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 ފަހުމީ{  އިމްތިޔާޒްދާއިރާެގ މެްނބަރު  މާފަންނު އުތުރު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 ބައި ރެކޯޑުކުރެވިފަެއއް ނުވޭ( )ކޮމިޓީެގ ފެށޭ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާއޫދު،    ....A051854،    ،ުޝުހާދ އަޙްމަދު  އަޅުަގނޑު  ޕޮލިސް  އޮފް  ސްޕްރިންޑެންޓް  ،  A024360ޗީފް 

، ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް މުސްޠަފާ  A024360ސްޕްރިންޓެޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް،  

އަޙްމަދު ނިޝާތު،  A216648މުޙައްމަދު،   ޕޮލިސް ސަރޖަންޓް   ،A109849  ެއ ެއ    7،  އިތުރުން  މީެގ  ފަރާތް. 

ަގރީނާ ހެއްކާއި  މަޢުލޫމާތާއި  ލިބިފައިވާ  ތަޙުޤީޤަށް  ސަރވިސްަގިއ    މައްސަލަިއެގ  މި  ބެލުމުން،  ބެލި  ދިރާސާކޮށް 

މަސައްކަތްކުރައްާވ ބަެއއް އިތުރު މުވަްއޒަފުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުރީެގ ނައިބު ރައީސް އަޙްަމދު އަދީބު ޢަބުދުލްޣަފޫރާއި 

އެތިކް އޮފް  ކޯޑު  އަދި  ކޮންޑަކްޓާއި  އޮފް  ކޯޑު  ފުލުހުން  ުމވާސަލާތްތަކުަގއި  މުޢާލާތްތަކާއި،  ސްއާ  ކޮށްފައިވާ 

މި  ކޮމިޝަނާއި  އިންޓެްގރިޓީ  ނެޝަނަލް  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  އެ  ބެލެޭވތީ،  ކަމަށް  ޚިލާފުވެފައިވާ 

ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންނެވެ.   ދަނީ  މައްސަލަތައް  އެ  ހުށަހަޅާ  ކޮމާންޑަށް  ސްޓޭންޑަޑްސް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ސަރވިސްެގ 

އެދެމެވެ.   ަގބޫލުކުރެްއވުން  މިއީ  2020ޖޫން    23އިޙްތިރާމް  ޕޮލިސް.  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ޙަމީދު  މުޙައްމަދު   ،

ސަބް   އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ  މި  މަޢުލޫމާތު.  ހިްއސާކުރެްއވި  ކޮމިޓީއާ  ސަބް  ސަރިވސްއުން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

  ކޮމިޓީން މި ދެންނެވި ބައަށް ޮގތެއް ނިންމާފަިއ މި ކޮމިޓީާއ މިހާރު މި ހިއްސާކުރީ. އެ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ޮގތެއް 

ނިންމުމަށްފަހުަގއި. އެ ނިންމި ނިންމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ހަމަ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ސަލާމަތީ، ސިޓީ 

ކޮމިޓީއާިއ  57FSKHJDSUBPMC/2020/124ނަންބަރު   ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ   ،

 ( މުޤައްރިރު،  ކޮމިޓީެގ  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީެގ  ސަލާމަށްފަހު  ޖުޑިޝަރީ  ވެދުން  މުޤައްރިރަށް  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

މާކެޓް   މޯލްޑިވްސް  ތެރެއިން،  މައްސަލަތަކުެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  މި  ކޮމިޓީން  ތިޔަ  ދަންނަވަމެވެ. 

ބަިއވެރި  މަްއސަލައިަގއި  ޚިޔާނާތުެގ  )އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީ(ެގ  ކޯޕަރޭޝަން  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  ކަމަށް  އެންޑް  ވި 

ސާފުކޮށްފަެއވެ.   ވަނީ  ކޮމިޓީން  މި  މަޢުލޫމާތު  އޮފިސަރުންެގ  ސަރވިސްެގ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

އެންޓި އާިއ  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން  އޮން  ކޮމިޝަން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  ކޮރަޕްޝަން -އެޮގތުން، 

އިންވެސްޓިޭގ ޖޮއިންޓް  އެކުލެޭވ  މައްޗަށް  ބޭނުންކޮށްެގން  ކޮމިޝަންެގ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ތަޙުޤީޤަށް  ޓީމުެގ  ޝަން 

މިހާތަނަށް   ކަމަށް  ލިބިފައިވާ  މަންފާ  މާލީ  ތެރެއިން  ލޯންޑްރިންގެގ  މަނީ  ޚިޔާނާތާއި  ކޮރަޕްޝަނާއި  ހިންާގފައިވާ 

ކުރަްއވަމު އަދި  އަދާކުރައްވާފައިވާ  ަވޒީފާ  ސަރވިސްަގއި  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ެގންދަވާ  ފާހަަގކުރެވިފައިވާ    7ން 
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ނަންބަރު   ސަރވިސްެގ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  މަޢުލޫމާތު  މި   171PHQ57/2020/64ފަރާތެއްެގ  ވަނީ  ސިޓީން 

ސަރވިސްއުން   ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ކޮމިޓީއަށް  މި  ސިޓީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އިސްވެ  ހިްއސާކުރައްވާފައެވެ.  ކޮމިޓީއާ 

ރިޢާޔަތްކޮށް   މަޢުލޫމާތަށް  މަސައްކަތް  ހިއްސާކުރަްއވާފަިއވާ  ހަވާލުކުރަްއވާފަިއވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކޮމިޓީއިން  މައި 

އެްއކޮށް ނިންމާ، ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުެގ ކުރިން މި ވަުގތުން މި ވަުގތައް މި ކަންކަމާއި  

ފެނުނުހިނދު،   ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅަންޖެހޭކަމަށް  ފިޔަަވޅުތަކެއް  ސަލާމަތީ   2020ޖޫން    23ުގޅޭޮގތުން  ބޭްއވި  ަގއި 

ކޮމިޓީެގ   ސަބް  ކޮމިޓީެގ  ޖޮއިންޓު  ކޮމިޓީެގ  ޖުޑިޝަރީ  ކޮމިޓީާއިއ  ބެހޭ  ބައްދަލުވުމުަގިއ    6ޚިދުމަތްތަކާއި  ވަނަ 

ނިންމާފެއެވެ.   ވަނީ  ހުށަހެޅުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  ަމއި  ކަންކަން  ސިޓީަގއި    -1އަންނަނިވި  ހަވާލާދީފައިވާ  އިސްެވ 

މަ  7ހިމަނާފައިވާ   އެދި ފަރާތުެގ  ދަޢުވާކުރެްއވުމަށް  މަްއސަލަތަކުަގިއ  އެ  ނިންމައިމ  ތަޙުޤީޤު  އްސަލަިއެގ 

ދެންނެވުމަށާިއ،   ސަރވިސްަގއި  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ފޮނުއްވުމަށް  ޮއފީހަށް  ޖެނެރަލް   -2ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ލޯންޑްރިން މަނީ  ޚިޔާނާތާއި  ކޮރަޕްޝަނާއި  ހިންާގފައިވާ  ބޭނުންކޮށްެގން  މާލީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ތެރެއިން  ގެގ 

އަދި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަރިވސްަގއި  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ  މިހާތަނަށް  ކަމަށް  ލިބިފައިވާ  މަންފާ 

ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހިއްސާކުރެްއވުމަށާއި، އެ ފަރާތުެގ ަމއްޗަށް    7ކުރަްއވަމުން ެގންދަވާ  

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހަތް ފަރާތުެގ ތެރެއިން އެ ލިސްޓުެގ ނަންބަރު ތިނަކުން   -3ދެންނެވުން.  ދަޢުވާކުރެްއވުމަށް  

ސަރވިސްަގއި   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ސަސްޕެންޑްކުރެްއވުމަށް  ފަރާތްތައް  ހިމަނާފައިވާ  ހަމައަށް  ހަތަކާ  ފެށިެގން 

ކޮރަޕްޝަން  -ޑް އެސެޓް ރިކަަވރީއާއި އެންޓިޕްރެޒިޑެންޝަން ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެން  -4ދެންނެވުމަށާއި،  

ބޭނުންކޮށްެގން   އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ތަޙުޤީޤަށް  ޓީމުެގ  އިންވެސްޓިޭގޝަން  ޖޮއިންޓް  އެކުލެޭވ  މައްޗަށް  ކޮމިޝަނުެގ 

ވި  ހިންާގފައިާވ ކޮރަޕްޝަނާިއ ޚިޔާނާތާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންގެގ ތެރެއިން މަލީ މަންފާ ލިބިފައިާވ ކަމަށް ފާހަަގކުރެ 

ހިއްސާކުރަްއވާފަިއވާ   މަޢުލޫމާތު  ސިޓީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޖޮއިންޓް    7އިސްެވ  އިތުރުން  ފަރާތުެގ 

އަދި   ަވޒީފާއަދާކުރަްއވާފަިއވާ  ސަރވިސްަގއި  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ  އިންވެސްޓިޭގޝަންއަށް 

މި މައްސަލައިެގ ތަޙުޤީޤަށް    -5ކުރެްއވުމަށާއި، އަދި  އަދާކުރަްއވަމުން ެގންދަވާ އިތުރު މުވައްޒަފުންެގ މަޢުލޫމާތު ސާފު

ސަރވިސްަގިއ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ބެލުމުން  ބެލި  ދިރާސާކޮށް  ަގރީނާ  ހެްއކާއި،  މަޢުލޫމާތާއި  ލިބިފައިވާ 

ފޫރާ  މަސައްކަތްކުރައްވާ ބަެއއް އިތުރު މުވައްޒަފުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުރީެގ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަ

ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މުވާސަލާތުތަކުަގއި ފުލުހުންެގ ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ކޯޑު އޮފް އެތިކްސްއާ ޚިލާފުވެފަިއާވ  

ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ކޮިމޝަނާއި،  އިންޓެްގރިޓީ  ނެޝަނަލް  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  އެ  ބެލެވޭތީ،  ކަމަށް 

ސްޓޭންޑަޑްސް   ޕްރޮފެޝަނަލް  ކަމަށް ސަރވިސްެގ  ތަޙުޤީޤުރެއްވެމުންދާ  މައްސަލަތައް  އެ  ހުށަހަޅައި،  ކޮމާންޑަށް 
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އިންޓެްގރިޓީ   ނެޝަނަލް  މަޢުލޫމާތު  މުވައްޒަފުންެގ  ެއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ،  ސިޓީަގއި  ހަވާލާދެވިފަިއވާ  އިސްވެ 

ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީން  މި  ވީމާ،  ސާފުކުރެއްވުމަށް.  ސަރވިސްއުން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ކަންކަމަށް  ކޮމިޝަނާއި  ފައިވާ 

މި   އެދި  ނިންމައިދެއްވުމަށް  ޮގތެއް  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ކޮމިޓީއަށް  މައި  މެދު  ކަންކަމާއި  އެ  ރިޢާއަތްކޮށްދެްއވަިއ، 

ކޮމިޓީެގ ނިންމުން މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން. މި ސިޓިއާެއކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއުން ފޮނުއްެވވި ސިޓީ 

ސި ޓަކައި  ކުރި މަޢުލޫމާތަށް  މި  ހިއްސާ  ކޮމިޓީއާ  މައި  މި  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ  އާދެ!  ހުށަހަޅަން.  ޓީ 

ޢަބްދު އީާވ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  هللا މަޢުލޫމާތަކީ.  ފުރުޞަތު  އެ  އެދިވަޑައިެގންފައިާވތީ  ފުރުޞަތަކަށް 

 އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާ އަވަހަށް މި މަސައްކަތް މިހިސާބަށް މި ބޮޑު ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ެގނެސްދެްއވީތީ ވަރަށް  

ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މުޤައްރިރަށް ވެސް އަދި ކޮމިޓީެގ އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއ  

ކުރެުވނު، އަދި މި ބޮޑު ކޮމިޓީން ސަބް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރެއިން ސަބް ކޮމިޓީާއއި ހަވާލު

ވަރަށް ބޮޑު ބައެއްހެން މިހާރު ވެސް ފާހަަގވެފައި މި އޮތީ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މައްސަލައިަގއާއި އަދި ޚިޔާނާތުެގ  

ފުލުސް އޮފިސަރުން ައއިޑެންޓިފައިކުރަންެވެގން ސިރާޖު    މައްސަލަިއަގިއ ތަޙުޤީޤުކުރާ ީމހުން އޮބްސްޓްރަކްޝަނަކަށްވާ

ކުރެވިފައިހެން.   ބައި  ބޮޑު  ވަރަށް  އޭެގ  އޮތީ  މި  ިމހާރު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެވސް.  މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅުއްވި 

ވާފައި މި  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި ސިޓީ ކުޑަ ކޮމިޓީން ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް މުޤައްރިރު ުމޤައްރިރަށް ފޮނުއް

ފޮނުވަންވީހެން   އަވަހަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ސިޓީ،  މިހިރަ   241އޮތް  ފާހަަގކޮށްފައި  މީަގއި  ެއއީ  ކޮމިޓީއަށް. 

ކަންކަމަކީ   ހުރި  ފާހަަގކޮށްފައި  އަންާގފައި  ކަންކުރަން  އޮފީހަށް  ފުލުސް  ެއއީ.    241ކަންކަން،  މެންޑޭޓް  ކޮމިޓީެގ 

ކު  241 އެކަނި އަދި އެކަން  މިހިސާބުން ކޮމިޓީއަށް  ބޭނުން  ފާހަަގކުރަން  އިތުރުން އަޅުަގނޑު  ޭއެގ  ރެވެނީ ެވސް. 

އެހެންވީމާ،   މިއީ.  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އިންސްޓޯލްމަންޓްހެން  އެއް  މަސައްކަތުެގ  ހަވާލުކުރެވުނު  މިއީ،  އަދި 

އެކަމަކު،   މިއީ.  ކަންނޭނެގ  މައްސަލައެްއނޫން  ފްލޯރއަށްދާ  ކޮމިޓީން  މައި  އަދި  ވެސް  މިހިސާބުން  ކުރިން  ޭއެގ 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ އެ ފުލުހުން ދުރުކުރަން މަސައްކަތުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް. ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް  

ވެސް. އެހެންވީާމ، މިހިރަ އެންުގންތައް އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު. ދެން އަޅުަގނޑު ސުވާލުއުފެދެނީ މީަގއި ލަފުޒުތަްއ  

'ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެންނެވުން'، ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން އެންޭގތޯ އެއީ    'ސަރިވސްއަށް ދެންނެވުން'،

ސުވާލެއް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ލަފުޒުަގިއ ދެން އެއަށްވުރެން ބޮޑަށް ސްޓްރޯންގ ސަޖެޝަން ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެނަށް  
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ބަޔާންކޮށް އިސްވެ  ޕޮއިންޓް.  ވަނަ  ތިން  ދެން  ލިސްޓުެގ    7ފައިާވ  ރީފްރޭސްކުރެވިދާނެހެން.  އެ  ތެރެއިން  ފަރާތުެގ 

ެއވެސް   ދެން  ސަސްޕެންޑްކުރެއްވުމަށް.  ފަރާތްތައް  ހިމަނާފައިވާ  ހަމައަށް  ހަތަކާއި،  ފެށިެގން  ތިނަކުން  ނަންބަރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭނުން  ފާހަަގކުރަން  ެއކަމަކު،  ސުާވލެއް.  ެއއީ  އެންޭގތޯ،  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ސަސްޕެންޑްކުރަން 

އޭ އެ މީހުން އަދިވެސް ެއތާނަގއި ތިބީމަ އެީއ މި މަސައްކަތަށް އެކަންޏެއްނޫނޭ އެހެން މަސައްކަތަށް ވެސް ހަަމ  ހީވެ

ހުރަހަކަށްވާނެވަރު މީހުންނޭ. އެއީ މުޅި ފުލުސް އޮފީހުެގ އިންޓެްގރިޓީ ސުވާލެއް އެބައާދޭ. އެވަރު ބަޔަކު އަދި ވެސް  

އެހެންވީމާ، ސަސްޕެންޑް ތިބީމަ.  އެ  ވަޒީފާަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް  އެހެން  ކޮންމެވެސް  ނޫން  އެންުގން  ކުރާށޭ 

ހަމަ.   ދުރުކުރާށޭ  އަންަގނީ  މި  އެކަމަކު،  ެގންނަންޖެހޭ.  އެބަ  އެ    4ވާހަކަ  ޕޮއިންޓް  އިތުރުން    7ވަނަ  ފަރާތުެގ 

އަދާ ަވޒީފާ  ސަރވިސްެގ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ  އިންވެސްޓިޭގޝަނަށް  އަދި  ޖޮއިންޓް  ކުރަްއވާފަިއވާ 

ެއްއޗިއްސަށް   އެ  ރޭންކާއި  ނަމާިއ  ހަމަ  ސާފުކުރެއްވުމަށް.  މަޢުލޫމާތު  މުވަްއޒަފުންެގ  އިތުރު  ެގންދާ  އަދާކުރަމުން 

އެދެނީ މި  ދެއްތޯ؟ ދެއްތޯ  ޖަހަމާތޯ  އެހެން  ެއްއވެސް  ؟ އެހެންވީމާ،  ެއއްކަލަ  އެއީ  ސްޕެސިފިކްކޮށް.  ވަރަށް  ހަމަ 

 ނުވަތަ ދައްކަންވީ ވާހަކަ ނުދަްއކާނެ ޖާަގ ނުލިބޭވަރަށް. ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ދެން.އިތުރު ވާހަކަ ދަްއކާނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢަބްދު  އާދެ!  އީވާ  މެންބަރު  ހުށަހެޅުންތަކެްއ. هللا އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ކަންތައްތަކެއް  ފާހަަގކުރެްއވި 

ހު ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު،  ފުރަތަމަ  އިްއޒަތްތެރި  މިވަނީ.  ހުޅުވާލެވިފައި  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ރިހާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު.   

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ޢަބްދު ީއާވ  މި  ހުށަހަޅަން  ރިޕޯޓް  ެއ  هللا އަޅުަގނޑު  އެްއކޮށް  އިޞްލާޙުތަކާ  އެ  ޮގތަށް  ކޮމިޓީއަށް   241ހުށަހެޅި 

 ފޮނުވަން އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢަބްދު އީވާ  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހެޅުްއވުމަށްهللا އާދެ!  މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވު  އިްއޒަތްތެރި 

ޢަބްދު އީވާ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ިއޞްލާޙުތަކާއެކު،  އެ  އަޅުަގނޑު  ތާއީދުކުރަްއވާފަ.  ވަނީ  އެ  هللا ޢަބްދުލްޣަފޫރު 
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ކޮމިޓީައށް    241ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙުތަކެއް. އެހެންވީމާ، އެއަށް ތާއީދު ތި ކުރެްއވީ. އާދެ! އެ ިއޞްލާޙުތަކާއެކު  

 ރިޔާޟަށް ފުރުޞަތެއްއަރުވަން. هللا ނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި ެއވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ބަލާލައިފިން ދެންމެ ޕޮލިސްއިން ފޮނުވާފައި އިން ސިޓީ އިނޭގތޯ. މި ސިޓީެގ  

ޕެރެްގރާފުަގއި ބުނެފައި މި އިންނަނީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ނެޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނަށާިއ  އެންމެ ފަހު  

ައޅުަގނޑުެގ   ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސްައށް ހުށަހަޅައި މައްސަލަ ދަނީ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންނޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، 

ވެރިފައިކުރެްއވިތޯ އެކަން  ކޮމިޓީން  ސަބް  މި  މިސާލަކަށް   ؟ސުވާލަކީ  ހުށަހެޅީ  މަްއސަލަ  އެ  ކޮންދުވަހަކުތޯ 

ބަލާނީ އެކަން  ކާކުތޯ  ކޮމިޝަނަށް.  ިއންޓެްގރިޓީ  އަދި ނެޝަނަލް  ކޮމިޓީއަށް  ކޮން  ؟ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް 

ކިހާ  ؟ ތޯމިހާހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި އެ މަްއސަލައާއި ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅު ނޭޅި އޮތީ ކީއްެވެގން؟ ދުވަހަކުކަން ހުށަހެޅީ

އަދި   ވެސް  އެން.އައި.ސީން  އެނިގލަން  އެބަހުރި  އިންޓަރެސްޓް  އަޅުަގނޑުެގ  ވެސް  ނަަގއިފިކަން  ދުވަހެއް 

ބޮޑު   އެންމެ  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަސްއާ އަސްލުަގއި  އަދި  އެހެންވީމާ،  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސްުއން ވެސް. 

އެތެ ފުލުހުންެގ  ޮއންނަނީ  މި  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ބަލަން. އެއް  ތެރެއިން  ފުލުހުންެގ  މައްސަލަތައް  ޒާތުެގ  މި  ރޭެގ 

އެހެންވީމާ، އެ ތަނުން އެ ދައުރު އެ މީހުންނަށް ހަވާލުކުރެވިފަ އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައި އޮތްތޯ  

ނޫނިއްޔާ   ކޮމިޓީންތޯ  ސަބް  ބަލާނީ  އެ  ނެތްތޯ  މެ  241ނުވަތަ  އިްއޒަތްތެރި  ދެންމެ  ެއ  ކޮމިޓީންތޯ.  އީވާ  ންބަރު 

ތިނެއްަގއި   ނަންބަރ  ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  ކޮމެންޓެއް  ހަަމ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ެއކުަގއި.  ހުށަހެޅުވުމާއި  ހުށަހެޅުއްވި 

ފުލުހުންެގ   ބެހޭޮގތުން  ސަސްޕެންޑުކުރުާމއި  މިވާ  ފާހަަގކުރައްާވފައި  ތިނެއްަގއި  ނަންބަރު  ރިޕޯޓުެގ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް 

ަގވާއިދުަގއި އެ   ތެރޭަގއި އޮންނާނެ ހަމަ ަގާވއިދެއް. އެ  ލިބިެގން ހެދިފައި އޮތް  މި ާގނޫނުން ހެދިފައި ހުރި ބާރު 

ތުޙުމަތުކުރެވޭ ފުލުހަކަށް ވެސް ޖަވާބުދާރީވުުމެގ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އޭނާ ާގނޫނީ ަވކީލެއްެގ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ  

އޮން އުސޫލު  އެ  ެގންދާ  ތެރެއިން ވެސް  ޕްރޮސެސް  ފުރިހަމަނުކޮށް  އިންޓަރނަލް  ޕްރޮސެސް  ެއ  އެހެންވީމާ،  ނާނެ. 

އެ   އީވާ ވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންނާނީ. އެހެންވީމާ،  ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ. އެޮގތަށް  ދޭތެރޭ  މީހަކާ 

ެއ   ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ސަސްޕެންޑުކުރަން.  އެނިގދާނެތޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފާހަަގކުރެްއވީ 

ރޮސެސް ފުރިހަމަކޮށްފައި ކޮންމެ ފުލުހަކާއި ދޭތެރޭ ވެސް ފިޔަވަޅުއެޅެންވާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޕް

އެ ކޮމެންޓް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާފައި، އަޅުަގނޑު ސްޓްރެސްކޮށްލަން ބޭނުން ކުރިން ެއންމެ ފުރަތަމަ ފާހަަގކުރި 
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ޕްރޮ ެއއީ އެން.އައި.ސީއާއި  ފިޔަަވޅުތަކާއި،  ޕޮއިންޓަށް.  މިހިސާބަށް އެޅި  މި ކަމުަގއި  ފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސްއުން 

 އެއާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ފެންނަކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއވީ ފުލުހުންެގ ފަރާތްޕުޅުން  ރިޔާޟް. އިްއޒަهللا ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އެން.ައއި.ސީއަށް މި މައްސަލަތައް ފުލުހުންެގ މައްސަލަތަްއ ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި އެއީ ކިހާހިސާބަށް ޮގއްސައި އޮތްތޯ.  

ހުށަހަޅާ ތަނަކަށް  އެ  ސާފުކުރުމަކަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  އަދި  ކޮމިޓީއަކުން  ސަބް  ިއއްޔެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފައެއްނުވޭ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ސިޓީއެއް މި ފުލުހުންެގ ސިޓީއަކީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމީ އެއީ ކޮން ފުލުހުންނެއްތޯ،  

ބަެއއްކަން އެނޭގ   ެއީއ ކޮން  މަޢުލޫމާތެއް  ހޯދާ  ހޯދުމަށް އެ ރޭންކިންނާއި ދެން އެ  މިންވަރަށް  މަޢުލޫމާތު އެ  އެ 

ހޯދީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ފުލުހުންނާއި މެދުަގއި މި މައްސަލަތަކާ  މިންވަރަށް ހޯދާނެ. މިހާ ތަނަށް 

ބަލާ  އެ  ބަލަން.  އެބަ  މައްސަލަތަކެްއ  ަވއިޑަރ  އެބަ  ުގޅިެގން  މައްސަލަތަކާއި  ޚިޔާނާތުެގ  މިހިރަ،  ުގޅިެގން 

އޮތް ހިސާބު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އަދި   މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި މައްސަލަތަކުެގ ޮގއްސައި

ަވުގތު   މި  ކުރެވޭނެ.  ެވސް  ޢަމަލު  ވެސް  ދެން  އަދި  ޮގތަކާިއ  ނިންމާ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން  މި  އަދި  ބެލޭނެ. 

ނިންމުމެއްަގިއ   ކޮމިޓީެގ  ސަބް  މި  އެދުމަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމައެކަނި  ދަންނަވާލީ  މި  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް 

 މިހާތަނަށް މި އޮތީ މި ދެނެންވި ފުލުހުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލުން އެ ހުށަހެޅިފަ. އަދި އެ ފުލުހުންެގ  މިހާރު އަދި

ފަރާތުން ވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަދި އެން.އައި.ސީެގ ފަރާތުން ވެސް ސާފުކޮށްލަން އެދިފައި އޮތީ. ދެން  

އަ ނިންމުންތަކުެގ  ނިންމާ  ކޮމިޓީން  މި  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  މި    241ލީަގއި  ނިންމުމަށް  ހުށަހަޅައިެގން  ކޮމިޓީއަށް 

ތަންދޭ  ާގނޫނު  ކުރެވޭނީ،  އެކަން  ލިބިެގން  ތާއީދު  އެޮގތަށް  ޢަމަލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ހުށަހެޅުނު  ދެންނެވި 

 ޮގތަށް އެކަން ކުރާނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޕޮއިންޓަކީ   ތިބީ    3އަޅުަގނޑުެގ  ނެރެވެން  ނަތީޖާ  މަސައްކަތުެގ  އަސްލު  އޮތް  ފާހަަގކޮށްފައި  ނަންބަރުަގއި  ަވނަ 

ކުރާ   އެ  އެން.އައި.ސީން  އަދި  ސްޓޭންޑަޑްސްއަށާއި  ޕްރޮފެޝަނަލް  ޕޮލިސްެގ  އޮތީ  ބާރު  އެ  ޮގތުން  ާގނޫނީ 

މައްޗަށް   ދިމާލަށް  ތަޙުޤީޤުތަކުެގ  ނަތީޖާއާ  އެ  އެހެންވީމާ،  އުފުލުމާ.  ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ބިނާކޮށް 

ނެރެވޭނެ   ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެއަށް  ލީަގލީ  އޭެގ  އެީއއޭ  ވީނޫންތޯއޭ.  ޕުޝްކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން 
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އަޅުަގނޑަ އަސްލު  ނުކޮށްެގންނޭ  ފަންކްޝަން  ތަންތަން  އެ  އެ މެކޭނިޒަމްސްއަކީ.  ކުރެވެނީ  މި  މާނަ  ިމ  ށް 

ެއކަމެއްނޫންތޯ   7ފާހަަގކުރެވިފައި   ެއހެންވީމާ،  އުޅެނީ.  މި  ފިޔަަވޅުނޭޅިެގން  ވެސް  ދޭތެރޭަގއި  މީހުންނާ 

މުހިންމު އެންމެ  ޕޮއިންޓް  ކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެ  އަޅުަގނޑު،  އެކަން  ދެން  ނެތީމަ  ބެލިފައި  އެ  ކުރަންވީ. 

  އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރެވިފައި ނެތީމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެވސް  ސިޓީން  ފުލުހުންެގ  އޮތީ  ފާހަަގކުރެވިފަިއ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ބަިއެވރިވި ޚިޔާނާތުަގއި  މީހު  އެނިގއްޖެ  ހަތް  މި  މިހާރު  ހޯދުންތަކުން  މީހުންެގ  އެ  ގައިމުވެސް  ކަމަށް  ހަމަ  ން 

އެހެންވީމާ ދާކަން.  ބަލަމުން  އެބަ  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  އިތުރު  އަދި  ސަބް  އެނިގއްޖެ.  ވެސް  ހިސާބުން  މިހާ   ،

އޮތް އެޅެން  ވެސް  މިަވުގތަށް  މެދުަގއި  ފުލުހުންނާއި  އެ  ނިންމުނީ  ފިޔަވަޅު    އީ އެ ،  ކޮމިޓީއަށް  ސަސްޕެންޝަން 

ބް ކޮމިޓީން ނިންމީ. ދެން އޭެގ މާނައަކީ އެ ފުލުހުންެގ އެ ކަމަކަށް ރީޗް ނަމަވެސް އެ ފިޔަވަޅު އެޅުްއވުމަށް ސަ

ައޅާނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ   .ވުމަށް އެ އޮންނަ ޕްރޮސީޖަރެގ ތެރެއިން ފޮލޯކޮށްެގން އެ އަޅާ ފިޔަަވޅެއް 

ޮގއްސަވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހިއްސާ  ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް އަޅުަގނޑުެމންެގ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެއޭ. ފިޔަވަޅު އެޅޭ ހިސާބަށް  

ޕްރޮސީޖަރ ބޭފުޅުންެގ  އެ  ދެން  އެނިގއްޖެއޭ  މައުލޫމާތުން  ނަތީޖާ އާ  ކުރެްއވި  ެއ  އަަމލުކުރަްއވަިއެގން  ެއއްޮގތަށް 

ކަންނޭ އެއީ  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ނނެރެވުނީމާ  އަޅުަގނޑު  އަކީ.  އިންޓެންޝަން  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ެގ 

ޢަބްދުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަުގ  މެންބަރު... ީއާވ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ކުރީަގއި  ފުރުޞަތަކަށް  هللا އޭެގ 

އަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު  هللاއެދިަވޑަިއެގން އިންނަވާތާ ވަރަށް ިގނައިރު ވެއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ފުރަތަމަ އަރުވަން އިނޭގތޯ. ެއއަށްފަހު ޢަބްދުލްޣަފޫރު.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

މަ ދިން  ވާހަކަ  ޢުފުލުހުން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ މި  ލޫމާތަކަށް  އަޅުަގނޑަށް  އެއީ  އެހެންވީމަ،  ދައްކަނީ. 

ެގ މީކީއެއް ނކަންނޭ  ޗެއަރެގ މި ނޯޓުަގއި ފުދޭވަރަކަށް ފާހަަގކުރަންޖެހޭ  ،ފުދޭވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ނޯޓުގައި

ބުނަނީ އެ  ފުލުހުން  ސީދާ  ނޫން.  ވެސް  ވާހަކައެްއ  ެއއްޗެްއެގ  އިނޭގ  ދިރާސާއަކުން  ކުރި  ކޮމިޓީން    ސަބް 

ކޮންމެެވސް ކަމެއް ފުލުސް އޮފީސް   ތިމަންނަމެންނަން މި މީހުން މިކަމުަގިއވާކަން ފާހަަގކުރެެވއޭ. އެހެންވީމާ، ަގއިމު

މި ުއޅޭތީތާ  ލޫޕަށް ވެއްޓޭކަށް    ތެރޭަގއި ނުެވެގން  ތިބީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާ އެ  މީހުން އަދިވެސް 
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އެން.އަިއ.ސީ އިން ކުރިތޯ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް    ،އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް ކޮމިޓީން ކުރިތޯ

ކަށް ައޅުަގނޑުމެން ވެއްޓޭކަށް ނުފެނޭ. ނޭގތީވެ މިހިސާބަށް މިކަން މިއައީ. އެހެންވީމަ، އެ ލޫޕް ތެރެއަ ނުވާކަން އެ

އެީއކީ ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަވާލުވި މަސައްކަތަކީ. އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަވާލުވި މަސަްއކަތަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  

  މަރުެގ ކަންތައް ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުން. ފުލުހުން ސީދާ އެ ބުނަނީ މި މީހުން އޭަގއި   ،ކަންތައް ކުރިއަށް ދޭތޯ ބެލުން

ބުނެވެން އޮތް  ،  ، އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބުނަން އޮންނާނީ އެ މީހުން ދުރުކުރާށޭހިމެނޭކަމަށް ފާހަގަވެއްޖެއޭ. ެއހެންވީމާ

  އެީއކީެއްއ މި ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީައކާއި  ، އެހެންތޯއެހެންތޯ،  ރީތި ޮގތަކަށް. އެކަން ކުރަން ފޮލޯކުރަނީ މިހެންތޯ އެހެންތޯ

ހަވާ ވެސް  ކޮމިޓީއާ  ސަބް  ނޫން.  ނުވަތަ  ކަމެއް  އޮތް  ވަންލުކޮށްފައި  ފޯރ  އެހެން   ޓޫ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން 

. އަދި ފުލުސް އޮފީސް ތެރޭަގިއ މަސައްކަތެްއެގ ޮގތަށް ނަަގއިެގން އަޅުަގނޑުމެން ދެން އެކަން ބަލަން ފަށަށް ޖެހޭނެ

އިރާދަ ބިލުން  ޕޮލިސް  އަދި  ބަލަންޖެހޭނެ.  މައްސަލަތައް ވެސް  އެހެންކަހަލަ  ެއކަންހުރި  ކަމަށް ވެސް   ކުރެއްިވއްޔާ 

އެ ލޫޕަށް ވެްއޓޭކަށް ވަުގތު ހޭދަކުރާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް   ނަށް ދެންއްލު އަންނާނެ. ެއކަމަކު މި އިޝޫ އަޅުަގނޑުމެންޙަ

ފާހަގަވެއްޖެއޭ  ފުލުހުންނަން  ތަޙުޤީޤަށާއި  އެން.އައި.ސީެގ  ބުނީ  އެ  ފުލުހުން  އަންަގންޖެހޭ،  އަޅުަގނޑުމެން    ނުފެނޭ. 

 އުޅޭކަށް ނުޖެހޭ. ެއ ޚިޔާނާތުަގިއ ޖެހިފައި ތިބި ފުލުހުންތަކެއް ތިބޭކަމަށް. ދެން އިތުރަކަށް ައޅުަގނޑުމެން އެކަމަކާ

ކައިރީގަ  ދެންއި  މީހުން  ހަދާށޭ.  ވަކިކުރަން  ދެން  ޖެހޭނެ  ވެސް  ،  ބުނަން  އަނެއްކާ  ނަަގންޏާ  ިގނައިރު  ަވކިކުރަން 

،  ލޫމާތަށް ބިނާވެފަިއވާ ނަންތަކެއް ކަާމއިޢުއަޅުަގނޑުމެން ބަލާނީ ކީއްތޯ އެ ވަނީ. އެހެންވީމަ، މި ފުލުހުން ފޮނުވި މަ

ނަމެއް ހަތް  ވީހެން.   މިއީ  ސްޓްރެސްކުރަން  އިތުރަށް  ނޯޓުެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  މި  ކަމާއި، 

، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ވެެގން. ވީހާ ވެސް ައވަހަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަންއުޅޭ މަސައްކަތެއް ވާނީ  އެހެންވީމާ

 އޮތީހެން. ޝުކުރިއްޔާ.  އްޗަށް އެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުޤައްރިރުެގ ނޯޓުަގއި ވަރަށް ރީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށްފަހަުގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  

 މޫސާ ސިރާޖުއަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ބޭނުންވަނީ،  މުޤައްރިރު ފާހަަގކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ަމއްސަލަތަްއ    ،ހަމަ  އެ  އެބައިން  ބުނެފައި  ޕޮލިހުން 

އިންޓެ  ވާހަކަ  އެބަލަމުންދާ  ޕޮލިހުން.  ކޮމިޝަނުންނާއި  އެންްގރިޓީ  ވެސް  އަހަރު މެނަން  ތިން  އަހަރު  ދެ  ނޭގ 
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އެ މީހުން ފޭސްޓައިްމ    .ެއ ބަލާތޯ ވެރިފައިކުރަން ައޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ،  ވެެގންދާއިރު އެކަން ނުކޮށްކަން އޮތީ. ދެން

ބާއްވާފައި އޭތި  ެއޮގތަށް  ެވއްޖިއްޔާ  އެއްޗެހި  ބުނި  ނިމުނީ. ،  ކުރަން  ކުރީމަ  ކަމެއް  ކުރަންާވ  ައޅުަގނޑުމެން 

ައޅުަގނޑުއެހެންވީމާ ވާހަކަ  އެ  ދަންނަ  ،  އަޅުަގނޑަކަށް  ވެސް  ެވެގން.  އެހެން ަގވާލަން  މީހުން  އެ  ބޫލެއްނުކުރެވޭ 

އެީއ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ   ،ކޮން ދުވަހަކުތޯ ނުބަލާ އޮތީ  ،ބުނީމާ ދެން ކޮން ދުވަހަކުތޯ ބަލަން ފެއްޓީ

އެ މީހުން އެ އޮތީ އެހެން   ،ސުވާލެއް ކަމަކަށް. އޭރުން ައނެއްކާ ވެސް ފަހަތަށް ޮގސް މީތި ލަސްވާނީ. އެހެންވީމާ

މިއޮ އޮތީ  މި  ނުބަލަތާ  ބުނީތާ  އެ  ދުވަސްީވިއރުތްބުނެފަ.  އެހެންވީމާ  ހާ  ތަނުން   ،ވެސް.  ދެ  ކަމެއް  އޮތް  ނުބަލާ 

ކުރާނެ ކަމެއް   އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ސުވާލެއް އެ މީހުންނާ. އެ  ވެސް. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑުމެން ދާންވީ ކުރިއަށް

 ފައި އޮތް އެތި ހިފައިެގން ސަސްޕެންޝަނާ ދިމާއަށް ދާންވީ. ނެތް ހަމަ އަތު ޖެހި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތަރުތީބު ކުޑަކޮށް  މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ  ިއްއޒަތްތެރި  ބޭފުޅުންނަން ނަންނޯޓު ؛ ޝުކުރިއްޔާ  އެދިަވޑަިއެގން 

އުސޫލުން   ރަނަގޅު  އޮތީ  ެއ  ނިޔާޒް  ޢަލީ  އެހެންވީމަ،  އިނޭގތޯ.  ނިޔާޒް  ޢަލީ  ކުރެްއވީ  ކަންތައް  ކުރެްއވުމުެގ 

ެގންދާނަން.  އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ތަރުތީބުން  ވިދާޅުވާ  ނިޔާޒް  ޢަލީ  އެހެންވީަމ،  ކުރެވިފަ.  ނަންނޯޓު 

 ތީ ލިސްޓުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. ފުރަތަމަ މި އޮ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް  ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

ދެން ކަމެއް.  ހަތަރު  ަމއިަގނޑު  އޮތީ  މި  ފާހަަގކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  ސަބް  ތަކުރާރެްއ  ،  ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑު   އެ ނުކުރާނަން.  ޣަފޫރު  އަދި  ހުށަހެޅުމަށް.  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  އީވާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރަން 

ދެން ތާއީދުކުރަން.  ައޅުަގނޑު  ވެސް  ތާއީދުކުރެްއވުަމށް  އިބާރާތަށް  ،  ތާއީދުކުރެްއވި  ސިޓީަގއި  މި  ެއއާެއކީަގއި 

އިޒުނަ މުޤައްރިރު  ެގންނަން.  ބަދަލުތައް  ބައެއް  ބޭނުން  ވެސް  އެ އަޅުަގނޑު  ބޭނުން  އަޅުަގނޑު  ދެްއވައިފިްއޔާ   

ނަންބަރުގައި އެްއވަނަ  ދަންނަވާލަން.  ހިސާބުގައި،  ބަދަލުތައް  ނިމޭ  ފުރަތަމަ ސަފްހާ  ހަވާލާދީފައިާވ  ،  އެއީ  އިސްވެ 

ދަ މައްސަލައިަގއި  ފަރާތުެގ  ހަތް  ހިމަނާފައިވާ  ޕްރޮސެޢުސިޓީަގއި  ކުރެއްވުމަށް  ޖެނެރަލްެގ  ވާ  އޮފީހަށް ކިއުޓަރ 

ފޮނުއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްަގއި ދެންނެވުަމށް ފެންނަކަމަށާއި، އިނޭގތޯ އެއީ މިހާރު އެ އޮތީ ދެން 

ބަދަލު.    ، އަޅުަގނޑުެމން ރިޕޯޓުަގއި ދަންނަވަން ފެންނަޕޮލިސް ސަރވިސްަގއި ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ ކަމަށް، އެ 

އެމް.އެމް.ޕީ،  ދެން ނަންބަރުަގިއ  ކޮރަޕްޝަނާއި،  ދެވަނަ  ހިންާގފަިއވާ  ކޮށްެގން  ބޭނުން  ޔާނާތާިއ  ޚި.އާރު.ސީ 
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ލިބިފައިވާ  ެގރިންގ މަނީލޯންޑަ މަންފާ  މާލީ  ސަރވިސްއަށް    ތެރެއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  މިހާތަނަން  ކަމަށް 

އެ ސަރިވސްެގ  ، އެ ތަނަށް އިތުރުކޮށްލަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ  ފާހަަގކުރެވިފައިވާ 

މަ ފަރާތުެގ  ފަސް  ެގންދަާވ  ައދާކުރައްވަމުން  ަވޒީފާ  އަދި  ފަރާތާއި  ދެ  އަދާކުރައްވާފައިާވ  ލޫމާތު ޢުވަޒީފާ 

މަސައްކަތް  ޕްރޮސެ ކުރެއްވުުމެގ  ދަުއާވ  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ  އެ  ކުރެްއވުމަށާއި،  ހިއްސާ  ޖެނެރަލްއަށް  ކިއުޓަރ 

ތިންވަނަ ނުކުތާަގިއ  ،  އެވެސް ފެންނަ ކަމަށާއި... ދެން،  ފެންނަ ކަމަށް. ދެންއަވަހަށް ކުރިއަށް ެގންޮގސް ދެއްވަން  

ތެރެއިން ފަރާތުެގ  ހަތް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ހަމައަށް ،  އިސްވެ  ހަތަކާއި  ފެށިެގން  ތިނަކުން  ނަންބަރު  ލިސްޓުެގ 

މޯލް ކުރެްއވުމަށް  ެއކަހެރި  މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުން  ފުލުހުންެގ  ފަރާތްތައް  ޕޮލިސް ސަރވިސްަގިއ  ހިމަނާފައިވާ  ޑިްވސް 

ނުޖެހިދާނެ   ހިތްހަމަ  އެހާ  ބޭފުޅުންނަން  ބައެއް  ކުރީމަ  ބޭނުން  ބަސް  އެ  ދެން  ކަމަށާއި،  ފެންނަ  ދެންނެވުމަށް 

އެހެންވީމާނކަންނޭ ކުރުން.  ސަސްޕެންޑު  ެއކަހެރި ެގ،  މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުން  ފުލުހުންެގ  އެދެނީ  އަޅުަގނޑު   ،

ހިމެ ސަބަބެއް  އާދެކުރެްއވުމަށް.  ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ވެސް  ހަތް  ،  ފުލުހުންނަން  !ނުން  އެ 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ަމއްސަލަިއަގއި މާލީ މަންފާ   ، އެ ފަސް ފަރާތަކީފްކުރައްވާ އެ ފަސް ފަރާތަކީޢާފަރާތަކީ މަ

ފުލުހުންެގ    ،އޮތީމަ. އެހެންވީމާއި  ަގކޮށްފަފުލުހުން އެޮގތަށް ފާހަ،  ދެން ބަޔާންކޮށްފައި  ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށް

ނުލި،  މަސްއޫލިއްޔަތްތަކުން ވެސް  ާވހަކަ  މަޤާމުެގ  އެދެން  މަޤާމަކަށް ޔު އަޅުަގނޑު  އެހެން  އެއީ  ްއވަން. 

މަސްއޫލިއްޔަތުން  ފުލުހުންެގ  އެހެންވީމަ،  ނޫން.  ބޭނުމެއް  އަޅައިެގން    ،ބަދަލުކުރެވޭކަށް  ޔުނީފޯމު  އިހަށް  މާނައަކީ 

ހަތަރު ނަންބަރު އުނިކޮށްލަން    ،ސަސްޕެންޝަނޭ އަޅުަގނޑުމެން ނުކިޔާނީ. ދެން،  ތަށް ނުނިކުންނަން. ދެންމަސައްކަ

ކަމެއް   އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އެހާ ބޮޑަށް ބޭނުންވި،  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ޭއަގިއ އަޅުަގނޑުމެން

ފާހަ އަޅުަގނޑަށް  ކަމަކަށް  ވާހަކައެއް  ދެއްކި  ނުކުރެވޭ.  ނޫން.  ދެވަނަ   5ަގެއއް  ފަހަތުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ސަރވިސް ކާޑު  ،  އެ މުވަްއޒަފުެގ، އެ މުވައްޒަފުންެގ އެތަނަން އިތުރުކުރަން. އެ މުަވއްޒަފުންެގ ނަމާއި،  ފޮޅުވަތުަގއި

ައޅުަގނޑުމެންނަން އެނެގން    ، ެއ ތަނެއްމަޤާމު އަދި މިހާރު އެހެން ތަނެްއަގއި ހުރި ނަމަ އެ ތަނެއް ،  ނަންބަރާއި

  5ލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން މި އެދެނީ އެން.އައި.ސީ ާއއި ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން.  ޢުބޭނުން. އެއީ ދެން އެ މަ

ދެވަނަ ފޮޅުވަތް ފެށޭތާ މާ ވޭްގ ވަނީ  ،  ލޫމާތުެގ ބަދަލުގައިޢުއެ މުވައްޒަފުންެގ މަ  . ވަނަ ނުކުތާެގ އެންމެ ފަހަތުން 

ކާޑު    ޑީ. އައި  ،އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސްޕެސިފިކްކޮށް ބޭނުންވަނީ ނަމާއި ސަރވިސް ކާޑު ނަންބަރާއި،  ލޫމާތުވީމަޢުމަ

މަޤާމު އަދި ސަރިވސް ކާޑު  ބޭފުޅުން ކަމަށް ވަންޏާ  ތިއްބެިވ  ތެރޭަގިއ  ފުލުހުންެގ  މިހާރު  ނަންބަރާއި ދެން އަދި 

ލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން  ޢު ދެން އެ މަ  އެއާ،.  ނަންބަރު. ދެން އެހެން ނޫންކަމަށް ވަންޏާ އެ ހުރި ތަނެއް މިހާރު

ސަރވިސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އިންޓެ  ބޭނުންވަނީ  ނެޝަނަލް  އެީއ  ާއއި  އެހެންވީމަ،  ކޮިމޝަނުން.  ްގރިޓީ 
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ކަމަކީ ފާހަަގކުރެވުނު  ވިދާޅުވިހެން  .  އަޅުަގނޑަށް  އެ  އީވާ  ތާއީދުކުރަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީއަށް    241ދެން 

 ނުްއވައިދެއްވުމަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަވަހަށް ފޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއާދެ!   މި  .  ވަރަށް  ފުރަތަމަ  ހާޒިރެއް  އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑު  ދުަވހުަގއި  ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީ ބޭއްވި 

ނުވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ސާފުކޮށްލަ ދޭން އަޅުަގނޑު އެދެން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ  

ސަބަބެއް އަންނަންޖެހޭ  މައްސަލައިަގއި  މި  ދެން،  އިންވޯލްމަންޓް  ކަމަކަށް.  އަޅުަގ،  ެއއް  ނޑު  އެއާެއކީަގއި 

ޮގތަށް އަދި ައޅުަގނޑު މި އިނީ އެހެން  ،  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ފާހަަގކުރެްއވި 

ކިޔާފަިއ   ކުރާށޭ  އިޞްލާޙު  ހަމަެއކަނި  އެއީ  ބޭނުމޭ.  އެނެގން  ވެސް  ޮގތް  ކުރެވޭ  އިޞްލާޙު  އެ  ދަންނަވާނަމޭ، 

ޮގތުަގއި   ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްަވއިފި.  ދޫކޮށްލުމަށްވުރެ އިޞްލާޙުތަކެއްެގ  މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 

ކަންތައްތަކެއް ،  ދެން އޭަގއި ސްޕެސިފިކް  ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  ފޮނުވާށޭ،  އަޅުަގނޑު  ކުރަން  ދައުވާ  ، މިސާލަކަށް 

ކަމެއް މިވެނި  އެހެންނޫނިއްޔާ  ކުރާށޭ.  އެހެ  ،ސަސްޕެންޑު  ކުރާށޭ  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ބުނަން ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ން 

ބޫލުކުރަނީ.  ަގތެރެއަށް ވަދެވޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ެގ  މަސައްކަތު ެއްގޒެކެޓިވްެގ  ފަށައިފިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެީއ  

ނޫނީ ބުނުމެކޭ  ،އެހެން  ބުނާ  ޮގތުން  ބުނެވިދާނެ ސީޔާސީ  މީހަކަށް  ވާހަކަދައްކާ  އަނެއްކޮޅުން  ކޮންމެ ،  ދެން  ހަމަ 

އެ މީހުން ކުރާނެ ކަެމްއ  ،  ބުނަންވީޭއ. ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ޮގތެއް ނިންމާފައި ބުނަންވީއޭ. ދެންއެްއޗެއް ވެސް  

އެހެންނަމަވެސް ނޫންހެއްޔޭ.  ޮގތުން  ،  ކޮށްފާނެ  ުއސޫލެއްެގ  ކަެމއްަގއަޅުަގނޑު  ސްޕެސިފިކް  ވަކި  ،  ބޫލުކުރަނީ 

އެހެންނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަން ނޭންޭގނެ.   ،ފިޔަަވޅެއް އަޅާށޭމިވެނި  ،  ވާ ކުރަން ފޮނުވާށޭޢުދަ،  ސަސްޕެންޑު ކުރާށޭ

މިހާރު މިއީ   ؛ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް މިހެން އޮންނަ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީއަކުން އަދި އަޅުަގނޑުމެން،  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ

ހަމަ   ވިއްޔާ  ކަންތަކު  ުގޅޭ  ފުލުހުންނާ  އަޅުަގނޑުމެން  ލިބުނީ  މި  ކްލެރިޓީ  ވެސް    241އެއަށްވުރެ  ކޮމިޓީއަށް 

، އޭެގ ބަދަލުަގއި އެ ާގނޫނީ ޮގތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ކޮންމެވެސް އެހެން ބަސްތަކެްއ  . އެހެންވީމާކަންދާންޖެހޭނެ

ކުރަން  ކަމެއް  ވަކި  ޑައިރެކްޝަން  ސްޕެސިފިކް  ސީދާ  ދޭނީ.  ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ  ޑައިރެކްޝަން  އެ  ބޭނުންކޮށްެގން 
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ދި  ހިސާބަށް  އަންާގ  ފިޔަވަޅެްއެގ  ކޮމިޓީން  އެޅޭ  ބޭރަށް  ބައުންޑްރީން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޔައިމަ 

 ފެންނާތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލީ. ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ަވކި  ޝުކުރިއްޔާ  މި  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ދެންމެ 

ކުރާށޭ ބައެްއ  ،  ކަމެއް  މައްސަލަިއަގއި  ފޮނުވުމުެގ  އެހެން  އިންސްޓްރަކްޝަން  ހެދުމަށް  ޮގތެއް  ަވކި  ނޫނިއްޔާ 

ދެން ހުށަހަޅުއްަވއިފި.  ހުށަހެޅުންތަކެއް  ދަްއކަަވއިފި.  ވާހަކަފުޅު  ވެސް  މިހާރު  މެންބަރުން  އިބާރާތް  ،  އިްއޒަތްތެރި 

ޖުޑިޝަރީ ކޮިމޓީެގ މީެގ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯ  ، ޝަން ވެސް ދެްއވާފައި އެވަނީ. ދެންސްރާނެ ޮގތެްއެގ ސަޖެރީފްރޭސް ކު

މި މަސައްކަތް ބެލުުމގައި. ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފުރަތަަމ މި މައްސަލަ ފެށިެގން މި އޮތީ ބަލަން މި ހަވާލު މި 

ންެގ މަޖިލީހުެގ ދެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި ދެ ކުރެވުނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީސްެގ ރައީސްއަށް. ރައްޔިތު

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ   ،ސިޓީފުޅު އެއީ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ސިޓީފުޅަކާއި

ރައީސް މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ލިބުނީ  ސިޓީ  ދެ  އެ  ސިޓީފުޅެއް.  ހުށަހެޅުއްވި  މަޖިލީހުެގ ރައް  . ސިރާޖު  ޔިތުންެގ 

ކޮމިޓީ އާއި ދެ ކޮމިޓީއަށް. އެ ދެ   241އިދާރާއިން އެ ދެ ސިޓީ އަސްލު ފޮނުވާފައި ވަނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއާއި  

ދެ ކޮމިޓީ އެކުެވެގން ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީެއއް ނަަގިއެގން ެއ    ،ސިޓީ ވެސް ހިއްސާކުރަްއވާފައި ވަނީ ދެ ކޮމިޓީއާ. ދެން

ކުރީގަ  ކުރުމަށް  އެއީމަސައްކަތް  އޮތީ.  ނިންމިފަ  ކޮމިޓީން    އަދި  ިއ  ދެ  އެޮގތަށް  ބާއްާވފަ.  ބައްދަލުވުެމއް  ކޮމިޓީެގ 

ވެސް ނިންމާފައި ވަނީ. ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ ވެސް ނިންމުމަކީ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީއެއް ހަދަިއެގންނޭ މި މައްސަލަާއއިެގން  

އަދި   ދާނީ.  ޖޮިއންޓު ކޮމިޓީ  241ކުރިއަށް  އެ ނިންމުމަކުން ޖޮއިންޓު  ކޮމިޓީެގ ވެސް ނިންމުމަކީ  ހަދަިއެގނޭ.  ެއއް 

ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލީ. ދެން ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުިވ ޮގތަށް އިްއޒަތްތެރި  

ނު ބައިވެރިވެަވޑަިއ  ެއކުލަވާމެންބަރަށް  ކޮިމޓީއެްއ  ސަބް  އޮތީ  ނިންމާފައި  ވުމުަގިއ  ބައްދަލު  ިމ  ަގނެވުނު  ލައިެގން 

ދެން ކުރައްވާށޭ.  ދިރާސާ  ބޮޑަށް  އެޮގތުން ،  މަސައްކަތް  ެގންދަވާށޭ.  ކުރަްއވަމުން  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީއަށް  މަިއ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.  ޢަމަލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ހަމަ ޝުކުރިއްޔާ   ނުކުތާއަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  އީވާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ. 

ފުލުހުންެގ   އާއި  އެން.އައި.ސީ  ނުކުރެވޭނެ  މަސައްކަތެއް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަން  ތާއީދުކުރަން.  ވެސް  އަޅުަގނޑު 
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ބަޔަކާ ބަލަން އޮންނަ  ބަލަން އުޅެފިއް  ތެރޭަގއި އެ  މިކަން  ެވއްޖެއެކީަގއި  މިކަމެއް ނުވާނެ. ވަރަށް ދުވަސް  . ޔަކާ 

ކުރީ ދުވަހުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވެސް ހަމަ ފާހަަގކުރިހެން  ،  އަޅުަގނޑުމެން ރިކޯޑަށް ބަލާއިރު

ޕްރޮސެ  ބަލާ  ކަމެއް  އެްއވެސް  ހަމަ  ނެތް  ުމއްދަތުަގއި  މިދިޔަ  ފޮނުވާފައެން.ައއި.ސީން  ޖެނެރަލްއަށް  އެްއ. ކިއުޓަރ 

ހަމަ މައްސަލައެއް ބެލިފައެްއ  ދީ،  ްގރިޓީ ކޮމިޝަނަން ބަލާއިރުަގއި ެވސް މި ވަރަށް ދަށްކޮށް މިއިނޕޮލިސް އިންޓެ

ތާއީދުކުރަން   އަޅުަގނޑު  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ދެންމެ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ނެތް. 

ކޮ މި  ބަދަލުތަކަށް.  ބޭނުންވާ  ޮގތަށް  ެގންނަން  ެގނަިއ  އެ  ހަމަ  ފެނޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތް  ފެންނަ  މިޓީއަށް 

އަދި  ފުލުހުން  މިތިބި  މިހާރު  މިކަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަން  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮންނަން.  ރިޕޯޓުަގއި 

ކަ ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ފުލުހުންނާއެކީަގިއ  މި  ފުލުހުން  ފާހަަގކުރާ  މި  އޮފީހުން  ފުލުސް  މަށް ޚާއްޞަކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަން ނުފެންނަންޏާ ހަމަ ރިޕޯޓުަގއި ސާފުކޮށް އެ ވާހަކަ ހަމަ މިހާރު އެ ޙަސަން ލަޠީފް އެ އިބާރާތް  

ކުރިޮގތަށް އެކަން އޮންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އަންަގން އެބަޖެހޭ މި ހަމަ އެ ސަސްޕެންޝަންއަށް ނުލާ މި ކުރިއަށް  

ހިމަނަންވެ  ނުދެވޭނެތީ އެޮގތަށް  ހަމައެކަނި  ހަމަ  މި  ހަމަ  ެވސް  އިތުރަށް  އަދި  މަސައްކަތުަގއި  މި  ދެން   .

މިންވަރުން  ހުރި  ބެލިފައި  އެ  ވެސް  ފުލުހުން  މިހާތަނަން  އަދި  މަްއސަލައިަގއި  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ 

އަށްވުރެ ިގނަ  ލޫމާތު. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިޢުއަޅުަގނޑުމެންނަން ލިބިފައި ހުރި މަ

ބޮޑު   ވަރަށް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ކުރުމަކީ  ިއޞްލާޙު  އޮފީސް  ފުލުސް  ފާހަގަވާނެ.  ކަންކަން  ބައިވަރު  ހަމަ 

ކުރެޭވނީ  .  ދެއް ހަމަޢުވަ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމެއް. އެކަން  ފެށުނީއްސުރެ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް 

ބޫލުކުރެވޭނީ މިފަދަ އިތުބާރު ނެތް ފުލުހުން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ފުލުސް  ަގންނަން  އަދި އެކަން ކުރާކަމަށް ރައްޔިތު

ެއ   ހަމަ  ނުހިނާގނެ  ިމކަން  ޮގތަށް  އޮތް  ކަނޑައެޅިފައި  އޮތް  އެ  ކުރީަގިއ  ދުރުކުރެވިެގން.  މަސައްކަތުން  އޮފީހުެގ 

ން އިތުރު ތަޙުޤީޤުތަކެއް ކުރަިއެގން ެގންދާ ފަރާތްތަކަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ އެން.ައއި.ސީ މެދުވެރިކޮށްެގން މިކަ

އަހަރުަގއި ވެސް މިކަމެއް    10ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ރިކަމަންޑޭޝަނެއް ފޮނުވައިފިއްޔާ އަނެއްކާ ވެސް ކުރިއަށް އޮތް  

ންމެ  އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަން ފެންނަ އެ؛ ނުނިމޭނެ. އެހެންވީމަ، ހަމަ މިހާރު އެ އޮތްޮގތަށް

ން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުްއވި މިންވަރަށް އެ ހުށަހެޅުއްިވ ޮގތަށް  ޔުހަރުކަށި ޮގތަކަށް ލި

ފެންނަ ޮގތަށް  އަށް  ވެސް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑުެގ ިވސްނުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަން ެއޮގތަށް ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު

 އަންަގއިެގން ކުރިއަށްދިއުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އިލްޔާސް ލަބީބް.  

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި  ޝުކުރިއްޔާ. މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދަން އީވާ އެ ހުށަހެޅުއްވި  

ޙަސަން ލަޠީފް އެ ެގންނެިވ، ޢިބާރާތަށް އެ ެގންނެވި ބަދަލުތަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އޭެގ ދެވަނަ ނަންބަރުަގއި  

ލިބިފައި މަންފާ  މާލީ  ލައިންަގއި  ދެވަނަ  ނަންބަރުެގ  ދެވަނަ  އޭެގ  ފާހަަގކުރެއްވި  މެންބަރު  ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި  ވާ 

އެ ސަރވިސްެގ،    ާވ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ،މިހާތަނަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފާހަަގކުރެވިފައި

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަ  މި  ޖަހަން  ފެންނަނީ  ޕޮލިސް ސަރވިސްެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑަށް  މޯލްޑިވްސް  އެތަނުަގއި 

ޕްރެޒިޑެންޝަލް   ެއކުލަަވއިލެވުނު  އެންޓިޓަކައި  އަދި  ެއކުލެވުނު  -ކޮމިޝަނާއި  މައްޗަށް  ކޮމިޝަނުެގ  ކޮރަޕްޝަން 

ފާހަަގކުރެވުނީ.   ކަންތައް  ެއ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ސަރވިސްެގ.  ފުލުސް  މޯލްޑިވްސް  ފާހަަގކުރެވުނު  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް 

އެހެން އޮތީ  މީަގއި ސިޓީަގއި  އެތަންކޮޅު.  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ތަޙުޤީޤަކަށް  ފޮނުވި  ފުލުސް ސަރވިސްެގ  ފުލުހުން   .

ސިޓީަގއި އޮތީ އެހެން. ސިޓީަގއި މި އޮތީ އެ ކޮމިޓީން އެ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިޭގޝަން ޓީމުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދެއޭ. 

ސަރވިސްެގ.   މި  ބެލިބެލުމުން  ދިރާސާކޮށް  ޤަރީނާ  ހެއްކާއި،  މަޢުލޫމާތާއި،  ތަޙުޤީޤަށް  މައްސަލަިއެގ  މި  މިޮގތުން 

 ފެނުނު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ދޭހަވީ. އެހެންވީާމ، ެއޮގތަށް. އެތަންކޮޅު ދެން އެޮގތަށް ތި  އެހެންވީމާ، އެ ތަޙުޤީޤުން

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަަވންޏާ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެތަންކޮޅު ރަނަގޅުކޮށްލަން. ދެން އެ ވިދާޅުވިހެން ވީހާވެސް  

ކޮ އެ  އަވަހަށް  ެގންޮގއްސަ  ކޮިމޓީއަށް  ވަން  ފޯރ  ޓޫ  ނިންމުމަށް. އަވަހަކަށް  އޮތްޮގތަށް  މި  ދެންނެވުމަށް  މިޓީއަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއަގތް ބޭފުޅުންނަށްވުރެ ކުރިން  

ފު ބޭފުޅުންނަށް  އެދިވަޑައިަގތް  ފުރުޞަތަކަށް  ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެރުވުމަށްފަހުަގއި  ރުޞަތު 

 އަރުވާނަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. 

 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: 



 2020ޖޫން  24                          ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ކޮމިޓީގެ   ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު+ޖުޑިޝަރީ 241

 

 

15 

 

ރެވޭ ދެތިން ކަމެްއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަިއަގއި އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ ފާހަަގކު

ެއއްކަހަލަ   ބުނަނީ  މި  ަގާވއިދުަގިއ  މަޖިލިސް  އުފެއްދުމުަގިއ  ކޮމިޓީތަްއ  ޖޮއިންޓް  ކަަމކީ،  ެއއް  ފެނޭ.  އެބަ  މިއިން 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ އުފެއްދިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ  

އްދާފައި އޮތް ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ އުފެދިފައި މީނދީ ނުބައި ތަޞައްވުރެއްަގއޭ. އެީއ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންެގ  މިހާރު މި އުފަ

ދެ މެންބަރަކު ހުށަހެޅި މައްސަލައެްއަގއި މަރު ކޮމިޝަނާއި، ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުެގ   މަޖިލީހަށް 

މުޢިއް މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތުން  ބެހޭ  މޯލްޑިވްސް  ކަންކަމާ  މައްސަލަައކީ،  އަނެްއ  ަމއްސަލަ.  ހުށަހެޅުއްވި  ޒު 

ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ ތެރޭަގއި ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް އަދިވެސް ހަމަ ސޭމް ތަކުރާރުކޮށް 

މައްސަލަ މަޖިލިސް   ތިބިކަމުެގ މައްސަލަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި ަމއްސަލަ. އެހެންވީމާ، މި ދެ

ފްލޯރއިން ޑައިރެކްޓްކޮށްފަިއ މި އިންނަނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމާ، ައސްލު މި މައްސަލަތަކާ ުގޅުންހުރި 

ކޮމިޓީއަކީ ޓޫ ފޯރ ވަން ކޮިމޓީ. ޓޫ ފޯރ ވަން ކޮމިޓީއަށް ޑައިރެކްޓްނުކުރެވި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކަށް މި އަންނަނީ 

އިރެކްޓްކުރެވިފައި އޮތީމަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޖުޑިޝަރީާއއި، ޖުޑިޝަރީެގ  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ޑަ

އެއީ   ކަމަކީ  ފުރަތަމަ  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ  ބެލުން  ކަންކަން  ޖޭ.އެސް.ސީެގ  ހިނާގ  ތެރޭަގއި 

ޑުޕްލިކޭޓްވެެގން ުއފެއްދީ. އުފެއްދީމާ މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ދެން ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއާިއ ދެ ކޮިމޓީން މީތި  

މިހާރު ޓޫ ފޯރ ވަން   ހިންަގނީ.  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މުޢާމަލާތްތައް  ހިންަގންޖެހޭ  ޕޮލިސް ސަރިވސްއާ  މި ވާޮގތަކީ 

ސަރވިސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ވޮޗްކުރުަމކީ،  ސަރިވސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ކޮމިޓީެގ 

މަކީ، މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ިމ ސެކިއުރިޓީ ފޯސްެގ ކަންކަން ކުރުމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާދާރުކުރުވު

ފޯރ ވަން ކޮމިޓީއަށް ދާން. އަނެއްކާ ވެސް ރިޕީޓް މަސައްކަތްތަކެއް މި ކުރެވެނީ.  ޓޫ  އަނެއްކާ ވެސް މި ޖެހެނީ 

މާ، މި ކޮމިޓީން ޑައިރެކްޓްކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  މިތަނުަގއި ކޮށްފައި އަނެްއކާ އަނެއް ކޮމިޓީަގިއ އެދިފަ. އެހެންވީ

އެދެންވީތޯ ކުރެިވދާނެތޯ؟ ސަރވިސްަގއި  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސުވާލެއް.  އުފެދޭ  މި  ؟ މިވެސް  އެހެންވީމާ، 

އިޝޫަގިއ   މިކަމުެގ  ާވހަކައާ  ދެކެވޭ  މި  ފުރުޞަތުަގއި  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ނަތީޖާއަކީ.  ކަުމެގ  ކުރެވޭ 

ފުރަތަމަ ރައްޔި ފެއިލްވި  މިކަމުަގއި  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންެގ  ފެއިލްވެފަ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޮއތީ  މި  މަޖިލިސް  ތުންެގ 

ސަބަބަކީ،   އުޅޭ  މި  ނުބެލިެގން  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  ހުރި  ތެރޭަގއި  ސަރވިސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ސަބަބަކީ، 

ިމއަދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް. ެއއީ ނެޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮިމޝަ ން ޒިންމާދާރުކުރުވުމަކީ މިތަނުެގ ޒިންމާެއއް. 

؟ ކީއްވެހޭ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި ފިޔަވަޅު ނާޅައިެގން މި އުޅެނީ؟ ސުލައިމާން އެތަނުަގއި ހުރީ ކިހިނެއްވެެގންހޭ

ދަލުަގއި ރައްޔިތުންެގ  ކޮންމެ މުއައްސަސާއެްއަގއި ހުރި އިދާރީ ސްޓާފަކާ ދިމާލަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ދިއުމުެގ ބަ
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ފަންކްޝަނަށް  ތަންތަނުެގ  ެއ  ބާރުވެރިކޮށް  ުމއަްއސަސާތައް  މި  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  މުހިންމު  އެންމެ  މަޖިލީހުެގ 

ބާރުވެރިކުރުވުން. އެހެންވީމާ، އެ ތަންތަން ފަންކްޝަން ނުކުރަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޒިންމާއެއް ފަންކްޝަން ނުކުރާ  

ކްޝަން ނުކުރާ ސަބަބު ނައްތައިލަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ ތެރޭަގއި  ސަބަބު ބަލާފައި އެ ފަން

އަޅަިއެގން  ޔުނީފޯމް  ެއކީަގއި  ފަސޭހަކަމާ  ވަރަށް  އެތެރޭަގިއ  އެތާ  ބަޔަކު  ތިބި  ކޮށްފައި  ކުށްތަކެއް  ތިބި 

 އެޅުުމެގ ދެ މަރުޙަލާއެއް އޮންނަނީ. މަސައްކަތްކުރާތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެ މީހުންެގ މަްއޗަށް ފިޔަވަޅު

ކޮމިޝަން.  އިންޓެްގރިޓީ  ނެޝަނަލް  އަނެއްކޮޅުން  ކޮމިޓީ  އެތިކްސް  އޮންނަ  ެއތެރޭަގއި  ސަރވިސްެގ  ޕޮލިސް  އެއީ 

ބަހައްޓަިއެގން   މީހަކު  ނުދަންނަ  ކޯއްޗެއްކަން  ޤާނޫނުައސާސީައކީ  ކޮމިޝަނުަގއި  އިންޓެްގރިޓީ  ނެޝަނަލް 

ކީްއވެތޯ މިއަދު ސުލައިމާންެގ  ؟  ތިބެންޏާ ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ަމސްއޫލިްއޔަތަކީ ކޮބައިތޯއަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި

ނެޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ނުބެލިެގން މި އުޅޭ ސަބަބު  ؟ މައްސަލަ ނުހިނގައިެގން މި އުޅެނީ

ން ކުރަންވެއްޖެއެްއ ނޫންތޯ. އެކަމެްއ ނުކުރެވޭ.  ބަލާފައި އެއް ދުވަހު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހޭލާ ތިބެެގން ވެސް މިކަ

މިތަނުން މިހާރު މި ހިނާގ ކަމަކީ، ޓޫ ފޯރ ވަން ކޮމިޓީ އޯވަރސީސްކޮށްެގން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއާިއ، ޓޫ ފޯރ ވަން 

ފަސޭހައިން  ވަރަށް  މިކަން  އެތެރެއިން  މިތާ  ައޅުަގނޑަށް،  ަގދަވެފަ.  އޮތީ  މި  ކޮމިޓީ  ޖުޑިޝަރީ  މަްއޗަށް  ކޮމިޓީެގ 

އިތުރު  މެންބަރުންތަކެއް  އިތުރު  މިތަނުން  މިއަދު  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ކޮމިޓީެގ  ވަން  ފޯރ  ޓޫ  އެބައޮތް.  ކުރެވެން 

ފޯރ   ޓޫ  އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްކާ  ކޮށްފައި  މަސައްކަތް  މި  މިތަނުަގއި  އަނެއްކާ  ހަދަިއެގން  ިމކްސްއަޕް  ކޮމިޓީއަކާ 

ދެން ޮގސް  ރިޕީޓްކުރަމުން  މަސައްކަތް  މި  މިއީ.  ވަންަގއި  ނޫން  ކަންތައްތަކެއް  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ިމީއ   

ކަމެއްގެ  މުހިންމު  އެންމެ  މިހާރު  ކޮމިޓީއަށް  ޖޮއިންޓް  މި  ހުށަހަޅަން  ފުރުޞަތުަގއި  މި  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، 

މާ، މިއަދުން ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރެވިފައި މި އޮތީ ނެޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނުަގއި މަލް ފަންކްޝަނޭ. އެހެންވީ

މިއަދަށް ވެސް މި ކޮމިޓީން ނިންމާށޭ ސުލައިމާނުެގ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ މަސަްއކަތް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް 

ަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި ވެސް ނިންމަން. އަދި އެ ކޮމިޓީަގިއ މި މަސައްކަތް ނުހިނގައިެގން މި އުޅޭ ސަބަބު ވެސް   24

 ބަލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން   ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަންކަމުން  ބައެއް  ފާހަަގކުރެއްިވ  ދެން  މެންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ ޖަވާބެްއ ވެސް ދަންނަވައިލަން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ ތަންކޮޅެއް ކުރީަގއި ތަފުސީލުކޮށް 

ދަ ކޮން  އަޅުަގނޑު  މައްސަލައެްއ،  ައއި  ކިހިނެއް  ވީ.  އެކުލެވިެގން  ކޮމިޓީ  މި  ކިހިނެްއކަން  މިއީ  ންނަަވއިފިން 
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ެއ   އަނެއްކާ  ދެން  ދިޔައީ.  މި  އެކުލެވިެގން  ކޮމޓީތައް  މި  ކިހިނެއްކަން  ކިހިނެއް  ޮގސްެގން  ކޮމިޓީތަކަކަށް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ފާހަަގކުރެްއވީ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްަވއިފި  

ދެންނެވުން އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީން ވަކި ކޮމިޓީެއއް ކަނޑަެއޅިފައި އޮތިްއޔާ ދެން އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްަވއިެގން އެބައި  

އެ ހުރިހާ ކުރިއަށްދާށޭ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ޭއެގ މާނަޔަކީ ދެން ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން މި ބަލާ މައްސަލަތަކަކީ އަދި  

ކަމެއްަގއި ކަމާ ބެހޭ މުައއްސަސާތަކަށް ލިޔާ ލިޔުމާއި، ދަންނަވާ ދެންނެވުމަކީ އަދި އެީއ ޓޫ ފޯރ ވަން ކޮމިޓީން  

ކުރަްއވަން ވެސް ޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެކަމަކު އެ ކޮމިޓީއަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީން 

، ވާތީވެ އެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްަވއިެގން އެ ކޮމިޓީ މެދުވެރިެވެގން އެ ކަންތައްތަކާ  އުފައްދާފަިއވާ ކޮމިޓީައކަށް ަވންޏާ

ބެހޭ މުއައްސަސާއަށް ފުލުހުންނަށް ދެންނެވުމަށް. ދެންމެ އެ ވާހަކަ ދެކެިވއްޖެ ރަނަގޅަށް. ދެން ފާހަަގކުރެއްވި ެއްއ  

މައްސަލަ ކޮމިޝަނުެގ  އިންޓެްގރިޓީ  ނެޝަނަލް  އެން.ައއި.ސީ،  މައްޗަށް ކަމަކީ  ފުލުހުންެގ  އެނިގވަޑަިއަގންނަާވނެ   .

މައްސަލަ ސިޓީަގއި   ކުށްތަކުެގ  ބޮޑެތި  ޖިނާޢީ  ހަމަ  އެބަހުރި  ބަލަނީކީ.  މި  ނޫން  މައްސަލަެއއް  ހަމައެކަނި ސުލޫކީ 

ތަކުެގ  ފާހަަގކުރަްއވާފައި އެބައޮތް. ެއހެންވީމާ، ދެ ބާވަތެްއެގ ކަންކަން އުޅޭކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ެއއީ ސުލޫކީ މައްސަލަ

ބާވަތުެގ ަމއްސަލަ އެބާވަތުެގ މައްސަލަ ބަލަނީ އެން.އައި.ސީން އަދި ފުލުހުންެގ އެތެރޭެގ ބައެއް އިންތިޒާމުތަކަކުން. 

ޕްރޮސިކިއުޓްކޮށް މި ކަންކަން ހިންާގ ތަންތަން.   އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކުށްތަކަކީ ހަމަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ހަމަ 

 ސީައކުންނެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އެކަން ކުރާނީކީ އެން.ައއި.

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާ

ޢަބްދު އީވާ  ތާއީދުކުރަން.  ރިޕޯޓަށް  މި  ކޮމިޓީެގ  ސަބް  މި  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  هللا، ޝުކުރިއްޔާ 

ޢަބްދުއިްއޒަތް އީވާ  މެންބަރު  ޙަސަން  هللا ތެރި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  އެކުަގއި  ހުށަހެޅުންތަކާ  ހުށަހެޅުއްވި  އެ 

މި   ޮގތަށް  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މީތި   4ލަޠީފް  އެކުަގއި  ބަދަލުތަކާ  ެގނެވުނު  އެ  ޢިބާރާތަށް  އުނިކޮށް  ނަންބަރު  ވަނަ 

ފޮނުވުމަ ކޮމިޓީއަށް  ވަން  ފޯރ  ޓޫ  މީތި  އެްއވެސް  ފާސްކުރުމަށް  މިތަނުަގއި  ދެން  ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ށް 

ސަޢުދު   މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ނުކުރެވޭ.  ފާހަގައެއް  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ޑުޕްލިކޭޓްކޮށްފައި  ކޮމިޓީއެއް 

ކޮމިޓީން ބަލާ  ސްޓޭންޑަރޑްސް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ޕޮލިސްެގ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ދެން  މި ވިދާޅުވީމަ.   

އަހަރު ނިމެންދެން ތިބޭކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. މިކަން ެގންޮގސް ހަމަ ކޮޅެއްަގއި ޖައްސާ    5މައްސަލަ ބަލާތޯ މި  

ނިންމަން. ނިންމާފައި ދެން އެ ބޭފުޅުންނަށް، ޙަސަން ލަޠީފް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުްއވީ  
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ބޭފުޅު އެ  ދެން  ފޮނުވުމަށްފަހު  ދެ  މި  އެ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކުރަން.  ކަންކަން  އެ  އެދެން  އަރިހުަގއި  ން 

 ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވައިލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. 

 

 އިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާ

ނަންބަރުގައި.   އެއްވަނަ  ރަނަގޅުކޮށްލަންވެެގން  އެ  ިއނީމަ  އުނިވެފައި  ތަންކޮޅު  އެއް  އަދި  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

މިކަ ދަންނަވަނީ  މި  ޢިބާރާތް  މި  އަޅުަގނޑު  ެގންނަން.  ބަދަލެއް  ކުޑަކުޑަ  އަދި  ޢިބާރާތަށް  ދެންނެވި  ން ކުރިން 

ހިމަނާފައިވާ   ސިޓީަގއި  ހަވާލާދީފައިވާ  އިސްެވ  ހަމައެކަނި.  އިނޭގތޯ  ބޭނުމުަގއި  ފަރާތުެގ   7އަވަސްކުރުމުެގ 

މައްސަލަިއަގއި ދަޢުާވކުރެްއވުަމށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފޮނުއްވުން  

އެ   އިނޭގތޯ.  ދެންނެވުމަށާ  ކަމަށް  ޕޮލިސް  ފަރާ  7ފެންނަ  ފޮނުއްވުމަށް،  ޕީ.ޖީައށް  ދަޢުވާކުރުމަށް  ަމއްޗަށް  ތުެގ 

ޮގތުަގިއ   ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  ދެންނެވުމަށް  ކަމަށް  ފެންނަ  ފޮނުއްވުމަށް  ސަރވިސްއިން 

ކަމަ ފެންނަ  ފޮނުވަން  ތާކަށް  މިވެނި  ދަޢުވާކުރަން  މައްސަލައެްއަގއި  ިމެވނި  ކޮމިޓީއަށް  ނިންމޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ށް 

ިމ   އެޮގތަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންނެވެންވާނެ އެ. ދެންނެވޭނެ.  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވިދާޅުވީމަ.  ވާހަކަ  ފުށުއަރާކަުމެގ  އެ  ވާހަކަާއއި،  މެންޑޭޓުެގ  ކޮިމޓީެގ  މި  ދެން  ސަޖެސްޓްކުރީ. 

ލަ އިނޭގތޯ، ޙަޤީޤަތުަގއި ދެން މުޤައްރިރު އެ ވިދާޅުވިހެން އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު މިހާތަނަށް މި ބެލި ދެ މައްސަ 

ސަބް   އުފެއްދި  ކޮމިޓީން  މައި  މި  ެގންދަނީ  މި  ބަލަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަން  ސިޓީއެްއަގިއވާ  ހުށަހެޅުއްވި 

މޯލްޑިވްސް ފާހަަގކުރެވުނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާތަނަށް  ވެސް.  އަދި  ކޮމިޓީން  ސަރވިސްާއއި  ޕޮލިސް   

އެން.ައއި.ސީއާ މިކަހަލަ ތަންތަނުަގއި ހުރި މައްސަލަ. މުޅި ޖުމުލަ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު މީަގއި ކޯޓުތަކުަގއި ހުރި  

މައްސަލަތަކާ ހިސާބަސް ވެސް ދާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފަިއ އޮތީ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ މަޖިލީހުެގ ރައީސްއަށް.  

، ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ މުހިންމުވޭ. އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ މި މައްސަލަ އަންނާނެ ޓޫ ފޯރ ވަން ކޮމިޓީ އެކަނި  އެހެންވީމާ

އުފައްދަިއެގން މި މަްއސަލަ ބަލަން އުޅެފިްއޔާ. އޭރުން އަނެްއކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޓޫ ފޯރ  

ކަން ކުރެވޭނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީންނޭ. އެ މީހުން ޖޭ.އެސް.ސީ  ވަން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ބުނެވެން އޮންނާނެ ތި

މެދުވެރިކޮށޭ ތިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި ދެ ކޮމިޓީ އެްއވީމަ ޙަޤީޤަތުަގއި މުޅި މި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް  
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ކަމެ އޮތް  ކުރައްވާފައި  ވިސްނުންފުޅުަގއި  އެ  އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ދެކި ހޯދޭނެ  ކަމަށް  އް 

 އަޅުަގނޑު މި އިންނަނީ މިތާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިތުރުން  ކޯޓުތަކުެގ  ޖުޑިޝަރީެގ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  އާދެ!  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ުމހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް. އަޅުަގނޑުމެން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީެގ މެންޑޭޓުެގ   ޖެނެރަލްއަކީ ވެސް ވަރަށް 

ވަނީ ވެސް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނައިބާއި،  ތެރޭަގއި  ބަންޑާރަ  ަވނީ.  ވެސް  ނައިބު  ބަންޑާރަ  އަދި   

ޢަބްދު މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ބައްދަލުކުރައްަވއިފި.  ކޮމިޓީން  މި ސަބް  މިހާރު  ެވސް  ޖެނެރަލްއާ  هللا ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ރިޔާޟް.  

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. އެއް ކަމަކީ، ދެން ިގނަ ބޭފުޅުން ދެންމެ ޝުކުރިއްޔާ  

އެްއ   މުހިންމު  އެންމެ  އޮބްޖެކްޓިްވއަކީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  ހައްތަހާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކުރަްއވައިފި. 

ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަކުން އެ ޖަވާބެއް ނުލިބޭ އަޅުަގނޑުެގ    ސުވާލަކީ، މި މައްސަލަތައް ލަސްެވެގންދާ މައްސަލަ. މި ސަބް

މައްސަލަ،   ފުލުހުންެގ  ލަސްިވ ސަބަބެއް.  މި ސަބް    7ސުވާލަކީ.  ލަސްވި ސަބަބެއް  ނުބެލި  ަމއްސަލަ  ފުލުހެއްެގ 

ޮގތްތައް އެޅޭނެ  ފިޔަވަޅު  ނޭޅޭ.  ފިޔަވަޅެއް  އެްއވެސް  ފިޔަަވޅެްއ،  ވެސް  މިހާހިސާބަށް  ނެތް.  ރިޕޯޓަކު    ކޮމިޓީެގ 

މި  ފޮނުވާއިރުަގއި  ރިޕޯޓެއް  ނިންމާފައި  ތަޙުޤީޤެއް  އެހެންީވމާ،  އެބަހުއްޓޭ.  ގަވާއިދުތަކުަގއި  ފުލުހުންެގ  ާގނޫނުން 

ލަސްވާ ސަބަބު ޮއޅުންފިލުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ހަރުކަށިކޮށް ވެސް  

ޖޮ އަދި  ވެސް  ކޮމިޓީން  ވަން  ފޯރ  ސޭމް ޓޫ  ދާނީ  ހަމަ  ފޮނުވިޔަސް  ފޮނުވިދާނެ.  ވެސް  ކޮމިޓީން  މި  އިންޓް 

މި   މުހިންމު  ވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑަށް،  ެއހެންވީމާ  ނޫންތޯ.  ޕްރޮސެސްއަކަށް 

ފިޔަވަޅުނާޅާ މިހާހިސާބަށް  ކީްއވެތޯ  ޢަ؟ މައްސަލަތައް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކޮމިޝަނަރއަކީ  އްޔަންކުރަްއާވ  ޕޮލިސް 

ބޭފުޅެއް. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރއަށް އޮންނާނެ ފުލުހުންެގ ާގނޫނުން ބާރު ދީފައި އޭނަ ބޭނުންވާ ދިމާލެއްަގއި ބޭނުންވާ 

ޕޮލިސް  ކަނޑައެޅުމަކީ  މީހުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާަގއި  ދެންނެވީ  މި  ބަހައްޓައިެގން  މީހަކު 

އޮ  ލިބިފައި  އެކަން  ކޮމިޝަނަރއަށް  އޭނަޔަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުކުރެވޭ  ކަންކަން  ބޯޑުން  ޑިސިޕްލިނަރީ  ންނަނީ. 

ކުރެޭވވަރުެގ އޭނައަށް އިތުބާރު ހުރި މީހަކު ބެހެއްޓޭނެ. އެތަނަށް ލެވޭނެ. މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  



 2020ޖޫން  24                          ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ކޮމިޓީގެ   ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު+ޖުޑިޝަރީ 241

 

 

20 

 

 ެއ ސުވާލަކަށް ޖަާވބެއް ނުލިބޭތީ ައޅުަގނޑު ތަޙުޤީޤެއް ހިންާގ ނިންމާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކީއްެވެގންކަމެއް 

އަހަރު މި ވަނީ   2އަހަރުވީ ާގތްަގނޑަކަށް މިހާރު    2އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވައިލީ. ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލެކޭ.  

އެހެންވީމާ،   ރިފޯމަކީ.  ޕޮލިސް  އެީއ  ވަޢުދު  އެއް  ހަމަ  ސަރުކާރުެގ  މި  ހަމަ  އަދި  އެއްކޮށް  ކޮމިޝަނަރައކާ  އަުއ 

ަގބޫލުކުރާ  އެ އަޅުަގނޑު  ޚާއްޞަކޮށް  ކޮމިޓީން  ވަން  ފޯރ  ޓޫ  ހަމަ  އެއީ  ދިއުން  މިހާހިސާބަށް  ނުވެ  އެކަން  ޮގތަށް 

ޮގތުަގއި ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ފާހަަގކުރެއްވިހެން އެން.ައއި.ސީ ހަމަ 

އެހެން ނޫންވީމަ.  އެފެކްޓިވް  އިފެކްޓިވް.  ެވސް  އިން  ދޭތެރޭަގއި  އެތަނާ  ދިޔައިރުަގިއ  މިހާހިސާބަށް  ެއކަމަކު  ވީމާ، 

ވަން  ފޯރ  ޓޫ  އެބަހުރި.  މަސައްކަތްތަކެްއ  ކުރަންޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ބޮޑީއެްއެގ  އޯވަރސައިޓް  އެޅެންޖެހޭ 

އް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  ކޮމިޓީން ެއއަށް ޮގތެއް ނިންާމފައި އެބައޮތް. ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓާ ުގޅޭ ެއއްޗެ 

ހަމަ   ބޭނުން  އަހާލަން  ހަމަ  ދެން  އަޅުަގނޑު  ވާނީ.  ިމ  ކަންނޭނެގ  ޕޮއިންޓަކަށް  އެހެނިހެން  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް 

އެ ދެން ހަމަ މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ކޮށްލާ ސުވާލެއް. ޝުކުރިްއޔާ.  ؟ މިޮގތަށް ސިފައިންެގ ބައި ެވސް އެބަ ބަލާތޯ

   ެގތެރޭަގއި ހިމެނޭތީވެ. ޝުކުރިްއޔާ.އަދި ފަނޑިޔާރުން ވެސް އޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެ ވާހަކައެއް ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާތީ ައޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަތައް ކަމާ 

ދެނެަގންނަންޖެ އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ސަބަބު  ލަސްވާ  ބެލުން  މުއައްސަސާތަކުން  ޮގތުަގިއ  ބެހޭ  ކަމެއްެގ  ހޭނެ 

ދެނެަގންނަމުން  ކަންކަން  އެބަ  ބަލާއިރުަގއި  މައްސަލަ  މުޅި  ެއއީ  މައްސަލަ،  މުޅި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފާހަަގކުރެްއވީ. 

މިހާތަނަށް ލިބިއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި   އެއްކުރަމުން އެބަދޭ. ވަރަށް ިގނަ މަޢުލޫމާތު  އެބަ ދަން. އެ މަޢުލޫމާތު 

މުއައް  ބޭބޭފުޅުންނާ ދެންނެވި  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތާއި  ހިއްސާކުރެއްިވ  ސަސާތަކުން 

ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބިއްޖެ.  މަޢުލޫމާތު  ިގނަ  ވަރަށް  ވަރަށް  ބައްދަލުކުރަްއވަިއެގން 

ަވކިަވކި ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ނިންމުންތަކަކީ  ބައެއް  ނިންމުން  ހުރި  މަިއ  ނިންމަވާފައި  މިކޮޅަށް  ވެސް  ބަިއބައި   

ެގންނަާވ   ބޭނުމުަގއި  އެޅުްއވުުމެގ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ނަންގަވަންޖެހޭ  ވަުގތުން  ކޮމިޓީން  ަމއި  ެގނެސް،  ކޮމިޓީއަށް 

އޮތް   ވަުގތު ހުށަހެޅިފައި މި  ކޮމިޓީއަށް މި  ެގންނެވުމެއް. މި މައްސަލަިއަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި 

މެ ފާހަަގކުރަްއވާފަިއާވ  ސަބްޖެކްޓް  އެ  ކޮމިޓީން  މުހިންމުވީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަްއސަލައިަގއި  މި  ޓަރ 

ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރެްއވި މަޢުލޫމާތުަގއި އެބަ ހިމެނެއޭ . ކަންތައްތައް ފުލުހުންެގ ނިންމުމުން އެ ސިޓީ، ފުލުހުން މި 

ޚިޔާނާތާ ކޮރަޕްޝަނާިއ،  މަނީލޯންޑްރިންގ  އޮތީ  މި  މާލީމިސާލަކަށް،  ތެރެއިން  މަނީލޯންޑްރިންގެގ  މަންފާ  އި،   
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ފާހަަގކުރެވިފައި މިހާތަނަށް  ފަރާތްތައް  ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ހަމަެއކަނި ވާ  މިހާތަނަށް އެނިގއްޖެއޭ،  ތަޙުޤީޤުން  ، އެއީ 

މާލީ  އޭެގ  ބެލުމުން  ބެލި  މިހާތަނަށް  އޮތީ.  އަދި  ނޫނޭ  މިންވަރަކަށް  އޮތް  އަޅުވާފައި  ތުހުމަތެއް  އިލްޒާމެއް  މީހަކު 

ލިބުނީމަ   ހިސާބުން  އެ  ކަމަށް،  ަގބޫލުކުރެވިއްޖެ  ބަރާބަރަށް  ީމހުންނަށް  އެ  ކަމަށް  ލިބިއްޖެ  ކޮމިޓީ، ސަބް  މަންފާ 

ކޮމިޓީން މި ދެކުނީ، ނިންމީ، އެހެންވީމާ މިދެންނެިވ ލިސްޓުަގިއ ހިމެނޭ އެންމެކުޑަމިނުން މި ފުލުހުންނާ މެދުަގއި 

ިމ   އަދި  ދާށޭ.  ކުރިއަށް  ދެން  އެކަހެރިކޮށްފައި  އަޅާ  ނަމަެވސް  ފިޔަވަޅު  ކޮންމެވެސް ސަސްޕެންޝަން  މިވަުގތުަގއި 

ލިބިފަ މިހާހިސާބަށް  އިންޓެންޝަނަކީ.  މަޢުލޫމާތު  އެ  ޕްރޮސެކިއުޝަން،  އަވަހަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އިވާ 

ަމއްސަލަިއަގއި   ވަކި  މި  މައްސަލަިއަގިއ  މި  ދެން،  ކުރައްާވށޭ.  ެއކަން  ެގންދިއުމަށް  ހަމައަށް  ޕްރޮސެކިއުޓުކުރުމާ 

ނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން ލަސްވި ސަބަބު ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ ކާކު، ކޮންބައެްއެގ އިހުމާލުންތޯ. އެހެން

މުޅި މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަނުެގ މައްސަލަާއއި، މަރުތަކުެގ މަްއސަލަތައް ބަލާއިރު އެ ދިމާވި ހުރިހާ ދިމާލުތަކުން ޖަވާބު  

 ހޯދޭތޯ ބަލަމުން މިދަނީ. ދެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާޘިމް. 

 

 ކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއް

ރިޔާޟް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  هللا ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ެއއްކަަމކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޢަބްދު

ރިޔާޟް އެ ވިދާޅުިވ ނުބެލި ލަސްވާ ސަބަބު، ސަބަބު ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ. هللا ޢަބްދު

އަރ ލެވެލްެގ މިހާ ިގނަ އަދަދެއްެގ ފަރާތްތައް ތިބުން މިއީ ލަސްާވ  ސީނިއަރ ލެވެލްެގ، ޕޮލިސްެގ ތެރޭަގިއ ސީނި

މެންބަރު ޢަބްދު ަގބޫލުކުރަްއވާނެ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި  ރިޔާޟް ވެސް، މި ނުބެލި ލަސްާވ  هللا ސަބަބުކަން 

ލަސްކޮށް ވެސް  މިވަރަށް  ތިބެެގން  މިތާ  މިކަން  މިހާރުވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމަ،  ެގންނުވާނެކަން،  ސަބަބު. 

ވަރަށް ސީރިއަސް މަްއސަލަެއއް. އެހާިގނަ ދުވަސް އެތާ ތެރޭަގއި އެ ަމއްސަލަ މިއޮތީ ހަމައެކަނި މި ކަމަށް ޓަކައި.  

މި މީހުން މިތާ ތެރޭަގއި އުޅޭކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެނަށް އެބަ އިޙްސާސްކުރެވޭ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް. އެހެންވީމަ،  

އެތަނުން، އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ އެ މީހުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދޭން ޙަޤީޤަތުަގއި. މި މިހާރުއްސުރެން މި މީހު ންނަށް 

ދޭތެރެއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  މޫވްކުރެވޭނީ  ބެލޭނެ،  މައްސަލަ 

އިންޓެ ނެޝަނަލް  ވިދާޅުވިހެން  އެ  ޖެހިއްޖެ.  ަގބޫލުކުރަން  އެ ވަދެެގންކަުމަގއި  އޮތީ.  ހުއްޓިފައި  ކޮމިޝަން  ްގރިޓީ 

މައްސަލަ ބަލައި އަޅުަގނޑުެމން އެތަނާ ދޭތެރޭަގއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެބަ އަޅަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންކަން 

ސަކަރާތެއް  ހުރިހާ  މި  ވަކިކޮށް  މީހުން  މި  ލައި،  މީހުން  އާ  ބަދަލުކޮށް،  މީހުން  އެތަނަށް  ލަސްވެެގންދާތީ  ހައްތާ 

އެހެންވީމަ،  ޖަހަ މައްސަލަ.  މި  ބަލާނީތޯ  މޫވުކުރެވޭނީތޯ  މިކަން  ނޫނިއްޔާމު  ބަލަން،  ތިބޭނީތޯ  އަޅުަގނޑުމެން  ން 
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އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ ވަރަށް ސާފު، ސަބަބު އެބަ އެނޭގ. ދެން އިތުރަކަށް ސަބަބު ހޯދާކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ހަ އަނެއް  ވެސް  އަނެއްކާ  ލިޔެެގނެއް  އަޅުަގނޑަކަށް  އެތަންތަނަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ބޭނުމެއް  ތިބުމުެގ  ފުތާައށް 

 ަގބޫލެއްނުކުރެެވއޭ ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު.  

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެ ؟ ރު އަޅުަގނޑުމެން ޕޮލިހާިއ، އިންޓަރްގރިޓީ ކޮމިޝަން އިނިގލި ދިއްކުރާއިރު، ކޮބާ ޓޫ ފޯރ ވަން ކޮމިޓީމިހާ
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އިރު ނުބުނެވި އޮތީ. އެހެންވީމަ، އަިމްއލައަށް ތިބި ހާލަތު ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީން އެ މީހުން ކައިރީަގިއ މިއޮތްހާ ދުވަސް ވީ 

މީހަކު  ަވކި  ދެން،  ޙަޤީޤަތަކީ.  އެއީ  ދިއްކުރާއިރު.  އިނިގލި  އަދި  ދިމާލަށް  ބަޔަކާ  އެހެން  ހިނާގ  ދެނެަގންނަން 

އެއޮ އަދާނުކޮށް  ވެސް  ޒިންމާ  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ކުރާއިރު  މިކަން  ނިކުމެ  މިއަދު  ަވއްކަމެްއ  ޕުޝްކޮށްެގން  ބޮޑު  ތީ. 

ކޮށް، ހަމަ ލޯމަރައިެގން މި ތިބީނޫންތޯ އެންމެން. ތިބެފައި އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނުަގއި ބުނަންވީ ކަލޭމެން ކީްއވެހޭ  

މިކަން ނުކޮށް   ކީްއވެހޭ  މީހުން  ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑު  ކަލޭމެން  ކޮބައިހޭ  ބުނަންވީ،  ޕޮލިހުަގިއ  ފިޔަވަޅު ނޭޅީ. 

ެއއްވެސް ފިޔަވަޅެްއ ނެތް، ެއްއވެސް ކަމެއް ނެތް  ؟ ކޮން ފިޔަަވޅެްއ ެއޅުނީ؟ ޓު ކުރާ ކޮމިޓީ ކޮބާމިއޮތީ. ޯއވަރސައި

ކޮށްފައެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮން ވާހަކައެއް ދަްއކަން ރީތީ. ކޮންބައެއް ެގނެސްެގން މިތާ ސުވާލުކުރަންޖެހެނީ. ދެ  

ނެހެދޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެްއޗަކަށް  ނުވާ  ދިމާއަށް  އަހަރަކީ  އެނަކަކާ  އެހެންވީމަ،  ހާލަތު.  އެއީ   .

އިނިގލިދިްއކުރާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ތިބި ހާލު ވެސް އެނެގން އެބަ ޖެހެއެއްނު. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި ބުނަނީ  

މީހާ   ހުރި  ކޮށްފައި  ލޯޔަރުކަން  ރުފިޔާެގ  މިލިއަން  ހަތަރު  ލާރިން  ނެިގ  ވަަގށް  އަދީބު  ބަލާށޭ.  މައްސަލަ  މި 

ހަތަރު  ޕް އޭނައަށް  އެއީ.  ލާރިކަން  ަވަގށް  އެނޭގ  އެބަ  ކުރާނީ.  މިކަން  ކިހިނެްއ  ދެން،  ޖެނެރަލަކީ.  ރޮސެކިއުޓަރ 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ   ކިހިނެއް  ދެން،  ހުރީ.  ދީފަިއ  ފަިއސާއިން  އެ  ލާރިައކުން.  ކޮން  ދެނީ  އަދީބް  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ންކުރިކަން އެނޭގއިރު އޭނަެގ ލޯޔަރުކަން ކުރި މީހުން ސިރާޖަކީ ޖެނެރަލަށް މި ފޮނުވައިެގން ިމ ތަޙުޤީޤުކުރާނީ. ަވއްކަ

ލާރިއެއް ކޮބާ! އެއީ ކޮން  ހުރި.  އަދީބްެގ އެޕާޓުމަންޓުަގއި ެވސް ސިޔާޖު  ހުރި،  އެނެގެއއްނު ؟ ވެސް. އޭނަ އެބަ 

ބޭނުމުަގޔާއި ސިޔާސީ  ހުރީ.  ދީފައި  ކަންކަުމަގއިކަން  އެކި  ނިޔަތުަގިއ  އެކި  ލާރިކަން.  ނެިގ  މީހާެގ    ވަަގށް  އެ 
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އެހެންވީމަ،   ލާރި.  ވަުގ  އެއީ  ނޫން.  އެހެރީ.  ދީފައި  ލާރިއެއްނޫން  ވަުގ  ހަމަ  ކަމަކަށާިއ،  އަނެއް  ފީއަށާއި، 

 ވާހަކަދަްއކަން ހިނާގ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ވަުގތުަގއި މިތަނުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެހެން ކަމެއްެގ ތުހުމަތެއް، އިލްޒާމެއް އެޅިފަިއ  

އެދިަވޑަިއަގތް   ފުރުޞަތުތަކަށް  އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެދެން.  މުޚާތަބުނުކުރެއްވުން  ެއޮގތަށް  ފަރާތްތަކާ  ނުވާ 

ދެވިއްޖެ ނިޔާޒު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވާތީ،  ބޭބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު  . މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 އެއީ ސަބް ކޮމިޓީެގ ނައިބު ުމޤައްރިރު ވެސް މެ.  

 

 ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޢުލޫމާތުެގ ކުށް ހުރި ކަމަށް ފާހަަގކުރަން  ދެން، އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު ދެއްކެވި ބަެއއް ވާހަކަިއެގ މަ

ރިކޯޑަށް ޓަކަިއ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބޭތާ ދެ ައހަރެއް ނުވޭ. ެއއީ ޔަޤީންކަެމއް. އަދި ެއއް އަހަރު ވީ.  

ނަ ދެން، ޓޫ ފޯރ ވަން ކޮމިޓީން ވެސް ހަމަ އެ ބޭފުޅާ ވެސް އިންނަވައި ހަމަ ޕޮލިހުން ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ވަރަށް ިގ

މަސައްކަތްތައް ކުރޭ. ދެން، ެއ ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާއި ހެދި ލަސްވާ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެ ދަތިތަްއ  

ކުރިން   ކުރާށޭ  އެކަން  ކުރާށޭ،  މިކަން  ައޅުަގނޑުމެން  ސީދަލަށް  ސިދާ  އެއީ  މިދަނީ.  ޙައްލުކުރަމުން  މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން   ދެން،  ނުބުނަން.  އެީއކީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު،  ކަމެއް.  ޯގސް  ެވއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  ޯގސް 

މީހެްއެގ  އިންނަ  ކޮމިޓީަގއި  ެއ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ބުނުމަކީ  ބުނާ  ކަމަށް  ތިބި  ނުކޮށް  ކަމެްއ  އަޅުަގނޑުމެން 

އެހެންވީމަ،  ތިބޭތާ.  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ނުވޭ  ައހަރެއް  ދެ  އެއީކީ.  ނޫން  ކަމެއް  ަގބޫލުކުރާނެ  ހައިސިއްޔަތުން 

 ރިކޯޑަށް ޓަކައި ފާހަަގކުރީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ކޮމިޓީަގއި ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅި އަދި ތާއީދު ވެސް  

މަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު މި ލިބިފައިވާތީެވ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މެންބަރުންެގ މެދަުގއި މީަގއި ނިންމުމެއް ނިންމު 

ޢަބްދު ީއވާ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަކީ:  އެއް  މި  ދަންނަވައިލާނަން.  އަދި  هللا ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅުއްަވއި 
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އިްއޒަތްތެރި އަދި މެންބަރު ޣަފޫރު ވެސް ތާއީދުކުރަްއވައި ައދި އެނޫން ވެސް މެންބަރުން ވެސް ތާއީދުކުރައްވާފައިާވ  

އް. އެއީ ފުލުހުންނަށް، މި ކޮމިޓީެގ ނިންމުން ފުލުހުންނަށް އަންަގާވއިރުަގއި މިފަހަރުެގ މި ސަބް ކޮމިޓީެގ  ކަންތައްތަ

ިމ   ކޮމިޓީއަށް  ވަން  ފޯރ  ޓޯ  އެންުގން  އަންާގ  ފުލުހުންނަށް  މަްއސަލަިއަގިއ  ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު  ކޮމީޓީއަށް  މި 

އެ   ކޮމިޓީން  ވަން  ފޯރ  ޓޫ  ހިއްސާކޮށް،  ދެން، މަޢުލޫމާތު  ދެންނެވުމަށް.  ފުލުހުންނަށް  އެންުގން  އެ  މަޢުލޫމާތު، 

އަޅުަގނޑު ފަހުން ދަންނަވައިލާނަން މި ރިފްރޭސްކުރެވުނު އެއްބަސްެވވުމަކާ ހަމަ ދެވުނު ކަންތައްތައް ވެސް. ދެން،  

ަމސައްކަ މިހާރު  ރޭންކާިއ،  ނަމާ،  ޭއެގތެރޭަގިއ  ވިދާޅުވާއިރުަގއި  ެއ  މަޢުލޫމާތޭ  ފުލުހުންެގ  ދާއިރާއާިއ  އަދި  ތްކުރާ 

އެހެންވީމަ،   ޮގތަށް.  ކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ރީފްރޭސް  އަޅުަގނޑު  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  ވެސް  މަޢުލޫމާތުތައް  އެކަހަލަ 

ވެސް ހުށަހަޅުއްަވއި އެއަށް ތާއީދު ވެސް  هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި ޢީވާ ޢަބްދު

ދެންނެވިހެން މި  އޮތީ ކުރަްއވާފައި  ދެން،  ބަޔާއެކުަގއި،  އޮންނަ  އެ  ޮގތަށް  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީއަށް  ވަން  ފޯރ  ޓޫ   

ސިޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޓޫ ފޯރ ވަން މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވި ސިޓީަގއި މިއޮތް ެއއް ނަންބަރުަގއި މިވާ ިއޞްލާޙު 

 ހަތް ފަރާތުެގ މައްސަލައިެގ ތަޙުޤީޤު އިނޭގތޯ މި ރިފްރޭސްކޮށްލާ ޮގތް. އިސްވެ ޙަވާލާދީފަިއވާ ސިޓިަގއި ހިމަނާފަިއވާ

ނިންމައި، އެ ަމއްސަލަތަކުަގިއ ދަޢުވާކުރެއްވުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް  

ފަރާތުެގ  ހަތް  ހިމަނާފައިވާ  ސިޓީަގއި  ހަވާލާދީފައިވާ  ިއސްެވ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ސަރވިސަސްއިން...،  ޕޮލިސް 

ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއިން  މައް މޯލްޑިވްސް  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އެދި  ދަޢުވާކުރެްއުވމަށް  ސަލަތަކުަގއި 

ފާހަަގކުރައްވަނީ   މި  ނުކުތާަގިއ  ދެވަނަ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެންނެވުމަށް.  ކަމަށް  ފެންނަ  ފޮނުއްވުމަށް 

ކޮރަޕް  ހިންާގފައިވާ  ބޭނުންކޮށްެގން  މާލީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ތެރެއިން  ލޯންޑަރިންގެގ  މަނީ  ޚިޔާނާތުެގ  ޝަނާއި 

މަންފާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިހާތަނަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް، ެއއީ އިޞްލާޙު ެގނެވުނު ތަން. މޯލްޑިވްސް  

އަ އަދާކުރަްއވާފަިއވާ  ވަޒީފާ  ސަރވިސްަގއި  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ފާހަަގކުރެވިފައިވާ  ސަރވިސަސްއަށް  ދި ޕޮލިސް 

ފަރާތްތަކުެގ  އެ  ހިއްސާކުރެްއވުމަށާއި،  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިުއޓަރ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުެގ  ހަތް  ެގންދަވާ  އަދާކުރަމުން 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ކަމަށް.  ފެންނަ  ެގންދިއުމަށް  ކުރިައށް  އަވަހަށް  މަސައްކަތް  ދަޢުާވކުރެްއވުމުެގ  މައްޗަށް 

ޙަސަ މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  އެ  އެހެންވީމަ،  ލިބިފައިވާ  ވެސް  ތާީއދު  އެއަށް  އަދި  ހުށަހަޅުއްަވއި  ލަޠީފް  ން 

ކޮމިޓީއަށް   ވަން  ފޯރ  ޓޫ  ކަންކަން  ެއ  ޮގތުެގމަތިން  ރީފްރެސްކުރަްއވާ  އެ  އިޞްލާޙުތަކާއި،  އެ  ހުށަހެޅުންތައް 

ޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް.  ހުށަހެޅުމަށް މި ކޮމިޓީން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓަށް މި އަހަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަ

 އާދެ! ހާޒިރުަވޑަިއަގތް ހުރިހާ މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން މި ފާސްވީ. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މި... 

 

_______________ 



 2020ޖޫން  24                          ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ކޮމިޓީގެ   ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު+ޖުޑިޝަރީ 241

 

 

25 

 

 

 

 

  

 

 


