
 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން  ވަނަ  6 ކޮމިޓީގެ މިނިވަން މުއައްސަސ ތަކުގެ ކަންތައްތަކ  ބެހޭ  

  4602 ޮއގަސްޓް 66

 

 

 

 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ އަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅަގނޑު މަރުޙަާބ  މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ`. 

ނޑިތީމު ދާއިާރެގ ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވަނީ  ގެ ޖަލްސާގައިކޮމިޓީމި ދަންނަވަން. މި ޖަލްސާ ފެށޭއިރުަގއި  ކަ

މާފަންނު އުތުރު  ޔާމީން،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ނ.ވެލިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނުޑމެންގެ އަޚު އިމްތިާޔޒް އަދި  މެންބަރު ރޮޒައިނާ،  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މީދޫ އަްއޑޫދާއިރާގެ މެންބަރު އަުޅގަ

ނުޑ އަ ެގ މެންބަރު އަުޚ އަދި ކެނދިކުުޅދޫ ދާއިރާ .ސަލީމް ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރުޅުަގނޑުމެްނގެ އުޚުތު. ައުޅގަ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވަޙީދު. ހުރިހާ  ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން،ފަރެސްމާ ޢަލީ މަޢުރޫފް،

ގްރިޓީ ކޮމިޝަންަގިއ އްދަލުވުން މިއޮތީ ޕޮލިސް އިންޓަމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދު ކޮމިޓީގެ ބަބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

 3ވާތީެވ، އެ ކޮމިޝަނަށް ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި 6102ޖުލަިއ  62މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު  3މިހާރު ހިމެނޭ 

ގަިއވާ ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 66ޤާނޫުނގެ  ފުލުހުންގެ ،6118/5މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ަޓކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރިއްޔާ ރަމަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫ ގޮތުގެ މަތީން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ

ފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެްއވުމަށް އެ ފަރާތްތަކާއި އިންަޓިވއުކޮށް އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަްށ ހުށަހަޅާ

ަވގުތު ބަްއދަލުވުމެއް މި ބައްދަލުވުަމކީ. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް މި ބާއްވާ  ހަމަޖައްސަން ކޮމިޓީ އަށް ފެނޭތޯ ބެލުމަށް

ނޑަށް ީހވަ  ނަގާނުލައި  ވެސް ބޭފުޅުން 3ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަާވލެވިގެން  3ނީ ކުރިއަށް ދާންވީހެން މިާހރު އަުޅގަ

ނޑަްށ އިާޝރާތެއް ދީފައި އޮތީ. އެހެންވީާމ،  ވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ކަމަށް ިއދާރީމޭޒުން އިޢުތިރާޟު  މެންބަރުންއަުޅގަ

ވަންޏާ ުފރަތަމަ އޮތް ނަންފުޅަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ޢަލީ ނަީދމަށް އެްއވެސް ބޭފުަޅކު  ނުކުރައްާވ ކަމަށް

ނޑު އިންޓަ   ސްދު ކުރަނީ.މަށް ގަރވިުއއާިއގެން ކުިރއަށް ދާން ކައިޢުތިރާޟު ނުކުރަްއވާ ކަމަްށ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން.  ކަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން   ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަ

ނ ކުރާކަްށ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނުޑ އިޢުތިރާޟެއް  ޑު ރަޖިސްޓަރކޮށްލަން ބޭނުން އަުޅގަ

ނުޑމެން މިނިވަން މުއައްސަސާ  އެސްެޓއްރިކު އެބަ އޮތް. އެީއ މި މަޖިލީހުގައި މި މަޖިލިސް ފެށުނު ފަހުން އަޅުގަ

 ،ވިުއކުރަމުން ގެންދާއިުރ ހަމަ ކޮންމެ ބައްދަލުވުެމއްރމުތަކަށް މީހުން އިންޓަ ޓީ ެއކުލަވާެލވިގެްނ އެިކެއކި މަޤާކޮމި

ނުކުތާއެއް މިއީ. މިހާރު  ވާދަގެން ވެސް ފާހަގަކުރަމުން އިމު ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށާއިރު ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަގަ

ނޑުތަކަކީ އެްއގޮތަކަށް ނޑުަތކެއް ނޫނޭ.  މި ބޭނުންކުރަމުންދާ މިންގަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ މިންގަ

ނޑު އެެދނީ މުޤައްރިރާއި އަދި  ލަފަޔާއި މެންބަރުންގެ އެހެން މިކަމަށް ނިމުމެއް ގެންނަން ވެއްޖެ. އަުޅގަ

 ނިންމާފައި ދެން ފަށާ ގަސްޓް މަހު މި ހިނގަމުންދާ ދައުރު އެީކަގއި އެންމެ ލަސްވެގެން މި އޮކަމާއި އެހީތެރި



  

ނޑުތައް އިޞްލާޙު ބުރު އެއީ އޮކްޓޯބަރުްނ ފެށިގެން އަޅުަގނޑުމެން ފަށާބުރުގަިއ،  ެވގެން ެއ ގައި މި މިންގަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް އެކަށީގެްނވާނީ ކިހާ ޕޮލިސް އިންޓަން ކުރިއަށް ދާން. މިންގަޑުތައް ބޭނުންކުރެިވގެ

ނޑު މިއަށް މިންވަރަކަށްތޯ އެސެްސކުރުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް މިހާރު މި ވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ މިންގަ

ނަޑށް ފެންނަނީިޑވެއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ކާެއސްޓް އަެނއް. މި ރިކުލޮޕްްޓކުރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

މަސައްަކތާއިގެން ކުިރއަށް ދާކަްށ  ލުމާއި އެީކގައި އަޅުަގނުޑގެަގއި ހިމަނާކުރާރުކޮށްލުމާއި އެީކަގއި ރެކޯޑުތަ

 އަޅުަގނޑު އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި އިތުރު މެންބަރަކު ބައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ.  އިވެިރވެަވޑަިއގެްނފި. އެއީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މިހާރު ައުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. ރެކޯޑަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑު އެ ނަންފުޅު ދަންނަވާލާފައި އިދާރީ މޭޒުން 

އްތޯ؟ ޢަލީ ފަރުހާދު ދެއްތޯ؟ ޢަލީ ނަދީމް ދެ .السالم عليكم)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ފުރަތަމަ ޢަލީ ނަދީމަށް ދަންނަވާލުމަށް.

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަށް ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ނޑު ވަރަށް  ޢަލީ ނަދީމް އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ޢަލީ ނަދީމައިޚުލާޞްތެރި ށް ދަންނަވާލީ މި ޕޮލިްސ ކަމާއި އެުކ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނަޑއެޅުްއވުމަށްމްހޫގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ރަީއސުލްޖުއިންޓަ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅާެގ  ރިއްޔާ ކަ

ނޑުމެން މި ޮކމިޓީނަންފުޅު އެބަ ހިމެނޭ. އެހެން ން ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުެރްއވުުމެގ ވީމާ، އަުޅގަ

ފަިއާވ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް ފޮނުްއވާއެހެންވީމާ، މަސައްކަތް ފަށަިއގެން މިހާރު މި ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. 

ގޮތަށް. ވިުއކުރަްއވާ ރވެސް ވަކިން ިއންޓަ ކާވަނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަމާފައިން ނިންރާސާކުރެްއވުމުަގއި މި ކޮމިޓީދި

ނުޑ އެހެންވީމާ، މި.  ރިއަށް ގެންެދވުމަށް ދަންނަވާލީިވއުެގ މަސައްކަތް ކުރއެހެންވީމާ، އެ އިންޓަ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އަމިއްަލ  ވެސް ކުުރކޮށް ން ތި ފަާރތަށް އެްއވެސް ވާހަކަފުޅެއް ދައްކަވާލަން އޮތިްއޔާ ވީހާފުރުޞަތު އަރުވަ

ނުޑ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު  ފުޅުވާފުގައި އަދި އެހެން ގޮަތކަށް ވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންތަޢާރު އަޅުގަ

 އިނގޭތޯ.އަރުވަން 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އާދެ!`. 

ނޑަކީ މިދޔަ  .ވެސް ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އަުޅގަ ެގ هللاމާތް އަދި އަހަރުގެ ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއި  5ދެން އަުޅގަ

އް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ހުރި ވާހަކަ. ތާނގައި ވެސް ޮހވިއްޖެ ނަމަ ޒިންމާތަ އޮތް  އިރާދަފުޅާިއއެކު ކުިރއަށް

 . ޝުކުރިއްޔާ.ރު ެއއްެޗއް ދަންނަވާކަށް ނެތްއިތު



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރެއްވުަމށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ސުވާލު ކު ޢަލީ ނަދީމާ އަޅުަގނޑު ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އާދެ! 

ތުލުސްދޫ  ދިަވޑަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން.ިވއުަގއި މެންބަރުން އެރއިންޓަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް ދާއިރާގެ  އަުޅގަ

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު އިބްރާހީމް ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދެތުލުސް

ލާނީ އެންމެ ސުާވލެއް އިނގޭތޯ. މާ ގިނަ ސުާވލެއް ނެތް. ދެންމެގައި ިމ ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު ހަަމއެކަނި ކޮށް

ނުޑމެން މި ބޭނުންވާ މަޤްޞަ ކޮމިޓއަށް ނިކުފާނު މަށް މަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޤާހޮވަން އަުޅގަ

ރައްވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މަށް އަޅުަގނޑުމެން ހޮވަންވީ ީކއްެވގެންތޯ އަދި ހޮވައިފި ނަމަ ޢަމަލުކުކުރިމަތިލެއްވީމާ މި މަޤާ

 ވަރަށް ކުރުކޮށް ަޖވާބު ދެއްާވ.
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ނޑު  5ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މި ވޭތުވެދިޔަ  އަިދ ކަން އަދާކޮށްފަ. ނީ ޕީ.ައއި.ީސގެ މެންބަރުވާއަހަރު ައުޅގަ

ޖުރިބާގެ އަީލގައި ވާހަކަައކީ ައޅުަގނޑުމެން ދައުރުގެ ތައެ އަޅުަގނަޑކީ ނިމިދިޔަ ދައުުރެގ ވެސް މެންބަރެއް. ދެން 

އި ެއއްޗެީހެގ ވާހަަކއަކީ ަކނެކްޝަންތަކާވާހަކަައކީ ފުލުހުންނާއި މި އުފެދިފައި މި އޮތް ގުޅުން އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަްށ އޮތް ދައުރުގައި ެއއަށްވުެރ ރަނގަޅަށް ކަންތައްތައް ކުެރއްވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ އަލީަގއި ވާހަަކއަކީ ކުިރއަށް މި

ނުޑ ކުރިމަިތ ލީ ެވ ައޅުަގނޑު ކުރިަމތި ލީ މި މަޤާމަށް. އަދި ިމ މަޤާވިސްނޭތީ  ފުރަތަމަައޅުަގނޑު މަށް އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު މިކަަމކީ އަުޅގަ ވަރަށް ކުރާހިތުން ކުރާ ވެސް ވާަހކައަކީ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ކުރިމަތިލީ ވެސް ައުޅގަ

އެ ގޮތުގެ މަތީން މި ކުރިމަތިލީ. އަދި ސިޓިންގ މެންބަރަކަށް އަދި  ވާީތވެ. އަދިެވސް އެްއ ވާހަކައަކީ ހަމަކަމަކަށް

ނޑު ހުރީ ބާކީ. ހަމައެކަނި މި ނިމިދިޔަ ދައުރު މިހާރު ވާހަކައަކީ  ވެދިޔަ ކޮމިޝަންގައި ެއކިެއިކ ދެން ވޭތުއަޅުގަ

އްކަތްކުރާ ގޮތް ބަލައި ަގއި ަމސަތަންތާ ޕީ.އައި.ސީއެ ޓްރެއިނިންގތަާކއި ބޭރުގެ ަޤުއމުތަކަށް ގޮސް ޕީ.ައއި.ީސ، 

ފުޅުން ބޭ ންގަތއް ހަދަިއ ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕގެނިއެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ވާނީ ހޯދަިއފަ. އަދި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ެއކިއެކި ޓްެރއި

ގެނަސްގެން ވެސް ެއކަން ކޮްށ އެ ކަހަލަ ބައިވަރު މަސަްއަކތްކޮށްފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަައކީ މި ދާއިރާ 

ނޑު ަޤބޫލުކުރަން ވާހަކަ އަކީ މި މިހާރު ށް ޮބޑަށް ވަެދިވފައި ތެރެއަށް ވަރަ ނަޑށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ މިހުރީ އަޅުގަ

އޮތް ތަުނގަިއ މިއަށްވުެރ ރަނގަޅަށް އަދި މަސަްއކަްތ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އަދި  ތަޖުރިބާގެ އަީލގަިއ ކުިރއަށް 

ވެސް ވާހަަކއަީކ  ވެސް އެބަހުރި. އެ ކަްނތައްތައްންތަްއތަކެއް ވާހަކަައކީ ކުިރއަށް އޮތް ތަނުަގއި ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ކަ



  

އިރު ވެސް ާވހަކައަކީ އެ ކަންަތއްތައް ގަކޮށްފަ. އަދި މި ދައުރު ނިމުނުއަޅުަގނޑު ހުންނާނެ މިހާރު ފާހަ

ކަން ޔަޤީން މަކީ ައޅުަގނަޑށް ހަމަ ފުރިހަރަނގަޅުކުރަން މަަސއްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުން މި ދަނީ. އެެހންވީމާ، ވާހަކައަ 

ނަމަ މި ކަްނތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ވާހަަކައކީ އަލުން އައު ފެށުމަކުން ިވއްޖެއެބަ އޮތް ވާހަަކއަކީ އިތުރު ަދއުރަކަށް ހޮ

 ޝުކުރިއްޔާ. ިނޓީ ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށް.ކޮންިޓއު ފެށުމުގެ ބަދަލުގައި ވާހަކަައކީ ކޮންޓިއުނިކޮްށ، އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވެލިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޔާމީނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ޅުަގނޑު އަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާީމން ރަޝީދު

ނޑު ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ،މި ކޮމިޓީ އަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ައޅުަގނޑު ެވސް  މިހާރު  ން. އަުޅގަ

ޭއޒް އަ ުމއައްަސސާ ެއއް ގޮުތގަިއ  ފާނު ސިފަކުރައްަވނީ ކިހިނެއްތޯ،މަނިކުދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާ 

 ކިހިނެއްތޯ ސިފަކުރަނީ؟
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ނަމަ ސިފަ ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާ ސިފަކުރާ އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ވާހަކަައކީ ހޯލްކޮށްޝުކުރި

ޓޯޗަރއާިއ ، އަނިޔާހަމަ ުއޅޭ އިނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް ގިަނ ޝަކުވާަތއް ލިބިފައި އެބަހުިރ  ކުރާނީ ވާހަކަައކީ މައްސަލަ

ނޑު ސިފަެއއް ނުކުރާނަން ވާހަކައަކީ  ރު މައްސަލަތައް. އެހެންނަމަވެސްމިކަހަލަ ބައިވަ އޭޒް އަ ހޯލް ވާހަކައަކީ އަުޅގަ

 އް އޮްތ ބައެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ޓޯޗަރ ކަލްޗަރއެ  އަނެއް ޕޮލިހަކީ ވާހަަކއަކީ ެއ ކަހަލަ ބައެކޭ. އެ ކަހަލަ ައނެއް

ނުޑ. ވެސް މައްސަލަތައް އާދޭ. ބަިއވަުރ އާދޭ. ެއކަމަކު  ވާަހކައަީކ ލޭބަލެއް ވަކި ގޮތަކަްށ ނުކުރާނަމޭ އަުޅގަ

 ނީ.ނޑު ސިފަކުރަވާހަކަައކީ ޭއޒް އަ ހޯލް ވާހަަކއަކީ ރަނަގޅު ކަމަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާީމން

ނޑުމެންނަށް މި  3 ވޭުތވެދިޔަ މި ޚާއްޞަކޮށްމިދިޔަ ދުވަސްތަުކގެ ތެޭރގަިއ  އަހަރަށް ބަާލއިރު ފުލުހުންގެ، އަުޅގަ

އެ އޮންނަ  ވާތަން. ދެން ޢާއްމު މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނަށް ކަށް ލޭބަލްފެންނަނީ ފުލުހުން ވަކި ގޮތަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެންނަމުން ދާ މަންޒަރަކީ. ދެން ހަމަ  އިޚުތިރާމާއި ޤަދަރު މިހާރަކު ނެތް. އެއީ ދެން އަުޅގަ

އެާއއެްއކޮށް ފުލުހުންނަކީ މި ޤާނޫނު ނަގަހައްޓަން އަދި ޤާނޫނަށް ތަބާވާން ތިބި ބައެއްގެ ގޮތުަގއި ތިބެންޖެހޭ ހިނދު 

ލަތްތަކުަގއި ފުލުހުން ޤާނޫނު ލަތްތަކުގަިއ ގިނަ ހާެފންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ބައެްއ ހާމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 



  

، 7ފާހަަގކުރާނަން ފެބްރުއަރީ  މެން ހަމަލަތްތައް ވެްސ އެބަ އާދޭ. ޚާއްަޞ ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމުގުރަމުންދާ ހާ

 ލަ ަގއި ފެނިެގންދިޔަ މަންޒަރުތަކަށް. ދެްނ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާިއރު ފުލުހުންގެ މި ކަހ2،7،8ަފެބްރުއަރީ 

ވެދިޔަ ތަނުަގއި ގޮއްަސ ަޔވަޅު އެޅިގެން މިހާތަނަށް ޭވތުކަމަށް ފިޢަމަލުތައް ރަނގަޅަށް ތަޙުީޤޤުކުރެވި އެ ކަން

 ވާކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ؟

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

ނޑުމެން ޕޮލިސް އިންޓައާ ކޮށް ރިހާ މައްސަލަެއއް ތަޙުޤީޤުގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ފަާރތުން ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ހުދެ! އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް އެ ެއއްޗހި ފޮނުވާަފިއ ވާނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާީމން ރަޝީދު

 އޭގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވީ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ؟

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

ހާސިުލވިެއކޭ މުޅިައކުން ނުދަންނަވާނަން. އެ ވާހަކަައކީ މިހާތަނަށް ވާހަކަައކީ ައޅުަގނޑުމެްނ  ނަތީޖާ އަޅުަގނޑު

 .އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ފާހަގަކުެރއްވީތީ  7، 2ފެބްރުއަީރ  ކުރިން.ބަިއވަރު ަމއްސަލަތަްއ ތަޙުޤީޤު ވަރަށް

ނޑުމެން ތަޙުޤީޤުއަްނ ވަރަށް ބައިވަރު މައްސަލަަތެކއް ާއއި ގުިޅގެ 2،7ފެބްރުއަރީ  ކުރިން. ޚާއްޞަކޮށް އަނިާޔގެ ުޅގަ

ނޑުމެން ަތޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން،މައްސަލަތައް. އެ ހުރިހާ މައްސަ އި މައްސަލަ ިފޔަވަުޅ ެއއް ބަ ލަ އެއް އަުޅގަ

ސެިކއުޓް ކުރަން. ންނާނެ. ައނެއްބައި ަމއްސަލަ ޕީ.ޖީ އަށް ޕްރޮއަޅަން ހޯމް މިނިސްޓަރަްށ ފޮނުވާފައި ހު

 ކޯޓަށް ޮގސް ފިޔަަވޅު އެޅިަފއި ވަނީ. ،ވާހަަކއަކީ އޭެގ މަދު މައްސަލަތަކެއް ކޯުޓގައި  އެހެންނަމަވެސް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާީމން ރަޝީދު

ލުތައް ަގއި ފުލުހުންގެ ޢަމ8ަ، 7، 2ބޭނުން ވަނީ ފެބްރުއަރީ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ފަހު ސުވާލެއް ގޮތުގައި ދަންނަވާލަން

ނޑު ޖުމްލަ ގޮެތްއަގއި ބަހައްޓާފަިއ ހުރި ގޮތް ކިހިނެއްތޯ ސިފަކުަރއްވަނީ؟ އޭގެ ޖެނެރަލް ކޮމެންޓަީކ  ކޮށްމައިގަ

  ؟އެ ުދވަހުގެ ކޮބައިތޯ ފުލުހުންގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް



  

އޮންނާނެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާުރކޮްށ ކޮމިޝަނުން އޭރު އޮތް ޕީ.ައއި.ސީން، އެ ދުވަުހގެ ޢަމަލުތަކާ  2،7،8ފެބްރުއަރީ 

ނެރެފަ. އޭގަ އޮންނާނެ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް އެ ވާހަކައަކީ އެ ހިނގާދިޔަ ހުރިހާކަމެއް ހަމަ ބަޔާންކޮށްފަ ފިޔަވަޅު 

ކަމާއި، ވާހަަކއަީކ  އިބަޔަކާއި ޭދތެރޭގަ ކަމާިއ، ފިަޔވަޅު ައޅަންޖެހެނީ ކޮން ބައެއް އަޅަންޖެހޭ ކުށްވެިރވަނީ ކޮން 

ވަރަށް ފުރިހަމަ  އިއްތައް އިޞްލާޙުކުރަން ދެން އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތަަކކީ ކޮަބއިކަން ަބާޔންކޮށްފަކަންތަ

އަދި ރައީްސ  އިރިޕޯޓުެގ ކޮީޕއެްއ ފޮނުވާފަ ިއ އޮްނނާނެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ވެސް އޭގެ ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރުކޮށްފަ

އޮންނާނެ. އޭގަ ހުންނާނެ ވަރަްށ  އިރިޕޯުޓގެ ކޮޕީއެްއ ފޮނުވާފަ އޮފީހަށް ވެސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ވެސް

މަލުތައް ވާހަކަައކީ ހުރިގޮތުން ހަމަ ގިނަ ފަ. ދެން އެ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ޢަތަފުސީލުކޮށް ހުރިހާ އެއްެޗއް ބަޔާންކޮށް

ހުންނާނެ ރިޕޯޓު ހަމަ  އިކޮްށފަފުލުހުންތަކެއް އެބަހުރި ހަމަ ކުށްވެިރވާގޮތަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެ އެއްޗެހި ފާހަގަ

 ފޮނުވަންޖެހޭތާކަށް ފޮނުވާފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެަބއޮތް ވަިކ  އިސުވާަލކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުަގއި ބަާޔންކޮށްފަ ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު ކޮށްަލން ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ

ނޑަނަައޅާހާ ހިނދަކު ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ވަިކވަިކ  ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެްއގައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެހެން ގޮތަަކށް ކަ

މެންނަށް އެަބއިނގޭ އަދި ފުލުހުންގެ ޔުނިތްަތކަށް ސީދާކޮްށ އަމުރުކުރެވޭެނއޭ. އަދި އަުޅަގނޑު ފުލުހުންނަށާއި

ގޮތަށް ައމުރުކުރެވޭނެކަން ަވކިަވކި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު ބެލީމާ މި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ވެސް ހަމަ އެ

 ރޫޓަކުން އަންނަ ގޮތަކަށް މިއޮތީ ެޗއިން އޮފް ކޮމާންޑް ދެ ، ހުންގެ ޔުނިޓްތަކަށް. އެހެންވީމާއަދި ފުލު  ފުލުހުންނަށާއި

ން އޮފް ކޮމާންޑް އައިމަ ކިހިނެއްތޯ ފުލުހުން ދެ ގޮތަކަށް ޗެއި، އެހެންވީމާ ފަ.ޤާނޫނު ބައްޓަން ކުރެވި

ކަމަށް ދެކެވަަޑއިގަންަނވަނީ. މިސާލަކަްށ ދަންނަވާފާނަން ފުލުހުންގެ މިސާލަކަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް  މަލުކުރަންޖެހޭނެޢަ

ށް ގޮްސގެން ނުވާނެއޭ. އެހެންވީމާ، ތަނަހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވަނީ އެ .އަންަގވަނީ ަވކި ތަނަކަން ދިއުމަށްޕޮލިސް 

 މަލުކުރައްވަން ޖެހޭނީ. ކިހިނެއްތޯ ފުލުހުން ޢަ
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މް ގެ ކަމަށް ބާރު ގަދަވާނީ. ހޯޤަބޫުލކުރެވެނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އޮތްގޮތަްށ ބަލާއިރު އަޅުަގނޑަށް އިޤާނޫނުގައި ލިޔެފަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ޢަމިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ގޮތަކަށް   މަލުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ



  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އް އެބަހުރި. ކެދެވަނަ ސުވާެލއްގެ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަ

އޮންނަ  އިތޯއޭ ެއްއވުްނ މަނާ ސަރަޙައްދަކަށް ެއްއވެ ެއއިރެްއގަ އެ ބާރުތަކުގެ ތެރެގައި ހިމެނޭ، އެހެންވީމާ

ހުންނަ އިްސވެރިޔަުކ ނުވަތަ ސަރުކާރެްއ އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށް ޮގާވލުން އެއީ ފުލުހުންނަށް  އި ސަރުކާރެްއގަ

 ޙަްއޤު އިހުތިޖާޖުކުރުމާއި،  މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި  މި ބުނޭ ރަނގަޅު  މި ޤާނޫނުއަާސސީގައި އެބަ ،ލިބިފައިވާ

 ފުލުހުންނަށް އެކަން ކުެރވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ. ، މަށް އެބަ ބަޔާްނުކރޭ. އެހެންވީމާކަ ލިބިފައިވާ
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އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއްނުކުރަން އެްއވުން މަނާ ސަރަޙައްދަކަްށ އެްއވެވިދާނެ ކަަމކަށް. ެއްއވުން މަނާ ސަރަޙައްދަކަށް 

ފެބްރުއަރީ ހައެްއ ހަތެްއ  އި ްއވެވިދާެނކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެ ވާހަކަ އޮންނާނެ ރިޕޯޓުގައި ފާަހގަކޮށްފައެ

 އަށެްއގެ. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެގ ުސވާލުގެ ެދވަަނ ބަޔަކީ ސަުރކާރުެގ  ،ސުވާލުެގ ދެވަނަ ަބއި އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަ  ވާަހަކއަކީައޅުގަ

 އިސްތިޢުފާ ދޭން ފުލުހުންނަށް ގޮވާެލވިދާނެ. 
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ނޑެއް.   އިސްތިޢުފާ ދޭން ގޮވާެލވޭނެކަަމކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން އަުޅގަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ައޅުަގނޑުމެން މިިކާޔ  ،ޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ސްޓޭޓް ވައިލެްނސްފަހު ުސވާލެްއގެ ގޮތުން އަ ، އެހެންވީމާ

ދުިނޔޭގެ ހުރިހާ  އީމަލުަތކަކީ މިާޔވެރި ޢަލަތުން ިމ ހިންގާ އަނިރޑް ަވއިެލންސް ނުވަތަ ދައުސްޓޭޓް ސްޕޮންސާ

ނޑު ވެ އިޤައުމުތަކެްއގަ ލަެތްއގެ އެންެމ ން. އެއީ ދައުސް އެކަން ޤަބޫލުކުރަވެސް ހަމަ ޢާއްމުކޮށް ހިނގާކަެމއް. އަުޅގަ

، ޕޮލިހަށް އޮތް ފަާރތަކީ ދައުލަތް. އެހެންވީމާބާރުވެރި ފަރާތް އަދި އެންެމ ބޮޑަށް އެ ބާރު މިލިޓަރީ އާިއ އަދި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސްޓޭޓް ަވއިެލންސް ކިހާވަރަކަށް އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ. އަދި ސްޭޓޓް ވައިލެންސް ކޮންޓްރޯލް 



  

ކުރެވިފަ. އި ވެސް އެބައޮތް ބަޔާން ަކމަށް ކޯނީ ރިޕޯޓުގަ އެކަީށގެންވާ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅަންޖެހޭނެ ޓަކައި ށްކުރުމަ

 ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުުކރައްވަންތޯ.  ގުޭޅގޮތުން އެކަީށގެންވާ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރެވިފަިއވާ އެހެންވީމާ، ެއކަމާ
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 ލު ސާފެއްުނވޭ އިނގޭތޯ. އަދި ެއއް ފަހަރު ވިދާޅުވެެދއްވަފާނަންތޯ. އަޅުަގނޑަށް ުސވާ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން އެންމި ދަންނަވަަވއިލެންސްއޭ އަުޅަގނޑު ސްޓޭޓް  ެމން ޤަބޫލުކުރާކަމެއް މީ ނީ މިާސލަކަށް އަުޅގަ

ސްޓޭޓް ވައިލެންްސ ، ގައި އެބަ ބޭނުންކުރޭ. އެހެންީވމާގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒުގޮތު ބާރު އެ އަބަދުވެސް ބާރު އޮންނަ މީހާ

ތިބޭއިރު އެންމެ  އިމީހުން ބަންދުކޮށްފަ ،އަޅުަގނޑު މިިކޔަނީ ދައުލަުތގެ މުައއްސަސާައކުން ހިންާގ ވައިލެންސް 

 އި ޅުަގނުޑމެން ހުރިހާ ޤައުމެއްގަގިނައިން އަިނޔާކުެރވޭ ަވގުުތ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުެރވޭ ވަގުުތ ނުވަތަ ޢާއްމުކޮށް އަ 

އެކަންޏެްއ  އިވެސް ޕޮލިްސ ފޯސްއަީކ އެްނމެ ބްރޫޓަލް ފޯސްކަމަށް އޮްނނަނީ ޤަބޫލުކުރެވިފަ. ކޮންމެެހން ރާއްޖޭގަ 

ރާއްޖޭގަިއ ، އެގޮތަށް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާނޫން. މުޅި ދުނިޔޭގެ ސްޓޭޓް ވައިލެންސް ބޮޑަށް އޮންނަ ތަންތަން 

ނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭއެކަން އޮތްކަ  އަދި ކޯީނ ރިޕޯޓުން ވެްސ ެއކަން އެަބ ސާބިތުވޭ. އެ ސްޓޭޓް  .ން އަުޅގަ

 އި ކަމަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވިފަ  ބޮޑަށް އެ ބްރޫޓަލް ފޯސް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ވައިލެންސް ެއކަށީގެްނވާ ވަަރށްވުރެ

 ޓަކައި  އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، ޕޯޓުން. އެހެންވީމާއި އޮތް ކޯނީ ރިއްޔަންކޮށްފައެބައޮތޭ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢަ

 .މަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯއޭކަ އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަށް މަސަްއަކތް ކުރެވިފަިއވާ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރަން މަސައްކަތް ކުެރވިފަިއވާ ވާހަކަައީކ ލަތަކެއް އެހެން ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސައެއީ ކަަމށް.  އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން   އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ކައިރިން އޮބްާޒވްކޮށް އެ ވާހަކައަކީ ެއކަން ހުއްޓުވުމަށް ައޅުގަ

 އިގުޅިގެން ވެސް ވަރަްށ ބޮޑަށް މަސައްކަްތކޮށްފަ ޅިގެން ވެސް އަިދ ޕޮލިހާގު  އާރު.ސީ.އެމާއެޗް. ހުރި މަސައްކަތެއް

ނޑުމެންގެއޮންނާނީ އެކަންތަ  ނޑު ދެްނ ަސއިުޑން ވާހަަކއަކީ ޕީ.ައއި.ސީ އް ހުްއޓުަވން. އަުޅގަ ެގ ސައިޑުން އަުޅގަ

ނޑު ކޮށްފަ  5ދެއްކޭނެ ާވހަކައަކީ ވޭުތވެދިޔަ ދެން އަޅުަގނޑަށް  ހުރި މަސައްކަުތގެ މަސައްކަތަށް  އިއަހަރުަގއި އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑ މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަީކ ، . އެހެްނވީމާމިތާނގައަުޅަގނޑަށް ވާހަކަ ދެްއކޭނީ  އިއަީލގަ އި ޭއގެބަލާފަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވާހަކަައކީ ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކޮށްފައޭ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސައިޑުން ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ނޑުމެން ހަމަ ވާހަކައަކީ އިސްަނގަިއގެން އަުޅގަ  ހުންނާނީ. އެ މުޒާހަރާއެއް އޮތިއްޔާ އަުޅގަ



  

މަސަްއކަްތކުރާނެ އެތާ. ެއއްވުންތައް  އިޕްރޯއެކްިޓވްކޮށް ހަމަ ކުދިން ެއތަނަށް ފޮނުވައިގެން ހަމަ އެާތ އެންމެ ކައިރީގަ 

ނޑުމެން ހަމަ ލިޔެފަ ވާހަަކއަީކ ވާހަކަައކީ ހިނާގ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލަިއ   އި ދެން ހަމަ ޓައިމް ލައިެނއް އަުޅގަ

ޝާއިޢުކޮށްފަ. ދެން އެކަން ހުއްޓުވުމަްށ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެބްަސއިޓުަގއި ހުންނާނެ

މަސައްކަތަކީ ހަމަ ވާހަކަައކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން. ތަޙުޤީޤުކޮްށ ބަޔާންތައް ނަގައި ހަމަ 

ނޑުމެން ކުރާ ކަމަކީ. ދެން އަދި އިތުރު ނޑުެގ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައި ެއއީ އަުޅގަ ކޮށްލަން އަޅުގަ

އަނިޔާކުރުާމއި،  އިވާހަކަައކީ ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން ހަމަ ވަރަށް ބައިވަުރ މައްސަލަތައް އާދޭ ޓޯޗާރެގ ގޮޅީގަ 

ހައްޔަރުކުާރއިރު ފޯސް ބޭުނންކުރުމާއި، މިކަހަލަ ބަިއަވރު މައްސަލަތައް އާދޭ. ެއހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ 

 އްުލކުރުމަށްއި ވާހަަކއަކީ އެކަން ޙަތާނގަ ލިުބން. އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމަކު ކުރިއަށް އޮތްސާބިތުކުރާވަރަށް ހެކި ނު

ސީ.ސީ ީޓވީ  އިގަދަންނަވާނަމަ އަތޮޅުވެހި ތަންތަނމިސާލަަކށް  .މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަންވާހަަކއަކީ ވެސް  ޓަކައި

ނޑުމެން ެއކްސެސް ހޯދަ  ން ވެސް އެބަ މަސައްކަތް ކުރަން. އެއީކެމެރާތައް ހުންނާނެ. އެ ެއްއޗެހި ވެސް އަުޅގަ

 .އަޅުަގނޑު..

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ވަރަށް އުދެންމެ ހަމަ ތި ވިދާޅުވި،  ފް އޮއައުޓް ން ހަމަ . އޭގެ ތެރެއިފާކޮށްފިން ތި ދެއްވި މަޢުލޫމާތަށްައުޅގަ

ނޑު ހަމަ އަކިއުރޮސިޓީ   ތައް ޓްަޓގްރިޓީ ކޮމިޝަްނެގ ބޭފުޅުން ޕްރޮޓެސްނުންވަނީ ޕޮލިސް އިންހާލަން ބޭއަުޅގަ

ދުނިޔޭގެ ބައެްއ ގޮތް ބައްލަވަމުން ގެންދާ ވާހަކަ ދެންނެވީމަ.  މަލުކުރާގާތަނަށް ފޮނުވައިގެން ޕޮލިހުން ޢަ ހިނ

މުްނގެ އިރުަގއި އާންކުރެވޭ މީހަކު އަބަދުވެސް ހަްއަޔރު ،އެއީ ަހއްޔަރުކުެރވޭ  މަލުކުރެވޭ ގޮތެއްޤައުމުތަކުަގއި ޢަ

ނޑުމެން މި ކިޔާ ކަން  ިށގެންވާ ުނވަަތ ރިލަޔަބަލް ކޮންމެ ވެސް މީހެއްގެ ހާޒިުރގައި ނޫީނ ވޮތެރެއިން އަުޅގަ

އާންމުންގެ އެ ހިސާބު، ވެސް ދާއިރުގައި މި ދަންނަވާ  . ޕޮލިހުން އަބަދުގޮތަށް އޮުތން ހައްޔަރުނުކުެރވޭ

 އިމީހަކު ހެއްެކއްގެ ގޮތުަގއި ބަހައްޓާފަ  ހިސާބުަގނުޑގައި މީަހކު ހެކިކޮށްފަިއ، ވޭ މީހަކު ހައްޔަުރކުރެވޭހައްޔަރުކުރެ 

ކީ އޭަނއަކީ މި ވާގޮތަ  ިވްއޖެއްޔާމަލުކުރެޔަރުކުރުން. ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ޢަރު ބަޔާން ނަގާގޮތަށް ހައް މަހުޟައެ މީހާގެ 

އޭނަ އަިއސް ހެކިދޭެނ ، ކަށް މިވަނީ. އެހެންީވމާެވރި މީހަމުންގެ ތެރެއިން ކަްނވޮށިގެްނވާ ތެދުއިންޑިޕެންޑެންޓް އާން

ޯތ ކަހަލަ ބަދަލެއް ގެންނަ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކިހިނެއްއެ ހައްޔަރުކުެރވުނު ގޮާތއި މި ހުރިހާ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން. މި

 ކަެމއް ނގަޅުކަމަށް ުނވަތަ ެއއީ ރަ ކަމެއް ނުވަތަ ާރއްޖޭަގއި ޕްެރކްޓިކަލީ ކުެރވިދާނެ މިކަހަލަ އިޞްލާޙަކީ ރަނަގޅު

 ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގަންނަވަންތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް



  

 ތާނގަ.  ވިސްނާނަން ކުރިއަށް ޮއތް ައޅުަގނޑު ވާހަކަައކީ ތިކަމާޔާލުުފޅެއްތީ. ދެ! ވަރަށް ރަނަގޅު ޚިއާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު އިމްތިޔާޒަށް ފުުރޞަތު އަރުވަން. 

 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު

ްއ އެންމެ ފަހުން . ވަރަށް ރަނަގޅު އިއްތިފާޤެކޮމިޓީއަށް ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ނަީދމަށް ހަމަ މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ

ވިދާުޅޭވ  ށް ބޮޑަށް އެބަަވރަ އި. ނަދީމްގަ ފެބްރުއަރީ  8ނިދޫ ޖަލުން. އެީއ އަޅުަގނޑުމެން ދެ މީހުން ބަްއދަލުންވީ ދޫ

ކަމަށް. ކިހާވަރަކަްށ  ހިމެނިވަޑައިގަންނަާވ ކޮމިޝަނުން ނެރުއްވާފަިއާވނެ ށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓުތަކެްއ ނަދީމްވަރަ

އޭގެ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އިންސާފު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިއްޖެ ކަމަށް  ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ އެ ރިޕޯޓުަތކުގެ ނަތީޖާ

 ންެޓއް ދެްއަވފާނަންތޯ. ކިހާވަރެްއގެ ޕަސެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

ނޑުމެްނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް  ެއކުއަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމައާއި  ނުޑމެންގެ ރިޕޯޓުން އަޅުގަ ދަންނަވަން އޮތީ އަޅުގަ

ކުެގ ތަވި މައްސަލަނެތޭ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ޕްރޮސެކިއުޓް ކުަރން ފޮނު އެކަީށގެންވާ ެއއްބާރުލުމެއް ލިބިފައެއް

އަޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ ހަމަ މިވެނި ފުލުހަކީ  އިީކގައެުކއެ ފޮނުވިއިރު އެއާިކުއޝަނަށް ތެރެއިން ވާހަކަައކީ ޕްރޮސެ

ވަޒީފާިއން ވަކިކުރާށޭ ެއގޮތަްށ ގައި ބަހައްޓަން ެއކަީށގެންވާ ފުލުހެއް ނޫނޭ. ފުލުހުންގެ މުއައްަސސާމިވަގުތު 

ެއ ެއއްެޗއްސަްށ ޢަމަލުކުރެވިފަެއއް ނެތް  މިިނސްޓަރަށް ފޮނުވާފަ. އެހެްނނަމަވެސް ހޯމް ރިކޮމެންޑްކޮށްފައި

 ގިނަ މައްސަަލތަކަކަށް.  މިވީހާތަނަކަށް،

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންެގ ގަިއގައި ފެބްރުއަރީަގއި  8އަނެއް ުސވާލެްއގެ ގޮތުން ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ނޑުެގ  ،އަުޅގަ އަުޅގަ

ދެން ދޫނިދޫއަށް  .ގަިއގައި ފުލުހުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނު ހިސާބުގައި ތަަޅިއގަނެ ބިޑި އަުޅވަިއގެން ޖަލަށް ެގންދިޔަ

ނޑަށް އިން ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ނަދީމްވަަޑއިގެން ޓީުމގެ ތެޭރގައި ޮޕލިސް އިންޓަގްރިީޓ ކޮމިޝަްނގެ ތެރެ . އަުޅގަ

އި ހުރި އޭގެ ުރގައި ފެްނނަށް ހުރީ ޓީޝާޓްތަކުގައި ޫބޓުން ޖަހާފަބައެއް އަނިޔާަތކުގެ ނިޝާން އޭ ހުރި ބިފައިލި

ކުއްޖެއް، ެއަކމަކު ނަދީމުގެ ހާޒިރުގައި،  ދެއްތޯ. އެހެން ނެންގެވި ބޭފުޅަކީ ެވސް ނަދީމް ތަކާއި، އެ ފޮޓޯނިޝާން

އަށް ނުލިބިެގން މިއުޅެނީ. ެއކަން ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންެގ ހަމަ ކީްއެވގެންތޯ އިްނސާފު މިއަދާ އަޅުަގނޑަށް



  

ހުރިކަމާއި، އަދި އަޅުަގނޑު ދަމާހަލާ  ހުރިކަން ފެންނަންއަޅުަގނުޑގެ ަގއިަގއި ތަޅާފަ  ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފައިވާނެތޯ 

ނުޑެގ  އިްސ ފޮނުވާފަފޮޯޓ ވެ އިންނާނެ ޕޮލިސް އިންަޓގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މިހެން ައޅުަގނޑު އިކޫއްތާ ކަރުގަ  އަުޅގަ

ނޑު އި،ކަރުގަ  ނުޑ މި  ދަމާފައި ހިފާ މީހަކު އިކަރުގަ  އީމި ގެ އަުޅގަ  އީ ގެންދާވަުރގެ ކަެމއް ކުރި މީހެއް ނޫން. އަުޅގަ

ސިުކނިޑއަށް ައއި  ވެސް  ހަތިޔާރެއް ހިފަިއގެން އުޅުުނ މީހެއް ނޫން. އަޅުަގނުޑ އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް ުދވަހަކު 

ވެތޯ އަޅުަގނޑަށް އިްނސާފު ނުލިބިގެން މިއުޅެނީ. ޤަބޫލުފުޅެއް ނުކުަރއްވަންތޯ ކޮމްޕްލީޓް ޓޯޓަްލ  މީހެއް ނޫން. ކީއް 

 ކަމަށް.  އިމްޕިއުނިޓީ މި ޤައުމުަގއި ެނތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

ވެްސ އެ  މަ ޔަޤީނުންގޮެތްއ. ހަ އޮތްިއ ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އެ ރިޕޯޓަށް ވެފަ ރު ހަނދާނެއްއަޅުަގނުޑ މިހާ

ނޑަަކށް ނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެްނ  އިނިންމާފަ އޮންނާނެ. އެކަމަކު ވެސް ވާހަަކއަކީ އެ ނިންމުންތައް ހުރިގޮތެއް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަފާނަން. އެ ވާހަކައަކީ ސާބިތުާވވަރަށް ހެކި ހު  ރެއްޖެނަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ ޢާއްމުކޮށް ނިންމާގޮތް އަުޅގަ

ިކ ކުރަން އެކަހަަލ ވާ ފުލުހުން، ފުލުހުންގެ މުައއްސަާސިއން ވަފޮނުވަން އަދި ޭއގެ އިންވޯްލވް  ންކިއުްޓކުރަޕްރޮސެ

މަންްޑ ނޫނީ ފިޔަވަުޅ އަޅަން އޮންނާނީ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވާފަ. ެއހެންނަމަވެސް ވާހަަކއަީކ ގޮތަކަށް ރެކޮ

ނުޑ އި ެވފަ އިސިފިކް ކޭްސގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވި މައްސަަލއިގެ ވާހަކަ އެ ސްޕެ އޮތްގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީން އޭނެތް  ހަނދާނެއް ނުނިންަމ ެއއްެވސް މައްސަލަެއއް  އި ުރގަމިހާރަކުއެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޮންނާނެ . ދެން އަނެއްމި ވީހާ ތަނަށްނޯންނާނެކަން  ހެން އަނިޔާވެރިކަން ސާބިތުވިަޔސް އަުޅގަ

 އި ވެސް ފާހަގަކޮށްފަ އެ ވަރުފަރާތުން އަނިޔާވެއްޖެޭއ. ހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާެވްއޖެއޭ. ނޫނީ މިވެނި މީހެއްގެ ފުލު

ެވްސ  އިދަންނަވާނަން ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖާބިރުގެ މައްސަަލިއގަ އޮންނާނެ. މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑު

އެކަމަުކ ވެސް ކޮން ފުލުހެްއކަްނ  .އޮްތކަން އިރާތުން އަނިޔާވެފަފުލުހުންގެ ފަ އިއަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ ނިންމާފަ

ނޑުމެން ނިންމުން ނިންމާފަ ސާބިތުނުވާ ހުންނާނެ. ވާހަކައަކީ ނުނިންމާ  އިކަމަށް. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ެވސް އަުޅގަ

 މައްސަލަެއއް ނޯންނާނެ. 

 

 ވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްކެ 

ނޑު ހަނދާ ާވ ން އެބަހުރި އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑާ ބެހޭގޮތުން އޮތް ރިޕޯޓުގައި އަނެއް ސުވާެލއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަ

ކުރަން އަޅުަގނޑުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ެދން ވަރަށް ހިތާމަ ކޮށްފައި،ގަ ވާހަކަެއއް މިހާރު ވެސް. އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަ

ނޑު މި ވާހަކަ ިމ އަޅުަގނޑަށް ކަމަށް  އްކެވެން އޮތް ފަރާތަކީދެ ދައްކަންޖެހޭ. އެންމެ ރަނގަޅު މިސާލެއް ވާތީ އަޅުގަ

ނެތޭ.  އޮތީ ައޅުަގނޑަށް އަނިޔާކުިރކަން ސާބިތުވާވަުރެގ ހެއްކެއް ލިބިފައި އިދައްކާލަނީ. އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފަ



  

ނޑަށް އެބައިނގޭ އަޅުަގނޑަށް އަިނޔާކުިރކަން. އެހެންނަމަވެސް އަދި  އެއް މަްއސަލަ އިތުރަށް އަޅުަގނުޑ ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެ .ދޫނިދޫ ަޖލަށް ވަަޑއިގަތީމަ އިބޭފުޅުން އެ ޭރގަ ހުށަހެޅިން ހަމަ ތި ނޑު އަުޅގަ ޅިން އަުޅގަ

ކުރިކަުމގެ ޤާނޫނުއަސާީސން އަންގަންޖެހޭ އެންގުެމްއ ނައަންގަޭއ. ކޮން ކުެށއް . ހަްއޔަރުމިހިރީ ހައްޔަރުކޮށްފައޭ

އިުރގައި ެއބަ ޤާނޫނުއަސާސީން އެަބ ޑު ަހއްޔަުރކުރީ. ހައްޔަުރކުރެވޭ އަޅުަގނ އިތޯްއގެ ތުހުަމތެއްގަ ކޮންކަމެ ،ކޮށްގެންތޯ

ބާވަުތގެ އޮފެންސެްއ  ނީ، ހަްއޔަރުކުެރވޭލާޒިމުކުރޭ ކޮންމެެވސް ކަަމކަށް ތުހުމަތުކުރެިވގެންކަން ހައްޔަރުކުެރވޭ

ނުޑ ކަާމއި އަދި ހަމަ އެއާ ނައަންގާ  އެކަން ައޅުަގނަޑކަށްކުެރވިެގންކަން ތުހުމަތެއް ކޮށްގެން  އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ނިޒާމުން ގެއްުލވާލީނޫންތޯ.  ދޫކޮށްލިއިރު ދޫކޮށްލަނީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެކެން ވެސް ނައަންގާ ކަމާިއ، އަުޅގަ

 ނެތީ. އި އަޅުަގނޑު އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިން. އެއީ ކީްއވެތޯ އެ ރިޕޯުޓގައި އެޑްރެްސކުރެވިފަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މްޢަލީ ނަދީ

 ގޮތެއް.  އޮތް  އިއަޅުަގނޑު މިހާރު ެއއްެވސް ަވރަކަށް ހަނދާނެއް ނެތް އެ މައްސަލައަށް މިހާރު ވެފަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު  ައޅުަގނޑުއެހެންވީމާ،  ނެތީ އަދި ޭއެގ  އިެއޑްރެސް ުކރެވިފަހަނދާން އެބަހުރި އެއަށް މިދަންނަވާލީ އަުޅގަ

ނޑު ޕޮިލސް އިންަޓގްރިޓީ ކޮމިޝަ ން ބައްދަލުވި ުދވަހެްއގަިއ ންެގ މެންބަރުންނާއި މި ކޮމިޓީފަހުން ވެސް އަުޅގަ

  ...އެކަން ައޅުަގނުޑވާނީ އެ ބޭުފޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެެނއްސަ. އަނެއް ުސވާލެްއގެ ގޮުތަގއި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ ނަދީމް

ނޑު ހަނދާން އެބަހުރި އެ މައްސަލަ. އެ ރޭ ހަމަ އެ ރޭގެ އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެްއަވފާނަންތޯ. އާދެ!  ައޅުގަ

ނިޔާޒުގެ މައްސަލަ ހަމަ  ާޔުޒކިޔާ ބޭފުޅެއް ދެއްތޯ. އާދެ!ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަިރހުގައި އެތާ ހުންނެވީ ނި

ނޑާލަން ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވައި ެއ އެނައަްށ އަިނޔާުކރި ފުލުސް މީހާ ތަޙުޤީޤުކޮށް އޭ ނގޭީތ ފުލުސް މީހާ ކަ

ނޑު މި  އިއޮންނާނެ. ހަމަ ވާހަކައަކީ އެ ރޭ އެ މައްސަލަ ބެލިފަ އިޕީ.ޖީ.އަށް ފޮނުާވފަ ތައްމައްސަލަ ހުރިކަން އަޅުގަ

 ދަންނަވާލީ. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދާއިުރގަިއ ފުލުހުން  އި ަސއިކަުލގަ އިނެއް ސުވާެލއްެގ ގޮުތަގިއ ވަރަށް ގިނައިްނ ައޅުަގނޑުމެން މަގުމަތީގަ އަ

އިރުަގއި ލޮލަން ލައިޓް އެޅިފަ ރުގައި ުފލުހަކަށް ދުރުން އަންނައެބަހުއްުޓވާ ރެންޑަމް ެޗކް ކުރުމަށް. ދެން ފަހަ



  

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުވުމަށްފަހުަގއި  ހުރެއްޖިއްޔަާކ ކާުކކަން ޭނނގި ެވސް ހުއްުޓވަފާނެ.

ނޑުމެންެގ މަޑި ދަށު އަނބިދަރިން  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކޮން ބަެއއްކަން ދެންނެވީމާ ފުލުސް ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 އި އެްއގަ އި އެއް ރެ އަމިއްލަ ކޮންސްޓިުޓެއންސީގަ ގޭދޮށު، ގޮަވިއގެން އުޭޅއިރު އިނގޭތޯ މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

އެަބ  އިއެބަހުރި ދެ ފަހަރު ހިފަހައްޓާފަ. އަޅުަގނޑު އިންނާނެ ފުލުސް އޮފީހަށް އެކަން ރިޕޯުޓކޮށްފަ. ޤާނޫނެއްގަ 

ނޑުމެންގެ މައްޗަށް ކުެށއްގެ ތުހުމަތެްއ ކޮށްގެން އަުޅަގނޑު ވެްސ ހިފަހައްޓަންވީ އިނގޭތޯ   ،ލާޒިމުކުރޭ އަުޅގަ

ޚިލާަފށް. އެހެންނަމަވެސް ރެންޑަްމ ޗެުކގެ ޓާެގޓަކަށް ވެސް  ަގވާއިދާ އި ދާއިުރގައި ހިފަހައްޓަންވީލައިޓެއް ފަޅާފަ 

ޚިލާފަށް. އެކަމަށް މިކަމުގެ  ން ފުލުހުން އެބަ ހަދައޭ ޤާނޫނާއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ނޑު ފުލުހުންނަށް ވާނެ ކޮށްފަ ހުން ހޭލުންތެރިކަމެއް ފުލުބޭފުޅުން  މިކަމަށް ތި .ވަރަށް ބޮޑަށް އިރިޕޯޓުތައް އަުޅގަ

 ވާނެތޯ. ގެނެއްސަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

ނޑުމެން އަދި ހުންނާނެ އެފަދަ ބައެއް  .އާދެ! ތި ބާވަތުގެ މައްސަލަަތއް ހުށަހެޅިފައިވޭ ައޅުަގނޑުެމންނަށް އަޅުގަ

ނުޑ ފިަޔވަޅު ައޅަން ވެސް އަންގާަފ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން އެ އިފުލުހުންނާއި ދޭތެރޭގަ ްއ މައްސަލަ އަުޅގަ

ގަލޮޅު ވިލީ ފުލުްސ  އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތން ވާގޮަތކީ މީހަކުލަިއގައި މި ދަންނަވާލަފާނަން. އެއީ މި މައްސަ

އޭނަ ަވއްދާ އޭނަ އޮރިޔާންކޮށް ޗެްކކޮށް  ޓަކައި ދަމުން ބަލާލީ އެތެރެއަށް. ބަލާލި ބަލާލުމަށް އިހިނގާލާފަ  އިކައިީރގަ

 ހަމަ ވާހަަކއަކީ  އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެ މައްސަަލ ތަޙުޤީޤުކޮށް ކުރީ ކަމެއް މި ހުރިހާ

އެ ، ިމ ހުރިހާ ކަމެއް ެވސް ކުެރވޭނީ ފާސްކޮށް. އެހެްނވީމާއެކަީށގެންވާ ސަބަބަކާިއ ލަިއެގން މި ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް 

ެއތާ ތިބި ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަންގާ އެ  ވާހަކައަކީމައްސަލައާ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ 

ނޑުމެން ވާހަކަައީކ އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ހަމަ ކޮށްފަ. އެހެންީވމާ، ތި ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަކު  ކަމެއް ހުރިހާ ގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ހަމަ އެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަަވޅު އަޅަން އަންގަން.   ހެކި ލިބިއްޖެނަމަ އަޅުގަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަތެއް ކުރެވިގެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލި ވާހަަކައކީ ޢާއްމު ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިާނޢީ ތުހު

ރަްއޔިތުްނެގ  ލީހަށް ހަދާފައި އެަބވޭންގެ މަޖިރ ހިނގަންވީއޭ. އެކަމަުކ ަވކި ޚާްއޞަ ޤާނޫނެއް ރަްއޔިތުހަމަ ޕްރޮސީޖަ

މި ބަޔާންކުރަނީ ރެންޑަމްކޮށް ޗެކްކުރުާމއި ނޫނިއްޔާ މި  އި ޭއގަ  ޓަަކއި އިނގޭތޯ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒަށް

ށް މީގެ އެްއވެސް ވަެރްއގެ ތުހުމަތެއް ނުކޮށް ހިފާ ހައްޔަރުކޮ ،ުކރުމަށް ތުހުމަތެއް ނުކޮށް އްހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ސާރޗެ

ނޑަށް ސިފަކުެރވެނީ. އި ކުރުމަށް ހެދިފަަޓކައި ހިމާޔަތް  ތެރެއަށް ެވއްޓިދާނެ ކަމަށް އޮތް ޤާނޫނެްއގެ ގޮުތގަިއ ައޅުގަ



  

ވަނީީކއެއް ޫނން. މިސާލެއްގެ ގޮުތަގއި  އިއޭގެ މާނަައކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީސްގެ މެންބަރުން ޤާނުނުން މަތީގަ

 ދަންނަވަމުން ގެންދަން ތި ޓަަކއި  ަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ޮއޅުން ފިލުވައި ދިނުމަށްއަޅުަގނޑުމެން މި ފުލުހުންގެ އަރިހު

ަޑއިގަންަނވާއިރު އެބަ ހުއްުޓވަންތޯ. ހަމަ ޖަވާބުދެްއަވޭއ އެންމެ ރޭންކެއް މަތީ ބޭފުޅަކު ފުލުހަކު ވަ ބޭފުޅުންނަށްވުރެ

ބަ ހުއްުޓވަންތޯ. ނުހުއްޓުވަމޭ އިނގޭތޯ. ނުހުއްޓުވަމޭ. ދިދަޖެހި ކާރެއްަގއި ބޭފުޅަކު ަވޑަިއގެްނނަވާއިރު އެ

އެމްބެސަޑަރަކު ނޫިނއްޔާ ޑިްޕލޮމެޓެއް ަވޑަިއގަންނަވަިނކޮށް އެބަ ހުއްުޓވަންތޯ. ނުހުއްުޓވައޭ. ދެން ީކއްެވގެންޯތ 

 އަޅުަގނޑުމެން މި ހުއްޓުވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް ދަުއލަތުގެ އެއް މުައއްސަާސގައި ހިމެނޭ ބައެއް. ކޮންމެވެސް

ކަހަލަ ދައުލަތުެގ މިދެންނެވިހެން ބަޔަކަށްވާީތވެ ރެންޑަްމ ޗެްކ ކުރުމުަގއި ާޓގެަޓކަށް ނުހެދުމަށް، އެ އެޮވިއްޑ 

ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ާޤނޫނު ހެދީ. އެކަމު މިކަން ތަކުރާރުކޮށް މިއަދު ވެސް، 

ދެންނެވީމަ އެ ބޭފުޅުން ޤަބޫލެއް ނުކުރަްއވާ. ެއއީ ތި ބޭފުޅުން އެްއވެްސ  ތަކުރާރުކޮށް އެބަ ކުރަމުންދޭ. ފުލުހުންނަށް

ވަރަކަށް މި ބޭފުޅުންނާ މިކަހަލަ ކަންތައް އޮޅުންފިލުަވިއދިނުމަށް ޓަކައި ކޮމިޔުނިޭކޝަނެއް ހިންގަވާަފއިވާނެތޯ 

ންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ވިދާޅުވެއްެޖ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ފަހުން ނިންމާލުމުގެ ސުވާލެްއގެ ގޮުތގައި ދަ

ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް މިފަހަރު އިންތިޚާބު، ޢައްޔަނު ކުެރވިއްޖެ ނަމަހީ ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް 

ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ގަސްދުކުރަްއވާފަިއވާ ކަްނތައްތަކެްއާވކަމަށް. އެއީ ކޮްނ ކަންތައްތަކެއްތޯ ުކޑަކޮށް 

 އަުޅވާލަފާނަންތޯ؟އަލި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

ނޑުމެންނަށް އަިދ ތި ބާވަތުގެ ޝަުކވާެއްއ  ނޑު ދަންނަވަްނ އޮތީ އަުޅގަ އާދެ! ފުރަތަމަ ސުވާލުގެ ޖަާވބަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަަކއަކީ ފުލުުހންނާ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ިތ ލިބިފައެއް ނެތޭ. އެހެންނަމަެވސް ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ައޅުގަ

ކަމަށް ޙައްލެްއ ލިބޭތޯ މަސަްއކަތް ކޮށްދޭނަމޭ. ދެން ައޅުަގނޑު ކުިރއަށް އޮްތ ތާނަގއި ަރނގަޅު ކުރަްނ ވިސްނާަފއި 

ނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ލަސްތަެކއް ދިމާވާ  ހުރި ކަންތައްތަކަކީ އެއް ކަަމަކށް މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ. އެްއ ޤަބޫލު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ކުަރން. އެ ލަސްތައް މި ދިމާވާ ސަބަބުތައް ނައްތާލަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޓާފުންނޭ މިދަންނަވަނީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ބޭފުޅުން. ތަުޙޤީޤުސަބަބަކީ ސްޓާފުންެގ ދަތިަކން. ސް ކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޝަނަށް  ބޭފުޅުން ގެންގުޅެނީ ވަކީލުން، ޯލޔަރުްނ. ލޯޔަރުންގެ މި ދިމާވާ ކަމަީކ އެ ހަރުނުލުން. އަޅުގަ

މީހަކު ވައްދާަފއި ައޅުަގނޑުެމން ފުލުސް އޮފީހާ ުގޅިގެން ފުލުހުން ހިންގާ އައި.އޯ ކޯްސ ހިންގާ މި ހުރިހާ ކަމެްއ 

ނިޑގެން އެބަދޭ.  ކުރީމަ ދެން ދެ މަސް ތިން މަސް ތެރޭގަިއ އެ ޕްރައިވެޓް ޕްެރކްޓިސް ިމ އެ ގޮސް ބޭފުޅުން ކެ

ނޑު ވިސްނާފައި މިއޮތް ގޮތަީކ  ގައިޕްރައިވެޓް ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ.  ލިބޭ އާމްދަނީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވީމަ. ދެން އަޅުގަ

ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ެވްސ މިއޮންނަ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުެމން ވެސް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ހަމަ މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި 

ކުރުން. ވެސް ވާހަކައަކީ ސްޓާފުން ބޭނުންއެހެނިހެން ހަމަ ށް ޓަކައި ޓަކައި ލޯޔަރުން ނުބައިތިއްާބ، ތަޙުޤީޤު ކުރުމަ



  

ދީ، ހަމަ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ކަހަލަ އައި.އޯ ކޯސް  އެމީހުން ވެސް ވާހަކަައކީ ެއކަށީގެްނވާ ތަމްރީނުތައް

ދާ ތަންކޮުޅ ލޯޔަރުން ގެއްިލގެން ހިންގާ އެފަދަ ތަމްރީނުތައް ދީގެން އެކަހަލަ ސްޓާފުން ހިފެހެއްޓީމާ

ވެސް ވާހަކަދަްއކާފައި ހުންނާނީ.  ކުަރނީ. ފުލުހުންނާ މިހާރުއްދޭެނ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޫބެ

ބޭފުޅުންނަށް ެއ  ތަުކަގއި އަޅުަގނުޑމެންގެ ސްޓާފުން ބަިއވެރިކޮްށގެން އެ ކީ ފުލުހުން ހިންގާ ައއި.ޯއ ކޯސްވާހަކައަ 

ނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ދަތިކަމަކީ ރާއްޖެ އެއް ތަމްރީނުތައް ދޭށޭ. އެއީ  ތެރޭގައި  ކަންތައް. ދެން އަނެއްކަމަަކށް އަޅުގަ

ކުރުމުގަިއ ދިމާވާ ދަތިަތއް. ެއއީ ބަޖެޓަރީ މަްއސަލަ. ރަށްަރށުން ނަގަންޖެހޭ ބަޔާންތައް  ލަތަްއ ތަޙުޤީޤުހިންގާ މައްސަ

ވެގެން ައޅުަގނޑުެމން މި ހަދާގޮތަކީ އެއް ނީ އެކޮޅަށް ގޮސް ބަޔާްނ ނަގަންނެގުމުަގއި ލަސްެވގެން މިދަ

ނެޑްއގަިއ، މިސާލަަކށް އައްޑޫ  ެއއްވީަމ  މައްސަލަެއއް ައއިއްސި ނަމަ ވާހަަކއަކީ ަބއިަވރު މައްސަލަތައް ަގއިހިސާބުގަ

ބަޔާން، ހުރިހާ އެއްޗެއް އެްއކޮށް ބަޔާންތައް ނަގަނީ. އެހެންވީމާ، މި އައްޫޑއަށް ގޮސް  އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ

 ތަކެއް މިއަންނަނީ. އެހެްނވީމާ، މި ޑިލޭތަްއ ވާހަަކައކީ ޙައްުލކުރުމަށް ޓަަކއިސްތަކެއް ިމއަންނަނީ. ިޑލޭލަ

މަްޝވަރާއާ ނގައި ަބއެއް މަްއސަލަތައް ޕީ.ޖީގެ ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތާ  އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާފައި ިމއޮތް ގޮތަކީ

ސް ހަދައިގެން ބަޔާންަތއް ނެގުން. ޭއރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަުކަގއި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންަބއެއް ަމއްސަލައެުކގައި 

ވާނަމަ ީވޑިޯއ އެޮގތަށް އެ ބަޔާންތަްއ ޤަބޫލުުކރާ ކަމަށްއެކޮޅަށް ުނގޮސް އެ ބަޔާްނތައް ނެގޭނެ. ޕީ.ޖީން 

ނޑުމެން ދެ ހެކިން ބައިތިއްބަިއގެން  ހު އެ ބަޔާންތައް ނަގާ ސޮއިކުރުމަށްފައެ ކޮންފަރެންސް ކޯލް ނަގާ، އަޅުގަ

ކުރާ ަކމަށް ވާނަމަ އެ ޕްރޮސެްސ ހިންގޭނެ. މިހާރު އެ ވީިޑޯއ ހުށަހަޅައިގެްނ ޕީ.ޖީން ޤަބޫލު އެްއޗެހިތައް ޕީ.ޖީ އަށް

މި ކޮންފަރެންސް ހަދައިގެން އެޮގތަށް ބަޔާން ނެގުމަށް ފުލުހުންނާ ވެސް ވާހަކަދެެކވިފަިއވާނީ. އެހެންނަމަވެސް މީގެން 

 ކުރަނީ ފުލުހުންގެ މަްއސަލަ. އެހެންވީމާ،އަޅުަގނުޑމެން ތަޙުޤީޤު ކްޓިމް، ޢާއްމުކޮށްދިމާވާ އެއް ދައްަޗކީ އެ ވި 

ށް ކޮންމެައކަސް ވެަފއި ހުންނާނީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުންތާ. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންގެ މުއަްއސަސާއިން ގޮްސ ވިކްޓިމަ

އެހެންވީމާ، ެއ ކައުންސިލުަތކާ ުގޅިގެްނ  ެނގުމަކީ ަދތިކަމަކަށްވާނެ. ގެންއޭނަގެ ަބޔާން ވީިޑއޯ ކޮންަފރެންސް ކޮށް

ނޑުމެން ވިސްނާފަިއ  ނަމަވެސް ވާހަަކއަކީ އެހެން ތަނެއްަގއި އެ ބަޔާންަތއް ނެުގމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭތޯ އަޅުގަ

ނޑުގެ ވިސްނުމަީކ އެއީ.  އޮތީ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޞަތު އަރުވަން.ފުރު އާދަމަށް ރޮޒައިނާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ގައި އަްއޑޫ ސިީޓަގއި ހިނގި ބަެއއް ކަންތައްަތކާ ގުިޅގެން އެތަުނގައި ެފކްޓް 8މަރުޙަބާ ނަދީމް. ފެބްރުއަރީ 

ޭބފުޅުން. ދެން ވަަޑިއގެްނ  ދެ ެނވިން ދެއްޯތ ނަދީމާއި ޝަހިންދާއާފައިންޑިންގ މިޝަެނއްަގއި ވަަޑއިގެން



  

އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އިން ގޮތުަގއި އެތަނުަގއި ހައްޔަރުކުެރވުނު ޢާއްމު ރައްިޔތުން އެތާ ހޫނުވެފައި ހުރި 

އަނގުރުަތއް މަތީގައި ހިންާގ މިކަހަލަ ވަރަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ކުރެވިަފއި ހުރި ކަމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ަފއި އޮތީ. ެއއާ ުގޅިގެން ތި ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެްނ ރިޕޯޓެއް ެވސް ތަްއޔާރު ުކރެއްވި. އެ ރިޕޯޓު މިހާުރ ފާހަގަކުރެވި

 ކޮބައިތޯ؟

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ނަދީމް 

އެކޮޅަްށ ދިޔައީ. ދެްނ  ުރގެ ަރއީސާ ޝަހިންދާ އިސްމާޢީލާޝަހިންދާ، އޭ އިއާދެ! ައއްޫޑ މައްސަަލއިަގއި އަޅުަގނޑާ 

މީ ޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހްެއއީ. އޭރު ޢިއް އްސަަލއެއްއް ކުރި މަކެ މެން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތައަޅުަގނޑު

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅަގނޑު ހަމަ އެރޭ ދޫނިދޫއަށް ޮގސް އޭރު އެތާ ތިބި މީހުންގެ ހާލު ބަލާފައި އައިސް ހަމަ 

ނުޑގެ އަިމއްލަ ޖީބުން އަނެއް ދުވަހު ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ފުރައިގެން ދި ޔައީ. ހަމަ ބަޖެޓު ވެސް ހަމަނުޖެހޭ. އަޅުގަ

ޝަހިންދާ އެާތނގައި ހުރިހާ އެންމެންެގ  އިކެއުމުގެ ޚަރަދު ވެސް ބަލަަހއްޓާ ގޮތަށް ިދޔައީ. ގޮސް އަޅުަގނޑާ 

ކުރެްއިވ ފާހަގަ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ތި، ންތައް ނަާގ، ަބޔާންތައް ރެކޯޑްކުރީ. ކޮށް އެތާނގެ ާހލަތު ބަލައިބަޔާ

ތް. އެކަމަކު ެވސް ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ނެ ވާހަކަައކީ އަނެއްހެްނ ހެއްކެއް ސްހުރިހާ މީހުން ވެހަމަ ފަދައިން 

މިދައްކަނީ ެއއް ވާހަކަެއއް. އެތަނަށް ަވއްދާ ެއ އަޅިަތުކގެ މަތީަގއި ނީލްަޑއުން ކުުރވާ، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާ. 

ނޑުމެން މިކޮޅަްށ އެހެންނަމަވެސް ވާހަަކއަީކ އިން  ޑިވިޖުއަލް މީހުންނަށް ވެަފއި ހުރި އަނިޔާތައް އިނގޭތޯ. ދެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެއްަޗކާ ނޑުމެން ރިޕޯޓު ަތއްޔާރު ކުީރ އަުޅގަ ިއވުުނ  އިއައިސް ރިޕޯެޓއް ަތއްޔާރުކުިރން. އަުޅގަ

ރު ކުެރއްވީ. ތައްޔާރުކޮށްަފއި ކޮމިޝަނަްށ އަޑަާކއި ހަމަ އެ ސީކުއެްނސް އެްއގޮތަށް ލިޔެލާަފއި ޝަހިންދާ ތައްޔާ

ހުށަހެޅިން. ހުށަހަޅައިގެން ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ބަާޔންތައް ނެގިއިރު ވާހަކަައީކ ދެކޮޅުގެ ެވސް ބަޔާން 

އަޅުަގނޑުމެން ނެގިން. ހަމައެކަނި އެތާ ތިބި، ހަްއޔަުރކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ބަޔާންތައް އެކަންޏެއް ނޫން. 

ނުޑމެން ދިޔައިރު ވާހަކައަީކ  ފުލުހުންގެ ބަޔާންތައް ވެސް ނެގިން. ދެ ސައިޑް ވެސް ބަލަންޖެހޭ މީގައި. އަުޅގަ

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ވެްސ އަންދާލާފައި ހުރީ. އެތާ ލިވިން ކޯޓު ވެސް އަންދާލާފަިއ ހުރީ. ފުލުހުންތައް އެތާ 

ން ެއކަހަލަ ގޮަތކަށް އުޅުީނ. ދެން ދެކޮޅުން ެވްސ މަގުމަތީ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ނިދައިގެްނ، ެއއް ޔުނީފޯމެްއ ލަިއގެ

ނޑުމެން ަކއިީރގައި ުރއި. ދެން ވަރަށް އަނެއްހެން އުނދަގޫ ސިފަކޮށްދޭން ވެސް އެ މަންޒަރުތަާކިއ  އައިްސ އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ކައިރިން  ނޑު އެތާ ޕަރސަނަލީ އުޅެފައި ހުރީމަ އަޅުގަ އިވުނު ައޑުތަކާއި އެްއޗެހި. ދެން އަޅުގަ

ފެނިފައި ހުރީ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ައއިސް މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ރިޯޕޓެއް ސިފަިއގައި ިލޔެލާފައި 

ނާޑއި  ކޮމިޝަނަށް އެރުވިން. ދެން ކޮމިޝަނުން ދެން ކުޑަކޮށް ދެބަސްވުމަކަށް މި ދިޔައީ ޭއގައި. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑާްއޔާރުމި ދިޔައީ. ގޮސް ރިޕޯޓު ތަޝަހިންދާ އެކޮޅަށް  ޝަހިންދާއާ. ަތއްާޔރު ކޮށްފައި ކޮމިޝަނަްށ  އިކުރީ ައޅުގަ



  

ހުށަހެޅީމަ ކޮމިޝަނުން މީގައި މި ނެގި ަމއްސަލަައކީ އެ ރިޕޯޓު އޮންނަންވާ ފޯމެަޓކަށް ނޫނޭ މިއޮތީ. ދެން 

ނޑުމެން ހަމަ ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ދެން މިތާ މަޖިލީހުގައި  އަޅުަގނޑު  ހަމަ ދޭނަން. ލަޔާކި ހަމަ ވީމަ އަުޅގަ

އެްއވެސް ބަދަލެއް ުނގެނެސް. ދެން ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ވަންޏާ އެ ހުންނާނެ ޭއެގ ޔައުމިްއޔާތައް. ޔައުިމއްާޔ 

. އެހެންވީމާ، ބޭނުންފުޅު ވަންާޏ އް ހުިރގޮތަށް ހުންނާނެ ލިޔެފަހުންނާނީ ހަމަ ޑައިލޮގް ސްޓައިލަށް. ހަމަ ކީ އެްއޗެ

ްއޔާ. ދެން ހުށަހަޅައިގެން މި ޖެހުުނ ތުރަށް ސާުފކުރަން ބޭނުން ވެއްޖެބެލިވެސްދާނެ އި އެ ެއއްޗެހި ގެނެްސގެން

ނޑުމެން ރިޕޯޓު ތައްޔާރު މައްސަލައަކީ ކުިރއިރު މިއޮީތ ފުރަތަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ މިއޮތީ ލިޔެފައި އެތާ ތިިބ އަުޅގަ

މިވެނި އަނިޔާަތކެޭކވީ. ިމވެނި މިވެނި ގޮެތކޭ ހެދީ. ނިކާފައި ހުރި ވާހަކަތައް. މިވެގައިދީްނގެ ވާހަކަަތއް. އެމީހުން ދައް

އެހުރިހާ އެްއޗެްއ ލިޔެފައި ެދން އޭގެ ތިިރއަށް މިއަންނަީނ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާަތކަްށ ވެފައި ހުރި ގެއްލުާމއި 

އޮންނަންާވ  ރިޕޯޓުެއ ފުލުހުން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކާ އެްއޗެހި. ދެން ކޮމިަޝނުން ޖެހުނު އެއް މަްއސަލަައކީ 

ގައި ފުލުހުންގެ ފޯމެޓަކަށް ނޫނޭ މިއޮތީ. ދެން އަނެއް މަްއސަލައަކަށް މި ޖެހުނީ ހަމަހަމަކޮށޭ ހުންނަންޖެހޭނީ. މީ

މުންނަށް ލިބިފައި ހުރި އަނިޔާތަކާ ހަމަހަމަކޮށޭ. އެއްަބޔަކަށް ފޭވަރ ވާގޮތަްށ، އަެނއް ބަޔަަކްށ އަނިޔާތަާކއި އާން

އެ އެްއޗެހި. ދެން ނޭ އޮންނަން ޖެހޭނީ. ދެން ޔައުމިއްޔާަތއް ބައްަލވާލެްއވީމަ އެނގޭނެ ދެރަވާ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ނޫ

ދެން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަަކދެއްކިފައި ހުރީ. ރިޕޯޓު އިޞްލާޙު ކޮށްފައި އަލުން ހުށަހަޅަން ކޮމިޝަނުން. ދެން 

ނުޑ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. ެދން ބައެްއ ތަންއޭތި އަޅުަގނުޑ ހަނދާން އެބަ ހުިރ  ތަން ހަނދާން ނެތަސް. ދެން އަުޅގަ

 ގޮަތށް ފޯމެޓް ހަދައިގެން އަލުން ހުށަހަޅަން އެންގީ. ހަނދާންވާ ގޮތުން އިޞްލާޙުޮކށްފައި ފޯމެޓް އޮންނަންވާ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވިން ދެއްތޯ ޭއގައި. ތި ރިޕޯޓު ިތ ބޭފުޅުން ހެއްދެވީ ވަިކ ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ވާހަަކއަުކން ނަދީމް ވަޑަިއގެންނެ

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު  ށް ފޭވަރކޮށްފައިތޯބަޔަކަ ނޫީނ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނުނު ވާހަކަތަކާއި ިއވުނު ައޑުތަާކއި އަުޅގަ

ރީ. އެހެންވީާމ، ެއ ވެސް ފެނިަފއި ހު އަނދާފައި ހުރި ތަންތަން ވެސް މީހުންގެ ގައިންހަމަ ގޮތުަގއި ވިްއޔާމުން 

ނަށް ބޭފުޅުން ދެ ޅުން، ޝަހިންދާ އާއި ނަދީމްއާތި ބޭފުއެހެންނޫނީ . ރިޕޯޓުގަ އެްއޗެހިތޯ ލިޔުްއވާފައި އޮތީ 

 ކުރަން ޖެހުނީ.ވާަފއި ޮއެވގެންތޯ ރިޕޯޓު ބަދަލުތަެކްއ ލިޔުއްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވާހަކަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

ނޑު އޭގަ  ނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެއްޗަާކއި ިއވުުނ އަޑަކާ. ދެން އަޅުަގނުޑ ނޫން. އަޅުގަ އި ލިެޔފައި އޮންނާނީ އަޅުގަ

ހަނދާނެއް ނެތް އަނދާފައި ހުރި ތަނެއް ފެނުނު ކަމެއް. އެަކމަކު ވަރަށް ބައިވަރު އަނިޔާަތއްވި ކަުމގެ ޝަުކވާތަާކއި 

ނޑުމެން މި އެްއޗެހި ހުންނާނެ. ދެން ސްޕެސިފިކަލީ އަޅުަގނޑު ހަނދާނެއް ނެ ތް އެތަންކޮޅެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ



  

ފުލުހުންގެ ބައި ތިރިއަށް. އެކަހަލަ ގޮަތކަށް.  ހުންގެ ބައި މައްޗަށް، އާންމުންގެ ބަިއ މައްޗަށް.ލިޔުނީ ވާހަކަައކީ ފުލު

 ދެން އެ ސީކުއެންސް ކަންނޭނގެ ދެން.

 

  ެކުވން:ވާަހކަދެއް އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ކުރައްވާ ގޮތުަގިއ ވެލިޑް ީރޒަނެއް ނެތް ެދްއތޯ އަސްލު ެއ ރިޕޯޓު ނުނެރެންޖެހޭ ނުވަތަ ފޮނުވަން ނަދީމް ޤަބޫލު

ނުޖެހޭ. މަޖިލީހަކަށް ވެސް ތި ރިޕޯޓެއް ލިބިފައެއް ނެތް މިހާތާކަށް. ދެން އަނެއްކާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 

 ކޮބައިތޯ؟ އެ ފޮނުވުުނތޯ؟ދަތުރުގެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަން ހެދި ރިޕޯޓު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

ނުޑ ެއއްގޮަތަކށް ވެސް ހަނދާނެއް ވެސް  އަޅުަގނޑު އެ ރިޕޯުޓގަިއ، ިފނޭންސް މިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓުެގ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނުޑ  ޢާއްމުޮކްށ ހަނދާނެއް ނެތް މިހާރަކުއެއް. ެއއްެވސް ވަރަކަްށ ނެތް. އެއާ ބެހޭ ެއއްވެްސ މަޢުލޫމާތެއް އަުޅގަ

ލީޑަރު އެ ަތއްޔާރުކުަރްއވާނީ. އެ ދަތުރުގެ ީލޑަރަކަށް ުހންނެވީ ޝަހިންދާ އިސްމާޢީލް. ދެން އެޑްމިނުން އެަބއި 

ނޑު ެއކަމަކާ ނުބެހެން. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ވާހަކަައކީ ެއ  ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ. ދެން ައޅުގަ

ނޑުެމންނަށް  ހަމަ ރިޕޯޓުގައި  ނޑުމެންނަށް ިއވުނު އަަޑކާއަުޅގަ އި އެ އެްއޗެހި ހުންނާނީ ފެނުނު އެްއޗަާކއި ައޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައީކ ލިޔެފަ ނޑުމެން އަސްލު ރިޕޯޓެއްގެ ސިަފއިަގެއއް ނޫން އޭތި ހުށަހެޅީ. އަޅުގަ . ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ހުށަހެޅީ ކޮމިތަްއާޔރުރިޕޯޓެއްެގ ސިފަިއގަިއ  ޅަންވެގެްނ ޝަނަށް ައވަހަށް ހުށަހަކުރިއަސް އޭތި އަުޅގަ

ހެންނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން އެ ތަޙުޤީޤު ފަށައިގަތުމަށް ޓަކައި. ދެން އެ އޭަގއި ހުރި ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި

 ކުރެްއވީ ރިޕޯޓެްއގެ ގޮުތަގއި. ސިފަކުރަްއވާފައި ވިދާުޅަވނީ އޭތި އިޞްލާޙު ކޮްށގެން ައލުން ހުށަހަޅާށޭ.ސިފަ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ ޑޫއައް 

ތަކެއް ރިޕޯޓު ނުވަތަ ތި ބޭފުޅުންގެ މަޤުޞަދަކަށް މިވީ މަޢުލޫމާތު ކުރައްވާ ގޮުތަގއި އެއެހެންވީމާ، ނަދީމް ޤަބޫލު

ތަކެްއ ށް ވެސް މަޢުލޫމާތުމެންބަރުންނަ ތަކެއް ދިނުން. ކޮމިޝަނުގެ އެހެންތޯ. މަޖިލީހަށް ވެސް މަޢުލޫމާތުދިނުން ދެއް

 ދިނުން. އެހެންވީމާ، އެކަން ެއ ދިޔައީ އެންމެ ރަނގަަޅކަށްޯތ ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ؟

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ނަދީމް 

ނޑު ކުރިންކަމަށް ށްއެކަން ދިަޔއީ އެންމެ ރަނގަޅަ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން ވެސް މިދެންނެިވ  . ދެން އަޅުގަ

ޔާަތކުން ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދަްއކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކާއި އެކަްނ ހިނގާދިޔަ ގޮތް. ދެން ފަދައިން ޔައުމިއް

އެހެންނަމަވެސް ޭއގައި އަނިާޔގެ މައްސަލަަތއް ފަހުން އެހެން މައްސަލައެްއގެ ތެޭރގައި ބަލާފައި، ފަހުން ހަދާފައި 



  

ްއޗަކަށް ވަިކ ހުރިހާ އެ ހަރާ ރޫޅާލުމާއި ެއްއވުމާއި އެމިއޮތް ގޮތަކީ ައއްޫޑގައި ހިނގި ކަންަތއްތައް، ވާހަަކއަކީ ުމޒާ

ނުޑ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ުނކޮށް އެހެންނަމަވެސް އަްއޫޑގެ އަނިާޔގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ާއއި  8ނަންބަރު މައްސަލަ. ެއއީ އަިނޔާެގ ހުރިހާ މައްސަަލއެއް. ފެބްުރއަރީ  38، 6106ހަނދާންވާ ގޮތުން 

އް. ައއްޑޫ، މާލެ، ހުރިހާ ތާކުްނ ހިނގާފައި ހުރި ހުރިާހ ކެގުިޅގެން ހިނގާދިަޔ އަނިާޔެގ ހުރިހާ މައްސަލަތަ

މައްސަލަެއއް އެއް މަްއސަލަެއއް ގޮތަށް ބަލާފައި އެ މައްަސލަތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނުނު ކަމަށް، އަޅުަގނޑު ހިމެނިފައި 

 އް ވެއްިޖއްޔާ ތަޙުޤީޤުޮކށް.ހުންނާނެ. އަނިޔާގެ ހުރިހާ މައްސަލައެ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ކްޓިން ބަޔާންތައް ހުރިތޯ؟ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޑި ދެން ފުލުހުންގެ ބަޔާންތައް އޭރު ނެގުނުއިުރގައި ކޮންރެ

 ބޭފުޅުން އެކަްއޗެއްތޯ ކިޔާފައި ހުރީ؟

 

  ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ޢަލީ ނަދީމް

އެ ާބޔަންތައް ލިެޔވިފައި ވެސް، ވަރަށް ކުރި ދެއްތޯ އެއީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ހަނދާނެއް ނެތް މާރަނގަޅަކަށް 

އެހެންވީމާ، މާރަނގަޅަކަށް ަހނދާނެއް ނެތް އެ ހިނގާދިޔަ، ވާހަކައަކީ ވަިކވަކި ފުލުހުން ދެއްކީ ކޮން ވާހަކަެއއް 

ހެންނަމަވެސް އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އަުޅަގނޑު، ވާހަކައަކީ ވެފައި ހުިރ ކަމެއް. އެހެން ހަނދާނެއް ނެތް. އެ

 އަނިޔާތަާކއި ވާހަަކއަކީ ަބއެއް މީހުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ހަނާދން އެބަ ހުރި، ވިކްޓިމްސް.

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

 އާދެ! ތެންކިއު އިނގޭތޯ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑިތީމު  .ސައިންދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙު ކަ

 

ނޑިތީމު   ވާހަކަދެްއކެވުން: ސައިންދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙު ކަ

ްގރިޓީ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރު ކަމުގަިއ ދައުެރއް ފުރިހަމަ ލީ ަނދީމް މިހާރު ޕޮލިސް އިންޓައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޢަ

އެ ކުެރއްވިަފއިާވ ތަޖުރިބާތައް އެިކއެކި ާޙދިސާތަކާއި ގުުޅއްަވއިެގްނ  ދެންގެންދަވަނީ.  ކުރަްއވަމުން ތި

ނުޑމެންނަށް ދެއްވަމުން ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަންކަާމ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސުވާލުކުރެވުނު ވަރަކުން އަުޅގަ

ގްިރޓީ ކޮމިޝަނުގައި ިތަޔ ލިސް އިންޓަފެންނަ ތަޙުލީލަކީ ޕޮތަޙުލީލެއްކޮށް ައޅުަގނޑަށް ތިަޔިއގެ ގެންދަވަނީ. 



  

ހޭދަކުރެއްވުނު ދުވަސްަތކަކީ ާކމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ނުވަތަ ޢަލީ ނަދީމްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ހައިސިއްޔަތަކުން ިތ 

ޅުާވ ަގއި އެްއޗެއް ވިދާުޅވާވަރަްށވުރެ އެހެން ކަހަލަ ޓޯނެއްަގއި އެްއޗެއް ވިދާ ިރކަމާ އެކީދުވަސްތަކާ ދޭތެރޭގައި އުާފވެ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުްނ މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ޕޮލިސް އިންޓަކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވުނީ. ދަންނަވަން 

އް އަޅަން ދެންނެވި ކަމުގަިއ ކެތަކެއް ކުރި ަކމުގައި ިވޔަސް ފިޔަވަޅުތަ ސަލަތަކެއް ބެލިކަމުަގއި ިވޔަސް، ތަޙުޤީޤުމައް

ހަދާފައި ނެތްކަމުެގ ޝުޢޫރު  ރާތުން ބަލައި ކުަރންވީ ކަންަތއްތައްކޮށް ން ބަލަްނވީ ަފރާތް ފަވިޔަްސ އަޅަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިޔަ ަރއްދު، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްދުވަމުން މިދިޔައީ. އަުޅަގނޑު ދެން ދަންނަވާލަން 

އްވަނީ ކޮްނކަހަލަ ރޯޒީ ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ހާލަތެއްގަިއ ކަންތައް އޮްތއިރު އަލުން ަދއުރަކަށް ޢަލީ ނަދީމް ކުރިމަތިލަ

 ތަކެއް ކުރިމަތިން ފެންނާތީތޯއޭ؟ންޒަރުމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

ނޫން އިނގޭތޯ. މިކްސްްޑ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުަގނޑު އަނެއް މުޅިއަކުން ހިތާމަވެރިެއއް 

ނޑު ވިސްނާފަިއ އެބަ އޮތް ކުރިއަށް އޮތް  ތަކެއް. ދެން އަޅުަގނޑު ތި ވިދާޅުވި ކަންތަކަށްފީލިންގްސް ވެސް އަުޅގަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަން މިއޮންނަ ގޮތަކީ ހަމަ މިތާ ރު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޕޮލިސް އިންޓަގޮތެއް. މިހާ ކުރާނެތާނގައި ޙައްލު 

ނޑުމެން ޕޮލިސް އިންޓަ މިއޮންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިއޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެ ފާ ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ލަސް ައޅުގަ

ނުކުރާނަމަ މި ޤާނޫނުގައި މިއޮންނަނީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ. ޢަމަލުމިއަރުވަނީ މިނިސްޓަރަށް. މިނިސްޓަރު ދެން 

މަްއސަލަތަކަށް  ނުކުރާ ސަބަބު ލިޔުމުން އަްނގަންޖެހޭނެއޭ އަނބުރާ. ދެން އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ އެ ަމރުޙަލާގައި

ނޑު ނުކުރެވި ހުރި ވާހަކަ ދެއްތޯ ކުރިން ޢަމަލު ދަންނަވާފައި މިއޮތީ. ދެން އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކަިއ މި އަުޅގަ

ނުކުރާ ނަމަ އެ ނުކުރާ ސަބަބު ންނަ ގޮތަކީ، ވާހަކަައކީ ޢަމަލުއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާފައި ިމއޮތީ އޮސްޓްރޭލިާއަގއި އޮ

އެ ބޮޑީން ވާހަކައަކީ އޭިތ  މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ބޮޑީެއއް. 3އެންގީމަ އަދި އިތުރު ބޮޑީެއއް އޮންނާނެ. 

ކީ ވެލިޑް ރީޒަނެްއތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ދެން ދައްކާ ރީޒަނަ ބެލުމަށްފަހު މި ނިންމަނީ، ވާހަކައަކީ މިނިސްޓަރު އެ

އޭތި ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑަްށ ވިސްނިފައި އޮތް ގޮތަކީ  ނގައިއެހެންވީމާ، ވާހަަކއަކީ ކުިރައށް އޮތްތާ

ން ނަމަ އޭތި އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ، މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިގެން މަޖިލީހުއަނބުރާ ފޮނުވާލައިފިޑުމެންނަށް އަޅުަގނ

މޭ. މަޖިލީހުން ބަލާފައި ވާހަކައަީކ މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދާީރކުރުމުގެ ބާރު އޮންނާނީ އެކަމަށް ޙައްެލއް ހޯދައިެދއްވު 

ނޑުމެން  އޭތި ފޮނުވީމަ މަޖިލީހުން އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުން. މަޖިލީހަށް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނުކޮށްިފ ނުގެ ޤާނޫނުަގއި ވެްސ އެބަ އޮތް ޢަމަލުގްރިޓީ ކޮމިޝަފައި އޮތް ޕޮލިސް އިންޓަ ދެން މިހާރު ޑްރާފްޓް ކޮށް

ނިސްޓަރު ރު މިއޮންނަނީ މިނެއް. މިހާރު އޮންނަ ޤާނޫނުގައި ނޯވޭ އެެހއްނަމަ މަޖިލީހަށް އޭތި ފޮނުވަން. މިހާ

ނުކުރާ ނަމަ ނުކުރާ ސަބަބު ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއޭ. ދެން އެހިސާބުން ދެން އަޅަންޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅެްއ ޢަމަލު



  

ކޮށްފަިއ  ނޯވެ ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަެއއް މިހާރު މިއޮތް ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަކުއެއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޑްރާފްޓް

ނުކޮށްފި ނަމަ އޭތި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ޙައްލެްއ އޮތް ޤާނޫނުގައި ޮއވޭ ޢަމަލު

 ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ބަލަނީ މަޖިލިސް ތެރެއިން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ސައިންމުޙައްމަދު ޙު ކަ

ނޑު ދު ދިފައިާވ މަޤުޞަގްރިޓީ ކޮމިޝަްނ އުފެޕޮިލސް އިންޓަ  މެން އެދެނީ ެވސްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނުޑ މި ުސވާލު، ހާސިލުވަމުން ދާތަން ދެކެން. އެހެންވީމާ ކުރީ. ދެން އޭގެ އިތުރަށް އަޅުަގނުޑ މި ކުރިމަތި  އަުޅގަ

މީހުން އާއި  މާރީރެއިން މި އުފުލެމުން މިދާ މާރާދޭތެއި، ރާއްޭޖގައި ދޭތެރެދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤައުމުގަ 

ވަރަްށ  ހަމަ ޔަޤީނުން ފުލުހުންގެ އިންޓަގްރިޓީާއ ދޭތެރޭަގއި ކަތިލުމާއި، މި ކަްނކަމުގެ ުއސް ރާޅުތަކަާކއި ގުިޅގެން

ތަށް އުފެދެމުން ދޭތެރެއިން މި ރާޅުތައް މިގޮއް އުފެދިގެްނ އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ކޮބައިޯތ މި ދޭތެރެބޮޑެތި ސުވާލުތަ

ުނގަންނަާވ ރެވެމުން ދާކަމަށް ދެކެވަޑައިފުލުހުންނަށް ކުރެވެންވާނެ އެކަމަކު ކު އްލުކުރުމަށްދާއިރު މިކަން ޙަ

ޕޮލިސް އިންޓަގްިރޓީ ކޮމިޝަނުން ކޮންކަހަލަ  ޓަކައި ކަންތައްތަކަކީ އަދި އެ ކަންަތއްތައް ފުލުހުން ލައްވާ ކުރުުވމަށް

 އޮތީ. ޝުކުރިއްާޔ.  ފިޔަވަޅުތަެކއްތޯ ެއޅެން

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ޢަލީ ނަދީމް

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަދި އެއްފަހަރު ުސވާލު ތަކުރާރުކޮށްލަދެްއވަފާނަންތޯ؟

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ސައިންދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙު ކަ

ނޑު ދެންނެވީ ޭދތެރެ ކަހަލަ އައްޑޫ  ދޭތެރެއިން މާރާމާރީ ރާއްޖޭގައި އިތުުރެވގެން ޚާއްޞަކޮްށ މާލެ ސިޓީއާދެ! އަުޅގަ

ޚިލާަފށް ކުއްލިައކަށް ހަމަ ބޮޑު  އި ވެސް މާރާމާރީ އާދަޔާގަ އެހެން ެއ ނޫން ބައެއް ތަންތަނ ސިޓީ ކަހަލަ އަދި

ގަތީމަ ފުލުހުންެގ ތުލުކުރުާމއި މިކަހަލަ ކަންަތއްތައް ހިނގައިނަ ގޮތަށް އިުތރުވެގެން މީހުން ޤަރާޅެއް އަން

ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން އެބަދޭ. އަޅުަގނޑަށް ަޔޤީން މިހާ ދުވަހު ޕޮލިސް ވަަރށް  އިދޭތެރޭގަ އިންޓަގްރިީޓއާ

އަނެއް ލަފުޛަކީ އިންޓަގްރިޓީ.  .އޮންނައިރުަގއި ޕޮލިސް އެއީ ދެން އެއް ލަފުޛު އިއިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން ހިނާގފަ

ނުޑ ބަހާތައް ތިއިންޓަގްރިޓީ އޮންނާނީ ޑިފަިއން ކުރައްވާފަ. އަދި އިންަޓގްިރޓީގައި ހިމެނިގެ ބޭފުޅުންވާނީ  ްނވާ މަިއގަ

ޝަރަހަކުރައްވާފަ. އޮނަސްޓީ އާިއ، އެ މީހުންގެ ޓްރާންްސޕޭރެންސީ އާއި، އެ މީހުންެގ ކޮމްޕިޓެންސް އާިއ، ދެން 

ނޑު  ޕޮލިސް އިންޓަގްރިީޓ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް.  މި ިފލާވަޅު އިތުރަށް ިކޔައިޭދކަށް ނުޖެހޭނެމިހެންގޮސް އަުޅގަ



  

ހުެރގެންތޯ މިހެން މިކަންތައްތައް މި  އިމިކަންަތއްތަުކގެ ެތރެއިން ކޮން ކަންތައްތަެކއް ޮކން ދަރަޖައެްއގަ، ހެންވީމާއެ

 އޮތީ. ޝުކުރިްއޔާ. އި މެދުވެރިވަނީ. އަދި ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކޮން ދަރަޖައަކަށް ެގންދަންތޯ ދެން މިހާރު ޖެހިފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

އިން ބަެއއް ހަމަ ތި ވިދާުޅިވ ފަދަ ހަމަ މިކަހަލަ ! ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ުކރީ ދައުރުަގއި ވެްސ ވާހަަކައކީއާދެ

ަވރުގައި ހަމަ އެގޮތަށް ކްރަިއމް ރޭޓް ހަމަ ހައިވެގެންދޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ިމ ދުވަސްދުވަހު ހަމަ، ުދވަސް

ނޑުމެ ގުިޅގެން ވެްސ  .ސީއާއި އެޗް.އާރު.ސީ.އެމާއި ޕީ.ައއިލިހާން ޕޮހަދާގޮތަކީ ބައެއް ފަހަރު ހުންނާނެ އަޅުގަ

އްލުކުރުމަްށ ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި މެުދ މަޝްވަރާކުެރވިފަ. ދެން އި މިކަންތައްތައް ޙަ ބައްދަލުވުންތައް ާބްއވާފަ

 ،އި.ސީ.އެމާ އް ބޭއްވުނު ެއޗް.އާރު އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވގޮތުން އަޅުަގނޑު ެއއްފަހަރު ރައީްސ އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެ 

އި ވެސް މި ދެން އެ ބައްދަލުވުމުގަ  އިސް ބޭފުޅުންނާ. .ސީ ާއއި ޕޮލިހުގެސް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާިއ، ޕީ.އައިރައީ

ކުރާނެ ގޮތްތަާކިއ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަެދކެވުނު. ދެން މިކަންކަމުަގއި ގޭންގް ކުށްތަކާއި މި ހުރިހާ ކަމަކާ ޓެކްލް

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުންތަކެްއ ހުށަހަޅާފަ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ ދެން ވާހަކަައކީ  ހުރި. އަިދ އި ވެްސ އަުޅގަ

އެ ހުރިހާ  އިފުލުހުން މި ބޭނުންވަނީ އެ ގޭންގްތައް ހަމަ ނަގައި ވޯންޓެޑް ލިސްޓެއް ހަދާފަ ،އަޅުަގނޑުމެން ވެސް 

ނޑުމެންނަށް ދައްކާފަ . ދެން ކުރި ކަމެއް މި ހުރިހާ އިވަރަށް ބޮޑު ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާފަ  އި މިއެްއޗެއް އަުޅގަ

 އިދެން ައޅުަގނޑުމެން އެ ަބއްދަލުވުމުަގއި ދަންަނވާފަ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ޭދންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އެްއޗެހި 

ނޑުމެްނގެ ަމއްސަލަެއއްއޮންނާ ނެތޭ ޤާނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިން ފުލުހުންކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުިރޔަސް. މީހުން  ނީ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ހަމައެކަނި އިޝޫައކީ  ޔަރުކުރިަޔސް. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިޔަސް މަްއސަލަެއއް ހައް ނެތޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

އެ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ނޫނިްއޔާމުން ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ދެން އިތުރަށް ވާހަކައަކީ އެ ޓޯޗާރކޮށް އެ 

ނުޑމެން ބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން އިތުރަްށ އެްއވެްސ ފި ަޔވަޅެްއ ައޅަިއެގން ނުވާނެއޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ރު ަހމަ އެ ހަްއޔަރުކުާރއި .ގެ ވެްސ މައިަގނޑު އިޫޝއަކީ އެއީ އާރު.ސީ.އެމްދެކެވުނު ވާހަކަތަަކކީ. ދެން އެޗް.

ނޑުމެން މި ހިފާތަނަކީ. އެކަށީގެްނވާ އެ ތަްނކޮޅު ހަމައެކަނި އެ ލަފު  އެކަީށގެންވާ ބާުރގެ ބޭނުންކުާރށޭ. ހަމަ ޛު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އިއަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ހާލެއްަގއި މިހާރު ޕޮލިހުންނަށް ވެސް މި ވިސްނިފަ މި އޮންނަނީ އަޅުގަ

ހުއްޓުވަން މަސައްކަްތކުރާއިރު ާވހަކައަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި  ވްކޮށް ިވޔަސް މިކަހަލަ ކަންތަކަށްވާހަކަައކީ ޕްރޯއެކްޓި 

ކަމެއް ކުރާތީވެ ފުލުހުންނަށް މި ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަނީ ކުްށވެރިންެގ  މި ހުރިހާ އޮބްާޒވްކޮށް

ނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކައަ އިހިމާޔަތުގައޭ. އެގޮތަށް ލޭބަްލކޮށްފަ ީކ މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޫނޭ. އެ މީހުން ހަމަ ހިފާ ހައްޔަރުކުރާށޭ. ޤާނޫނީ  އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ކުށްވެރިން ދިފާޢުކުރާކަށް



  

ނޑުމެން ބަލާ އެްއޗަކީ އެ ޤާނޫނީ އިުމގެ ބޭރުން އެ ނުރަ ޅު ނގަ އިމުގެ ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ އަަދބެއް ދެށޭ. އަުޅގަ

 ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ުކރާ ކަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑުެމން ބަލަނީ. އެއީ ހަމައެކަނި ަބލާ ތަނަކީ. 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ެއއްޮކށް މިހާ ހިސާބުން މި އިންަޓިވއު ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ިއ ނެތުމާއިތުރު ބޭފުޅަުކ ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެންފަ

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ނަދީމް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ހުިރހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް.

 

 ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެްއ   ރީރާއަށް ދަންނަވަން ސަމި ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ

 މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން މި ދަންނަވާލީ ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުސްވެފައިވާ  އިނގޭތޯ. މި ކޮމިޓީއަށް މިއަދު 

އްޔަނު ކުެރވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ދެތިން މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ޢަ 

މިއޮތީ އެ ނަންފުޅުަތއް  އިން ނިންމާފަެއބަ އޮތް ހިމެނިފަ. އެހެންވީާމ، މި ކޮމިޓީ ތެރޭގައި ތިފަރާުތގެ ނަން

ގޮތަކަްށ  ސް ަވކިން ބައްދަލުކޮށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނ ވާހަކަދައްކާލާވެ ްއވުމުަގއި މި ކޮންމެ ބޭފުޅަކާދިރާސާކުރެ

، ޑުމެން މި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާރީރާއަށް ވެސް މިއަދު ައޅުަގނއެގޮތުން މި ސަ، ފަ. އެހެންީވމާމިއޮތީ ހަމަޖައްސާ

ާޞކޮށްލަން އަިދ ޚިއް ޓީއާކުރިން މި ތިފަރާތުން ކޮމި  ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ

މަ އަރުވަން ކަމަށްވަންޏާ އެ ފުުރޞަތު ފުރަތަ ވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނފުޅުވާ ގައިފުއަމިއްލަ ތަޢާރު

ވީހާ ވެްސ ކުުރކޮށް މި އެްއވެސް ވާހަަކއެއް ދަންނަވާލަން އޮތިްއޔާ ެއ ، އަޅުަގނޑުމެން ގަސްދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ

 އަުރވަން.  ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަތު ސަރީރާފާޠި

ނޑު  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ނުޑގެ ީސވީ ދެން މިހާރު ލިބިވަޑަިއގެންފަހެން އޮންނާނީ. އަޅުގަ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނުޑގެ ފަްސވަނަ އަހަރު.  އީމިހާރު މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ހަމަ ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގަ. ދެން މި އަުޅގަ



  

ފެށުނީއްސުރެން ވެސް ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިަޝންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދެން އަޅުަގނޑު މިަވގުެތއް ނޫން 

ްޓގެ އެންމެ އިްސ މަޤާމު. ޓޭރިއޭނީ. އެ މަޤާމަކީ އެތަނުގެ ސެކްރެހައިސިއްޔަތުން މި މަސައްކަްތ ކުރަމުން ގެންދަ

ނޑު. ދެން މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިައކީ ެވސް ޓޭރިއޭޓް ެހޑް މިކުރަނީ. ދެން އެގޮތުން ޒިންސެކްރެ މާދާރުވެިރއަކީ އަުޅގަ

ކަމެއް އިސްވެ ައޅުަގނުޑ  އައިޓީ ރިލޭޓެޑް ހުރިހާ ،ފައިނޭންސް ،އާރު .އެޗް ،އެްޑމިން، އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު. 

ބޮޑެތި  ހުރިއި ހިންގަނީ. ދެން އޭގެ އިތުރުން އަސްލު ކޮމިޝަން މިދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ އެ ކޮމިޝަނުން ކޮށްފަ

ނުޑގެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ޚިއްޞާެއއް އޮންނާނެ. ދެން އިންޓަވިއު ކުިރއަށް ދާގޮތަކުން  އިމަސައްކަތްތަުކގަ ވެސް އަުޅގަ

އޭގެ ތަފުޞީލު އަރުވަމުން އަުޅަގނޑު ބޭފުޅުންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ މިންވަރަކުން ތި

 ގެންދާނަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން.  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އްޒަތްތެިރ ތުލުްސދޫ ދާއިރާގެ ޢި  ،ކުަރްއވާއެަބ އިޝާރާތް މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަންނަވަމުން ވަޙީދު 

އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް ، ވީމާމެންބަރު. އެހެން

 . އިނގޭތޯ އަރުވާނަން

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 އި ޢުޤުވެރިކަމާއި ެއީކގަމިކަމަށް ޝަهللا ކުަރނީ އިންޝާ ޔާ އަދި މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. އުންމީދުއާދެ! ޝުކުރިއް 

ނޑުމެން ޤައުމާއި ދައުކުރިމަތިލެއްވުން، ލެްއވި ލެްއވު ނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤުޞަ ލަތަށްމަކީ އަުޅގަ ދު އަދި އަޅުގަ

ކަމަށް. އަޅުަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ވެސް އަދި ފަހު  ހާސިލުވެގެން ދިއުން

ދެން ހޮވައިފިނަމަ  ؟މަށް ކުރިމަތިލެއްވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނ މި މަޤާމަށް ހޮވަންވީ ކީްއެވގެންތޯސުވާލަކީ ވެސް މި މަޤާ

 ތޯ؟ ޢަމަލުކުރަްއވާނީ ިކހިނެއްކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ަހިއސިއްޔަތުން 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަތު ސަރީރާފާޠި

ނަޑކީ މިހާތަނަށް ވެްސ ބޭފުުޅން އަޅުަގނޑު ޮހއްަވވަްނވީ ެއންމެ މު ީހވަނީ ތި އަޅުަގނޑަށް ހިންމު ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ނަޑީކ  ކުރާނެއަދި  ކި އަތަކަްށ ޖެހިގެން މަސައްކަތްކުރި މީހެއް ނޫންއެްއވެސް އިރަކު ވަ ވެސް މީހެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑަްށ ޯވޓު ެދއްިވޔަސް ނުދެއް  މިއަދު ތި، ނެ މީހެްއ ެވސް ނޫްނ. އެހެންވީމާގަނެވޭ ިވޔަސް ޭބފުޅުން އަުޅގަ

މަސްއޫލިއްޔަތު ހަމަ ޤާނޫނުގައި އެ ބުނާ ގޮތަްށ  އެ ާވލުކުރަްއވާ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްނޑަށް ައޅުަގނާޑއި ޙައަޅުގަ 



  

ހަމަ  އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުަގނޑު މިނިވަންކަމާއިެއކު ކުރާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑު އަރުވަން. ދެން

ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކާިއ، އި ހާތަނަށް ކުރެވިފަދަންނަވާލަން ކެރޭ މި ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންެގ މި

ގެެނވޭނީ  އްލުއި ޙަ ހުރީ ކީއްެވގެންކަާމއި، އެ ަކންކަމުގަ ދިމާވެފައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަާކއި، މަްއސަލަތައް ދިމާވެަފއި

ނުޑ ހަމަ ވެދާނެހެއެކަ ކިހިނެތްކަން އެންމެ ރަނގަަޅށް އެނގޭނެ  ނޑަށް ހީ ކަށް ެވްސ އަުޅގަ ވަނީ. ން އަުޅގަ

ނޑިޑޭޓްައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑަކީ ހަމަ މިތަނަށް ފިޓްވާނެ ، އެހެންވީމާ  ހެން. އެންމެ ރަނގަޅު ެއއް ކެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން، ަކނޑިީތމު ދާއިރާގެ.  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ވަރަށް ހިްތވަރު ިލބޭ ކަހަލަ ޖަވާބެްއ ތި ދެްއވީ. ޕޮލިސް އިންޓަގްރިީޓ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ފަޠިމަތު ސަރީރާ

 އާ ހެްއވެއްޖެ. ފުލުހުންެގ ސުމާތާ ދޭތެރޭގައި ނުވަތަ އެ މީހުންގެ އިންޓަގްިރޓީކޮމިޝަން އުފެދިފައިވާތާ އެތައް ދުވަ

ުސވާލު އުފެދޭ ބަިއވަުރ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނިމި ހިނގައްޖެ. އަދި މިހާރު  އިރަްއޔިތުންގެ ތެޭރގަ އިދޭތެރޭގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ކަންތައްތައް ެވސް އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ހިނގަމުންދާ ޚުލާޞާއިން ބަރިއްަޔވެގެން ުނވޭ. އަުޅގަ

ރަނގަޅުކުރަން ފިޔަަވޅު އަޅަްނ  މިކަންތައްަތއް މެ ރަނގަޅު އެކަކަށްވާނީމަ އެންބޭނުން ތި ވިދާޅުވިހެން ތިމަންނައޭ ހަ

، އެކަމާއި ުއޅެން ވެސް. އެހެންވީމާއެްއޗެއް ުބނަންވެސް ނުވަތަ  އިގޮންޖެހުންތަކާއި ދޭތެރޭގަ ހުރި ފިޔަވަޅުތަކާއި

 ހުރީ. އި މިހާރު ކުރަންޖެހިފަދެން ވިދާޅުވެ ަބއްލަވާ ކޮން ކަންތަްއތަކެއްތޯ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަތު ސަރީރާފާޠި

 އި ދުތައް ކަމަށް އޮޭވ ހަތަރުކަމެއް ަކނަޑއެޅިފަިއ ޕޮލިްސ އިންަޓގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ މަޤުޞަފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގަ

އިނގޭތޯ. ދެން ޭއގެ ތެެރއިން އެްއކަން ދެންމެ ތި ވިދާޅުީވ ޢާއްމު ރައްޔިތުްނގެ ތެޭރގަިއ ވަރަށް ބޮޑެިތ ކަންބޮުޑވުން 

ދޭތެރޭގައި އޮްނނަ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން  އްޔިތުްނގެ ހިތުަގއި ފުލުހުންނާޢާއްމު ރަ  ،ދޭތެރޭަގއި ފުލުހުންނާޓޭ. އެބަހުއް

ކަމެއް.  އިތުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުަމކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ

ނޑު މަޤުޞަ 2އި އޮތް އެ ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިަޝން އުފެދިފަ ދުގެ ތެރެއިން އެއް ކަްނތައް އެއީ. ދެން އަުޅގަ

 ހާސިލުކުރަން އެހާ ބޮޑަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވިަފއެއް  މަޤުޞަދު ދެކޭގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެންަނށް މިހާތަނަކަށް އެ 

އި ކަމަކީ އިނގިޭރސި ގެ ތެރެއިން ބޮޑަށް ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ކުރެވެމުން މި އަމަޤުޞަދު 2ނެތް. 

ބަހުން ދަންނަވަންޏާ ރިއެކްޓިވް ރޯލެއް ުކޅެވެމުން މި ައންނަނީ. މައްސަލައެއް ދީމާީވމަ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން 



  

ނޑުމެ މިސާލަކަށް މީހަކަށް އަނިޔާއެްއވީމަ މައްސަލަ ން މައްސަލަ ބަލަނީ ނޫނީ މީހަކު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީމަ އަޅުގަ

އިން ދަ ފަސްޓް ޕްލޭސް އެ މައްސަލަ ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް ެއކަން  ،ކޮށްންޮކޅެއް ޕްރޯއެކްިޓވްބަލަނީ. އެއަށްވުރެ ތަ

ނޑު ެއްއވެސް ގޮތަކަްށ  ހުރި ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކުރެވެން ޓަކައި ކުރުމަށް ނޑު ދެކެން. ދެން އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

. އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ބޮޑެިތ ނިމިދިޔަ ކޮމިޝަނަށް ކުޑަިއމީސް ބަހެއް ދަންނަވާކަން ނެތިން

ކޮންމެހެން އެ  .ވެްސ އެބަހުރި އެބަހުރި. މަސަްއކަތް ުނކުރެވުނު ރީޒަންަތކެއް އިމަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުަރްއވާފަ

އެްއޗެއް ދަންނަާވކަން ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަށް ަބއިަވުރ  އިބޭފުޅުންގެ ޑިފެންްސގަ

އޮތް ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް  އިކަންކަން ކުރެވެން އެބަހުރިެހން. މިސާލަކަށް މި ނިމިދިޔަ ކޮމިޝަނުން ފަށާފަ

އެންމެ  ،ކޮމިީޓއަްށ ދަންނަވާލަން އޭގެ ހަމަ ލީޑަރޝިޕް ރޯލެއްތިޔަ އެކު ޑު ހަމަ ވަރަށް ފަހުރުވެރިކަމާއި އަޅުަގނ

ނޑު. އެއީ މޯ ހަކީއިސް ރޯލެއް ކުޅުނު މީ ލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި، އަޅުގަ

ނަޑއެޅުަމށްސްޓޯިޑއަލް ސެންޓަރުތަްއ ހުންނަންކަ ޓަކަިއ ވަރަށް ޮބޑެިތ  ޖެހޭނެ މިނިމަމް ސްޓޭންޑެެޑއް ކަ

ނޑުމެން ކޮށްފަ ނޑުމެން ދިޔައިން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  6100އޮންނާނެ.  އިމަސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަ ވަނަ އަހަރު އަޅުގަ

ރި ހުރިހާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް. ހަމަ ހުރިހާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ހުރިހާ ކަސްޓޯޑިއަލް ސެންޓަރުތަެކއް ހު

ެއ ެބލިއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަވި ވަރަށް ބަިއވަރު  އި އަޅުަގނޑުމެން އިންސްޕެކްްޓ ކުރިން. ކޮށްފަ

ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ  އަފްޒަްލގެ ކޭސް ތި އެ އިމައްސަލަތަކެއް. މިސާލަކަށް ަގއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގަ

ގެ ުކއްޖަކު ގަޔަށް ެޕޓްރޯލް އަޅާލަިއގެން ރޯކޮށްަލިއގެން އަިމއްލައަށް މަރުިވކަމަްށ އެ ބުނާ މައްސަލަ. އެ ނކަންނޭ

ެއއް. ނެތް ސެލް  އެއީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ނޫން. އެތާކު އިއަސްުލގަ އިއެ ޕޮލިސް ްސޓޭޝަންގަ އިމައްސަލަިއގަ

ެއތަނުގެ އިން އުނދޯލިގޭަގ.  އިބައިންދާނެ އެއްެވސް ގޮެތއް. އޭނަ އިނީ ބައިންދާފަ އިއެތާކު ނެތް މީހަކު ބަންދުކޮށްފަ

ނޑުެމން ބްލޭމް ކުރަންވީ ކާކުހޭ  އި ުހންނާނެ ހުރިހާ އެއްެޗއް އެތާނގަ އިއެ ދެން އުނދޯިލގެެއއްގަ   ހުރި. ޭއގަ އަުޅގަ

ވާުލކުރާކަަމށްވަންޏާ އެބަަޔކަށް އެ މުކުރާ ކަެމއް ބަޔަކާިއ ކަމެްއ ޙަޗަށް ާލޒި. ދެން ދައުލަުތގެ މައްސުވާލަކީ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ފުލުހުންނަށް ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ، ބޭނުންވާ އެ އޮްތ  ވަސީލަތްތައް ވެސް ލިބިޭދންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ޓަކައި ާއއި  ރަްއކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށް މަަސއްކަތްކުާރ ފުލުހުންނަށް ވެސް އެ  އިއެަތނުގަފުލުހުން ، ރައްކާތެރިކަާމއި

ޓަކައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ވަިކ  ވެސް އެ ަރއްާކތެރިކަން ލިބި ދިނުމަށް އަދި އެތަނަށް ގެނެޭވ އެހެްނ މީހުންނަށް

ނޑުތަެކއް ނޑުމެން އޭޕޮލިސް ްސޓޭޝަންތަކުގަ.  މިންގަ  99އި އެ ރު ެއ މަސައްކަތް ފަށާފަދެން އެގޮތުްނ އަުޅގަ

ނޑެއް އެކުަލވާލައި ނިންމާފަސްޓޭންޑަޑް  އޮންނާނީ.  އިމިހާރު ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް ފޮނުވާފަ  އިގެ މިންގަ

ނޑުމެންނަކަށް އަސްލުގަ  ނޭނގެ ކިހާ ހިސާބަކަށް ކަމެއް އެ  އިއެހެންވީމަ، މިކަހަލަ މަސައްަކތްތައް ދެން އަޅުގަ

ވަޅު އެުޅއްވީ ކިހާވަަރކަށް ކަމެއް މަސައްކަތް މިހާރު ގޮއްަސ އޮތީކީ. ހޯމް މިނިސްޓަރު އެއަށް ފިޔަ

ނޑުމެން ީއ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ހެން އަުޅގަ



  

ކަމަީކ ދެންމެ ތި ވިދާުޅވި އިތުބާރުގެ ަމއްސަލަިއަގ.  ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ. ދެން ައނެއް އިމިހިސާބުން ހަމަ ބާރުލާފަ

ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުންތައް.ކީ އައަނެއްކަމަ  ޕީ.އަިއ.ސީން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ުޅގަ

.ސީގެ މަލުކުރައްވަންވާެނއޭ. ޕީ.އައިގައި އޮންނަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު

ގައި މި ބުނަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އޮންނަ ލައިންމަލުކުރައްވަްނވާނެއޭ. ޖެހިެގން ލަފައަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢަ

މަލުކުރައްވަން ފެނިަވޑައިުނަގންނަވާނަމަ ސަބަބު އަންަގވަްނވާނެއޭ. އެހެންވީމާ، ކޮބައިޯތ ފުރަތަމަ މި ބުނި އެތީގެ ޢަ

ނޑުނީ ނޫންތޯ. ހޯމް މިނިސްޓަރު ބޭނުންފުޅުވީމަ ވިދާޅުވާްނވީ ނޫންތޯ އެ  ؟ބާރު އަސްލު  ނެތޭ  ތިކަން ކުރެވޭކަށްކެ

. މިހެންވެގެން ނެތޭ ކުރެވޭކަށް. އެހާހިސާބުން ޕީ.ައއި.ސީއަށް ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނެތް. ދެން ޕީ.އައި.ސީން ނެއްމިހެ

ނޑަްށ  މަޖިލީހަށް ލިޔާނީ. ލިޔުނީމަ އެހިސާބުން މިސާލަކަށް މަޖިލީހުން އެކަމާ ައޅުްއވާ ނުލަްއަވިއފިއްޔާ ެއއޮތީ. އަުޅގަ

އް ަނގަިއގެން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި ހުރި ެއކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެްސ ޓިވެ ވަނީ ޕީ.އައި.ސީން އިީނޝިއޭހީ

އް ކުެރވިދާނެހެން. ތި ބޭފުޅާގެ ސުވާލަށް ކެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަ

 ޖަވާބެއްއެުރިވއްޖެ ކަމަށް. ތެންކިއު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

އާ ބެޭހ ވެސް ފާހަަގކުރެވުނު ޕީ.ައއި.ސީ  ސަރީރާ ދެންމެ ވިދާޅުވިހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ދައުރުގެ ތެޭރގައި

ތަކެއް ހުރި ކަމަށް. ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ކަންަތކުގެ އިތުރުން ކޮންކޮން އްކަންތަ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ގިނަ އުނި 

ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ  ކަންތައްތަެކއްތޯ ފާހަގަކުެރވިަފއި ހުރީ ތި ބޭފުޅުންގެ މަަސއްކަތް ރަނގަޅަށް ގެންދަން ައޅުގަ

 ބަދަލުތަކެއްގެ ގޮތުަގއި.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ފާޠިމަތު ސަރީރާ

ނަޑއެޅިގެްނ ބުނެފައި ހުރި ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިްނ ެއއީ އަުޅަގނޑަށް އެންމެ އުނަދގޫވާ ފުލުހުންގެ ޤާނޫ ނުގަިއ ކަ

ނޑައެިޅގެން ނެތް، ބުނެފައި އޮވޭ ގްރިޓީ ޕޮލިސް އިންޓަ  އެއްތަންޮކޅު އިނގޭތޯ. ދެްނ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި ކަ

ތައް ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދެންވާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި ަވޞީލަތް

ގްރިޓީ ކޮިމޝަން އެކަންޏެއް ނޫން ޕޮލިސް އިންޓަ  އެހެން ބުނެފައި އޮޭވ. އެހެްނނަމަވެސް މިނިވަން، ދެން ަވކި

 ކަންނޭނގެ މިކަން ދިމާވާނީ. މިނިވަން ހުރިހާ މުއައްސަސާެއއް ވެސް އަދި ދައުލަތުގެ ހުިރހާ މުއައްސަސާެއއް ެވސް

ފައިނޭންސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބާރު އަލްޓިމެޓް ބާރު މިއޮންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސަށް. މިހެން 



  

ވާގޮަތކީ ައސްލުގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ަފއިނޭންސަކީ މިނިސްޓަރަުކ، ިފނޭންސް މިނިސްޓަރު ހެޑް އޮންނައިރުަގއި މި 

ޕޯސްޓެއް. ވަކި ސަރުކާެރއް ނޫން. ހަމަ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ކުރަްއވާ ތަނެއް. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކީ ޕޮލިޓިކަލް 

ތުެގ ވިޔަްސ، ކޮންމެ ސަރުކާރެްއ އޮތަސް އެ ސަރުކާރެއް ބޭނުން ގޮތަކަށް އެ ސަރުާކރެއްެގ، އެ ދައުލަ

ނަޑކަށް ނޭނގެ ެދން ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި މުއައްސަސާަތއް ކޮންޓްރޯލް ުކރެވޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މިއޮީތ. އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ައސްލުގައި މަޖިލިްސގެ ސޭ ަތންކޮޅެއް ބޮޑަށް ޮއވެގެްނ  ކުކަން އޮތް ގޮެތއް. އެަކމައެކަން އަުޅގަ

ފައިނޭންސް އެްއޗެހި ކޮންޓްޯރލް ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ތަންކޮޅެއް ރަނގަުޅވެދާނެހެން. އަޅުަގނޑު ދަންަނވަފާނަން 

ައހަރު ޕްލޭން ކުރީ ސްޓޭޝަްނތައް އިންސްެޕކްޓް ކުރަްނ ވަނަ  6100އެންމެ މިސާލައެްއ އިނގޭތޯ. އަޅަަގނޑުމެން 

އިނގޭތޯ. ސްޓޭޝަންަތއް އިްނސްޕެކްޓް ކޮށްފައި ައޅުަގނުޑމެން އެއްކަލަ މިނިމަމް ސްޓޭންޑްތައް ތައްޔާރު ކޮށްފައި 

ތޯ. އެއަށް ހެދި ޗެކް ލިސްޓެއް. މި ޗެކް ލިސްޓް ހިފައިގެން އަޅުަގނޑުމެން ހިނގީ، ހުރިހާ ތަނެއް ބެލީ އިނގޭ

ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން މި ފޮނުވަނީ ސިޓީ. ލަފާ މި އަރުވަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރަށް. ބައްލަވާށޭ މިވެނި ސްޓޭޝަނަކަށް 

ނޑުމެން މި އަރުވަނީ ލަފާ.  މިކަން ހުރީ މިހެންނޭ. މިހެން ހައްދަވާދެްއވާށޭ. އެހެން ހަްއދަވާދެްއވާށޭ ކިޔާަފއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަނެއްކާ  ނޑުމެންނަްށ  ވެސް ދެން އަޅުގަ ވާނެ ނޫންތޯ އެތަން ބަލަން ދާން. ގޮސްގެނެއް ނޫންތޯ އަޅުގަ

ނޑު މިސާލަކަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާލާފައި ކޮބައިހޭ މިހާރު އެކަން ކޮށްފިންހެއްޔޭ އަހާލުމެއް ނޫން  އިނގޭނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފިޒިކަލީ ގޮސް ބަލަންވެސްކަދެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޒިންާމއަ ނޑުމެން މި ށް ވާނީ. އަުޅގަ ވާނެ. ދެން އަޅުގަ

ލިބުނު ޭއގެ ޅުަގނޑުމެންނަށް ފަންްޑސް ެއއް ނުއިްނސްޕެކްޝަން ޕްލޭނެއް. އެކަަމކު އަ  ކީ ޕްލޭނެއް ހެދީހެދިގޮތަ

ަވގުެތއްަގއި އެ އޮންަނ  ފަހަކުން. އެންމެ ދަތުރެއް ކުާރކަށް ވެްސ ފަންޑްސް ނުލިބޭ. އެއީ އަސްުލގައި މިސާަލކަށް އެ

ޕީ.އައި.ީސ، އޯކޭ ޕީ.ައއި.ސީ ައކީ ކޮންމެހެން އެހާގިނަ ބާރުތަކެއް ދޭންވާ ތަނެއް ނޫނޭ.  ބޭނުންވަނީސަރުކާރަކުން 

އެހިސާބުން ކޮންޓްރޯލް ކުެރޭވ ގޮތަށް ނޫންތޯއޭ އެ އޮތީ. ަވކި ސަރުކާެރއް ނޫން. ހަމަ ޮކންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް 

ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ކަމެއްހެން އެ އިޝޫ އެބަ ދިމާވޭ ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން ވި ސްނަވާލަްއވަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮންނާނެ ޕޭޕަރ އެއް ވެސް ތައްޔާރު ކޮށްފަިއ  އެއީ. ެއއީ ެއއްކަންތަްއ. ދެން އަދި އޭގެ އިތުރުން އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާނެްއ ނެތް މިހާރު މަ  ނޑުެމންނަށް. އަޅުގަ ޖިލީހުން އެްއކަލަ، ތި ބޭފުޅުން ފޮނުްއވެވީެމއް ނޫންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވެވި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް  ކަމެއް ފޮނުއްެވވީ. ަވކި މެންބަރަކު ކަމެއް ފޮނުއްެވވީ ކަެމއް. އަުޅގަ

ނޑުެމން ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނާނެ ށޭ ކިޔާފަގެންނަން ފެންނަން އޮތް އިޞްލާޙެއް އޮިތއްޔާ ހުށަހަޅާ . ޭއގައި އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން އި ތެރެިއން ބައެއް ކަންކަން. އޭގެ ކޮށްލި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ލަފާއެރުވީމާ ޝާރާތްއެއްކަން އަދި އަުޅގަ

ނުކުރަން. ނުކުރައްަވްނ ންފުޅިއްޔާ އެ ލަާފއާެއއްގޮތަށް ަޢމަލުއެހިސާބުން އަނެްއކާ ހޯމް މިނިސްޓަރު ބޭނު

ެއއޮްނނަ އޮތުން. އެކަން ވެސް ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ވާން ވިދާޅުވެލެްއވުމުން އިަނފްބޭނުންފުޅިއްޔާ ހަމައެކަނި ެއހެ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ފުލުހުންގެ  ބަދަލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ސަޖެސްޓް ކޮށްފައި އޮންނާނެ. ދެން އެކަމު އަުޅގަ



  

ކު ނެތްހެން މިހާރަކު، އެ ބިލެއް. ބިލު ހުަށހެޅުއްވި ބޭފުޅާ ބިލު އަނބުާރ ގެންދަވާފައި އޮތީ ެވސް. ޤާނޫނު މަޖިލީހަ

ްގރިޓީ ކޮމިޝަން މިއޮންނަނީ ުފލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ތެޭރގަިއ ންޓަދެ! އާދެ! މިާހރު އޮންނަނީ ޕޮލިސް އިއެހެންވީމާ، އާ

އް. ދެން އެ ބިލުގަިއ ލު ކިޔާ ބިލެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ ޕޮލިސް އިންޓަދެއްތޯ. ދެން އޭރުގައި މަޖި

ނޑުމެން ހުށަހެިޅ އިޞްލާޙުތައް ެއއީ. . އެއާ ބެހޭ ބައިތައް އެަކނިތާ އޮންނާނީ ދެއްތޯޕީ.އައި.ސީ   ބަިއތަކަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑު ޤަބޫލުޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ަސރީރާއަށް މަރުޙަބާ ކޮމިޓީއަްށ  ގޮުތގައި އަދި ެއކަްނ ކުރާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ގްރިޓީ ކޮމިަޝން. އަދި އެ ކޮމިޝަނުެގ އިންޓަ ެގ އޯވަރަސއިޓް ކޮމިޝަނަކީ ޕޮލިސްލިސްއޮންނަ ގޮތަކީ ވެސް ޕޮ

އެކަުމގެ ވަރަށް ބޮޑެިތ ވެސް. އަނެްއކާ ވިދާޅުެވއްެޖ  ވަރަށް ިއސް މަޤާމެއް ފުރުްއވަމުން ތި ގެންަދވަނީ މިހާރު

ންނަ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުތަކެއް އެބަ ހުރި ކަމަށް. އެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ވިާދޅުވެދާނެތޯ ތަޖުރިބާ

ވެސް އޮތް  ކުެރވޭ ަތނެއްގެ ގޮތުަގއި ބެލެވިދާނެތޯ؟ އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކަށް މިހާރުރައްޔިތުން އިތުބާރު

 ތަނެއްގެ ގޮތުަގއިތޯ ބެލެވިދާެނތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ފާޠިމަތު ސަރީރާ

ވާަބކީ މިވަގުތު ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭަގިއ ވަރަށް ޮބޑެތި ކަންޮބޑުވުންަތކެއް ާޢއްމު ރަްއޔިތުންެގ ތި ސުވާުލގެ ކުރު ޖަ

ކުން ނޫން ފުލުހުންގެ އިޝޫޒަ މެދުގައި އެބަ އޮތޭ. ދެން ޭއަގއި އެއީ ކޮންމެހެން ހަމައެކަނި ސިދާ ފުލުހުންގެ، ހުރިހާ

ކުރާ ބަަޔކަށް ެވސް ނުވެާދނެ. އެކަމަކު އެ އުޅޭ މަުދ ޔާފުލުހުންނަކީ މީހުންނަށް އަނި  ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. ހުރިހާ

ަވންޏާ އަސްލު ފުލުހުންގެ  ބަޔަކު ވެސް އެކަން ކުރުމާެއުކ އެ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ުނބެލި، ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ ކަމަށް

ތައް މިސާލަކަށް ގްރިީޓއާމެދު މީހުން ސުވާލު އުފައްދާ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ދެކެނީ. ދެން ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލައިންޓަ

ނޑުމެންނަށް ޓީވީންާނއި ރޭ  ހުރިހާ އެންމެންނަށް . ޑިޯއއިންނާއި ތަންތަނުން ފެނިފައެބަ ހުރި ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަމިކަން ހިނގާަފއި އޮތީ  ވެސް ފެނިފައި ފާނަން މިސާލަކަށް ކުޑަުކޑަ ެއގްޒާމްޕަލެއް. މިހެންކަން. އަުޅގަ

ކުރާ ތަން. ފުލުހުންކަން ވެސް ފެނޭ ފުލުހުން ޖާބިރަށް އަނިޔާ ބިރުެގ ކޭސްގައި ހަމަ ރީތިކޮށްއެއީ ޖާބިރުގެ ކޭސް. ޖާ

ގްރިީޓ ކޮިމޝަނަށް ފެންނަނީ ފުލުހުން ކަން ވެސް އިނގޭ. ޕޮލިސް އިންޓައިނގޭ. ފުލުހުންގެ ިގއަރަގިއ ތިބި ބަޔަކު

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ އިންޓަ މީހަކު ނޭނގެ. ދެން ޕޮލިސްކުރި ނިޔާ ކުރާ ތަން. އެކަަމުކ އަނިޔާއަ

ރާނެ ތަނެއް ނެތް ވެސް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކު ނިންމާފައި މިއޮންނަނީ ޖާބިރަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައޭ އޮތީ. އެކަމަކު

ޤަބޫލެއް ކުރި މީހާ ނޭނގޭތީވެ. އަސްލުަގއި ޖެނަރަލް ޕަބްލިކް މިހެން ޓީވީ ބަލަން އިންނަ މީހާއަށް ކަމަށް އަނިޔާ

ނޑަށް ހީވަނީ ޕޮލިސް ނުކުރެވޭނެ، އެކްސެޕްޓް  ކުރާކަްށ ވެސް ބޭނުމެއްނުވާނެ އެކަަހލަ ކަންތައްތަެކއް. އަސްލު ައޅުގަ



  

ތަކެއް ވެްސ ޕަބްލިކް އެެވއަރނަްސ ޕްރޮގްރާމްގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން އިސްނަަގިއގެން ވަރަށް ަބިއވަރު އިންޓަ

ޝަރީޢަތެއްަގއި ކަންކަން  ،ކަމާއި ޢަްތ ހިނގަނީ ކިހިނެއްވާނީ ޝަރީހެން މީހުންނަށް އަންޑަރސްޓޭންޑްހިންގިގެން

އެ ޖެނަރަލް އަންޑަރސްޓޭޑިން އަސްުލަގއި އަންނަންޖެހޭހެން ބޮޑަށް  ބިނާކޮށްކަމާއި، ނިންމޭނީ ކޯއްޗެްއގެ މައްޗަށް 

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޕަބްލިކަށް ވެސް. ތެންިކއު.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުމީފަ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ހެން އެއީ ފުލުހުން ގޮސް ހިންގި ޖަރީމާއެއްކަން ވަރަްށ އާދެ! ޖާބިރުގެ ކޭސްއަށް އަިލއަޅުްއވާަލއްަވއިފި. ތި ވިދާޅުވި 

ރަނގަޅަށް ވީިޑއޯ ކުެރވިފައި ހުންނަނީ. މިއީކީ އަދި ތޯތޯ ވާހަކަެއއް ވެސް ނޫން ދެއްތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަން 

ން ެއއީ ހުރި ހެކިތަކެއް ހުރީ. އެހެްނނަމަވެސް ފުލުހުން މާސްކް އަޅާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން، ތިބުމުގެ ސަބަބު

އީ އިމްޕިއުނިޓީެއއް އޮްތ ކޮންބައެްއކަން އަިއޑެންޓިފަިއ ކުރުމަށް ދަތިވެގެން ދަޢުވާކުރެވެން ނެތީ. އެހެންވީމާ، މި

ޕް ވެލްގެ ގޮތުަގއި ދެެކވަަޑއިނުގަންަނވަންތޯ؟ ކީްއވެެގންތޯ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް ގްރޫޕް ހަދައިގެން މާރާމާރީ ސްކޭ

ކުރި އޮފިސަުރގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ ނުއުފުލިގެން ިމ ނަށް ފޮނުވުމަށް ޑިސްޕެޗްއެތަ ހިންގިކަމުގެ ނޫނިއްޔާ އެ ފޯސް

 ކުރާނީ މި ދައްކާ ހަމަތައް.އީ ކިހިނެއްޯތ އިންސާނުން ޤަބޫލުދިޔައީ ީކއްވެތޯ؟ މި އިންިޕއުިނޓީއެއް ނޫންތޯ؟ މި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ފާޠިމަތު ސަރީރާ

ވާނެ ައޅުަގނޑަީކ އޭރުެގ ސިޓިން މެންބަރެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ިތ ތި ބޭފުޅާއަށް ެވސް އެނިގވަަޑއިގަންނަ 

އިންވެސްިޓގޭޝަްނގެ ހުރިހާ ޑީޓެއިެލއް ައޅުަގނޑަކަށް ޭނނގެ. އެހެންނަމަވެސް ދެންެމ ތި ވިދާުޅވި މާސްްކެގ 

ރިން ވެްސ ެއ މައްސަލަިއގަިއ ހަމައެކަނި ޖާިބރުގެ ޭކސްަގއެްއ ނޫން އިނޭގތޯ އެ މާްސކް މައްސަަލ ދިމާވީ. އޭެގ ކު

މާސްކް މައްސަލަ ދިމާެވގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު ޕީ.އައި.ސީްނ އޮންނާނެ ލަފާއެއް އަުރވާފަިއ މުޒާހަރާތައް ރޫޅާލުމަށް 

ވެސް، އެހެން ތަނަކަށް ވިަޔސް ފުލުހުން ދާކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަްށ ފުލުހުން ތިބެގެންނުވާނެއޭ. 

ފުލުހުންނަކީ ކޮންބައެްއކަން އެްނުގމަކީ ފުލުހުންގެ ރަްއކާތެރިކަަމށް ހުރި ހުރަހެއް ކަމަށް  ޕަބްލިކަށް އޯޭކ އޭަނއަކީ،

ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ޖިނާޢީ ކުށެއް އެތަނުަގއި ފުލުހަކު ކޮށްފިއްޔާ އެކަން ެއކުރީ ކާކުކަން އެނގެންޖެހޭނެ. 

އެ ފުލުހަކަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބެއް. އެހެންެވގެން ހޯދައިގެން އެމީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބެއް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ، 

ޕީ.އައި.ސީން ނިންމާފައި އޮްނނާނެ މާސްކް އަޅަިއގެން ތިބި ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް ެއީއ ކޮންބައެްއކަން އެޓްލީސްްޓ 

ނޑުމެން ީވޑިޯއެއްއ ދައްކާފައި މި ބުނަ ނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވްސއަށް އެނގެންޖެހޭނެއޭ. މިސާަލކަށް އަުޅގަ

ޕޮލިސް ސަރވިސަްސގެ މީހުްނ ގެނެސް ވީިޑޯއއެއް ަދއްކާަފިއ މި ބުނަނީ އެހުރީ ާކކުހެއްޔޭ. ނުވަތަ މިވެިނ ތަނަކަށް 

ނޑުމެން އެހީމަ އެމީހުންނަށް ބުނެވެންޖެހޭނެ މިވެނި  ފޮނުވީ ކޮންކޮން ބަެއއްހެްއޔޭ. ބުނެފިއްޔާ އެ ުސވާލު އަުޅގަ



  

ލުހުންނޭ އެތަނަށް ދިޔައީ. އެތަނުން އެ ފެންނަނީ އެވެނި މީހާއޭ. މިވެނި ސަރވިސް ނަންބަރެްއގެ މިެވނި އެވެނި ފު

ނޑުމެން ބައްދަލު ކުރިން. އެ މީޓިންގައި އަުޅަގނޑު ވެސް އިނިން. އެ މީހާއޭ. އެގޮތުން އެ  ބޭފުޅުްނނާ އަޅުގަ

ނގޭތޯ. ދެްނ ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ަސޖެސްޓް ކުރެްއވީ ތިމަންމެން އެމީހުންނަށް ދޭނީއޭ ނަންބަރޒް އި

ރްޒއޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުވަތަ އެތަނަށް ދާބަޔަކަށް ނޭނގޭނެ.  ރޒްައކީ އެމީހުންނަށް އިނގޭ ނަންބަ ނަންބަ

އެކަމަކު ކޭސްެއއް ކުރިމަިތެވގެން އުޅޭ ހާލަތެްއަގއި އެމީާހ ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއޭ ެއއީ 

ވިަޔސް، ކޮންމެ ތަނެްއަގއި ިވޔަސް ނަންބަރެއއް އިްނނަންޖެހޭނެއޭ. ދެން ފަހުން ކާކުކަން. މިސާލަކަށް މިތާ ކެްޕގައި 

ައޅުަގނޑު ސިީޓއެއް ވެސް ުނއެްއ ދެކެން. މިހާރު އެކަްނ  ޓީ ފޮނުަވިއގެން އެހިކަމަށް ވަނީޕީ.އައި.ސީން ސި

ހާރު އެ ނަންބަރޒް ކުރަންތޯ؟ އެ ސުވާލު ކުރީމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބުނި ކަމަށްވޭ އާއެކޭ މި

ނަޑކަށް  ނޑަކަށް ނޭނގެ. އަސްލު އަުޅގަ ހުންނާނެއޭ. ދެން އެކަހަލަ ޭކސްއެްއ އަދި އެފަހުން ދިމާިވ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު އިންވޯްލވް ނުވާީތ  ކޭސް ރިލޭޓެޑް އިންފޮމޭޝަނެއް އެހާ އިންޑެޕްތްޮކށް ނުވެސް އިނގޭ ައުޅގަ

 އިންވެސްިޓގޭޝަންްސގަިއ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު އިރާގެދާ އުތުރު މާފަންނު

ނުޑ ބަިއވެރިިވ މުޒާަހރާއެްއގަިއ ވެްސ ރޫޅާލުމުަގއި އަޅުަގނޑާ ވަރަށް ގާުތގައި  ފުލުހުން މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގަިއ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހަމަ ރަނގަޅަްށ ދުވި އިނގޭތޯ ބަނގުރަލުެގ ަވސް. އެހެން ެވ ައޅުަގނުޑ ތިއްބެވި. ތިއްެބވިއިުރގަިއ ައުޅގަ

ބޭފުޅުން އެ  ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އޭރުަގއި ރިޕޯޓު ވެސް ކުިރން. ދެން އެލައަށް އެ މައްސަލަ ޕޮިލސް އިންޓައަމިއް

މައްސަލަ ބަލާފައި އަޅުަގނަޑށް އެންގެވީ ތިމަންނަމެން އެ ޓެސްޓްކޮށް ހެދިއިރުގައި ަބނގުރާ ނޫންކަމަށޭ ދެއްކީ 

ނޑުގެ ސުވާލަކަ ްށވީ ެއއީ ކޮންބަެއްއތޯ މި ޔޫރިން ޓެސްޓްކޮށް ނޫނިއްޔާ ބްރެތް އެނަލަިއޒް އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ކުރި ފަރާތާ ވީމާ، ސަސްޕެކްާޓއި ެއ ތަޙުޤީޤުކުރެިވގެން ެއ ޓެސްޓް ހަދަނީ. ހަދަނީ ފުލުހުން ކަމަށް ވިދާޅުވީ. އެހެން

ނީ. ެއކަމު ޙައްލެއް ޑިރެކްޓަރ މިވަނީ އެކަްއޗަކަށް. ދެން ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމުގައި އިތުބާރު ކުރާ

 ޖެނަރަލެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ހޯއްދަވަން މަސަްއކަތްޕުޅު ކުެރްއވިންތޯ؟
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ނޑުެގ ޯރލަކީ ވެސް. ައޅުަގނޑަްށ  ނޑަކީ ހަމަެއކަނި ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަުޅގަ ކުރިން ވެްސ ދެންނެވިހެން ައޅުގަ

ސް ޮއތޯރިޓީއަށް އިންވެްސޓިގޭޝަާނ ގުޅޭގޮތުން ެއްއވެސް ކަެމއް ކުރާކަށް އިނގޭތޯ. ނުވެސް ޮއވޭ އެްއވެ

ތަުކގައި ޕޮލިްސ . ބްރެތް އެނަލެިސސްގެ ކަންއެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ ވެސް ވަރަށް ކަންބޮުޑވި ަކމެއް ތީ

ހެދީ ފުލުހުން، ފުލުހުންގެ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މި ދިޔައީ ބްރެތް އެނަލިސިސް. އެކަމަކު ބްރެތް އެނަލސިސް 



  

އުޓް، ކިހިނެއްހޭ. ބްރެތް އެނަލެސިސް. އޮފްކޯްޒ ދެއަރ އާ ކުެއއްޝަންސް. އޮފްކޯޒް ދެއަރ އާ ުކއެއްަޝންސް އެބަ

ދެން އޭގައި އަސްލު ޕޮލިްސ ކުރަން. ތިކަން ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ޤަބޫލު ކުރާނީ މީގެ ނަތީޖާ. އަޅުަގނޑުކާކުހޭ ޤަބޫލު

ނޑު އެ ގްރިޓީ ކޮމިޝައިންޓަ ގްރިޓީ ކޮމިޝަންެގ އްވެސް ހާލެްއގައި ޕޮލިސް އިންޓަނަށް ދިމާވާ އިޝޫޒް އަުޅގަ

ފަރާތުން އެކްސްކިުއެޒއް ދައްާކކަށެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ 

ނުޑމެން އަބަދުއް ެވސް ނުވެސް ނެތްަގއި ޭއެގ އެްއވެސް ފެސިލިޓީޒެ އަޅުަގނޑުމެން އަތު   ވެސް، އަބަދު  . އަުޅގަ

ތި ބޭފުުޅން ހައްދަވާދެްއވަްނވީތޯޭއ  ކަމުން ގެންދާ އެްއކަންތައް އެއީ ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރއާ ވާހަކަދައް 

އެޓްލީސްޓް އިންޑިޕެންޓެންޑް ފޮރެންސިކް ލެބެއް. މިހާރު މިސާލަކަށް މައްސަަލއެއް ދިމާެވގެން ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނ 

ކުރަންޖެހެނީ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ފޮެރންސިކް ލެބަށް. އެމީހުންގެ ަމއްސަލަ އަުޅަގނޑުމެން މި ރިލައި 

ނޑުމެން އަނެްއކާ އެ ތި ޓެސްޓް ކޮށްދޭށޭ ވެސް. ިވޗް ިއޒް ވެީރ މީހުން ކައިރީަގއި މި ބުނަނީ މީބަލަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ރިލައި ކޮށްލާނީ އެއަށް. ފޮރެންސިކް ލެބެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް  ޑިފިކަލްޓް އަސްލުަގއި. ކިހިެނއްތޯއޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަތަކު ނެތް ފެސިލިޓީޒެ ޭއތި އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް ބަލާަކށެއް ވެސް. ުނވަތަ ބޭރަށް  އްއެނޫން ތަނެއް. އަުޅގަ

ވަރަށް  ދު މިހެން ހުރިމަޤުޞަެވސް އަޅުަގނުޑގެ ެއއް  ފޮނުވަިއގެން ބަލާކަށެއް ވެސް. ދެން ނެގޭނީ އަނެއްކާ

ކުރަނީ މިާހރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންްސގެ އްތައް ހުރީމާ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުބައިވަރު ކަންތަ

ނޑަށް ހީވަނީ  އީ ތެރެއިން އެކަމެއްުނިވއޭ. މި ވަަނ  6100ތި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

ތަކެއް ހަދައިގެން، އެ ޮކމިޓީގައި ވެސް ައޅުަގނުޑ ެއއްކޮށްލަިއގެން ޮކމިޓީސްތައް އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހެދިއިރުގައި އޮފީ

ވަރަށް އިސް ރޯެލއް އަދާކުިރން މިކަހަލަ ލެބެއްގެ ކަންތަްއ ކުރެވޭތޯ. ެއކަމަކު ައސްލުަގއި މުއަްއސަސާތަކުން ެވްސ 

ނޑަްށ ހީވަީނ ޕޮލިސް އިން ކޮމިޝަނަށް ކަންނޭނގެ މިކަހަަލ  ގްރިޓީޓަ އެހާބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ޫނން. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ފަންޑްސް ނަމަވެސް  ލެބެއް ބޮޑަށް ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ. އެކަހަލަ ލެބެއް ނެތިްއޔާ މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ބޭނުންވޭ އަުޅަގނޑުމެން ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ެއ ެއއްޗެހި ފޮނުވަިއގެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ ެވސް ކުަރްނ 

ޅުަގނުޑގެ ެއއް އިންޓެންޝަން ެއއީ އެގޮތަްށ ހުރި ދަތިތައް ައސްލުަގިއ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ދެއްތޯ. އަ 

ނޑުމެންނަށް އަލިަމގެއް ހޯ  ބަލަިއގެން  ަތކަކީ ކޮަބއިތޯްއދަވައިެދއްވެން ހުރި އޭިރއާސްނަމަވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

 ކުރުން.އެގޮތަށް މަަސއްކަތް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ގެދާއިރާ އުތުރު މާފަންނު

ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާެބްއ އިނގޭތޯ، ޯވޓުލާލާ ތިއްބާ، ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރަށް ތިއްބާ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން 

ޓި އެންމެ މަތު ކުެރވުނީ. ފުލުހުން ފަހުން މުއައްސަސާިއން އެކަން ެނއްވި ކަމަށް ފުރަތަމަ އެ ވާހަކަ ތުހުއެ ހުއްޓު 

 އެުޅވީ. ކޮަބއިތޯ އެ ފުލުސް މީހާ؟ފުލުހެއްގެ ބޮލުަގއި އެކަން 
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ނޑަށް ކުަޑކޮށް  ނޑާ ކުރެްއީވމަ އަޅުގަ އަސްލު ތެދަށް ދަންނަވަންޏާ ތި ބޭފުޅާ ވަކިވަކި ކޭސަްސެގ ސުވާލު އަުޅގަ

ނޑު އެ  ަވން ތި ކޭސަސްތަުކގަެއއް. އްވެްސ ވަރަކަށް އިންވޯްލވެްއ ނުއުނދަޫގވޭ ޖަވާބުދޭން ވެސް. ބިކޯޒް އަުޅގަ

ނޑުެގ ބޭފުޅާގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުން ޖެނެ ދަންނަވަންޏާ ތި  ތެދަށް ނޑުގެ ެވސް އެބަ ހުރި. އަޅުގަ ރަލީ އަޅުގަ

ކުރެްއޭވ  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ތި ުސވާލުތަކުގެ ޖަވާެބއް ނުެއއް ނެތް. ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާނެ އެްކސެޕްޓް

ނޑަށް ޖަވާެބްއ ނޭރުވޭނެ ތި ސުވާލުތަަކކަްށ. ތި މައްސަލަިއގައި އެންމެ ފުލުހަކު އޯކޭ، އެންމެ  ލެވެލަށް އަުޅގަ

ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ިވޔަްސ އެކަމެއް ސާބިތު ވެއްިޖްއޔާ އޭނައާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް 

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ޕޮލިސް އިންޓަގްރިީޓ ކޮމިޝަނުްނ ންނަވާނެހެން އެނިގަވޑަިއގަ އަޅުަގނޑުމެން ދެކެން. ދެން

ްށ ވެސް ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަ ދުަވހާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ތަޙުޤީުޤތަކާ ގުިޅގެން 3މި  2،7،8ފެބްރުއަރީ 

ނަޑކަށް ނޭނ. ހުންނާނެ ވަރަށް ބައިވަުރ ޭކސަސް ފޮނުވާފަ ކަމެއް ކޯޓަށް ސް ގޭ ިކތައް ކޭޭއގެ ތެެރިއން އަުޅގަ

މާއްދާައކަށް ޙަވާލާ  ށް ނުބައިއް ޭކްސ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަެވސް އެ  ތެެރއިން ަގއިމު ގީކީ. ޭއގެގޮްސގެން ހިނ

ނޑުމެންނަށް އެދެއްވި  ިގފައި އޮތީ. ދެން ީމގައި ހަމަެއކަނި ޕޮލިސް އިންަޓގްރިީޓ ނގެން އަނބުރާ ފޮުނވާލިަކން އަުޅގަ

ނޑަށް  ްއތަކެއްކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތަ ނޑަށް ެވސް އަުޅގަ ހީވަނީ މުޅި ސިސްޓަމެޓިކަީލ ައސްލު ނެތްހެން އަޅުގަ

 ަގނޑަށް ހީވަނީ. ތެންކިއު. އިން ރަނގަުޅެވގެްނހެން ވާނީ އަޅުބައިވަރު ކަންަތއް މުޅި ސިްސޓަމްގެ ތެރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ

 ޕެންޑެންޓް ލެބެްއގެ ާވހަކަ ވަރަށް ގަަދއަށް ދެެކިވއްޖެ. ައޅުަގނޑަށް ލިބިަފއިާވ މަޢުލޫމާތު ކުށްކަމުަގއiިއިންޑ

ން ޓެސްޓް ގުިޅގެ ފައި އެބަޮއވޭ މަސްތުާވތަކެއްޗާވެސް ބަާޔންކޮށްއި ބެހޭ ޤާނޫނުގަ ނުވާނަމަ މި މަސްތުވާތަކެއްޗާ 

ކަމެއް އެއީ އެފަދަ  ޓަކައި ހަމަ އިންިޑޕެންޑެންޓް ލެބޯޓްރީއެއް ހުންނަންޖެހޭނޭ. ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ކުރުމަށް

ލިބިވަޑަިއގެންފި ކަމުގައި ވާނަމަ ކިހާވަރަކަށް މަސައްކަްތ  ޓް ހުރުން. ެއހެންވީމާ، މި މަޤާމުއިންޑިޕެންޑެން

މިހާރު ޓަކައި. އަުޅަގނޑު މިހެން މިދެންނެވީ  ލެބޯޓްރީއެއް ޤާއިުމކުރުމަށް ކުރަްއވާނަންތޯ އެފަދަ އިންިޑޕެންޑެންޓް

ޕޮލިހުން  ްސ އިނގިލި ިދއްކުރާ ކަމެއް އެއީ ވެ ފަރާތްތަކުން ކުރެވޭ މަތުނުޑ ބަެއއް މަްއސަލަތަކުަގއި ތުހުއަުޅގަވެސް 

 ށް އެ ޔޫިރން ޕޮޒިޓިްވ ނުވާ މީހުން ބައެއް މީހުންެގ މައްޗަްށ މަްއސަލަތައް ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ކުށްކުރާ މީހުންގޮތަ



  

 މުހިންމު ކަމެއް. ގެ ސަބަބުން އެބަ ފުރޮޅާލައޭ. އެހެންވީާމ، ޙަޤީޤަތުަގިއ ވަރަށްވެސް ހުންނަ ޒާތީ ކަންތަެކއް

ހާވަރަކަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކި .ވެސް މިހުންނަނީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ލެބޯޓްރީއި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަުކގަ 

ޓަަކއި. އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ މަޖިލީހުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ެއއޮތީ  ލެބޯޓްރީ ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަްއވާނަންތޯ އެ 

ަރކަށް މަަސއްކަތްޕުޅު ކުރަްއވާނަންތޯ އްަގއި ލިޔުން އެކަން. ެއހެންވީމާ، ކިހާވަހެން. އެީއ ޤާނޫނެއިކޮށްދީފަ

ނަމަވެސް އިންިޑޕެންޑެންޓް ލެބޯޓްރީ ޤާއިމު  ކުންން ނަމަވެސް އަދި އެެހން ގޮތަސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރ ކުަރްއވަިއގެ

 ޓަކައި.  ކުރުމަށް

 

 ފާޠިމަތު ސަރީރާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިއަޅުަގނޑަށް  ހާރު މިއޮތް ކުެރވުނު ހަމަ އެންމެ ބޮޑަކަށް ކުރާނަން. ެއއްކަމަކަށް ެއއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ެރކެހުރިހާ ވެްނ އެބައޮތް. ެއއީ އަޅުަގނަޑކީ ޕޮލިސް އިންޓަގްިރީޓ އިރު ކުރެވުނު ުސވާލުތަކުން އަުޅގަ

ނޑު ެއ  ނޑު އެ މަޤާމަށް ހިނގައްެޖއްޔާ އަުޅގަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ނޫނޭ ކިޔަިއގެން އުޅެވިދާނެ. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ނޑަކަށް އެހެން ުބނެވޭކަށް ނޯންނާނެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު  މަޤާމު ތި ގެ މަސަްއކަްތ ބޭފުޅުން ދެއްަވއިފިއްޔާ އަުޅގަ

ރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެްއ ކު ޓަކައި  ޓަކަިއ އަުޅަގނޑުެގ މަސަްއކަތަށް ަރއްޔިުތންގެ އިތުބާުރ ހޯދުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށް

 އަޅުަގނޑު ކުރާނަން. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުންގެ ޤާނޫނުގަިއ އެަބޮއވޭ ޗެއިން އޮފް ކޮމާންްޑ ދޭ އާދެ! ދެވަަނ ސުވާުލގެ ގޮުތން އަހާލަން ބޭނުންވަނީ ފުލު 

ރޫޓަކުން އަންނަ ގޮތަކަްށ. ެއްއގޮތަކީ ހޯމް މިނިސްޓަރު. އަެނއްގޮަތކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮިލސް. ނޫނީ ނޯމަލް ރޫޓް. 

އްޞަ ގޮތަކަށް ދެ ކަަމށް ޤަބޫލުކުފުޅު ކުރައްވަންތޯ. ދެން ޚާ މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ

ބޭފުޅުން  ޓަކައި އެ އްލުކުުރމަށްފުލުހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޙަ  ގޮތަކަށް ޗެއިން ކޮމާންޑް ައންނަ ހިނދުގައި

 ތޯ. ޖެހޭކަމަށް ދެކިވަޑަިއގަންނަވަނީ ކިހިނެއް ޢަމަލުކުރަން

 

 ފާޠިމަތު ސަރީރާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޑެއް އެކި ގޮތްޮގތަށް ބައިވަރު ލިންކްސް ހުެރގެން ދިއުމަކީ ހެލްދީކަމެްއ ކޮމާންއޮފް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޗެއިްނ 

ނޫން. ޗެއިން އެންޑް ިއޓްސް ނޮޓް ޗެއިން އޮފް ކޮމާންޑް ެއނީ މޯ. އެހެންވީމާ، އޭގެ އިތުރުން އަނެއްކާ ައޅުަގނޑަްށ 

ޕޮލިޓިކަލް  ޅުވިފައިއޮންނަނީ ދޮރެކޭ ހު ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަކީ ކޮންެމ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ައސްލުގައި އެ



  

ނޑަްށ ހީވަނީ ިއޞްލާޙުަޓކަ އިންފުލުއެންސް ަވިކވަކި ފުުލހުންގެ މައްޗަށް ފޯުރވުމަށް ހޭ ކަމެއްހެން ވާންޖެއި. އަުޅގަ

 ގައި. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މި ުސވާލު ގުޅިގެްނ ކޮށްލަން ބޭނުްނވަނީ އަ ،ޤަބޫލުފުޅު ކުރަްއވަންތޯ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި  ފަހު ުސވާލުއެންމެ ުޅގަ

ެއ ސުވާލާ ގުިޅގެްނ ދެއްވާ ަޖވާބަކާ ގުިޅގެން އިނގޭތޯ. ޤަބޫލުފުޅު ކުަރްއަވންތޯ ސްޓޭޓް ވަޔަލަންސް  ވެސް

 ކަމަށް؟  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް

 

 ފާޠިމަތު ސަރީރާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ވެސް ގައިމުމައެހެންނަ .ގޭ ދަންނަވާކަށް ންސް އެބައޮތޭ އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނވަޔަލަ ސްޓޭޓް ވަޔަލަންސް، ސްޓޭޓް 

 ެވސް. އި ވެސް ޕޮލިޓިކަލް އިންފުުލއެންސް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ޮއވޭ ހަމަ ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަނިޔާކުރުމެއް ނެތޭތޯ؟ ނުަވތަ އެްއވެސް ބުރޫޓަލިޓީެއއް  ތިދެންނެވީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން 

 

 ފާޠިމަތު ސަރީރާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ނޫން. ނޫން. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ހަމަ އޮވޭ. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ..ހެންވީމާ، ސްޓޭޓް.އެކުރާ ދައުލަތް. ލަތް ދެއްތޯ. ދައުލަތް ތަމްސީލުފުލުހުންނަކީ ދައު

 

 ފާޠިމަތު ސަރީރާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 އެހެންވީމާ، ެއސުވާުލގެ ޖަވާަބކީ އާެއކޭ ޮއެވއޭ. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނެއް ފުލުހުން ހަމައެކަނި، ޓަަކއި ނުވަތަ މިދެންނެވީ ފުލުުހން އެހެންވީމާ، ސްޭޓޓް ަވޔަލަްނސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް

ފުލުހުންގެ ެއހީތެރިކަން ފުލުހުން އެބަ މިބައެްއ ހާލަތްތަކުގަިއ  ނޫން. ބައެއްފަހަރު އަޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ



  

ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހެނީ  ެވސް އެއި ގެ އެހީތެރިކަން ވެސް. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގަ.އެފް ހޯއްދަވާ އެމް.އެން.ޑީ

ނޫން. އެހެންވީމާ،  ސާފެއް ށް ކަމެއްކްޓަލަ ޯކޑް އޮފް ކޮންޑަ ބޭފުޅުންގެ އަމިއް މަށް ނުވަތަ އެފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް ކަ

ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ދަންނަވާފާަނންތޯ ސްޓޭޓްަގއި މިހުންނަ މިލިޓަރީ ފޯސް ނުވަތަ ޕޮލިސް ފޯސް ބޭނުން ކުރުމުގައި 

ޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާ  ެއކަން ކޮންޓްރޯލް ުކރުމަށް، ސްޓޭޓް ވަޔަލަންސް އޮތްކަމަްށ ތި ދެންމެ ތިވިދާޅުވީ. އެެހންވީމާ

 ކަމެއް ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ.  0،6،3ނުވަތަ ގެންނަން ކުރަްއވާނެ ަކންތައްތަކެްއ، 

 

 ފާޠިމަތު ސަރީރާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ލިސް އިންޓަގްރިީޓ ޕޮ ދަ ސެންސް އިންވުމުގެ ތެރޭަގއި ިހމެނޭ ވޮޗް ޯޑގް ރުދަނާވުން. ވޮޗް ޯޑގް ހަރުދަނާވޮޗް ޯޑގްހަ

މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮސެސް  ކުރަންޖެހޭ ގްރިޓީ ކޮމިޝަން އެކޮމިޝަން ހަރުދަނާވާންޖެހޭ. ޕޮލިސް އިންޓަ 

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް، ޕޮިލސް އިންޓަ ވާންޖެހޭ. މޯލްޑިވްސްހަރުދަނާ

ޑެންޓްކޮށް ބަލާ ފިަޔވަުޅ ެއޅުމުގެ އަލްޓިމޭޓް އޮތޯރިީޓ ިހންގާ ކަންަތއްތައް އިންޑިޕެން އެ ސަރވިްސގެ ފަރާތުން 

ނުޑ ދެ އަސްލުަގއި ޕީ.އައި.ީސ އަށް ލިބެންޖެހޭ ނޑު ހަަމ  ކެނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ނުދެކެންކަމަށް އަޅުގަ އަުޅގަ

މަށް ކަ ބޮީޑެއއް. އެްއެވސް ބާރެއް ނެތް އަކީ ހަމަެއކަނި އިންވެސްިޓގޭޓިވް އޮނަސްޓީ ދަންނަވަންޏާ ޕީ.އައި.ސީ

ސްިޓގޭޝަނެްއ ޤީޤަތުގައި ނުާވކަމަކީ ތަރޯ އިންވެެވސް ޙަބޮީޑއަކަށް  ދެކެނީ. އަނެއްކާ އިންވެސްިޓގޭިޓވް އަޅުަގނޑު

ވެްސ  އް ައޅުަގނޑުމެން އަތަކު ނެތް. މީހުންނެއް ވެސް ނެތް. އިންެވސްޓިގޭިޓވް ނޮލެޖެއްކުރާނެ ފެސިލިޓީޒެ

 ބައި ޕްރޮފެޝަންބޭފުޅާއަކީ  ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ތިނވެސް އެ ނަށްބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަކު ެނތް. ތި

ކިަޔވައިޭދއިރުަގއި  މެ ކައިރިއަށް ެދވޭ ިހސާބު. ލޯއެން ަގނޑުމެންނަށް އިންވެސްިޓގޭަޝނާލޯޔަރެއް. ލޯޔަރުންނަކީ އަޅު 

ނޫން ދެއްތޯ ކިޔަވައިދޭ  ޙަޤީޤަތުގައި އިްނވެސްިޓގޭޓް ކުރުމެއް ނޫން ކިޔަަވއިދެނީކީ. ބައެއް ކޮންޓެންޓް އެެއއް

އެ ސްކިލް ެއ  އަކީ މުޅިން އެހެން ިޑސިޕްލިންގެއއް. ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެްއޗަކީ. އިންވެސްިޓގޭޝަްނސް

ނޑު .ީސ ތެރެއަްށ އަންނަންޖެހޭ. އެީއ ެއއްކަންތަ އައިޓީސް ޕީ.ނޮލެޖް އެ ެއކްސްޕަ  އް. ދެްނ ދެވަނަ ކަމަށް އަުޅގަ

ރުމަތްތެރިޮކށް ހިތާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ. ހަރުދަނާ ޤާޫނނާއި ަގާވއިދަށް ޙު ރވިްސއަކީދެކެނީ މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަ

އެމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔަވޅު އެޅެންޖެހޭ. އެމީހުންގެ ަމއްޗަށް ހިންގާ ަބިއވަރު އުޫސލުތަކަކާއި ަގވާއިދުތަަކކާިއ 

ލިކްސް ހުރި އެްއޗެހި ސާކޮށް ހަދާފަިއ ޮކންފްދިރާ ަބލައިހުރިާހ އެްއޗެހި އަޅުަގނޑުމެން އެ އޮތުމުގެ ބަދަުލގައި 

ާވގޮތަށް ލިެޔވިފަިއ ހުރި އެްއޗިްއސަކީ ކޮބައިތޯ ބަާލފައި ެއއެްއޗެހި އިޞްލާުޙ ުކރަންޖެހޭ ދެވަނަ ކަމަކަށް. އޯވަްލއަޕް

ނުޑ ދެކެނީ ޕޮލިޓިކަލް އިންފުލުެއންސުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ ްށ ރވިސް ހަމަ ެއއްކޮ ތިންވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެ ވާްނޖެހޭ.ހަމަ އެއްކޮށް އިންޑިޕެންޑެންޓް ވާންޖެހޭ. އިންޑިޕެންޑެންޓް  ީކ ކޭގޮުތަގއި މިހާރު އެއޮތް ސިސްޓަމައަޅުގަ

ޕޮލިޓިކަލް އެ ްއޔާ އޮތް ސަރުކާަރކުން ބޭނުންވެއްޖެ ަވގުތެްއަގއި  ވެސް އޮތް ސިްސަޓމަކީ ހަމަ އެ އަބަދު



  

ށް ނޫްނ. އެކަމަކު ފޯރުވޭ ގޮތަ ެއއް ވެސް ރުވެއެކޭ ނޫން. ފޯރުވާނެއެކޭއޮތީ. ފޯ އިންފުލުއެންސް ފޯރުވޭ ގޮތަްށ އެ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އިޫޝއެއް. ަރއްޔިތުްނގެ ިއތުބާރު  ކަމެއް. ނެ ވެސް ެގއްލޭ އޮތުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އަދި ފުރުޞަަތކަށް އެބަ އެިދވަޑަ 

 އަރުވާނަން.

 

 މަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްކަ

ވެސް ސުވާެލއް ދަންަނވާލިން. ދެން އެ ުސވާލަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޖަވާބު އި ކުީރގަައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔ. 

ނޑު ދެން ދަން ދެއްވާފައި ވަނީ ނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ސިާޔސީ ނުފޫޒާ ބެހޭގޮތުން ވެސް. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަެދްއކިއްޖެ. ވާހަކަ ދައްކަން ޖެިހއްޖެ. ޤާނޫނުގައި ިމއޮންނަނީ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުެގ 

ކުރާީނ ބައްޓަން ްއ ނުފޯރާގޮަތށް އެކަން ދަށުގައި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް ޮއންނަ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ދެްނ ސިޔާީސ ނުފޫޒެ

 ކޮން ބީދައަކުންތޯ؟ 

 

 ފާޠިމަތު ސަރީރާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ްޓ ނަގއި ހަމަ ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށްހެން ޕޮލިސް ސަރވިސް ރިޕޯއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދުނިޔޭެގ ވަރަށް ގިނަ ތަންތާ

ގައި އިޝޫ އުޅެނީ. ގެ ައސްލު އިޝޫ އުޅެނީ. ިއޝޫ އުޅެނީ މީހުންގެ އިންޓަްގރިޓީނކަންނޭ ނޫން އަކުކުރަނީ. އެ 

ރަކަށް ެވސް. ހޯމް މިނިސްޓަ އޯކޭ ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ެވވިދާނެ ވަރަށް ިވޔާނުދާ ބޭފުޅަކަށް

ޭކގޮުތގައި މީހުންެގ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ހަމަ އަިލފެއްހެން ދެތަށް ހުންނަ މީހަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދެ

ވުރެ ައޅުަގނޑުމެްނ ގައި ސިސްޓަްމގައި ހުރި އިޝޫޒަށްވާންޖެހޭނީ. އަސްލުޟަމީރު ރަނގަޅު ހުރި އިޝޫޒް މީހުންގެ

އަޅުގނޑުމެްނގެ ސިުކނީޑަގއި ހުރި ިއޝޫުޒގެ ސަބަުބންހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ މި ދިމާވާ އިޝޫޒުަތއް 

ހޫރިއްޔާ މި ވިދާޅުވަނީ އޯޭކ މިސާލަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް ގާތު ރައީސުލްޖުމް .މިދިމާވަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށް އަްނގާށޭ މިވެިނކަމެއް ުކރާށޭ. އެތާނަގއި އެހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވިދާުޅެވވެންވާެނ 

ންނަ ދާނީ އެހެންވެްއޖެއްޔާ ގެއަށޭ. ެއވަރުެގ ނޫނެކޭ، ތިއީ ޤާނޫނާ ޚިލާުފކަމެކޭ ތިމަންނައަކަށް ުނވާނޭ. ތިމަ

މީހުން ތިބެންޖެހޭނީ. އަދި އަމުދުން ޕޮލިސް ސަރވިސް ހެޑް ކުރަން ޖެހޭނީ އެވަރުގެ މީހުން. އެީއ  ރިހުގްރިޓީ އިންޓަ

 އްލަކީ. ތެންިކއު. ދެޭކގޮުތގައި ހަމަ އަލްޓިމޭޓް ޙަ އަޅުަގނޑު

 



  

 މަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްކަ

ދަްށެވގެން  ސުމައަތުގްރިީޓގެ ުނވަތަ ެއ ޯއގަނަިއޒޭޝަެނއްެގ އި ވެސް އިންޓަ ގަ ޝުކުރިއްާޔ. ކޮންމެ ޯއގަނައިޭޒޝަނެއް

އްތަަކކީ ކޮރަޕްޝަާނއި އަދި ޑިްސއޮނަސްޓީ. އޭެގ އިތުރަްށ ނާ ކަންތަދިއުމުގަިއ އެންމެ ާޢއްމުކޮްށ މީހުން މިބު

ވާނީ ކޮން ކަންތައްަތކެއްތޯ. ގްރިޓީ ފެއިިލއަރެގ ރިސްކް މީަގއި ހިމަނުއް ޕޮިލސް އިންޓަ ، ގްރިޓީ ެފއިލިއަރއިންޓަ

ނުޑ އެތާނގެ ކަންތައްތަްއ ވަރަށް ކައިރިން ބައްަލވާ ދެިކަވޑަިއަގންނަވާފައިާވ ބޭފުޅެްއގެ ހައިިސއްޔަތު ން އަދި އަުޅގަ

 ެޗއް ގޮތުން ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ ރިސާރރީރާ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާއިުރަގއި މިދާއިރާއާ ބެހޭހީކުރާގޮތުން ސަ

ންވީމާ، ރާއްޭޖގެ ޕޮލިސް އިންަޓގްރިޓީ، ޕޮލިްސގެ އިންޓަގްރިީޓގެ ރިސްްކ، އިންަޓގްރިީޓ . އެހެކުަރއްވާފަ ވެސް ވާނީ

 ތޯ؟ މަނުއްވާނެ ކަންތައްަތކަކީ ކޮަބއިގައި ހި ދަށަށް ދިއުމުގެ ރިސްކު 

 

 ފާޠިމަތު ސަރީރާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 6އެއީ ހަމަ ޕޮލިޓިކަލް ިއންފުލުއެންސް. ނަންބަރ  0. ނަންބަރ އިނގޭތޯ . ޕޮލިޓިކަލް އިންފުލުއެންސ0ްނަންބަރ 

އަޅުަގނޑު ެދކެނީ ވަރަްށ ަޔންގް އޭްޖގައި ކުދީން ރެކްޫރޓް ކުރެވެނީ މޯލްިޑވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށް. ދެްނ 

ން ރެކްރޫޓް ކުރެިވގެން ދިަޔ އަހަުރގެ ކުދި 02،07ހަމަ  މިހާރު އެ އުމުރު ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް ޮގސްފައި އޮަތސް

ޕްލަސް. ެއީއ  66އަހަރު.  66ވަސްވަެރއް ދިޔަ. މިހާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ ދު

 ވަރަށް ަޅ އުމުރެްއ. އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ޅަުއމުރުގައި ރެކްރޫްޓ ކުރުމުގެ އިޝޫެއއް ނެތް. ެއކަމަކު ވަރަށް

ިއ ބޮޑެތި ޤާނޫނުތަކުން ބޮޑެތި ބާރުތަކާއި ެއއްޗެހި ދީފައި އަާސސީންނާރެކްރޫޓްކޮށްފައި ޔުނިފޯމެއް ައޅުވާފައި ޤާނޫނު

ވެސް  ެއއް ނުދެވޭ. މިހާރުނަކަށް ރަނގަޅަކަށް ޓްެރއިނިންގ. ފުލުހުންހުން ރަނގަޅަްށ ޓްރެއިން ކޮށްފަނެރެންވާނީ އެމީ

ވެްސ ޔުނިފޯމް ތި ބޭފުޅުންނާ ދިމާވާނެ ަމގުމަތިން ެދވިފަިއ ނެތް ކިތަންމެ ފުލުހުންނެއް  ބޭސިކް ޓްރެއިނިްނގ

ވަރަށް ގިނަ ކުދިްނ  ބޭނުންވޭ އެކަމަުކ ހަމަ ޓްރެއިނިންގ ނުދެވި ތިބި ވެސް ްޓރެއިނިންގ ންއެކުދި އަޅަިއގެން.

ނޑު ެދކޭ ގޮުތަގއި. ދެން އަނެއްކަަމކީ އަސްުލގަިއ އެބަތިބި. ެއއީ ވަރަށް ޮބުޑ ރިސްކް ފެކްޓަރއެއް އަުޅގަ

 ނެތް. އެ ކަެމއް ވާހަކަ ކޮންމެހެން މިތާ ދައްކާނެ އިލްވެފަިއ ޮއތްފެދެން ަގނޑުމެްނގެ ސްކޫލް ިސސްޓަމް އަޅު

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރިގަރަސް ވަރަށް ވަުރގަދަ ސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިއަްނނަ ކުދިސި ން މިއަންނަނީ އަޅުގަ

ން ނެގިގެން ނުވާނެހެން. ސްކްރީނިންގ ޕްރޮސީޖަރެއްއގެ ތެރެއިން ނޫނީ ސެކިއުރިޓީ ފޯސަސްއަށް މީހު

ދައިގެން ނުވާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ރިޓީއަކަށް ބަލަިއގެްނ ނޫނީ ކުދިން ވައްބީން ހަމަ ޓޮޕް ޕްރިއޮގްރިޓީން ންޓައި

ނޑު އަންޑަސްޓޭްނޑްވޭ. މިހެން ހީވަނީ. ހަމަ މަގުމަތިން  ކަންމައްޗެްއަގއި ގިަނވެފައި ހުންނަ ކުއްޖާ، އޯކޭ އަުޅގަ

ވެްސ ކަިއގެން ޮބއެގެން އުެޅވޭެނ ގޮތެްއ ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ ށް އައެުކއްޖާއަށް ވެސް ޖޮބެްއ ޭދންވާނެ. ެއ ުކއްޖާ

ްސ. އެއީ އެމީހުންނަކީ ވަރަްށ ދައުލަތުން. އެކަމަކު ދެޓް ޝުޑް ނޮޓް ބީ ވިތް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި



  

ނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ަވރަށް މުހި ުޑ ރިސްެކްއ ބޮއެއީ ންމު ޒިންމާތަކެއް އަދާުކރަންޖެހޭ ބައެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެން މިއުޅޭ ުއޅުން. އެ ެއތަނަށް ވައްދަިއގެން  ޓޮމް ޑިކް އެންޑް ހެރީކޮްނމެ ނެގޭ އެޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ިއ ގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި މި މުޖުތަމަޢުކަމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގަ ދެން އޮތް ވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ  އެްއޗަކީ ކޯްއޗެއް މިިކޔާ  ިލއުޒްއަސްލު މޯރަލް ވެ ނޑުމެން މީހުންނަކަށް ިކޔަެއއް ނުދެވޭ. އަުޅގަ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު ޔުނިފޯހީވަނީ ފުލުހު ނުޑގެ ން މިސާލަކަށް އަޅުގަ މް އަޅަިއގެން ހުއްޓާ ތީގެން ބޭފުޅަކު އަުޅަގނޑާ ދިމާލަށް އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުޖެހޭނެ އެ ލެވެލަކު ބައްަޕއާ ދިމާލަްށ ހަމަ އެްއޗެހި ވިދާުޅވެދާނެ. އެކަމަ އިއާ މަންމަ ށް ެވއްޓޭކަށް. އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ. މެއް އަޅަިއެގން މިހުންނަނީ ކީއްެވގެންކަްނ އަޅުަގނޑަށް ކޮންމެވެސް ީމހަކު ކިޔައިދޭން އަޅުަގނޑު ޔުނިފޯ

ނޑު ޔުނިފޯ ނުޑ ހުންނަންޖެހޭނީ ތިއެއީ އަުޅގަ  ގްރައުންްޑަގއޭ މާމަތީގައޭ. މާ ހައި  ބޭފުޅުންނަށްވުރެ މް އެީޅމަ އަުޅގަ

ނޑު ބުނެގެން ނުވާނެ ކަލޭގެ ށް ގޮްސގެން ނުވާނެ. މަގެ މިވެނި އެްއޗެކޭ. އެ ލެވެލަވެސް މަން ހުންނަންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

އެބަޖެހޭހެން. ތި ސުވާުލކުރެްއވީމަ  ބޮޑަްށ ރަނގަުޅކުރެވެންއެކަހަލަ ކަންަތއްތަެކއް އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ ވަރަްށ 

 ަގނޑު އޮްނނާނެ ހަމަ ޓްރެއިނިންގައޅު .ވެސް އެކު ދަންނަވާލަން އެބައޮތް ވާަހކަެއއްއަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ އުފަލާ

ިދވެހިރާްއޖޭގެ ހަމަ ހުރިހާ ޕޮލިސް  6100ޓް ކޮށްގެން ރޮގްރާމެއް ެވސް ޑިަޒއިންކޮްށފަ. އަޅުަގނޑުމެން އޭތި ސްޓާ ޕް

ނަސް ޕްރޮގްރާމްސް، ދެޓްްސ ރތޯ. ެއެވއާއިނގޭ ހިންގިންސްޓޭޝަނަކަށް ގޮސް ހުރިހާ ޕޮލިހުންނަށް އެ ޓްރެއިނިންގ 

ނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ ކޮންޓިނުއެ ހަމަ ނޮޓް އިވެން ކްލޯސް ޓު އެޑިުކއޭޓް އިޓް.  އެޑިުކއޭޓް.ނޮޓް  އަސްކޮްށ އަުޅގަ

އެ ރިަމއިންޑާެއއް އެމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭހެން. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސެގ އަބަދާ އަބަދު އަބަދާ އަބަދު 

ނޑަށް ހީވަނީ.  ގއްޞަކޮށް އެ ޓްރެިއނިންތެރެއިން ޚާ  ހަމަ ދެވެންޖެހޭހެން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިންތިއަށް ފުރުޞަތު އަުރވަން.

 

 ތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމް މާފަންނު

ރަސްމީ ނިންމުމެއް މި ކޯނީ  ވާލަން ބޭނުންވަނީޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ފަހު ސުވާލެއް ގޮތުން ދަންނަ

ޓްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮްށފައިވޭ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިންގި ރިޕޯޓް އިނގޭތޯ. ކޯނީ ރިޕޯ

ހުރިހާ  ޖަރީމާތައް، އަދި މިކަމަށް ެއޑްރެސްކުރުމަށް ދައުލަތަށް ޮގވާލާފަިއވޭ. ހަމަ އެާއއެުކަގިއ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ގައި ހިނގާ ދިޔަ ކަންތައްތަްއ ފެބްރުއަރީ  8ފެބްރުއަރީ،  7ރާއްޖޭަގއި  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މި

ނޑުމެން ލޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުްށެވރިކޮށްފަ އެބަހުރި . ދެން އަދި އެއިން ފަރާތެއް ކުށްވެިރކުރާކަށް ނުެވސްޖެހޭނެ އަޅުގަ

ވެްސ މިީއ މިއަދު އެޓަރީނ ޖެނެރަލް  ންަތއްތައް މިހިރަ ފޮޓޯތަކަްށ ެއަކނި ބައްލަވާެލއްވީމަކުރިމަތީގަިއ ހިނގާދިޔަ ކަ



  

ފެްއ ވެސް އިންޞާ ގެނެސްފައި ހުރި ކަންތައްތައް. މިއިން ހަމަ އެއްަކމަކަށްައޅުަގނުޑމެން ޓަކައި  ދައްކާލުމަށް

ގްރިޓީ . ދެން ކިހިނެއްތޯ ޕޮލިސް އިންޓަވެސް ށްކަމަކަ ވެސް އިނޭގތޯ ލިބިފައެއް ނެތް. ހަމަ އެއް މިއަދާ ހަމައަކަށް

ކޮމިޝަނަށް ވަޑަިއގަތުމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ މިކަން ޗޭންޖްކޮށް ދެއްވާނަންތޯ؟ ކޮން ޔަޤީންކަމެއްތޯ 

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ހަމަ ކޮމްޕްލީޓް ޑުމެންނަށް އޮއަޅުަގނ ޑޯްނ އިނގޭތޯ. ކޮން އިމްޕިއުނިޓީތީ. މިާހރު އަުޅގަ

ތަކެއް ކޮްނޑޯންކޮށްގެން ަވރަށް އުފަލުން ބަޔަކު ހަމަ ތިބެ ޒިންމާދާރު ބޭބޭފުޅުން އެޓްރޮސިީޓސްގެން މިހުރިހާ ށްކޮ

ނ ތިއްބަވާތަން. ަޑކަށް ނުފެނޭ. ިމއިން ެއއްކަަމކާ މެދު ސަލާމުވެ ވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭބޭފުޅުން ތިއްަބވާތަްނ އަުޅގަ

ލަިއސެންސެްއ ދެވިފައި މިކަން ކުރުމަށް.  މަ ދެންވާެނޮގތަކީ ެއއޮތީށް ައއީއެހެންވެގެްނ އިމްޕިއުނިީޓ މަރުޙަލާއަ

މި އަދަުބ ކުިރއަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރެއް. މިކަންޗޭންޖް ުކރައްވާނަންތޯ.  އިގެންޝައުޤުވެިރވާ މީހުން މިކަމާ

ސަސާތަްއ ބޭބޭފުޅުންގެ ކިބައި އެ މުއައައް  ދެއްވާ މި މިހިރަ މިހިރަ ކަންތައްތަކަށް އަދަބުދެއްވާނަންތޯ 

މިކަން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދައުލަތުން ހިމާޔަތްކުރައްވާ މިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަން ހޯއްަދވައިެދއްވާނަންތޯ 

ރޑް ެޓރަރިޒަމްގެ ޢަމަ ލުތައް ނުހިންގުމަށް އެ ޔަޤީންކަްނ ޢަލީ ވިދާޅުވީ ފަދައިން ސްޓޭޓް ސްޕޮންސަ

 ެދއްވާނަންތޯ. ހޯއްދަވައި

 

 ރާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ފާޠިމަތު ސަރީ

ނޑުމެންނަށް ދިޔަީއ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން 2،7،8ފެބްރުއަރީ  ވަރަށް ގިނަ ފުލުހުންގެ ހަމަ ަގއި ފެނިެގން އަޅުގަ

ދިޔައީ ޖިނާޢީ ކުށް. ދެން އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަމަ ފެނިގެން ފަރާތުން 

ނޑުެމންނަށް ފެނުނު. ދެން އޭގެ ކޮންމެ ދިވެއްަސކު ވެސް  ޤަޫބލުކުރާނެ ކަމެއް ޖިނާޢީ ކުށްުކރެވިގެން ދިޔަތަން އަުޅގަ

ވަރަށް ގިަނ ކަންތައްަތއް ިމ ޕޮލިސް އިންަޓގްރިޓީ ކޮިމޝަންގެ އިްނވެސްިޓގޭޝަންްސގެ ތެރޭަގއި ސާބިެތއްނުވޭ. 

ނުޑ ވެްސ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. ޕީ.ޖީ އެކަމަކު ސާބިުތވީ ކަންަތއްަތއް ެވސް ހަމަ ފިޔަވަޅު ޭނިޅ ހުރިކަން އަ ުޅގަ

އޮފީހުގައި ެވސް އެ މައްސަަލތައް އަދި ވެސް އެ ހުރީ. ވެރީ ސޭޑްލީ އަސްލުގައި ޕީ.ައިއ.ސީއަށް ކޯޓާ ހަމައަށް މި 

ދެވެނީ ހަމަ ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް. ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ހަމައަށް މައްސަަލ ފޮނުވީމާ 

ޖެނެރަލްެގ ިއޚްތިޔާރުަގއި މި އޮންނަނީ އޭތި ކޯޓަށް ފޮނުވާނެތޯ ނޫންތޯ، ނޫނީ އެްއޗެއް މަުދވާނެޯތ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ބޭފުޅާައށް ފެނިވަޑަިއގަތީމަ. ދެން  ފޮނުއްވަން އެ ފޮނުއްވަީނ،ނޫންތޯ ހަމަތޯ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ބައްަލވާ ހައްދަވާަފއި 

އި ނޭނގޭ އެގްެޒކްޓްލީ ކޮން ކޭްސއެއް ކިހާ ހިސާބެއްގައި ކަމެްއ އެހެރެ ކޭސެސްތައް އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ

ނޑަށް ޕޮލިްސ  ނޑުެގ އޭރިޔާ ނުވީމަ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ އޮތީކީ ތެދަށް ދަންނަވަންޏާ އިނގޭތޯ. ބިކޯސް އަުޅގަ

ކަްށ މިހާރު އްޔާ އަޅުަގނޑަށް އެްކސެސްެވވޭެނ އެ ޭކސައްތަކަމަށް ދެވިއްޖެ  އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ެމންބަރު

 އި ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައި ހުރީޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިަޝނުން ބަލާފައި ހުރި މައްސަލަތައް ހުރި ހިސާބާ



  

ކޮންކޮން ކޭސަސްަތކެއްތޯ. ީކއްެވގެންތޯ އެ އެްއޗިހި ނުހިންގާ ހުރިއްޔާ. މިސާަލކަށް ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އެ ެއއްޗިިހ 

މަޖިލިސް. ދެން އޮްތ ސްޓެޕަކާ ހަމައަށް ވެްސ  ގައިދެން އޮތް ސްޓެޕަކީ އަސްލު ކުރިއަށް ނުގެންަދވާ ކަމަށް ަވންޏާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ބޮޑު ނަމެއް ކިޔާ ބޮޑު މުއައްސަާސއެްއ ނޫން ޕޮލިސް އިންޓަ ދާން. އަޅުގަ

ނުވީމާ ދެން އޭތި އެހިސާބުން ން މައްސަަލ ބަލާފައި ޕީ.އައި.ސީން ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮޕީ.ައއި.ސީ އޮވެމެ

ނޫނޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބުނެޭވ  ގްރިޓީ ކޮިމޝަނަކީ ެއއްވެސް ަބެއއްޕޮލިސް އިންޓަ ނިމުނީމަ އަސްލުގައި އެ ބުެނވެނީ 

ނޑު ައސްލުަގިއ ހަމަ މަސައްކަތްކުރާނަން  އެްއޗަކީ ެއއީ. އެއީ އަުޅަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 .އި ބަލަން. ތެންިކއު ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ވެފަ ރި ކޭސަސްމިހާރު ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނަށް ފުރުޞަެތްއ ޢަީލ ޙުސަ އިން އެބަ އަދި ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެންނަމަވެސްސަ ޢަލީ ޙު ،އިތުރު

. ސަރީރާގެ ިއންޓަވިުއގައި ވަރަށް ގިނަ އެރުވުުމގެ ކުރިން ައޅުަގނޑު އެބައޮތް ުސވާލެއް އިނގޭތޯ. ސަރީރާ ދެއްތޯ

ކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކުަރްއވަިއފި. ވަރަށް ޝަޢުޤުވެިރވާ ވަަރށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ފާަހަގކުރަްއވައިފި. އެއީ މިކަމަށް 

ގެ ނިޔަތް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މެންބަރަކަށް ވަަޑއިގެންެނވުމު ވާހަކަައކީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް މިހާރު މެންބަރެއް

އޮތްއިުރގައި ފާހަަގކުރަްއވައިިފ ދެން މިސާލަކަށް ޕޮލިހުންގެ ޓްރެއިނިންގ ވެސް ކަުމނުދާ ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ. 

ފިކުރު ެއއީ ެވސް ވަރަްށ  ޕޮލިހުން ރެކްރޫޓްކުރުވޭ ގޮްތ ކަމަކުނުދޭ. މިނިސްޓަރުގެ މި ހުންނަންޖެހޭ ވިސްނުމާއި

ލަތްތައް ވެސް ާރއްޖޭަގއި ނެތީ. ވެސް ނުެފންނަ ކަމަށް. ދެން ވަޞީ ޖެ. އެ ފިކުރުމު އެއްޗެއް ކަމަށް ވިދާުޅވެއްމުހިން

އެހެން ގޮސް އަެނއްކޮޅުން މައްސަލަތައް ބައްަލވާފައި ްޕރޮސެކިއުްޓކުރަްއވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެްސ 

ކަލޭމެން ތިއީ ހައްޕުޑޭ. އެކަހަލަ ގްރިޓީ ކޮމިޝަަނކީ ކީއްކުރާ ބަެއއްހޭ. ނީ އެންމެ ފަހުން ޕޮލިސް އިންޓަވިދާޅުވަ

ރެސްޓިން. އިންޓް ފެންވަރެްއގައި ވަރަށް ތަފާތު ޕިކްާޗއެއް މި ފެނިގެން ދަނީ. ެއތާ މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުަޅުކ ވަރަށް

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ހުރިހާ ކައްތައްތަެކއް ދިރާސާކުރެވި ބެއްެލިވގެން މި

ވުުމގަިއ އްލުކުެރއްމި ހުރިހާ މައްސަަލތަކެއް ޙަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ވަަޑއިގަތުުމގެ ިވސްނުން އޮްތއިުރގައި ދެން 

ގްރިީޓ ކޮމިޝަން ރަނގަޅުކޮށް ޕޮލިހުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ވިސްނުން މިހާރު ތި އޮތް ނޫނިއްޔާ ޕޮލިސް އިންޓަ

 އްވާ ތަަޞއްވުަރީކ ކޮބައިތޯ. ޓަކަިއ މި ގެންގުޅު  ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ފާޠިމަތު ސަރީރާ

ގްރިީޓ ކޮިމޝަނާއި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއާ އޮންނަ ގުޅުން އިންޓަ އެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ޕޮލިސް

ނޑުމެން ުފލު ހަކަށް ކިޔަސް ފުލުހުްނ ތަންކޮޅެއް ޮބޑުވާންޖެހޭހެން. މިހާރު މިސާލަކަށް އިންވެސްިޓގޭޝަނަކަށް އަުޅގަ



  

. ފުރަތަމަ ދޮރުން ވަންނައިރު ވެސް އެމީހުން ތިބޭނީ ރުޅި އައިސްފަ. ހަމަ ރުޅި ވެސް ައއިސްފަ. ބިރުގަނެފަތިބޭނީ 

ނޑަށް ހީ ގްިރީޓ ވަނީ ފުލުހުންނާއި ޕޮލިސް އިންޓަ އަބަދު ދަމަނިއްޔޭ އަބަދު ދަމަނިއްޔޭ ބުނާނީ. އޭގެ ބަދަުލގަިއ އަުޅގަ

ރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން ވެސް ބޮުޑވާންވީ ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭަގއި ކޮމިޝަނާ ދޭތެ

އޮތް ުގޅުން ވެސް ބޮުޑވާްނވީ. މި ނެޓްވޯްކ ތަންކޮެޅއް ބޮަޑށް ހަރުދަނާވާންވީހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ދެން ހޯމް 

ނޑުމެން ލެޓް ޑައުންކުަރއްވާ ބޭފުޅަކަްށ މިނިސްޓަރަކީ ވެސް އަބަދު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ޕުޓް ަޑއު ންކުރާ އަުޅގަ

ހޯމް މިނިސްޓަރާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ތަންކޮެޅއް  އިގްރިޓީ ކޮިމޝަނާއިންޓަ ނުވާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ޕޮލިސް

ީޓ ގްރިލިސް އިންޓަ އްޔާ. އަސްުލަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ކޮންމެހެން ޕޮބޭްއިވއްޖެ ހަރުދަނާ ގުޅުންތަކެއް 

ނޑު ރުމެއް ޫނންކަން. ޕޮލިސް އިންޓަކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަކީ ކޮންމެހެން ބަޔަކު ކުށްވެރިކު ގްރިީޓ ކޮމިޝަންގެ މައިގަ

ބޭނުމަކީ އަސްލު މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް ހަރުަދނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ެއ ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން 

އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ ވެސް ަރއްޔިތުްނ ސަރވިްސެގ  އެންޝުއަރކުރުން. މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން. ރަްއޔިުތން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަހަަލ މެންޓަލިޓީއެއް ައޅުަގނުޑމެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ނޑު ހަމަ ދެކޭގޮތުން ހަމަ ނެޓްވޯކް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެވެއާނަްސ  ސަރވިްސއަށް އަސްުލގައި ެގންނަންޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ މީހުން ޖެނެރަލީ އެހެން އިންސާނުން ދެކެ މިއަްށވުރެން  ކުރުމާއި ގުޅުން ރަނގަުޅކުރުމާއި،ބިލްޑް އަުޅގަ

ނޑަށް  ބޮޑަށް ލޯބިވާ އެމީހުންނަކީ ެވސް ރަނގަޅު މީހުން ކަމަށް ދެކޭ ބަޔަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑަށް  ނޑަށް ީހވަނީ ޕޮލިސް ހީވަނީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. އަހީވަނީ މެންޓަލިޓީ ޗޭންޖަކަށްހެން އަޅުގަ ުޅގަ

 ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ވެްސ އޭަގއި ތަނުގެ ނިސްބަތުންކުެރވޭނެ މަސައްކަތްަތކެއް ހުންނާނެހެން. އެބަހުރިހެން. އިންޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ހުރިހާ ޚައްޞާސީ ކަންތައްތަެކއް މި ހުރި ވަނަ ުސވާލަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި 6

ކުން ރި ހުރިހާ ދިމާލަވާހަކަައކީ ޕޮލިހުންނާ ގުޅިަފިއ މި ޕޮލިހާ ދޭތެރޭގައި މީހުންގެ ވިސްނުން ރަނގަުޅކުރުމަށް މި ހު

ތޯ. ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ވަރަށް ގިނަ ކަިސޔާރު ކަންތައްތަެކއް ހުރި ވާހަކަތާ އެ ފާހަގަކުރެްއވީ ދެއް

ޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވަރަްށ އްއެހެންވީމާ، ެއއްެވސް ވަރަކަްށ އިތުބާރު އެބައޮތްތޯ ވަަޑއިގެްނނެވި

ދެން ތަކުރާރުކުރާކަްށ  ންތަން މިސާލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަްއވާ މިނިސްޓަރު ވެސް،ގިނަ ބޮޑެތި ތަ

 ށް އަނެްއހެން ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ ހާ ކަމެއް އެހެން ހުރިއިރުަގިއ މި ހަމަ ކުރުކުރުކޮނެތިން މި ލިސްޓެއް. އެ ހުރި

ވެދެވަަޑިއގަންނަވަން ތަނަކަށް ތި ރަނގަޅުކުރެްއވޭނެ ކަމަްށ މިހާ ހާޖާނު ބޮޑު ހަމަ މީއިތުބާރު އެބައޮތްތޯ 

 ވިސްނާއިުރގަިއ.

 



  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ފާޠިމަތު ސަރީރާ

ހާޖާނު ބޮޑުތަނެކޭ، މިތަނަށް ވަދެގެން އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ ކިޔާަފއި ޯވްކ  އީަގއި ޯއކޭ މިއަޅުަގނޑު ެދކޭގޮތު 

ނުޑެގ  ބެކް، ވޯްކައއުޓްކުެރއްވުމަކީ ސޮލިއުޝަނެއް ނޫން. އެތަނަށް ވަދެ އެކަން ކުރެވޭތޯ މަަސއްކަތްކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދެކެނީ. ނޑަށް ުނކު މޯރަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެްއ ކަމަށް އަުޅގަ  ރެވިދާނެ. ދެޓްސް އޯކޭ. އެކަަމކުއަުޅގަ

އަުޅަގނުޑ  އޮީތ ފެއިިލއަރނޫންތޯ. އެކަމަކު އަޅުަގނުޑ ެއ މަސައްކަްތުކރަން ވެސް ނޫޅުްނ ެއ ހިސާބުން އެ

ނޑަށް ކުެރވުުނ  ނުޑ މަސަްއކަތްކޮށްފީމޭ، އަުޅގަ ނޑަްށ ވެްސ އެނގޭނެ ޯއޭކ އަުޅގަ މަސައްކަތްކޮްށގެން ނުވީމަ އަުޅގަ

ނޑު މަސައްކަްތކުރާނަން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ. ކަމެ  އް ކުެރވިއްެޖއޭ. ދެން ނުީވމާ ނުވީތާއޭ. ެއގޮތުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުާވނަން.  ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޟާއަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުވީމަ ފުރުޞަތު ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ހީމްިއބްރާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑު ހަމަ ދެންމެ ފަހުން ތި ވިދާޅުވި އެއްަޗކާ ުގޅުވާަލއިގެން.  ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ފުރަތަމަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ލަތެއްަގއި ދެން ޢަމަލުކުރައްވާނީ ކިހިނެއްތޯ. ތި ވިދާޅުވ ގޮތަށް ނުވެއްިޖއްޔާ ދެން ނުވިއްޔޭ. އެހެން ވެއްޖެ ހާ

އްޔަންކުރަނީ. އަަހރަށް މި ޢަ 5ތިއްބަވަނީ. ދެން ބޭފުުޅން  5ބޭފުޅުން، ޖުމުލަ  2އިުމ ވެްސ އެހެންވީމާ، ގަ

ޓަަކއި ިތ ވިދާުޅވި ބަިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް އެބަހުރި. އެ ކަްނކަން  އެހެންވީމާ، ސަރީރާ އެ ކަންަކން ރަނގަޅުކުރުމަށް

  ވީ. ދެން ހައްދަވަނީ ކިހިނެްއތޯ؟ނު ޓަކައި މަަސއްަކތްކުރަްއވަިއގެން ވެސް ގޮެތއް ރަނގަޅުރުމަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ފާޠިމަތު ސަރީރާ

ގޮތެއް ދެއްޯތ. އެއް ގޮަތކީ ޤަބޫލުކޮށްގެން ހުރުން، އާ އޯކޭ މިކަމެއް  6މަސައްކަތްކޮްށގެން ނުވީމަ ދެން އޮންނަނީ 

ޕްކޮށްލާފައި ެގއަށްދިއުން. އަނުވާނެއޭ. ދެން ސަރެންޑަރކޮށްގެން ހުރުން ދެއްތޯ. ދެން އޮތް ގޮތަކީ އޯކޭ ގިވް 

އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި ައުޅނޑަކީ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ަތންތަނަށް ޗޭންޖަސް ގެނެްއަސ ހުރި މީހެއް އިނގޭޯތ. 

ނަޑކީ ހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު  އަޅުަގނޑު ކުރިން ޕްރަިއވެްޓ ސެކްޓަރަގއި ވެސް މަސަްއކަތްކުރިއިރު ވެސް އަުޅގަ

ނަޑީކ އެީޗވްމަންޓްސްގެ ގޮތުަގއި އަ  ނެޑއް ޤަބޫލެއްނުކުރަން އަުޅގަ ނޑު ދެކޭ ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. އަޅުގަ ޅުގަ

ޓޯޓަލް ފެއިލިާއއަކަްށ ދާނެ މީހެއް ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހިްތވަނީ ައޅުަގނޑަށް ކޮންެމވެސް ކަހަަލ 

ހުރިހާ އެންމެންގެ މެންޓާލިޓީެއްއ  ައޅުަގނޑަށް މި މުިޅ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ،ބަދަލުތަކެއް ގެެނވޭނެވޭ. ޯއކޭ

ބަދަލުނުކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު ވެސް މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސަިވސްގެ މިސާލަކަށް ތިން ހަތަރުހާސް ފުލުހުންގެ ތެރެއިްނ 



  

ނުޑ ތި  ކޮންމެވެސް ބަަޔކަށް ޗޭންޖެއް ގެނެވުނަސް ެއއީ ހަމަ ރަނަގޅު މިންވަރެއް  ނޑު ދެކެނީ. އަުޅގަ  ކަމެްއ އަުޅގަ

ނޑު ޕޮލިސް އިންޓަކަށް ޕްރޮމިސްއެއްނުކުބޭފުޅުންނަ ގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް އަންނަ ރާނަން އަޅުގަ

ނޑު އެ ޕްރޮމިސްއެއްުނކުރާނަން. ދެޓް ސް ދުވަހުން ފެށިގެން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާއެއް ނުފެންނާނެއެކޭ. އަުޅގަ

ނޑަަކށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޕް އަޅުަގނޑު ތި ނޮޓް ޕްރެކްޓިކަލް. އެކަމަކު ރޮމިސްކުރާނަން އަޅުގަ

ނޑެއް ައތްއުރާލަިއގެނެއް ނުއެ މަސައްކަތެއް ހަމަ ތެދުވެރިކަާމއެކު ކުރާނަމޭ. އަ އަްޕކޮށްލާފައެްއ އް ހުންނާނަމޭ. ގިވްުޅގަ

 އް ދާނަމޭ. މަސައްކަްތކުރާނަމޭ. ނުއެ

 

 ން:ވާހަކަެދއްެކވު ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ނޑު ހަނދާން  6106ވާންގޮތުން އަޅުަގނޑު އަހާލާހިތް އޮތީ. ޕީ.ޖީގެ ވާހަކަ ދެންނެވީމަ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަޅުގަ

ާވކުރުމާއި ނުކުރުމަކީ ެއީއ އޮވޭ ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުއްާޔއެްއގައި ވެސް އެބަ އަހަރު ނިންމި ޤަޟި

ވީމާ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާނުކުރަން ނިންމެވީމާ ބާރެކޭ. އެހެން ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހިފާ ޤަޟާއީޕް

ކުރާކަްށ އެކަމަކީ ބައި އޮފް ރިިވއު ޖުޑިޝަލް ކޯޓުން ރިިވއުކޮށްފަިއ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކަްށ ނޭނގޭނެ ދަޢުވާ

 ފައިވަނީ.ލަތުަގއި ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުކުރަްއވަްނ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުަރްއވަން ނިންމާވެސް. އެހެްނވީމާ، މި ހާ
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އޮީތ ފުގެ އެންމެ މަތީ ބަސް ސްޕރީމް ކޯޓުން އެކުށްކަމުގައިުނވަންޏާ ޢަދުލުއިންޞާއަޅުަގނުޑގެ މަޢުލޫމާތު 

ން ްގރިޓީ ކޮމިޝަނުން ވެސް ަމއްސަލަެއއް ފޮނުވީމާ ޕްރޮެސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުވިދާޅުވެފަ. ޕޮލިސް އިންޓަ

ހުރި މައްސަލަތަކާއި ޭއގެ ކުރިން ެވްސ  ރުވަރީ ހައެއް ހަތެއް ައށަކާ ގުޅުންޚާއްޞަކޮށް މި ފެބް މިހާތަނަށް

ޫނން ހުރީކީ. ރިޖެކްޓްކުެރއްވީމަ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފޮނުވާފައި ހުރި މައްސަލަަތއް ވެސް ރިޖެކްްޓކުރަްއވާފަެއއް

ނޑަށް ހީވަނީ ޕޮލިސް ކްޓްުނކުރަްއވާ އޮތް ކަމަްށވަންޏާ އަ ރިޖެ ކަމެއް ުނުކރެއްވޭނެ. އެކަމަކު އެައކާ ގުޭޅގޮތުން ޅުގަ

ިއގެން ކުރިއަށްދާން ޕުޝްކުރަން. ޓީ އެަބއޮތްހެން އަދިވެްސ އޭިތ ެއކަމާގްރިީޓ ކޮމިޝަންެގ ެރސްޕޮންސިބިލިއިންޓަ

ޓްނުކުރައްވާ ހުރި ރިޖެކްޓްކުރެްއވީމާ ދެން މިސާލަކަށް ޕީ.އައި.ީސއަށް ކުެރޭވނެ ކަމެއް ނެތިދާނެ. އެކަމަކު ރިޖެކް

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. ހަމަ ރިޖެކްޓްނުކުރައްވާ ޕްރޮެސކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ހުިރ  ކޭސަސްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ކޭސަސް ެއއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހކަދެްއެކވުން:



  

ެއއް ުސވާލަށް  އޮތީމަ އަޅުަގނޑު އިތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެއް ުސވާލަްށ އެދިަވޑަިއގެންފަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ވީހާ ެވސް ކުރުކޮށް ަވގުތު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ތެރޭގައި ވަރަށް ބަިއވަރު  ުރ ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި. ައދި މި ތިޔަ ކޮމިޝަންވަޝުކުރިއްާޔ. ވަރަށް ބައި 

ވި ުހރި ވާހަކަ ވެސް އަދި އެކަުމގެ ވަޞީލަތްތައް ނެތް ވާހަަކ ވެސް ވަރަށް ަބއިވަުރ މަސައްކަތްތަެކއް ނުކުރެ 

ދައްކަަވއިފި. އަދި ެއ ކަންަތއްތަކަީކ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްަތކެއް ގުިޅގެން ކުެރވޭނެ މަަސއްކަތްތަެކއް ކަމަށް ވެްސ 

ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ. ސަރުކާރުގެ ދައުެރއް އޮްތ  ވިދާޅުެވއްޖެ. އަދި އެ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް އޮްތ ކަމަށް

ކަމަށް ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ. ައދި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވަރަްށ ގިނަ މި ދަޢުވާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ބައެއް ތިބި 

. އްލުކުރެވޭީނ މި ހުރިހާ ކަމެއްެވގެން ަކމަށް ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެވިދާުޅެވއްޖެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ޙަ ކަމަށް ވެްސ 

ކިާހދުވަހެއް ވަންދެންތޯ ނުެވ  ،ސުވާލަކީ ކަމަނާ މި މަސައްަކތްކުރެްއވުމުަގއި މިކަން ނުވެ ދާދިއުން ކިހާ ދުވަހެއްތޯ

ލަތުަގއި ކުރަްއވާނީ. އެ ހާކަމަށް ބައްލަވާނީ. ކިހާ ުދަވހެއްވީމަތޯ ނުވި ކަމަށް ބައްަލވާނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލު

އިންނަވާނީތޯ ނޫނީ ދޫކޮްށލައްވާނީތޯ ނޫނިްއޔާ މިކަން ުނވި ކަމަށް ދެން މި ބެލުނީ  ،މިކަން ނުވި ކަމަށް ބައްަލވާަފއި

މިހާރު ވެސް އެނިގވަަޑއިގެްނފައި ހުރި ކަންތަެކއް އެބަހުއްޓޭ. އެ ކަންަތއްތައް ުނެވއްޖެ ކަމުަގިއވާނަމަ ދެން 

 ކިހިނެއްތޯ ހައްދަވާނީ. 
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ނުޑ ޤަބޫލުކުރާނީ ޕްރޮގްރެސް އެްއވެސް ވަރަ  ނޑަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ ކަށް ޕްރޮގްރެްސ ލިބޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭނީ އޯޭކ  ނޑައެިޅެގން ނޫނެކޭ ނުކުރާނަމޭ ބަޔަކު ހަމަ އެހެން ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ ވާކަމަށް. ެއކަމަކު ކަ

ނޑު ކަމަށް. އެހި އަޅުަގނޑަށް ދެން ކުރެވޭނެ ަކމެއް ނެތް ސާބުން އަޅުަގނޑު ދެން ދާންޖެހޭނީ ގެއަށް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫެލއްނުކުރަން ދައުދެކެނީ ޤާނޫނީ ގޮތުްނ  ،ލަުތގެ މުސާރަ ޙަާލލުވާ ކަމަކަްށ ައޅުަގނޑާ ަޙާވލުކޮށްފައި. އަުޅގަ

ނޑަށް ނުކުެރވޭ ކަމަ  ނޑު އެާތ އެްއޗިހިތަކެއް ިލޔެފައި ަޙވާލުކޮށްފައި ހުންނަ މަސައްކަތްތަެކއް އަުޅގަ ށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑު ކޮްށގެންާވނެ ކަމެއް ނޑު ޟަކަމަކަށް ހުރުމަކީ އަޅުގަ އްނޫން އެީއކީެއއް. ިމ މީރު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެ. އަުޅގަ

ނޑު މި އެކަމަކު ނޑު ހަމަ ޕްރޮމިސްއެއް ނުކުރާނަން  ބޭފުާޅެގ ސުވާލަށް ެވސް ޖަވާބު ދެްނނެވި އަުޅގަ ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑު  ބޭފުޅުްނ ތި ބޭނުންފުޅުވާ އަދި އަުޅަގނޑު ހާ ތިއަޅުަގނުޑ ހުރި ވެސް ިމ އެދޭ ހުރިހާ ޗޭންޖަސްތަކެްއ އަުޅގަ

ނުޑ ޕް ައޅުަގނޑު ހަމަ  ރޮމިސްއެއްނުކުރާނަން. އެކަމަކުގެންނާނެ ކަމަކަށް ގެނެވޭެނ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ ކުރެވުނު އެންމެهللا މަސައްކަތްކުރާނަން  ނުޑ  ިއރާދާކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ މަތީ މިންވަރަކަށް އަުޅގަ



  

ނޑު  މަސައްކަތްކުރާނަން. ތި ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑއިގަންަނާވނެ އަޅުަގނޑު މަސަްއކަްތކުރާ ތަން. އަުޅގަ

ނޑު ގެންެނވޭެނތާ، ގެނެސް ެއއްެސވޭނެތާ.  މަސައްކަތްނުކުރަންޏާ ތި  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުުރ ސުވާެލއް ވެސް އެްއެވސް މެންބަރެއްެގ ނެތް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ މިހާހިސާބުން  އާދެ!

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާހިާސބުން މި އިންޓަވިއު ނިމުނީަކމަށް މި ބަލަނީ. ތެންކިއޫ.

ޙަބާއެއް ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ކޮމިޓީއަްށ ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ަވރަށް ހޫނު މަރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޑުމެން މި ދަންނަވާލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ތި ގްިރޓީ ކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅުން ޕޮލިސް އިންޓަ ބޭފުޅާއަށް އަުޅގަ

 ދުއާ ފަރުހާ، ގެ ނަންފުޅު އެބައޮތް. އެހެންވީމާބޭފުޅާ ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެރޭަގއި ތި

ވެސް  މެންބަރުން ފަރުހާދުއާވެސް ައޅުަގނޑުމެން މި ޮކމިޓީން ނިންމާފައި މިއޮތީ ދިރާސާކުރުމުަގއި ކޮމިޓީެގ 

އް ކަންކަްނ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ބައެ އި ކުރިއަށް ެގންދާ ގޮތަށް،ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ވާހަކަަދއްކާލާ ހަދާފަ

ވަރަށް  ،ެވސް ުކޑަޮކށް ަވގުތު، މިދަންނަާވލީ މިއަދު. އެހެންވީމާ  އަުޅަގނޑުމެން، ސާފުކޮށްލާ ހަދާފަ. އެހެންވީމާ 

ނޑު ތިފަރާތަށް ފުރަތަަމ ، ޖެ ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާގިނަ ަވގުތު ހޭދަކޮށްލެިވއް ަވގުތު ިދގުނުކޮށް އަުޅގަ

ނުޑ  ފުޅެއް އަމިއްލަ ތަޢާރުފުަގއި ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާފުރުޞަތު އަރުވަން ެއއްެވސް ވާހަކަ އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 ހުޅުވާލަން. 

 

 މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނަޑކީ އަްއޑު އާދެ! ނޑަށް ކިޔަނީ ުމޙައްމަދު ފަރުހާދު. އަޅުގަ ނޑު އަތޮޅު މީދޫއަށް ުއފަން މީހެއް.  އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑު ތަޢުލީމު ަގއި މާލެ ކިޔަވަން ައއިސް ފާއިތުވީ ފަންސަވީހަަކށް އަހަރު މި އުޅުނީ މާލ0988ޭ ގައި. އަުޅގަ

ސިލުކޮށްފައި މިވަނީ ސިާޔސީ ދާއިރާއިން. ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސުން ޑިގްރީ އަދި މާސްޓަރސް ހަދާފައި މިވަނީ. ހާ

ނޑު ަމސައްކަތްކުރަމުން ައއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވުޒާާރގައި. ފާިއތުވި  ވަރަކަށް އަހަރު  09ދެން މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނޑު މިވަގުތު ބޭނުންވީ ޤައުމުގެ ޕޮލިސީ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ ގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ައއިސްފަިއ ދެން އަޅުގަ

ލެވެލްަގއި މަސަްއކަތްތަެކއް ުކރަން. އެކަީށގެންވާ މަަސއްކަެތއް ޤައުމަށް ކޮށްދޭން. ެއގޮުތން ކެރިއަރއަށް ބަދަލެްއ 

އަތޮޅު މީދޫ ާދއިރާައށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެނެސް މަޖިލީހަށް އަޅުަގނުޑ ކުރިމަތިލީ އެންމެ ފަހުގެ އަްއޑު

ރޮޒައިނާާއއި ވެސް ކުރިމަތިެލއްވި. ދެން މިފަހަރު އެކަމަށް އަޅުަގނޑު ކުރިމަތިލައި ެއހެންނަމަވެސް ނުހޮވި މި 

ނޑު ކުރިމަތިލީ. ދެން މިވަގުތު ހަމަ ސަރުކާރުގެ  ދިޔައީ. ދެން އިންޑިޕެންޑެންޓް މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

 ކަީށގެންވާ ޚިދުމަތެއް ކުރުަމށް މިކަމަށް ކުރިމަތިލީ. އެ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ، އެހެންވީމާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ސުވާލެްއ  ންބަރުންނަށް ފަރުހާދުއާއަުޅގަ

ނޑު މެންބަރުން އެދިވަަޑއި، ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެހެންވީމާ އޮތިްއޔާ އެ ގަންަނވަމުންދާ ތަރުތީބަކުން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންާދނަން. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް އަޅުަގނުޑ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ވެސް ކުރާ އެްއ  ކޮށް ތަފާތު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާނުކުރާންވެގެން އިތުރު ުސވާލުތަެކއް ނު އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަފާތު

ނޑު ކަމަށް ބެލެވެީނ. އެހެންެވގެން އަ ސުވާލެއް ކުރަން ބޭނުންވަނީ. އެއީ އެހެންނޫނީ ތަންކޮޅެްއ ތަފާތުވެދާނެ ުޅގަ

ވަރަށް ިގނަ ދުވަސްތަެކއް ވަންދެްނ  ކުރާ އެއް ުސވާލެޭކ ކުރާނީ. އާދެ!ވެްސ ހަމަ  ހިތަށްއެރީ އެންމެންނާ

ޚިދުމަތްތަކެއް ކުަރއްވާަފއި އަދި މީގެ އިތުރުން ތަންކޮެޅއް ިމނިވަންކަމާއި އެީކަގއި މަސަްއަކތްޕުޅު ކުރެްއވުމަށް ަޓކަިއ 

ކޮމިަޝނަކަށް ތި ކުރިމަތިލެއްވީ ެމންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި. ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން،  ،މިހާރު ކޮމިޓީއަކަށް

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި މި މަޤާމަށް ތި ރަ  އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނުވަތަ އަުޅގަ

ނުޑގެ  މަ ޢަމަލުކުރައްވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ބޭފުޅާ އަޅުަގނޑުމެން ހޮވަްނވީ ކީްއެވގެންތޯ އަދި ހޮަވިއފިނަ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ކުރި އެްއ ސުވާލެއް. ތަފާތެއް ުނކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަ . މިއީ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާސުވާލަކީ  ޅުގަ

 

 މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނަޑކީ ުކރިން ން ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައި މިހިރީ. ވެސް ދެންނެވިހެ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑު ފާއިުތވި ތަޖުރިބާއާ، ،އެހެންވީމާ އުޭކޝަނާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފައި ދިވެހި ދައުލަތަށް މިދެންނެވީ ެއޑި އަުޅގަ

ޕެންޑެންްޓ އެކަީށގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ުކރެވިދާނެކަމަށް ބަލާފައި މިކަމަށް ކުރިމަތިލީ. ދެން އެގޮތުން މިއީ އިންޑި

ނޑުމެންގެކޮމިޝަނެއް. އެ މުހިން ޑިމޮކްރަީސ  މުކަން އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭތީ ޤަުއމު މިވަގުތު ހަމަ އަދިވެސް ައޅުގަ

ތު އިސްކޮށްގެން އްަޞކޮށް އެބަޖެހޭ ޤައުީމ މަޞްލަޙަެއކަީށގެން، މިނިވަން މުައއްސަސާަތއް ޚާ، ވަރަށް ޅަ. އެހެްނވީމާ

ްއޗަށް. ހަމަޖެހުމާއި، ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންދަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސްތަޤްބަލު ވެސް ބިާނވެފައި އޮތީ ެއކަމުގެ މަ

ލަޙަތު މަސަްއކަތް ވީހާވެސް ަޤއުމީ މަޞް އެގޮތުން އެ، ކުުރމުގެ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ ސްލަޙަތު އިޤައުމީ މަޞް

މު މުއައްސަސާއެއް އަދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ ހައްޓައިގެން މިފަދަ މުހިންއިސްކޮްށގެން ޤައުުމގެ ހަމަޖެހުން ދަމަ

ފުލުހުންގެ ކަންތައްތައް ޯއވަރީސކުރާ ، ދާއިރާއަކީ ޤައުމުގެ ވަރަށް މުހިންމު ދާއިރާެއއް. އެހެންވީމާފުލުހުންގެ 



  

ލަޙަތު ކުރިއަށް ނެރެގެން ކަންކަން ކުިރއަށް ެވސް އިންޞާފުވެިރކަމާއިެއކު ޤައުމީ މަޞް ބޮޑީއެްއ ޮއވެފައި އެ ވީހާ

ނޑު  ގެންދިއުމަކީ ކިހާ މުހިއްމު ނޑު އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެން އެކަން އަުޅގަ ކަމެއްކަން އަޅުަގނޑަށް އިނގޭީތ އަޅުގަ

 ރަން ބޭނުންވަނީ ޤައުމަށް ޓަކައި، ިދވެހި ދައުލަތަށް ޓަަކއި، ކުރިމަގަށް ޓަަކއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ. އެހެންެވ. ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 :އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން

ތޯ. މީގެ ތެރެއިން ޕޮލިސް އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ، ފަރުހާދު ބައިވަރު އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޮމިޝަންސް އެބަ ހުރޭ ދެއް

 މިކަމަށް މި އިންޓްރަސްޓް ހުރީ ކީްއވެގެންތޯ؟  ސިލެްކޓްކުރެްއވީ ީކއްެވގެންތޯ؟ ގްރިޓީ ކޮމިޝަންއިންޓަ

 

 މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ން އައި މީހެއް. ަގނޑު ިމވަގުތު ދައުލަތުގެ މިހާތަނަށް އަުޅަގނޑަކީ ހަމަ ސަުރކާރަށް ިޚދުމަތްކުރަމުައޅު އާދެ!

ނޑިފައި މިހިރީ މަސައްކަތް ޚިދުމަތްކުރުން.   އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު މިވަގުތު ހަމަ ދިވެހި ަދއުަލތުން މެދުކެ

ނޑު ކުރިމަތިލީ ދިވެހި ދައުލަަތށް އެކަށީގެްނވާ ޚިދުމަތެއް އެއްކޮށް އަޅުގަ  ލިބުނީ މިވަގުތު ިއޢުލާންކުރުމާފުރުޞަތު 

ނޑަކީ ިސޔާސީ ާދއިރާއިްނ  ކުރުމަށް. ަވކި މިނިވަްނ މުައއްސަާސއެއް ާޚއްަޞކޮށް އަިދ ވަކިްނ ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

ނޑަށް އިނގޭ މިކަުމގެ މުހިންމުކަން. ޤައުމީ މަޞްކިަޔވާފައި ހުރި މީހެއްވީމަ ައޅު  ޖެހޭ ކަންކަން. ކުރަންލަޙަތު އިސްގަ

ފުލުހުން ކުރާ ކަންތައްތައް ބަލާނެ އެކަީށގެންާވ ބޮޑީއެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. އެއީ ހަމަ މިދެންނެވިހެން ، އެހެންވީމާ

ލަޙަތު އިސްކޮށް އެްއވެސް ވަކި ނުފޫެޒއް ނެތި އެފަރާތްތައް ހަމަހަމަ ންކަން ރަނގަޅުކުަރން. ޤައުމީ މަޞްޤައުމުގެ ކަ

ނޑަްށ ިވސްނޭ.  ަދއުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރަމުން ގެންދާކަން އެ ޔަޤީްނކުރަންޖެހޭ ކަމެއްަކންގޮތެްއގަިއ ދިވެހި  އަުޅގަ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރތީ ކުރިމަތިލީ އިނގޭތޯ.  ެއގޮތުން ައޅުަގނޑަށް އެ މަސަްއކަތް ކުެރވިދާނެ، އެހެންވީމާ

 

 ެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއް

މިހާރު އޮތް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާއި ދޭތެރޭަގއި ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަަޑއިގަންަނވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކުރެވުނު 

  ތައްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟އިމްޕްރޫވްކުރަންޏާމުން ކުރަން ފެންނަ ކަން ތައް ރަނގަޅުކަމަށްޯތ ފެންނަނީ؟މަސައްކަތް

 

 މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

އެކްެޓއް ވަކިން ޕޮލިްސ  ެވސް އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ބަިއވަރު ކަންަތއްތައް. ޕޮލިސް ަގނޑަްށ ފެނޭ މިހާރުއަޅު

ގްރިޓީ ކޮމިޝަން އެކްެޓއް ވެސް ވަކިން އޮންނަން ެއބަޖެހޭ. އެއީ ވީހާވެސް މިނިަވންކަން ގެނައުމުގެ ގޮތުން. އިންޓަ

ުކރަން އެބަޖެހޭ. ވަރަށް އާަދިއގެ ކަންަތއްތަކެްއ މިހާރު އަދި ހަމަ ގަާވއިދު ވެސް މިހާރަށްވުރެ ސްޓްރީމްލައިން

ލަޙަތު ވީހާވެސް ބޮޑަށް އިސްކޮށް ޕޮލިުހންގެ ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ތެޭރަގއި މި ހިމެނެނީ. ޤައުމީ މަޞްގަާވއިދުގެ 

ބާވަުތެގ މިވަގުތު ޕޮލިސް ބްރައިބް، ޮކރަޕްޝަން، މިސްކޮންޑަކްޓް ައދި ޖަސްޓިސްއިން ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ކަންތައް މި

ނުޑ ، އް ނެތް ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންީވމާކަންކަން މެންޝަން ކުރެވިފައެ  އެއީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަައޅާފަ. އާދެ! ލަޙަތު އިސްކަންދޭންޖެހޭން. ެއގޮތުން އެބަހުރި ޤަުއމީ މަޞްދެކެ މިހާރު ވަަރްށ  ވަކި ާދއިރާތަކެްއ ކަ

ންތައްތަކުގައި ގަާވއިދުން ހަމަ އެބަ މޮނިޓަރކުރަންޖެހޭ ޓްރެފިކް ވައިލޭަޝން ކަހަލަ ކަ އާދަިއގެ ގޮތަކަށް މިހާރު

ނަޑއެޅިފަިއ ަވކިން އެނގެން އޮންނަން. އަދި ަވިކ ވެސް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޝަންގެ މުހިން މު ދައުރު އެބަޖެހޭ ކަ

ެވސް  މަ މި މުއައްަސސާ ވީހާޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ އަްނނަން ވެސް އެބަޖެހޭ. ެއީއ މުސްތަޤްބަލުގަިއ ހަ

ލަޙަތު ކުރިއަށް ނެރެެގން ގެންދެވޭނެ ގޮެތއް ހެދުމަށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ ވަިކ ނިވަންކަމާއި ެއއްކޮށް ަޤއުމީ މަޞްމި

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އޮންނަ ަގާވއިދު ވެްސ މީގެ ތެރޭގައި އެބަޖެހޭ ، ން. އެހެންވީމާޤާނޫނެއް ވެސް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ިމއޮންނަ ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެްއ އަންނަން 

ނޑުަތއް އޭގެ ތެރެއިން ރިފްލެކްޓްވާ ގޮތަށް ަގވާއިދު ެވސް ހަމަ އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ވަރަށް އާދަިއގެކޮށް ކަމަށް  މިންގަ

އިޞްލާުޙތަކެއް އެބަޖެހޭ އަންނަްނ ، ނޑަށް ިމވަގުތު އަުޅަގނޑު ބަލާލި ބަލާލުމުން ފެންނަނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަ 

 ގަާވއިދަށް ވެސް އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢަލީ ޙުސައިނަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ އަޅުަގނޑު ުސވާލުކޮށްލުމުގެ ކުރިން އިހަށް މި ވަނަވަ ރުން ނޭނގޭ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ތި ބޭފުޅާ މުޙައްމަދު ފަރުހާދުގެ ސީ.ީވއިން ޕޮލިޓިކަލް  ސުވާލުކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ކަލީ އައި . ކިހިނެއްތޯ ސިަފކުރަްއވަނީ ޕޮލިޓިފް އާޓްސް މާސްޓަރްސ ހައްދަވާފަސައިންސް މިއޮންނަނީ ބެޗްަލރ އޮ

ލޯސަފީއެއްޯތ މީން ހައު ޑޫ ޔޫ ޑިސްކްަރިއބް ޔޯ ސެލްފް. ކޮން ގޮތަކަްށތޯ ލީނިއޭޖް ކޮން ކަހަލަ ކޮްނ ޕޮލިޓިކަލް ފި

  ޕޮލިޓިކަލް ފިލޯސަފީން ބަލާއިރު؟ކޮން ިސާޔސީ ވިސްނުމަކީ ކޮަބއިތޯ  ޤަބޫލުކުރައްވަނީ؟

 



  

 މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ އަބަދު  !ޔޫ. އާދެތެންކް  ވެސް ސޮސައިީޓއަކީ ޗޭންޖްަވމުން ދާންޖެހޭނީ. އަންނަ  އަޅުގަ

ބީ ޗޭންޖްޑް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ،  ޑިވަލޮޕްމަންޓްސްތަާކއިެއކު ޮސސައިޓީ ޗޭންޖްވާންޖެހޭނެ. ދަ ރިފޯމްސް ހޭޒް ޓު

ނޑުމެންގެ ަދރިންނަށް ޓަކޮންމެ ޤައުމީ މަޞް ނޑުމެން އަމިއްލައަްށ ލަޙަތަށް ޓަކައި އަުޅގަ ކައި މާދަމާގެ އަޅުގަ

، ސް އެަބޖެހޭ ވިސްނަން. އެހެންވީމާއެކަންޏެއް ނޫން މިއަދު ވިްސނަން މި ޖެހެނީކީ. އަޅުަގނުޑމެންގެ ދަރިންނަށް ވެ

މިޤައުމުގެ ކަންކަން އެމީހުންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ފަހިވެގެންދާނެ ގޮެތއް ަމގުފަހިވެފައި ހަމަ މިއަދުން 

، ހަވެެގންދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާމިއަދަށް ވެސް އޮތުމަކީ ެއއީ މާދަމާ އެ ދަރިންނަށް ވެސް އެތައް ބޮޑު ލުެއއް ފަސޭ

ނުޑ  އެގޮތުން ބަާލއިރު އެ ޕޮލިިޓަކލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެންނަން ރިފޯމްސްތައް އަބަދު ެވސް ެގންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އަބަދުނިވަންކަމާ އެއްކޮށް އިޞްހަމަ މިޤަބޫލުކުރަނީ އެގޮތަށް. ައޅުަގނޑު  ވެސް ތާއީދުކުރަން  ލާޙަށް އަުޅގަ

 ޕޮލިޓިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިނގޭތޯ. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ތަށް އެ ކޮންކޮްނ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް ލިބަރަލް އެހެންނޫނީ ކޮންޒަރވޭިޓވް ނޫނިއްޔާމުން ލެފްޓް އެގޮ

  ުހންނަވަނީ ޕޮލިޓިކަލް ވިސްނުްނ؟ކޮން ޕޮޒިޝަނެްއގައިތޯ ތި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ފަރުހާދު

ނޑު އެެހންނަމަވެސް، ނުދަންނަވާނަން އޭގެ ތަފާތު ފިލޯސަފީތައް  ނޑު މި ދެންނެވީ. ޭއގައި އަުޅގަ އެވާހަކަ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުމަީކ ، ފީތަކެއް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާގެ ތަފާތު ފިލޯސަލިބަރަލް އެހެން ދަންނަވައިފިްއޔާ އޭ 

މި މޮޑަރޭޓް ގޮތްތަކެއް ، އް. މޮޑަރޭޓް ގޮތެއް. އެހެްނީވމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ ރާއްޖޭގެ މިއޮތީ ހަމަ ރަނގަޅު ނިޒާމެ

ޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް، މޮޑަރޭްޓ ފިލޯސަފީއަކަށް އަ

ނޑުމެން އަބަދު ވެސް ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް، އޭތި ސޮަސއިޓީ ބޭނުންވާ ޗޭންޖަސްތައް ގެނެވެންޖެހޭނެ. ބަޓް އަޅުގަ

 އިސްލާމިކް ޕްރިންސިޕަލްސްތަްއ އޭަގއި ރަްއކާތެރިކޮށް ދަމަހަްއޓަންޖެހޭނެ. 

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްއިން ިކަޔވާ ވިދާުޅވެފައި އޮތީމަ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކޮމިޔުނިަޒމްގައި ޚާއްަޞކޮށް ކާރލް 

އެމީުހންގެ ކްލާސް ބޭސް ނުވަަތ ، ންހެރަންޓްލީ ރައިޓޭ. އެހެންވީމާމާކްސް މި ޤަބޫލުކުރަނީ ހިއުމަންބީންގްސް އާއި އި

ވަތަ އެމީހުންގެ ަކންޑިޝަންސް ނުވަތަ އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން މިހުންނަ ކްލާސް ބޭސް ސޮަސއިީޓަގއި ނު



  

ތަފާތުކުރުންތައް ނުވަތަ އެމީހުންނަށް ރިސޯސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނޭ މި މުޖުތަމަޢުގެ އެވިލް ނުވަތަ ނުބައި ގޯސް 

ސްާއ ލިސް ފޯީރއާއި ިމ ރާއްޖޭގެ ޕޮގެން މިދަނީ. ޤަބޫލުފުޅު، ކިހިނެއްތޯ މިާއއި ިމ މާކްސްގެ ތިޔަފެތުރި

  އަޅާިކޔުްއވާއިރު ކިހިނެއްތޯ ެދކެވަަޑިއގަންނަވަނީ؟

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރުހާދު 

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން.  އަޅުަގނޑު ެދކޭ ހިތެއް ނުވޭ އެހެން ވާތަނެއް. ޕޮލިސް ޯފސް، މާކްްސގެ ފިލޯސަފީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުަގނުޑ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުން ވެސް ެއގޮ ތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ އިސްލާމީ ސަޤަބޫލުކު ޤާފަތުގެ މަްއަޗށް މިހިރަ ޕްރިންސިޕަލްސްތަކުގެ މަްއޗަށް ިއވޯލްވިްނގ ރަނީ އަުޅގަ

ނސޮސައިީޓއެއް އިޞްލާޙުތަާކިއ އެްއކޮށް ޕޮލިސް ވެސް ކުިރއަށް ގެންދާކަމަށް އަ ، ޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ފިލޯަސފީއެއް ނޫން އިނގޭތޯ ާމކްސް. އެހެންނަމަވެްސ،  ނޑު އެާހ، ައޅުގަ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ނައްތާލެވިދާނެ އެހެން ގޮތްގޮތް ވެސް އެބަހުރި.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިކޮނޮމިކަލީ އެ ކްލާސް ތަފާތު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކަންކަން ރިސޯސަސްތައް ިލބިފައި ހުރި މިންވަރަކުން އެއީ ހަމައެކަނި އިޝޫސްަތކެ  އް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ބޮޑަކަށް ވެލްތު ޑިސްޓްރިބިއުސޮސައިޓީަތއް އީުކއަލިޓީ ީވހާ ޓް ކުރެިވގެން ދަންޏާމުން އަޅުގަ

ނުޑ އޭަގއި ެއއްބަްސވާ ފި  ލޯސަފީެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. ކަންކަން ޙައްުލވެގެންދާނެ. އެެހންނަމަވެސް، ސީދާ އަުޅގަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ލަތްތަކުަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ސީދާ ވަކިަވކި ފުލުހުންނަށް އަދި ފުލުހުންގެ ގެ ޤާނޫނުގައި އެބަޮއޭވ ބައެއް ހާފުލުހުން

ވޭ ގޮތަށް މިއޮންނަީނ. ލިސްއަށް ވެސް ހަމަ އަމުރުުކރެޔުނިޓްތަކަށް އަމުރުކުެރވޭ ގޮތަށް. އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮ

ޤަބޫލުފުޅު ކުަރއްވަންޯތ ޤާނޫނު މިއޮތީ އެންމެ ، މުރުތައް އަުތވެދާނެ. އެހެްނވީމާދެ ދިމާލަކުން އަ، އެހެންވީމާ

 ންޖެހޭނެ ރަނގަޅަށްކަމަށް؟ އެނޫން އެ ސުވާލުެގ ޖަވާބަީކ ނޫން ކަުމގައި ވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޤާނޫަނށް މިހާރު ގެންނަ

 ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ިއޞްލާޙުތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ފަރުހާދު

ލަޙަތު އެބަޖެހޭ އިސްކުރަން އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ސޮސައިީޓގެ މަޞް ވިޔަސް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮންމެ ގޮތެއް

ނޑަައޅުއް ލަޙަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލިގެން ެއ ވަނީ. އެހެންވީމާ، ޤައުމީ މަޞްވާަފއި މި ހުންނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

އަމުރުތައް ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުެގ ތެރެއިން ކުރެވެންޖެހޭނީ. ައދި މިނިސްޓަރަށް ވެސް އެަކން ކުރެވެންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާރު އިން ގޮްތ ހަމަ އެންމެ އެކަީށގެ ކަމަށް. އަދި ޭއެގ  ންވާ ދާއިރާގެ ތެެރއިން. އެީއ އަުޅގަ



  

މައްސަލަެއއް ނެތް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެބަހުރި ާޤނޫނުގައި ހަމަ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅުކުރަން ިއޞްލާޙު 

ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ވެސް، ޕޮލިސް ޮބޑީ ވެސް ބޮޑަްށ ޕޮލިސް އިންޓަ ގެނެވިދާނެ ކަންަތއްތައް. ިމޮގތުން ހަމަ ވީހާ

އުން. އަދި ޭއގެ އިތުަރްށ ބޮޑަްށ މިނިވަންކުރުމުެގ ގޮތުން ވަކިން އެކްެޓއް ގެނަ އޯވަރީސކުރުމަށް ޓަަކއި އަދިވެސް

ގްރިީޓަގއި ވެސް ހަމަ އިންސްޕެކްޓަރއެްއ ދުނިޔޭެގ އެހެން، މިހާރު ކުިރއަރަމުން އަންނަ އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް އިންޓަ

ކޮމިޝަން އޮވެަފއި ކޮމިޝަނުން ެއ ސޮސައިޓީތަުކަގއި މިހުންނަ އިންސްޕެކްޓަރެއއް ބެހެއްޓުން ވެސް ެއއީ އަދި 

ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތް ޕާލަެމންޓަށް ހަމަ ވަކިން އިންސްޕެްކޓަރއެއް ހުރެފައި ޑައިެރކްޓްީލ ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތަށް އޮތުން 

ވެސް ގެނެވިާދނެ ބަދަލުތަކެއް ފުލުހުންގެ ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރަން. ޖެނެރަލީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވެސް ެއއީ

ނޑުމެންގެ ރަނގަޅަށް ނިޒާމު ބައްޓަްނވެފަ  އެހެން ޤައުމުތަާކއި ބަލާފައި މިހިރީ ހަމަ ވަރަށް ދުނިޔޭގެ . އަދި އަުޅގަ

އެއްކޮށް އަދި އިތުރަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެްސ ލިޔުމުން މި ކަންތައްތައް  އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުތަކާ އަދި ޅައީ.

ނޑުމެން ކުރި  ރަނގަުޅެވގެންދާނެ އިނގޭތޯ. ހަމަ އަށް އޮތްތާނގައި ރަނގަޅުކުެރވޭ ކަމަށްވަންޏާ ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ފުުރޞަތު އަރުވަން. އިމްތިޔާޒަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ނޑުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަުރޙަބާ ފަރުހާދު ކޮމިޓީއަށް ފުލުހުންގެ އޯވަރސައިްޓ  ގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ . އަޅުގަ

ލަތު ން، ޤާނޫނުން ބުނަނީ ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން. އެެހންވީމާ، މިރާއްޖޭގެ ހާކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑަކަ ްށ މިހާރު އޮތް ގޮތް އޭެގ ޙަޤީޤަަތކީ ެއއް ބަަޔކު އެއް ަބއެްއ ެވސް ނޫން. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ަބެއއް ގާްތގަ

 ދިމާލަށް ޤައުމެއްގެ ފުލުހުންނާ  ބާޣީ، ބާޣީ ފުލުހުންނާ ، އެއްަލއްކަ ފަސްހާހަށްވުރެ ިގނަ މީހުން އެބަ ބުނެވޭ ބާޣީ

އެުކގައި ފުލުހުން އެބަ ދެކޭ ސިޔާސީ ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ، ވަިކ ޕާޓީއަކީ އެމީހުންގެ އެނެީމ . ހަމަ އެއާދިމާލަށް އެބަ ބުނޭ

ޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮތް. އޭޝަން އޮތް ގޮތްަކމަށް އައީ މިރާއްޖޭގެ މި ވަގުުތގެ މި ސިޓުކޮމްބައިޓެންޓުންގެ ގޮުތގައި. މި

އެުކގައި ރާއްޭޖގެ ަވރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިުތންނަށް ޖިސްމާނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފަިއވޭ. ޭއެގ ހަމަ އެއާ

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ ޮކމިޝަނަކަށް ޝައު ޤުވެިރވެަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަށް މި ކުޑަުކޑަ މިސާލެއް ދެން އަޅުގަ

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި، މިހިރީ ކުދިކުދި ފޮޓޯ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ދައްކާލުމަށް ޓަަކިއ 

މިއީ ފުލުހުންގެ ޢަމަލުތަކެއް، އެަތއް ކަމެްއ އަޅުަގނޑު ގެނެސްަފއި ހުރި. މީގައި އަދި ވީިޑޔޯތައް ެވސް އެބަހުރި. 

ނގައިފި. މިކަން ބެލުމަށް ޓަކައި ކޯނީެއއް އުފައްަދއި ެއ ކޯނީެގ ރިޕޯޓުަގއި އެބަ ާފހަގަކުރޭ މި ކަންތައްަތއް ހި

ފުލުހުންގެ މިސްކޮންޑަކްޓު، ުފލުހުންނާ މެދުގައި ފިޔަވަޅުައަޅން އެބަ ޖެހޭ ކަމަށް. ހަމަ އެާއއެުކ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ 



  

އްޔާތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ބަޔާންތައް ނެރެމުން ހުރިހާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޖަމްޢި

ގެންގޮސްަފއިވޭ. މިއަދާ ހަަމއަށް މިކަމަށް ެއްއވެސް ޙައްލެއް ނުލިބި މިާވ ވުަމކީ އިންިޕއުނިޓީ ކަމަށް 

ނޑުމެން ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ޮކމި ޝަނަކާއިގެން ކުިރއަްށ ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ. ދެން އިުތރަށް މި ރާއްޖެ އަޅުގަ

 ދިއުމުގައި ކިހިނެއްތޯ ފުލުހުންނާ މެދުގައި ޔަޤީންކަމެއް އުެފއްދުމަށް ކުރެްއވޭނެ މަސައްކަްތތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ފަރުހާދު

ނޑަށް  ފޮޓޯތައް ތިގޮތަްށ ދެއްކީމަ ޭއގެ ކޮންެމވެސް ނޑަްށ ނުން. އަލަން ބޭެއއްެޗއް ދަންަނވާ ވަރަކަްށ އަުޅގަ ުޅގަ

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަތަްއ ބަލައްވާފައި އަދި ެއކަށީގެްނނުވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްަފިއ ހީވަނީ ޕޮލިސް އިންޓަ

ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ އޮތް.  ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުތަކުަގއިގައި ހުރި ކަމަށް ޕޮލިސް އިންޓައެ މުޒާހަރާ ތެރޭ

މުކަން މިއަދު ން އެކަާމ ބެހޭގޮތުން ފޮނުވާފައިވީ. ެއހެންވީމާ، އެފަދަ ބޮޑީެއއް ޮއތުމުގެ މުހިންއަޅަ އަދި ފިޔަަވޅު

ނުވިފަިއވާކަން ެއަބ ވެސް މަސައްކަތްތަެކއް ުކރެވި ފޮ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. ެއކަން ބެލުމަށް ހަމަގައިމު

އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ގޮތުން އެ ގެނެވިދާނެ ބަދަލެްއ ހަމަ  މިދެންނެވި ގޮތަށް އަދި އިތުރަށް ހަމަ އަިދެވސް އެނގޭ. ދެން

ގެނެސްގެން މިދަންނަވާހެން އިންސްޕެކްޓަރ ެއއް އަދި  ޑިޕެންެޑންޓުކޮށް ވަކިން ޤާނޫނެއްވެސް އިން އެ ވީހާ

ރިޕޯޓުކުރާނެ ވެސް ވަކިން ބަލާނެ ބޭފުޅަކު ހުރެފައި ޑައިރެކްޓްލީ ޕާލަމެންޓަށް އެމީހަކު މަސައްކަތްަތއް  އިންޓަގްރިީޓގެ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދެންނެވިހެން ހަމަ ، ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ ނިޒާމެއް އޮިތއްޔާ އަދި އިުތރަށް

ނޑުމެންނަށް ، އެހެންވީމާ  ވަރަށް ޅަފަތުަގއި އޮތް ޑިމޮކްަރސީ އެއް އަދިެވސް. މި އިޞްލާޙުތައް މިދަނީ ަވމުން. އަޅުގަ

ވެސް ސޮސައިޓީ ތެރެއިން  ވެސް ތަފާތު. އެ ބަދަލުތައް ރު ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތްބަދަލުތައް އެބަ ފެނޭ. މިހާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. މީހުންނާ މުޢަމަލާތްކުރާ ގޮތް ވެސް އެބަ. އެހެންނަމަވެްސ، އަދިވެސް ތި ވިދާުޅިވ 

ނުދިމަށް ޓަކަިއ އިތުރަްށ ހަމަ ނިގޔަ ްސ، ެއ ކަންތައްަތއް ހިބާވަތުެގ ކަމެްއ ނުހިނގަފާނެެއކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެ

މި ދަންނަވާހެން  އަުޅަގނުޑމެން،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސޮސައިޓީ ކުރިއަރަމުންދާ މިންވަރަކަށް ފެނިގެންވެސްދާނެ. 

ނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާީދ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެތައް ަސބަބެއް އެބަ ހުރި އެކަންކަން ރަނގަޅުވެގެންދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަޝްވަާރ ޑިސްްޓރިސް ޮބަޑކަށް ސޮސައިީޓ އަށް ވެ ރިސޯސްތައް ވީހާ ބިއުޓުެވގެން ގޮސް ެއ އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދެވި އެއް ަބޔަުކ އަނެއް ބަަޔކާ މެދުަގއި ެއަކހަލަ އެތައް ބަިއވަރު ކަެމއް މީގެތެރޭ އެބަ ހިމެނިގެންދޭ 

ތާނގައި ވެސް ެދކެނީ  ނުޑ ހަމަ ކުރިއަށް ޮއތްއަުޅގަ، . އެހެންވީމާއެކަންކަން ކުރިއަަރއިގެން ިއޞްލާޙުވެގެންދާނެ

ނޑުމެންގެ ކަންކަން މިޮގތަށް ކުރިއަށްދަންޏާ ހަމަ  ހަމަ ރާއްޖޭގެ ކަންކަންކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ މި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ިމވަގުތު  މި ެވސް ފެނިގެން  ރަނގަޅުެވގެންދާނެއޭ. މިަވގުުތ މައްސަލަެއއް އެކަހަލަ ދިާމިވޔަސް. އަުޅގަ

ޚިލާފު ޤާނޫނުން ބޭރު ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ،  ދަނީ ހަމަ އެ ކަންކަާމ ދޭތެރޭ ފުލުހުން އަދި ޤާނޫނުން، ޤާނޫނާ



  

ވެސް އެބަ ފޮނުވޭ.  ގަާވއިދުން ބޭރު ކަމެއް ކުެރުވނަސް އެކަންކަމަށް ފިޔަަވޅު ެއޅި ބަލައި ކަންކަން ކޯޓުތަކާ ަހމައަށް

ަސއިންެއްއ. އަދި އޯވަރ ޔާސް އެ ޯއަވރނައިޓެްއގެ ތެރޭ އެފަދަ  ޓިވްެއއީ ރަނގަޅު ސައިންެއއް. ޕޮޒި ،އެހެންވީމާ

އްަސސާތައް ހަމަ ހިނގަމުން އެަކންކަން ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ނުކުެރޭވނެ. އެހެންނަމަވެސް، މުއަ  ކަންކަމެއް ރަނަގޅެއް

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި މި ވަގުތު ކުރިޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ހަމަގައިމު ކަމަށް އަ ން ރާއްޖޭގައި މިއޮްތ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ. މަޑުމަުޑން ބަދަލުވަމުން މި ދަނީ.  ކަންތައްތަކާ ތަފާތު ކަންތައްަތކެއް ިމވަގުުތ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ނަގޅު ދިމާލަކަށް. އެީއ އެކަމަކުއެއީ ރަ އެކަްނކަން ދެމެހެއްޓިގެން ސަސްޓެއިނަބަލް ގޮަތަކށް ދާނީ އަޅުގަ

ެވސް ރަނގަުޅެވގެން. ހަމަ ހުސްއެކަނި ޤާނޫނަކުން ގަާވއިދަކުން މި އަދި ލިޔެަފިއ  ނިހެން ކަންތައްަތއްކަންކަން އެހެ

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ ަވރަށް ބޮޑު ބަެއއް ކުޅޭެނ ، އެކަންކަން ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ އޮތަސް މިދަންނަވަނީ ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ ވެލްތު ހަމަ ވީހާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސޮސައިޓީ ަރނގަޅުެވގެން ދިއުުމގެ. ެއއީ ވެސް  މިދަންނަވާހެން އަޅުގަ

ހުރި.  ސަބަބުތަކެއް އެބައެފަދަ  ޓީ ކުިރއަާރނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،ބޮޑަކަށް ޑިްސޓްރިބިއުުޓވެގެްނ ދިއުމަކީ ސޮަސއި

ނޑު ހަމަަގއިމު އެަބ ބެލޭ.  ެވސް ިމއަދު ައޅުަގނޑު އެ މަްއސަަލތައް ހުށަހެޅި އެހެންނަމަވެސް، ޖެނެރަލީ ައޅުގަ

ވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެ އޮވަރ ޔާސް. އަދި އެއް  އްސަސާަތއްއްކަތްތަެކއް ކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ، އެ މުއަމަސަ

ކަން ރޭވިފައި މިހިރީ. މީ ހަމަ މިއަދު މި ކަންމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެްނމެ މުހިންބައެްއވެސްނޫން ތިބޭނީ. އެހެންވީ

އިޞްލާުޙ ވެސް އަންނާނެ.  ސް އަންނާނެ. އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންވެ އެ ވިސްނުމުގެ މީހުން، އެހެންވީމާ

ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް ތިމަންނާމެން އެކަންޏެއްނޫންކަން މިއަުދ މި ތަޖުރިބާގައި އުޅެނީ.  ދެކެން ބޭނުންވާ މީހުން،

ނޑުމެްނގެ ، .. އެހެންވީމާވެސް. ތިމަންނާގެ ދަރިންގެ ސޮސައިޓީ ހަމަ މިއޮތީ  އެ ވިސްނުްނ އަންނާނެ. އަުޅގަ

ރަނގަޅު ދިމާލެއްގައޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. މި ވަގުތު ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގައިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، އެކަންކަްނ 

 ބެލޭނެ މަގު މިވަގުތު އެބަ އޮޭތ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ނޑަށް ކުަޑކޮްށ ދޭހަވިދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ބަސްފުުޅތަ  މި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން އިނގޭތޯ،ގޮތަކީ  ކުން އަުޅގަ

ލިބި ގޮްސ އެ ވާ އްަސާސތަކެއް އޮތްއިުރގަިއ އިންޞާެފއް ނުހާ މުއައަހަރުތައް ފާއިުތވެދިަޔއިރު ިތ ވިދާުޅވާ ހުރި

 މިަވގުތު ހަމަ ތިބެންވީތޯ؟ އެއީތޯ؟  ހަމަޖެހިލައިގެން ކެތްކޮށްލަިއގެންވުމަށް ހަމަ ހިތް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ފަރުހާދު

އްސަސާަތކާ ހަމައަްށ ކޯޓުަތކާ ހަމައަށް ކަމާބެހޭ މުއަ ވެްސ އެ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގަިއ ހަމަގައިމު

ގަކުެރވިފައި މިއޮތީ އެކަށީނުވާ ބާުރގެ ބޭނުން ވެސް ފާހަ ފޮނުވާފައި ވަނީ. ދެން އެކަންަކމުގައި އެބަ ހަމަ ކޮމިޝަނުން



  

ގާފައި ަތމަޢުން އެކަން ހިނކަމަށް. އެހެންވީާމ، އެކަްނކަން އެއޮތީ މުޖު ބައެއް ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ހިންގިފަިއވާ

 އްަސސާތަކުން ޮއތީ. އެ މުއަ ެއކަމާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުައޅަން ފޮނުވާފައި އެ، ންވީމާ. އެހެއޮތްކަމަށް ބަލަިއގެންފަ

ވެސް އެ ޤައުީމ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ ެއަކންކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި ެއކަންކަން ހުރިހާ ދިމާލަކުން

ނޑު ދެކެނީ އިނގޭތޯ. ެއީއ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށް  ލަޙަތު އެކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށް، ކުރަންޖެހޭމަޞް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މާަދމާގެ ޖީލުތަކު ެގ މުސްތަޤްބަލަށް ޓަކަިއ ދަރިންގެ މުސްތަްޤބަލަށް ޓަކަިއ އެ ކަންކަްނ ޓަކައި އަުޅގަ

އެކަން  ގޮސް ހިނގަންޖެހޭނެ. ނުކޮށްފިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަބަދު، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ކަްނކަން ފަހަތަށް

ން ބޭނުންވަނީ އެކަންކަްނ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަ ، ކުރިމަތިވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް

ލަތްތަކުަގއި ކުރެވިަފއިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުެގ ޖެހޭނެއޭ. ބާރުގެ ބޭނުން ބައެއް ހާއަަޅން ކުރަންޖެހޭނެއޭ. ފިޔަވަޅު

ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވިފަިއވާއިުރ އެކަންކަމާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅިގެންދާންޖެހޭ. ވަކި ަބއެްއ ނޫން. އެއީ ފުލުހުންނަކީ 

ލަޙަތު އިސްކޮށްގެން ޤައުމުގެ މުޅި، މުޅި ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން ށް ހަމަހަމަގޮތެއްަގިއ ޤައުމީ މަޞްއެންމެންނަ

ދަމަހައްޓަން ތިބޭ ބަޔަކަށްވާިއރު އެކަންކަން އެފަދަ ބާރެއްގެ ބޭނުން ނުޙައްޤުގެ ގޮތުން ކުރެވިއްޖެްއޔާ އެކަްނކަން 

ނޑުމެ ބަލައި ފިޔަަވޅު ައޅަންޖެހޭނެ. ވެްސ  ެއކަންކަން ހަމަގައިމު، ންގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަކީ. އެހެންވީމާއެއީ އަުޅގަ

ނ އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ބަލަންެޖހޭނެ ކަމަށް އަދި ކުރެވެްނވާނެ ޑު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެފަދަ ކަމަށް. އަުޅގަ

އެީއ  މާ އެއްކޮށް،ެވސް ހަމަހަމަކައި ވެްސ ހުރިހާ ކަމެއްގަ އިއްސަާސއެްއަގއި ހުރެގެން ހަމަ ހުރިހާ ދިމާލެއްގަމުއަ

އެ ، ކުރިއަށް ގެްނދިއުން. އެހެންވީމާ އެކު ެއކަންކަންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތެއް. އެ އިންޞާފުވެިރކަމާ 

ނޑު ކުރާނަން ބުނެފައިވާ ގޮތަްށ މިނިވަންކަމާ ޤާނޫނުގައި އެކު ެއކަންކަްނ ހިނގާނެ. ހިނގައި އަދި ަޔޤީން އަޅުގަ

 ކަމުގައި ވާނަމަ.  ނޑަްށ އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަ 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އަިދވެސް މި ދޭހަވީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މި 

އްަސސާ އެއް ަރއްޔިތުންނަްށ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. ދައުލަތުގެ ުމއަނަލް ގޭންގެްއގެ ދައްކަނީކީ އެއް ަމގުމަތީގެ ްކރިމި

ރޑު މިފަދަ އެޓޯްލސް ސެކިއުރިޓީ ދޭން ިތއްަބވާ ޭބބޭފުޅުން. އެމީހުންގެ ފަރާތުން އިނގޭތޯ. ސްޓޭޓްސް ސްޕޮ  ންސަ

ނޑުމެން ނަ ން މިކަން ކޮންމެވެސް ގަިއގެްނ ދެސިޓީސްތަކެއް ހިންގި ކަންަތުކގެ ވާހަކަ. ދެން މިހާ ލައިޓުކޮށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިަވގުތު ޮއތް ހާވާނެާތއޭ. އެއީތޯ އަ ދުވަހަކުން ން އެަބ ވިދާުޅޭވ، ލަކީ. ެއއީތޯ؟ މިސާލެްއގެ ގޮތުޅުގަ

ޤީޤުތައް ހިންގާ ފުރިހަމަކޮށް އެ  ދެން މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ ތަޙު

ނޑު މިީއ އިނގޭ ތޯ ދެންމެ ވިދާުޅވި ަބސްފުޅުތަކުން ައޅުަގނޑަށް ިރޕޯޓުތަކާ ެއއްޗެހިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް. އަުޅގަ

މިސާލަކަށް ަދންނަވާކަމަށްވަނީނަމަ. ައޅުަގނޑު ަގިއގަ ފުލުހުން ތެޅި  އި ފެބްރުއަރީގަ 8އެއް ވިްކޓިމް އިނގޭތޯ 



  

ނުޑގެ ކަރުަގއި ހިފައި ދަމާހަލާ ހުށަހަޅާފަިއވާނެ  ގެންދިޔަަތން ވީިޑއޯ ފޮޓޯ އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑު އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ޖަލުަގއި އޮއް ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް. ހަމަ އެއާޕޮލިސް އިންޓަ ވާ ކަްނދިމާކުރި ގޮތުން މިއަދު އެުކަގއި އަުޅގަ

ނޑު އިްނ ޖަލުގަ ނޑު އިންޓަިވއު އަށް ެވސް ަވޑަިއގެން ެއއް ބޭފުޅަުކ އިން ައޅުގަ ުރ އެ މަންޒަ ިއ ޮއްއވާ ޭރގަ

ދެންމެެވްސ  ،ނިޔާތައް ފޮޓޯ ނެިގ ބޭބޭފުޅުން މި ތަނަށް ވަަޑއިގެންއަޅުަގނޑަށް ކޮށްފައި ހުރި އަ

އަދިވެސް ައޅުަގނަޑކަށް ިއންޞާފެއް ނުލިބޭ. އަޅުަގނުޑ ގަިއގަ ތެޅި ެއއްެވސް އިޢުތިރާފުވެަވޑަިއގެން ދެްއވި. 

ަޔވަެޅއް އަދަބެއް އަދި މިއަާދ ހިސާބަަކށް ނާޅާ. ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފުލުހެއް ނޫނިއްޔާ އެކަެމއް ުކރި ފަރާތަކާ މެދު ފި

 ވެސް އިންނަން މި ޖެހެނީ.  ާތއޭ ެއގޮތަށްޯތ މިއަދުގެން އިތުބާރުޮކށްލައިގެން ވާނެހިތްހަމަޖެހިލައި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ފަރުހާދު

ފާހަގަކޮށްފައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިނގޭތޯ. އެ  ކޮމިޝަންގެ ދައުރަށް ބަލާިއރު ކޮމިޝަނުން އެއޮތީ އެަކން ހަމަ 

އެ ޙާދިސާަގިއ  ،ޚިލާފު އެކަށީގެންނުވާ ބާރު ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ހުއްޓުވުމުަގއި ކޮމިޝަނުން އެއޮތީ އެކަން ާއދަޔާ

ަކން ތަޙުޤީޤު ވެސް އަދި އެ، ފުލުހުން ކުރިކަމަށް. އެހެންވީމާ ހުއްޓުވުމުަގއި ެއކަީށގެންނުާވ ބާރުގެ ބޭނުން

އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ  އި އްސަސާަތކަށް ފޮނުވާފައި މި ވަނީ. ދެން އެހެރަ ކަންތައްތައް ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގަމުއަ

އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުެރިވގެން އެފަދަ ކަންތައްތައް ނުހިނގާނެ ގޮތަށް މަޝްވަރާކޮްށެގން އެކަންކަން ކުރިއަްށ 

ނޑުމެްނގެ އެންމެންގެ ނޑަށް ހިއެއްނުވޭ ކޮމިޝަނުން  މާ ެއއް. ވަކި ަބއެްއގެ،ެވސް ޒިން ގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

އި ހަަމ ެވސް އެކަން މާ ލައިޓު ގޮތަކަްށ ދެކިފައި އޮތްހެނެއް. ެއއޮތީ އެކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެްއވެސް ވަަރކަށް ކުަޑކޮށް

ޔަވަޅު ައޅަން އެއޮީތ ގައި ފިއަދި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގިފައި، ހިންގާފައި ތިބި މީހުންނާ ދޭތެރޭ އެކަީށގެންވާ މިނެއްަގއި

ނުޑ ކަންަކން އެ ފަރާތުން ޤައުމީ މަޞްއެ، ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާ ލަޙަތު އިސްކޮްށގެން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ީއ ވެސް ނުވާނެ. އެ ެގންހިނގަިއގެން ނުވާނެ. ހިންގިޔަދީ  އެފަދަ ކަންކަން، ޤަބޫލުކުރަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ދެން  އިްގރިޓީ ކޮމިޝަންގަކޮށްެގންނުވާނެ. ޕޮލިސް އިންޓަ ނޫން އެކަންކަންޞްލަޙަތެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަ

ބޭނުންކޮށްފައޭ އޮތީ.  އެކަން އެކަީށގެންނުވާ ގޮތަކަޭށ، ާބރުގެ އިތަޙްޤީޤުކޮށްފައި ެއކަންކަން އެއޮތީ ނިންމާފަ

ން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ދެން ހުރި ގެންނަ ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. އެ އިންޞާފު އެމީހުންނަށް ބަދަލު، އެހެންވީމާ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. އެއީ ދެން ޤާނޫނުގެ މުއަ އްސަސާަތކުން އެކަންކަްނ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ގެ ެއްއ ވެސް އެަބ ޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދޭން. ހަމަގައިމުގެ ސަރުކާރު  ތަކުންއި، ދެން ހުރި ުގޅުންހުރި ދާއިރާދާއިރާގަ 

ބާރުެގ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ަބެއްއ  އިސަސާަތކުން މިއޮތީ ަކނޑަެއޅިގެން ރިޕޯުޓަގއި މެންޝަންކޮށްފައްމުއަ

، ެވސް އަޅަން. އެހެންވީމާ  އެ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަަވޅު، ކުރެވިަފއިާވ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި

ދެްނ ، ރިއަށް ގެންދިއުމަކީ. އެހެްނވީމާކޮށް ކުކަްނ ތަންފީޛުއެއީ އެކަންދެން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާ އެއް 



  

ވެްސ  އަދި އެހެންވާނެ ަކމަކަށް. ހަމައިަގއިމު ނޫން އެފަދަ ޙާދިސާ ެއއް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާކަްށ ބޭނުމެއް 

ހިނގާނެކަން އަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތިބެގެން  އެފަދަ ކަމެއް ވިަޔ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއްޔާ އެފަދަ ކަމެއް ނު

މުސްތަޤްބަލަށް އަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންކުރާނެ ކަމެއް. ެއީއ  ތަނަށް ޔަޤީންކުރުމަކީ ެއއީ ވެސް އިުތރަށް ކުރިއަށް އޮތް

ވަކި ަބއެއް ތަފާތުނުކޮށް ދިވެިހ އެންމެންނަކީ، އެންމެންނާ ދޭތެރޭގައި ހަމަހަމަކޮށް ކުރިއަްށ ގެންދިއުން. ވަރަށް ޮބުޑ 

 ެއކަށީގެންުނވާ ބާރުެގ ބޭނުން ކުރެވިފައި އޮތް ، ޔާތަކެއް ވެފައި އޮތީ. އެހެންވީމާގިނަ ައނިޖަރީމާ އެއް. ވަރަށް 

ންކަމާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަުޅއަޅަން މުައއްސަސާތަަކށް ފޮނުވާފައިވީ. ދެްނ ކަމަށް ހަމަ ރިޕޯޓުތަކުން ފާހަގަކޮށް ެއކަ

ނޑު ދެކޭިހތްވަނީ ހަމަ، އެހެންވީމާ ން އެ ރިޕޯޓުތަްއ ީސރިއަސްކަމާ އެްއކޮށް ަނގަިއ ވެސް އެ ތަންތަނުަގއިމު  އަުޅގަ

ވަގުތަްށ  އެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންާދނެ ކަމަށް. އެއީ އަޅުަގނޑުެމންގެ މުސްތަޤްބަލަށް ޓަކައި އިނގޭތޯ. އަދި މި

ނަޑަކށް  މިހާރު ދެއަހަރު  ެވގެން މި ދިަޔއީ.ެދ އަހަރު، 02، 6103ގައި ހިނގި ޙާިދސާ ެއއް، 6106ގާްތގަ

އްސަސާަތކަްށ ފޮނުވިފައި އެހެރީ. ދެން ެއ ފަރާތްތަކުން ހަމަ އެކަން މާ، އެ ތަޙުޤީޤުކުެރިވ ފޮނުވަޖެހޭ މުއައެހެންވީ

ނުޑމެންގެ ޤައުމީ މަޞްދަނެގެން އެއް  ނޑުމެްނގެ ޤައުުމެގ ކަލަ، އަުޅގަ ލަޙަތަށް ޓަކައި އެ ކަންކަން ނިންމުމަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންކުރިމަގަށް އެިޅގެންދާނެ ހަމަ ރަނގަޅު ފިަޔވަޅެ  ވެސް ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަކީ.  އް. އެއީ އަުޅގަ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ވަަޑިއގަންނަވަން ތި އުުޅއްާވއިރު ިތ މަސައްކަތްކުަރްއވަނީ ހަމަ ހެންވީމާ، މިހާރު ޕޮލިސް ިއންޓައެ

ނުޑ މި ދަންނަވާ އެއް  ވެސް މިހާރު ެއ ކޮމިޝަން ިހނގާ ުއސޫލުން ެއގޮތަށް ެއ މަސައްކަތް ކުަރްއވަންތޯ. ައުޅގަ

ގްރިީޓ ށް އެބަ ވިާދޅުވޭ. ތަކުރާުރކޮށް ވިދާުޅެވްއޖެ، ޕޮލިސް އިންޓަވާހަކަ ައކީ ތި ވިދާުޅވަނީ، ވަރަށް ރަނގަޅަ

އެްއ މިސާލު ގޭތޯ. ުނކުރަްއވައޭ. ނުުކރައްާވކަމުގެ ނއި ފިއޭކުރަްއަވއި އެ ފުރިހަމަކޮމިޝަންގެ ވާޖިބު އަދާކޮްށ 

ނުޑ، ައޅުަގނޑު ގަިއގައަޅުަގނޑު މިހިރީ އިނގޭތޯ. މިދެން ނުޑ އެ ަމއްސަަލ  ނެވީ އަުޅގަ ތަޅާ އަނިޔާކުރީާމ އަުޅގަ

ނުޑ ފޮޓޯ މައްސަަލިއގެ އިތުރުން އިނގޭތޯ ހުށަހެޅިން. އަދި ޭއގެ ތެިޅ އަނިޔާކުރުުމގެ . ވެްސ ހުށަހެޅީމޭ އަުޅގަ

ެގ ގްރިޓީ ކޮމިޝަންއްވާފައި ވަނިކޮށް ޕޮލިްސ އިންޓައަޅުަގނޑު ހަމަ އަނިޔާކުރުުމގެ އިތުރުން ޖަލަށް ގެންގޮްސ ބާ

ނޑު ގަިއގަ ަތޅާފައި ހުިރ މަންޒަރު ެއ ބޭބޭފުޅުންނަށް ފޮޓޯ ނަގާ އޭރުގަ  ބޭފުޅުން ޖަލަށް ވަަޑއިގެން  ވެްސ އި ައޅުގަ

ްއޔަރުކުެރޭވނެ ގޮތްތަކެއް އެބަ އޮތް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފަިއ ވާނެ އިނގޭތޯ. ޭއގެ އިތުުރން އަޅުަގނޑު ހަ

އިނގޭތޯ. ޤާނޫުނއަސާސީ ުބނަނީ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ތުުހމަތެއް، ކުެށްއގެ ތުހުމަތެއް ކޮށްފައޭ ހަްއޔަރުކުެރވޭނީ. 

ނޑު އަނެއްުދވަހު ޖަލުގަިއ ބާއްވާފައި އަ ެނއްދުވަުހ އަޅުަގނުޑގެ މައްޗަށް ކުިރ ތުހުމަތެއް ނެތް. އަޅުގަ

ރޭގައި ވެސް ހަމަ އެ ޚިލާފަށް މި މައްސަލަ ވެސް ނާންގާ. ޤާނޫނުއަސާީސއާ ދޫކޮށްލިއިރިަގއި ދޫކޮށްލި ސަބަބެއް

އި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ ގްިރޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިން. މިއިން ކަމެްއ، މިއިން ރިޕޯެޓއްގަ އަޅުަގނުޑ ޕޮލިސް އިންޓަ 



  

ހަމަ ވާޖިބު އަދާކުަރއްަވއިފިތޯ؟  އިންަޓްގރިޓީ ކޮމިޝަނުން ސްޕޮލި، ވެސް ނެތް އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ

ފުރިހަމަކުރައްވާފައި ރިޕޯޓުަތްއ އެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައިތޯ އެ ވަނީ؟ ެއގޮތަށްތޯ މަސައްކަތްޕުޅު ކުަރއްވަްނ 

 ސްދުފުޅުކުަރްއވަނީ؟ އެ ކޮމިޝަނަށް ވަަޑއިގަންަނވަން ގަދެންވެސް 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުމުޙައްމަދު ފަރުހާ

ނޑު ހަމަަގއިމު  ނުޙައްޤު  ވެސް ދިވެހި ަރއްތިތެްއގެ ަގިއގަވެސް ދެކެން ބޭނުންވާ ަކމެއްނޫން އެއް  ނޫން، އަުޅގަ

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އެްއވެްސ  އިގޮތުން އަތްލަިއ، ަގޔަށް އަްތލައި ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ހެދުމަކީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނާ

ނޑު ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއްކަމެއް ކުރުމަކީ އަ ނޑު އެކަމަށް މަގުފަހިވެސްކުރާނެ ކަމެއް ުޅގަ ނޫން.  ނޫން. އަދި އަޅުގަ

ނޑައެިޅެގން އެކަން ހުއްުޓވަން މަސަ  މިހަތަނަށް ތި ވިދާޅުވި ، ްއކަތްކުރާނެ ކަމެްއ. އެހެްނވީމާއަޅުަގނޑު އެކަމާ ކަ

ނ  ވެސް ހުެރގެން ހުރިހާ  ޑުމެން، ައޅުަގނޑު ހަމަ ގަިއމުގޮތަށް ެއކަީށގެން ެއ ކަންކަްނ ހިނގާފައި ނެތުމަީކ އަުޅގަ

ކަމެއް. އެ މައްަސލަތައް ހުށަހެޅޭކަމަށްވަންޏާ  އެފަދަ ކަންަކން ހިނގިޔަ، ނުހިނގާވޭތޯ ަޔޤީންކުރާނެ ،އެފަދަ ކަމަކަށް

ކަމަށް ވެއްޖެްއާޔ  ނޭއެކަންކަން ބަލާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން ދޭކަމެއް. ިތވިދާުޅވި ފަަދއިން ެއކަންކަން ރިޕޯުޓގަިއ ނުހިމެ

، ކަންކަން ހިނގަންވާނީ. އެހެންވީމާ އެއީ ދެރަކަެމއް. ެއކަން ެއގޮަތށް ހިނގައިގެންުނވާނެ. ެއއަްށވުރެ ފުރިހަމަކޮށް އެ

ލަޙަތު ަގނުޑގެ ޢަޒުމަކީ ހަމަ ޤައުމީ މަޞްވެސް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. ައޅުލީ  އަޅުަގނޑު މި މަޤާމަށް ކުރިމަތި

ްއވެސް ބަޔަކަށް އެްއވެސް ަރއްޔިަތކަށް ނުޙައްޤުން އަިނޔާ ެއއް ުފލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނަ ކުރިއަށް ނެެރގެން އެ 

 ނުދިނުން. އެކަން ޔަޤީންކުރުން އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން ިއތުރު ބޭފުޅަކު ސުވާލުކުަރްއވަން ނެތީމަ މިހާ ހިސާބުން މި އިންޓަިވއު ނިންމާ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބާރުުލން ދެއްވައި މިކަމުަގއި ކުރިއަށް ވަަޑއިގެންެނވި ކަމަށް 

 ޓަކައި. ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ފަރުހާދު

 މަރުޙަބާ.
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