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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ޓީއަށް ަވޑަިއގެންދެްއިވ އެންމެހައިލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ަބލާ ކޮމި`. ސަރުކާުރގެ މަްސއ  

ްއޒަތްތެރި ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީަގއި ިމވަުގތު ވަަޑއިގެން ިތއްެބވީ ެކޮޔދ  ދާއިރާގެ އި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

މަރަދ  ދާއިރާެގ  އާދަމް، ރޮޒައިނާ އަދި އަްއޑ  މީދ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު މ ސާ ނިޒާރު،

އުނގ ފާރު  ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން،ޒައަދި ކެންދ  ދާިއރާގެ ިއއް ތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް،އިްއޒަތް

ާދންދ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ތްތެރި މެންބަރު އައްސަދުއަދި އިްއޒަ  ތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއ ދު،ދާއިރާގެ އިްއޒަ

ކޮށްފަިއ ޑާއަދި މިއަދު ައޅުގަނޑު އެޖެން އަދި ހުޅުދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު.މެންބަރު 

 ނ ންތޯ. އަދި އެކަމަށް އިޢުތިރާޟު  އެޖެންޑާއަށް ދިއުުމެގ ކުރީގައި މިކޮމިޓީ ގެންދަީނ ހުޅުވާލެިވގެންތޯ ،މިއޮތީ

ންކަމަށް. އެހެންވީމާ، އްޔާމުން ހަމަ އޯޕަންކޮށް މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދަވެއްޖެ  ވާ މެންބަރަކު ހުރެއްެޖކަމަށްނުކުރައް

ލެިވގެން ކުިރައށްދާ ކޮމިޓީއެއް ގޮތުަގއި ކޮިމޓީ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ިމ ކޮމިޓީ ހުޅުވާ އިޢުތިރާޟު ނުކުރަްއވާތީވެ

ނުމުެގ ރުހުން ދިަވޒީރަކަށް  5ން ދިނުމުގެ މައްސަލަ. އެގޮތުން ނަށް ރުހުވަޒީރުންމިއަދު އެޖެންޑާކޮށްފައި ިމއޮތީ 

ބެހޭ  ަގއި ކަމާށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލައިންނަބޭފުޅު ގަނޑު އެޖެންޑާކޮށްފައި މިއޮތީ. މިލަ މިއަދު އަޅު ސަމައް

ވެސް މި ކޮމިޓީގައި  . އެހެންވީމާ، ހަމަ ކުރިންތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަެކއް ވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފަފަރާތް

އެއީ ވެސް މި ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ.  ދާ ގޮތަށް މިއަދުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކު

 ށް ނ ންނަމަ ވަކިަވކިން ވެސް ކޮށްއެްއކޮ ރަންޏާދުކުހަޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހުށަހަޅާ ތާއީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަ

ޓްްސ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔ ުތ އެންޑް ސްޕޯންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ މިޮއތީ ކުރިއަށް ގެ

ހެންވީމާ، ެއ ނަމަށް އެއްެޗއް ވިދާުޅވާްނ ބޭނުންވާ ކަމަށްވަންޏާ އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް އާަދމްގެ ނަން. އެ

ނޑު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ގަ ވާން ބޭނުންވާނަމަ ފުރަތަމަ އަޅުވިދާޅު ެއއްެޗއް ނަމަށް ެއއްވެސް  5މި  ،މިކަމުގައި 

ވޯޓަށް އަހާލީމަ ގެ ނަމަށް އްާޔ އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ބޭފުޅެއް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. ނެތްކަމަށް ވެއްޖެ

 ފަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ގަނޑު ަޖޢުައޅު ބަރުން އެއަްށ ވޯޓު ދެްއވީމަ؛ންމެއިްއޒަތްތެރި 

 

 ފަރު ދާއ ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގ ފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢު

ާޔއަށް ސުލްޖުމްހ ރިއްޔަންކޮށް ވަޒީުރކަން ދިނުމަީކ ރައީއްޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ޢަޝުކުިރއްޔާ. ވަ އާދެ! 

ޙައްެޤއް. އެހެންވީމާ، އެމަނިކުފާުނ ހުށަހަޅުއްވާ ވަޒީރުްނގެ  ން ލިބިދީފައިވާވަނަ މާއްދާއި 115އަސާީސގެ ގާނ ނު

ން ކިއް ިމއުެޅނީ. އެހެންވީމާ، ަވކިވަ ބަދަލެ 5. 1،2،3،4،5. އެހެންވީމާ، އުޅެނީ ބަދަލުތަކެއް މި މަޖިލީހަށް ގެންނެވި

ށް އަުޅގަނޑުމެން އޮތް ނަންފުޅުަތކަށް އެްއކޮ ށް ފެންނަނީ ހަމަ ރައީސް ފޮނުއްވާފައި މިއި އަުޅގަނޑަ އެހުމުގެ ބަދަލުގަ

ގައި މިއޮންނަނީ އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް  -1. އާދެ! ނަންތައް އެބައޮތްދަން ވޯޓަށް އެހުމަށް. ފެންނަގޮތެއް ހޯ
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ސްޓަރ އޮްފ ފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރު، މިނިއަލް -2ޓްސް ކަމަށް. މިނިސްޓަރ އޮފް ޔ ުތ އެންޑް ސްޕޯއާދަމް، 

ނާޒިމް އިބްރާހިމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ކަމަށް. هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  -3ރީ ކަމަށް. ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ

 -5ރ ެއންޑް ފެމިލީ ކަމަށް. އަލްފާޟިލާ ައއިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ަޒކީ، ިމނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަ -4

ހުރިހާ  މިއެހެންވީމާ، މިގޮތުގެމަތިން ސިމް، ިމނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންގ ެއފެއާޒް ކަމަށް. މުޙައްމަދު އާޑރ.

 ަކ ދަންނަވާލަން. ނޑަށް ފެންނަ ވާހަގަށް އެއްކޮށް ވޯޓަށް އަަހން އަޅުނަންތަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޝާހިދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅު

އަޅުގަނޑު  ރު ދާއ ދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްފައިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖަޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އުނގ ާފރު ދާ

 ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ. ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތު  ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް، ސައިންޢަލީ ޙުރު ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަނޑު އިތު ފުރުޞަތު ބޭނުންތޯ؟، އިތުރު

 އަރުވަން.

 

 ކެންދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޒީރުންެގ ޓަކައި. އަުޅގަނޑު ޤަބ ލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަ  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު ދެއްވި ފުރުޞަތަށްއާދެ! 

 ރިއްާޔއަށް ލިބިފައިވާ ޙައްެޤއް މަކީ ރައީސުލްޖުމްހ ހާއި މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަކީ ނުވަތަ ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމަޖިލީ

ނ ން. ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާއަްށ ލިބިފައިވާ ބާެރއް ެއއީ. އެެހންވީމާ، ެއކަން ައޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން. ދެން ޭއގެ 

ން ރުހުން ދޭންޖެހޭނެ ފަރާތްތަކެއް. ކިަވކިބ ލުކުރާ ޮގތުގައި ހަމަ ވަ ނޑު ޤަގަރުން ކޮންމެ ަވޒީރަކީ ެވސް އަޅު އިތު

އެްއސެވުމަށް ބޭފުޅަކަށް ެވސް ހަމަ ވަިކވަކިން ކޮންމެ ެއކުެއީކގައި އެހުމުގެ ބަދަުލގައި ިމއިްނ އެހެންވީމާ، ގަނޑުކޮްށ 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު ރޮޒައިނާ. އިްއޒަތްތެރި މެން
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 އަްއޑ  މީދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ވަިކވަކި ަވޒީރުންނަށް ަހމަ އަހަނީ  ވެސް  އިުދކުރަން. ފްލޯރގަތާއީ ހުށަހެުޅމަށް އަޅުގަނޑު ޢަލީ ޙުސައިންގެ އެ

ފުރުޞަތު ވެސް ެގއްލޭނެ.  ށް އެވަޒީަރކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުން ނުވާ މީހަކަ ވަކިން. ގަނޑުކޮެށއް އެހީމަ ވަކި

 އަުޅގަނޑު ވެސް އެދެނީ.  އްަސވަންއެހެންވީމާ، ވަިކވަކިން އަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މ ސާ ނިޒާރު. 

 

 ކެޔޮދ  ދާއިާރގެ މެންބަރު މ ސާ ނިޒާރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލު ތަފާތުުވމެއް އުފެދޭ ކަހަލަ ަވގުތެއްެހން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ. އްރިރު. އާދެ! ޚިޔާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަ

ދިނުމަށް އަުޅގަނޑު އަާހލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަޒީުރންނަށް ރުހުން އެހެންވީމާ، 

ކަމެއްހެން  ރަނގަޅުެވސް ބަލާލުމަކީ  ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރެވެުމން ދިޔަގޮތެއް ގެނެވިަފއިވާނީ

 ޝުކުިރއްޔާ.ވާހަަކ މެންބަރުންނަށް ވިދާޅުވެދެއްުވން ރަނގަޅު.  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ވެސް އެބަތިބި. އެހެންވީމާ ކުރިން ހަމަ ވަކިވަކިން އަާހފައި ހުންނާނީ. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ނުފެންނަ މީހުން 

ން މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައި ްށ ވަންޏާ ެއއްކޮްށ އެހިދާނެ. ދެން ބައެްއ ބޭފުޅުކަމަ ނުކުރަްއވާ އިޢުތިރާޟު

މެންެގ ަވކިވަކިްނ ގެންދަން. އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ވަިކވަކިން ގެންަދން ވެސް އަުޅގަނޑުތާއީދުކުރަްއވާފަިއ ެއ އޮތީ 

. އެހެންވީމާ، ވެސް އެތިްއބެވީ އެގޮތަށް ބަރުންންހުށަހެުޅއްިވ މެއެހެންވީމާ، މާޮބޑު މައްސަަލއެްއ ނެތްހެން.  ތެރޭގައި

ފެނިަވޑަިއގެންނަވާ ިއއްޒަތްތެިރ  ުޅގަނުޑ އަހާލީމާކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ނަްނ ައޅުގަނުޑ ދެންނެވީމާ، ވޯޓަްށ އަ

 ން ވަމުން ގެންދާނަލިސްުޓ ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑު ވޯޓަްށ ދެންނައެހެންވީމާ، މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ. 

ްށ އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް މައޮތީ މިނިސްޓަރ ޔ ތު ެއންޑް ސްޕޯޓްސްކަމުގެ މަޤާ ފުރަތަމަ މި. ފުރަތަމަ އިނގޭތޯ

ދެއްވާ.  މަށް ރުހުން ދިނުމަށް މި ކޮމިޓީން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓުއާދަމް މި މަޤާ

ޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އެއީ މުަޤއްިރރާ އެުކގަިއ. އެހެްނވީމާ، އިއް  9ޝުކުރިއްާޔ. ކޮމިީޓގަިއ މިަވގުތު ތިއްެބވީ 

ވަނަ ނަމަކަށް  2 ިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. އެހެންަކމުންކޮމިޓީއަށް ވަޑަ 

މަދު މުނައްވަރުެގ މަށް އަޙްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީކަުމގެ މަޤާނަން. ދެން މިއޮތީ މިނިސްއަޅުގަނޑު ދާ
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މަށް، ސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީކަމުގެ މަޤާނަން. އެހެންވީމާ، އަޙްމަދު މުނައްވަރުގެ ނަމަށް، މިނި

ދޭން މި ކޮމިޓީން ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާ. އާދެ!  ރުހުން ވޯުޓ، އަޙްމަދު މުނައްވަރު

ވެްސ  ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުން މި ނަން ޝުކުރިއްާޔ. ޯވޓުގެ ހަމަ

ނާޒިމް هللا ލްފާޟިލް ޢަބްދުމަށް އަޓަރ އޮފް ހެލްތު ކަމުގެ މަޤާފާސްވެއްޖެ. ދެން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލާނީ މިނިސް

ރި މެންބަރުން ވޯޓު ެދއްވާ. އާދެ! ުޝކުރިްއޔާ. ިއއްޒަތްތެ މި ކޮމިޓީން ފެނިވަޑަިއގެންަނވާ ރުހުން ދޭން އިބްރާހީމަށް

މަށް ކަމުގެ މަޤާފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ފެމިލީއޮީތ މިނިސްޓަރ އޮ އްޖެ. ދެން މިނަންފުޅު ވެްސ ފާސްވެ  ފާސްވެއްޖެ. އެ

ންަނވާ ިއއްޒަތްތެިރ ން ދޭން މި ކޮމިޓީން ފެނިވަަޑއިގައަށް ރުހު އައިމިނަތު ޒެީނޝާ ޝަހީދު ޒަކީ އަލްފާޟިލާ

ންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ަވޑަިއގެންނެިވ ިއއްޒަތްތެިރ މެވެވެރި ބައި  ގައި ބަރުން ވޯޓު ދެްއވާ. ުޝުކރިއްޔާ. ހަމަ ވޯޓު މެން

 ރުހުން  އޮފް ފޮރިން އެފެއާްޒކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ.މުޙައްމަދު އާސިމަށް ްސވެއްޖެ. ދެން މިއޮތީ މިނިސްޓަރފާ އެގޮތަށް

ވަަޑިއގެންނެިވ ރިވެ ވޯޓުގަިއ ބައިވެހަމަ  ތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާ.ްއޒައި މި ކޮމިޓީން ފެނިވަޑައިގަްނވާ ދިނުމަށް

ވަޒީރުންނަށް ވެސް ރުހުން ދޭން  5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިގޮތަށް ފާސްވެްއޖެ. އެހެންކަމުން 

ޓް ނިންމާފައި ައޅުގަނޑު މި ރިޕޯމެ ައވަހަކަށް ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ވީ އެން މިއަދު މި ކޮމިޓީން ފާސްވެެގން މި

 . ދެން އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ އި ޮއތް ކަންތައް މި ނިމުނީށް ފޮނުވާނަން. މިއަދުގެ އެޖެންޑާގަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ

ގެ ފުރުޞަތެއް މިނިޓު 5ވަންޏާ ިރއަށް ގެންަދން ބޭނުންވާ ކަމަށްތެރޭގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކަމެއް ކު

. ދެން އޭގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ މިނިޓު 5ނަން. މިދެންނެވި ޖުމްލަ އަޅުގަނޑު އަުރވަމުން ގެންދާ

ތެރޭގައި ނިންމާލުމަށް.  މިނިޓު 10ަގއި މަޝްވަރާކޮށްލަން ގެންދަން މައްސަލައެއް އޮެވއްެޖ ކަމަށްވަންޏާ އެކަމަކާ މެދު

 ޒަިއނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. ބަރު ރޮރަތަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންައޅުގަނޑު ފުއެހެންވީމާ، 

 

 އަްއޑ  މީދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ ރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގޭަގއި ހިނގާދިަޔ ކަންތަުކގެ ތެރޭަގއި ފުލުހުން ނަން 

ހަމަ  ވެސް ތިބެ ވަަޑއިގެްނ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަގޔަށް ބޮަލށް އަތްލާ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ަގޔަށްޓެގްކޮުޅ ނުޖަހާ

ކޮޅު މަ ނުދައްކާ މައްސަލަ. ނަން ޓެގްއަތްލާ ހަދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ދައްކަން އެދުނީ

ކުރީމަ އެއީ ކޮން  ައޅުގަނޑުމެންނަށް ައމުރެއްައއިސް  މް އަޅަިއގެން ހުރި މީހަކުނެތިފައި ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯ

 ބޭފުޅެއްތޯ އެހުމުގެ ރައިޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮންނާނެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރުންކަން އެ

 ފުލުހެއްކަން އީދާރީ ވެސް ވާންޖެހޭ ބައެއް. އެެހންވީމާ، ތިމިތަނަށް ޖަވާބު ބޭފުޅުން އެ އެނގޭނެ. ބޭފުޅުންނަށް

ބޭފުޅުން ބުނާކަމެއް  ފުލުހެއްކަން އަންަގއިދޭ އަިއޑެންޓިފިކޭޝަން ނުދައްކަންާޏ އެ ންޓިފައި ކޮށްދޭށޭ ބުނީމާއަިއޑެ

ައއިްސގެން ވެްސ  ޔުނިފޯމެއް ލައިގެންއޮތް ަކން އަޅާފައި ނުޖެހޭނެ. ތަނެއްގައި ހިއްކުރާކަށް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން 
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އިން  ގަނޑު އެދެނީ މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފުުލހުންގެ މުއަްއސަސާ. އެހެންވީމާ، އަޅު ހުރެދާނެއައިސްަފއި މީހަކު 

ބޭފުޅުން  ން ދަްއަކން އެދުނީމަ އެއަިއޑެންޓިފިކޭޝަބޭފުަޅކު ގެންަނވަިއގެން އަުޅގަނޑުެމން  ވާނެމިކަމަށް ޖަވާބުދާރީ

މެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މަގުމަތިން ކޮންހަމަ ތިއިން ދިނުން. އެހެންނ ނިއްޔާމުން ންވަރުކޮށްލަންޓިފިކޭޝަން ދައްކާ މިއަިއޑެ

ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަްނ  ެވސް. ސައިކަލު ފާސްކުރަން ިކ ކަމެއްކުރަން ހަމަ އަްނގަފާނެވެސް ހަމަ ހުއްޓުވާަފއި ވަ

އެސްޓް ކުރެޭވ. ދައްކަން ށް ހަމަ ރިކު ބޭފުޅުންނަ ފިކޭޝަެނއް ދައްަކން އެންޓިވެސް. ހަމަ އެ އަންގާ ަވގުުތ އައިޑެ

 ލުހަކު އަމުެރއް ކުރީމަ އެ ބޭފުޅަކީ ފުލުހެްއކަން ޔަޤީންކޮށްދޭށޭ އަޅުގަނުޑމެންނަށް ބުނީމަ އެވަރު އެ ވެސް ޖެހޭނެ. ފު

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަީނ   މަ އެއެދުނީއެކަމަށް ރޭގައި  އަުޅަގނޑު ވާނީ،ޖަވާބުދާރީ ފުޅުން ކޮށްދެއްވަްނވާނެ. ެއކަމަށްބޭ

އް. އޭނަައކީ މީހެ އެަކމަކު ައއިސް އަމުރު މިކުރަީނ ވަކި  ނޑުގަދާީރވާނީ މުައްއސަސާއިންނޭ. އަޅު އެކަމަށް ޖަވާބު

ވެސް.  ބެހޭ ވާހަކަެއއް އެހޭނީ ލުހުންގެ މުއައްަސސާަގއި އޭަނއާނޑަށް ޔަޤީންވީމަ ނ ންތޯ ފުގަފުލުހެއްކަން އަޅު 

ެއއީ ެދކެނީ.  ކަމަްށ އަުޅގަނޑު ތު އަާދކުރާ ކޮމިީޓން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްޔަލިއް ސްއ އެހެންވީމާ، މިކަންަތއް މި މަ 

މެންނަށް ކޮށްދޭން ނޑުގަހެއްކަން ޔަޤީންވާ މިްނވަރު ައޅުފުލު ެއއީ ޑީަގއި ވެސް މަސްއ ލިއްޔަުތ އަދާކުރާ ގަ  ފުލުހުން

 ެދއްވުން އަުޅގަނޑު އެދެްނ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން. . އެހެންވީމާ، މިކަން ބައްަލވައިޖެހިވަޑަިއގަންނަާވނެ ބޭފުޅުން އެ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 ކެންދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރާ ވާހަކަ ދުކުހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ތާއީ ބަރު ރޮޒައިނާ ހުށަހެޅިރިއްާޔ. ދެންމެ އިއްޒަްތތެރި މެންޝުކު

ކުންނައިރުގަިއ ންމާ އަދާކުރުމަށް ނިބަިއވޭ ފުލުހުންގެ ގާނ ނީ ޒިވެސް އެއި ލުހުންެގ ގާނ ނުގަދަންނަވާލަން. އެއީ ފު

ޭގ ނޭނ ހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑކަށްއެއީ ކާުކކަން އެނގޭނޭ ގޮތަްށ ހަމަ ނަމާއި އެްއޗެހި ހަރުކޮްށފައި ހުންނަންޖެ

ވެސް  ން. އަދި ަވކިަވކި ފުލުކަމެއް ަކއެއް އިްނ ނަގާނޭ ވިދާުޅވަނީ ކޮން ވާހަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވ ުމއައްަސސާ ދެން އެ

ކަމެްއ ން އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅު ވެސް އެ ންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ ކޮންމެ ފުލުހަކުކަމަށް. އެހެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ

ށްލެވެން ޖެހޭނެހެން ކޮ ެއވަރު ނަން އެޓްލީސްޓްންނަާވއިުރގައި އެ ުފލުހެއްގެ ނ ނީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ވަޑަިއގަގާއެ 

 ން. ވާލަާވހަކަ ދަންނަ ދުކުރާޑަށް ހީވަނީ. އެހެްނވީމާ، އެކަމަށް ހަމަ ތާއީގަނއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ޝަރީފް. ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީއް އި
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 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

 ވެްސ އަދި ސިފައިން ވެސް އެ ން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންއާދެ! އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަ

ކަމެއް. ދެވަނަ  ބޭފުޅުންގެ ގާނ ނީ ވާޖިބު އަދާކުރަްއވަނީ ގާނ ނީ އިމުގެ ތެެރއިންތޯ ކަށަވަރުކުރަން. ެއއީ ުކރަންޖެހޭނެ

އަދާކުރަްއވާ ްއޔަތު ލިނަކީ ވަަރށް މުހިންމު ގާނ ނީ މަސްއ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން

ކުރައްވާ ބުރަ  ން އެބޭފުޅު ާމއި ހިމާޔަތް ބިނާވެގެންވަނީ ެވސް އެކައަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ރައްކާތެރިވާއިރު ފަރާތަކަށް

ނާރާނެ ގޮތަކަށް ބުރު ްނނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ުގުޅމަށްބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތު ާވއިރު އެކަމަށް ކަތުންމަސައް

 ެއއީ އަޅުގަނޑު ދެކެން.  ންމު ކަމެއްކަމުަގއިން ބާރުއެޅުްއވުމަީކ ވެްސ މުހިމިޓީ ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް މި ކޮ

ުދާވލު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން  އިއަންނަނީ ރެއާ  ފުރާނަ ރަްއކާތެރިެވގެން މި އިންގެ މުދަލާއި ޖާާނއި މާލާއަޅުގަނޑުމެ

ރެއިން ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުަރއްާވ އިރުގައި ސިފައިްނގެ ތެނދާންކުރާކަތުންކަން ައޅުގަނޑުމެން ހަކުރަްއވާ މަސައް

ހުންގެ މުައއްަސސާތަކަށް އޮންނަ ގަދަރާިއ ިއޚްތިރާމް އަދި ރަްއޔިތުންެގ ފުލުެއ އެްއވެސް ޢަމަލަކުން ސިފައިްނނާއި 

އެހެންވީާމ، ނޑު ޤަބ ެލއް ނުކުރަން. ގައަޅު ކުރެިވގެްނވާނެ ކަމަކަށް ޭލގޮތަކަށް އެްއވެސް ކަމެއް އްއިތުބާރު ގެ 

އިމުެގ  ިއރުގައި މި ގާނ ނީލިްއޔަތު އަާދކުރަްއވާޖިުބ މަސްއ ނ ނީ ވާބޭފުޅުންެގ ގާ ވެްސ އެއި ފުލުހުން ނާސިފައިން

ކުރުމަށް ބާރު އެުޅވުމަީކ ކަތް ޓޭގޮތަކަށް މަަސއްހެއްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދެމެްށ އަދި ރައް ކަމެއްކޮ ތެރެއިން ހުރިހާ

ފުޅުން އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން އެ ބޭެވސް ފެންނާތީ  ޑަށްއަުޅގަނޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް  ކޮމިޓީން ކުރައްވަން

 ބޭފުޅުންގެ ެވރިންނަށް އެބަޖެހޭ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ދަންނަވާލަން.  ވާނަމަ ހަމަ އެގާނ ނުން ބޭރުގައި ކަމެއް ކުަރއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތި ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތަުކގައި މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭްޓ  ވެސް މެންބަރުން 3ޒަތްތެރި މެންބަރު، ގައި ިއއް މައްސަލައި މި

ުޅވީ ކަންތަަކށް، ކަންބޮުޑވުމަށް ޙައްލެްއ ދާވި ތެރޭގަެއއް ނޯވޭ ފުލުހުންގެ ަކންކަން ބެލުމެއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް ތި

. އެއީ އެއް މިޓީބެހޭ ކޮ އުމީ ސަލާމަތާ ކަތެއް ކޮްށދޭނަން. އެއީ ޤަން ހުރި މަސައްނޑަށް ކުެރވެގަން އަޅުގެނެސްދޭ

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭްޓެގ  2ކޮމިޓީ. މި  241 ލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ.ސަ ،އުމީކޮމިޓީ. އަނެއް ކޮމިޓީައކީ ޤަ

، ްއަވއިފި ގާނ ުނގެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ާފހަގަކުރަތިކަން އޮންނަނީ. ދެން އިްއޒަތްތެ ތެރޭގައި 

ދަވަންޖެހޭނީ ގާނ ާނ އެްއގޮތަށް. އެނ ންގޮަތކަށް ބޭފުޅުްނ ގެން މެއް އެކަ އި ޮއންނަގާނ ނުގަ  އެހެންވީމާ،

ަވނީ ގާނ ނާ ޚިލާފަށްކަން. ގެންދެ  ންަނވާނެ އެ ނިގވަަޑއިގަެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ޔާމުން އެއްެވއްޖެ ކަމަށްވާގެންދަ

އްޔާ ވެއްޖެ  ކަމަށް ޖެއްމެދު ތިގޮތަށް ތިކަން ވެރަކާއާ އެކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަތިއަދި ހަމަ 

އޮްނނާނެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  އިމްތިޔާޒު ގާނ ުނގައި، ނ ުނގައި ޤުތަުކގެ ގާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއި ަޙއް
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 ންޖެހޭ އުސ ލު. އެހެްނވީމާ، އެ އުސ ުލގެ މަތިން އެވެސް ޢަމަލުުކރަ އިާފސްކުރުމުގަ  ން އަދި ބަލައިމެންބަރު

ެއއްެވސް ގަަދ ގާނ ނެއްނ ން. ކީ ެއހެން ގާނ ނުތަކަށްވުރެ ބާރުކުރަްއވަންެޖހޭނީ. ފުލުހުންގެ ގާނ ނަ ބޭފުޅުން ކަންތައް

 ނ ނުތަކަކީ ވެސް ހަމަހަމަ.ހުރިހާ ގާ ؛ދީފައި ަވކި ބާރެއް ޗަށް ވަކި ާޚއްޞަ ގަދަރެއްގާނ ނަކީ އަނެއް ގާނ ނުގެ މައް 

 ބަރުން ތި އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެން .ނީކުަރއްވަންޖެހޭ ތައްބޭފުޅުން ކަންތައް ގޮތުގެ މަތިން އެއެހެންވީމާ، އެ 

 ނު ކަމުަގއި ށް ނުގެންދެވުޓީން ތިކަން ކުިރއަ ަޓކަިއ މި ކޮމި ލެްއ ހޯއްދެވުމަށްއްަތއްތަުކގަިއ ޙަފާހަގަކުރެްއވި ކަން

އަށް ތިކަހަލަ ގަނޑު ދަންނަވާނަން ތި ކޮމިޓީމުޤައްރިރަށް އަޅު ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސްވީނަމަވެ

ނޑުމެންގެ މެންޑޭުޓ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ގައަޅު އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ އޮތީ.  އެ  އޭސަލަެއއް އަިއއްސަ މައް

ގަނޑު ދަންނަވާނަން މި ކޮމިޓީގެ ކޮމިީޓގެ ުމޤައްރިރަށް ެވސް ައޅު 241އަދި  ެދްއވާށޭ.ނުވާތީެވ، މިކަން ސާފުކޮށް

 ށޭ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ެއއީހެންއޭ. އެހެންވީމާ، ިމކަން ސާފުކޮށްދެއްވާފަގެންނަވާތިކަން ސަމާލުކަމަށް ވަނީ 

ންޮގއްސި ކަމަްށވަންޏާ އެނ ންގޮތަކަށް މިކަން ގެއެހެންނ ން، އަުޅގަނޑުެމންނަށް  ކުރެވޭނެ ޮގތަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ރުްނ މި ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހަޅާ ަބކުން މީަގއި މައްސަލަތަކެްއ ކުރިމަތިވެދާެނ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަވަކި ހިސާ

ޑު އެކަންކަން ކުރިއަށް ދެވެްނ ހުރި ކަންތައްތަކުގައި އަުޅަގނނާހާ ވެސް ކުރިއަށް ގެންކުަގއި ވޯަޓކަށް މައްސަލަތަ

އި ައޅުގަނޑު މިދެންނެިވ ގޮތަްށ ގަ މައްސަަލއި ޔަޤީންކަން ާބއްވާ. އެެހންވީމާ، މިއިުތބާރު، ދޭނަން. އެކަުމގެ ގެންގޮސް

ދަލުވުން މިހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ދުގެ ބައްނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެމުން މިއަށްދޭމަލުކޮޢަ

 ޢަލައިކުމް.ޝުކުރު ދަންނަވަން. ަވއްސަާލމް މެންބަރުންނަށްއިްއޒަތްތެރި 
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