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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން  ..ފެށޭ ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި ނުވޭ(  )ކޮމިޓީގެ  

، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުޒަރީރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

އިމްތިޔާޒް އަޅުގަނޑު  އަދި  ޙުސައިން  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު،  އަޅުގަނޑުމެންގެ    މޫސާ  ފަހުމީ. 

ރައްޔިތުންގެ   ރައީސް  މަޖިލީސްގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑިޝަރީ  މި  މަސައްކަތަކީ  އޮތް  މިއަދު  އެޖެންޑާއަށް 

މަޖިލީސްގެ ދެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފޮނުއްވެވި ދެ ސިޓީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވަވާފައި އެބަވޭ. އެ ދެ  

)ވަގުތުކޮ ފޮނުވާފައިވާ  ސިޓީ،  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ސިޓީ.  ފޮނުއްވެވި  ސިރާޖު  މޫސާ  ޅަކަށްފަހު( 

ސިޓީފުޅަކީ އެ ޒާތުގެ ސިޓީފުޅެއް ނޫންކަމަށް އޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑު އޭގެ ތެރެއިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު  

ދަންނަވައިލާނަން.   ވެސް  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ސިޓީ  އަތްޕުޅުގައިވާނެ  ފޮނުއްވެވި  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ސިޓީ  އަނެއް 

ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން. މިއީ ލައިވްކޮށް ދާ ކޮންފަރެންސަކަށްވާތީވެ މި އަޅުގަނޑު އެ ސިޓީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  

ހަމައެކަނި  އިޒުނައާއެކުގައި މެނުވީ އެ ސިއްރު ހާމައެއް ނުކުރާނަން. އެހެންވީމާ، މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ  

ރައީސް   ރައީސް،  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ސިޓީ.  ފޮނުއްވަވާފައިވާ  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ޕަބްލިކް   އެންޑް  މާކެޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  ދަންނަވަން.  ދަންނަވަން،  ސަލާމަށްފަހު  ވެދުން  ނަޝީދަށް،  މުޙައްމަދު 

.ސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގޮތް  ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު

ނޭނގޭގޮތަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  

އްޔިތުން ވޯޓުދެއްވައި ރައްޔިތުންގެ  އާއި އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރުގެ ވަޢުދަކަށް ވީހިނދު، އަދި އަޅުގަނޑަށް ރަ

ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑު  ވީހިނދު، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ  މައްސަލަ    މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު އިންތިޚާބުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބަކަށް 

ޢާއްމު   އެކަމުގައި  މައްސަލަތަކަކީ  މީހުންގެ  މަރާލާފައިވާ  ނޭނގޭގޮތަށް  ގޮތް  މީހުންނާއި،  ގެއްލުވާލާފައިވާ  އާއި 

ޝަރީޢަތްތައް   އަދި  އުފުއްލެވުމާއި،  ދަޢުވާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވީހިނދު،  މައްސަލަތަކަކަށް  ހިމެނޭ  މަޞްލަޙަތު 

ރައްޔިތުންނާ މަޢުލޫމާތު  މައްސަލަތައް  ހިނގާގޮތުގެ  އެ  އަދި  ހިނދު،  ޤަބޫލުކުރެވޭ  މަދުކަމަށް  ހިއްސާކުރެއްވުން  އި 

އެ   ހިސާބާއި  މިހާރު ގޮސްފައިވާ  މަސައްކަތް  ބެއްލެވުމުގެ  މައްސަލަތައް  އެ  ހިސާބު ސާފުނުވާތީ  ގޮސްފައިވާ  މިހާރު 

ލަސް ހިންގެވުން  ޝަރީޢަތް  ނުވަތަ  އުފުއްލެވުން  ދަޢުވާ  ބެއްލެވުމާއި،  ސަބަބުތަކާއި،  މައްސަލަތައް  ހުރި  ވުމަށް 

މެދުގައި   މައްސަލަތަކާ  އެ  ފަދައިން  ނެރެވޭނޭ  ނަތީޖާ  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  ހިފޭ  އިތުބާރު  ނެތި  ނުފޫޒެއް 

ޢަމަލުކުރެއްވުން، ޢަމަލުކުރެވެމުންދޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ މިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބައްލަވައިދެއްވުމަށް  
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މުޢިއްޒު،  2020މެއި    23ވެ.  އެދި ދެންނެވީމެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  . މިއީ  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ. އިއްޒަތްތެރި 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. ދެން އަނެއް ސިޓީއަކީ ވެސް ހަމަ މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ސިޓީއެއް.  

އެއްކޮށް މެނުވީ.  އެހެންނަމަވެސް، އެ ސިޓީ އަޅުގަނޑު ނުއެއް ދަންނަވަން. އެ މެންބަރުގެ އިޒުނައާ  އީ އިއްޒަތްތެރި 

ފޮނުވާފައި   ދެ ކޮމިޓީއަކަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެބައޮތް  ދެ ސިޓީ ވެސް  މި  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  ދެން 

ށް މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީއަށް ވެސް ފޮނުވާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑަ  241ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ރައީސް. އެއީ  

އަޅުގަނޑުމެންގެ   ދެން  ކޮމިޓީއަށް.  ޖުޑިޝަރީ  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ފޮނުވާފައިވޭ.  ވެސް  ސިޓީ  ދެ  ހަމަ  ލިބޭ. 

މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން މި ކޮމިޓީން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުން  

ބޭނުން މި  ދެނެގަންނަން  އެއާއެކުގައި  މި  ހަމަ  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން   241ވަނީ.  ފޮނުވިފައިވާތީއާއެކުގައި  ކޮމިޓީއަށް 

ކިހިނަކުންތޯ މަސައްކަތްކުރާނީ  ކިހިނަކުންތޯ؟ ދެން  މުޢާމަލާތްކުރާނީ  ކޮމިޓީއާ  ކުރާނީ؟ އެ  އެއްގޮތް  ؟ ކިހިނެއްތޯ 

މަސައްކަތާއިގެން މި  އޮތީ  ދާން  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންގެ  ކޮންގޮތަކުންތޯ  ތި  މިކަމުގައި  އެހެންވީމާ،   .

މަޝްވަރާކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ. ދެން ހަމަ އެއާއެކުގައި އަދި ދަންނަވާލަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ރިޔާސީ  

ކޮމިޓީގެ   މި  ނޫނީ  ތެރެއިން  މެންޑޭޓުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަސައްކަތަކީ  ކޮމިޝަންގެ 

ޑޭޓުގެ ތެރެއިން ހަމަ ގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލެން އޮތް ޒާތުގެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ  މެން

ބެއްލެވުމަށްފަހު   ކޮމިޝަނެއް. އެ މައްސަލަތައް  ޤަރާރަކުން އުފައްދާ  ކޮމިޝަނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި  ރިޔާސީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ސީދާ  އެއީ  ރިޕޯޓްކުރައްވަނީ  އޮވޭ.  އެހެންނަމަވެސް  ގާނޫނެއް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ށް. 

ގާނޫނެއް.   ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ  އުސޫލުތަކެއް  ޢާއްމު  ބެހޭގޮތުން  މަސައްކަތާ  ކޮމިޝަންތައް  ރިޔާސީ  ޢާއްމުކޮށް 

އޮވޭ. އެއީ ރިޔާސީ  އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮވޭ އެއް ދައުރު ނޫނިއްޔާ ހަމަ ގައިމު ވެސް މި ދައުރު  

ކޮމިޝަނުން އެބަޖެހޭ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުނުތާ އެއް އަހަރާއި ތިން މަސް  

ފާއިތުވީމާ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ކޮމިޝަނަކުން ފޮނުވަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް.  

ފޮ ރިޕޯޓު މިހާރު  ހަނދާންވާ ގޮތުގައި މިހާރު ގޮއްސި. ދެން  އެ  އަޅުގަނޑު  ނުއްވަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މުއްދަތު 

ހޯއްދެވުމުގެ   ރިޕޯޓު  މި  އެހެންވީމާ،  ނޭނގެ.  ކަމެއް  ނުފޮނުއްވާ  ކަމެއް  ފޮނުވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

މި ކޮމިޓީއަށް ކުރެވިދާނެ. އެ މަސައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަތުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ  މަސައްކަތް 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ސާފުކޮށްލާނީ މި ދެންނެވި ރިޕޯޓުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ރިޔާސީ ދެ ކޮމިޝަނުން ވެސް  

ބެލުމުގެ ރި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް  މި  އާއި  މައްސަލަ  ބެލުމަށް. އެއީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ  ޔާސީ  ފޮނުވާފައިވޭތޯ 

މީހުންގެ   ގެއްލުވާލާފައިވާ  އަދި  މީހުންނާ  މަރާލާފައިވާ  ގޮތަށް  ގޮތްނޭނގޭ  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ކޮމިޝަނާ 
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މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ މި ރިޔާސީ ކޮމިޝަން. މި ދެ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުތައް ފޮނުއްވާފައިވޭތޯ މާލީ އަހަރު ނިމުމުން  

ކަން ސާފުކޮށްލެވިދާނެ. އަދި ރިޕޯޓުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރާސާ ވެސް  އެ ގާނޫނުގައި އެ ބުނެފައިވާ މުއްދަތަށް އެ

ހުޅުވައިލާއިރުގައި   ފުރުޞަތު  ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ކޮށްލެވިދާނެ. 

އަޅުގަނޑު ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާ  މި  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  ދެންނެވި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސުވާލު  މެންނަށް 

އެއް   ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ފާހަގަކޮށްލަން. އެއީ  އަޅުގަނޑު  ވާކަން  މުއައްސަސާތަކެއް  ސާފުކޮށްލެވޭނެ  ކަންކަން 

ބާރުވެރިކަން   ގާނޫނީ  ތަޙުޤީޤުތައް ހިނގާ ގޮތްތައް ބެއްލެވުމުގެ  އޮންނާނެ  ބޭފުޅަކީ. އަދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް 

ކަންތައްތައް  ވެސް. އެހެންވީ މެދުވެރިވެގެން ބެއްލެވުމުގެ  މާ، ތަޙުޤީޤުތައް ހިނގާ ގޮތްތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެ ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން ވެސް  

މަ އެ  ބަލަމުންދާއިރެއްގައި  މައްސަލައެއް  ޚާއްޞަ  ސީދާ  ވަކި  ތެރެއަށް  މެންޑޭޓުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އްސަލައަކާ 

ކަންކަން   ގުޅުންހުރި  މައްސަލައަކާ  ވަކި  ބަލަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވިޔަސް  މުއައްސަސާއެއް  ދައުލަތުގެ  ފޯލްނުވާ 

ކަ އެ  ންކަން  ސާފުކުރެއްވުމަށް ޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން ވެސް ހަމަ އެ މުއައްސަސާއަކަށް ދަންނަވައިގެން 

މަޖިލީހުގައިވޭ.   ރައްޔިތުންގެ  ޢަމަލުކުރައްވާފައި  އެގޮތަށް  މިހާތަނަށް  ކުރެވޭ.  ވެސް  ސަމަން  އަދި  ސާފުކުރެވިދާނެ. 

ތެރޭގައި ސީދާ ނުހިމެނޭ ތަނެއް ކަމުގައި   މެންޑޭޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޕޮލިސް ސަރވިސްއަކީ މި  އެހެންވީމާ، މޯލްޑިވްސް 

އަޅުގަ ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަންކަން  ވިޔަސް  ސާފުކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ބަލަމުންދާ  ނޑުމެން 

ހޯމް   އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ލިބިގެންވޭ.  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  މި  އިޚުތިޔާރު  ދެންނެވުމުގެ  ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް 

މެންނަށް ކަންކަން  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވެސް މި ދެންނެވި ގޮތުން އަޅުގަނޑު-މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް އަދި އެންޓި

މެން އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ފުރުޞަތު  ސާފުކުރެވިދާނެ.  އަޅުގަނޑު  މައްސަހުބަރުންނަށް  ދެ  މި  އާ  ލަ ޅުވާލަން 

ހަމަ  ންނެވިޔަސް.  މިހެން ދެ  ކެއް ދެ މައްސަލައެކޭ އަޅުގަނޑުއި ދާދި އެއްވައްތަރުގެ މައްސަލަތަގުޅިގެން. ޙަޤީޤަތުގަ

ދެ ވާހަކަފުޅެއް އެބަ އޮތް އެއް ސިޓީގައި ތަފާތު ކަމެއް    ،އެހެންނަމަވެސް  ތަކާ ގުޅިގެން ގެ އެއް މައްސަލައެއް ޒާތު 

އެއީއަންނަ ދެންނެވި  .  ސި  މި  އެހެންވީމާ،  ޓީ ސިއްރު  އަޅު  އިއްޒަތްތެރިގައި.  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ގަނޑު 

ދެމުންދާނަން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް ޞަގަނޑު ފުރުޅުއަ  ނަން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށްލާހުޅުވައި ތު 

 ސަން.ސަން ލަޠީފް. ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޙައެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 
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ގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ތުފެންނަ ގޮ  ށްއަޅުގަނޑަ  ،އްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

ދާރާއަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ދެ ސިޓީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު  މަޖިލީހުގެ އި  ،ވާފައި އޮތްއްބަލަން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނު

އެއީ    އްސަލަރާޖު ފޮނުއްވާފައި އޮތް މައަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މޫސާ ސިރާޖު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސި 

ފާހަގަކުރައް ކަންކަމެއް  ވަކި  އޭގައި  އެބައިން  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ސިޓީއެއްދެން  ސިއްރު  އެ  ދެން  އޭގެ  ވާފަ.  ވީމަ 

 އެ ކަންކަމާ  ށް އަޅުގަނޑު ނުދާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އޭގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި ހުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ކަތަފްޞީލަ

މަސައްކަތް ބަލަން  ކުރަން  ގުޅޭ  މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އޮންނަންޏާ  ކޮމިޓީއެއް  ވަކި  ސީދާ 

ކަށް ޔަޤީނެއް ނޫން  އެއީ މުޢިއްޒު ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ. މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑަ  ލަ ވާނެ. ދެން އޮތް މައްސަގޫއުނދަ

ކަމެއް ބެލޭނެ  ކޮމިޓީން  ދެން   މި  ކަމެއް.  އަ  ނުބެލޭނެ  ޔަޤީއެހެންނަމަވެސް،  މަޖިލީހުޅުގަނޑަށް  މިކަން  ން  ން 

އެކަމާ   ކުރަންޖެހޭ ޝައްކެ  ކަމެއް.  އަޅުގަނޑު  މަޖިލީހުން  އްދޭތެރޭ  ނުކުރަން.  ސިޓީގައިހަމަ    ދެ  ދެ   އެ    އޮތް 

އެއީ    ،ވެސްމަނައެހެން  . ދެމްމައްސަލައެއްދެ  އަވަހަށް ބަލާ ނިންމަންޖެހޭ    މައްސަލަ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައި

ކުރާނީ އެހެ މި ކޮމިއެކަން  ހިތަށްއެ ސުވާލު   ންތޯ ން ކޮމިޓީއަކުޓީންތޯ ނުވަތަ  އަޅުގަނޑު  މިހާރަކަށް   އޮތީމަ  އަރަނީ 

މާއި  ކަކަން  ކުރެއްވޭނެދެއްވާ އެކި ކޮމިޓީތަކުން  ފުޅުލަފާ  ބަލް އެރައައިސް ބައެއް ފަހަރު މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނަ

އޭގެވޭއްނުކުރެ ކަންކަން  ގޮތަށްތެރެ   ނެ  އެނގޭ  އެހެއިން  އިންނަ  ވެސް  . އަޅުގަނޑު  ކޮމިޓީއަކަށް  ލަފައެއް    އޭގެން 

އޮދެއްވާފަ އެބަ  އެހެއި  އައެއީ  ންވީމާ،  ތް.  އެ  ޅުގަނޑުމެންއެގޮތަށް  ރަނގަޅުލަފައަކަށް  ސިރާޖުގެ    ދުން  މޫސާ 

ސި އަނެއް  ބުރަވެވެނީ  ޓީސިޓީގައި.  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ނެތް.  މައްސަލައެއް  އަޅުގަނޑު  ތްތެރި  އިއްޒަގައި 

ވެސް   އޮ  241އްވިހެން  ކުރެ ފާހަގަތި  މުޤައްރިރު  އެބަ  ކޮމިޓީއަށް  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  ދެ ތް  ކޮމިޓީ،    މި 

ފޮނުވާފަ. އެހެ ކޮމިޓީއާމައްސަލަ  މުޤައްރިރާއި  ތަ އެކީގައި ނުވަ  ންވީމާ، އެ  މުޤައްރިރާ   އެ ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ  ދެ  މި 

މައްސަ   ންއްރިރުޤަމު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ  ދެން  ދައްކަވާލައްވާފައި    އޭގެ   ގޮތެއްގެންދާނެ    ކުރިއަށްލަ  ވާހަކަފުޅު 

އެ ކަހަލަ    ވެއްޖިއްޔާ ވެސް ނެގިދާނެ. ނޫނީ  ންޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިން ކޮމިޓީމިއްޖިއްންއިން ނިރެތެ

ގެންދެވިއްޖި އެހެންގޮތަކަށް  ފަސޭހަވާނެހެން.  މަސައްކަތްތަކެއްއްޔާ  ޑުބްލިކޭޓްވެގެން  ނޫނީ  ކޮމިޓީގައި     މި    ، ދާނެ. 

އިންނާތީއާ  241އަޅުގަނޑު   ވެސް  ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީގައި  މި  ބޭނުންވި  ފާހަގަކޮށްލަން  އިއްޒަތްތެރި  އެކީގައި  ގެ 

ހަމަ    މެންބަރުންނަށް މިރޭ  ސަލާމަތީޖެހި  8ދެންމެ  އޮތް  ބައްދަލުވުމެއްޚިދުމަތްތަކު  އިރި  ކޮމިޓީގެ  ދެން  ގެ  އެ  . 

ބައްދަލުވުމެއްބައްދަލުވުމަ ސިއްރު  މަޢާފުކު   ކީ  ބައެ  ، އްވާރަނޫން.  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ބައްދަވުމެއް.    އް ސިއްރު 

ވާހަކަ   ވާކަންކަމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް.  ހިފެހެއްޓޭ  ސިއްރު  އޭގެ  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން    ކަ ހަ އަޅުގަނޑު 

މަޢު  ވަރަށް  ދެއްކުމަށްފަހު މި ލޫމާބައިވަރު  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ނިންމާފަ.  ވަނީ  ހޯދަން  ތަންތަނުން  އެކިއެކި  ތު 
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ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މި ކޮމިޓީން އަނެއްކާ ޑުޕްލިކޭޓްވެގެން ހިނގައިދާނެ އެ މަސައްކަތްތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް  

މުޤައްރިރު ދެ  ދައްކަވާ  ންފެނޭ  އަޅުގަނ  ފައިވާހަކަފުޅު  ގޮތެއް  ހޯދަން.  ކުރިއަށްދާނެ  އަޅުގަނޑު  ޑުމެން  ވާހަކަ  އެ 

ބޭނުންވީ.   ދެފާހަގަކޮށްލަން  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ    އެހެންވީމާ،  އެއްކަމަކީ  މަޢުކަމެއް.  ހޯދާނެ  މައްސަލައިގެ  ލޫމާތު 

މުޤައްރިރު  މުޤައްރި  ކޮށްދެއްވުމަށް  ގޮތެއްގެ މަޝަވަރާއެއް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީގެ    ޤައްރިރާ ކޮމިޓީގެ މު  241ރު، މި 

ކަމަކީ ކައުއެ ޖެނަކީގައި. އަނެއް  ފޮނުއްވާފައި  ރަންސެލް  މުސާ ސިރާޖު  މެންބަރު  ބޭނުން  ލަފައެއް އަޅުގަނޑު  ލްގެ 

 އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.   ކަމެއްތޯ ބަލާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ގުޅޭގޮތުން. އެއީ މި ކޮމިޓީން ކުރެވިދާނެ އާއޮތް މައްސަލަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.  ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  އައިއްސަ    ނާޝުކުރިއްޔާ  ދެ  މި  ހަމައަށް  ވެސް އޮތް    ސިޓީއަކީ 

ންޑާ  މެންބަރުން، އެޖެ 65ބަރުން ވެސް ހޮވުމުގައި، ޚާއްޞަކޮށް މެން 85މަޖިލީހުގައި މި ތިބަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

ހޮވު  65،  19 ވަގަށް  މަމެންބަރުން  ފައިސާ،  ގެއްލިފައިވާ  އެއީ  ސަބަބު.  އެއް  ވޯޓުދިން  ރައްޔިތުން  ޓަކައި  ށް 

ފައިސާ މަރާލެވިފައިވާ    ނަގާފައިވާ  މީހުންނާއި  ގެއްލިފައިވާ  ހޯދައިދިއާއި  އިންސާފު  ޓަކައި  މީހުންނަށް  ނުމަށް 

ހެނީ. އެ  ޖެ މި ސިޓީގައި ދަންނަވަން މި    އަށް ނުދާތީވެ ކުރި   ތައްވީ ވަޢުދު. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް  އަޅުގަނޑުމެން

އާއިލާތަކަށް   އެ  ދިނުމަށް،  އިންސާފު  ލިބިދިނުމަށް.  ހޯދައި  އިންސާފު  ވެސް  ދައުލަތަށް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، 

ފޮނުއްވާފައިމި  ރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުލުޤަބޫ   ކޮމިޓީއާ   241އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އޮތް ސިޓީގައި   މުސާ ސިރާޖު 

އަޅުގަނޑުމަޝްވަރާއެކީގައި   ކޮމިޓީއަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ހޯދައިދިކުރެވިދާނެ.  އިންސާފު  ޓަކައި  މެންނަށް  ނުމަށް 

މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް    ބައިތޯ މައްސަލަ ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބަކީ،ކަންދަނީ ކިހިނެއްތޯ، ކޮ  ކުގައި އެ އްތަކަންތަ  ކުރާ

މިއަދު    ލިބޭ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާމުން  ލޫމާތު، އަޅުގަނޑަށް މަޢުއަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެހެންވީމާ،  ރިޕޯޓަކީ ކޮބައިތޯ.  

ޗެއަ  މައި ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ޕާޓީގެ ޤައުމީ ރޕަރސަނާސަރުކާރު ހިންގާ  ގެން  ށްކޮލުހަވާ    ޒިންމާއެއް ން މަޖިލީހު  އި އެ 

ރުކާރުގެ  ފައިވޭ. އަދި އެ ރިޕޯޓު ވެސް ރާއްޖޭގެ ސަވިލެވާ ލޫމާތެއް އެއްކޮށް، ރިޕޯޓެއް އެކުލަކަމާ ބެހޭ މަޢު  ވެސް އެ

ފަރާތްތަކާ ބެހޭ  މަޢުފައިރެވިހިއްސާކު  ކަމާ  ހުށަހަޅަނީ ވާކަމުގެ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ލިބޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ލޫމާތު 

ހެދިފައި  އަޅުގަނޑުމެ ހޯދުމަށް  ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ  އަދި  ކޮމިޝަނުން ވިޔަސް  މަރު  ފަރާތުން އެއީ  ކޮމިޓީގެ  މި  ން 
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ވި ކޮމިޝަނުން  ދަން  ޔަސްއޮތް  މި  މުއައްސަސާ އަދި  އެ  ނަވާ  ވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި  ރިޕޯޓެއް  އޮތް  ހެދިފައި  އިން 

 ޝުކުރިއްޔާ.ހޯދުމަށް. ރިޕޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  އިންނަނީއާދެ!  މި  ހުޅުވާލައިގެން  ފުރުޞަތު  މި  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ، ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކައެއް އޮތިއްޔާ އެކަން އަޑުއެހެމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

 މޫސާ ސިރާޖު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އިނގޭތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  މެން  އާދެ!  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ޙަބަ މުޤައްރިރު.  ފާހަގަކުރި  ރު  އެ  ލަޠީފް  ސަން 

ސް، މި ދެ މައްސަލަ  އަށް ވެ  241ކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް  ތާއީދުނުކުތާއަށް  

ގޮއްސަ  ވާހަކަ ދައްކައި   މާ އޮތު  ވެސް  އެއްގޮތަކީ ހަމަ އެކުގައި ދެ ކޮމިޓީން    ޓް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ޖޮއިންއެ    ގެން 

އަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް  ރިކު  މި އެތި ނަމަ ދެ ކޮމިޓީ މުޤައްރިރުން ވާހަކަ ދައްކާފައި  ކަށް ގެންދިއުން. އެހެން ނޫންކޮމިޓީއަ

ކުރުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ސިއްރު  ރާވާލުން. ޑަބަލްކޮށް މަސައްކަތްމެން  އަޅުގަނޑު

ސާފުކޮށްލަން ހަމަ  ކަންކަން  ބައެއް  ހަމަ  މީގައި  ހަމަ  ފޮނުވިޔަސް  އަޅުގަނޑު  ޖެހޭސިޓީއެއް  އެއީ  ޢާއްމު  . 

ސިޓީގައި ފާހަގަކުރިހެން މި ދެންނެވި ބޮޑެތި  އެ  ދެން ކަށް އަޅުގަނޑު ލަ ތެރޭގައި. މިސާ ރި އޭގެ ލޫމާތުތައް އެބަ ހުމަޢު

އުޅޭ އެއްބަޔަކު  ހަމަ  އިންވެސްޓިގޭޝަންގައި  ކުރެވެނީ  މި  ފާހަގަ  ހަމަ  މައްސަލަތަކެއްގައި  .  ތަން  ހުރިހާ 

ން  ށް ގޮސްގެއަލޫމާތުތައް ސާފުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ހަމަ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި މަޢު

  ފަހު ގެންދާނެ ގޮތެއް ރާވާލުމަށްރިއަށް  ގެން އެ މަސައްކަތް ކުކަދައްކައި ހަ ނޫނިއްޔާ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ދެ ކޮމިޓީން ވާ

ޙައަޅުގަނޑަ މެންބަރު  ހަމަ  ފެންނަނީ  ވެސް  ލަޠީފް  ށް  މުޤައްރިރުން،  އެ  ސަން  ދެ  ގޮތަށް  ކޮމިޓީގެ  ދެ  ހުށަހެޅުއްވި 

ކުރިއްރިރުން  ޤަމު މިއާއެކު  އަވާހަކަދައްކާލުމަށްފަހު  އެއަށްފަހު  ކަނޑައެޅުން.  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއް  ގެންދާނެ  ށް 

ހު ނިހާދު  ގެންދާނީ  ގޮތަށްށަކުރިއަށް  ހާ  ކަމުގައި  ހެޅުއްވި  މަޢުވީނަމަވެސް،  ނުވަތަ  ހޯދައިގެން ޒިރުކޮށްގެން    ލޫމާތު 

ހީވަނީ    ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި ފަހަށް އަޅުގަނޑަށް  ގެންދާނެ    ތައް މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެން  ނީ  ކަނޑައެޅޭއޭގެ  ސީދާ 

ކޮމިޓީން   ދެ  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  ގެންދަންވީ  މަސައްކަތް  ކަނޑައަޅަންވީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ  ގޮތެއް. 

  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.ވަރަށް ބޮޑަށްއެއީ އަޅުގަނޑށް ހީވަނީ. އެ ކިހިނެއްތޯ.   ،ރާކޮށްގެންތޯވަމަޝް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

ނިހާދުގެ   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ!  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ކޮމިޓީގައި   އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރާ  މި  ކޮމިޓީއެއްގައި  ޖޮއިންޓް  އެބައޮތް  ޝައުޤުވެރިކަމެއް 

ނޑުމެން ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ވަރަށް ގިނައިން ކުރާކަމެއް އެއީ ދެ ކޮމިޓީއެއް އެކުވެގެން  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް. އަޅުގަ

މަސައްކަތެއް   ކުރަމުންދިޔަ  ވެސް  ދޭތެރެއަކުން  މި  ކޮމިޓީން  ޖުޑީޝިއަރީ  ވަރަށް. މިހާރުވެސް  ކުރުން  މަސައްކަތެއް 

ކޮ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނޫން.  އައުކަމެއް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ދެ  އެއީ.  މި  އެހެންވީމާ،  ކުރާކަމެއް.  މިޓީތަކުން 

ވެސް   ކޮމިޓީއަށް    241ކޮމިޓީއަށް  ދެ  ވެސް  ސިޓީ  ދެ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  އާއި  ކޮމިޓީ 

ހިއްސާކުރައްވާފައިވާތީވެ، އެ ދެ ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް ކުރުން އެއީ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ތި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް. އަދި  

ނިފައި ޚިޔާލުގައި ހުރިގޮތަކީ ވެސް އެއީ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ކޮމިޓީއެއްގެ މެންޑޭޓުގެ  އަޅުގަނޑަށް ވެސް ވިސް

އެންމެބޮޑަށް  ކަމެއް  އެ  ކޮމިޓީއަކުން  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ޚާއްޞަ  ވަކި  ފޯލްވޭ  އެބަ  ވެސް  ތެރޭގައި 

އަޅުގަ ކަމަށް  ގޮތް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އޮތް  އޭގައި  ކުރުމަކީ  މި  އިސްނަގައިގެން  ދެން  ޤަބޫލުކުރަނީ.  ވެސް  ނޑު 

މެންޑޭޓުގެ   ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  ސިޓީތަކުގެ  މި  ހަމަ  ތެރޭގައި  ސިޓީތަކުގެ  ފޮނުއްވެވި  މި  ކޮމިޓީއަށް 

ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯލްވާ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ގުޅޭ ކަންކަން އެބަހުރި.  

ފަ މަދަނީ  އަދި  ވެސް  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ރިޔާސީ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކަންތައްތަކުގައި  ބެހޭ  އިސާއާ 

ސާފުކުރުމަށް   ކަންތައްތައް  އެ  ދެއްވާފައިވާއިރުގައި  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އޭ.ޖީއަށް،  ބާރު  އުފުލުމުގެ  ދަޢުވާ  ބައި 

ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް،  އެހެންވީމާ،  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ.  ނައިބު  ބަންޑާރަ   

އަޅުގަނޑު   ރޭގައި  ދެން  ކުރެވިދާނެ.  މުޢާމަލާތްތަކެއް  ކުރާ  ނައިބާ  ބަންޑާރަ  ގުޅިގެން  އެކަންކަމާއި  ކޮމިޓީން 

މަ ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ.  ރައްޔިތުންގެ  އަމީންޢާއްމާ  ގުޅިގެން  ލިބުމާ  ސިޓީތައް  މި  ޖިލީހުގެ  ވާހަކަދައްކާލިން 

މައްސަލަ   ދާ  ކޮމިޓީއަކަށް  އެ  ވެސް  ކޮމިޓީއަކަށް  ކޮންމެ  ދެއްވި  އޮޅުންފިލުވައި  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  އަމީންޢާއްމު 

ދައުލަތުގެ   ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބެލުމުގައި  މައްސަލައެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  މައްސަލައާ  އެ  މައްސަލައެއްގައި 

ސާފުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ    މުއައްސަސާއަކަށް  އެއީ  ކަމަށް.  ކޮށްފައިވާ  މިހާތަނަށް  ކަމަށް. 

ތަނަކުން   ވަކި  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  ބެލުމުގެ  މައްސަލައެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ނުހިމެނުނަސް  ތެރޭގައި  މެންޑޭޓުގެ 

ހިނގަ މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ވެސް  އެކަމަކީ  އެހެންވީމާ،  ސާފުކުރުމަށް.  ކަމެއް  ކަމެއް  ސާފުކުރަންޖެހޭ  މުންދާ 

ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅެއް އަދި އެހިސާބަށް  

ދިއުމަކަށް އެހާ އަދި ބޮޑަކަށް ނުވިސްނޭ އެހާވަރުގެ އެއީ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ސާފުވެފައި އޮތް ކަމަކަށްވާތީވެ. އެއީ  
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ކަން އަޅުގަނޑުމެން  ފުލުހުންގެ  ކަންކަމުގައި  ބެހޭ  ކުރުމަށް    241ތައްތަކާ  މަސައްކަތްކުރަނީ،  މި  ގުޅިގެން  ކޮމިޓީއާ 

އެކުގައި   މުއައްސަސާތަކާ  ފުލުހުންގެ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  މިހިރީ.  ވިސްނުން  މިހާރު 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ސާފުކުރެވޭ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް،  މުޢާމަލާތް ކުރައްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނެ. އަޅުގަ

ކުރީގައި   ޖާގަ އެބައޮތް. މީގެ  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ގޮތަށް  ދެންނެވި  ގުޅިގެން. އެހެންވީމާ، މި  ތަންތަނާ  މި  އޭ.ޖީ 

ޔާ ދެ ކޮމިޓީއެއް  ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އެކަމަކު ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީއެއް ހައްދަވައިގެން ނޫނިއް

އެއްވެގެން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެބަފެނޭ. އެއީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  

އަޅުގަނޑު   މަތީން  ގޮތެއްގެ  ދެއްވާ  ޚިޔާލުފުޅު  އަދިވެސް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ފާހަގަކުރައްވާ.  އެބަ 

 ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް.  ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މުޤައްރިރު، ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި އެއްޗަކަށް އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަންވެގެންނާ  

އެއީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފައެއް ހޯދުން   ލަފައެއް  އެރުވި  މުޤައްރިރަށް  އެކީގައި. އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި  ވެސް 

ހާލަތްތަކު ބައެއް  ކަމަށް  ގެންދަވާތީ.  ރަނގަޅުވެދާނެ  މިހާރު  ދެއްވަމުން  ލަފާ  ގޮތަށް  އެ  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް  ގައި 

އެކަން އަނެންހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަން ނުފެންނަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ތި  

ދެން އަވަސްވެ ގަންނަންވީ އަވަހަށް  ވިދާޅުވިހެން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ އެ ވާހަކަ ދެކެވިފައި އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން  

މި މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމަށްހެން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހީވަނީ. އެއީ ލަސްވެއްޖެ މިކަންކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން 

ހޮވުނު   އަޅުގަނޑު  ވެސް  ގައިމު  ހަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި  ތިބީ  މި  ހޮވިފައި  މަޖިލީހަށް  ތިބީ  މި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއިން ގިނަ ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ މި މައްސަލަތައް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށް. ދާއިރާއިން

ބޮޑު   އެންމެ  އެދެމުންދިޔަ  ރައްޔިތުންތަކެއް  ގިނަ  ވެސް  އިންތިޚާބުގައި  ރިޔާސީ  އެބަހުރި  ހަނދާން  އަޅުގަނޑު  ދެން 

މައް ވައްކަމުގެ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ  މަރުތަކުގެ  އެއްކަމަކީ  އަދި  ހޯދުމާއި  ބަލާ  މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަނުގެ  ސަލަ، 

ގައިމު   ދިނީ. ހަމަ  ވޯޓު  ރައްޔިތުން  ގިނަ  ކަމުގެ ވާހަކައަށް  ހޯދައިދޭނެ  އިންޞާފު  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށް  މައްސަލަ 

ނުދަންނަ އަޅުގަނޑު  ދެން  އެކަންކަމަށް.  ބޮޑަށް  އެންމެ  ދިނީ  ވޯޓު  ރައްޔިތުން  ގިނަ  މާލޭގެ  މި  މި  ވެސް  ވަން 

ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އެކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ނުބަލާ ވާހަކައެއް. އެހެނެއްނޫން މި ދެންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ގިނަ  

އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ދެން ހަމަ   ކުރެވުން  ކަންކަން އަވަހަށް  ރައްޔިތުންގެ އެދުމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، މި 

ފާހަގަކޮށްލަ ގޮތެއްގެ  އެއާއެކީގައި  މަސައްކަތްކުރާނެ  އެ  ހަދާއިރު  ކޮމިޝަނެއް  ޖޮއިންޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވޭ  ން 



 2020  މޭ  25                                ވަނަ ބައްދަލުވުން  20ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

9 

 

ވަރަށް   އެއްކަލަ  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ފުރަތަމައިނުން  އިށީންނަން  ގޮސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކީގައި  ވެސް  ވިސްނުމަކާ 

ދި މަޝްވަރާއަކަށް ފެށޭނެ ދެން ކިހިނެއްތޯ  ގިނަފަހަރަށް ދެން ބައެއް ތަންތަނުގައި ވާގޮތެއް އެއީ އިށީނދެފައި ދެން އަ

އެ   ވެސް  ހަދާއިރު  ކޮމިޝަނެއް  ޖޮއިންޓް  ކުރެވިފައި  މަޝްވަރާއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުގައި  އޭގެ  ހަދަންވީ. 

މަޝްވަރާތަކަކާ އެކީގައި ދާން. ދެން މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު އެބަހުރި ބައެއް  

އަދި  ކަންކަ ވެއްޖެއްޔާ  ނޫނީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  މިހާރު  ފުރުޞަތު  އެ  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލަން  ން 

މަޝްވަރާއަށް ހުޅުވާލީމަ ވެސް އެ ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ 

ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތުގެ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އެބަހުރި ބައެއް ޚިޔާލު   މިކަންކުރާނެ ގޮތުގެ އަދި ހޯދަން 

ފަހުން   އެހެންވީމާ،  ބޭނުން.  ވެސް  މަޝްވަރާކޮށްލަން  ކޮމިޓީގައި  މި  އަދި  އެބައޮތް.  އަރުވަން  މަޝްވަރާއެއް 

 ގަޅު. ފުރުޞަތެއް ދެއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު. ނުވަތަ މި ވަގުތު އެ ފުރުޞަތު ދެއްވިޔަސް ވެސް އެންމެ ރަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  241އާދެ! އަޅުގަނޑު ފަހުން އެ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނގޭތޯ. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރައްވައިފި  

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން މިހާރު ބޭއްވި އަދި އެ ބޭފުޅުން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް މިހާރު ނިންމަވާ ބައެއް ތަންތަނަށް ސިޓީ  

އެހެން  ނިންމަވައިފިއޭ.  ވެސް  ނިންމުން  ފޮނުވުމަށް  ބައެއް  ނިންމަވާފައި  ނިންމުންތަކެއް  މިހާރު  ބޭފުޅުން  އެ  ވީމާ، 

މަޝްވަރާއެއް އަދި ނުހިނގާ.   މާބޮޑު  ތި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ. އެއީ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަމަށް  ނިންމަވާފައިވާ 

އެކަމަކު   އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ނިންމެވީ.  އެ  ގޮތަކަށް  އެ  ކޮމިޓީގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެ  ސާފުކުރާނެ 

ސިޓީތަކަކަށްވާތީވެ.   ހިއްސާކުރެވިފައިވާ  ކޮމިޓީއާ  ދެ  ކުރިއަށްދާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ  ވެސް  ފަރާތްޕުޅުން 

ވެސް   ގައިމު  ހަމަ  އެބަހުރި  ކަންތައްތަކެއް  ކުރެވޭނެ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވެސް  މިހާރު  އެހެންވީމާ، 

މެން ކޮމިޓީގެ  މަޢުލޫމާތުތައް.  އަޅުގަނޑުމެން  ސާފުކުރަންޖެހޭ  ކިބައިން  މުއައްސަސާތައް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޑޭޓުގެ 

މައްސަލަތަކަކީ   މި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރައްވާ  ތި  މެންބަރެއް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މައްސަ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޤައުމަށް  މުޅި  މައްސަލަތައް.  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލަތަކެއް 

ވެސް   އަޅުގަނޑު އިންނައިރު  ބޭފުޅުންގެ މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް. ތި 

އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ މި ޝަކުވާތައް މި ކަންބޮޑުވުންތައް އަބަދާއި އަބަދު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އަޑުއިވެމުންދޭ.  

ރަނގަޅަށް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު ރައްޔިތުންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ކުރިއަށްދާގޮތް  މައްސަލަ  ޚިޔާނާތުގެ  ބޮޑު  .ސީގެ 

އަދި   ހިތްހަމަޖެހުން  އެ  ޝަކުވާ  ނުލިބޭކަމުގެ  ޔަޤީންކަން  އެ  ވެސް  ކަންކަން  އެ  ނުދޭތޯ  ކުރިއަށްދޭތޯ  ސާފުނުވާތީ 
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މަރުތަކުގެ ހަމަ  އަދި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޝަކުވާތައް  އެކަމުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ނުލިބޭތީވެ  ގެއްލުވައިލާފައިވާ  މައްސަލަތައް   

ތެދުފުޅު   ވަރަށް  ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވީ  ތި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ތި  ވަރަށް  ވަރަށް  ހަމަ  މިއީ  މައްސަލަތައް. 

އަޅުގަނ އަޑުތަކެއް.  ޖެހެމުންދާ  ވެސް  އަބަދު  ކަންފަތުގައި  އެންމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަމަ  ޑުގެ  ވާހަކަފުޅުތަކެއް. 

މި   ފުރުޞަތު  ވެސް  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، މި  މީގައި  ކަންބޮޑުވުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް 

ފުރުޞަތެއް   ކުރީގައި  އޭގެ  ނޫން.  ފުރުޞަތެއް  ސިރާޖަށް  މޫސާ  ސިރާޖަށް.  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. އިއް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

 ސިރާޖު އެދިފައި އިނީ އަޅުގަނޑުގެ ކުރީގައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އީ ދެންމެ އަޅުގަނޑު... އޭގެފަހުން އެބައިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވެސް އެހެންވީމަ. އެ؟ އެހެންތޯ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

އެހެންވީމާ،   އިނީ.  އެ  އެދިފައި  ފުރުޞަތަކަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދަނިކޮށް  ދައްކަވަމުން  ވާހަކަފުޅު  މުޤައްރިރު، 

 ސިރާޖަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެންވީމާ، މޫސާ ސިރާޖު ފުރަތަމަ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އެކުލަވާލަން.   މިކަމުގައި  ހަމަ  ކޮމިޓީއެއް  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީއެއް  ސަބް  އަޅުގަނޑުމެން  ފެންނަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

މީގެ   އެއީ  ބޭނުން.  ތަނާޒުލްވާން  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް  އަޅުގަނޑު  އެހެނަނަމަވެސް،  ކުރިއަށްދާން.  އެކުލަވާލައިގެން 

އެ ތެރެއިން  ވަކީލެއްގެ  މައްސަލަތަކުގެ  އަޅުގަނޑަށް  މަރުޙަލާގައި  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައިގައި  މް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ 

ގޮތެއް   މީގައި  އަޅުގަނޑު  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރެވުނު.  ހައިސިއްޔަތުން 



 2020  މޭ  25                                ވަނަ ބައްދަލުވުން  20ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

11 

 

މައްސަލައަކަށްވެ އުސޫލީ  ބައިވެރިވުމަކީ  މަރުޙަލާގައި  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުގެ  ކަނޑައަޅާއިރުގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ދާނެ. 

އެހެންނަމަވެސް،   ލިބޭނެ.  ހަމަ  އެއްބާރުލުމެއް  ހުރި  ދެވެން  މަޢުލޫމާތުތަކާއި  ބޭނުންވާ  މިކަމަށް  ހަމަ  ފަރާތުން 

ބޭނުންވޭ. އެއީ މިދެންނެވި   ތަނާޒުލްވާން  އޭގެން  ހަދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ  ކޮމިޓީއެއް  ޖޮއިންޓް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

 އަޅުގަނޑު ބޭނުން އެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެގޮތަށް ހިފަހައްޓަން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.ގޮތަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރެއްވި ކަމަށް  

  ލަޠީފް.ޓަކައި. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި  

މަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި ކޮމިޓީއަށް  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއާ ދެ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއެއް ހެދު

އަޅުގަނޑަށް   ކަމަކަށް  އަނެއް  އެގޮތަށްދާން.  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްކޮށްގެން  އެގޮތަށް  ވަންޏާ  ފެންނަކަމަށް  އެހެން 

މައްސަލަތޯ   ކިތައް  އޮތީ  މިހާރު  އަތުގައި  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ރަނގަޅު 

އަޅުގަނޑަށް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާ އެހެންވީމާ،  އެއްކުރަން.  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  މި  އިނގޭތޯ،  ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ  ރު.ސީގެ 

ހަދާކަމަށް ވަންޏާ، މިކަންކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭ 

މިޓީއެއްގެ މަސައްކަތް ދާގޮތަށް ގޮސް ހަމަ އިށީނދެފައި ފަށަން  އެއްބަސްވެލެވޭ ކަމަށްވަންޏާ ފަސޭހަވާނެ ޖޮއިންޓް ކޮ

ނުދާނެހެން   ކަމަކު  އޮވެއްޖިއްޔާ  އެއްބަސްނުވެވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތް  މި  އަނެއްކާ  އެހެންނޫނީ  ވެސް. 

ދަނީ ތަޙުޤީޤުކުރަމުން  މިހާރު  އިން  ސަރވިސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އެހެންވީމާ،  ހީވަނީ.  ކިތައް    އަޅުގަނޑަށް 

ޓައިމްލައިނަކާ   އޭގެ  ދެންނެވީ  މި  އެއީ  ބޭނުން.  އެނގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތް  ހިންގާ  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތޯ. 

އެކީގައި. މިހާދުވަސްވެފައި އޮތް މިތައް މައްސަލަ މިހާރު ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ އޮތީ ކިހިނެއްކަން އޭގެ ސްޓޭޓަސް އެނގ  

އެއާއިއެކީގައި   ހަމަ  ދެން  ސްޓޭޓަސްއާ  ޭޭގޮތަށް.  ވެސް  އޭގެ  އޮތީ.  މައްސަލަތޯ  ކިތައް  މިހާރު  ކޮމިޝަންތަކުގައި 

އެކީގައި. ދެން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަތްޕުޅުގައި އޮތީ ކިތައް މައްސަލަތޯ، ދަޢުވާކޮށްފައި އޭގެ ތެރެއިން ކިތައް  

މަ ކިތައް  އޮފީހުގައި  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދަޢުވާނުކޮށް  އަދި  އޭގެ  މައްސަލަތޯ  ވެސް  އޭގެ  އްސަލަތޯ. 

ކިތައް   ހިނގަމުންދަނީ  އޮތީ،  މިހާރު  މައްސަލަތޯ  ކިތައް  ކޯޓުތަކުގައި  އިތުރުން  މީގެ  ދެން  އެކީގައި.  ސްޓޭޓަސްއާ 
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މައްސަލަތޯ އޭގެ ސްޓޭޓަސްއާ ވެސް އެކީގައި. ދެން މައްސަލަތަކުގެ ބްރޭކް ޑައުނެއް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ. އެއީ  

މައްސަލަތައް،   މީގެ  އެކި  ހުންނާނެ  އަޑުއަހާފައި  ވެސް  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ތަންތަނުން  ގިނަ  ވަރަށް  މިހާރު 

ވާހަކަ. މިތައް   ހުރި،    100އަދަދުތަކެއްގެ  އަދަދުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   500އިން ހުރި،    200އިން  ހުރި  އިން 

ށް އަންދާޒާއެއް ކުރެވެންޖެހޭ. ކޮބައިކަން އޭގެ  އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެ އެ އަދަދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަ

ޑައުނެއް   ބްރޭކް  އަދަދުތައް، އޭގެ  ހުރީ. އެ  ކޮންތަނެއްގައިތޯ  މައްސަލަ  ކިތައް  އާއި  މައްސަލަތަކަކީ  ހުރި  ތެރޭގައި 

އިނގޭ ލިސްޓްތައް  މި  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އޮތީ  އެއާއެކީގައި  ހަމަ  ދެން  އެނގެންޖެހޭ.  ތޯ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މީގައި ޝާމިލްވަނީ ކޮންބައެއްކަން ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެނގެން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުން ރައްޔިތުން  

އެވަރަށް އެނގެން ބޭނުންވާތީ އެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަން ހާމަކޮށްދޭން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކުރަންވާނީ  

ތަ މައްސަލަތައް  މީގެ  މައްސަލަތައް  އަޅުގަނޑުމެން  އަދިވެސް  ނޭޅޭނެގޮތަށް.  ހުރަސް  ތަޙުޤީޤަށް  ޙުޤީޤުކުރަމުންދާތީ 

ދަންނަވަން   އަޅުގަނޑު  ނޭވާގައި  އެ  ދަންނަވާއިރު  މިހެން  އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަ  ދެން  ނުއެއްނިމޭ.  ތަޙުޤީޤުކޮށެއް 

މިހާރުން   މަޢުލޫމާތު  ހުރި  ހާމަކުރެވެން  ނޭޅޭގޮތަށް  ހުރަސް  ތަޙުޤީޤަށް  އެ  ބޭނުންވޭ  ވެސް  ހާމަކުރުމަށް  މިހާރަށް 

މުއައްސަސާތަކުން ވެސް. އަދި މި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު، އެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު މި ކޮމިޓީން  

ވެސް އެކަން ކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކުން ހާމަކުރަން. މީގައި މި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އިނގޭތޯ. ދެން  

ތަޙުޤީޤަށް   ތަޙުޤީޤަށް ބޭފުޅުން  އެ  ބޭފުޅުންނަށް.  ތަޙުޤީޤުކުރައްވާ  އެނގޭނީ  އެކަން  ނޫންތޯ  އެޅިދާނެތޯ  ހުރަސް 

ވެސް   ކަން  އެ  ނުވާނެ.  ވެސް  ހާމަކުރާކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވަންޏާ  ކަނޑައެޅިގެން  ކަމަށް  ހުރަސްއެޅޭނެ 

ހުރަސްއެޅޭ  ތަޙުޤީޤަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ޤަބޫލުކުރަން.  ކަމެއް.    އަޅުގަނޑު  ހަތަރު  ތިން  ދެ  އޮންނަނީ 

ހާމަނުކުރާންވީ   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުވާކަމަށްވަންޏާ  ކަމަކަށް  އޭގެން  ބަޔާންކޮށްފަ.  އޮވޭ  ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

މީގެ ތިން   ސަބަބެއް ނެތް. މިހާރު މިސާލަކަށް އޭގެން މީހަކު ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ 

ފަސް  މީހަކު  ހަތަރު  އެއިން  ކުރާކަމަކުން  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަގުތު  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ކަމެއްގެ  ކުރީގެ  އަހަރެއް   

ފިލައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ. އެ ނެތްކަމަށްވަންޏާ އެމީހެއްގެ ނަން ހާމަނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް  

ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކީ ކުރަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ  ނެތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑުމެން  

ޙަޤީޤަތުގައި   އެއީ  ސާފުވާންޖެހޭ.  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ވެސް  ކިހާވަރަކަށްކަން  ކޮނަބައެއް  އޮތީ  ޝާމިލްވެފައި  މީގައި 

ދެ އަޅުގަނޑު  ކަމެއްކަމަށް  މުހިންމު  ވަރަށް  ކުރަންޏާ  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  މިކަން  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން  ކެނީ. 

މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި އެއީ   އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންބޭނުންވާ 
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ހެދުން. އެއީ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި   ކޮމިޓީއެއް  ބަލައިގަތުމަށް ޖޮއިންޓް  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި 

 ބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމިޓީގެ މެން  241

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި   އެކުގައި  ދެކޮމިޓީ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ގޮތަކަށް ސާފުވާނޭ  ރަނގަޅަށް  މަޢުލޫމާތު  ސާފުކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮވެގެން  ވެސް  އަމާޒެއް  އަޅުގަނޑުމެން   

ހަމަ   އަދި  ފާހަގަކުރަން.  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމު  ވަރަށް  އެއީ  އިށީނުން  ކޮމިޓީން  ދެ  ތައްޔާރީތަކެއްވެގެން 

ވެސް   ކަންތައްތައް  އެނޫން  ބައިވަރު  އަދި  ހަމަ  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  ދެންމެ  އެއާއިއެކުގައި 

އެބަހުރި ވެސް  މައްސަލަ  ހިމެނެން  ކިތައް  ހަމައަށް  ޖެނެރަލާ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މިސާލަކަށް  ފާހަގަކުރަން.  ވެސް  ކަން 

އައިސްގެން އެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ފޮނުވާލާފައިވޭތޯ. އަދި ކޮން ސަބަބުތަކާ  

ކަންކަ ކަހަލަ  އެއްވެސް  ދިމާވެފައިވަނީ.  މިހެން  މިހެން  ދަށީތޯ  ހުރެތޯ  ފެންވަރު  ތަޙުޤީޤުގެ  އިހުމާލެއްވެގެންތޯ،  މުގެ 

ކޮން ސަބަބުތަކާ ހުރެތޯ. މިހިރަ މިހިރަ ކަންކަން ސާފުކުރުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް  

 .  ވިސްނޭ، މިވަގުތަށް ވިސްނޭތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ހިއްސާކޮށްލީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ހިމެނޭ  

ދެކި އެ   ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް  މި  ހުރިހާ  ތާއީދުކުރަން. ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް 

ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ދެންނެވިން ރިޕޯޓުތައް ހޯދުމަށް އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  

ހޯދައިގެން   ރިޕޯޓެއް  ހުރިހާ  ހުރި  ހުރިއްޔާ  ލިބެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވިޔަސް  ރިޕޯޓެއް  ނޫނީ  ހިއްސާކުރެވިފައިވާ 

ހަމައަކަށް   އަޅުގަނޑުމެންނާ  މަޢުލޫމާތެއް  ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު ޙަސަން  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެހެންކަމުން   ނޭނގޭނެ.  ވެސް  ކުރިއަށްދާކަށް  ބެހޭގޮތުން  އެކަމާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ނާންނާނެ. 

މަ ރައްޔިތުންގެ  ގުޅިގެން  މިކަމާ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް  ހުރި  ހިއްސާކުރެވިފައި  ޖިލީހަށް 

އެ   ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފެންނާތީވެ  އަޅުގަނޑަށް  ދިރާސާކުރަން  ގެނެސްގެން  ހަމައަށް  ކޮމިޓީއާ 

 އްޔާ. ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އެ އިތުރުކުރުމަށްފަހު އެއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރި
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. މޫސާ ސިރާޖު. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ސިރާޖު މޫސާ  ކޮބައިތޯ  އިނީ.  ޖެހިފައި  މައިކް  މެންބަރު  ފުރުޞަތަކަށް  ؟ އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު  މޫސާ 

 އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް އެކަމަކު... 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އަޅުގަނޑު ކަނެކްޝަން މައްސަލަ ދިމާވީއޭ އިނގޭތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 އޯކޭ. ކުރިއަށް ގެންދަވާ. 

 

 ވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެ

ދުވަސްވީ   ގިނަ  ވަރަށް  ދުވަސްވެއްޖެ.  ވަރަށް  ނުހިނގާ  މައްސަލަތައް  އުޅުނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ   ވީނަމަވެސް  މައްސަލަކަމަށް  ދައްކަނީ. މަރުތަކުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަތަކެއްގެ ވާހަކަ 

އުމީ މައްސަލަ ތިބޭނެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނުބެލި ވަރަށް ބޮޑަށް  މައްސަލަ ކަމަށް ވީނަމަވެސް އަދި އެނޫން ވެސް ޤަ

މިކަން މިވީ   ފާހަގަކުރި ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ  ހަމަ ސިޓީގައި ވެސް  ލަސްވެގެންގޮސްފަ. އަޅުގަނޑު 

އު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  މި  ދިޔައީ  މި  ނުހިނގައިގެން  މައްސަލަތައް  ބަލަންޖެހެނީ.  ފަރާތްތަކުގެ  ކީއްވެގެންތޯ  ޅޭ 

ހީވަނީ އެ ނުހިނގި ސަބަބަކީ މުހިންމު   ދިމާވީތޯ. އަޅުގަނޑަށް  ތަޙްޤީޤުގައި އެހެންކަމެއް  މައްސަލައެއްތޯ ނޫނިއްޔާ 

ބޮޑެތި ހުރިހާ   މިފަދަ  ބޮޑަށް އަބަދު ވެސް  ހަމަ ވަރަށް  ކަމެއް  ދެނެގަތުމުގެ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވާ  ކަމެއްހެން 

ވަރަށް  މި  މައްސަލައެއްގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ވެސް  އުޅޭއިރުގައި  އޮފީހުގައި  ފުލުސް  ފުލުހުން  ގިނަ   

ހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ސިޓީގައި އެ ފާހަގަކޮށްފައި 

  15 ހުރިހާ މައްސަލައަކަށް ބަހާލީމަ ހަމަ އެ  އައި.އޯ.އިން މި  15އުޅެފައި ހުރީ އެއްބައެއް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ  

އެއްވަ ބައިވަރު  އައި.އޯއާ  ވަރަށް  ހަމަ  ތަޙްޤީޤުގައި  އެ  ދެން  ވެސް.  މައްސަލައެއް  ހުރިހާ  އުޅޭނީ  ރަށްހެން 

އެއްޗެހިޝަ ޝަކުވާ.    ކުވާތަކާއި  ބޮޑު  އެންމެ  ރައްޔިތުންގެ  ޝަކުވާއަކީ  ނުހިންގުމުގެ  އެ  އައިސްފަ.  އެބަހުރި 

ކަމެއް    އެހެންވީމާ، މުހިންމު  ކުރާއިރުގައި  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓު  މި  ހަމަ  ސާފުކުރުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިކަން 
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ނުހިނގީ.   މިންވަރަށް  ހިނގަންޖެހޭ  ތަޙުޤީޤުތައް  މި  ކީއްވެގެންތޯ  ކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭ  ދީގެން  އިސްކަމެއް  ގޮތުގައި 

ކަންތައްތައް މިސާލަކަށް ދަ  ކަމެއް  ކީއްވެގެންތޯ މިހާދުވަސް ބައެއް  ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  ންނަވާ 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާނަން. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މައްސަލަ ފެށުނީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ މިހާރު. ހަތަރު ވަރަކަށް  

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ، ހަތަރުވަރަކަށް އަހަރު. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޖަމާވި    އަހަރު. ތިން  ފައިސާ ސިދާ 

ތިން   އެހެންނަމަވެސް،  އެކައުންޓަށް.  ޔާމީންގެ  ރައީސް  ކުރީގެ  އިނދީ  އެ  ހުކުމްކޮށްފައި  ކޯޓުން  ގޮތުގައި  މީހެއްގެ 

ތަޙުޤީޤުގައި   އެ  ވެސް  އޭރުގައި  ހަމަ  ނުވޭ.  ކުރެވިފައެއް  ތުހުމަތެއް  ތަޙުޤީޤުގެ  ވެސް  އަހަރުވެގެންދިޔައިރުގައި 

މިހާ  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން  ބައިވެރިވި ފުލުހުން  އެއީ  ހީވަނީ  ބައިވެރިވަނީ. އަޅުގަނޑަށް  ތަޙުޤީޤުގައި  ވެސް  ރު 

މައްސަލައެއް   ތަޙުޤީޤުގައި  އުޅެނީތޯ،  މައްސަލައެއް  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ  ދަނީ.  މި  މިގޮތަށް  މައްސަލަ  މި  ކީއްވެގެންތޯ 

ގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީން އަދި  އުޅެގެންތޯ މި މައްސަތައް ދާންޖެހޭ ބާރުމިނުގައި މި ނުދަނީ. އަޅު

އެއް   ބޮޑު  އެންމެ  ވީ  ރައްޔިތުންނަށް  އިންތިޚާބުގައި އަޅުގަނޑުމެން  މަޖިލިސް  އިންތިޚާބުގައި،  ރިޔާސީ  ޚާއްޞަކޮށް 

ސަލަތަކަށް މި  ވަޢުދު މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނެކަމާއި އަނިޔާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނެކަމާއި މި ވައްކަމުގެ މައް

ކޮމިޓީން   އެހެންވީމާ،  ދިނުމަކީ.  އަދަބު  ފަރާތްތަކަށް  ލިބެންޖެހޭ  އަދަބު  އެކަމުގެ  ހޯދައި  ފައިސާ  ގެއްލުނު 

 މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި މިދެންނެވި ނުކުތާއަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބަޖެހޭހެން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ވިސްނާލަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މައްސަލަތައް   މި  ކަމަކީ  އެއް  ކަމެއް.  ދެތިން  ފާހަގަކުރެވުނީ  މި  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  އާދެ!  ދެއްތޯ.  ނިމުނީ 

މައްސަލަތައް   މި  އަދި  ފާޅުކުރެއްވީ.  ތި  އިންތިހާއަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކަންބޮޑުވުން  ލަސްވެފައިވާކަމުގެ 

މަޖި ރައްޔިތުންގެ  މި  ބެއްލެވުމުގައި  އަމުދުން  އަދި  މިހާރު  ކަމާއި  އޮންނަންޖެހޭނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދައުރު  ލީހުގެ 

މައްސަލަތައް ލަސްވެފައިވާތީވެ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީތަކުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާމެދު ތި  

ގެންދަނީ. ކުރައްވަމުން  ތި  މަޝްވަރާތައް  މިހާރު  މެންބަރުން  ކޮމިޓީ    އިއްޒަތްތެރި  ދެ  އެގޮތުން  އަދި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްވެވުނީ މި  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއާ އެކުވެގެން  

މިވަގުތު   ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަކަށް.  މައްސަލަތަކުގެ  މި  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

އެހެ ދެން  ނެގިދާނެ  ކޮމިޓީން  އެއީ  ނުކުރެވޭ.  ފާހަގައެއް  މިވަގުތަކު  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ޑިސިޝަނެއް  ން 

އަމިއްލައަށް، ކޮމިޓީގެ އަމިއްލަ ޙައިޞިއްޔަތުން އެހެން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ލިޔުމާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު  

ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް  ހާޒިރުކުރެއްވުމާއި މި ކަންކަމާމެދުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ދެއްވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން 
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ޚިޔާލު   ދެމެދުގައި  ކޮމިޓީގެ  ދެ  ނުފެނޭ  ކަމަކަށް  އޮތް  ފުރުޞަތު  ނިންމުމުގެ  ނިންމުމެއް  އިތުރު  މިވަގުތުގައި 

ބޭފު އެ  ބާއްވަވައިގެން  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  އަނެއް  އެހެންނަމަވެސް،  މެނުވީ.  ކޮންމެވެސް  އެއްގޮތްކޮށްގެން  ޅުން 

ކޮމިޓީއާ   އެ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ވިދާޅުވަނީ.  އެ  އަޅުއްވައިފިކަމަށް  ވެސް  މިހާރު  ފިޔަވަޅުތަކެއް 

ވާހަކަދައްކައިގެން ދެން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި ނިންމާނީ. މިހާރު ނިމިފައި މި އޮތީ ދެ ކޮމިޓީ  

މަސައްކަތްކުރު މި  އެގޮތަށް  އެކުވެގެން  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ވެސް  މެންބަރަކު  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާ  އެއްވެސް  މަށް 

އެއާއެކުގައި   ހަމަ  އަދި  ކަމަށް.  ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ  މެންބަރުން  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  ފެނުނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވު ކޮމިޓީއެއް އެކުވެގެން  ހުރި  އެއަށްފަހުގައި ކޮންމެ ދެ  ހޯދުމުގައި ކުރެވެން  މަޢުލޫމާތު  މާއި 

ކަންކަން ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތް ކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިދެންނެވިހެން  

ވިސްނު އެ ބޭފުޅުންގެ  ހިއްސާކުރާނަން  ތި ބޭފުޅުންނާ  ކޮމިޓީއާ ވާހަކަދައްކާފައި  ވަން  ފޯ  ކޮމިޓީ، ޓޫ  ންފުޅު  އަނެއް 

ހުރި ގޮތް އަދި އެ ކުރިއަށް ދެވެން އޮތް ގޮތަކަށް ދެ ކޮމިޓީގައި ދެ ކޮމިޓީ އެކުގައި ކުރިއަށްދާނީ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް  

ވެވުނު   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަ  މި  ތެރޭގައި  ފުރުޞަތެއްގެ  އަވަސް  ވަރަށް  މައްސަލައަށް  މި  އެދެން  ބޮޑަށް 

މަސައްކަތްކޮށްގެން ބޮޑަކަށް  ރިޕޯޓެއް    އެންމެ  މިކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ބެލުމަށް.  މިކަން  އަވަހަށް 

އިއްޒަތްތެރި   އެހެންވީމާ،  ކުރުމަށް.  އެކަން  ކަމަށްވަނީނަމަ  ފޮނުވަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  އެކުލަވައިލާ 

ގަނޑުމެންނަކަށް ވަކި ޑެޑުލައިނެއް  މެންބަރަކު އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތް ކަމަށްވަނީނަމަ މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އަޅު

ކޮމިޓީއެއް   ހޯދަންޖެހޭނެ. އެކި، ދެ  މަޢުލޫމާތު  ތަންތަނުން  އެނގޭނެމެ. އެއީ އެކި  ނުއެއް  ކަނޑައަޅާކަށެއް  އަދިއެއް 

ސުންގަޑިއެއް ކަނޑައެޅޭ   ވަކި  އަދި  ކޮމިޓީގައި  ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މި  މި  ކުރަން  މި  ވެސް  މަސައްކަތް  އެކުގައި 

ކަނޑައެޅުމަކަށެއް ނުއެއް އެދެން. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް  ޒާތަކަށް ކަމަކަށްނުވާތީވެ އަޅުގަނޑު ސުންގަޑިއެއް   އޮތް 

ކަމެއް   އެދެނީ. އިތުރު  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ތެރޭގައި  ފުރުޞަތެއްގެ  އަވަސް 

 މިރޭގެ ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ދެން

 ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް. ބާއްޖަވެރި ރެއަކަށް އެދެން. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.   

__________________ 

 




