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   ކޮމިޓީގެ އަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓުސަލ މަތީ ޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ ކޮމިޓީއ އި ޖުޑިޝި
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 ( ގެ ސަބް ކޮމިޓީކޮމިޓީމައްސަލަ ދިރ ސ ކުރުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ   ކިލޯގެ މަސްތުވ ތަކެތީގެ 149)
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 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދ އްކ ވުން: 

ސަބް ކޮމިޓީގ  ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ    ޓުރީ ކޮމިޓީގ  ޖޮއިންއަޝިޖުޑީ  އިބ ހޭ ކޮމިޓީއާ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ

މ ންބަރުންނަކީ   ހިމ ނިވަޑައިަގންނަވާ  ކޮމިޓީަގއި  މި  މަރުޙަބާ.  ވ ސް  ދާއިރާގ   މ ންބަރުންނަށް  އުތުރު  މާފަންނު 

މޫސާ  ފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު  ، ޙަސަން ލަޠީފް  ދާއިރާގ  މ ންބަރު  ހ ންވޭރު ހުޅަނގު  ،އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މ ންބަރު

. އަޅުަގނޑު  މަޑުއްވަރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު އާދަމް ޝަރީފްއަދި    ޢަލީ ނިޔާޒްދާއިރާގ  މ ންބަރު  މާލ   ހުޅު، ސިރާޖު

ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަގާވއިދުަގއިާވ ޮގތުގ މަތިން ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރަކަށް ނަންފުޅު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ 

 .ލަޠީފް ޙަސަން މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހުޅަނުގ ހ ންވޭރު ން.ހުށަހަޅަ

 

 ވާހަކަދ އްކ ވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހުޅަނުގ ހ ންވޭރު

ގ   ފަހުމީ އިމްތިޔާޒުއްރިރު  ޤަރީ ކޮމިޓީގ  މުއަޝިއަދި ޖުޑީ މ ންބަރު ދާއިރާގ  އުތުރު މާފަންނު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން  

 ނަންފުޅު މި ސަބް ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރު ކަމަށް. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދ އްކ ވުން: 

 ހުޅުމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް. 

 

 ވާހަކަދ އްކ ވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހުޅުމާލ 

ތާއީދުކުރަން.   އަޅުަގނޑު  ހުށަހ ޅުމަށް  އ   ހުށަހ ޅުއްވި  ދ ންމ   މ ންބަރު  އިްއޒަތްތ ރި  ދާއިރާގ   ހުޅަނުގ  ހ ންވޭރު 

ޗ އަރމަނަކަށް ނަންފުޅަށް އަޝި ޖުޑީ  ،މަޢާފުކުރައްވާ   ކޮމިޓީގ   ފަހުމީގ   އިމްތިޔާޒް  ޗ އަރމަނަކަށް  ކޮިމޓީގ   ރީ 

 ނޑު ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދ އްކ ވުން: 

ިމ ހުޅުވާލަނީ. ހ ންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާގ    ކަުމަގިއ ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް  އިތުރު ހުށަހ ޅުމ އް ނ ތް 

ހުށަހަޅުއްވަ  ލަޠީފް  ޙަސަން  ނިޔާޒް  އިމ ންބަރު  ޢަލީ  މ ންބަރު  ދާއިރާގ   ހުށަހ ޅުން  ހުޅުމާލ    ،ތާއީދުކުރަްއވާފައި 

. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދ ން އަޅުަގނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރަކަށް  

 .  ލުމަށްއިބު މުޤައްރިރަކަށް ނަންފުޅު ހުށަހަޅާމި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ މި ކޮމިޓީގ  ނަ
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 ވާހަކަދ އްކ ވުން:  ސިރާޖު ސާމޫ މ ންބަރު ދާއިރާގ  ފޮނަދޫ

ިއއްޒަތްތ ރި   ދާއިރާގ  ހުޅަނުގ ހ ންވޭރުއިބު މުޤައްރިރ އް ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީގ  ނަ  .ޝުކުރިއްޔާ 

 .ގ  ނަންލަޠީފް ޙަސަން މ ންބަރު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދ އްކ ވުން: 

 . ނިޔާޒް ޢަލީ މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހުޅުމާލ 

 

 ވާހަކަދ އްކ ވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހުޅުމާލ 

 ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުމަށް. ދ ންމ  އ  ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ސިރާޖު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދ އްކ ވުން: 

މޫސާ ސިރާޖު މ ންބަރު  ދާއިރާގ   ފޮނަދޫ  ހުޅުވާލަނީ  މި  ވޯޓަށް  މިހާރު   ދާއިރާގ  ހުޅުމާލ   ހުށަހަޅުއްވާ  އަޅުަގނޑު 

 މ ންބަރު  ދާއިރާގ  ހުޅަނުގ ހ ންވޭރުއިބު މުޤައްރިރަކަށް  ކޮމިޓީގ  ނަ  .ދުކުރައްވާ ހުށަހ ޅުންތާއީ  ނިޔާޒް ޢަލީ  މ ންބަރު

މި ފްލޯރ ހަވާލުކޮށްލަނީ ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރު    ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރާމި  . )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު  ލަޠީފް ޙަސަން

 .ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މ ންބަރު ދާއިރާގ  އުތުރު މާފަންނު
 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ހަާވލުވ ަވޑައިަގތުން{ ދާއިރާގ  މ ްނބަރު   މާފަންނު އުތުރު؛ ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގ  ރިޔާސަތާ }

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ބޭފުޅުންނަށް އިދާރީ  ޖުޑީ  ،ޝުކުރިއްޔާ  ައޅުަގނޑުމ ންގ   ކޮމިޓީއަޝިއަސްފާއަށް.  ސަބް    241އާއި    ރީ  ކޮމިޓީގ  

ޙަސަން ލަޠީފް، އިއްޒަތްތ ރި    މ ންބަރު  ކޮމިޓީަގއި ހިމ ނިަވޑަިއަގންނަާވ މ ންބަރުންނަކީ ދ ންމ  ވިދާޅުވި އިްއޒަތްތ ރި

 ، އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އަދި އަޅުަގނޑު މޫސާ ސިރާޖުމ ންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް، އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު 

ޖުޑީ ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ފަހުމީ.  ކޮމިޓީއަޝިއިމްތިޔާޒް  މުޤައްރިރު   ،ރީ  ކޮމިޓީގ   ސަބް  މި 

ނަ  އަދި  ޓަކައި  ކަމަށް  ހޮއްަވަވއިދ އްވި  އަޅުަގނޑު  ހޮވިވަ ކަމަށް  ކަމަށް  މުޤައްރިރު  ިއްއޒަތްތ ރި އިބު  ޑަިއގ ންނ ވި 

ކޮމިޓީގ     241  އިއާ   ރީ ކޮމިޓީއަޝިމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގ  މ ންޑޭޓަކީ ދ ންމ  ޖުޑީށް  މ ންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަ

ނިން ނިންމ ވި  މައްސަލައަކީމ ވުއ   އ ީއ  ކޮމިޓީއަށް    149  .ން  ދ   ުގޅިގ ން  މަްއސަލައަކާ  މަސްތުވާތަކ ތީގ   ކިލޯ 
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މައްސަ ޖޮއިންޓު  ،ބަލަމުންދާތީ  އ އްލަހުށަހ ޅުނު  ކޮމިޓީގ   ދ ން ކޮމިޓީއަކުން    ދ   މަސައްކަތްކުރުމަށް. 

ކުރިން ފަދައިން   އަޅުަގނޑުމ ންނަށް  ފާހަަގކުރ ވުނު  ހިންިގއިރުަގިއ  މަސައްކަތް  އ އްކޮށްގ ން  ކޮމިޓީ  ދ   މި  ވ ސް 

ކޮމިޓީގ    ދ   ކުރ ވިފަިއވަނީ  މަސަްއކަތ އް  ކޮންމ ވ ސް  ިވޔަސްމިހާރު  ޖުޑީ  .ވަކިވަކިން  ކޮމިޓީން  އަޝި އ އީ  ރީ 

ޖ ނ ރަ މައްސަލައާލަޕްރޮސިކިއުޓަރ  ިމ  ބޭނުންވާ    ށް  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމ ން  ވަޑައިގ ން  ދަންނަވަިއގ ން  ުގޅިގ ން 

 241ކޮމިޓީން ވ ސް މަޢުލޫމާތު ދ އްވާފައި އ  ވަނީ    241އ އާއ ކުަގއި    ފަިއވޭ. އަދި ހަމަމަޢުލޫމާތުތަކ އް ސާފުކުރ ވި

ފުލުހުންނަށް ލިޔުމުން  ވ ސް  ދ ން    ކޮމިޓީން  ކަމަށް.  ލިބިފައިވާ  ވ ސް  މިހާރު  މަޢުލޫމާތު  ބައ އް  ހުށަހަޅައިގ ން 

އަޅުަގނޑުމ ންގ  މި ޖޮއިންޓު ސަބް ކޮމިޓީގ  މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނ ޮގތާއި މ ދުަގއި ކޮިމޓީ މ ންބަރުންގ  މ ދުަގއި 

 މި ހުޅުވާލަނީ. އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދ އްކ ވުން:  ޙަސަން މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހުޅަނުގ ހ ންވޭރު

މިއަދު   ޮގތް  ގ ންދާނ   ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މި  އަޅުަގނޑުމ ން  ޮގތުަގއި  ފ ންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ. 

ކޮމިޓީން   241ކަނޑައަޅާލުން ވަރަށް މުހިންމު. އ އީ ދ ތިން ކަމ އް ޭއަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އ ްއ ކަމަކަށް  

އ  އ ދިގ ން  ސަރވިސްަގއި  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ޮގތ ްއ  އ ބައޮތް  ދ ކ ވަޑަިއަގންނަވާ  މައްސަލައިަގއި  މި  ބޭފުޅުން   

ޕޮލިހުން  އ ބައޮތް  ސިފައިަގއި  ރިޕޯޓ ްއގ   ސާފުކުރައްވާފައި  ޮގތް  އޮތް  ހިނާގފައި  ކަން  މައްސަލައިަގއި  މި  ނޫން. 

ބައޮތް. ދ ން  ކޮމިޓީއަށް. ދ ން އ  ރިޕޯޓު މިހާރު މި ކޮމިޓީަގއި ވ ސް އ   241މައްސަލައ އް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުްއވާފައި  

ކަމަށް   ޮގތް  ހިނާގދިޔަ  މައްސަލަ  މި  ބައްދަލުކޮށް،  ކޮމިޓީން  ޖުޑީޝިއަރީ  ވަނީ  ޖ ނ ރަލާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އ ޮގތަށް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލް ދ ކ ވަޑައިަގންނަވާ ޮގތް ވިދާޅުވ ދ އްވާފަ. ދ ން އ ހ ންވީާމ، ލިޔުމުން އޮތީ ޕޮލިސްގ  ރިޕޯޓު 

އަޅުަގނ ދ ން  އަދި.  ވ ސް އ ކަނި  ފަރާތްޕުޅުން  ޕީ.ޖީގ   މަސައްކަތަށް  ކޮމިޓީގ   ސަބް  އަޅުަގނޑުމ ން  ފ ނޭ  ޑަށް 

ޖ ނ ރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކަމަށް  ޮގތް  ހިނާގދިޔަ  ކަން  މައްސަލައިަގއި  މަސައްކަތް  މައްސަލަ،  މި  ލިޔުމުން 

ސިފަިއަގ ލިޔުމ އްގ   އ   އަޅުަގނޑުމ ން  ފާހަަގކޮށްދ އްވާފަިއ  ކަންކަން  ދ   ފާހަަގކުރ ވޭ  އ   އ ާއއ ކީަގިއ  ހޯދަން.  އި 

ލިޔުން އަޅުަގނޑުމ ން އަޅާކިޔުން އ އީ ދ ން އަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް ކުރ ވޭނ  ކަމ އް ޮގތަށް ލިޔުން ވ ސް މުހިންމު. 

މި ބައްދަލުވުމުަގިއ އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ކޮންމ ވ ސްވަރ ްއގ  ޓައިމްލައިނ ްއ   ދ ން އ އާއ ކީަގއި އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު 

ވިއްޖިއްޔާ މި ކުރިއަށް ގ ންޮގސް ައޅުަގނޑުމ ންނަށް މި ނިންމޭނ  ހިސާބަކާ ހަމައަށް. ދ ން ނިންމޭނ  ހިސާބު  ހަދާލ 

 ނޫނަސް ވ ސް އަދި ދ ތިން ދުވަހަކަށް މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގ ންދާނ  ޮގތ ްއގ  ޓައިމްލައިނ އް. ޝުކުރިއްޔާ.  
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 ވުން: ނިޔާޒް ވާހަކަދ އްކ   ޢަލީ މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހުޅުމާލ 

އާދ ! އަޅުަގނޑު ވ ސް ދ ންމ  ޙަސަން ލަޠީފް އ  ފާހަަގކުރ އްވި ކަންކަން އ ޮގތަށް ކުރުމަށް އ ދ ން. ދ ން ޕޮލިހުން  

ލިޔުމުން އަޅުަގނޑުމ ންނަށް އ ބައޮތް ރިޕޯޓ އް ލިބިފައި ކަން ހިނާގދިޔަ ޮގތް ކަމަށް އ  ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރާ ޮގތް.  

ޕްރޮސިކިއުޓަ މިޮގތަށް  ހަމަ  ޮގތުަގިއ  ދ ން  މަސައްކަތ އް  އިދާރީ  ހޯދުމަށްފަހު،  ވ ސް  ފަރާތުން  ޖ ނ ރަލްގ   ރ 

އަޅުަގނޑަށް ފ ނޭ މި ކުރ ވޭ ކަމ އް ވ އްޖިއްޔާ ޕީ.ޖީން އ  ފާހަަގކޮށްފައި ހުރި، ޕީ.ޖީ ދ ކ ވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތުަގިއ  

ަގއި ނަމަވ ސް. ދ ން އ އަށް ފުލުހުންގ  ފުލުހުންގ  އިހުމާލު ކަމަށް މި ކަންކަން އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ޓޭބަލ އްގ  ސިފައި 

އަންނަ  ދ ން  ައޅުަގނޑުމ ން  އ   ބ ލުމަށް.  ކޮބައިތޯ  ޮގތަކީ  ދ ކ ވަޑަިއަގންނަވާ  ބޭފުޅުން  އ   ބަލައިގ ން  ރިޕޯޓު  މި 

އ ޮގތަށް  ފ ންނާތީ  ކަމަށް  މަޢުލޫމާތ އް  މުހިންމު  އަޅުަގނޑުމ ންނަށް  ކުރާއިރުަގއި  ދިރާސާއ އް  ސ ޝަނ އްަގއި 

ގ ނައުން  އަޅުަގނޑު ޮގތުަގއި ދ ން އަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް  މ ންނަށް ކުރ ވޭ ކަަމށް ވ އްޖިްއޔާ އިދާރީ މަސަްއކަތ އް 

ކުރިއަށް  ދ ން  އ ހިސާބުން  ދ ން  ކަމަށް.  ޮގތ އް  ފަސޭހަ  ވ ސް  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކަމަށް،  ޮގތ އް  ރަނަގޅު  އ އީ 

އަޅުަގނޑު ފުލުހުން  އ ހިސާބުން  ދ ން  މިސާލަކަށް  ބައިތިއްބަިއގ ން ދާން.  ފަރާތް  ދ   ކުރާނީތޯ،  ހާޒިރުކޮށްފައި  މ ން 

 ކުރާނީތޯ. އ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ނިންމޭނ  ކަމަށް އަޅުަގނޑު އ ޮގތަށް ފ ންނާތީ އ  ޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކޮށްލީ. 

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދ އްކ ވުން:  ޙަސަން މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހުޅަނުގ ހ ންވޭރު

އަޅުަގނޑަށް ފ ންނަ ޮގތުަގއި ޕޮލިހުންގ  ރިޕޯޓުަގއި ޕޮލިހުން ވިދާޅުވ ފައި އ ބައޮތް. ދ ން އ  ރިޕޯޓަކު ނޫން. އ އާއ ކީ  

އ ޓޭޗްކޮށްފައި އޮތް ސިޓީަގއި ވިދާޅުވ ފައި އ ބައޮތް ތިމަންނަމ ން މި ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތު އ އީ ޕޮލިހުން ކަންކަން ކުރި  

ތިމަންނަމ   މަޢުލޫމާތޭ.  އ ކަން  ޮގތުގ   ދަންނަވާކަށް.  އ ްއޗ އް  ުގޅޭޮގތުން  މަސައްކަތަކާއި  ޕީ.ޖީގ   ނޭނގ އޭ  ންނަކަށް 

ހިވަނީ   އަޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅުހ ން  އ ދުން  އ ކަމު  އަޅުަގނޑުމ ން  ދ ން  ޕީ.ޖީއަށޭ.  އ ނިގވަޑައިަގންނަވާނީ 

މުަގއި ކަން ހިނާގފައި ހުރި ޮގތް.  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލް އަރިހުަގއި އ ދޭއިރު ފުލުހުންގ  އ  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރު

އ  ދ ން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  ބ ލުމުގ  ދަށުން ތަޙުޤީޤުތައް ހިނަގނީ ވ ސް، ބައ ްއ ތަޙުޤީޤުތައް. އ ހ ންވީމާ،  

އޭަގއި ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖ ނ ރަލަށް ފާހަަގކުރ ވޭ ކަންކަން ވ ސް އ އާއ ކީަގއި އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ހިއްސާކޮށްދ އްވުމަށް.  

ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމ ންގ  އ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލް ސިޓީަގިއ އ ދުން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މުހިންމުހ ން. އޭރުން  އ 

އޮތްކަން  އިހުމާލު  ފަރާތ އްގ   އ ްއވ ސް  އޭަގއި  އަދި  ވ ސް  ައޅާކިޔުުމަގިއ  ޭއގ   ައޅުަގނޑުމ ންނަށް  ކަންނޭނގ  

 ކޮށްލީ. ދ ނ ަގންނަން ފަސޭހަވާނީ. އ ކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ވ ސް  މ ންބަރުން  އިއްޒަތްތ ރި  ހުރިހާ  ފާހަަގކުރ ްއވީ،  އ   ޮގތ އްަގއި  ޖުމުލަ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދ ! 

އ   ޖ ނ ރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ލިޔ ގ ން  އަލުން  އަޅުަގނޑުމ ން  ޖ ނ ރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިުއޓަރ  ފާހަަގކުރ ްއވީ 

އިތުރަށް  މައްސަލަިއަގއި   އަދި  ައޅުަގނޑުމ ން  ލިޔުމުން  ޮގތްތައް  ފ ނިވަޑައިަގންނަވާ  ކަމަށް  ޮގތް  ހިނާގދިޔަ  ކަން 

ހޯދުން. އ އީ ކުރީަގއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި އ ހ ންނަމަވ ސް، އަދި ލިޔުމަކުން އަޅުަގނޑުމ ން  

ން މިހާތަނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ސިޓީއަކަށް ދ ްއވި ޖަވާބު އ  އަތުަގއި ނ ތީމަޔާއި އ ކުަގއި. ދ ން ފުލުހުންގ  ފަރާތު

އ ކަން   ޕީ.ޖީަގއި  ލިޔާއިރުަގއި  ޕީ.ޖީއަށް  އ ާއއ ކުަގއި  ހަމަ  އަދި  ކޮށްލުމަށާއި  ސްޓަރޑީ  އ   އ ބައޮތް.  ލިޔުމުން 

އަޅު  އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުގ   ސިޓީގ   އ   ނޫނީ  ދ ވިފައި  ހަވާލާ  އ   ވ ސް  ސިޓީއާ  އ   ޮގތް  ަގނޑުމ ން  ހިނާގދިޔަ 

ބޭފުޅުންގ   އ   ދ ކ ނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ހޯދުމަށް  ލިޔުމުން  ޕީ.ޖީ  އ ކުަގއި  ވާހަކަތަކާ  ބައ އް  ހުރި  ދަންނަވަން 

އިނޭގތޯ   ސާފުވ އްޖ   މި  އާދ !  ނިންމާލުން.  މަސަްއކަތްކޮށް  ޓައިމްލައިނަކަށް  އަދި  ދ ން  ވާހަކަފުޅުދ ްއކ ވި. 

އި ހުރި ހުރިހާ ނުކުތާތަކުގ  މަްއޗަށް އ އަށް ޖަވާބ އް އ ހ ން ހޯދުމ އް ނޫން.  ކޮންމ ހ ނ އް ފުލުހުން ފޮނުއްވ ވި ސިޓީގަ 

އ ހ ންނަމަވ ސް، ޕީ.ޖީ ދ ކ ަވޑއިަގންނަވާ ޮގތުަގއި ތަޙުޤީޤު ހިނާގދިޔަ ޮގތް ސާފުކުރައްަވން ޕީ.ޖީގ  އޮފީހުގ  ދައުރު  

ށް އަޅުަގނޑުމ ން ފުރަތަމަ ކަމ އްގ  ޮގތުަގއި  ވ ސް އ ކަމުަގއި އޮތްޮގތާއި އ އްކޮށް އިނޭގ ޮގތަށް. އ ހ ންީވމާ، އ ޮގތަ

ނ ތީ.  ބައްދަލުވ ފައި  އަޅުަގނޑުމ ންނަށް  ފުލުހުންނާ  ދ ން  އ އަށްފަހުަގއި  އަދި  ލިޔާނީ.  ޖ ނ ރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

އ    އ ހ ންވީމާ، ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރަންޖ ހޭ ހިސާބަށް ގޮއްސި ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމ ން އ  ދަޢުވަތު ވ ސް

ބޭފުޅުންނަށް އ ރުވުމަށް، އ  ިވސްނުން ބަހައްޓައިގ ން އަޅުަގނޑުމ ން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ. އ ހ ންވީމާ، މިޮގތަށް  

މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްފަހު   ައޅުަގނޑުމ ން  ބައްދަލުވުމ އް  އޮންނާނ   ދ ން  އ އްބަސްވ ވުނީ.  އަޅުަގނޑުމ ންނަށް  މިއަދު 

އަޅުަގނޑުމ  އ ހ ންވީމާ،  ޖަާވބު  ދަންނަވާ.  އ އަށް  ލިޔ ފައި،  ސިޓީ  ދ ންނ ވި  މި  ޖ ނ ރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ން 

އިންތިޒާރުަގއި މަޑުކޮށްލާފައި ދ ން އަންޑިއު، އ ްއވ ސް ޑިލޭއ އް ނ ތި އަޅުަގނޑުމ ން މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާލ ޭވނ   

އ ހ ންވީމާ، ކުރިއަށްދާނީ.  ކަނޑައަޅަިއގ ން  ޓަިއމްލައިން  ައޅުަގނޑުމ ން  ބައްދަލުވުމ އް    ޮގތަކަށް  އޮންނަ  ދ ން 

ޮގތަށް މިައދުގ  މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލަނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް   އަޅުަގނޑުމ ން މަޝްވަރާކޮށްލާފައި ދަންނަވައިލާ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

_______________ 


