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 { ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެްނބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ާއއި   ކޮމިޓީ  ޖުޑިޝިއަރީ  މި   241އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  ައޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  ޖޮއިންޓް  ކޮިމޓީެގ 

ކޮމިޓީެގ   ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީެގ،  މި  މަސައްކަތުެގ    2ފެށީ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިއަދުެގ  އާދެ!  ބައްދަލުުވންޮގތުަގ.  ވަނަ 

ހިމެނެނީ   މި  ޮގތުަގއި  އެޖެންޑާެގ  ރިކަވަރީ  ޮގތުަގއި،  އެސެޓް  ުގޅިެގން  މަްއސަލައާ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ 

އެންޓި ޖެނަރަލްެގ  -ކޮމިޝަނުންނާއި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޚިދުމަތާއި  ފުލުހުންެގ  ދިވެހި  ކޮމިޝަނުންނާއި  ކޮރަޕްޝަން 

ތި ވަޑައިެގން  ކޮމިޓީއަށް  ވަުގތު  މި  ަމސައްކަތް.  ދިރާސާކުރުމުެގ  ސިޓީތަކެއް  ފޮނުއްވާފައިވާ  އްބެިވ  އޮފީހުން 

ހުޅަނުގމެންބަރުންނަކީ   ލަޠީފް  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ހެންވޭރު  ދާއިރާެގ   ،ޙަސަން  އިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ 

ސިރާޖުމެންބަރު   ދާއިރާެގ  ، މޫސާ  ޢަބްދުެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ވެލިދޫ  އުތުރު ، ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު  ހެންވޭރު 

ޝަހީމް هللا ޢަބްދުެމންބަރު    އިްއޒަތްތެރިކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ  ، އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުމެންބަރު    އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

  ިއއްޒަތްތެރި ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ  ، ޙުސައިން ޝަހީމްމެންބަރު    އިްއޒަތްތެރިހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ  ، ޢަބްދުލްޙަކީމް

މޫސާ މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ، ޢަބްދުލްޣަފޫރު  އުތުރު  ޢަބްދު  ތްތެރިިއއްޒަަގލޮޅު  ީއވާ  ދާއިރާެގ  ، هللاމެންބަރު  ހުޅުދޫ 

އަދި އަޅުަގނޑު،    އާދަމް ޝަރީފްމެންބަރު    އިްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ    މަޑުްއވަރި، އިލްޔާސް ލަބީބުމެންބަރު    އިްއޒަތްތެރި

 ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ައިއއިރުަގއި. ާއދެ!  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކު ބަދަލުކޮށްލުމުެގ މަސައްކަތެއް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުންވަނީ ކުރަްއވާފަ. ެއީއ  

ރައްޔިތުންެގ   ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ  ކޮމިޓީަގއި  މެންބަރު،  ކުރީަގއި  ކޮމިޓީެގ  އަދި  ރައީސް  ނައިބު  ަގލޮޅު  މަޖިލީހުެގ 

ޢަބްދު  ިއއްޒަތްތެރި  އުތުރު އީވާ  މެންބަރު  ޙިސާން    هللاދާއިރާެގ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތުޅާދޫ  ބަދަލުަގއި 

ެއދިފަ. އެމް.ޑީ.ޕީންވަނީ  ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުމަށް  ކޮމިޓީެގ    ޙުސައިން  މިއަދުެގ  ެއޮގތުެގމަތީން  އެހެންވީމާ، 

ޢަބް ީއވާ  ބަިއވެރިަވޑަިއަގންނަވާނީ  ތި  هللاދުބައްދަލުވުމުަގއި  މަޢުލޫމާތު  އެ  އާދެ!  ޙުސައިން.  ޙިސާން  ބަދަލުަގއި  ެގ 

ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވާލާނަން  އަޅުަގނޑު  ހިއްސާކުރުމަށްފަހުަގއި  ބޭފުޅުންނާއި 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ   ކޯޕަރޭޝަން،  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  އެންޑް  މާކެޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ 

ޔާނާތާއި ވަްއކަމުެގ ަމއްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި މިނިވަން ޚި

ސްޓޭޓް   ިމނިސްޓަރުންނާއި  މެންބަރުންނާއި  ޚިދުމަތްތަކުެގ  ސަލާމަތީ  މެންބަރުންނާއި  މުއައްސަސާތަކުެގ 

ައއްސަސާތަކުަގއި މިހާރުވެސް މަސަްއކަތް ކުރަްއވަމުންެގންދަވާ  މިނިސްޓަރުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާަގ އާިއ މިނިވަން މު

ހިސާބާއި އަދި އެ މައްސަލަތަްއ   ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތައް ޮގސްފަިއވާ  ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް 
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ސިޓީތަކެއް ފޮނުވާފަ. ކުރިއަށް ނުޮގސް ލަސްވާ ސަބަބު ސާފުކުރުމަށް މި ކޮމިޓީެގ އެދުމަށް ނިންމުމުެގ މަތީންވާނީ  

ނިންމު ނިންމެވި  އޭރުަގިއ  ކޮމިޓީން  އެ  އެއީ  އިތުރުކޮށްލާފަވާނީ  އަނެއްކާ ސިޓީެގ  ފަހުން  އެ މުއަޅުަގނޑުމެން  ަގއި 

މުއައްސަސާތަކުެގ   ދެންނެވި  މި  ހިމެނުނު،  ކުރީަގއި  އެީއ  ފޮނުއްެވވިއިރުަގއި  ސިޓީތައް  ފޮނުއްވެިވއިރުަގިއ،  ސިޓީ 

މު އެ  ކުރިން  ެއ  ކުރިއަށް،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިއްސާކުރުމަކަށް  ނަންތަކެއް  މީހުންެގ  ނިސްބަތްވި  ައްއސަސާތަކަށް 

ސިޓީަގއި ލިޔެފައި ނެތުމުން އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވާފައި ދެވަނަ ސިޓީއެއް ވެސް ފޮނުވާފައިވާނީ. އެީއ މިހާރުެގ ެއ  

އަދި އިތުރުން  ފަރާތްތަކުެގ  މެންބަރުން،  ނިސްބަތްާވ  މުއައްސަސާތަކަށް  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  ެވސް  ކުރީަގއި   

ފޮނުވާ އެކުަގިއ  ނަންތަކާއި  ބޭފުޅުންެގ  ނިންމާފައިނިސްބަތްވެަވޑަިއެގންނެވި  ކޮމިޓީަގއި  އެއީ   ވެސް   ދެއްވުމަށް. 

ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ޖަވާބު  މީެގ  އެބަވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފޮނުވުމާއެކުަގއި  އެޮގތަށް  އެހެންވީާމ،  އޮތްޮގތް. 

ފަ އެންޓިސަރވިސްެގ  އަދި  ވެސް  ފަރާތުން  ޖެނަރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ވެސް،  ކޮމިޝަނުެގ  -ރާތުން  ކޮރަޕްޝަން 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  ދެން  ފޮނުވާފަ.  ފަރާތުން  ކޮމިޝަންެގ  ރިކަަވރީ  އެސެޓް  ފަރާތުންނާއި 

ހި މި  ވެސް  މަޢުލޫމާތުަގއި  ހިއްސާކުރަްއވާފަިއވާ  ފަރާތްޕުޅުން  ޖޮއިންޓްޖެނަރަލްެގ    މި   މެނެނީ 

ހަމަ  ދެން  ފާހަަގކުރައްވާފައިވޭ.  ދަ   އިންވެސްޓިޭގޝަނެއްކަން  މިހާތަނަށް  ބަެއއް  ޢުއެއާެއކުަގއި  އުފުލިފައިވާ  ވާ 

ފަރާތްތަކެްއެގ   އެދިފައިވާ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ތަޙުޤީޤު  އަދި  ހިއްސާކުރަްއވާފަ.  އެބައޮތް  ވެސް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުެގ 

ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި  އާއި  ތް އެ ސިޓީަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަ. ދެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް ވާހަކަ ެވސް އެބައޮ

މައްސަލަ މި  މަޢުލޫމާތަކީ  ދެއްވާފައިވާ  މި   އާކޮމިޝަނުން  ވާތީެވ  އިންވެސްޓިޭގޝަނަކަށް  ޖޮއިންޓް  މި  ުގޅިެގން 

ފުރިހަ މީަގއި  ކަމަށް  ކޮމިޝަނުން  ރިކަވަރީ  ެއސެޓް  ުގޅިެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މައްސަލައާ  މަޢުލޫމާތު  މަ 

ރިކަވަރީ   އެސެޓް  ދެން  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވަނީ.  ސިޓީަގއި  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ވާހަކަ  ެއ  އެހެންވީމާ،  ހިއްސާކުރާނީ. 

މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ. އެސެޓް މި  ކޮމިޝަންެގ ސިޓީަގއި އެބަ ހުރި  

ކޮ ހިމެނޭތީއާއެކުަގިއ  ރިކަވަރީ  އިންވެސްޓިޭގޝަންތަކެއް  އޮންޮގއިންގ  މި  ފާހަަގކުރަްއވާ  އެބަ  ސިޓީަގއި  މިޝަންެގ 

ހިފަހައްޓަ އެބައިސިއްރު  މުހިންމުކަން  ކޮމިޓީދެއްވުުމެގ  އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރައްވާފަ.  މިކަން   ެގއޮތް  މެންބަރުން 

މުހިންމު. ދެން އެސެޓް ރިކަވަރީ ފަރާތުން އެބަ  ސަމާލުވެަވޑަިއަގތުން  ފާކޮމިޝަންެގ  ބަެއއް ކަންކަން    ހަަގކުރަްއވާ 

ސިޓީަގިއ  އަ ބޭފުޅުން  އެ  އާދެ!  މަޢުލޫމާތު  އެދިފައިާވ  ސިޓީތަކުަގއި  އޮތް  ހަވާލާދީފައި  ދަންނަވާލާނަން.  ޅުަގނޑު 

ވާހަކަތަ  ބަެއއް  ސިއްރު   އްފާހަަގކުރެްއވި  އަދި  ހިއްސާކޮށްލާނަން.  ވާހަކަތަކެްއެގ    ެގއަޅުަގނޑު  ނުހިމެނޭ  ތެރޭަގިއ 

ިމ  ފޮނުވީމެވެ.  ސިޓީއާެއކު  މި  މަޢުލޫމާތު  އެދިފައިވާ  ސިޓީތަކުަގއި  ހަވާލާދީފައިވާ  އަޅުަގނޑު.  ދެކޭތީ  ޮގތުަގއި 

މަޢުލޫމާ ލިބުނުކަމުެގ  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް  ފަރާތްތަކަކީ ލިސްޓުަގއި  ހިމަނާފައިވާ  ލިބިެގން  ތު 
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އެ ފަރާތްތަކެްއެގ ަމއްޗަށް ިއތުރަށް ތަޙުޤީޤެއް ހިންުގމަށްފަހު މެނުވީ ޖިނާޢީ ތުހުމަތެއް އުފުލަންޖެހޭ ނުވަތަ މަދަނީ 

ވަެމވެ. ެއ  އް ކަމުަގއި ކަނޑަނޭޅޭނެ ފަރާތްތަކެއް ކަމުަގއި ދަންނަތަކެދަޢުވާއެއް އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއްކަން، ފަރާތް

މަޢުލޫމާތަށް   ލިބުނު  ތަޙުޤީޤުން  ކުރެވުނު  މިހާތަނަށް  މައްސަލައިަގއި  މި  އަދި  ފާހަަގކުރެވޭ.  ޮގތުަގއި  އެްއކަމެްއެގ 

ފަރާތެްއ   ަވކި  ފަރާތްތަކާއި  ނެތް  ފުރުޞަތު  ުއފުލުމުެގ  ދަޢުވާެއއް  އެއްެވސް  މަދަނީ  ނުވަތަ  ޖިނާޢީ  ބަލާއިރު 

މި ލިސްޓުަގއި ހިމެނިފައިނުވާނެކަމުަގއި ދަންނަވަމެވެ. އެ ބޭފުޅުން އެބަ ފާހަަގކުރޭ.   ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތް ފަރާތްތައް

ދެން އަދި ތަޙުޤީޤު ހިނަގމުންދާޮގތާމެދު ކޮންމެހެން އެނެގން މުހިންމު ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުުމެގ ޮގތުން އެބަ  

ތުހުމަތު ކުރެވޭ   ެއއީ  ފަރުދެއް ނުވަތަ ޝަޚުސެއް  ތުހުމަތުކުރެޭވ  ފާހަަގކުރަްއވާ  ކަނޑައަޅާޮގތާއި  ކަުމަގއި  ފަރާތެއް 

ޮގތް   ތަރުތީބުކުރެވޭ  މި  ތިޔަ  ފަރާތްތައް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ފެންނާތީ  ކަމުަގއި  މުހިންމު  އޮތުން  އެނިގފައި  މަޖިލީހަށް 

ހިއްސާކު ބޭފުޅުން    ރެވި،ސިޓީަގއި  އުސޫލުތަކެއް  މި  ެއ  ދޭޮގތްތަކުެގ  ޕްރިއޮރިޓީ  ބެލުމުަގއި  މައްސަލަތައް 

ޮގތްތަކަކާިއ،   މާކްސްދޭނެ  ހުރި.  އެބަ  ހިއްސާކޮށްފައި  ބޭފުޅުން  އެ  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ކަނޑައަޅާފަިއވޭ. 

ބެލެވެންޖެހެނީ. އެއީ ެއ  އެ  މަްއސަލަ އެންމެ ޓޮޕަށް މި އަންނަނީ ޚާއްސަ މައްސަލަެއއް ޮގތުަގއި    އެކިހިނެއްވީމަކަން  

ކަށް ޓަކައި މި ހުރި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަދި ހެކި ލިބިފަިއ  މުއައްސަސާތަކުެގ މީހުން ތަމްސީލު ކުރާ މަޤާމުތަ

ކުރަނީ،   ތަރުތީބު  މީހުން  އެ  ބަލާފައި  މިންވަރުތަކަށް  އެނޭގ  ސްޓޭޓްމަންޓްސްތަކުން  ބޭންކު  ޮގތްތަކާއި  ހުރި 

އެމް.އެމް ލިސްޓު  ދެންނެވި  މި  ހިްއސާކޮށްފައި  ކޮމިޓީއާ  އޮތީ  ދެން  ކަންތައްތަްއ.  .ޕީ.އާރު.ސީެގ  އިސްފަސްކުރުުމެގ 

މުއައްސަސާތަްއ   ދެންނެވި  މި  ބަޔާންކޮށް،  ކަމަށް  ފަރާތްތައް  ހިނަގމުންދާ  ތަޙުޤީޤު  މިހާރު  މައްސަލަިއަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީަގއި އެދުނު ޚާއްޞަ ސްޕެސިފިކް މުައއްސަސާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޭއރުަގއި އެ ުމއައްސަސާތަކަށް  

ވެސް ދެމިތިބި މީހުނެްގ ލިސްޓެއް އޮތީ ދީފަ. އޭެގތެރޭަގއި އެބަ އޮތް ޖުމުލަ   ފަރާތްތަކާއި އަދި މިހާރުވި  ނިސްބަތް

ފަރާތެްއެގ ނަން އެބަޮއތް ހިމަނާފައި އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު އެ ހުރިހާ ނަންތަކެްއ މީަގއި ނުދަންނަވާނަން މި    281

މެ ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ބޭނުމުަގ.  ހިފެހެއްޓުމުެގ  ސިއްރު  ޓަކައި،  ސަބަބަށް  މި  ދެންނެވި  ހުޅުވާލަން  ންބަރުންނަށް 

މައްސަލައާ ުގޅިެގން ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތެްއ. އާދެ! ޭއެގކުރީަގއި އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީެގ އަޅުަގނޑު  

  އިންނެވުމާެއކުަގއި އަދި އެ هللا މި ދެންނެވި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން ސުވޮޕްކުރުމުެގ ކަންތަކާއި ުގޅިެގން ީއވާ ޢަބްދު

 އަށް ފުރުޞަތެއް އަރުަވން.ކަމަނާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ަގލޮޅު
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ތަންކޮޅެްއ    އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިންތި. އަޅުަގނޑު، އަޅުަގނޑުެގ މަސައްކަތް މި ވަުގތަށް ދެން ޮގތުން  ކަންދިމާކުރި 

އިހަށް   އަޅުަގނޑު  ފެންނާތީ  ކަމަށް  އަޅުަގނޑު  ކޮީމޓީ  241ބުރަވެދާނެ  އެހެންނަމަވެސް،  ވަކިވީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ން 

ހިންގާ    241ބޭނުން   މި  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް  މި  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  މަސައްކަތާއި  ަމއިަގނޑު  ކޮމިޓީެގ 

މަސައްކަތު ބޭނުން. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ބަލަން  އަޅުަގނޑު  އަހައްމިްއޔަތުކަމެއްދީެގން  ޚާއްޞަ  އަޅުަގނޑު  ަގއި 

އަޅުަގނޑު ޤަޞްދުކުރަނީ އިންތިެގ އިޒުނައާެއކު އަޅުަގނޑު ވީވަރަކުން މި ކޮމިޓީަގއި ބަިއވެރިވާން. ދެން ވޯޓިންގ  

ވީހާެވސް  ބޭނުން  ައޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ކަންނޭނެގ.  ނޯންނާނެ  މަޝްވަރާަގިއ    ރައިޓްސްެއއް  ވަރަކަށް 

ރިސެސް އިން ދެން އަލުން   ސްަގއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލި  17  ބައިވެރިވާން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މޭ

ކޮމިޓީން ެއ    241ަގއި. އަޅުަގނޑު ޤަޞްދު ކުރަނީ މި ކޮމިޓީެގ މި މަސަްއކަތާއި    17  މޭއަނބުރާ ބައްދަލުވާނީ  

ރިޓީ މަސައްކަތް  ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއާއި ުގޅިެގން ހިންާގ މަސައްކަތާއި ެއއީ ޕްރިއޯހިންާގ، ރަީއސް ނަޝީދަށް ދިން  

ޕްރިއޯ މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ަވުގތު  މި  އަޅުަގނޑު  ބަލާނަމޭ. ޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގިއ  މަސަްއކަތެްއ  ރިޓީ 

ށް މި ދުވަސްަވރު. ވާހަކަައކީ ހަމަ ކުއްލި  އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި ކޮމިޓީ ވަރަށް އެލަރޓްަގއި ތިއްބެވުމަ

ކުއްލިއަށް ބައްދަލުވުމަށް ޮގވާލިޔަސް ަވޑަިއެގންނެޭވވަރުަގ. ައދި އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  

ށް  ަގއި އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް ހުޅުވާއިރު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ރިޕޯޓެއް އެޖެންޑާ ކުރެވޭނެ ވަރަ  17  ރިޕޯޓެއް މޭ

މި  ވިޔަސް  ރޯދަމަސް  ބޭނުންވީ.  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ެގންޮގސްދެއްުވމަށް.  މަސައްކަތްކޮށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތަށް އަހައްިމއްޔަތުކަެމއް ދެްއވާ، އެޓެންޑް ކޮށްދެއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ    ންެގކޮމިޓީެގ މެންބަރުهللا. ކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއާދެ! ޝު

އެ ރިކުއެސްޓް ކުރެްއވި ޮގތަށް ކޮމިޓީެގ ވޯޓިންގ ރައިޓްސްތަކުަގިއ، ވޯޓިންގ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ބަިއވެރިނުެވވޭ ެއ  ޮގތަށް.    ކަންކަމުަގއި  ޮގތަށް  ލިބޭނެ  ފުރުޞަތު  އެ  ފާޅުކުރެްއވުމަށް  ޚިޔާލުފުޅު  އެހެންނަމަވެސް، 

ވަނީނަމަ ެއޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދާނަން.   ށްޮގތަކަށް ތި ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަ  ނެކަމަނާއަށް ބަިއވެރިެވވޭ

ރީ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ވެސް  އަޑީޝިމީެގ ކުރީަގއި ވެސް ކޮމިޓީތަކުަގއި އެޮގތަށް މަސަްއކަތް ކުރަމުންެގންދޭ. ޖު

އެޮގތަށް ެގންދެވުނު. އެހެން ބައެއް ކޮމިޓީތަކުަގއި ެވސް ެގންދޭ. އެހެންވީމާ، އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ 

ށް އަޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަށް ކުރިައށް ެގންދާނަން. އިޢުތިރާޟެއް އޮތް ކަމަކަށް ފާހަަގެއއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަ
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އަޅުަގނޑުމެން   ުގޅިެގން  މައްސަލަާއ  ސިޓީތަކުެގ  ވަނީ  މި  ހުޅުވާލާފައި  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  އާދެ!  ނިންމީ. 

 . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު.އްޢަމަލުކުރާނެ ޮގތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ޖޮއިން މި  މިހާރު  ެވސް ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރީަގިއ  އެީއ  ނަާގފަ.  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  އެބައޮތް  ކޮމިޓީަގއި  ޓް 

މަސައްކަތް   ޮގތުން  ުގޅޭ  މަސަްއކަތާއި  ޕެންޑްރައިްވެގ  އޮތް  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ 

ވަހު އަޅުަގނޑުމެން މި ދޭ. ދެން ކުރީ ދު  ކުރުމަށް. ދެން އެ ކޮމިޓީން ވެސް މިހާރު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އެބަ

އައީމަ މަޢުލޫމާތު  މި  މައްސަލަ  މި  ނިންމީ  ކޮމިޓީން  މަޢުލޫމާތު    ޖޮއިންޓް  މިހާރު  ދެން  ކޮމިޓީން.  މައި  ހޯދަން 

މި  މައި ކޮމިޓީއަށް  މަޢުލޫމާތާއެކީ އަޅުަގނޑުެމންެގ  ލިބުނު  މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް،  ލިބިއްޖެ. ދެން އެހެންވީމާ، 

އެއްކޮށްފައި މަޢުލޫމާތެ މަޢުލޫމާތު  ހުރިހާ  ހުރި  މިކަމުެގ  ޭއެގ،  ދިރާސާކޮށްފައި  އެްއކޮށްފައި  ހުރި    އް  ފެންނަން 

ރެކޮ ސަބްމެކަންތަކާއި  އެ  ެގނެސްދިނުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  މައި  ެގންދި  ންޑޭޝަނާެއކީ  އަޅުަގނޑު  އުކޮމިޓީއަށް  މަށް 

މިކަމާ ބޭފުޅެއްެގ    ހުށަހަޅަން. އަދި އެ ސަބް ކޮމިޓީަގއި  ިއނިއްޔާމުން އެ  ބޭފުޅަކު  މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ އެްއވެސް 

ޭއެގ   ތިބިއްޔާމުން  ބޭފުޅުންތަކެއް  ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތު  އެއީ  އަދަދެއްެގ.  ތިބި  އެ  ބޭފުޅަކު،  އެހެން  ބަދަލުަގއި 

ޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އެހެން ކޮމިޓީން ބަދަލުކުރުމަށް ވެސް އައެ  ބަދަލުަގއި މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން އެ ބޭފުޅުންެގ ނަން  

 ތިބިއްޔާމުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

އެ   ލަބީބު  އިލްޔާސް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  މި  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި    ހުށަހެޅި ޝުކުރިއްޔާ 

ލިބުނު  ކޮމިޓީއަށް  ެއއީ  ސުވާލެއް.  އެބައޮތް  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ކޮިމޓީ ވިދާޅުވޭ.  އެބަ  މުޤައްރިރު  ވާހަކަ  އެްއވެސް  މަޢުލޫމާތުތަކެއްެގ  އަޅުަގނޑަކަށް  ައޅުަގނޑު.  މެންބަރެއް  ެގ 

މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ. ސިއްރުކޮންތޯ ެގންދަން ބޭނުންވަނީ. ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް މުޤައްރިރުެގ އަތުަގއި ބަހައްޓަަވިއެގން،  

ެގންދަ ޮގތްތަކަށްތޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަ  ން ވަކި  ނޫނިއްޔާ  ހިއްސާކޮށްެގން  ށްބޭނުންވަނީ.  ތޯ. ެގންދަން  ވެސް 
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާނުާވއެއް ނޭނިގ ހަމަގައިމުެވސް އަޅުަގނޑަށް ވާނުާވއެއް ނޭނެގ ކޮމެންޓުކުރަން ވެސް ވަރަށް  

އުނދަޫގ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ސާފުކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު ބޭނުން މި މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑަށް އެނެގން ވެސް.  

 ، ދަންނަވާލީ. މާއެހެންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

އިލްޔާސް ލަބީބު އެ ހުށަހެޅުްއވި ޮގތަށް މި މަސައްކަތް  އަދި    އިލްޔާސް ލަބީބުއަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން ދެންމެ  

އެ   ނިހާދު  ދެން  ެގންދަން.  މައްސަލަ  ކޮމިޓީން  ސަބް  އޮތް  އުފައްދާފައި  ކުރިން  ެއއީ  ެގންދަން.  ކުރިއަށް 

 ދާއިރާގެ  ވިލިނިގލިއިންނެވި  ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ޮގތުަގއި  އެ  ތާއީދުކުރެްއވި ޮގތަށް. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު  

ބަދަލުަގއި ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ެއ ެގ  ޙުސައިން ސަޢުދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  

 ދެްއވުމަށް އެ ސަބް ކޮމިޓީަގ. ޝުކުރިްއޔާ. ކޮމިޓީަގއި ހިމަނުްއވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެ ހުށަހެޅުއްވީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. މެއްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ހުށަހެޅުއާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްިވ ބަދަލަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކު ހުށަހެޅުމެއް އާދެ!  ބަދަލުކުރެްއވުމަށް  މެންބަރަކު  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  އެ  ހުށަހެޅުމެއް  އެހެންުވމާއެކު  ރިްއޔާ. 

ތާއީދު   ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްިވ  އެ  ދެންމެ  ދަންނަވާލާނަން  ވޯޓަކަށް  އަޅުަގނޑު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީވެ، 

ހެޅުނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާންެގ ވޯޓު ފިޔަވާ ދެން ލިބިފައިވުމާެއކުަގ. އާދެ! މި ސަބް ކޮމިޓީއަށް ނަން ހުށަ

. ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ ިއއްތިފާޤުން އެ ފާސްވީ ވޯޓު ދެވެން  ސްޓެއިން ކުރެްއވީބްއެއާދެ!  ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ  
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ެއޮގތަށް ފާސްވީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ ުމޤައްރިރަކަށް ވޯޓެއްނުލެވޭ.  ައޅުަގނޑު  ، ޙިސާން ޙުސައިން  ތިބި މީހުންެގ. 

އަޅުަގނޑު މިހާރު އިދާރީ ބޭފުޅުން އަރިހުަގއި  .  ސަބް ކޮމިޓީގައި، ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާނީ

ވި ހުރިހާ ސިޓީތަކެއް ހިއްސާކޮށްލަދެއްވުމަށް. ދެން އެ އް މި ދަންނަވާލީ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެ މުއައްސަސާތަކުން ފޮނު

ސް އެދިވަޑައިެގންފައިާވޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމެުގ މުހިންމު ކަމަށް ޓަކައި މުއައްސަސާތަކުން ވެ

 ން.ލައަޅުަގނޑުމެން މި ތަނުަގއި ެއ ދިރާސާކޮށް ބަލާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

ދަންނަވާލަން. ދެންމެ އިލްޔާސް ލަބީބު އެ ހުށަހެޅުްއވި ޮގތަށް އެ މަސަްއކަތް  ކަމެްއެގ ވާހަކަ    އަޅުަގނޑު ެވސް ދެ

ެއއީ   އައްސަވާދެްއވުމަށް.  ވޯޓަކަށް  މުޤައްރިރު  ފެނޭ  އަޅުަގނޑަށް  ނިންމަން  ނިންމުމެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުމަށް 

ވެސް ނިންމި ނިންމުމެއް އެބައޮތް. އެްއކަމެއް. ދެވަނަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ވެސް ނުފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި  

ސިއްރު  ހުރި  ތެރެއިން  މަޢުލޫމާތުތަކުެގ  ހުރި  ލިބިފައި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ވެސް.  ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ  ެއޮގތަށް  އަދި 

ކޮމިޓީން  ދެން  ފޮނުވީ.  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  މަޢުލޫމާތު  ހުރި  ލިބިފައި  ކުރީަގިއ  އެއީ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް 

ބައްލަވަންީވއޭ އެތާނަގިއ    ެގމެން ނިންމީ ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑު އެއްޗެްއ  ހުރިހާ  ހަމަ  ަވޑަިއެގން  ބޭފުޅަކު ވެސް  ކޮންމެ 

ެއއީއިެގންތިއްބަވަ  އޭރު    އެ  .  ޮގތަށް  ނުެގންދެވޭ  ެއއްޗެހި  އެ  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ހިމެނޭ  ކޮމިޓީަގއި  ސަބް 

ކޮށްދެއްވަން. އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މުޤައްރިރު ެއޮގތަށް އެކަން  ހަމަޖެހިފައި އޮތީ. ހަމަ އެ ުއސޫލުން މީަގިއ ވެސް ޢަމަލު

. އޭެގ މާނައަކީ ކޮމިޓީ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވަންޏާ މެންބަރުން  ކޮށްދެއްވަން

ބަލަން   އެ  ވަޑަިއަގތީމަ،  ތަނަކަށް  ހުރި  ދެންއުސޫލަކުން  އޮންނަމަޢުލޫމާތު  ަވކި ލިބޭ    އެއީ  ހެދުން.  ޮގތް  ނެ 

ވެސް.   މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ  ކޮމިޓީެގ  ހަމަ  ތަފާތުނުކޮށް  ކޮމިޓީ   241މެންބަރެއް  ޖުޑީޝިއަރީ  މި  ައދި  ކޮމިޓީއާ 

ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ކުރީެގ މަޢުލޫމާތު އެ ބަލަން އޮތް އުސޫލުން މި މަޢުލޫމާތު ވެސް ބެލޭނެ 

 ރަން. ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އެ ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ. ޝުކުރިއްޔާ.   ޮގތަކަށް ެއކަން ކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ
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އަޅުަގނޑު ވެސް ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ މިއީ ވަރަށް ސެންސިޓިވް ވާހަކަ މި 

ދައްކަނީ އިނޭގތޯ. ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން މި އެްއޗެްއ ލީކްކޮށްލީމަ ވާހެނެއް ނޫން މުޖުތަމަޢު ތެރޭަގިއ މިކަން ވެެގން  

ޓްރޯލް ޮއވެެގން ެއ ކުރާ ބޭފުޅުންނާ އެްއކޮށް ަމޝްވަރާކުރެިވެގން ނޫނީ މި ދާނީކީ. އެހެންވީާމ، ސީދާ ކޮމިޓީެގ ކޮން

އެްއޗިހިތައް ބޭރުެވެގން ޮގސްެގންނުވާނެ. މީހުންެގ ދިރިއުޅުމާއި އެ މީހުންެގ މުޅި ލައިފާ ުގޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަްއ  

 މިއީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ޙަސަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން ކުރީެގ ސަބް ކޮމިޓީެގ، ޖޮއިންޓް ސަބް  

މަސައްކަތެއް.   ކުރަމުންދިޔަ  އޭރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމާފައި  އޮންނާނީ  ނިންމުން  އެ  ޯވކްކުރިއިރުަގއި  ކޮމިޓީެގ 

މަސަ  ކުރަްއވަމުން އެއް  ކަންތައް  އެ  ދިރާސާކުރަމުން،  މަޢުލޫމާތުތައް  ބައެއް  ހުރި  ޕެންޑްރައިްވަގިއ  މި  އްކަތަކީ 

ެގންދެވީ. އަދި ެއ ނިންމުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި ވެސް ނިންމާފައި އޮތީ. މި ދެ ކޮމިޓީެގ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  

ނޑުމެން ވެސް މަނާވެެގންވީ ެއއިން އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ވެސް އެ ތަނަށް ވަޑަިއެގން ބެއްލެވޭނެކަން. އަދި އަޅުަގ

ނިންމުމެްއ ނިންމައިެގން ކުރިއަށް ެގންދިޔައީ. އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް   މެންތަނުން ބޭރުކުރުން ވެސް. ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑު

ހުށަހެޅުްއވިހުށަހެޅުއެނގި  އިލްޔާސް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ދެން،  ކޮމިޓީއަށް  ިގަވޑަިއަގންނަވާނެ.  ސަބް  މެއް 

ވެސް   އެކަން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ފަރާތެއްވާ  ހުރި  އިންޓަރެސްޓް  އޮފް  ކޮންފްލިކްޓް  މަޢުލޫމާތުެގ  މި  ފޮނުއްަވވާ 

ޮގތެއް ނިންމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނަން. އާދެ! މި ސިޓީތަކުެގ މައްސަލައިަގިއ   އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ، އެ ކަމާމެދު 

ަވޑަިއަގތީ.  އެދިފަހުަގއި މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަށް، މަިއ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް އެ    ރުމަށްސަބް ކޮމިޓީެގ ދިރާސާތައްކު

ޭމެގ ނިޔަލަށް ޑެޑްލައިނެއް. ދެން،    17ފާހަަގކުރެއްިވ ޑޭޓެއް ވެސް  هللا ކުރީަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

އަޅު  ދެން،  އެހެންނަމަވެސް  ޑޭޓެއް.  ވަކި  ހުށަނާޅުްއވާ  އެޮގތަށް  އިލްޔާސް  މަސައްކަތްކުރާނީ  ަގނޑުމެން 

ބޭފުޅެއްތޯ  އަވަސްމިނެއްަގއި ކޮން  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ދެންމެ  އާދެ! ؟ ކުރެވޭތޯ. 

ކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ވަނީ އިލްޔާސްެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްފަ. ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އެްއވެސް ބޭފުޅަ 

ކަމެއް. ެއހެންވީމާ، އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ނިންމީ. އެންމެ    ްއވާއިޢުތިރާޟުކުރަ

ދެއްތޯ ވެސް  ؟ ރަނަގޅު  ަވުގތު  މި  ބައްލަވާލަން  ބޭފުޅުން  ތި  ސިޓީތައް  ދެންނެވި  މި  ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  ދެން، 

ބައް ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާހިސާބުން  ަގސްހިއްސާކޮށްލަދޭނަން.  ނިންމާލަން  ބޭފުޅުން ތުދަލުވުން  ތި  ކުރަނީ. 
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ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޮތް  ކަމެއް  އެފަދަ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ނެތް  ކަެމއް  އެްއވެސް  ބޭނުންފުޅުާވ  ފާހަަގކުރަްއވަން 

 އިޝާރާތެއް ކޮށްލައިދެްއވުން އެދެން. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ... 
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