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 { އިމްތިޔާޒް ފަހުމީދާއިރާގ  މ ްނބަރު  މާފަންނު އުތުރު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންނ ީވ ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

َعلَْيُكمْ  މި   241  .السَّالَُم  ފ ށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ިމ  ކޮމިޓީގ   ސަބް  އުފ އްދި  ކޮމިޓީން  ޖުޑީޝަރީ  އާއި  ކޮމިޓީ 

ވ ގ ންދިޔަޮގތާިއ،    149މައްސަލައަކީ،   ދަޢުވާކުރުމަށްފަހުަގއި ދ ން  އ   ުގޅިގ ން  ކިލޯ މަސްތުވާތަކ ތީގ  މައްސަލައާ 

ން އަޅުަގނޑުމ ން އ  މައްސަލަ ހިނގައިގ ންދިޔަ  ދ ން އަދި ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާ ކަން ހިނގައިގ ންދިޔަ ޮގތާ ބ ހޭ ޮގތު

ދާއިރާގ     ހ ންވޭރު ހުޅަނުގޮގތް ސާފުކުރުމަށް، ބ ލުމަށް އުފ އްދި ކޮމިޓީއ އް. މި ކޮމިޓީަގއި ހިމ ނިަވޑަިއަގންނަވަނީ،  

ލަޠީފް  މ ންބަރުއިްއޒަތްތ ރި   ދާއިރާގ   ، ޙަސަން  ސިރާޖުމ ންބަރު  ިއއްޒަތްތ ރި  ފޮނަދޫ  ދާއިރާގ   މާލ   ހުޅު، މޫސާ 

ނިޔާޒްމ ންބަރު  އިްއޒަތްތ ރި   ޝަރީފްމ ންބަރު    އިްއޒަތްތ ރި  ދާއިރާގ   މަޑުއްވަރި، ޢަލީ  އަޅުަގނޑު    އާދަމް  އަދި 

ބަލާއިރުަގއި ޖުޑީޝަރީ   ހުރި މަޢުލޫމާތަށް  ލިބިފައި  މިހާރު  މ ންބަރު. އަޅުަގނޑުމ ންނަށް  ދާއިރާގ   މާފަންނު އުތުރު 

އ ކު ކޮމިޓީ  ސަބް  މި  ވަނީ  ކޮމިޓީން  ޖ ނަރަލާ  ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  ުގޅިގ ން  މައްސަލައާ  މި  ކުރިން  ލަވާލުުމގ  

ބައްދަލުކޮށްފަ. ވަރަށް ިގނަ ަވުގތަކ އް ހޭދަކޮށް، ވަރަށް ިގނަ މަޢުލޫމާތު މި މައްސަލައާ ުގޅިގ ން ހޯދިފަ. ދ ން، ހަމަ  

ޕްރޮސ ކިއު ައޅުަގނޑުމ ން  އ ކުލަވާލުމަށްފަހުަގއި  ކޮމިޓީ  ސަބް  ސިޓީއަކުން  އ ާއއ ކުަގއި  ޖ ނ ރަލަށްވާނީ  ޓަރ 

ޖަވާބު  ސިޓީގ   އ   ބަޔާންކޮށްދ ްއވުމަށް.  ވ ސް  ލިޔުމުން  ޮގތް  ހިނގައިދިޔަ  ކަން  މައްސަލައިަގއި  މި  ދަންނަވާފައި 

މުއައްސަސާއިން   ފުލުހުންގ   ދ ން،  ދ އްވާފައިވޭ.  ޖަވާބ އް  ކުރާ  ރަން  ސަފުހާއަށް  ިވއްސަކަށް  ލިބިފަިއވަނީ.  ވ ސް 

ބޭނު ލިޔުްއވަިއގ ން  ހޯއްދަވަން  ކޮމިޓީން  ޓޫފޯަވން  ވަނީ،  ކޮމިޓީން  ޓޫފޯވަން  އޭރުަގއި  މަޢުލޫމާތު  ބައ އް  ންފުޅުވާ 

ހޯއްދަވާފަ. މި ދ  މަޢުލޫމާތު މިހާރު ލިޔުމުން އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ލިބިފައިވުމާއ ކުަގއި މި ދިރާސާކުރުމާއި، ދ ން މި  

މަޝްވަރާކޮށް ޮގތަކާމ ދު  ކުރިއަށްދާނ   ބައ އް މައްސަލަިއގ ން  ހުރި  ލިބިފައި  މިހާތަނަށް  ބޭނުންވަނީ.  ލަން 

ޖ ނަރަލް   ޕްރޮސ ކިއުޓަރ  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ވ ސް  އަޅުަގނޑު  ކަންކަން  ބައ އް  ބަލާއިރުގައި،  މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

ކަން ބައ އް  ފާހަަގކުރ ވޭ  ތ ރ އިން  ވާހަކަތަކުގ   ވިދާޅުވި  އަދި  ފާހަަގކުރ އްވި  ތ ރ އިން  ލިޔުމުގ   ކަން  ފޮނުއްވ ވި 

ބައްދަލުވުމުގ    މި  އ އަރކޮށްގ ން  ދ ންނ ވީ  މި  ރ ކޯޑު،  މިކަން،  ރ ކޯޑުަގއި  އ ކަމަކު  ހިއްސާކޮށްލާނަން.  އަޅުަގނޑު 

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތ އް ފަހަރ އްަގއި ހިއްސާކުރުމަށް އ ންމ  އ ކަށީގ ންނުވ ދާނ  ކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު މައިކާ ނުލާ ތި 

ހިއްސާކޮށްލާނަން. މި   ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމ ންނަށް  މަޝްވަރާކުރ ްއވުން(  ރ ކޯޑުަގއި  ދަ  )އޮފް 

ޑިސްކަސްކޮށްލ ވުނީ މި މަްއސަލައިަގއި ޕްރޮސ ކިއުޓަރ ޖ ނަރަލް ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތާއި އަދި ފުލުހުން މިހާނަތަށް  

ތާތަކުގ  މައްޗަށް މި ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމ ންނާ ހިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތު އަޅުވާކިޔާ، މި ކަންކަމުަގއި ފާހަަގކުރ ވުނު ނުކު

ދައްކައިލ ވުނީ. އަޅުަގނޑުމ ން ކޮމިޓީން މި ފާހަަގ މި ކުރަނީ މި މައްސަލަިއަގއި އިތުރަށް ފުލުހުންނަށް ސުވާލު އަދި  
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ހުރި  އަރާފައި  މި  ހުރި،  އުފ ދިފައި  އަޅުަގނޑުމ ން  މިހާރު  ހިނގައިދިޔަޮގތާމ ދުަގއި  އ ކަން  ކޮށްލަން 

އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް. އ ހ ންވުާމއ ކުަގއި ކޮމިޓީގ  ިއއްތިފާުގން އ ބަ ފާހަަގކުރ ޭވ ފުލުހުންނަށް   ފުށުއ ތުންތަކާމ ދުގައި

ސުވާލު ދަންނަވާލަން އ ބަ ޖ ހޭ ކަމަށް. އ  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. އ ހ ންވީމާ، މި އަންނަ ހަފުތާގ  ދުވަހ ްއ،  

ންޖ ހޭ. އ ހ ންނަމަވ ސް، ހަފުތާއ ްއގ  ތ ރޭަގއި އަޅުަގނޑުމ ން މުއްދަތ އް، ފަސް ދުވަހުގ  ުމއްދަތ އް އ ބަ ކަނޑައަޅަ

މިއަދުގ    ޮގތަށް،  ދަންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް  އ   ކަނޑައަޅާފަިއ،  ދުވަހ އް  ކޮންމ ވ ސް  ހަމަވުމާއ ކުަގިއ  ދުވަސް  ފަސް 

ނިންމާލާނަން. އާދ ! ބައްދަލުވުން މި ނިމުނީ. އިތުރު ކަމ އް ފާހަަގކުރަްއވަން ނ ތް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ބައްދަލުވުން  

 ޝުކުރިއްޔާ. ނިމުނީ ބައްދަލުުވން.
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