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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުހރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ވަަޑއިގެންެނވި އަށް ީޓގެ މި ދައުުރގެ ެދވަނަ ަޖލްސާ`. އިމްތިާޔޒު ކޮމި

 ނަށް ައޅުގަނޑުމެން އިމިއަދުގަކޮމިޓީގެ. ވަަނ ޖަލްސާ މި  2ދަންނަވަން. މިއަދުގެ މި ޖަލްސާއަކީ މި ދައުރުގެ 

ގެ ކުރިމައްޗަްށ އަޅުގަނޑުމެންމިހާރު އެޖެންޑާކުެރވިފައި މިއޮީތ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ 

 އި އަުޅގަނޑަށް ލިބިފަ އިންނަ ސިޓީފުޅެއް ލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައިގުޅޭގޮތުން މަޖި މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް

ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް  ކަން ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮަތކާއި އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެމަ ތީއޮ

ާލނަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިެއއީ ައޅުގަނޑުމެންަނށް ހުށަހެޅިފައި އިން މައްސަލަ.  ޓަކައި.

ަގއްދޫ ދާއިާރެގ  ގެ އިާދރާ. އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުސިޓީ.  ވާފައި އޮތްއްފޮނު

. ރައްޔިތުންގެ ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަށް

ހަވީރު  ގެވަހު ދު ވީ ހުކުރު 2016މާރިޗް  11މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ަމޚްލޫފް 

 202ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވަނީ ބަންދުކުރަްއވާފަިއވާ ސަބަބު އިގ18:27ަ

ވަނަ  203އަްނގާފަެއވެ. ވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގެ  އަޅުގަނޑަށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން 

 ލްއާޚިރާޖުމާދަ 4އްވުން ެއދެމެވެ. ޤަބޫލުކުރެ ޓީއަށް އެްނގީމެވެ. އިޙްތިރާމްމަތީން ތިޔަ ކޮމި ގަިއވާ ގޮތުގެމާއްދާ

، ޖިލީހުގެ ަރއީސް. އެހެންވީމާމަސީޙް ުމޙައްމަދު، ރަްއޔިތުންެގ މަهللا . ާޚދިމްކުމް، ޢަބްދ2016ުމާރިޗް  13. 1437

 ކޯޑަށް ޓަކައި ހަމަ ރެ އޭެގ ކުީރގަިއ އަުޅގަނޑު ްސކުރުމަށް ޓަކަިއ ދޭނަން. ދެންބެހޭ ގޮތުން ބަހު މިކަމާ

އަްށ ވަގުތު ކޮމިޓީ ންގެ ނަންތަްއ. މިވަަޑއިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުވެ ޒިރުއަށް ހާލާނަން މިވަގުތު ޮކމިޓީދަންނަވައި

ޝާހިދު، ވަިއކަރަދޫ هللا ވަަޑއިގެން މި ތިއްބެިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެ ޒިރުހާ

ރު ޢަލީ މާން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމް، ގެމަނަމުޙައްމަދު ނާޡި ދާއިރާގެ މެންބަރު

، އެހެންވީމާ އެްއޗެްއ ސާފެއްނުވޭ( ވިދާުޅވާ ަގއި)ެރކޯޑިންދާއިާރގެ މެންބަރު ައޅުގަނޑު. އަދި ގައްޫދ  މުޙައްމަދު

ޑުމެން މިކަން ކުރިއަށް ގޮތުން އަޅުގަނ ބެހޭ  ލާަނން މިކަމާށް ހުޅުވައިމިވަގުތު އަުޅގަނޑު ފްލޯރ ތި ބޭފުޅުންނަ

ލީހުގެ ރައީސް . މަޖިލާނަންތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާ ތި  އަދި ހަމަ ކުީރަގއި ވާ ގޮތެްއ. އޭގެގެންދަން

 އޮންނަސް ފޮނުއްވާަފއި ރ އޮފް ޕޮލިއެިސސްޓެންޓު ކޮމިޝަނަެއއްކޮށް ެއޓޭޗްކޮށްފަިއ އެަބ އޮްތ  ފޮނުއްވި ިސޓީއާ 

هللا ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،އޮންނަނީ ވިދާޅުވެަފއި މިއެ ސިީޓަގިއ އެއް ވެސް. ސިޓީ

ހަވީރުގެ ަވގުތެްއަގިއ ވަނަ ދުަވހުގެ  11ވާ މާރިޗް  2016ވަމެވެ. ސަލާމަށްފަހު ދަންނަ ށް، ވެދުންދަމަސީޙް މުޙައްމަ

ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ެތރެއިން ފުލުހުންގެ ދައުރު ށްފަރާތުން މާލެތެރޭގައި ކުރިއަ ިޓކު ޕާޓީގެމޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެ

، މާރާމާރީ ހިންގައި ދައްަކއި ފުލުހުންގެ ގައިަގއިގެ އަމުރަށް ނުނިޔަމަންތެރިކަންއަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައި ުފލުހުން

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު  އިމައްސަލަިއގަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުހުންނަށް ފިލަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް



  

ދުވަހު ވަނަ  11 މާރިޗް، 2016ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 ދަންނަަވއި މި ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައިހައްޔަރުކުެރވިފަިއވެެއވެ. ވީމާ، މަނިކުފާނުގެ ވަނީ ، ހާއިރު ގެނެވި  18:20

. 1437 ރާޖުމާދުލްއާޚި 23ވީމެެވ. އިޙްތިރާްމ ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެެވ. އްލީ ރިޕޯޓު ފޮނުތަފްޞީ ގުޅޭ  އާދިސާހާ މި

 ތި  ،ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް)އެސިްސޓެންޓު ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮިލސް(  .ަނވާޒުهللا ބްދު. ޚާދިމްކުްމ. ޢ2016ަމާރިޗް  11

 އިފައިްލކޮުޅގަ ންނަ،ފޮނުވާފައި އޮ ފުލުހުންއެބަ ޮއތް ހަމަ އްކޮށް މިއާއެ  ބޭފުޅުންގެ އަތްުޕޅުަގއި އޮްނނާނެ

ވެްސ  އެ ންނަ؛އޮ އިމި އިންނަނީ، ފޮނުވާފަ އިވިދާޅުވެފަ  އިލަްއވާ! ޭއގަފަހަތް ބައްލަވައި. އިފަހަތުގަލަްއވާ ބައްލަަވއި

 ،މާލެކ.ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ލާނަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއި

، 2016 ގުޅޭ ރިޕޯޓު. ަލއާހައްޔަރުކުރި މައްސA059559ަ, އަިއޑީާކޑު ނަންބަރު ލޫފް، ހާފްސީ / އަޙްމަދު މަޚްގ.

ކުރިއަްށގެންދިަޔ  ޮމކްރެޓިކު ޕާީޓގެ ފަރާތުން ާމލެތެރޭގައިވަނަ ުދވަހު ަވގުތެްއގަިއ، މޯލްިޑިވއަން ޑި 11މާރިޗު 

ކަން ދަްއކަިއ ން ފުލުހުންެގ ދައުރު އަާދކުރުމަށް ހުރަސްއަޅަިއ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ުނކިޔަމަންތެރިމުޒާހަރާގެ ތެރެއި

 އި ގަ އިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ  ލަން މަސައްކަތްކުރިފިފުލުހުންނަށް ، މާރާމާރީ ހިންގައި ފުލުހުންގެ ގަިއަގއި

ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެުކނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އިރު ރަ ހާކަށްހާ 18:20ވަނަ ުދވަުހގައި  11ޗް މާރި 2016

ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ލުއްދީން މިސްކިތް ތެރޭގައި އިންދާ ފުލުހުންލާ ޖަ ލޫފްޚްހާފްސީ، އަޙްމަދު މަ ބަރު ގ.މެން

 ،ރަންމާގޯޅިދަނީމަގާއި ހުދުވަނީ ޗާނ ދިސާ ހިނގާފައިހާވަނަ ދުވަހު ަހވީރު މި  11ްޗ މާރި 2016. އެވެ ގެނެވިަފއިވެ 

އަމުރަށް  ކޮށްހުރަސް ަލިއންޗާންދަނީމަގުގެ ދެކުނަށް ާނދެވޭ ގޮތަށް ަމގު ބަންދުކޮްށފައިވަނިކޮށް ފުލުހުންގެ 

ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދަްއކާފަިއާވ ފަރާތްތައް ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ އުޅުމުން ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ެދކުނު 

ންގެ ބެލުމުގެ މީހާ ފުލުހު  އްދަށް އަިއސް އެ ހައެ ސަރަ ލޫފްޚްހާފްސީ، އަޙްމަދު މަ ރު ގ.ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

މުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަްނ ފުލުހުންގެ އަ  އިފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅަ  ރަކާތްެތރިވެފަިއވާހަ އިދަށަށް ގެނެއުމުގަ 

ލުއްދީން ލާނަ ޖަހުން އިއި ޗާނދަނީމަގުގަޓަކަ މާރާމާރީ ހިންގުމަށްފަހު ފިލުމަށް  އިޖަހަ އިފުލުހުންގެ ގަިއގަ ިއ،ދައްކަ

ެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހަތުން ގޮސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ފިލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަިއވެ ތެރެއަށް ވަދެ މިސްކިތް

 ލޫފްޚްހާފްސީ، އަޙްމަދު މަ ބަރު ގ.ދަށަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަޮލޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

މަދު ޙްހާފްސީ، އަ ޒަތްތެރި މެންަބރު ގ.ެއވެ. ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުުނ ދާއިރާގެ އިއް ފަިއވެގެނެސް

ސްޓެންޓް . އެސި 2016ޗް ާމރި 11ގެ ތަޙުޤީޤު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އި މަތުުކރެވޭ މައްސަލަ ހުމައްޗަށް ތުގެ ލޫފްޚްމަ

 ބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތަކީ. ދެންހިސާބަށް ލިނުޑމެންނަށް މިހާައޅުގަ ނަާވޒް. ެއއީهللا ްބދުޢަކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

ވަނީ ދޫކުރެވިފަިއކަން އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް؛ އެ  ލޫފްޚްއެބަ އެނގޭ މިހާރު މަނަށް ނުރަސްމީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުެމން

ންނަށް ފްލޯރ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނުޑ ތި ބޭފުޅު



  

ޚިޔާލުފުޅެއް  . އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެބެހޭ ގޮތުން ަކން ކުރިއަށްގެންދަންވީ ގޮަތކާ ހުޅުވައިލާނަން އަުޅގަނޑު މި

 ން.ފުރަތަމަ ޔާމި .މިކަމުގައި

 

 ޔާމިން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އެަބއޮތްނޑުމެން ހާރު މި އޮތީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ެވސް އަުޅގަގައި މިއި ! އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މި މައްސަލައާދެ

އިތުރަށް ކޯޓު އަމުރެްއގެ  ހަމަ އޭގެ  ދެންއެކަން ހިނގގައިިދޔަ ގޮތް ަބޔާންކޮށްދީފަ.  ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ލިޔުމެއް

މަޖިލީހުގެ  ދެން އި ގޭބަންދުގައި ުހންނެވީ.ދީ ކޯޓުން ވަކި ގޮެތްއ ނިންމާފަ ދަށުން ފަސް ދުވަހަށް މުއްދަތު

އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން  އިގައި އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަޖަލްސާތަކަށް ބަރާބަރަށް ވަޑައިގަންަނވާ. 

ދެން ފުލުހުން މިކޮޅަށް ަގވާފަެއއް ނެތް. ވެސް އަދި އަން ލޫފްޚްވެްސ އަދި އަޙްމަދު މަ ކަމެއްކަންތަޙުޤީޤުކުރާ 

ދުވަުހގެ  5... ފަހުން ހައްޔަރުކުރެްއވުމާ ެއކު ސިޓީފުޅެއް ފޮުނއްވާަފއި އަދި ބަންދަށް އަޕްޑޭޓްކުަރްއވާ ފޮނުްއވާފައި

ކި ކަެމއް ބަޔާންކޮށް ވަ ދެން މުއްދަތަކަށް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރެްއވީމާ ވެސް ސިޓީފުެޅްއ ފޮނުއްވާފައި އެބައޮތް. 

ައއިއްަސެއއް ނުވޭ. ކަށް ކޮމްޕްލޭނެއް މި ކޮމިޓީއަށް ލޫފްގެ ފަރާތުން ވެސް އަދި މިހާތަނަޚްކަށް އަޙްމަދު މައެހެން ގޮތަ

 ނުވޭ( އެްއޗެްއ ސާފެއް ވިދާޅުވާ އި)ރެކޯޑިންގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޢަލީ މުޙަްއމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ލޫާފ ޚްތަކުގައި މައަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އެކި ސްޓޭޖުމަތިން  އެކި ފަހަރު ގެ މައްސަލަ. ދެންލޫފްޚްމަދު މައަޙް

ްސގެ ޒިންާމއެްއ، އަދި ހަމައެހެންމެ، މަޖިލީހުގެ ރައީ އަށް އަންގަުމން.ގޮތް މި ކޮމިޓީދޭތެރޭގައި ކަންަތއްތައް ކުރެޭވ 

އެގޮތުްނ ކަމަށް ވަންޏާ މި ކޮމިޓީއަށް އެްނގުން.  ހުރި ބަންދުގައި ެއްއވެސް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު ވާޖިބެއް އެއީ 

ްއެގ އަމުރެ ތް އެްއޗަކީ ޯކޓުދަންނަވާލަން އޮދެން . އަުޅގަނޑަށް ސިޓީއެއް ފޮުނވާފަމި ކޮމިޓީއަްށ އޮތީ  މިރައީސް 

ޖުމްލަ ގޮތެއްގަިއ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ހުރުން ޮގޅީަގއި ބަންދުކޮށްފަިއ ހުންނަ ހުރުމާއިންދުކޮށްފައި ހުންނަދަށުން ބަ

 ތަޙުޤީޤު ނިންމައި އެ... ވެސް ައވަހަކަށް އެބޭނުންވަނީ މެންބަރަކަށް މިހެން ދިމާވާ މައްސަލަތަުކގަިއ ވީހާ

 ސާފެއް ނުޭވ()ރެކޯޑިްނގައި ވިދާުޅާވ އެއްެޗއް  މާ ގިނަ ުދވަހު...)ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއްއެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(

ގައި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މިދަނީ ހަމަ ކުރެމުންދާ ހުރިހާ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިމައްސަލަ ގެލޫފުޚްމިހާރު މަ



  

އަުޅގަނޑުމެްނނާ ފަސް ދުވަސް މިހާރު އެހެންނަމަވެސް ށް ތަޙުޤީޤުކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގޭ. އެނިގގެން މިދަނީ އިތުރަ

. މާދަމާއަށް ފަސް ުދވަސް ަހމަވާ ދުވަސް އީއިުރ މިއަދު މިހާރު ފަސް ދުވަސް ޖަހާފައި އޮތްޖަހާފައި މިއޮތީ. މި

)ރެޯކޑިންަގއި ވިާދޅުާވ ެއއްެޗއް  ...ވާލާފައިސިޓީއެްއ ފޮނުައޅުގަނޑުމެން މި ކޮިމޓީގެ ފަރާތުން  ހަމަވާނެ. އެހެންވީމާ،

ށްފަހުގައި އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުރިމަތީަގއި އެބައޮތް އެއަ ދެން ހަމަ ސާފެއް ނުވޭ(

ޗް ރިކައުންސިލް މާ ޓޭބަލެއް. އެ ޓޭބަލްަގއި އެަބޮއތް އެއް މައްސަަލއެއް އަދި ުނފައްޓަވާ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި

މީިތ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ނިންމާ ޓޭބަލްގައި ނިމިއްެޖއްާޔ  ،ނަްނގަަވން ނިންމެވީ. އެހެންވީމާ ަގއި އަނުބރާ 2015

ނިމުނުކަން ނުނިމެންޏާ ނުނިމޭކަން ެއގޮތަށް ޖައްަސވާަލއްވާަފއި ބާްއވާފަިއ، ދެން އަދި ެއއާިއއެީކަގއި އެިކ 

ުގޅިގެން. އެއިން ެއއްވެްސ ަފރާތަކުން ޖަވާބެްއ ނުލިބޭ.  ފޮނުއްވާފަިއ އެިކ ކަންކަމާ ޓީފަރާތްތަކުން އެބަހުރި ސި

ބޭފުޅުންނަށް އަލުން  ޢާއްުމގޮެތއްަގއި ޖަވާެބއް ނުލިބިއްޖެްއާޔ އެއަުޅގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، ސިޓީ ކިހާ ދުވަެހއްތޯ 

އި އޮތީތޯ. ނޫނީވިްއޔާ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ރިމައިންޑަރެއއް ފޮނުވަން ނޫނިއްޔާ އެހިސާބުން އެ މައްަސލަ ނިމިފަ

ލާފަިއ އިެވސް. އެހެންވެްއޖެއްޔާ ވެސް ބަލަ ކަމަށް ޮއތީ އޮތް ތާރީޚަށް ބަލާއިުރ ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ ނިމިފައި 

 ެއއްެޗއް ސާފެއްނުވޭ( .. )ރެޯކޑިންގގެ ައޑުމަޑުކަމުން ވިދާުޅވިނިމިއްޖެއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން އަުޅގަނޑުމެން އާދެ

ކަނަޑއަޅާަފއި މިމަހުގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޓީގައި މިހާރު ޕާކުވެފައި ހުރި  އެއްއިންނާނެ ކުރީގައި ސުްނގަޑި 

ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ިލޔެގެން ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ބެހޭގޮތުން ެއކަމާ މައްސަލަތައް، ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާ

ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތައް  ނުޑމެން ދެން ކޮމިޓީގައި އެކަމާ އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އަުޅގަ

ންނާނީ. އެކުލަަވއި ނިންމާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ޮގތެއް ނިމިފައި އި ކުރިއަށް ގެންދާެނގޮތެއް އަުޅަގނޑުމެން

 އެކަމަށް ގޮެތއް އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑަައޅާފައި އިންނަނީ. ދެން އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުުމގެ ކުީރަގއި 

ނުކުަރްއވާ ކަމަްށ ަވއްދަން ެއއްެވސް ބޭފުޅަުކ އިންކާރު ޔާ ބޭުރގަިއ އެބަތިބި. ީމޑި ޔާއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަނަން ީމޑި

 ޝާހިދު.  هللا ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ިވދާޅުވުމަށް. ޢަބްދު ޞަތާެވއްދުމުގެ ުފރު ޔާވަންޏާމު މީޑި

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ައީކ ޔާމީޑި . ހުރުން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ ވިދާޅުވިހެން ގެ މައްސަަލިއގައި ައުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މުޤައްރިރު ތިޔާމީޑި

)ރެކޯިޑންގައި ވިދާުޅވާ ެއްއޗެްއ ތު އެންމެ... މަޖިީލހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކާއި 

ބޭފުޅުން ވަދެަވޑަިއގަންނަަވންޏާ ވަދެވަަޑިއގަންނަވަްނވީ. އަުޅގަނޑުމެން ގޮެތްއ  އެހެންވީމާ، އެ ސާފެއް ނުވޭ(



  

ބޭފުޅުން ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާނީ.  ިސއްރުކުރާ ހިސާބުން އެ  ނިންމާފައި ގަާވއިދުަގއި އޮންނަގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް

)ެރކޯޑިްނގެގ ގޮުތަގއި ަގާވއިދުގެ...  އެހެންވީމާ، މުޤައްރިރު ތި ދެންނެވި ޕޮއިންޓަކީ އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

 ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ( އަޑުމަުޑކަމުން ވިދާޅުވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިބި ވާހަކަ  ޔާޓުކޮށްލަންޖެހުނީ އަޅުގަނުޑ މީޑިރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ހައިަލއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ން ކަމަްށވާތީ އިތެރެަވގުތު ވާަފއި ދައްކަމުންދިޔަ ސްުކރައްޙުއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައއީ އަުޅގަނޑުމެން ބަ

 ބޭފުޅުންަނށް ކުރީަގއި ައޅުގަނޑު ތި  ވާހަަކ ބުނީމަ އެއަށް ދިއުުމގެ ކުީރގައި އަުޅގަނޑު ތި ދެކެވެމުން ދަނިކޮށް އެ 

ަފިއ ަމޑުކުަރއްވާއެްއގޮތަކަށް ވެސް ކުރީަގއި ޭބރުގައި  ެވގެން.ޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަންބޭފުޅުންގެ މަ

 މިތަނަށް އައި ވާހަކަ އަުޅގަނޑަށް އެނގުުނ ހިސާބުން ފެށިގެން ތި  ޔާމީޑިހަމަ ނޫން.  ބައިތިއްބާފައި ތިބީކީ

 ލޫމާތަށް ޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ބޭފުޅުންގެ މަޢު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޔާ ބަރަުކ އިންކާރުނުކުރާނަމަ މީޑިއަޅުގަނޑު ހަމަ ަޔއުމިއްާޔައށް ޓަކައި ދަންަނވާލަން މުޤައްރިރު ވިާދޅުވީ މެން

ރުކުރާތޯ އޭަގއެއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓެއް ނަގާފަިއ އެތެރެއަށް ަވއްދަންށޭ. އަުޅގަނޑުމެން އިންކާ

 މީޑިާޔއަށް އެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. ، ނުކުްނނާނީ. އެހެންވީމާ ޔާލްސާ ސިއްރުތޯ. އެހިސާބުން މީޑިނިންމަންޖެހޭނެ ޖަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާޏާމު ާވހަކައަކީ ައޅުގަނޑު މީޑިވާ ކަމަށް ވަންއާދެ! އެހެން އެްއވެސް ިއްއޒަތްތެރި ބޭފުޅަކު އިންކާރުުނކުރައް 

 މް.ޡިވައްދަން ހުއްދަ ދޭނަން. ނާ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ 

 ؛މައްސަލައިަގއިމި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައުޅގަނޑު ދެންނެވީ އަުޅގަނޑުެމންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކުގެ 

ވާހަކަަދއްކަމުން، އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރީ މިހާރު މިގޮތަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،އެހެންވީމާ

އެއް ފަރާތުން މިއަންނަނީ ހަމަ އޭގެ ދަށުން ބުނެލާ ބަސް ލިޔުމަކުން އައިމަ ެއއަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން 

ސާީސަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިދީފައިވާ ވަރަށް ބަިއވަރު ނޫނުއަގާ .ރުމުގައި ބަލަިއގަންނަންވީތޯއޭޢަމަލުކު

ލިބިފަިއވާ އެުކ ައޅުގަނޑުމެން ަބްސ ބުމުގެ ަޙއްޤު  ޙައްޤުތަކެްއގެ ވާހަަކ މިދައްަކނީ. އެހެންވީމާ، މިނިވަންކަމާ 



  

ހަމަ  ނިކޮށްމިހެން ގޮސް އުޅެކުރުމާއި، ބަސް ބުނުމާއި، އަޅުގަނޑުމެން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ނޫނުއަސާީސގެ ދަށުންގާ

ދުވަހަށް ނުވަތަ ހަފްތާއަކަށް ޖަލަށް ލުން ނުވަތަ ގޭ ބަންދަށް،  5ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްެއޅިކަމަށް ބުނެ 

މިކަންކަން މިދިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ވެސް އެބަޖެހޭ ބަލާލަން. ހަމަ މާދަން އެހެން ބޭފުޅަކަށް 

ންވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ ޙައްޤުތަާކއި އަުޅގަނޑުމެން މީގަިއ ދިމާވެދާނެ. އެހެ މި މައްސަލަވެސް 

ދަނީ ބަލައިލުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ހިތަށް އެރީ އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ ވެްސ ކަން އިންޞާފުވެރިކޮްށކަން މި

ފުޅަށް ބޯ ތިރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ޒިންާމެއއް އޮންނާނެއޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ވިދާޅުވާ ބަސް

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މިއަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ވިސްނާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން އަުޅަގނޑުމެންގެ މެންބަރު ވެްސ 

ތަޙުޤީޤުތަެކއް ޮކށްފައި ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް  ވެސްހާޒިރުކޮށް ެއކަން ހިނގިގޮްތ އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ

އްސާކޮށްލުން ހިދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަރު ވެސް ހާޒިުރކޮށް ކަންހިނގި ގޮުތގެ މަޢުލޫމާތު ހަމަ ހުށަހެޅުމުގެ ބަ

ވާތީ ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލީ. ހަމަ ފޮނުވާާލ ސިޓީއަކުން އަުޅގަނޑުމެްނ މީތި ބަލައިގަންނަންވީތޯ؟ ބުއްދިވެރިކަމަށް 

ނޫުނއަސާސީްނ ލިބިދޭ. އެހެންނަމަވެސް ގާއުސޫލުތަެކއް  ބޭނުންކުރުމުގައި މިސާލަކަށް އެ ަސއުންޑު ސިސްޓަމު

ގަާވއިދެއް ކަނޑަައޅާފައި ހަމަ އެއްގޮަތކަށް ވެސް މިހާރު މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނައިރު ސައުންޑު ސިސްޓަުމ 

އިާވ ނޫނުއަާސސީން އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެކަން ލިބިފަގާމިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއީއ  އުސޫެލއް  ކަހަލަބޭނުންނުކުރެވޭ

އްޤަށް އުނިކަމެއް އިތުރުެވގެން ދަީނތޯ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ޙަ ރަސްކަެމއް ާއދޭތޯ ނޫނިއްޔާ އެ ޙައްޤަށް އެ ހު

ބަލާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު އެދެން މި ދަނޑިވަުޅަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެްސ 

 ފަެއއްަގއި ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އެއީ ދެން އަުޅަގނޑުގެ ހަމަ ވިސްނުން. ްނމެވެސް ސިކޮ އް މި ކޮމިޓީއަށްބަސްފުޅެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާކުރުމާ އެީއ ގެންގުޅުާމއި އަދި މުޒާހަސައުންޑް ސިސްޓަމް އްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި އި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަީނ މި ކޮމިޓީގެ ޒިންމާައީކ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭުޓގެ ތެރޭގައި އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އަޅު

މިކަން އިތުރަށް ކުރިއަށް  ދެން އަޅުގަނޑުމެންމެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ. 

ނޑުމެންާނ ވެސް އެްއގޮތަށް އަޅުގަ ތުން އަދި އިމްތިޔާުޒގެ ގާނޫނާކޮމިޓީެގ ަގާވއިދު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮގެންދަނީ 

ހައްޔަުރކުރިކަން ެއނގޭ ހިސާބުން ފެއްިޓގެން އަުޅގަނޑުމެން ބަލަީނ  ކުްއޒަތްތެރި މެންބަރައިހަމައަށް 

އަށް ެއްއވެސްކަހަަލ ދި އޭެގ ކަންަތއްތައް އެ ބޭފުޅާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަމުަގއި ކުެރވެނީ ކޮންކަމެއްތޯ އަ 

ލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ލާސްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބަ ދަތިކަމެއް ނޫނީ އެ ކަަހލަ ދިމާވޭތޯ. ދެން މި ކޭ

އައީ އެ ބޭފުޅާ ބަންދުކުރި ފަހުން.  އިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި މައްސަލަ އައިއިުރގަ 

 އިްއޔެ  ކޯުޓ ޯއޑަރެްއގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅާ ުހންނެވީ ޭގގެ ބަންުދގަިއ ެއއްެވސް ދަތިކަމެއްނެތި ްއވީބަންދުކުރެ  އިގޭގަ 



  

ވެސް މި މަޖިލީހަށް ވެްސ ހާޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވި އެ ބޭފުޅާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ މި މިސްރާބުން ތި 

ބޭފުޅުން ހަމަ  ތި  .ނޫން ެއއް ކުރަނީކީރޫލް ޅުގަނޑު ެއއްވެސް ެއއްެޗއް އޯވަރބޭފުޅުން ނިންމަވާގޮތެއްގެ މަތިން އަ

މިކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮްތ ްއޔާ ނީ އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުން ެވއްޖެމެން ޖެހެގޮތެްއގެ މަތިން އަޅުގަނޑު ނިންމަވާ

އިތުރުވެގެންދާ  ްއޔާމު ދެންދުވަހަށްވުރެން އިތުރު ެވއްޖެ 5 ނޫނިއްޔާމު އެއީ ކޯޓުން ޖަހާފައި އިން އިބަލައިތުރަށް 

ކަންތައް އަުޅގަނޑުމެން ޮއޅުންފިލުވަްނ ްއވެގެންޯތ އިތުރަށް ބަންދުކޮށްފަިއ ބަހައްޓަންޖެހެނީ އެ ހިނެދުވަސްތަކަށް ކި

. ދެން އަނެއްކޮޅުްނ މެންބަރުގެ ފަރާތުން ިއގެންއަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވަކަންނޭނގެ ޖެހެނީ ސީޓީ

މިކަމާ  އައިސްަފއެްއ ނެތްމި ހިސާބަކަށް ނާ ހަމައަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ެއއްވެްސ ކަމެްއ އެްއވެސްކަހަލަ ަޝުކވާެއއް 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަުޅގަނޑުމެްނެގ  އިމާހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަްށ މިކަން އަގުޭޅގޮތުން. 

ނޑުމެންެގ . އެހެންީވމާ، އެއީ އަުޅގަދަންނަވާފަ މިޮއތީ މިކަން އްސަސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ކޮމިޓީެގ ސަމާލުކަމަށް ގެނެ

ގެ ދިމާވެގެން ެއްއެވސްކަހަލަ ކަމެއް މެންބަރުތްތެރިކަމެއް ހާނަ ްއގައި މެންބަރަށް އިތުރު އިލަތެޙާޒިންމާއެއް. އެްއވެސް 

ލޫމާތަށް މާ، ތި ބޭފުޅުންގެ މަޢުއް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް. އެހެންވީމިތަނަކަށް އެްއވެްސ ކަހަލަ މައްސަލައެ  ފަރާތުން

ށް މި ކޮމިޓީގައި އިތުރަށް އަޅުގަނުޑމެންނަ ނަންއަުޅގަނޑު ދަންނަވާލާ ރެކޯަޑށް ޓަކައި ޓަކައި ދަންނަވާލަމުން

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ިއބްރާހީމްދީދީ އާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ފޭދޫ ދާއިރާގެހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

 .އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ވަަޑއިގެންެނވި ވާަހކަ އާ ގުޅި އަޒްހާން ފަހުމީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  މާވަށު ދާއިރާގެ  އިޝާހިދާ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ންމޭޒު ދާރީއި

ބެހޭ ގާނޫނުގައި މިހާރު ވަކި  މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއަޅުގަނޑު ހަމަ ކުޑަ އިދާރީ އެއްެޗއް ސާފުކޮށްލަދޭންެވެގން. 

  ޮއވޭތޯ މީހުން ތެރޭގައި... މުއްދަތެއް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަހަލަ  ކޮންމެވެސްގޮތުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް މިކަމާ ގުޅޭ  ބޭފުޅުން ވާލަނީ ތިވެސް ހަމަ ދަންނައަޅުގަނޑު އަނެްއކާ 

)ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް  ކަމެއް ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑު އެދޭ ދެްއވުމަކީއިގޮތެއް ނިންމަވަ 

 ނުވޭ(

 

 ކަދެއްކެވުން:ޝާހިދު ވާހަهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

 ...ވަަނ މާއްދާގައި )ނ( ަގއި މި ބުނެފައި މިއޮންނަނީ 216މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި  .ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ

)ރެކޯޑިްނގައި ވިދާުޅާވ އެހެންވީމާ، މި މާއްދާގެ )ހ(ެގ ދަށުން... )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ(

)ރެކޯޑިްނގައި ވިދާުޅާވ ދެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނުޑމެން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯުޓގައި... އެްއޗެއް ސާފެއް ނުޭވ(

)ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅި ކަންތައް މި މައްސަލައިަގއި... ްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ(އެ

)ރެޯކިޑންގައި ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި މައްސަލައިަގއި... އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ(

  ސާފެއް ނުވޭ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނާޡިމް.

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށ ކަންކަން ނިންމޭނީ މެޖޯރިޓީން ކަންކަން ނިންމާ ގޮަތށް. އެހެންވީމާ، އެހެން ދެންކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑަ

 ޢަލީ މުޙައްމަދު. )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާެފއް ނުވޭ( ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާތޯ ހުޅުވާލަން...

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ...ލުޮކށް ފެންނަން އޮތީމަޞީގޮތް ތަފް ކަންތައްތައް ދާ މުން މިބެލުޅުގަނޑު އޭުރގައި އަުޅގަނޑު ބެލިއަ

މަކުން. ލިޔެކިޔު ނެތް ފެންނާކަށެއްބަހެއް ެއްއވެސް ކަހަލަ  މެންބަރުގެ ބަލައިލިއިުރގައި އެހެންނަމަވެސް، ޭއަގއި

ެއއްެޗއް  )ރެކޯޑިްނގގެ ައޑުމަުޑކަމުން ވިދާޅުވިއެހެންވީމާ، ދެން މިތަނުން ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑު... 

 ސާފެއްނުވޭ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންވީމާ، ެއ . ވިަޔސް ގޮތެއް  އެއް ުހށަހެޅުން މިއޮތީ ކޮންމެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލާނަން ހަމަ. ެއއީ

ބޭފުޅުން ނިންމަވާ  ކޮމިޓީއަށް ާހޒިރުކުރާނީތޯ ޫނންތޯ ތި މަޚްލޫފެގެ ބަހެއް އެހުމަށް ޓަަކއި މަޚްލޫފް އެީއ ހުށަހެޅުމަށް، 

ހާޒިރުކުރަން ފެނޭތޯއޭ  ފަުހ(ައޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުމަށް 



  

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، ނުފެންނަ ބޭފުޅުން އަތްމައްޗަށް ހިއްލާލެްއވުމަށް. ނުފެންނަ. އެހެންވީމާ،  ވާހަކަައކީ.

ފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް  ނަށްބޭފުޅުން 2ބޭފުޅުން ނުފެންނަ ކަމަށް.  5 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނިމުނީ 

އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު މިހާރު އިތުރަްށ . ހު( ފާސްނުވީ މަޚްލޫފް ނުގެްނނަ ގޮތަށް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ އްނުވި.ފާހެ

ނީ. މިކަމާ ކުރިއަށްގެންދާ ހޯދަންވީތޯ ނޫނިއްޔާ މިހިސާބުން މި މައްސަލަ ނިންމާނީތޯ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން މިކަން

 ކިހިނެއްތޯ؟  .ހޯދަންވީތޯ ނޫންތޯ މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ގޮތުން

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

... ލުކޮށްޞީފްވަރަށް ތަ އޮތީ  ފުލުހުން ތި ައޅުގަނޑަށް އެނގިފައި ހުރި ަވރަކީ މިހާރުމިހާރު ތި މައްސަލައިގައި 

ދެން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ފަރާތުން އެްއޗެހި މިކޮޅަށް ފޮނުވައިދީފަ.  މިޮކޅަށް ހައްޔަުރކުިރ ސަބަބާ އެްއޗެއް

ހިސާބަށް އައިސްފައި ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ދެން  އެްއވެސް ކަހަލަ ޝަުކާވއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީައަކށް މި

ަގއި ހުރީ. ގޭ ބަންދު)ރެކޯޑިންަގިއ ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއް ނުވޭ(... ލޫމާތު ލިބިފައި ހުރި ގޮތުގައިމިހާރު މަޢު

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް މުހިންމު އަޅުގަނޑަށް ތި މަޢުލޫމާތު ފެނިއްޖެއްޔާ. އަޅުގަނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި 

ދެން އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ިމހާރު ހަމަ މައްސަލަ ދެން ުދވަހުގެ ގޭ ަބންދެއްަގއި ހުރީ. އެހެްނވީމާ،  5ވެއްެޖއްޔާ 

ކަމަަކށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން.  ތުރަށް ބޭނުންވާ އަެނއްހެން މާނައެއް އޮތްމިގޮތަށް ނިންމާލަން. ކޮމިޓީން އި

 އަނެްއކޮޅުން ުފލުހުން ހައްޔަރުކުރި ސަބަބާ  ދެން ނޫން. ައއީކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ފަރާތުން ވެސް ަޝކުާވއެްއ 

ބުން ހުށަހަޅާފަ. މި މައްސަލަ މިހިސާ އޮތީ މި ކޮމިޓީއަށް ައމުރާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް މިއެްއކޮށް އެނގޭ ގޮތަށް ކޯޓު 

 އަުޅގަނޑަށް ފެްނނަނީ.ރަން ފައިލްކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޒްހާން.

 

 މީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ހުމެންބަރު އަްޙމަދު އަޒްހާން ފަ މާވަށު ދާއިރާގެ

 ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އިބްރާހީމްދީދީ.

 



  

  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ެއއްެޗއް ާސފެއްނުވޭ( ވިދާުޅވި އިރެޯކޑިންގަ ) ...އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އޮތީ ޖަމީލް ޢުޘްމާ ކުރިމަތީަގއި މި ޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަޅުގަނޑުމެން

މީ ތާއީދުކުރެއްިވ ހުއަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ. އަޒްާހން ފަމީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން ހުހުށަހަޅުއްވަިއ، ައޒްހާން ފަ

 ގޮތަށް.

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުަމކީ އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިްއޒަްތތެރި މެ

ހުށަހެޅުމަށް ވުރެ ރަނގަުޅ ހުށަހެޅުމެއް ހެން. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު އަނބުރާ ެއ ހުށަހެޅުން ގެންނަން. އަދި ެއއަްށ 

 ތާއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހިސާބުން މި ވާހަކަ މިއަދު އިތުރަށް ޝުކުރިއްޔާ ޖަމީލް ޢުޘްމާން. ދެ

ުދވަހުެގ  5މިެވވެނީ ައޅުގަނޑުމެން  ދިގުނުކޮށް ކުރުކޮށްލާފައި ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެއްަބސް

 ...އެއްކޮށް އަދި ފަިއ އޮތުމާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގި މުއްދަތަކަށް ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ބަންދުގައި ހުރި

ބެޭހ  ކަމާ، އެހެންވީމާ ؛ށްލިނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށްޫދކޮ )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ(

ހިސާބެއް ބަލާފައި ޕޮލިސް ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ފަހު މިހާރު މައްސަލަ ގޮސް ޮއތް ފަރާތްތަކަށް ލިޔެގެން އެންމެ

ބެހޭ ގޮތުން އިތުުރ ބައްދަލުވުމެްއ ބާްއވާފައި މި މައްސަލަ ނިންމާލުމަށް  ނީމަ އަޅުގަނޑުމެން މަްއސަލައާބުލި

 ޝާހިދު. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އެއްބަސްެވވުނީ ކަމަށް ބަލާފައި މިގޮތަށް ނިންމާލުމަށް.

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިާދރީ ގޮތުން އެއީ އެންމެްނ ، ތާއީދު ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، 

ދާުޅާވ )ރެކޯޑިްނގައި ވި ...ގޮުތގަިއ މުޤައްރިރު ވިދާުޅވެ ނިންމާލުމުގެ ބަދަލުގައި ަގވާއިުދގައި ގެއެއްބަްސވީ ކަެމއް

އެްއޗެްއ  ވިދާުޅވާ އިރެކޯޑިންގަ ) އެއީ އަޅުގަނޑު ވަކި ގޮތަކަށް ހުށަހަޅައި އެ ހުށަހެޅުން... އެްއޗެއް ސާފެއް ނުޭވ(

 ސާފެއްނުވޭ(



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޭދޫ އިންކާރުކުެރއްވިތަެނއް ފެނިވަަޑއިނުގަންނަވާީތވެ ދެން އަުޅގަނޑު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހަޅުއްވައި، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް 

ޢުޘްމާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު، ޖަމީލް ޢުޘްމާން ތާއީދުކުރެއްީވ. ކުެރއްވީމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް 

 5މަށް އަުޅގަނޑު ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވު

ބޭފުޅުންގެ ތާއީދާ އެްއކޮށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާސްކުެރވުނީ މި މައްސަލަ ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  އިބްރާހީމްދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް، މި މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ

އެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީމާ އެގޮތަށް ކުިރއަްށ  ލިޔެގެން ލިޔުންަތއް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިބިގެން އަދި

 ެއްއޗެއް ސާެފއްނުވޭ( ވިާދޅުވާ އިްނގަރެކޯޑި) ...ދިއުމަށް

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާޝާހިދު هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުކުރެވޭތީ. އަުޅގަނުޑ ނުދެން. އެއީ އަުޅގަނޑަށް ތާީއދުނެންގެވި ވޯޓުަގއި އަުޅގަނޑު ވޯެޓއް  ތި ދެންމެ 

   ށް މުޤައްރިރު.ކަމަ އުންމީދުކޮށްގެން ހުރީ ވޯޓަށް އައްަސވާނެ

______________________ 

 

 

 




