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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ
ސަލމަތީ ޚިދުމަތްތަކބެހޭ ކޮމިޓީއއި ޖުޑިޝި އަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީގެ
ސަބް ކޮމިޓީގެ ަ 2ވނަ ބަ އްދަލުވުން
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 241ކޮމިޓީ+ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގ ސަބް ކޮމިޓީގ  2ވަނަ ބައްދަލުވުން

ނބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ}
ވ ކޮމިޓީގ މުޤައްރިރު؛ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ މ ް
ގއި އިންނ ީ
{ރިޔާސަތު ަ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދއްކވުން:
މ ބައްދަލުވުން ފށުނީ .މި
علَ ْي ُك ْم 241 .ކޮމިޓީ އާއި ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން އުފއްދި ސަބް ކޮމިޓީގ ި
ال َّ
سالَ ُم َ
ގތާއި،
ގއި ދން ވގންދިޔަ ޮ
ގޅިގން އ ދަޢުވާކުރުމަށްފަހު ަ
މައްސަލައަކީ 149 ،ކިލޯ މަސްތުވާތަކތީގ މައްސަލައާ ު
ގއިގންދިޔަ
ގތުން އަޅުގަނޑުމން އ މައްސަލަ ހިނ ަ
ގތާ ބހޭ ޮ
ގއިގންދިޔަ ޮ
ދން އަދި ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާ ކަން ހިނ ަ
ގ ދާއިރާގ
ގންނަވަނީ ،ހންވޭރު ހުޅަނ ު
އ ަ
ވޑަ ި
ގއި ހިމނި ަ
ގތް ސާފުކުރުމަށް ،ބލުމަށް އުފއްދި ކޮމިޓީއއް .މި ކޮމިޓީ ަ
ޮ
އއްޒަތްތރި މންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ،ހުޅުމާލ ދާއިރާގ
އޒަތްތރި މންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ،ފޮނަދޫ ދާއިރާގ ި
އި ް
އޒަތްތރި މންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އަދި އަޅުގަނޑު
އޒަތްތރި މންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ،މަޑުއްވަރި ދާއިރާގ އި ް
އި ް
ގއި ޖުޑީޝަރީ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ މންބަރު .އަޅުގަނޑުމންނަށް މިހާރު ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ަ
ގޅިގން ޕްރޮސކިއުޓަރ ޖނަރަލާ ވަނީ
ކޮމިޓީން މި ސަބް ކޮމިޓީ އކުލަވާލުމުގ ކުރިން މި މައްސަލައާ ު
ގޅިގން ހޯދިފަ .ދން ،ހަމަ
ގނަ މަޢުލޫމާތު މި މައްސަލައާ ު
ގތަކއް ހޭދަކޮށް ،ވަރަށް ި
ވ ު
ގނަ ަ
ބައްދަލުކޮށްފަ .ވަރަށް ި
އޅުގަނޑުމން ޕްރޮސކިއުޓަރ ޖނރަލަށްވާނީ ސިޓީއަކުން
ަ
ގއި
ގއި ސަބް ކޮމިޓީ އކުލަވާލުމަށްފަހު ަ
އއާއކު ަ
އވުމަށް .އ ސިޓީގ ޖަވާބު
ގތް ލިޔުމުން ވސް ބަޔާންކޮށްދ ް
ގއިދިޔަ ޮ
ގއި ކަން ހިނ ަ
ދަންނަވާފައި މި މައްސަލައި ަ
ވއްސަކަށް ސަފުހާއަށް ރަން ކުރާ ޖަވާބއް ދއްވާފައިވޭ .ދން ،ފުލުހުންގ މުއައްސަސާއިން
އވަނީި .
ވސް ލިބިފަ ި
އވައިގން
ވން ކޮމިޓީން ލިޔު ް
ގއި ޓޫފޯވަން ކޮމިޓީން ވަނީ ،ޓޫފޯ ަ
ހޯއްދަވަން ބޭނު ންފުޅުވާ ބައއް މަޢުލޫމާތު އޭރު ަ
ގއި މި ދިރާސާކުރުމާއި ،ދން މި
ހޯއްދަވާފަ .މި ދ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުމންނަށް ލިބިފައިވުމާއކު ަ
މައްސަލައިގން

ކުރިއަށްދާނ

ގތަކާމދު
ޮ

މަޝްވަރާކޮށްލަން

ބޭނުންވަނީ.

މިހާތަނަށް

ލިބިފައި

ހުރި

ބައއް

ގކޮށްލާނަން .ޕްރޮސކިއުޓަރ ޖނަރަލް
ގއި ،ބައއް ކަންކަން އަޅުގަނޑު ވސް ފާހަ ަ
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ަ
ގކުރވޭ ބައއް ކަންކަން
ގކުރއްވި އަދި ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކުގ ތރއިން ފާހަ ަ
ފޮނުއްވވި ލިޔުމުގ ތރއިން ފާހަ ަ
ގއި މިކަން ،ރކޯޑު ،މި ދންނވީ އއަރކޮށްގން މި ބައްދަލުވުމުގ
އަޅުގަނޑު ހިއްސާކޮށްލާނަން .އކަމަކު ރކޯޑު ަ
ގއި ހިއްސާކުރުމަށް އންމ އކަށީގންނުވދާނ ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު މައިކާ ނުލާ ތި
ހުރިހާ މަޢުލޫމާތއް ފަހަރއް ަ
ބޭފުޅުންނަށް

ހިއްސާކޮށްލާނަން.

(އޮފް

ދަ

ގއި
ރކޯޑު ަ

އވުން)
މަޝްވަރާކުރ ް

އަޅުގަނޑުމންނަށް

މި

ގއި ޕްރޮސކިއުޓަރ ޖނަރަލް ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތާއި އަދި ފުލުހުން މިހާނަތަށް
އސަލައި ަ
ޑިސްކަސްކޮށްލވުނީ މި މަ ް
ގކުރވުނު ނުކުތާތަކުގ މައްޗަށް މި ވާހަކަ
ގއި ފާހަ ަ
އަޅުގަނޑުމންނާ ހިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތު އަޅުވާކިޔާ ،މި ކަންކަމު ަ
ގއި އިތުރަށް ފުލުހުންނަށް ސުވާލު އަދި
އ ަ
ގ މި ކުރަނީ މި މައްސަލަ ި
ދައްކައިލވުނީ .އަޅުގަނޑުމން ކޮމިޓީން މި ފާހަ ަ
1
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ކޮށްލަން

އކަން

ގއި
ގތާމދު ަ
ގއިދިޔަ ޮ
ހިނ ަ

މިހާރު

އަޅުގަނޑުމން

 24ފބްރުވަރީ 2021

އުފދިފައި

ހުރި،

މި

އަރާފައި

ހުރި

ވ ފުލުހުންނަށް
ގކުރ ޭ
ގން އބަ ފާހަ ަ
އއްތިފާ ު
ގއި ކޮމިޓީގ ި
ގއި އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް .އހންވުމާއކު ަ
ފުށުއތުންތަކާމދު ަ
ސުވާލު ދަންނަވާލަން އބަ ޖހޭ ކަމަށް .އ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން .އހންވީމާ ،މި އަންނަ ހަފުތާގ ދުވަހއް،
ގއި އަޅުގަނޑުމން
މއްދަތއް އބަ ކަނޑައަޅަންޖހޭ .އހންނަމަވސް ،ހަފުތާއއްގ ތރޭ ަ
މުއްދަތއް ،ފަސް ދުވަހުގ ު
ގތަށް ،މިއަދުގ
އ ކޮންމވސް ދުވަހއް ކަނޑައަޅާފައި ،އ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ ޮ
ގ ި
ފަސް ދުވަސް ހަމަވުމާއކު ަ
އވަން ނތް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން .އާދ!
ގކުރަ ް
ބައްދަލުވުން މި ނިމުނީ .އިތުރު ކަމއް ފާހަ ަ
ވން.
ޝުކުރިއްޔާ .ނިމުނީ ބައްދަލު ު
_______________
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