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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ ިތއްބެވި  ވަަޑއިގެން ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް 24ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ `. 

 އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެްތދޫއަށް ަވޑަިއގެންތިއްެބވީ  ކޮމިޓީ ވަގުތު މިމަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ބޭފުޅުންނަށްވެސް

 އަލިފުށީ، ޤުއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫފެލިދޫ ދާ، ގެ މެްނބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ، މުބީން

އަދު މި. ކެލާ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ،އަދި އަޅުަގނޑު ، ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ދަށުން ޢާއްމު ރައްޔިތުން ފޮނުވާފައި ހުިރ  ވަަނ މާއްދާގެ 99ކޮމިޓީގައި އޮތް މަސަްއކަތަީކ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުރެންދޫދެން ހަމަ ކޮމިޓީގަިއ އިތުުރ ބޭފުޅަުކ ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވައިފި.  ؛މައްސަލަތަކެއް 

ަޅކަށްފަހު( ހުށަހެޅިފައި ހުރި ގުތުކޮ)ވަ  ަޓަކއި ދަންނަވާލަން. ިރކޯޑަށް އެހެންވެ ިއގަންނަަވިއފިވަޑަ ޢަބްދުލްބާރީ

މިރު، ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާުކޑަހުވަ ،)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ...ލަތަކަކީމައްސަ

ވެސް  ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ާދއިރާގެ  މެދު ފުވައްމުލަކުވިލިގިލި ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ައދި 

ދެން މަސަްއކަްތ ަޓކަިއ ދަންނަވާލަން. ވަރަްށ ައވަހަށް  ިރކޯޑަށް، ގުިޅވަަޑއިގެންފި. އެހެންވީމާ އާކޮމިޓީ

އަޅުަގނޑު ގަސްެތއް  ކަށްމިތާ ަބއިިތއްބާ ގިނައިރު ބޭުފޅުން މާ ވަރަށް ބޮުޑ އުއްމީދެްއ އެަބއޮތް. ތިހިނގައިދާނެކަމުގެ 

ނޑުމެްނ  .ެއއް އެަބއޮތްސިޓީ 7 އިވާ ޢާއްުމ ރަްއޔިތުން ހުށަހަޅުއްވާފަ  ،ހުރި ނުކުރަން. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އަުޅގަ

 އި ަފއިލްކޮުޅގަ ޮކންމެ ބޭފުޅެއްގެބޭފުޅުންނަށް ފައިލްކޮޅުަތކުން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ.  ހަމަ މި ސިޓީތަކުގެ ތަފުސީުލ ތި

ނޑު ފަށާނަން. ވެސް އޮންނާނެ. ގަިއ މާފުށީ ޖަލުގައި ުޙކުމް  2014 ބަރުނޮވެން 18 އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ިމ ސިޓީ ފޮނުވާނެ ކޮމިޓީއެްއ  .ަނޑެއްލާ ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީ ގދ. ވެލަބެލިެގ، ،ޙައްމަދު އަޖުވަދުކުރަމުންދާ މުތަންފީޛު

ނަޑއެޅުން މި ނޑުމެން މާފުށީ ޖަލުގަ ާޢއްމު .އޮތީ ކަ ހުންނަ ބޭފުޅަކު ފޮނުއްާވ  އިނުވަތަ ޖަލެްއގަ  އިގޮތެްއގައި އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން މިކަމަށް އިޢުތިރާޟުކުރަްއވާ  ތި، މާއަށް. އެހެންވީ ކޮމިޓީ ެއއް މި ފޮނުވަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެމައްސަލަ

 .ައޅުަގނޑު ނިންމަން އިަކމުގަ އަށް އެ ސިޓީ ފޮނުިވއްޖެ ޓީކޮމި ޤައުމީ ސަލާމަތު، ފެނޭ. އެހެްނީވމާ ތަނެއް ނުއެއް

 ،ގުޅިަވޑަިއގެންފި. އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަމުން ރަޝީދު ކޮމިޓީއާ ބަރު އަޙްމަދުއަދި ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެން

ޏ. ފުަވއްމުލަްށ  ކެލާެގ، ،ޞާލިޙްކުރަމުންދާ އަޙްމަދު މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުގައި  2014 ޮނވެންބަރު 27

 27 .ނުފެންނާތީވެ ނިންމަން އިުޢތިރާޟެއްކަމަށް  އަށް ފޮނުވިއްޖެ ހަމަ ަޤުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ؛ފޮނުވާފައިާވ ސިޓީ

ޏ.ފުަވއްމުލަްއ  ،ޑައިސްޕެރަ، މުޙައްމަދު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ އަސްފާޤު ޖަލުގައި ޙުކުމް ގައި މާފުށީ  2014 ނޮވެންބަރު

 ބަރު ޑިސެން 14ކަމުަގިއ ނިންމަން.  އަށް ފޮނުވިއްޖެ ފޮނުވާފައިވާ ސިީޓ. އެ ސިީޓ ވެސް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީ

 .ނުވާފަިއވާ ސިޓީހުޅުދޫ ފޮ ގެ ސ.އަބްލަޣީ، ދާ މުޙަްއމަދު ޝިމާދުކުރަމުންމާފުށީ ޖަލުަގއި ުޙކުމް ތަންފީޛުގައި  2014

ގައި ޢަީލ  2014 ބަރުިޑސެން 14ކަމުަގއި ނިންމަން.  އަށް ފޮނުިވއްޖެ މި ސިޓީ ވެސް ަޤއުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީ

ކަމަށް ބުނެ ކޯޓުން  ފަށްޚިލާ ްސޓްރީކޮށްދީފައި ވަނީ ޤާނޫނާޖިރަކިޔާ ގޯތި  އަސްމާ ،ަބއްޕަޝަރީފް އިބްރާހީމްގެ 



  

އަކީ  މި ސިޓީ .ފުވައްމުލަކު ފޮނުވާަފއިވާ ސިޓީ ދިގުވާޑު ޏ. ،ގާހިރާ ،އިބްރާހީމް ޝަރީފްވާތީ ޢަލީ  ކޮށްފައިޙުކުމް

ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ، ެއހެންވީމާ .މި މައްސަލަތައް ބަލާނީ .އަށް  ވާީތ ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ކޮމިޓީ ބެހޭ މައްސަލައަކަށް ބިމާ

 2014 ބަރުޑިސެން 22ފެނޭ.  ތަނެއް ނުެއއް އިއުތިާރޟުކުރަްއވާކަމުގައި ނިންމަން.  އަށް މި ސިޓީ ފޮނުވިްއޖެ ކޮމިޓީ

ޤައުމީ  . މިފޮުނވާފަިއވާ ސިޓީ ،ޔާރު ހ. ،ކުރަމުންދާ އަޙްމަދު ރިޔާޟްޖަލުގައި ުޙކުމް ތަންފީޛު ގައި މާފުށީ

ަގއި މާފުށީ ޖަލުަގއި ޙުކުްމ  2014 ބަރުޑިސެން 22ނިންމަން.  ކަމަށް އަށް ޮފނުވިއްޖެ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ

ުކޅުދުއްފުށި ފޮނުވާފަިއވާ ިސީޓ. މި ސިޓީ ވެސް ަޤއުމީ  ހދ.އާނިުރ،  ޚަލީލް،هللا ރަމުންދާ ޢަބްދުކުތަންފީޛު

ކަމުގައި ނިންމަން. ފޮނުވުމަށް ނިންމަން. ދެން އަދި އިތުރު އެހެން މައްސަލައެއް  އަށް ފޮނުިވއްޖެ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ

ނޑުމެންނަށް އިންޝުއަރެންސް މެންބަރުންގެ ިއންޝުއަރެންސް ކަންތަުކަގއި  މަޖިލީހުގެ ،އެބައޮތް. ދެން އަުޅގަ

ންނާިއ މި ބޭބޭފުޅުން ހިމެނުމަށް ދޮންދަރީ؛ އުމުރުން މެންބަރުންގެ މައިންބަފައިންނާއި  އަޅުަގނޑުމެން އެދިގެން 

އޮތީ. ެއ  އިވާހަކަދެކެވިފަ  ން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސާ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ

ތަނަށް  ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް އެ ދުވަހު މި ކޮށްެދްއވާނެ އޮތީ އެކަން އިޅުން އެއްބަސްެވަވޑަިއގެްނފަބޭފު

ނޑުމެންނަށް ފަހުން ފޮނުވާ ވާހަކަދެއްެކވި ގޮާތއި ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެންެނވި، ވަަޑއިގެންެނވި  ފައި އޮތް ރިަވިއޒްްޑ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަ  ބޭފުޅުން އެ ުއޅޭ.  ޟެއް އެބަޕޮލިސީއާ ުކޑަ ތަޢާރު  ިއ އޮންނަީނ،ޮއތް ޕޮލިސީގަ އިއަުޅގަ

 އަން ބިލޯ ޓުވެންޓީ ވަްނ ޔިއަރސް އޮފް އޭޖު، މެރިްޑ ޗިލްރަން ސްޕައުސް، އަން ،ނީޑިޕެންޑެންސްގެ ވާހަކަ އޮންނަ 

ކޭން ބީ  ސްމެމްބާރައޮފް ްސ ންޓްއެންޑް ޕޭރަ ބިލޯ ޓުވެންޓީ ވަން ިޔއަރސް ޮއފް އޭޖު، ޗިލްރަންސްޓެޕް މެރިޑް 

ނޑުމެން ބެ، އިއިރު އޮތީ އެގޮތަށް. ެއހެންވީމާައޅުަގނޑުމެންނަށް ޕޮިލސީ އަ  ؛އިންވޯްލވްޑް އިން ދިސް ޕޮިލސީ ލީ އަުޅގަ

ކަމަށް.  ދަރިން ވެސް ހިމެނޭނެދޮން، ކަމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެްއގަިއ ބަިއންބަފައިންނާއި ދަރިން ެވްސ ހިމެނޭނެ

މެން ހިމަނާ ބަފައިންނާއި ދޮންދަރިންނާ، މި އެންއިންވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މައެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅު

މިހާރު ، ުކރެވޭނީ. އެހެންވީމާރޮވައިޑް. މި ސަރވިސް ޕްނީލިސީ ޕްރޮވައިޑްކުެރވޭ ޕޮ ވަންޏާއޭ ތިމަންނަމެންނަށް މި ކަމަށް

ނޑުމެން .އުޅެނީ އެ މައްަސލައިަގއި ކޮންޓްރެކްުޓގައި ޮސއިނުކުެރިވގެން މި ނަކަްށ ނުބުނެވޭނެ މެންބަރުންނާ އަުޅގަ

އެކޭ.  ހިމަނާނެ ންނާ ހިމަނާނަމެކޭ.ދަރިދޮން، އަންބިދަރީންނާިއ ނުދައްަކެއއް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މައިންބަފައިންވާހަކަ

ނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް  އަށް އެބަ މި މައްސަލަ އެހެންވީމާ، މިއަދުން މިއަދަކަށް މި ޖެހޭ އަޅުގަ

ޤާނޫނުގައި ާލޒިމުކުރާ ، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕޮލިސީ، އެހެންވީމާމައްސަލަެއއް ނުއެއް ނިމޭނެ. 

މި  .އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންގެ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ 18މެންބަރުންނާއި މެންބަރުންގެ އަނބިދަރިންނާއި  އެއީޕޮލިސީ، 

ޖެހެނީ. ވަުހގެ އެކްްސޓެންޝަނެއް ގެންނަންވޭ އެއް މަސްދު އެ ޕޮލިސީ ރަންއައުޓް އެބަ .ކުދިންނަށް މިހާރު މި ލިބެނީ

އެ ހުއްދަިއގެ ދަށުން މިހާރު . އް ގެނެވިދާނެ ކަމަށްޝަނެެޓންވެސް މިތަނުން އޮންނަ ހުއްދައެއް އެްކސް ފަހަރަކު ކޮންމެ

ނޑުމެމިހާރު ިމ ނިންމީ މި މައްސަލަ ޙަ  ކުރަންމަސްުދވަހަށް އޭިތ ެއކްސްޓެންޑު އެއް ން އްލުކޮށްގެްނ އަުޅގަ



  

 ފުޅުްނގެ ޢިޒުަނޔާބޭ މިއަދުން ިމައދަށް ނިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާީތވެ ތި އި ސޮިއކުރަންެވއްޖެއްާޔ މިއީގަކޮންޓްރެކްޓު 

. މަސްުދވަހުގެެގންނާށޭ އެއް  އެކްްސޓެންޝަނެއް އޮތް ޕޮލިސީއެ މިހާރު  އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ

ނ، ކޮމިޓީ ކުރަން. އުހޫްސީވމަ އަނެއްާކވެސް އެްކސްޓެްނޑުްއކާވެްސ ެއއް މަބޭފުޅުން ކުރަން. އަނެ އެއެކަން 

އިޚްތިޔާރެކޭ. ަރއީސަށް ލިބިޭދ  ކޯްއޗެއްތަ؟، އޮންނަ ފުޅުންނަށް އޮންނަ އިޢުތިރާޟެއްބޭ ނުޖެހޭނެ. އެއީ އެބާއްާވކަށް

އިޚްތިޔާރެްއގެ ދަށުން ހަމަ އެކްސްޓެންޝަެނއް އެ ގެންނަނީ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހަދަނީ އެހެން. އެކަމަކު މި 

 ށް ވާހަކަނުދައްކާ މެންބަރުންނަ 85ޑުމެން ައޅުަގނ މި ަމއްސަލަ ،ވާީތވެންޖެހޭ މައްސަލައަކަށް ނިންމަައކީ  މައްސަލަ

ނުނިންމޭނެތީވެ. މި ކޮމިޓީއަކަށެއް މިއަދުން މިއަދަށް މިކަން ނުނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އޮތް ގޮތަށް 

މިއަުދެގ ޖަލްސާ ނިންމާލަން ކަމަށް.  ،ބާްއވާފައި އުޅުމަށް  ދެން އާ ދައުުރ ފެށުނީމަ އެކަމާބާއްވާަފއި ައޅުަގނުޑ 

 ޢާމިރު އަތްޕުޅު އެބަ ނަންގަވާ.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ން އަުޅަގނޑުެގ އަިމއްލަ ވިސްނުެމްއ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއޗެއް ަދންނަވާލަން. މިހާރު ތި މައްސަލައާ ުގޅޭ ގޮތު

ނޑިޔާރުންނަވާލަންދަ ނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ފަ އިންޝުއަރެންސް  ންނަށް މައިންބަފައިްނނަށް ހެލްތު . ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

. ބަރުންނަށް އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނޭކުރުމަކާ ނުާލ މަޖިލިސް މެންހަމަ ައމިއްލަ އަތުން ޕޭ ،ވަންޏާ ލިބެނީ ކަމަށް

ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ ިއނގޭތޯ  .މީ އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މްތިާޔޒުތަުކގެ ޤާނޫނު ކޮށްލަންވީ. އިއް. ތި ބޭފުޅުން ޤާނޫނު އިޞްލާޙުއާދެ! ތީ ހަމަ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެ

 ކޮށްލީމަ އެކަން ހަމަޖެހޭނެ. އަޙްމަދު ރަޝީދު. ދެން މުޙައްމަދު ރަޝީދު.އިޞްލާޙު

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނއަޅުަގނޑު ވެސް އަޙްމަދު ޢާމިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަ ބަޔަކަްށ  ކުރާ އުސޫލު. އެއީ އެއްޑު ވެސް ޤަބޫލުހެޅުމަކީ އަޅުގަ

ެއއްގޮަތކަށް. އެހެން ނޫިނއްޔާ އޮންނަންވާީނ އުސޫުލ  ްއޔާޔަކަްށ ުނލިބިގެންނުވާނެ. އެހެންވެއްޖެ ފައި އަނެްއ ބަލިބި

ނޑުމެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެްއވެސް ބަޔަކަށް ނު  ކަމަށްލިބޭނެ. އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް. އޭތި އަުޅގަ

 ކުރަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ލިބިފަިއ  ބަޔަކަށް އެއް !ކުރައްާވތިބޭފުޅުން ފާސްކުރައްވާ ޮގތަކަށް؛ ދެން ޤަބޫލުފުޅު އާދެ! ޤާނޫނު ފާސްކުރަން ތިއްބަވާ

 ހުުޅވާލަނީ. ދެން މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ތޯނގޭއެ ކޭން އޮފް ވަރްމސް އޭ ވިދާުޅވާވިދާުޅވުމަކީލިބެނު ނެއް ބަަޔކަށްއަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

. ައޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭވެްސ  އަޅުަގނޑަށް މަށްއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ ޗެއަރ. ޢާމިރު ހުށަހެޅި ހުަށހެޅު

ދުވަހުގެ މަސް 1އިނޭގތޯ. ދެން ގެންނަން އަށް އިޞްލާޙު ޤާނޫނުއަާސސީ ރަނގަޅު ޢާމިރު ދެން ހުށަހަޅުއްވާެދއްިވއްޔާ

ލަެއއް ނެތް. ދިއުމުަގއި ައޅުަގނުޑގެ ެއއްވެސް ަމއްސައޮތުމުގެ ތެރޭަގއި ެއކަން ގެންއެ ޮއންނަފުރުޞަތެއް ރިޔާސަތަށް 

ނޑު މި ހިތަށް އަރަނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް، ނަލަކޮށް ވާހަކަދެއްކިއޭ ެއލައިްޑގެ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ދެން އެކަމު އަޅުގަ

ވަަޑއިގެންެނވި ދުވަހު. ެއަކންތައްތައް ކޮށްދެްއވާނަމޭ ވިދާޅުވެަފއި މިހާރު އަނެްއކާ އިތުރު ޝަރުތުތަކެްއ 

ނަޑއެުޅއްވީމަ އޭގެ މާނަ މެންބަުރންގެ ތެރޭަގއި ތިއްަބވާނެ މަިއންބަފައިންނަށް އަތުން ފައިސާ  85މަ ޔަޤީން ައކީ ހަ ކަ

ޖެހޭނެ ކަހަލަ ަކނޑަެއޅިގެން ެއކަމަށް ނޫނެކޭ މިތަނުން ބުނަންންނުވާ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ބޭނު އެކަންދައްކަިއގެން 

 އެހެންވީމާ، އެދެން ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ލުއެއީ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫ ،މަލުކުރައްވާފައި އޮތީމަ ގޮތަކަށް މިހާރު ޢަ

ކޮމިޓީަގއި އެހެން ކޮށްދެއްވާށޭ އަިދވެސް ަކން ތަންފީޛުަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް އެކުރިން އެއްބަސްވެ ބޭފުޅުންނާ

ނޑު އެޭދގޮތް ކަމަށް ވާތީ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައިނަމަ ބައްދަލުވުމެްއގައި    ދަންނަވާލީ. ދެންެނވުން ެއއީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަކފުޅެއް ތި ވިދާޅުވީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

ބޭފުޅުން އެއްބަްސވެަވޑަިއގަޭތ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން.  ހީފުޅުވެފައި، އަޅުަގނޑު ވެްސ ނިންމައިގެން މި އިނީ އެ

ދުވަުހގެ ޖަލްސާެގ  އޮންަނނީ، އެ ލިއިުރ ޔައުމިްއޔާަގއި މިއިްނ މި ޔައުމިއްޔާ ބަަލއި ސް އިދާރާއެހެންނަމަވެ

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަިނ  ޔައުމިްއޔާގެ ކޮީޕއެއް މި ބޭފުޅުން ގެންނަވާފައި އެބަ އޮތް. އޭގައި މި އޮންނަނީ، އަުޅގަ

މިސާލަކަށް ހަމަ ސުްޕރީމް ކޯޓުަގއި ވެސް އޮންނަ  ޓުން އޭގެތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ޮގތަށް؛ކުރެވިދާނެ ގޮތަކީ ހުރިހާ ޕޭެރން

ނޑިޔާރުންގެ ޕޭރެންޓު ނޑުމެންނަށް ން މީގައި ބައިވެިރކުަރން ލާޒިމުގޮތަށް ހުރިހާ ފަ  ކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތިްއޔާ އަުޅގަ

ިއ އޮްޕޝަނަލްކޮށް މީގެތެޭރގަ ،ވެދާނެ. އެހެން މި ބޭފުުޅން. އެހެންނަމަވެސް އިންިޑވިޖުއަލް ބޭސިްސކޮށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުއެއް ެގންދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ިޑޕެންޑެންޓުން އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ކެޓަގަީރަގއި، ެއީއ 

ނޑުމެންނަށް މައްސަލައެއް ނެތް އޮްޕޝަނަލްކޮށް ވިޔަސް ެވސް އެރެްނ ވެއްޖެޕައުސް އެންޑް ޗިލްޑްސް  ްއޔާ އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި ހުރިހާ  ޅުވެފައި އޮންނަ ގޮތަކީ. މީަގއި އެބަ އޮތް އެބޭފުޅުން ވިދާ ކަންތައް ކުރެވިދާނެ. ެއއީ އެ

މިސާލަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގަިއ  ،އްާޔ، ޕޭރެންޓުން އޭގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ ގޮތަށްވެއްޖެކަމަށް ޕޭރެންޓުން ހިމެނޭ ގޮތުން 



  

ނޑިޔާރުންެގ ޕޭރެންޓުން މީގައި ަބިއވެރިކުރަން ލާޒިމުހުރި ގޮތަށް ވެސް އޮންނަ ކުާރ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮިތއްާޔ ހާ ފަ

ނޑުމެންނަށް ިމތާ ކަމަކުއޮތީ. އެ . ިމހެން ޔައުމިއްާޔަގއި މިވެދާނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވިސްނުމުގެ ވަރަށް ބޮުޑ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއޭ އޮތީ އެ ދުވަހު ވިސްނިަފއި މި ވެސް އެ . އަނެްއކާ އަުޅގަ

، ޖެހެނީމި  ކުރެވެންަގނޑުެމން މާނަލިޔެފައި އޮތް ގޮތުން އަޅު ޅުން ގެންނެވި ޕޮލިސީގައި މިނޭނގެ މި ބޭފުބާރެއް ކަން

އަން މެރިްޑ ޗިލްޑްރެންްސ ސްޕަުއްސ އޮީތ  ވެްސ އޮޕްޝަނަލް އެްއެޗއްެގ ގޮުތގައި. މިޖެހެނީ ވެސް ުނވަތަ މާނަކުރަން

ރްޒ އޮފް އޭޖް،ބިލޯ  ޓުވެްނޑީ ވަްނ ބިލޯ ބިލޯ ޗިްލޑްރެންސް  މެރިޑް ސްޓެޕް ޗިލްޑްރެންއަން  ޓުވެންޑީ ވަން ިއޔަ

ރޒް އޮފް އޭޖް، ނާންނާނެ  ރޯލްޑެއްންއަޭކން ބީ ެއއީ ވޯްލވް. ޒް ކޭން ބީ އިންއެންޑް ޕޭރެންޓްސް އޮފް މެންބަރ އިޔަ

ބޭފުޅުން ެދއްެކވި  ވޭ. އެރުންންރޯލްޭޑ އަންާނނީ. އެހެންވީމާ، ދޭތި އަަރއި އަ. މަސްޓް ބީ އޮޕްޝަނަލްކޮށް ނޫނިްއޔަކާ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އައި ޕޮލިީސއާ. ެދން ޕޮލިސީ އައުމުން  މި ކޮމިޓީގެ ކުޑަ ކޮމިޓީައކުްނ ހަމަ ވާހަކަފުޅާިއ އަުޅގަ

. އެހެްނވީމާ، ޕޮލިސީ  ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ދިރާސާކުރަްއވާފައި ގެންނެވީ. ތި ބޭފުޅުން ދިރާސާކުރަްއވާނީ ެވސް

ނޑުމެންނަށް މާނަކުރެވިފަ.އްޔާ ން ވެއްޖެ ޕޮލިސީގައި ބުނާ ގޮތު ން ނިންމީ ވެސް އޮޕްޝަނަލްކޮށް އަދި މި ކޮމިޓީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނާ ކުެރވޭ،  އެދާން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމހާރު  ކުިރއަށް އެްއކޮށް އެހެން އޮތީމަ މި ޕޮލިީސއާ

ކަމެްއ  މި ،އެބަ ވިދާުޅވޭޅުން ވިދާޅުވާ ކަމަށް ބޭފު އިން ކުެރޭވ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަލީގައި އެ މިތާނގެ އިދާރާ

އްޔާ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް ވެއްޖެ  ހިމެނޭނު. އަންެލސް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މައިންބަފައިން މިގޮތަކަށް ނުކުެރވޭނޭ

ނޑު ހަމަ ަޖލްސާ ކުރުކޮށްލުމުގެ ކުރިން  މައްސަލައަކީ ިމއަދުން މިއަަދށް ނިންމޭނެ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީވެ އަުޅގަ

 އެއް ފުރުޞަތު. އަދި ޢާމިރަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ގޮތު ގެމައްސަލައެއް  ނިންމިދާނެ ވެސް މި ކޮމިޓީން ކުރާ ގޮުތގަިއ މިއަދުން މިއަދަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ަގއި އަުޅގަ

ނުކުރާހާ އަށް ޤާނޫނު މަނާ ަތްއތަކާ ބެހޭ ނިންމުން މި ކޮމިޓީ ދެކެން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންުޝއަރެންސް ކަން

ނޑު ޤަބޫލުއަށް ލިބި ކުރުމުގެ ބާރު ޢާްއމު ކޮމިޓީހިނދަކު   ކުަރނީ. އެހެން އަޅުަގނޑު މި ގެންވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަނީ އިމްތިޔާޒުގެ ޤާނޫުނގައި ބަޔާންކޮށްަފއި ހުރި ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖި

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ރައްޔިތުންގެ  އިންޝުއަރެންސްގެ ޕެކޭޖެްއގެ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހެލްތު ނުލިބޭކަން އަޅުގަ

ނުޑ  18ންނަނީ ޤާނޫުނގައި ަބޔާންކޮށްަފއި މި އޮ ވާހަކަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ވާހަކަ. ެއ ޤާނޫނަށް އޭރުަގއި އަުޅގަ

 ންކޮށްފައި ނެތިއްޔާމަށް ބަޔާނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ނުލިބޭނެ ކަ ންގެ ހުށަހެޅިގެންިދޔަ. އެ ޤާނޫނުަގއި އެމައިންބަފައި

ނޑު ޢާ ނޑުމެންއްމު ކޮމިޓީން އަޅުގަ އިންޝުއަރެންސް ދޭނެ  ހެލްތު ގެޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ނިންމޭނެ އަޅުގަ

ނޑަައޅަން. ެދން މި ނިންމާފައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ހަމައަށް  ކަމަކީ މީ މިގޮތަށް  ގޮތްތަެކއް ކަ



  

ބުނާހާ ހިނދަކު ކުރެެވނީ ކަމަށް ނު ެއކަން ގެނެސްގެންނޭއެއަށް އިތުރު؛ މިސާލަކަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު، ފޮނުވުމަށްފަހު

ނޑު މި ހުށަ ދެންނެވި ހަމަ. އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެ ކުރާ ހަމައަީކ މިއަޅުަގނޑު ޤަބޫލު މިހާރު  .ހަޅަނީމަތީން އަޅުގަ

އަހަރު  18އަންނަނީ  ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން އަމަލުކުރަމުން މި، ރިރުގެ ވާހަކަިއގައި ތި ވިދާުޅވީމުޤައް މެދެން

ނުޑ ހުށަ 21އިނގޭތޯ. ހަމަ  ގޮތަާށއި  ލިބޭ ހަރުން ަދށުގެ ދަރީންނަށްއަ 21ހަޅަން. އަހަރަށް ބަދަލުކުރަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް އެބަ  ނުޑ  ،މީހުންނަށް ެވސް، އެމީހުންގެ މައިންބަފައިްނނަށް އޮތީތީވެ ލިބޭ އިނގޭތޯ. އެދެން ފަ އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ ޤާނޫނަށް ނުކުރަނީ މަނާ އެހެން ގަވާއިަދކުން، ދަންނަވަނީ މިފަހަރު އެހެން ޤާނޫނަކުން މި

ންނަށް އިންޝުއަރެންސް ލިބޭ ސް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެނީ ކަމަށް ވަންޏާ މައިންބަފައިއިޞްލާޙުނުގެނަޔަ 

ހުންނާ ހަތަރު މީ ދެތިން. ރަނގަޅީހަމަ ދޮންދަރިންނަށް ވެސް، ައޅުަގނޑު ެވސް  އަދި ގޮތަށް، މައިންބަފައިންނަށް

 އިނުމުގެ ިވސްނުން ހުރީމަ، އެހެންވެގެން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ތި ީލގަލް މައްސަ ޤާނޫނުަގއި ބުނަނީ މެންބަރުންނަށާއި  ަލއަކަްށ؛ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޢާިމރު. އަުޅގަ

ްއޔާ ޭއގައި ވަިކ ވެއްޖެަކމަށްދަރިންގެ ވާހަކަ. އެހެން އަހަރު ނުފުރޭ 18މެންބަރުންގެ އަނބިދަރިންނަށޭ އޮންނަނީ. 

ނޑަައޅާފައި ނޑު މާނައޮތުމު  ބައެއް ކަ ކަށް އެހެން ބަޔަމީހުންނަށް، އޭގެ ބޭރުން  ކުރަނީ އެހެންން އޭގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަތްށްވެއްޖެކަމަނުލިބޭނޭ. އެހެން ޤާނޫނު  ،މެންބަރުންގެ އަތްމަތީގައޭ އޮތީގެ ގަިއ މި މަޖިލީހުމަތީ ްއޔާ އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ަވގުތަަކށް އިޞްލާޙުކުރުން. އިޞްލާޙު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ުނކުރާހާ ހިނދަކު އަުޅގަ

ހަމަ އެ ބިލު ންތޯ. މިރު ސްޕޮންސަރކޮށްދެއްވަްނވީ ނޫޢާ  މަދު ރަީޝދު އެދިވަަޑއިގަންަނވައިފިމުޙައް، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފިއްާޔ ެއކަން ދާނެ.  ސްޕޮންސަރކޮށްދެްއވައި އަުތގަިއ  ،ެދން މިއަދު މައްސަލަވަަޑިއގަންނަވާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މައްސަލަ ނުނިންމިއެއް ކަމަކު  އޮތް މައްސަލަ އަށް މިއަދުްނ މިއަދަށް ގޮތެއް ނިންމޭކަށެްއ ނެތް. އަޅުގަ

ގޭތޯ. ދެން ހަމަ އޭތި ނެތި ލިބެމުން އެބަ ދޭ އިނ އިންޝުއަރރެންސް ހުްއޓުމެއް ލިބޭ ހެލްތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

މަހުގެ  އެއް  ،ވާއިރަށް އަނެްއކާެވސް ެއްކސްޓެންޝަނެއްންނަ މަހު ކަންނޭނގެ. ރަންައއުޓް ވާނީ މި އަރަންއައުޓު 

 .ގައި ލާޒިމްކުރާ ވަރަށް އެބަ ލިބެއޭނޑުމެންނަަކށެއް ނެތޭ މި ޤާނޫނުއެހެންވީމާ، އަުޅގައެކްސްޓެންޝަެނއް އަންނާނެ. 

ނުޑމެންނަކަށް އެ އިތުރު މައްަސލައެއް ޖެހޭނެ މޭނެ ނެތޭ. ެއހެންވީމާ، މިއަދު ނުނި ކަމެއް އޭގެ ބޭރުން ދެންމެ އަުޅގަ

މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ނިޔަތްގަނެ، މި އްޔާ ެއއް ކަމަށް ވާތީ ދެން ފެށޭ ދައުރެއްގައި އިރާދަުކރެއްވި މައްސަލަ

 ربّ  هلل والحمد އެކު ިމއަދުގެ ޖަލްާސ މި ނިންމާލަނީ. ހަމަ މިއަދުގެ އެޖެންާޑަގއި ުހރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމުމާ 

ޖަލްސާ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވަރަށް ބޮޑަްށ މާފުކުރަްއވާތި ިއނގޭތޯ. އެޖެންާޑަގއި އަދި ެއްއ ކަމެއް އޮްއވާ ިމ  .العالمين

ނޑަްށ، ާޢއްމު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރަށް  ނިންމާލެވުނީ. އެހެންވީމާ، އެަކމަށް ވިޒިޓުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

އޮތް ބީން ފޮނުއްވާފައި އެބައޮތް ސިޓީެއއް ފޮނުއްވާަފއި މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން. މު

ސިޓީަގއި؛ ރެޯކޑުަގއި ދަންަނވާލަން ބޭނުންތޯ؟ ތި ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅުަތކުަގއި އޮްނނާނެ މި ސިޓީފުޅު. މިއީ 

މެއިންޓަނަންސަށް، މި ތަނުެގ މެއިންޓަނަންސާ ބެހޭ ިއޫޝއެއް ކަމަށް ވާތީެވ ތި ބޭފުުޅން އިޢުތިރާޟުނުކުރާ ކަމަށް؛ 

 ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑުއާދެ،  ލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތި ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮްތ ސިޓީަގއި ފާޚާާނގެ ދޮރުެގ ބި އަުޅގަ

އަކަށް ވާތީވެ އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން، މަޖިލީހުގެ ރިސެސްތެރޭަގއި ހުޅުވެންާވއިަރށް މެއިންޓަނަންސް އިން އެ މައްސަލަ

 މައްސަލަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮިމޓީން ފާސްކުރުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެއް އެބައޮތް. ސަޢުދު.ހުށަހެޅު

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ާތއީުދކުރަން.  އާދެ، ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެްނވީމާ، މި ތިރާޟުކުރަްއވާ ެއްއވެސް ބޭުފޅަކު ނެތްއޮތީ. މި ހުށަހެޅުމަށް އިޢު  މެއްހުށަހެޅުއެހެންވީމާ، އެންމެ 

ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަްށ ދަންނަވަން. އަދި މި ިހސާބުން އެޖެންޑާަގއި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމުނީ. 

 هلل والحمد ނިންމާލަނީ އެޖެންޑާ ރަނގަޅަްށ ބެލުމަށްފަހު، އެޖެންޑާަގއި އެްއވެްސ ކަމެއް ނެތީމަ.އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މި 

  ކޮމިޓީ ނިމުނީ. .العالمين ربّ 
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