުންކަުމގައި ވަންޏާ ގޮތަކަށް ފެންނަ ފަހަރެއްގައި މެންބަރުންނަށް އެހެން

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  ނޑު ދާންޖެހޭނެއަޅުގަ ޔާ އަނެްއކާ ތިންވަނަ ހުށަހެޅުމަކަށްހުށަހެޅުމަކަށް ނޫނިއް ކަމަކަށް އަޅުގަ



  

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ވާހަކަ ދެކެިވގެން  މިކަްނ ކުރިއަށް ގެންދަންވާ ގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ެއއްގޮެތއް އަުޅގަ

 ކަށް ދާންޖެހޭނެދެން އަނެއްކާ ޭއގެ އިުތރު އޮޕްޝަނަ އި އެގޮތަށް ނިންމުމަށްފަހުގަ .ނިންމޭނީ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ޤަބޫލެއްުނކުރަން.   ކަމަކަށް އަުޅގަ

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ

ނޑު  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  ޢުޘްމާން ޖަމީލްޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަނީ  ކަމަށް. މީެގ އުސޫލަކުން  ކޮމިޓީގެ ކަންަތއްތައް ދާންޖެހޭނީ އެއްހަމަ މި އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ކަމަށް  ކަމެއް މުގެންިދއުމަކީ މުހިއްވާތީ ހަމަ އެ މޭރުމުން މި މައްސަލަ ވެސް  ކުރިން މިފަދަ މައްސަލަެއއް ިނންމާފައި

 އަޅުަގނޑު ދެކޭީތވެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އަޅުަގނޑަށް އެ ފުރުޞަތު ުހޅުވާލެވުނީ އެހެންނަމަވެސް އެ ވެސް ގޮެތްއ ނިމިފަ.  އިކުރީގަނަށް ވެސް އަުޅގަ

އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަމަްށ  ވާތީވެށް ކަކަމައުޅޭ  އުފެދިގެން  ތައްސުވާލުއަހަންޖެހޭ ގޮތުން  ބެހޭ މެންބަރަކާ

ނުޑމެންނަށް ނިންމުމަށްފަހުގަެއްއގޮތަކަށް ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަަތކަށް ހުޅުވާލީ  އިއަުޅގަ

ނޑުމެން ދާކަށްފުރުކޮންމެހެން ދެވަނަ  ެއ  ޝާހިދުهللا ނަމަވެސް ޢަބްދުދެން އެހެންނުއެއްޖެހޭމެ.  ޞަތަކަށް އަުޅގަ

އެންމެ އެކަީށގެްނވާ  ހުންެނވީ، ުހންނަންއިސްމާޢިލް ހުންނެވީ ރަނަގުޅ ހާލަތުގައިތޯ  ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ފަްއޔާޟް

މިއޮތީ. އެންމެ  އިވެސް ލިބިފަ އޮްއވާ ތާއީދު އިޅާފަށަހައެ ހުށަހެޅުމެއް ހުޝާހިދު هللا ތޯ ބެލުމުގެގޮތުން ަޢބްދުއިތަނެއްގަ 

ނޑު ވޯޓަށް ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާތޯ. ފެންނަ، އެގޮތަށް ޓީމެއް ނަަގއިގެން ދާން  ައހާލާނަން ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބުނީ ޝުކުިރްއޔާ އަޅު  . )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން  ޓު، މި ލިބުނީވޯ 4ގަ

ނޑު  ކަމަށް. ފެންނަ ގޮތަށް ވިޒިްޓކުރާ ފެންނަކަމަށޭ. މި އަދަދު މަށް ދެން އަނެއްކޮޅުތާ. ނުކަ މިހާރު ނުފެންނައަޅުގަ

ނޑުތާ ޯވޓު  ނޑުހަމަވާތީ ދޯ. ރަނގަޅޭ. ދެން ޖެހޭނީ އަޅުގަ ޯވޓު ދޭން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ،  ދޭން. އެއްވަުރވާތީތާ އަުޅގަ

ވެސް  ޢުޘްމާން  ޖަމީލްދެކޮޅަށް އަހާފައިތާ. މިހާރު ނުފެން ކަމަށް. އެ ވާހަކައޭ. ނުފެންނަ ކަމަށް އަހާފައިތާ. 

ނޑު ތާއީދުކުރަން ނުދާގޮތަށް.  ހުށަހެޅުއްވީ ެއގޮތަށްތާ. އެެހންވީމާ، ެއކަމަށް ތާއީދު ނުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ނިންމާލީ ވާހަަކއަކީ ިމ ެގ މައްސަަލއިަގިއ ފަްއޔާޟްކަށްފަހު( އެހެންވީާމ، )ވަގުުތކޮޅަ މަޢުލޫމާތު އަުޅގަ



  

ނުޑމެން ގޮތެއް ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ، މިރެއިން މިރެއަްށ  މެން ހޯދައިއަޅުަގނޑު ޭއެގ އަލީަގއި ދެން އަުޅގަ

 ހޯދަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ލިޔުންތައް ބޭުރކޮށްލާނަން އެ މަޢުލޫމާތުތައް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ހެންވޭރު

ނުޑ ޤަބޫލުއާދެ! ރިޔާސަތަށް އެްއގޮތަކަްށ ވެސް އެްއޗެއް ދަންަނވާކަްށ ނޫން.  ކުރާ ގޮުތަގިއ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހައްޔަރުވުމާ ގުިޅގެން  އިްސމާޢީލް ފައްޔާޟްއަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ިމއޮތީ ގަމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮުނިވ މައްސަލަިއަގއި މި ކޮމިީޓން ދިރާސާކޮށް ގޮތެްއ ނިންމުން. އެހެންވީމާ، އޭަގިއ 

ސަލަތަކުަގއި އެްއ ހުށަހެޅުމަށްވުރެ ގިނަ ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި އޮްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ މައް

ހުށަހެޅުމެއްވިްއޔާ ހުށަހަޅައިެގން އެއާ ދޭތެރޭ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމޭނީ އިނގޭތޯ. ނޫން ހުށަހެޅުމަކާ އިދިކޮޅު 

ނޑު ގޮެތއް ހުށަހެޅީ. އަޅުަގނޑު ތިްނވަނަ ގޮތެއް  ވާހަކަ ދެންނެވީ ވެްސ އެހެންވީމާ. އެީއ  ހުށަހަޅާނެއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ނިންމީ، ފުރަތަމަ ނިންމުމުގައި މިއޮތީ އަުޅގަ ކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުމައްސަލަ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުން. އާދެ! އެހެންވީމާ، އެ ނިންމެ ފައްޔާްޟ ކުރާ ގޮތުަގއި ވުމުގެ ދަށުން އަޅުގަ

 ގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްރުކޮށް މި ކޮމިޓީއަށް ހާޟި އިސްމާޢީލް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް. هللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ތިނަދޫ

ނޑު ތާއީުދކުރަން.އެ ޝާހިދު هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެގެމަނަފުށީ 

ނޑުމެން ކުރިން ެވސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހަމަ  އުސޫަލކަށް ން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ެއއް ހެއަޅުގަ

ރު، ސް ިމފަދަ މެންބަރުން ހާޟިމަސައްކަތް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ކުރިން ވެ ނަށް ގެންެދވޭތޯއަޅުަގނޑުމެން

ރުކޮށްގެން ސުވާލު ކުެރވިފަިއ މި ކޮމިޓީއަށް ހާޟި ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ބަންދުގައި ހުރެ އެތައް ދުވަެހއްެވގެން ދާއިރު

 ންނާނެ.ބަރަކާ ދޭތެރޭ ވަކި ގޮތެއް ހެދީމަ މީގައި ވެސް ދިމާެވދާނެ މައްސަލަތައް ހުނެތް ތަނުގައި، އަނެްއކާ ަވިކ މެން

ނޑަށް ފެންނަނީ ފުރަތަމަ  ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާއަށް ައންނާނެ ކަންތައްތައް ެވސް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ުކރިންއަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން މި މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި  ވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް  އަުޅގަ

 ވެސް އަވަހަށް ނިންމުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީ ބޭއްވުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވީހާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަލީމް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

 ޝާހިދުގެ ހުށަހެޅުމަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙަކާ هللا ޝާހިދުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން މަޢުލޫމާުތ އެުކގައި އެ ަމގަށް ައޅުަގނުޑ ދަތުރުކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަނީ ކުރިން އަ ުޅގަ

ަގއި އިށީންދެފައި، އެ މަޢުލޫމާތުގެ އަީލގަިއ އެކު އި މަޢުލޫމާތާއެއްބަސްެވވުނު ެއްއބަސްވެވުުމގެ ތެރޭގަ  ހޯދުމަށް

ނޑުމެން ގެްނނަން. އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ފައްޔާޟް ގެންނަ ގޮތަށް  ފައްޔާޟް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢުޘްމާނަށް  ޖަމީލްއަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވާަހކަ ެއއްގޮްތކޮށްލުން ކަންނޭނގެ މީަގއި އެންމެ ބުއްިދވެިރ ގޮތަކީ. 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ސަލީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަްނ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަްށ 

ރަށް ނޑުމެން ނިންމާލަން އިތުދިރާސާކޮށްފަިއ ދެން އެ ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަ މަޢުލޫމާތު ވީހާ އަވަހަކަށް ހޯދައިވެސް ފެނޭ 

 ރުކުރަން ފެނޭތޯ. ޝުކުރިްއޔާ.ހާޒި

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޝާހިދު.هللا ޢުޘްމާން. ޢަބްދު ޖަމީލްޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ހެންވޭރު



  

މަޖިލީހަކީ ދައުރު ހަމަވެގެން އަުއ  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު މި ހުށަހެޅުން މި ހުށަހެޅީ ރައްޔިތުންގެ

ހުރި އުސޫލުަތކުގެ މަްއޗަށް ހިނގަމުންދާ  އް ައއި ނަމަެވސް މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރެެވމުން ގޮއްސަތަކެމަޖިލިސް

ކުރިން ވެްސ  މަޖިލިސްތަކެއް. ބަރުލަމާނީ ތާރީޚަކީ، އުސޫލުތަަކކީ ދެމިގެންދާ އުސޫލުތަކެއް އަދި ތާރީޚުތަކެއް. މީގެ

އެްއވެ، ކޮމިޓީއަށް ެއ ފައިވާ ހާލަތްތަުކގައި މި ކޮމިޓީ އްޔަުރކޮށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހައްޔަރުވެފަިއ، ހަ

ކޮށް އުޅޭ އުސޫަލީކ. އެހެންވީމާ، އެކަްނ އެނގި  ރުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި ހުންނާނެ. އެއީ ެއކަންމެންބަރު ހާޟި

މަޖިލީހުގައި ބާުރގައި އޮތް ކަެމއް އެ ކުރިން ހުރެ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ. ެއަކމަކު މި ކޮމިޓީގެ ބާުރގައި އޮްތ ކަމެއް، މި 

ނަޑއެޅިފައި ހުރި ޕްރެ ސް ބަދަލުކުރުން. އެހެންވީމާ، މިހާރުގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅަކީ، ޓްެޑންސީކަ

ނާިއ ޤާނޫނުއަސާސީންހައްޔަރުކުރީމަ  މަތެއްަގއި ތަޙުޤީޤަށްޅަކީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ތުހު މެޖޯރިޓީގެ ވިސްނުންފު

ނޑުމެން  ޤާނޫނުން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ ޤާނޫނުން މި ކޮމިޓީއަށް، މަޖިލީހަށް ދީފައި އޮތް ބާރު އެއީ އަޅުގަ

 ރުކޮށްގެން އެ މައްސަަލއިގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަމުންގެންދިޔަނޑުމެން އެ މެންބަރަކު ގެނެސް ހާޟި ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

އޮފީހުން ފޮނުއްވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ކަން ނިންމުމުގެ އުސޫުލ  ަހަމެއަކިނ ުފުލސް ، އުސޫލު ދޫކޮށްލައި 

ކަމަށް ވަންޏާ އެކަންކުރުމުެގ ބާރު މި ކޮމިޓީއަށް އަދި މި މަޖިލީހަށް އޮންނާނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުްނެގ 

 އެކަން ެއ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ވޯޓު  އެހެންވީމާ،މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް ގެންގޮސްފައި އޮތް އުސޫަލކީ މިދެންނެވީ. 

ނުޑ އެދެން މިކަުމަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ަރއްިޔތުން ނުޑ އެދެނީ. އަުޅގަ ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދެއްވުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވެސް ފުރުޞަތު އެރު ކަމަށްވާތީ . ވުންައޅުަގނޑުމެންެގ ޮކލީގަކު ހަްއޔަރުކޮށްަފއި ހުރިިއރު އެބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ

. ެއޭބުފެޅްއެގ ަޙްއުޤަތްއ ަރްއާކެތިރުކުރަމްށ ޮއްތ ޮކިމީޓައީކ ިއްމިތާޔުޒ ޮކިމޓީ ، އެބޭފުޅެްއގެ ވެސް ކޮމިޓީ މިއީ

އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީެއއް މިތާ މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިާޔޒުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމަށް. އެނޫން އެްއވެްސ 

. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނުމަކަށްވާންޖެހޭނީ އީން މިބޭނުމެއްގައި އޮތް ކޮމިީޓއެްއ ނޫ

 ެދއްުވން  ވޯޓު ަގއިއެކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އިމްތިޔާޒު ކިާހވަރަކަށްތޯ ރަްއކާތެރިކުރެވެނީ ބަލަން. އެ ިވސްނުމާ

 އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޖަމީލްޝާހިދު. هللا ޝުކުރިއްޔާ ޢަބްދު 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

މު ކަމެއް އެބަ އޮވޭ. ޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންއަޅުަގނދެން މީގައި އަސްލު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. 

ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އެއީ މިކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ މުއައްސަާސއަކީ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން 



  

އިތުބާރުކޮށްގެްނ އެ ުމއައްަސސާތަކަށް ަވކި ަދއުރެއް ީދެގން މަސައްކަތް ކުރާ މުައއްަސސާއެއް. މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ 

ކުރާއިރަްށ، ޑުމެން މެންބަރަކު ހަމަ ހައްޔަރުފަދަ މުއައްސަސާެއއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނއެ ހަމަ ސަރވިްސއަކީ ވެސް 

ނޑުމެން މެންބަރުން  އްޯތ ވެްސ އަހާނުލާ އެންމެ ކުޑަމިނުްނ ވީކިހިނެ ނޑުމެން އަދި ީވކީއްތޯ އަހާނުލައި،އަޅުގަ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ކޮްށގެންވާނެ  ހަމަމިކޮޅަށް ގެނެސްގެން ުސވާލުުކރުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ  އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ މުއައްަސސާތަކުން ިމވީ  ވެގެންޯތ، މިފަދަ ޙާދިސާެއއް ީކއް ކަމެއް ނޫން. އެންމެ ކުޑަމިުނން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެފަދަ މި ދިމާވީ ކިހިނެއްެވގެންތޯ.  ކުރަންޖެހޭނީ  ކަމެއްއެންމެ ކުޑަމިނުން މި ލިޔުންތައް ބަލާލުމަށްފަހު އަޅުގަ

 ކުރާ ގޮުތގައި. ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢުޘްމާން. އެހެން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ިމަކމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ވިާދޅުވާން ބޭނުންފުޅުތޯ؟ ނެތް  ޖަމީލްޝުކުރިއްޔާ 

 ެޗއް ވިދާޅުވާން.ެއއް، هللاކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑު ވޯޓަކަށް. ޢަބްދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ތިނަދޫ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ނިންމާލީ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާލަން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި އާދެ! އުޅެނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ  އަުޅގަ

ދުވަުހެގ މުއްދަތެއް ޖަހަިއގެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ، އަޅުަގނޑަށް  15ރި ބަންުދކުރުމަށް ކޯޓުން ސަރވިްސގެ ބަންދުކު

ނޑުމެން ބޭނުންވާނެ އެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުން ނިންމި  ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިއުޅެނީ. އެހެންވެއްޖެްއޔާމުން މީގައި އަުޅގަ

އިތުރު ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން. އެ ކޮންމެހެން  ދުވަުހގެ ބަންދު މުްއދަތު 15ނިންމުން. ކޮންކަމަކާ ުގޅިގެްނތޯ 

ބޭނުންވާނެ ކޮމިޓީެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، ެއ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ިޙްއޞާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭތީ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝާހިދު ކުރީަގއި ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެުޅއްވުން ރިޕީްޓކޮށްލައިފިްއޔާ هللا ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑަށް ވަަރށް ރަނގަޅު ޢަބްދު

ނޑު ހަނދާން  ކުޑަކޮށް ައޅުަގނޑަށް އެ ހުށަހެޅުއްވުން ހަނދާނުން ކައްސާލީމަ އެހެންވެގެން އެ ޢިބާރާތް އަޅުގަ

ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ނެތިގެން. އެހެން ކޯޓުަތކުން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަދި ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. ހެންވޭުރ އުތު

ކުރެްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަޙްމަދު ތާއީދުهللا ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްަވއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް މި ލިބުނީ  އަެނއްކާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް އަހާލަން.  ވޯޓު. އެހެންވީމާ،  4ެވސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން. މިހާރު އޭގެ އިތުރަށް ދެން މިއޮތީ ެއގޮތަށް ނުފެންނަ މި ސަލީމް ހުށަހެޅުވި ގޮތަށް ެއ އެކަމަށް ނުފެންނަ 



  

ހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ލިބުނީ ޝާހިދު ހުށަهللا ން. މިހާރު ޢަބްދު. ނުފެންނަ ބޭފުޅުތާއީދުކޮށް ާތއީދު ލިބިފައިޞްލާޙަށް 

ޯވޓު. އެހެންވީމާ، ިރޔާސަތުން  4ލިބުނީ  ނޑުމެންނަށް މިކަމަށް އަޅުގަ  ކަމަށް. ނުފެންނަ ވޯުޓ. ެއއީ ފެންނަ 4

ވޯޓު ލިބުމާއެކު އެގޮތަށް ފާހެއްނުވި. ދެން އޮތް ދެވަނަ  5ކަމަށް  މިނިންމީ ނުފެންނަކޮޅަށް. އެހެންވީމާ، ނުފެންނަ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެމަނަފުށީ ާދއިރާގެ އެއީ މާންމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި ޖަމީލު ޢުޘްހުށަހެޅުމަކީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

ނުޑމެން މަޢުލޫމާ ޢުޘްމާނު ތާއީދު ކުރެއްވި؛ޖަމީލް  މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެ ސާފުކުރުމަށްފަހު  ތުއެ ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަ

 ގެން އެކަމަށް ކޮށްފައްޔާޟް މިތަނަށް ހާޟިރު ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ައޅުަގނޑުމެން ނިންމަން

 ފެންނަ ފެނުން ގޮތެއްތޯ. ެއއީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއީ

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރިން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ފަްއާޔޟް އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކު ،އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ

ށީންނަން. އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެން އި ެބހޭ ފަރާތްތަކުން ހުރިހާ ކަމާގަިއ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން މައްސަލައި 

ނޑުެމންނަށް ފެންނަކަމަށް ވަންޏާ  އަުޅަގނޑުމެން މައްސަލަ ދިރާސާކުރާއިުރ ފަްއޔާޟް އިށީންދެފައި ގެންނަން އަުޅގަ

ނޑުއެކަން ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅައިެގން ފާ  . ހުށަހަޅަނީ މި ސްކޮށްގެން ގެަނއުމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަްށ  ެއގޮތަށް ނުފެންނަ ،ނުފެންނަ ބޭފުޅުން)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ަޑއިގަންަނވާ ޭބފުޅުން ވޯޓު ެދއްވުން. އެގޮތަށް ފެިނވަ

ވާ ބޭފުޅެްއ ނުކުރައްމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ސަލީ ،.. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ނުފެންނަ ބޭފުޅުންއަހާލަންޖެހެނީ.

ނޑުމެ ނެތް. އެގޮތަށް ފާސްވީ ނޑުމެން އެޖެކަމަށް އަޅުގަ ންޑާަގިއ އޮތް ފުރަތަމަ މައްސަލަ ން ނިންމައި އަޅުގަ

އޮީތ  ގޮތް. މިހާރު މި އެްއކަލަ ފަހުން އެމީހުން ނިންމި)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ނިމުނީކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަން. 

ނޑުމެންަގއި  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ގެ މައްސަލަައކީ ކުރީަގއި މައްސަލަ. ޢަލީ އާޒިމްމިއޮތީ ޢަލީ އާޒިމްގެ  ނަށްައޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ބައްޢަލީ އާޒިމް ހައް ދަލުވުމެއް ބޭްއިވން. ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާަފއި ޔަރު ކުރެއްުވމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ސާފުކޮށްގެން އެ  ޤުން ނިންމެވިގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައިއިއްތިފާ  ވެސް ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން އެދުނިން އެުދވަހު

ނޑުމެން ގޮތެްއ ނިން ނޑުމެންނަށް އިދާރާތަކުްނ  މަން. އެ ދިރާސާ ރިޕޯޓަށް ވާހަަކއަކީ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑުމެން މިކަން ކޮންމެެވސް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި މިއޮތީ. ލިބުނީމަ މިއާ މިކަން  ނިންމައިގޮތަކަށް  ދޭތެރޭގައި ައޅުގަ

 ެއގޮތަށްނިންމާލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ުކރީގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލައަކަްށވާތީވެ އެ މައްސަަލ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް  ނިންމާލަން. ތިބޭފުޅުންގެ ައތްޕުޅުގަިއ މިކަމާ ބެހޭގޮތުްނ މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއިްނ އަުޅގަ

ން ފޮުނވާފަިއ ސަރިވސްއި ޓީ މިހާރު ތިބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅަގއި އޮންނާނެ. އެީއ މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސްފޮނުވާފައި އޮތް ސި



  

ތްތެރި މެންބަރު ެއއްގޮތަށް މިދަނީ އިނގޭތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ ެއެޖްނޑާއާ ، އޮތް ސިޓީައކީ

 ހޭގޮތުން އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން.ޘްމާނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން މިކަމާ ބެޖަމީލް ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޖަމީލް ޢުގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. މި މައްސަލަ ގަިއ، މި މައްސަަލއަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި  މައްސަަލިއގައި ގެން އުޅޭ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ހައްޔަުރކޮށް އެންމެ ފަހުން އަޅުގަ

ބެހޭ  މިއޮތީ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަވިސްއަާށއި އަދި ކަމާ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ބަލާއިރު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  204 މުއައްސަސާަތކަށް ދެންނެވުމަށް. ދެން އަޅުގަ

 އަށް ބަލާއިރު މި މާއްދާ ބުނެފައި މިއޮތީ މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅާ 

ގައި އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ މެންބަރު ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ އެކަށީގެންވާ ސަަބބުތަކެއް ނުވަތަ ހެކިތަކެްއެގ ރިޕޯޓު

ނާކޮށް ނޫންކަމުަގިއ ނުވަތަ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެްއގައި ކަމުަގއި ފާހަގަކޮށްފަިއވާަނމަ އޭނާ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް މައްޗަށް ބި

ނޑުމެން މި ބަލާ އަންގަްނވާނެ ެއވެ. ދެން އިދާާރއަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ މެންބަރަކު ބަންދުކުރި ލަން ިމ އަުޅގަ

ަގިއ 2015ރުއަރީ ފެބް 24. އެީއ ން ފޮނުވި ރިޕޯޓަށްއިލިސް ސަރވިސްޖެހެނީ މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮުތން މޯލްޑިވްސް ޕޮ

ނަޑއެޅިގެްނ ބަޔާންކޮށްފަިއ އެަބޮއތް ޢަލީ އާޒިްމގެ ފަރާތުން  ފޮނުވާފައި އޮްތ ރިޕޯޓަށް ބަާލއިރުަގއި މި ރިޕޯުޓގައި ކަ

ރަސްއެޅޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަެކްއ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ބޭފުޅުންނަށް މި ވާޖިބަށް ުހރަސްއެޅޭ، މަސައްކަތަްށ ހު

ތަކެއް ކުރިއިުރގަިއ ގައި ފާހަގަކޮށްފައި އެަބއޮތް އާޒިްމެގ ޓެސްޓުމި ރިޕޯޓު ކުރެްއވި ކަމަށް. ދެން ހަމަ އެއާެއކު

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ،  އެޗް.ޓީ.ސީއަށް ޕޮޒިިޓވްވެަފިއ ވާކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިުރގައި ައޅުގަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ ޙަޤީޤަތުގައި މީކީ ސިާޔސީ މަޤްޞަދެއްަގއި ނޫނިއްޔާ ެއނޫން އެހެން މަޤްޞަދެއް އަޅުގަ 

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ މި މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން މި  ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ކަމެއް  ކަމުގައި. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

 މިހިސާބުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ ކޮމިޓީން 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ކުޑަ ލިބިފައިއްާޔ ޖަމީލް ޢުއެހެން ބޭފުޅަކަށް، ޝުކުރި  ހުރި، ތިކަމާ  ޘްމާން. ފުރުޞަތު އެރުވުުމގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިރާާސކުރަމުން  ތަށްހުރި މަޢުލޫމާ އިފަބެހޭގޮތުން ލިބަ  އެއްެޗއް ދަންނަވާލާނަްނ. ޢަލީ އާޒިމްެގ މައްސަލަ އަުޅގަ

ދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޮއޅުންފިލުވައިލިން މިއަދު ވެްސ އިދާރީމޭޒު މެދުވެިރކޮށް ފުުލސް އޮފީހުން ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ސިޓީއެއް ެވސް ފޮނުވާފަ އިންނާނެ.  އިމިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފޮލުވާފައި އަދި ައޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ލިބިފައި ނެތް. އަނގަބަހުން ލިބިފައި އިނީ ޢަލީ ލިޔުމަކުން އަދި އަ ،އެހެންނަމަވެސް އަނގަބަހުން ުޅގަ



  

هللا އާޒިމް ވީ މިހާރު ދޫކޮށްލަްއވާަފއި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުުޅންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލީ. ޢަބްދު

 އަރުވަން. ޝާހިދަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. މި ޤާނޫނުގައި މި ބުނަނީ މަްއސަލައެްއގަިއ މީހަކު ބަންދުޮކށްފިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ިއރު ތެރޭގައި އަންަގވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން އަންަގވާފައި އޮީތ. ދެން ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި ގަޑި  24ގެ ރައީސް މަޖިލީހު

ަމއްސަލަ ދިރާސާކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް.  އޮތީ އެ އޮތް ކަމެއް މި

ނޑުމެންނަަކށް މިހާރު ޢަލީ އާޒިމް ދޫކޮށްލާފައި ހުރެގެންނެއް މައްސަލަ މިހިސާބުން ނިންމާލެވޭކަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށްަފއި މީ ނޑުމެންނަްށ ނިންމުނު ނިންމުންތަކެއް ނެތް. އަުޅގަ ަގއި އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ރިޕޯޓެްއގެ ގޮުތަގއި ފޮނުވަން. އެީއ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކަެމއް. އެހެްނވީމާ، މައްސަަލ 

ނޑުމެން ބަ މެއްގެ ލަން މިއޮތީ ކުރީ ދުވަހު މި ކޮމިީޓން ނިންމެވި ނިންމެވުލާމިހިސާބުން ނިންމޭކަށް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ން ފޮނުްއވި ލިޔުމާ އެީކަގއި ފޮނުްއވާފަިއ އޮތް މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ އިދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް 

ްއޔާރުކުަރއްވާަފއި އޮތް ެއއްެޗއްކަން އެނޭގކަށް ކޮން ތާރީޚެއްަގއި ތަސަރވިްސގެ މައްސަަލއާ ުގޅޭ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓަކީ 

މިއޮތީ. އެހެންީވމާ، މި މައްސަލަ އަލުން އަނބުރާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ނުޖައްސަވާ  ގައި ތާރީޚުމި ރިޕޯޓު ނެތް.

ސަރވިްސއަށް ފޮނުވަން އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަނީ. ެއއީ މި ރިޯޕޓް ތައްޔާުރކުރެްއވި ތާރީޚަާކިއ އެ ުއސޫލުތަުކގެ މަތިން މި 

ނޑުމެންގެ ިމ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށް. ދެން އަދި ނޑު އެދެން  އަނބުރާ އަުޅގަ އެާއއެކު އަުޅގަ

އަުރވަން.  ަގއި ވެސް ޢަލީ އާޒިަމށް ކޮމިޓީަގއި އެްއޗެއް ވިދާުޅވުމުގެ ފުރުޞަތުއަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން މި މަްއސަލައި

ނޑުމެްނނަށް މިއޮތީ އެއް ފަރާތެްއގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ހަމަ އަނެއް  ނޑުމެން ޢަލީ އާިޒމާ ބައްދަލުކޮށް އަުޅގަ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ރިޕޯޓެއްގެ ސިފަިއގައި ަމޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވޭނީ. ފަރާތު ގެ މަޢުލޫމާތާ ވެސް އެީކގައިތާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުަގއި ވެސް  އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނުގައި ވެސް އަދި ަގާވިއދުގައި ވެސް އަުޅގަ

ށް ދެންނެވީމަ ފުލުސް އޮފީހުން ފޮނުއްވާ އެްއެޗއް ރަްއޔިތުންެގ އޮންނަންޖެހޭނީ މި ކޮމިޓީ ެއއްވެަފއި ފުލުސް އޮފީހަ

 2މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުއްަވން. އެހެނެއްނޫން މީގައި އޮީތ. ދިރާސާކޮށްފައި ރިޕޯޓެއް ފޮނުވަން. ދިރާސާކުރެވޭނީ 

ނުއްވި ލިޔުން އެީއ ން ފޮސަރވިސްއި ފަރާތް ގެނެސްގެން. އެހެންީވމާ، އެގޮތަށް ައޅުަގނޑު ހުަށހަޅަން. މި ޕޮލިސް

ިއ މިކޮަޅށް ފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށް އެިދ ިއްޞާލުޙުކަރްއާވފަ ، ފުރިހަމަނުވެ އޮތް ލިޔުމެްއ ަކމަށްވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް 

ނޑުމެްނ ކޮމިޓީއަށް ހާޟިފޮނުވުމަށާއި އަިދ ޢަލީ ާއިޒމް މިކޮޅަ ުރކޮށް ަޢލީ އާޒިްމގެ ބަހެްއ ހޯދުން. ށް، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ މި ޑޭެޓއް ަޖއްަސވާފައި ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ އެ ރިޕޯޓު ޝާހިދު. މީގަިއ ވިދާޅުިވގޮތަށްهللا ޝުކުރިއްާޔ ޢަބްދު

މިއާއެްއކޮށް އެ ކަވަރިްނގ ެލޓާއެއް އެބައޮތް. އެ ލެާޓގައި ފޮނުއްވި ރިޕޯޓާ ެއއްކޮށް ކަަވރިންގ ލެޓާގެ އެބައޮތް ތާރީްޚ 

 .ފަވާޖައްސަ

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނަޑށް ވެސް ތާރީޚު ގައިރިޕޯޓު އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެންނެވީ އެނގޭ ކަވަރިްނގ  ނެތް ވާހަކަ. އަޅުގަ

 އޮތް ވާހަކަ. ޝުކުރިއްާޔ. ލެޓާގައި ތާރީޚު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.ނާޡިމަ

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝާހިދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ هللا އަޅުަގނޑު ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ދަންނަވާލަންވެގެން ހަމަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެން ބޭފުޅަކު ިމކަމާ ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ވިދާޅުުނވާ  އެްއޗެްއ ވިދާުޅވަން ބޭނުންތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ. އެހެން ބޭފުަޅކު

ނުޑ ވޯޓަކަށް އަހާލަން ނޑު ވޯަޓަކށް އަހާލަން ހެންވޭރު އުތުރު  ކަމަށް ވަންޏާމުން އަުޅގަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެއްިވ  ށަހަޅުއްވައި ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެޝާހިދު ހުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނެތުމުގެ  ތާރީޚު އިއްވާަފއި އޮތް ިރޕޯޓުގަކުރެްއވުމަށް މި ލިޔުން، މި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ފޮނު

އްވުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ ފުރިހަމަކުރެ މި ރިޕޯޓްޖައްސަވާފައި އަލުން،  އެ ާތރީޚުސަބަބުންނާއި މީގައި 

ނޑުމެން ހާޟިރުކުރަންވީ ރިޕޯޓް، މި ރިޕޯްޓ ފޮނުއްވައިެދްއވުމަށް އެފަރާތުަގއި ދަންނަވަިއ  ދެން ޢަލީ ާއޒިމް އަުޅގަ

ފުރިހަމަވެގެން ލިބުމަށްފަހުގައިތޯ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ޢަލީ އާޒިމް ރިޕޯޓް ލިބުމަށްފަހުގައި ޢަލީ އާޒިމް ހާޟިރުކުރަން 

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ނޫން އެއް ހުށަހެޅުމެއް. ފެންނަ ބޭފުޅުންނަ ސަލީމަށް ފުރުޞަތު އެއް ހުށަހެޅުމެއް. ށް އަޅުގަ

 ހުޅުވާލަން. 

 



  

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހުށަހަޅަން މި ރިޕޯޓް ހަމަ ޝާހިދު  އެ އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ކަންަތއްތަާކއި  ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން މި ރިޕޯޓް ފުރިހަމަކޮށްލައިގެން އަޅުގަ

ނުޑ ވެްސ ހުށަހަޅަން. ދެން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މި  ގުޭޅގޮތުން ދަންނަވާލާފައި ުފރިހަމަކޮށްގެން ގެންނަން ައުޅގަ

 ކަމެއް. ެއއް ކަމެއް އަުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ.  ޝާހިދު އެ ހުށަހަޅުއްވާ ދެރިޕޯޓް ފުރިހަމަކޮށްގެން ގެނަުއމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޒްހާނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާަލން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަހުމީ އަޒްހާން އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 އަޅުަގނޑު ޢަލީ ސަލީމް އެ ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާީއދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ އަޒްހާން. ެއްއ ހުށަހެޅުމަކީ ރިޕޯޓް ފުރިހަމަކޮށްގެން ގެނައުމަށްފަހުަގިއ ރިޕޯޓް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް 

ޝާހިދުގެ ހުށަހެޅުްއިވ هللا ޢަބްދު  .ެއއްކޮށް އާޒިމްގެ ބަހަކާ މަށްފަހު ޢަލީރުކުރުތައްޔާރުކުރަން ޢަލީ އާޒިމް ހާޟި

ހުށަހެޅުއްވުން ެއއީ. އެއަށް ާތއީދު މި ކުރެްއވީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް. ދެވަނަ 

ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަކީ ފުނަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްަވއި ިއސްދޫ

ުފަރަތަމ ، ދުކުރެއްިވ މައްސަލަ. އެހެްނވީމާމެންބަރު، މާވަށު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޒްހާން ފަހުމީ ތާއީ

ޝާހިދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް ތާއީދުުކރައްވާ ބޭފުޅުން. ޝުކުިރއްާޔ. هللا ައުޅަގނުޑ ވަޯޓްށ ައާހާލަންނ ަޢްބދު 

ކަމަށް، ެއގޮަތށް ނުފެންނަ ބޭފުޅުން ވޯޓު  ޯވޓު. ެއގޮތަށް ނުފެންނަ 4ކަމަށް މި ލިބުނީ  އެގޮތަށް ފެންނަ  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް އެގޮެތއް ފާހެއްނުވި. ެއގޮތަށް ައުޅަގނުޑެމްނަންށ ިމާހުރ ެއޮގްތ ފާެހްއުނވި ، އެހެންވީމާދެއްވުން.  . އަުޅގަ

ބުން ރިޔާސަތުްނ ވޯޓު މި ދިނީ ނުފެންނަ ކޮޅަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އޮތީ ފާސްނުވީ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ެއއްަވރުވުމުގެ ސަބަ

 ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި. 

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފާސްވެއްޖެ މި ކޮމިޓީން ކަމެއް ދެގޮތަކަށް ޯވޓަށް ނޭހޭނެއޭ. ދެންމެ މިތަނުން  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި އޮންާނނެ އެއް

ެދްނ ިމާހުރ ިމަތަނަކްށ ައުލްނ ވަޯޓަކްށ ޭންއެސވެޭނ ، ންވީމާފޮނުވާނުލަން. އެހެ ރާފާސްކުރަްއވައިފި ރިޕޯޓް އަނބު 



  

ެއޮގަތްށ ިރާޔަސުތްނ ވުޯޓ ެދްއަވިއެގްނ ފްާސުކަރްއަވިއިފ ުފުލްސ ޮއީފުހްނ ފުޮންއާވަފިއ ޮއްތ ުފިރަހަމުނާވ ިރޕްޯޓ 

ެއޮގަތަކްށ ވަޯޓްށ ޭންއެސވެޭނ ާވަހަކ ، ކަމަްށ. އެހެންވީމާ  ޕޯޓް ެއއީ ރަނަގޅު އެްއޗެއް ުިާތީރުޚ ުނަޖާހ ރ

 . ަދްނަނަވން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ިމާހުރ ަޢީލ ަސީލަމްށ ުފުރަޞުތ ުހުޅާވަލން ، އެހެންވީމާ

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ރިޕޯްޓ ފޮނުވުމަށް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް. އެއީ އަޅުަގނުޑ  އާދެ! އެ ރިޕޯޓް ނުފޮނުވުމަކަށް ނޫން. އަޅުގަ

ޝާހިދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމުަގއި هللا ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު ޅުން އެ ރިޯޕޓް. އެހެންނަމަވެސްހުށަހެޅީ އެ ހުށަހެ

އެހެންނަމަވެސް އެގޮަތްށ ޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯުޓ ދީގެން ެއއަށް ާތއީދު ނުކުެރވުނީ. އިތުރު ކަންތައްަތކެްއ ހުރީމަ އެ އަ 

ކަމަށް  ގުޅިގެން ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އެ ނިންމުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ރިޕޯޓް ނުފޮނުވަން ނިންމި ނިންމުމެއް ފާސްވުމާ

ނޑު ނެޑއްގެ ތެޭރގަިއ  މި ޔައުމިްއޔާަގއި ރެޯކޑުކޮށްަފއި ެއގޮތަކަށް ނުނިންމޭނެ. ައޅުގަ ދެޭކގޮތުަގއި ބަިއވަުރ މަސްހުނިގަ

ނޑުމެން މިއޮތީ ހުށަެހޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި އެ ރިޕޯޓް  ަތށް އެ ދިަޔއީ. އެހެންނަމަވެސް އޮތް ކަެމއްވީމަ އެކަން ެއގޮ އަުޅގަ

ނައުމަށް ޕޯޓް ގެއެގޮތަށް ބަލައިނުގަނެ އެ ިރޕޯޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއީ ތާރީޚު ނެތީމަ ތާރީޚު ޖަހައިގެން އެ ރި

ވެސް ޯވޓަށް އެހޭނެ. ެއއީީކ ކޮމިޓީގެ ަގާވއިދު ތަންނުދޭ  ައުޅަގނުޑ ެދޭކޮގުތަގިއ ިމައށް ، ފޮނުވާލަން. އެހެންވީމާ

ނަޑަކށް ފާހަގައެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވެ ހަމަ ދަންނަވާލީ.    ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝާހިދަށް. هللا ޘްމާނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު ދެން އޭގެ ފަހަށް ޢަބްދުޢަލީ ސަލީމް. ޖަމީލް ޢުޝުކުރިްއޔާ  އާދެ!

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކަިއ ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަސްލު އޮޅުންފިލު ވާލަްނ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން މި އަޅުގަ

ވަނަ ިސޓީގައި ީމގައި ަބޔާންކޮށްފައި  6ގެ  2015ބޭނުންވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސގެ ސިޓީ ނަްނބަރު 

 މިއޮތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާޒިމް މި ސަރވިްސގައި 

. ވާހަކަ ދެންނެވީމޭ ވިފަިއާވ ރިޕޯޓް މި ސިޓީއާއިެއކު ފޮނުވައި މިގުޅިގެން ތަްއޔާރުކުރެ  ބަންދުކުރެވިފަިއވާ މައްސަލައާ 

ިމީއ ، ުި އަސްލު މި ހިމެނެނީ. އެހެންވީމާިމ ިރޕުޯޓެގ ަބެއްއެގ ޮގުތަގއ، . އެހެންވީމ2015ާފެބްރުއަރީ  24



  

ވަރަްށ  . މި ސިީޓގައި ައުޅަގނުޑ ަޤޫބުލުކާރ ޮގުތަގިއ ަވިކްނ ޮކްނެމ ަގނެޑްއަގިއ ާތީރުޚ ަޖާހަކްށ ުނެޖޭހނެ 

ފެބްރުއަީރ  24ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި މިއޮީތ މިއާއިެއކު މި ރިޕޯޓް ފޮނުވީމޭ. މިއޮތީ ވެސް ތާރީޚު ޖަހައި ނިންމާފައި 

  . ޝުކުިރއްޔާ.2015

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޚޔާލު  ކުޑަކޮށް ތަފާތުވީ ނަމަެވސްޔާލު ައުޅަގނަޑްށ ހީަވީނ ިމާހުރ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ޚި ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް މީގައި ވާހަކަެދކެިވއްޖެ ވާހަކަ އަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފާސްކުރެވުނީ،  . ޭއގައި އެްއގޮތްވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރިޕޯޓު އަނބުރާ ފޮނު ، ލެޓަރގެ ގމި ކަވަރިން  ަވިއނުލާ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް ކުރެވުނު ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެސް އަދި އިިމއާ  ެއކު ފޮނުވާަފއި ހުރި މި ކަވަރިްނގ ލެޓަރގެ ތާރީޚު އިން އިނުމަކީ އަުޅގަ

ގަްތނަމަވެސް އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ދެކެވަަޑއިނު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ބޭފުޅުން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫުލުކރުން އެއީ ރަނގަޅު އެްއޗެއް ވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތުަގއި ީމގަދެކެ އި އިން ތާރީޚެްއ ކަމަށް ައުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި ނިންމުނީ އަލުން މި ރިޕޯޓު ފުރިހަމަކުރަން ނުފޮނުވާ ގޮތަށް. އެއީ  ގޮތުަގއި ބަލައި އަުޅގަ

. ައުޅަގނުޑ ެދްނ ާދަކްށ ެނިތްނ ީމަގއި ިއުތުރ ުހަށެހުޅަމަކްށ ، ސްކުރި ފާްސކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ފާ

ވަނަ ހުށަހެޅުން، އަނެއްކާ  އެގޮތަށް ނިންމާފައި އަޅުަގނުޑމެން ރިޕޯޓު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅާ ގޮތަށް. ދެން އޮތީ ދެ 

ނޑުމެ ހަމަ މި ރިޕޯޓާ ނުގުޅުވާ ޢަލީ ހެޅުނު ހުށަހެޅުމެއް އޮތް. ެއއީއޭގެ އިތުރަށް ހުށަ ން ާއިޒމް މިތަނަށް އަޅުގަ

ނަޑށް ހީވަނީ ދެ ގޮތަކަށް ގެްނދެވި. އެهللا ވެސް ޢަބްދު ރުކުރާނީތޯ؟ އެހާޟި ެއޮގަތްށ ، ހެންވީމާ ޝާހިދު އަޅުގަ

ވެސް ައވަހަކަްށ  ވީހާ ެވސް ފުރިހަމަވީ ކަމަށް ނިންމައި ނޑުމެން މިހާރު އެޖެންޑާަގއި އޮތް ދެ ައއިޓަމްައުޅގަ 

ނުޑމެން މިރޭ، މިރެއިންިރޕޯޓުތައް ގެނައުމަށް  އިގެ މައްސަލަިއގަފައްޔާޟު   ވީހާ މިރެއަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވައި އަުޅގަ

ގެ ޭކސް ދިރާސާކުރުމަށް ައޅުަގނުޑ ކޮމިޓީ އަްށ ލިޔުން ލިބުނުހާ ބުުނހާ އަވަހަކަްށ ފައްާޔޟުވެސް އަވަަހކަށް ލިޔުން ލި

 މިރޭގެ ކޮމިޓީ ނިންމާލަން.  ދަންނަވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަވަހަކަށް
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