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  މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 އި ގަ އްވުުނއިރުބޭ އިމްތިޔާޒް ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުެމއް މިމިއަދު  ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. އާދެ!`. 

ގެ ން މަޖިލީހުމިަވގުތަކު ނެްތ. ރައްޔިތު އްރިުރގެ ނައިބަކު ޤައްރިރަާކއި މުޤަމު އިއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓގަ 

ުކ ގެ ނައިބަ އްރިރުކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއގައި ވެސް މުޤައްރިރަާކއި މުޤަމި ބުނަނީ  އިވަނަ މާއްދާގަ 120 ގެގަާވއިދު

 ގެ ކޮމިޓީ  ނެވެ.ޔަތުންމީހުން އިންތިޚާބުކުރެވޭނީ އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ައޣްލަބިއް 2 . އެހުންނަންވާނެއެވެ

 ގެ އްރިރު ނީ މުޤަޔަުތ އަދާކުރާމަްސއޫލިއް މުޤައްރިރުގެ  އެ ކޮމިޓީގެ  ލަތުގައިޙާ ވެވެން ނެތްހާޒިރު  އްރިރަކަށްމުޤަ

ޅުގަނޑު އަހެޅުމަށް ގެ ނަން ހުށައްރިރުގެ ނައިބެއް ރަކާއި ައދި މުޤައްރިއާދެ! އެހެންކަމުން މި ކޮމިޓީގެ މުޤަ. ނައިބެވެ

ން ނައްރިުރގެ ވެސް މުޤަ އްރިރެއްގެ މުޤަކޮމިޓީރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިހާރު ތިއްެބވި މެންބަ އިކޮމިޓީގަ

 ހުޅުާވލަން އިނގޭތޯ.  އީދުކުރުމަށްއަިދ އެކަމަށް ތާ ވެސް ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވާ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ރަޝީދު ޔާމިންهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

 ން. ރަކަށް ޙަސައްރިއަދި ނައިބު މުޤަ ރިފާޢުهللا ޢަބްދު ރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެ އްރިރަކަށްއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މުޤަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް 

ލުުމގެ ކޮށް ތާއީދުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެ ހު އިްނމެގަދެއެދުނީ  ާޔ. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތަކަށްޝުކުރިއް

 ގޮތުން. 

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒު އިދާރީ

 އި ހުށަހަޅުއްވާފަ ޔާމީން ،ގޮތަށްއްވާފަިއވާ މިހާރު މި ހުށަހަޅު އެހެންވީމާ، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމުން އަޅުގަނޑަށް

 އްރިެރއްގެ ކޮމިޓީގެ މުޤަ ވަނީ މި  އިާޔމީން ހުށަހަޅުއްވާފަهللا ވެލިދޫ ާދއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މި ވަނީ އިނގޭތޯ.

މާވަުށ އްރިރެްއގެ ގޮތުަގއި އަދި ނައިބު މުޤަ  ރިފާޢު ކަމުގައިهللا މެންބަރު ޢަބްދުނު ދެކުނު ދާިއރާގެ މާފަން ގޮތުަގއި

މި ވަީނ  އިނަންފުޅަށް ތާއީދުކުރަްއވާފަ 2މި ގެ ނަންފުޅު އިނގޭތޯ. އަޒްހާން ފަހުމީރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ދާއި

 2މި ނަންފުޅަށް ވޯޓަށް އަހާލާނަން.  2، އަޅުގަނޑު މި . އެހެންވީމާައޙްމަދު ޝިޔާމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ނައިފަރު

އެހެންވީާމ،  އާދެ!ދެއްވާ.  މަްއޗަށް ނަްނގަވާ ވޯޓު އަތް ނަންފުޅު އެްއކޮށް އިނގޭތޯ ިމ ވޯޓަށް އަހާލަނީ. އެހެްނވީމާ، 

ނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މި ވަނީ މާފަން އިޮހވިފަ އްރިެރްއެގ ގޮތުަގއިއިމްތިޔާޒް ކޮމިީޓގެ މުޤަ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މި ވަނީ  އިހޮވިފަ އިއްރިރެއްގެ ގޮތުގަ އަދި ނައިބު މުޤަ ރިފާޢުهللا ޢަބްދުމެންބަރު 
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ވާލުކޮށްލާނަން. ރިފާޢުއާ ޙަهللا ޢަބްދުއަުޅގަނުޑ ޗެއަރ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޒްހާން ފަހުމީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ދެ! ތި އާ ަމށް މަރުޙަބާ.ބައްދަލުވުއިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީެގ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން، މި ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  `.

ާހ ތީ ތި ހުރިބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން އަޅުގަނޑަށް މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމުގެ ޒިންމާ ޙަާވލުކޮށްދެއްވީ

ން ބެްއގެ ގޮތުއަުޅގަނުޑގެ މުޤަްއރިރުގެ ނައި އިއަދާކުރަން. އަދި ެއއާެއކީގަ  ރުބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

ށް މަރުޙަބާ  މަނިކުފާނަެދއްވި ކަމަށް ޓަަކއި އެހޮވައިވުނުކަމަށް، ފަޙުމީ ހޮމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒްހާން 

ންނު އްެބވީ މާފަވަަޑއިގެން ތިވެ ޒިރުީޓއަށް ހާރު ދަންނަވަން. މިވަގުތު ކޮމިކުނަވައި އަދި ތި ބޭފުޅުންނަށް ޝުދަން

ބަުރ އިރާގެ މެންދާރިފާޢު، މިލަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު، ނިލަންދޫ هللا ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ޙުމީ، ފަ  އަޒްހާންޚަލީލް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދުهللا ޢަބްދު

ރު ބައިރާގެ މެންދާޔާމީން، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު، މުލަކު هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ީވ  2018ޗް ރމަ 16ގޮުތގައި މި އޮީތ  މިަވގުތު ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަެއއްގެ  އިބްރާހީމް ނަޞީރު. މި ކޮމިޓީއަށް

އިރާެގ ހެންވޭރު ދާ ކަމުގަިއ މެދު ްއގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެންބަރުންދުވަހުގެ ޭރގަނުޑގެ ަވގުތެ ހުކުރު

އަދި  ޙްއްމަދު ޞާލިރު އިބްރާހީމް މުޙައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

މަޢުލޫމާތު  ިއވާކަމުގެންގެ ހައްޔަރަށް ގެންދެވިފައިން މުޙައްމަދު ފުލުހުރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސަމަތިވެރި ދާއި

ންތައްަތއް ިޅގެން ކަގު މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމުގެ ނަިއބަށް ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރްސެގ ފަރާތުން އަންގާފައިވާ އެންެގވުމާ

ލަން. ރ ހުުޅވާލޯގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެޭހގޮތުން ތި ބޭފުޅުންނާ މަްޝަވރާކޮށްލުން. މިހާހިސާބުން އަުޅގަނޑު ފް ކުރިއަށް

އިރާެގ . ވެލިދޫ ދާއާދެ! ޚަލީލް ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ ރު ޚަލީލް. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އާދެ! ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

 މެންބަރު ޔާމީން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ރަޝީދު ން ޔާމިهللا  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ

ޤައްރިރު. މަރުޙަާބ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ިއނގޭތޯ ދެ ބޭފުޅުންނަށް، އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ މު

. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިަރށް

ވަނީ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުން ހާރުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ހުށަހެޅިފައި މިހިރަ މައްސަލަތަކުަގއި ހިމެނޭ ބައެއް



3 

 

ދޫކޮށްލާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގަިއ ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެން 

އިތޯ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްގަ  ހުރީ، އިއެބަ ކިހިނެްއތޯ ހައްޔަރަށް ގެނެވިފަ  ވެސް ބަލާ ވެސް ކޮންމެ މައްސަަލއެއް އަބަދު

، އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ކު ދޫކޮށްލައިފިޔަްސ. އެހެންވީމާއެ މެންބަރަލޫމާތުތައް ސާފުކުރެވޭ އެ މަޢު

ހައްޔަރުގައިޯތ ލީ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުން. އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ މިހާރު އަށް ލިޔެގެން މިކަމާ ބެހޭ ތަފްޞީސަރވިސް 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ެރވުނު ތާރީޚުތަކަކާ، މި ހުރިހާ ހައްޔަރުކު ދުވަހަކާއި ވުނުނޫނީ ދޫކޮށްލެ

 ހުށަހަޅަން. އަޅުގަނޑު ސަރވިްސއަށް ސިޓީައކުން ދެންނެވުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު.

 

 ދެއްެކވުން:ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫޤު ވާހަކަ

ދި ރިރަށާއި އަޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން މުޤައް އާދެ!

 މީގެ ފައްދަން.އުނައިބު މުޤައްރިރަށް. އެާއއެްއޮކށް އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީ މި ބާއްވާ މަޤުޞަދާ ދޭތެރޭ ހަމަ ސުވާލު 

 އެކަާމ  ކޮމިޓީންމި ،ލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް ވަީނ ހައްޔަރުކުެރވިފަ. އެހެންނަމަވެސްކުރިން ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި

 ވެލިދޫ ްއކޮށް އަދިއެއްކޮށް ފާހަގަކުރަން. އަދި އެާއއެ އެްއވެސް ވަަރކަށް އަޅާެލވިފަިއ ނުވާކަން އަޅުގަނޑު ހިތާމައާ

 ނުން އެބޭމަށް އަޅުގަނޑު ިއތުރުކޮށްލަން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމީން އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅު

ކުރާ ން ބޭނުންޚާއްޞަކޮށް ސާފު ބޯފެން އަދި ނިދަ .ދޭތޯމުންބޭފުޅުންނަށް ލިބެންވާ އިމްތިާޔޒްތައް ރަނގަޅަށް ލިބެ

ނުޑ ެވްސ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ ވެްސ ފާހަގަާވގޮތަށް ސިޓީަގއި ހިމެނިއްޖެ ވަޞީލަތްތަްއ ހުރީ ކިހިނެއްޯތ އެ

 ރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ޝުކުރިއްާޔ. ތާއީދުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މާވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޒްހާން. 

 

 އަޒްހާން ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން:އަްޙމަދު މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ރިރަކަްށ  ތަހުނިޔާ ަދންނަވަން މުޤައްފުރަތަމަ ވެސް ައޅުގަނޑު މުޤައްރިރަށް ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އެްނމެ

އްވި އެ ހުށަހެޅު ޔާމީންގެهللا އެދުނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ހޮވުނީތީވެ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތަށް މި 

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޚަލީލް. هللا ބަރު ޢަބްދުއާދެ! ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެން

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަން.  ވެސް ދަންނަބޮޑަށް މަރުޙަބާ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. އަދި މުޤައްރިާރއި ނައިުބ މުޤައްރިރަށް ވަރަށް ވަރަށް

 .ކުރަންދުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީ ހުދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

މެން އަޅުގަނޑު އަރަނީ މިހާރު ކޮމިޓީއަށް އައިއްސަ މި އޮތް މައްސަލައަްށ ބަލާއިރުއެާއއެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ހިތަށް

ގައިތޯ. މެއްހަލަ ތުހުތަބޮޑަށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުން މި ހައްޔަރުކުރެވުނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ. ޮކންކަ އެންމެ

ޖެްއާޔ އެއް އަތުެވއްޝަކުވާ ނޫނިއްާޔ ފަހުން އިތުރު ކަންތަކެއް ިހނގާފައި ހުރެއްޖެްއޔާ  އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އޭގެ 

ވީޯތ ިއވާން ފޮރުބޭފުޅުން އަރަިއެގން އުޅޭ ފަ ެވސް ކޮމިޓީއަށް އޮންނާނެ. އެެހންވީމާ، އެ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އަބަދު

ނގެ ންނޭކަށް ކަކަމައޭެގ ފަހުގެ  ކަކީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީސް ބޭލީތޯ. މި ވާހަކަތަ ނޫނިއްޔާ ލަިއގެން ހުރި ގަމީ 

ރާތުން އިލާގެ ފަެއއިން މެންބަރެްއގެ ަފރާތުން ނޫނިއްޔާ އެއިން މެްނބަރެއްގެ އާ  ،ވެގެންދާނީ. ދެން އެހެންނަމަެވސް

ލުމަކީ ެއކަން ބެ ވަނީިވއްޔާށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ނޫނިއްޔާ އެހެންގޮަތކުން ނަމަވެސް މި ކޮމިޓީއާ ހިސާބަށް މައްސަލަ ހު

ން ެއ އިރެތެޒުތަުކގެ ށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާއެްއކޮށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކަށް ވެގެންވާނެ. އެކަމަކު ެއއާ މު ކަމަންމުހި

 ކަމަށް ކަމެއްތެރިހައްޔަރުކުރެިވއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ޭއގެ ތަފުޞީލު ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ހަމަ ބޭނުން ކުމެންބަރަ

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުެރވޭ. ެއހެންވީމާ، އެ މިްނވަރު އޮތުމަށް އަުޅގަނޑަށް ީހަވނީ ކޮމިޓީގެ މަޤުޞަދު

 ،ސްއެހެންނަމަވެ ހާސިލުވެގެންދާހެން. ެއްއގޮތަަކށް ވެސް މަރުޒޫުޤ ވިދާުޅވި އެްއޗެއް ނަފީކުރުުމގެ ބޭނުމަުކ ނޫން.

  އިލީ ިއނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.މި ދަންނަވަ ގޮތް އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެްނ ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އިންނަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް 

ންތަްއތަކާއި މިކަންކަން ބޮޑަްށ އޮންނަނީ މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި މިކަންކަން. ެއހެންނަމަވެސް، ޖަލުގެ ކަ ކޮމިޓީގައި މި

، ޓުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާއުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭ ުޅގަނޑުމެން މެންޑޭޓުން ބޭރުގައި ޤަ އޮންނަނީ އަ މި

އަޒުހާން ފަހުީމ  ޔާމީން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްަވއިދެންމެ ޚަލީލު ވެސް އެ ފާހަގަކޮށްލިހެން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ހުށަހެޅުމަށް އެ ާތއީދުކުަރއްވާ އަދި ަހމަ ޚަލީލު ވެސް ތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމެއް އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ށް އެއަ

އަްށ ަސސްމޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވި ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުމަކީވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. އާދެ! ޔާމީން 
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ބޭފުޅުންެގ ހައްަޔރުކުރެވުނު މަްއސަލަިއގެ  3ްނ މި މޭޒުްނ ސިޓީއަކުން ދަންަނވަިއގެއަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ

މަޢުލޫމާތުތައް މި ކޮމިޓީއަށް ލިޔުމުން ހޯދުން. އެގޮތުން ހައްޔަރުކުރެވުނު ަވގުތަާކިއ، ހައްޔަރުކުެރވުނީ ކޮން 

 ޅުގަނޑު، ިމ ހުށަހެޅުމަށް އަކޮަބއިޯތ ބަލައިލުން. އެހެންވީމާ ކަމާއި އަދި ިމހާރުގެ ސްޓޭޓަސްައކީ ތުހުމަތެއްގައި

އިނގޭތޯ. އަތް ަމއްޗަށް ނަންގަވާލަދެްއވުން އެދެން.  ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. އެހެްނީވމާ، ވޯޓަށް ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާލަން

 ރިޓީ ވޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ލިބި، މެޖޯހުށަހެޅިމި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ުޝކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. އަުޅގަނޑުެމން 

، އިުތރު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަނޑުމެން މިހިސާބުން ޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އެހެްނވީމާްށ ބޮކަމަށް ވަރަ ދެއްވި

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ކޮމިޓީގެ މި ކޮމިޓީ ނިންމާލާނަން. ދެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ

 ުޝކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.  ނަން ވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް.ވަންޏާމުން ގޮވާލާ އިތުރު ބައްދަލުވުެމއް ބާްއވަްނޖެހޭ ކަމަށް
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