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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ހާިޒރު އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުުރގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް މިއިމްތިާޔޒް ކޮމިީޓެގ `. 

ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާ  އި އޮތީ ކޮމިޓީގަ  އިޑާގަ އެޖެން ކޮމިޓީގެ ދަންނަވަން. މިއަދު މި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ 

މި ހުރި ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑު ފްލޯ ނުނި ޮގތުން މިހާރު  މަްޝވަރާކުރުން. އެހެްނވީމާ، އެ އިކަން ވާހަކަދައް ބެހޭގޮތު

ނުނިމި މިހާރު ންނާނެ އި އި އަުތގަ  ގެބޭފުޅުން ލާނަން. މިހާރު ތިވަރަށް ދަންަނވައި ކޮންމެެވސް އިހުޅުވާލުމުގެ ކުރީގަ 

މައްސަަލއަީކ  ތްއޮ އިފުރަތަމަ )އޭ(ގަ އިގަ ވަރެްއގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެްއ. އެ ރިޕޯޓު ކޮންމެެވސް އިހުރި މައްސަލަތަކުގަ 

 މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ސިީޓއެއް  ިއ ގޮެތއް ނިންމައި ބައްދަުލވުމުގައެންެމ ފަހުން ބޭއްިވ  މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން

އްސަަލއަކީ ވެްސ މަ ތް)ބީ(ގައި އޮންނާނީ. އޮ އިައކުން ދަންނަާވފަސިޓީ .އި އޮތް މައްސަަލއެއްފަހުށަހަޅާ

ގޮތުްނ  ހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެއާ ބެ ބެހޭ  ގޮތެއް ނިންމާ އެއާ މިހާރުއަޅުގަނޑުމެން 

 ރި މައްސަަލއަކަށް ންހުމައްސަަލއަީކ )ބީ(އާ ގުޅު ތްއޮ އި ގަދެން )ސީ(. މައްސަލަެއއް ތް އޮ އިލިޔުންތައް ފޮނުވާފަ 

އްާދގެ )ނ(ގަިއ ވަނަ މާ 204މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ އަޅުގަނޑަށް ީހަވނީ  ނިމުނީމަ މައްަސލަ އޮތް އި)ީސ(ގަ  އިވެފަ

ގެްނވާ ސަބަބުތަެކއް ުނވަތަ ަފއިވަނީ އެކަށީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ަބންދުކުރައްވާއިްނ ގޮތުގެ މަތީ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ިއވަނީ ސިޔާސީ ފަވިއެ މެންބަރު ބަންދުކުރެ އަދި ފެންނާތީއާ މަށް ކޮމިޓީއަށްބިނާކޮްށގެން ކަތަކެްއގެ މައްޗަށް ހެކި

ކޮމިޓީއަށް ނުފެންނާތީ ނުވަތަ ފެންނަ ކަމަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް މައްސަލަ  މަޤްޞަދެއްގައި ކަމަށް

މައްސަލައެއް ކަމަްށ  ތްއޮ އިއެއީ ނިމިފަން ެއއާ ގުިޅގެ އެކު އާނުވާތީ އިފުރުޞަތުދެވިފަ ނިންމާލެވުމަށް ކޮމިޓީއަށް

ލަ ކުީރގެ މަްއސަ އި ވެފަ ރު ެއއާ ގުޅުންހުރި މައްސަަލއަކަށް މައްސަަލއަީކ މިހާ ތްއޮ(ގަިއ އަޅުގަނޑު ބަަލއި )ސީ

ންނަންޖެހޭ ގެ ުކރިއަށްދާކަށްމައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަކަށް ހީވަނީ އެ  އޮތީ. އަޅުގަނަޑށް އިނިންމާފަ

 އި ލަން. އޭގެ ކުީރގައެބައި ނިންމާޖެހޭނީ ވޯަޓކުން އަުޅގަނޑުމެން  ެއހެންވީމާ، ނޫންހެން. އްއްސަލައެ މަ

ދެން ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ައޅުގަނުޑ އެހެންވީމާ، . ނިންމަންމަްއސަލަ ވޯަޓކުން  އޮތް އިކުީރގަ  ތީއޮ ގަނޑުމެންނަށްޅުއަ

މީޑީއާ ވަނުމަށް  ވަންޏާމުން ރާޟުނުކުރާ ކަމަށްއޮތީމަ އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ އިޢުތި މީޑިއާ  ހުޅުވާލަން ފުރުޞަތު

 ާޝހިދު.ލާނަން. ފުރުޞަތު ހުޅުވައި

 

 ވާހަކަދެއކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުން ނުއަސާސީަގއި އޮންނަނީ މަޖިލީޤާނޫ ،ށް ދެންނެިވ ފަދައިންކޮއިޝާރާތް އަޅުގަނޑު ކުރީ ދުވަހު ެވސް

ެވސް. އެހެްނވީމާ،  އިވެސް ކޮމިޓީަތކުގަ  އި ޖަލްސާތަކުގަމަޖިލީހުގެ  މީޑިާއ މިތާ ތިބެވޭނޭނދަކު ފާސްނުކުރާހާ ހި

 . އިޢުތިރާޟުނުކުރާތީއިޢުތިރާޟުކުރޭތޯ އަްއސަވާ އަށް މީޑިއާ ަވނުމަށްމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީފައްޓަވަމުން  ކޮންމެ ދުވަހު

އެ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ެއކަން އޮންނަ ގޮތަކީ.  އެއީ ނީ. ންޖެހޭވަދެވި ތިބެ މިހާރު .ހަކަ ވިދާުޅވާތީ ވައްދާ ވާ ނަމަ
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ރެކޯޑަށް ދަންނަވާލީ.  ނިކަހަމައެ ޝުކުރިއްޔާ. އެ މީހުން ނުކުންނާނީ.  ނެރެން އަޅުގަނޑުމެްނ ފާސްކޮށްފިއްޔާ މީހުން

 ސަށް ދާކަށްނޫން. ހުބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަ ހުރިހާ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން  އްމުއާއެހެންނަމަވެސް،  .ނެތިން ކުރާކަށްންމެހެން އާގިއު ތިއަކަށް ކޮ ހަމަ  ދެން

އަޅުގަނޑުމެން ފެށުމުގެ ކުީރގައި  ކުރަުމންދަނީ ހަމަ ފުރަތަމަމަސައްކަތް  ވެސް ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއެްއަގއި

އްުމ އާ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން އޮތްތޯ ބަލައިލުން ކޮިމޓީގެ ެއއްވެސް ބޭފުޅެްއގެ އިުޢތިރާޟެއް އިކުރީގަ  މީޑިއާ ެވއްދުމުގެ

މުން މީޑިއާއަްށ . އެހެންވީމާ، ެއްއެވސް ބޭފުޅެއްގެ އިޢުތިރާޟެްއ ނެތިއްޔާވާތީވެ ށްކައުސޫލުން ކުރަމުންދާ ކަމަ

ފްލޯ ހުޅުވާލަން މިހާރު މީގަިއ  ވެސް ދެންނެވިހެން)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނޑު ކުީރގައި ހުޅުވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

ގޮތުން  )ސީ(ގައި މި އޮތް މައްސަލައާ ބެހޭ އެހެންވީމާ، ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާލަން. ބެހޭ  ސަލަތަކާމައްހުރި  ނުނިމި

ައރުވައިފިން. ދެން އެައކަށް  އްގއެ ންވަރެްއގެ ބްރީފި ކޮންމެވެސް  ފަދައިން ަގއި ވެސް ައޅުގަނޑު ދެންނެވިކުރީ

 ދެން މި ތަނުގެ މައްސަލައެއް.އީ އެ ؛ންނަށްގޮތުން މެންބަރު ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމާ ބެހޭ ސްކުރަނީކީހުބަ

 ވެސް އަުޅގަނޑު އިގައި މި އޮތް މައްސަލަ ުކރީގައެހެންވީމާ، )ސީ(ސިސްޓަުމގެ މަްއސަލައެއް.  ނޫނިއްޔާ

 މިހާރު މައްަސލަ ނިމުމާ ގުޅިގެން ތްއެއީ )ބީ(ގައި އޮ އެކަމަކު އަުރވައިފިން.  އްގއެ ބްރީފިންކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ 

ގޮތެްއ  އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީން ަވކި .ގޮތުަގއި ނިމިގެންދާންޖެހޭ މައްސަލަެއއްއްސަލަައކީ އޭެގ ގެ މަ )ސީ(

ހުޅުވާލަްނ  އަށް ޮގތެއް ނިންމޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ފްލޯމައްސަލަ އި ތި ބޭފުޅުން ގޮތެްއ ނިންމީމަ އެނިންމާފަ

 ހުޅުވާލަން.  ޞަތުރިޤަށް ފުރު)ސީ(ގެ މައްސަަލއަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޠާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިބަދޫމަ

 ގައި ދިޔަ ކަމެއް އިަގއި ހިނގަ 2015ޗް މާރި 25އޮތީ އަނިޔާވެިރކަމާ ދެކޮޅަށް  މި އިގަ(ސީ) ރު.ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރި

ޙުކުމް ައއިސް ޭއެގ ސަލަ ަރއްދުާވ ފަރާތަށް އަދި ުނވެސް ަފއްޓާ. ދެން އޭގެފަހުން މިހާރު މި މައް އިހުށަހަޅާފަ

ދެން މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ވެސް މި ނިމެނީ. އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން  ވާކޮށް މި ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްޢުފަހުން ދަ

 ފައިލްކުރަން. މި ނުބަލާ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ެއގޮތަށް ހުށަހެޅުމެއް  ،ތައްޔާުރކުރަންޖެހޭތީ. އެހެންީވމާ އްދާގެ ދަށުން އެ ރިޕޯެޓއް ވަަނ މާ 204އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ެއާއއި އެްއގޮތަށް ހުށަހަޅައިދެްއަވއިިފއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު. ، ކުިރއަށް ގެންދެވޭނީ. އެހެްނވީމާ ކަންނޭނގެ

ކަށް ަމއްސަލަތަްއ ވަރަ ކޮންމެެވސްމީގަިއ ން ބޭފުޅަުކ ިއތުރަށް އެްއޗެއް ވިދާޅުުނވާތީ އަޅުގަނޑުމެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ފުނިޖެހިފައި ހުރި މައްސަލަތަކެްއ މިހިރީ. ހަމަ އެްއކަލަ ބުނާހެން ބޮޑަށް ޖެހޭ. މީގައި ވަރަށް ނިންމަން އެބަ

 އިނީ ނިމުމަކަށް ގޮއްސަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތު ެނތް ކަންކަމާ ގުިޅގެން އެކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަެކއް އެ 

 ން. އި

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނުޑ 

 ންނަވަން. އިންތިހާއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ޝާހިދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މައްސަލަ ގޮސްަފއިާވ މި އިނގޭތޯ. މިހާުރ  އިއޮތް މަްއސަލައިގަ  މި އި ގަ(އޭ) ،ެއްއަވނަ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ.

 އިތޯ އޮތީ؟ޓީއެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފަ. މިހާރު ފޮނުވާފައޮތީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސި ހިސާބު މި

 ފޮނުވާފަ! އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަުރވަން. هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އަޙްމަދު هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 .ނޫން ކަންނޭނގެ ސަކަށް ދާން އޮްތ ކަމެއްހުދިގު ބަ ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މާޝު

ވަަނ  204އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން މި ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 
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މަތީން އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  ވާ ގޮުތގެމާއްދާގެ )ނ(ަގއި ބަޔާންކޮްށފައި

ބަންދުކުރައްވާަފއިވަނީ ެއކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ެހކިތަކެއް މަްއޗަށް ބިނާކޮށްގެްނ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ިމ 

ިސާޔސީ މަޤްޞަދެއްަގއި ކަމަްށ  އަދި އެ މެންބަރު ބަންދުކުރައްވާަފއި ވަނީ މިޓީއަށް ައޅުގަނޑަށް ފެންނާތީކޮ

 އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީ މި ހުށަހެޅުން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮތެއް ވިދާޅެއް ުނވޭ. ކޮންގޮތަކަށްތޯ މި ހުށަހެޅީ. ައދި 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އަޙްމަދު هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ގެންދަން.ނަ ކަމަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށްމައްސަލަ މި ކޮމިޓީއަށް ނުފެންހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީ މި  އަޅުގަނޑު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށޭ ވިދާުޅވި ތަންކޮުޅގަިއ މައްސަލަ ނުފެންނަ އަދިވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ފުރިހަމަކޮށްލަދެއްވައިިފއްާޔ 

  ތޯ.ލަންނުބަސަލަ ބަލަންތޯ އްމަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:އަޙްމަދު هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުށަހަޅަނީ އަްޙމަދު މަޚްލޫފު ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް. އަދި މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑު މި

 ބަލަން ނުފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ. 

 

 ހާން ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒް

 އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  هللا ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާ، އްޔާ އަޅުގަނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ުކރިއަށް ދާނަން. އެހެންވީށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތިއްޖެޝުކުރިއްާޔ. އިތުރު ހު

ގެ މި (ސީ)އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިތުރު ެއއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ނެތްހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވޯޓަްށ އަހައިލާނަން. 

ފަހުމީ އަޙްމަދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޒްހާން هللا މައްސަލަ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ން. ތިއެައށް ވޯޓަށް އަހާލަ ،މާވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އެހެންވީމާ ެއއީ ،ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާތީ
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هللا )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މި ހުށަހެޅުނީ ޢަބްދު ވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު.ބޭފުޅުންނަށް ފެނި

ންަނވާ ބޭފުޅުން އަތް މައްޗަށް ނަގަިއ، ެއީއ އަޙްމަދު ހުށަހެޅުއްވީ މި މައްސަލަ ބަލަން ނުފެންނަ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަ

ބޭފުޅުން އެ  7އަޙްމަދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށޭ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އެހެންެވގެން. هللا އަޅުގަނޑު ޢަބްދު

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދކުރަްއާވފައިވޭ. އެހެންވީމާ، ނުފެންނަ ބޭފުޅުން އަތްމައްޗަްށ ނަންަގަވއި، ދެ ބޭފުޅުން ނުފެންނަ

އަޙްމަދު ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް މި މައްސަލައަކީ މިހާރު ދެން هللا ބޭފުޅުން ފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޢަބްދު 7ކަމަށް. 

 އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ފެންނަ މައްސަލަެއއް ނޫންކަމަށް ކޮމިޓީން މިހާރު ނިމުނީ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު... ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އިތުރު ކަމެއް އޮތިއްޔާ އެކަެމްއ.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތަަކކާއި ަކރާމާތް ލިބިގެންވާ ބައެްއ އިއްޒަތްނަކީ ގޮތުަގިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ހުރެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ  ދެކެނީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑަކަްށ ނޭނގެ ކޮން ސަބަބުތަކާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި

ރަމުްނ ޚާއްަޞކޮށް ޓްރެފިކް ޕޮލިހުން ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައްތައް ކު، އިންދޭތެރޭގައި ފުލުހުންގެ މުއަްއސަސާ

ިގނަ މެންބަރުން އެކަން ފާހަގަކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ތިބި  އަންނަކަން ފާހަގަކުެރވޭ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް

ތް ދެން މިދެންނެވީ ގާ .އްސާކޮށްފައި ެވްއޖެނަށް ވެސް ހިއެިކއެކި ފޯރަމުތަކުަގއި ވެސް އެ ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން

ވީހިނދު  އިްމތިޔާޒް ކޮމިޓީއަށް އީމި، އި. އެހެންވީމާގޮތުގައި ވެްސ އެހެން ދެކެވޭ ވާހަކަިއގެ ެތރޭގަ ގެމަތްތެރިންހުރަ

ދޭތެރޭގައި ކޮންެމެވސް ރަނގަޅު ނަޒަަރކުން ވިސްނާފައި އަުޅގަނޑު ޤަޫބލެއް ނުކުރަން ކުށަކަށް  މިކަމާ

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަުކ ހިފަހައްޓައި އެކަންކަްނ ކުެރވޭނެ ކަމަކަްށ ައޅުގަނުޑ އަރައިުނގަންނަ ހިނދަކު ރައް 

ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ފަސްޓް އޮފް އޯލް. އެހެންވީމާ، މިަކމާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ރަނގަޅު ނަޒަރިްއޔާތެްއ 

ބޮޑަށް އެދެން. ދެން  ުޅގަނޑު ަވރަށްމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އަހިމެންބަރުން  85ގަނޑުމެްނ މިތިބި ނަންގަަވއިގެން އަޅު 

ދަންނަވަނީ އެްއގޮތަކަށް މޮަބއިލް ފޯނު ބޭނުންކުރަމުން ގޮސްގޮްސ ހުރީއޭ، އެހެރީ ކުށަކަްށ  އަޅުގަނޑު މި
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ނުވެ ހުރި އެއްެޗްއ އިޓު ނުދިއްލާ ނޫނިއްޔާ ުފރިހަމައޮތީ ިއނގޭތޯ. ދެން ސައިކަުލގެ ލަ  އަރަިއގަނެވިަފއި އެ

. ެއކަމަކު ހަމަ ޕަބްލިކްލީ ރެންޑަމް ެޗކިންގެއއް ހަމަ ޗެްކކޮްށ އިމައްަސލައެްއގެ ތެޭރގަ ވެއްެޖއްޔާ އެހެރީ އެ

އަޅުގަނޑުމެން ހަދަނީ. ސީދާ ހަމަ ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތާއީދުކުރާ ޕޮލިހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ 

ގަނޑުެމންގެ ވަގުތު ނަަގއިލުމަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ތަންތަނަށް ދިޔަނުދީ ހުރަސްއަޅައި، އަޅު 

ޓަކައި ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އެކަން ކުރާކަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެނގިފައި އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަކި ބަޔަުކ 

މު ފުރައިގެން ތިޭބ ފުލުހުން ކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފޯއަޅުގަނޑުމެން ދަންނަ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕައށް ތާއީދު

ވެްސ ލަން ބުނީމަ އަނެއްކާބީމަ ކަނޑާތިބޭ. ދެން ދޭތެރެއަކުން ރެންޑަމްކޮށް ޗެކްކޮށްާލއިރުަގއި ޕާޓީގެ ތި އެބަ ވެސް

. އެހެންީވމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުެގ އީކަނޑާލާނެ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިނގާ ކަންކަން މި

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ްއގެ ިވސްނުންފުޅެއް ިއސްކުަރއްަވއި ވަރެ މެވެސް ހައިސިއްޔަތުްނ މިކަމާ ދޭތެޭރގަިއ ކޮން

ރައީސާ މި ވާހަކަދައްަކިއގެން ނޫނިއްޔާ ދެން މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކަިއގެން މިކަމަށް ޙައްލެްއ 

ތުން ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިތިއްބެވި ހޯދައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެްއގެ ހައިިސއްޔަ

 ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  މެންބަރުންގެ ދިފާޢުަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލި ވާަހކަެއއް. ވަރަށް 85

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޤުއާދެ! މަރުޒޫ މަރުޒޫޤަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤުމަދު މަރުޒޫއިރާގެ މެންބަރު އަޙްފެލިދޫ ދާ

ެވސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ެއްއ  މި ބަންދުކުރަނީ. އެކަމަކު ނޭގުިޅގެން ރު. ވިދާުޅވެއްޖެ މަްއސަލަތަކާޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރި

ަގއިވާ ކަމުަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް ސިީޓއެްއ (އޭ)ސުވާލުކޮށްލާނަމޭ ހިތާ. މަްއސަލަތަކުގެ ތެެރއިން 

ކަމަށް އެބަވޭ. އެއީ ކޮން ތާރީޚެްއގައިތޯ؟ ެދން އެ ސިޓީެގ ޖަވާބު ލިބެްނ ކިހާ ދުވަހެއް ަނގާނެތޯ  ފޮނުއްވާފަިއވާ

 އަޅުގަނޑު ހަމަ އަހާލަން ބޭނުންވަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނޑުމެން  ރުވާނަން.ބޭފުޅުންނަށް އަ އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލާފައި ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެްއަގއި ތި

ނިންމާ އެ ސިޓީ  ވާނީ ކުރީގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުަގއި ސިީޓއެއް ޮފނުވަންމިހާރު

އަދި ޖަވާބު ލިބިފައި ، ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާންނާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އޮ
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ލަން. ބަލައިލާފަިއ އިކަށް އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ބަލަޮގތަ ،ލައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް. ދެން ކޮންމެވެސް ކަހަ

 އަުރވާަނން.  އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤުއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫފެލިދޫ ދާ

 އެ ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚެއް އެނގިލަްއވާތޯ؟ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށްފަހު( ޔާމީން. ޖެހޭނީ. )ވަގުތުކޮަޅކަ ލަންއިބަލަ

 

  ޔާމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މުބީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަްށ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން އެއަށް ހަމަ 

ގޮތެއްަގއި ރައްޔިތުްނގެ  ޞައް، ޚާއް ހަމަ މިފަދަ މައްސަލަތަ އިތުރުކޮށްލަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ބޭނުންވަނީ މިސާލަކަށް

 ޞަ އަދި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް، ޚާއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒާ ގުޅޭ މައްސަލަަތކުަގއި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން

އިނގޭތޯ. ދެްނ  ވަރަށް ޮބޑު ރޯލެއް އަދާކުރަން ޖެހޭ ެއކްޓިްވެވގެންިއ މި ކޮމިޓީ ވަރަްށ ބޮޑަށް އެބަގޮތެްއގަ

 ޞަކަމުގަިއ ވާނަމަ ާޚއް ގުޭޅ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ  މުަގއި ވާަނމަ އަުޅގަނޑުމެންނާބަލާކަ އަނެއްހެން

، ބާރުވެރި ކޮމިޓީއެއް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ ގޮތެްއގައި އިމްތިޔާުޒގެ މައްަސލަތަކުގައި މި ކޮމިޓީއަކީ ހަމަ ވަރަށް ހަމަ

ްސ ުޅގަނޑުެމންގެ އިމްތިާޔޒުގެ ަމއްސަލަތަްއ ހަމަ ވަރަށް ސީރިޔަމި ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވާ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަ

ގޮެތްއގަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުބީން އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަަދ  ޞަޖެހޭ ބަލަން އިނގޭތޯ. ާޚއްއްަގއި އެބަނޯޓެ

ރުންނަށް އެކިއެކި މައްސަލަތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަ ެއކިެއިކ މެންބަ

އި މެންބަރުން އެ ކަްނކަމަކީ ސީރިޔަސް މަްއސަލަތަކެްއގެ ގޮުތގަ، މަިތވާ ކަްނތައްތައް. އެހެންވީމާވަގުތުަތކުަގއި ކުރި

އަުޅަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެިރ ، ޖެހޭ ބައްލަވަން. އެހެންވީމާއެބަގޮތެްއަގއި މި ކޮމިޓީން  ޞަނަގަިއގެން، ާޚއް

 ިއ،ށް ސީިރަޔސް ނޯޓެއްަގއި ބައްަލވަމިފަދަ ަކންތައްތަކުަގއި ވަރަ ،ށް އާދޭހާއެކު ދަންނަވަންމުޤައްރިރަށް ހަމަ ވަރަ

އަިދ ހަމަ އެހެނިހެން ކަންކަން އެފަދަ މުއައްސަސާަތއް  މި ިއމްތިޔާޒުގެ ކަންތައްތަކާ އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ

 ން. ޝުކުރިއްޔާ. ހާޒިރުކޮށްގެން ުސވާލުކޮްށގެން ނަމަވެސް ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގެ ހުކަންތަްއތައް އަުޅގަނޑު މަޖިލީ ބޭފުޅުން ތި ހުށަހެޅުއްވި ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. ަހމަ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ތި

ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން ެމއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލޭނީވާހަކަދައްަކިއގެން ކިހާވަރެްއގެ، ކޮންކަ ސާރައީ

މަޝްވަރާކޮށްލަިއގެން ތިކަމަށް، މިހިސާބުން އަޅުގަނޑުެމންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ތި ބާވަތުގެ މައްސަލަެއްއ 

ތުުރ ހުށަހެޅިގެން ނޫނީ ތި ބާވަތުގެ ޝަކުވާެއއް އަިއސްފައި ނެތް. މިއަދުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ނިންމާ އި

ިއ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ވާހަކަ ކޮންމެވެްސ ވަރަކަްށ ތިލަެވގެން ިމ ޓުގެ ތެޭރގަމިނެ 5ވަގުުތަގއި ހުުޅވާލި 

އައިސްަފއި މި ވާހަކަ މި ހުށަހެޅުނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީންކޮށްދެން ތިއިން އެްއވެްސ މެންބަރެއްގެ އިމްތިާޔުޒެގ 

އެކަން ބަރާބަރަށް ކަންތައްތަެކއްަގއި އެްއވެްސ ކަހަލަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ ފަސްޖެހުމެއްނެތި 

 ނޑު ބަލާނަން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއަޅުގަ، އެ ޔަޤީންކަންދެން. އެހެންވީމާ، ކުރިއަްށގެންދާނެކަން. އެހެންީވމާ

ތޯ ބަލާފައި ތިކަާމ އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އްކުރިއަށްގެންެދވެން ޮއތީ ކިހިނެ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް

 ޝާހިދަށް ފުރުޞަތު. هللا ވެްސ ގޮތެއް ނިންމާނަން. ޢަބްދުމަޝްވަރާކޮށްލާފައި ކޮންމެ 

 

  ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގައި މަޖިީލހުގެ މެންބަރުން އިމްތިޔާޒާ އި މުބީން އެ ހުށަހެޅުއްވި މަްއސަލަ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު

ގޮތުން  ވަނަ ގާނޫނުގައި އޮންނާނެ 'ހައްޔަރުކުރުން'. އެ މާއްދާަގިއ ބުނެފައި އޮންނަ 12ނެ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އޮންނާ

މު ތަނެއްަގއި ބަލައި ފާސްކޮށްގެންުނވާނޭ. އްއާ އި ުނވަތަ އެނޫން ގޮަތކަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގަޔަްށ އަތްލަ

ނަމަ  ޖެހިއްޖެލަތުގަިއ ބަލަިއ ފާސްކުރަންހާއެފަދަ  ،މަނަ ނަމަވެސް، އޭނާގެ ަމއްޗަށް ިޖނާޢީ ކުށެއްެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ

މު ަތނެއްަގއި މެންބަރަކު ބަލައި އްއާ މިގޮތަށް  -ެރވިދާނެެއވެ. )ނ(އިޙްތިރާމާއެކު އެ މެންބަރަުކ ބަލައި ފާސްކު

ކަމަކަށް މެދު އެފަދަ  މިންވަރަށް އެފަދަ މެންބަރަކާ ނެތި ޔަޤީންކުެރވޭއްނަމަ އެކަން ކުރަްނވާނީ ޝައްކެ  ރާފާސްކު

ދޭތެރޭ  ލީހުގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކާބާރާތުން މިކަން އޮްއވާ މަޖިއިމިހާ ސާފު ، ހުމަތުކުރެވޭނަމައެވެ. އެހެްނީވމާތު

ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާކަން ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެގންނެވީމަ މިއީ ސީރިޔަްސ  އެނޫން

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރްއޔާ. ، ޅުގަނޑަށް ވެސް ފެނޭ. އެެހންވީމާއަ މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ބަލަން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ންބަރުން އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުްނ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިީއ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެ

ޭރގަިއ އަހަރު ތެ 3ކަންތައްތަްއ ހިނގަމުންދަނީ. މި  އަޅުގަނޑު ވެސް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. މިީއ މިއަދަުކ ނޫން މި

މޫނުތަކެއް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަލަށް ހޮވިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުން  ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ އާ 

އެނގޭނެ  ފަހަރު ކުރާއިރު ތިން ،ގަންަނވާ ކަމަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ހަމަ ރެޔަކު ދެފަހަރުއެނިގވަަޑއިނު

އެކަުކކަން ވެސް. މިއީ އަުޅގަނޑަށް ވެސް ދިމާވެފައި ހުރި ކަމެއް. ވަކި މީހަކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ވެްސ 

ރަށް ބޮޑު ސީރިޔަސް މަްއސަލައެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވްސ ވަ، މާވެފައި ހުރި ކަމެއް. އެހެްނވީމާދި

ޓަކައި. ދެން ުހްއޓުވަިއގެން އަޅުގަނޑުމެން މަގުމަތީ މި ދަނީ އަޅުގަނުޑމެން ދާން ބޭނުންވާ ދިމާލަކަށް ދިއުމަށް

ސަލައެްއ ބަލަން މި ޖެހެނީ. ޓުރެފިކް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެްނ ނަމަވެސް މައް ށް ކޮން ކަންތައްތައްތަެކއްތޯއިތުރަ

ޑުމެން ިމ ުޅގަނޗެްކކުރާ ުއސޫލުން އަ މު މީހުން އެއްއާ ގޮތަށް  ކިންގ ެއ އުސޫލު އޮންނަނެތް. ހަމަ ޓްރެފި

އޮތް. އަުޅގަނޑު . އަުޅގަނުޑގެ ހުށަެހޅުމެއް އެބަ ދަނީ. މިީއ ޙަޤީަޤތުގަިއ ވަރަށް ސީރިޔަްސ މަްއސަލައެއްޗެކްކުރަމުން

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް މި ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 

 ްތ ސާުފކޮށްދީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތަެކއް ފެށުން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަންަތއްތައް އޮންނަ ގޮ

ރާތުން އަޅުގަނޑުމެްނ އިމްތިޔާޒުަތކަކީ ކޮަބއިކަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ފަ

އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން. ކޮންމެވެސް އެއް ، ން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެ

 ބޫުލުކރަން. ޤަދުކުރަްއާވނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ބޭފުޅަކު މިކަމަށް ތާއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ކުރީަގއި ވެސް ދަންނަވާލިހެން އަޅުގަނޑުމެްނ ކޮމިޓީން ނިންމާ އޮންނަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ

ައއީ.  ތިލަެވގެން މިއަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ  ުޓގެ ެތރޭގައިމިނެ 5 ހުސްވަގުުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ހުޅުވާލި

މެން ާތއީދުކޮށްގެން ަމއްސަލަެއްއ ބޫލެއްނުކުަރން މިއީ އަުޅގަނޑުޤަކަ މި ދެކެވެނީ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ވާހަ

ގެން ފުރަތަމަ ާވހަކަދައްަކއި ނެވި މަްއސަލަ އަޅުގަނޑު ރަީއސާގޮތެއްހެން. އެހެންނަމަވެސް، ތި ގެން ނިންމަންވާ

ެއ ، ނެ ކަންތައްތަުކގައި. އެހެންވީމާވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން... ނޫނޭ. ރައީސާ ވެސް، މަޖިލީހުގެ ރަީއސާ

ގަނޑު އެހިސާުބން ކުރިއަށްގެންދާނެ ވާހަަކ ޔަޤީންކޮށް އަުރވަމުން ައޅުގަނޑު މިއަުދގެ ޖަލްސާ ވާހަކަ އަޅު 

  ންމާލަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ނި

_____________________ 

 




