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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް  7 ހުގެ މިނިވަން މުއަްއސަާސތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮިމޓީގެރައްޔިތުންގެ މަިޖލީ `.

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި ބައެއް އެހެން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް އެބަ ގެ ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ކޮމިޓީ 

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތު ހާޒިުރވެަވޑަިއގެްނ  ތިއްބެވި. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލާ ނޑިތީމު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ނަން. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ ގޮުތަގއި މި ހާޒިީރ އަުޅގަ ކަ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މެންބަރު ވަޙީދު، ޔާމީން، ކެނދިކުޅުދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ތްތެރި މީދޫ ދާއިރާގެ، އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒައަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން. 

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ބައިވެރިވަަޑއިގަންަނވާ.  މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމާއި

ނޑުމެންނަށް ފުލު ޮއތީ ުލވުން މިމިއަދުގެ ބައްދަ ބަލަމުން ާދ ގުިޅގެން  ހުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީައކާއަުޅގަ

އޮތީ. އެހެންވީމާ، އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ  ކަން މި މި ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން. ގުިޅގެން ފުލުހުންގެ ލައަކާމައްސަ

ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުން  .السالم عليكم)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ންނަވަން. ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ތިއްބެިވްއޔާ ދަންނަވާލަދިނުމަށް ދަ

އަދި  ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގައިދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކޮމިޓީގެ އިއް  ބައްދަލުވުމުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާމި 

ްއވި ަކމަށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ނަމުަގިއ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އިނޭގތޯ. އަދި ވަޑަިއގެންދެ

ނުޑ ، ން ޝުކުރުދަންނަވަން. އެހެންވީމާފަށްފަށު ފުރަތަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެްސ އަމިއްަލއަށް ަތޢާރުފުވެލެއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ބައްދަލުވުމާއަރުވާފައި އަޅު  ފުރުޞަތު ނޑު ތަޢާރުފެއް އަރުވާނަން. ގަ  ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

 

  ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ހަމްދޫން ޕޮލިސް އޮފް ޓެންޑެންޓްސުޕްރިން

ވާލުެވގެން ހުރީ ުތ ކްރައިްމ ކޮމާންޑާ ޙަ . މި ވަގުންްޓ ަޙމްދޫންންޓެންޑެޕްރިޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑަކީ ސު އާދެ!

 އަޅުަގނޑު.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙުސައިން އޮފް ޕޮލިސް އިންސްޕެކްޓަރ

ޕްރޮޕަޓީ ަގނޑު ިއންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ޙުސައިން. ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިޭގޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އަޅު. السالم عليكم

 ހެޑް. މީޓަރ ކްރައިމް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން ދެން ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ންނަކީ ދެން ފަރިތަފުޅު މޫނުތަކެއް ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ަވކިަވކިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ތަޢާރުފެއް ނުވި މެންބަރު

ނޑު ގަސޭހަފުޅުވާނެ ކަމަށް ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފަ ޕޮލިހުންނަށް ކޮމިޓީން  މިއަދު ބޫލުކުރަނީ.އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ދަންނަވާލީ ތި ބޭފުޅުން ދެ ސިޓީއަކުން ދެ ކަމެ އް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް. ެއއް ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުން ތި ބޭފުޅުން ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާފައި  ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާފައި ޮއތް ކަމެއް. ދެން އަޅުގަ

ފަ. އެއީ ަރއީސް ނަޝީދު އޮތް މައްސަަލއާ ގުޭޅގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ެއ ފަރާތާ މިހާރުވަނީ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭްއވި 

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުަގއި ކަްނތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތާ ގުޭޅގޮތުން ތި ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކުރަްއވަިއ 

ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި ޮއތް ސިޓީ. ދެން އެ ފަރާތުްނ އެކަމާ ގުިޅގެން ޕޮލިސް ިއންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އެ 

ނޑު ބައްދަލުވުުމގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަ މަށް ވެސް ވިދާޅުިވ. އެކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ެގންދަން. އެއީ އެއް ކަންތައް. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި އެކަމާ  އެހެންވީމާ، އެކަމާ ުގޅޭ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ލީ އިނގޭތޯ. ދެން އޮތީ ތި ބޭފުޅުން އަނެއް ކަމަށް އޮީތ ގުޭޅގޮތުން ކަން ގޮސްަފއި އޮްތ ހިސާބު އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ

ކަމެއް ހިނގާދިަޔ ގޮތުން ޕޮިލހުންގެ ބޭފުޅުންގެ އިްއޒަތާއި ކަރާމާތް ގެއްޭލ ގޮތަށް ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނެގ 

ން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބޭފުޅަކު މުޚާތަބު ކުރައްވާ ާވހަކަ ދައްކަަވިއގެން އެކަމުން އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ތި ބޭފުޅު

މައްސަލަެއއް. މި މައްސަަލާއ ގުޭޅގޮތުން ެވސް ައޅުަގނުޑމެން ވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުން ނެރެފައި އޮްތ 

ބަޔާނާއި އަދި އެބޭފުޅުން ެއަކން ކުރަްއވާފައި އޮތް ގޮެތއް ސާފުކޮށްފައި ވަނީ. އެ ބޭފުުޅންނާ ސުވާލުކޮށް މިހާރު އެކަން 

ނޑުމެން މި ދަނީ ބަލަމުން. ދެން މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި އޮތީ ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުން ވެސް  ހިނގާ ދިޔަގޮތް އަުޅގަ

އެކަމާ ގުިޅގެން ބަހެއް ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމަށް އެ މައްސަލަ ހިނގާ ދިޔަގޮާތއި ެއ ދުވަހު އެކަންކަން ހިނގާ 

މު ކަމެއް ކަމަށް. ސިީޓގަިއ ތި ބޭފުޅުން މާ ބޮުޑ ދިޔަގޮުތގެ މަްއޗަށް ތަފްސީުލކޮށް ވާހަަކ ދަްއކާލުމަކީ ުމހިން

ތަފްސީލެއް ނެތް ދެްއވާފަ. ަހމައެކަނި ެއކަން ހިނިގ ކަމަާށއި އެހެްނވީމާ، މި ކަން ބަލަިއ ދިނުމަށް އެދިވަަޑިއގެންފައި 

ތިްއޔާ ކޮމިޓީއަށް އޮތީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ތި ބޭފުޅުން މިކަމާ ގުޅިގެްނ ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ާވހަކަފުޅެއް އޮ

 ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ައރުވަން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙުސައިންއޮފް ޕޮލިސް އިންސްޕެކްޓަރ 

ނޑުމެން އެދުވަހު  ނޑުމެންނަށް އެ ަމްއސަލަ އައީ މެރިންގ ޕޮލިހުްނ. އަުޅގަ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އެުދވަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުލުހުން އެ ސަރަޙައްުދގެ ސެިކއުރިީޓ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔައީ.  ކޯޓަށް ރައީސް ނަޝީދު ގެންަދވާތީވެ އަުޅގަ

ނަންބަރު ޖެޓީ ސަރަޙައްދުަގއި ެއއްވެސް ކަހަލަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގައިފާނެކަމަށް ބެލެވޭތީވެ އެ ސަރަަޙއްދަށް  1ދެން 

ނޑު އުޅަނދުފަހަރު ެވއްދުްނ އެ ުދވަހު އޮތީ އެ ަވގުތަްށ މަނާކުރެވި ފަ. ދެން އެ ސަަރޙައްދު ބަލަހައްޓަން ިތއްބެވި ކަ



  

ނޑުމެންގެ މެރިންގ ޕޮލިހުގެ ލޯންޗެއްަގއި  ފުލުހަކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ. ދެން އެ ދުވަހު  3ފުލުހުން އަޅުގަ

އެހާކަށްހާއިރު ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ނައިބު ރައީސް ހުންނެިވ  17:45އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުްނ 

ންޗްކޮޅު ަވޑަިއގެންނެވި. އެ ލޯންޗްކޮޅު ަވޑަިއގެންނެވީ އެ ދިމާލުން. ނެރުން ވަންނަން، އެ ލޯންޗް ނެރުން ވަންނަން ލޯ

ދިމާކޮށްލި ވަގުުތގައި ފުލުހުން އެންގީ އެ ނެރު ބަންދުކުެރވިފައިވާ ކަމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި. 

ޓީ އެ ުދވަހު ޚާއްަޞ ުކރެވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ވަެދ ނުކުމެ ހަދާ އުޅަނދުތަކަށް ނަންބަުރ ޖެ 6ދެން ލޯންޗް އަދި 

ޚާއްޞަ ކުރެވިަފއި ހުންނާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ. ދެން ނައްޓާލި ވަގުތުަގއި ލޯންޗްަގއި ހުންނަވާފައި ނައިްބ 

ނޑުމެްނ ރައީސް ވިދާުޅވި ކަމަށް، އެ ޢިބާރާތްކޮޅު ވިދާޅުވި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނީ. ދެން އަޅުގަ

ކަންބޮޑުވީ އެ ދުވަހު އެކަހަަލ ވަގުެތްއގައި ހިއުން ަރއިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ަރީއސްފަދަ ބޭފުޅަކު ފުލުހުންނާ 

 މުޚާތަބުކޮށް އެފަދަ އެްއޗެއް ުބނުމަކީ އެހާ އެކަށޭނެ ކަމަކަްށނުވާތީވެ އެކަމާ އަުޅަގނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވީ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އިތުރު.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

އަޅުަގނޑު އިތުުރކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މާލެ ތެރޭގައި މި މުޒާހަރާތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ވެސް ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގާ 

ނޑުމެން މި އޮންނަނީ ގްރީން ނޑައަޅާަފއި މި އޮންނަ ސަރަޙައްދު ބަންދުކޮށްފަ.  ވަގުތުަތކުަގއި އަުޅގަ ޒޯން ކަމަށް ކަ

ނޑުމެން އެ ލޯްނުޗ  އެގޮުތގެ މަތިން އަސްލު މެިރންގ ޕޮލިްސގެ ލޯންުޗ ެއ ނެރުމަތީ މަޑުކޮށްގެން އޮތީ. ެދން އަުޅގަ

ޗް ަމޑުކުިރއިރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިަޝނުގެ ބޭފުޅުން ދޫނިދޫއަށް ވަަޑއިގެންަފއި އެނބުރި ވަަޑއިގެން ލޯން

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ އެ ލޯންުޗގައި ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުން ކަމެއް ތިއްެބވީކީ. ދެން ެއ 

ތަނަށް ލޯންޗު މަޑުކުުރވާފަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެރިންގ ޮޕލިސްގެ ފުލުހުން ެއ ލޯންޗާ ޑީލްކުރަްއވަނިކޮށް ޠޮލާްލ މި 

ނޑުމެން ލޯންޗުގަިއ ތިބި ކުދިން އެ ލޯންޗުެގ ކޮމާންޑަށް ގުޅި. ގުޅާފަިއ ނިކުންނެވީ. ދެން ނުކުންނެ ވީމާ އަޅުގަ

ލޯންޗުަގއި ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުންނޭ ތިްއބެވީ ދެންނެވީ. ދެންނެވީމަ ެވސް އެ ަވގުތު އެ ތަނަށް ެއ 

ނޑުމެން ެއ  ސަރަޙައްދަށް އެ ނެރުން ަވދެގެން ފޭބިކަމުަގއި ިވޔަސް އަދި އުޅަނެދއް ެވސް ނުލިބޭނެތީވެ އަުޅގަ

 6ސަރަޙައްދު އެްއކޮށް ބަންދުޮކށްފައި އޮތީމާ އުޅަނދެއް ެވސް ނުލިބޭނެތީވެ އަޅުަގނުޑމެން އިންސްޓްރަކްޓްކުރީ 

ނަންބަރުން ފައިބާވަޑައިގެން އެ ކޮޅަށް ދިއުމަށް. ދެން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދަމުން މި ޢިބާރާތުން މިގޮތަށް 

ބުކޮށްފައި ދިޔައީ. ދެްނ އެއީ ައސްލު މިކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮަތކީ. ައޅުަގނޑުެމން އަސްލު ހުއްޓުިވއިުރގައި މުޚާތަ

ޙަޤީޤަތުތުގައި ނޭނގެ ޭއގަިއ ހުންނެވީ، އޭަގއި ތިއްބެީވީކ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުން ކަމެއް. އަދި 



  

ޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަކަށް ުހރަސްއެޅުމަކަށް ެވސް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހުއްުޓވީކީ ކޮްނމެހެން ހިއުމަން ރައި

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ.   އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މި ކަމުގައި އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން، ުސވާެލއް ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ ކަމަށްވަ ންޏާ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިން އެހެން ސެޝަނެއްަގއި މި މަޢުލޫމަތު އަނެއް ފަރާތުން  ގޮތުން އަދި މިކަމާ ގުިޅެގން އަޅުގަ

ެވސް ކަމެްއ ސާފުކޮށްލަން އޮެވދާނެ. އެހެންވީމާ، އިތުރަްށ  ސާފުކޮށްފައި އޮތުމާ ުގޅިގެން ފަހަރެއްގަިއ ެއއާ ގުިޅގެން

ނޑު  މިނިޓުގެ ފުރުަޞތެއް އަުރވާނަން ބޭނުންފުޅުާވ  2ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ައޅުގަ

ލަން ކަމެއް އޮތިއްާޔ. ބޭފުޅުންނަށް. ދެން އެހެންީވމާ، މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށްވަންޏާ އިތުރަށް ާސފުކޮށް

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

 މިހާރު ފުރަތަމަ ސުވާލުގެ ގޮތުން އަހާލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ ގްރީން ޯޒނެއްގެ ވާހަކަ. ކޮން އިަރކު 

ނަޑއެޅި ގްރީން ޒޯެނއްޯތ؟ ދެން ޖެނެރަލީ ތި ގްރީން ޒޯނެއް ކަމަށް ވިދާޅުވާ މައިަގނޑު އޭިރޔާތަްއ  ކަ

 ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ؟ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

ރާ ޒޯނެއްގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި އަޅުަގނޑުމެން ގްރީން ޒޯނޭ އަޅުަގނޑުމެން އޮޕަރޭޝަނަީލ އެ ޓާރމުން ބޭނުންކު

ނޑަކަށް އެހާ ތަފްސީލުކޮށް  ދެންނެވީ. ދެން އެ ބަންދުކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތަަކކީ މި މައްސަލައާ ނުގުޅޭ ކަމަކަްށވާތީ ައޅުގަ

ނަޑެއޅިގެން ދަންނަވާކަށް ނޭނ ކަމެއް އަުޅަގނޑަކަށް އެއްެއއީ ކޮންކޮން އޭރިޔާ ތަެކއް ދުއެއީ ކޮންކޮން ސަރަޙައް . ގޭކަ

ނޑުމެންނަށް އެފުޅުވާ ކަމަށް ވެއްޖެ އެހެންނަމަވެސް މަޖީލީހުން ސާފުކުރަން ބޭނުން ކަން ލިޔުމުން ހުށަހެޅީމަ  އްޔާ އަުޅގަ

 ެއކަން ސާފުޮކށްދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

އަޅުަގނުޑ  އުޅެނީ؟ ކޮްށގެން މިގެ ވާަހކަ. ޮކން ޢިބާރާތްކޮޅެއްތޯ ބޭނުންދާުޅވީ ކޮންމެެވސް ޢިބާރާތްކޮޅެއް އާދެ! ދެން ވި

ނޑަށް ާވގޮަތކީ ބަޔާން ދީފައި ބަޔާންަތުކގައި ހުންނަ ވާަހކަތަާކއިހަރަށް އަޅުމި ސިޓީގައި އޮތް ަބއެއް ފަ  ގަ



  

ކީކޭތޯ  ނުންކުރީ؟ރާތްކޮެޅއްތޯ މި ބޭބާތޯ، ކޮން ޢިބާރާތަކުންތު. ކޮން ޢިތަފާ ެއއްަޗކާ ބޭފުޅުން ވިަދޅުވާ ޒިރުކޮށްފައި ތިހާ

 ލާލް؟ވިދާުޅވަނީ ޠޮ ވިދާޅުީވކަމަށްތޯ ތި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

އާލާތްވަރެކޭ. މިހެން  ވިދާޅުވަނީ ތިީއ ބާޣީލާލް އެތަނުން ހުއްޓުވާފައި އެނބުރި ލޯންޗުަގއި ަވޑަިއގެްނނެވުމުން މި ޠޮ

 ަފއި ދިަޔއީ. ވިދާޅުވެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ރައިްޓސް  ިވދާޅުވި ހިއުމަން އަޅުަގނޑު ހަަމ އަހާލަން ބޭނުންވަނީ ތި އަޅުަގނޑު ުސވާލުކޮށްަލން ބޭނުން،ދެން 

ބޭފުޅުްނ  މާ ކަންބޮޑުވެ ތިބޭފުޅުންނާ ދިމާއަށް ތިއީ ބާޣީ އާލާތްވަރެކޭ ބުނުމުން އެކަ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ތި

ނަޑކަށް ހުށަހެޅުއް ބީދައިން ހަމަ  ބޭފުޅުންނާ ދިމާލާްށ ހަމަ އެ ވަންދެން ަބޔަކު ތިމަސްދުވަސް  18ވީ. ގާްތގަ

ބާޣީންނޭ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ގޮވަމުން ދިޔަ. ެއއްެވސް ވަރަކަށް ެއއްވެސް ތާކަްށ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ބާޣީންނޭ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮންނާނެތޯ؟  ތުންގެ މަިޖލީހަށްނާނެތޯ؟ ރައްޔިއޮން

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ސަލަ ހިއުމަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި މައް

ށަހެޅުއްވީ. އެ މެންބަރަކީ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ މިނިވަން މުއައްސަސާެއްއެގ ހު  ކޮޅަށް މި މިހެން ވިދާޅުވީމަ މި

ނަޑށް ހީވަނީ މަޖިލީހަށް މި  18ދާޅުވާހެން ވި ހުށަހެޅުއްވީ. ދެން މާލެ ެތރޭގަިއ ތި ކަން މި މެންބަރަކަށްވީމަހެން އަުޅގަ

. ދެން ެއހެންނަމަވެސް މިހާތަނަކަށް މު ފަރުދުން ގޮވަމުން ދިޔަެއކި ފަރުދުން އެކި ާއއްދުވަސް ތެރޭަގއި މަސް

އެްއވެްސ  ރެކޯެޑއް އޮްތހެނެއް ހިއެއްނުވޭ އަޅުަގނަޑކަށް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް. އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިްސގެ

މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއގެ ޫނނީ އެއްެވސް އެހެން ދައުލަތުެގ ފަރާތަކުން މީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ބަޔަކަށް، ތަމްސީލުކުާރ 

 ކަމެއް.  ކުރިމިހެން މުޚާތަބު ކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށްރު ފަރާތަމާދާޒިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަށް. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެބަ އެދި ވަޑަިއގެންނަވާ ފުރުޞަތަ، ވަޙީދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 . ެވސް ކުރުކޮށް ކުރަްއވާތި ވީހާވަޙީދު ވެސް ހަނދުމަފުޅު

 



  

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެންނަށް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ހުރިހާ މައްސަަލއެްއ ނޫން. އަުޅގަ

ސަލަައީކ ވެސް ތާރީޚުތަކުގެ ތެެރއިން މި ސުވާލުކުރާ މައް ސަލައަކީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން އޮތް މައް ހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަމާ ގުިޅގެން ހުރިހާ ދިމާއަކުން ހުރިހާ ވަުގތެ އްަގއި ައއި ކަމެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަުޅގަ

 "ތިއީ ބާޣީ އާލާްތވަރެކޭ"ވިާދޅުީވގޮތަށް ތި ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް  ލާލް ތިނަން އިނގޭތޯ؟ ޠޮއަޅުަގނޑު ސުވާލުކޮށްލާ

ނޑު ސުވާލު އެހެން ބުނި ބުނުން އެއީ އޭނަ   ކޮށްލަން ބޭނުން. ރުޅިވެރިކަމާ ެއކީަގއި ބުނި ަބހެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

ޏާމުން ލޯންޗު ފަޅުތެރެއަށް ަވއްދަން ވަން ޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮުތން ވެއްޖެ ކަމަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަޙުޤީޤަށް މަ

 . ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަޙުޤީޤުން އެނގިފައި އޮތީ ނުޖެހިގެން ވިދާޅުވީ ެއއްެޗއް އްދަ ނުދީގެން އެކަމާ ހިތްހަމަހު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 . އެއީ ެއްއވެސް ވަަރކަށް ތިުސާވލެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ސާފުކުރަން އިނގޭތޯ އޮތް އެބަ ގެއަޅުަގނޑު 

 ކަެމއް ކޮްނ ބޭފުޅުންނެއް ަރއިޓްސް ޮކމިޝަނުގެ ކޮން މެންބަރުންެނއްވާތޯ ހިއުމަން ިގވަަޑއިގަްނނަނބޭފުޅުންނަށް އެ

 ލާލްގެ އިުތރަށް ތިއްބެވީ؟ަވގުތު ޠޮ ކަމަށް އެ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތަޙުޤީޤުށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދަންނަވާ އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުން ބޭރަށް ގެ  ނޭނގޭ. ދެން ޠޮލާްލ ލޯންޗުކަމަށްވަންޏާމުން ލޯންޗުގެ އިުތރަށް ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންގެ މަުޢލޫމާތެއް  ގަ

ނޑުމެން ތަޙުޤީޤަށް އެ ވިދާުޅވީެއގޮތަށް ވަަޑއިގެން ބޯދިްއކޮށްލާފައި ނުކުމެ  ިގފައި އޮތީ. ނކަމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިނގޭތޯ ދަށް ފަހު ފުރުޞަތުބަރު ވަޙީޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. ިއއްޒަްތތެރި މެން

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ



  

 އިބުކޮމިޝަނުގެ ނަ  ަރއިޓްސް ޮއވޭ ހިއުމަން ފައި އޮްތ މައްސަަލއިެގ ތެޭރގަިއ އެބަ ބޭފުޅުްނގެ ހުށަހަޅާ  އާދެ! ތި

ތަށް . ސުވާލަީކ އޭނާ ެއގޮއިނގޭތޯ  ކަމަށް ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ތިއީ ބާޣީ އާާލތްވަރެކޭ ބުނި ރައީސް އަޙްމަދު ޠޮލާލް

 ތްތޯއޭ؟ ޝުކުިރއްޔާ. އޮ ޤީްނވާ ގޮެތއް އެބަކުރީ ފުލުހުންނާ ދިމާލަށްކަން އެ ޔަބުނީ ނުވަތަ އޭނަ ެއގޮތަށް މުޚާބަތު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

ހަތަރު ކަޅި ހަމަ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ފުލުުހންގެ ލޯންެޗއްަގއި ކުރީކޮުޅަގއި ހުރި ފުލުހަކަށް ފުލުހަާކ ދިމާލަށް 

 ކަމަށް.  ށް ބުނިންވީމާ، ސީދާ ުފލުހަކާ ދިމާލައެހެ ބުނެފައި އޮތީ. ކަމަށް މި ހަމަކޮށް ބުނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ެއްއވެްސ  ހިއުމަން އިބޭފުޅުންނާ އޮތް. މިކަމާ ގުިޅގެްނ ތި އަދި އެއް ުސވާލު އަޅުަގނުޑ އެބަ

ޅިގެން ނެރެފައި ދެއްތޯ. އެ ބަޔާން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފަހުން އެބައޮތްތާ ބަޔާނެއް މިކަމާ ގު ވަރަކަށް ހިއުމަން

 ބޭފުޅުން ހޯއްަދވާފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ ބަެހްއ އެ ކުެރވި ނޫނީ ތިބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ނެރުމުގައި އެްއވެސް ވަރަކަްށ ތި

 ގިަވޑަިއގަންނަވާތޯ؟ ނއެ ކަމެއް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

އެްއވެސް ވަަރކަށް މަޝްވަރާ ނުކުރޭ. އެހެންނަމަެވސް މިކަން ހިނގާ އަދި އޭެގ  ނޑުމެްނނަކާޅުގަ މިކަމާ ގުޅިގެން އަ 

ހިއުމަްނ ހިނގުމާ ުގޅިގެން އަޅުަގނޑުމެންނާ ބަްއދަލުވުމެއް ބޭްއވުނު  ސިޑެންްޓސްތަކެއް ވެސްފަހުން އެހެން އިން

ިޅގެންނެއް ެއއްވެސް ަބއްދަލުވުެމއް ނޫނީ ކަމާ ގުސީދާ މިފަހަރެއްގެ މަތިން.  ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ ބޭފުުޅންނާ ދެ

 އެްއވެސް މަޝްވަާރެއއް ކުެރިވފައެއް ނުވާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޭފުޅުންނަށް އެްއެވސް ވަރަކަްށ މަޢުލޫމާތު އަރުވާފައި އެބައޮތްތޯ މިކަްނ އެ  ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން ތިހިއުމަން 

ހުރި މުައއްަސސާއެްއ މެދުވެރިކޮްށ މިކަްނ  ކަމަށް ނޫނިްއޔާ އެހެން ޕޮލިހުންނާ ގުޅުން ބޭފުޅުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ 

 ގޮެތއް ބައްަލވަމުން ދާކަމުގެ ެއއްވެސް އިޝާރާެތއް ނޫނިއްޔާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަަޑއިގެންަފއި އެަބއޮތްތޯ؟ ހިނގާދިޔަ

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން



  

ނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ އްޔާ ހަޅުއްވާަފއި ޮއވެއްޖެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ސިޓީއަކުން އެކަން ހުށަ ހިއުމަން އިތުރަށް ައޅުގަ

 ވާހަކަެއއް ދެކެވިަފއެއް ުނޭވ. މި ސާފުކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެްސ އެްއވެސް ބައްދަުލވުމެްއގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުޙުސައިނަ  ުދގެ ަވގުުތ ވަނީ ހަމަވެފައި އިނގޭތޯ. ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ވަޙީ ށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ބޭފުޅުން ތަޙުޤީޤު ކުރައްވި ވާހަކަ ވިދާުޅވި އިނގޭތޯ.  އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ ތި އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ

 ތިބީ. ހިއުމަން ފާނަންތޯ ދެ ލޯންޗެއްަގއި ދެ އުޅަނދެއްަގއި މިލަދެްއވަދަންނަވާ، ފާހަގަ ބޭފުޅުންނަށް ޤުން ތިތަޙުޤީ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަކު ހުންނެވީ ވަކި ލޯްނޗެްއގައި. ފުލުހުން ތިއްެބީވ ވަކި ލޯންެޗްއގައި. ކިހާ 

ވެސް  އި ވާނަމަ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ވައިގެ ބާރު މިނެއްދުރުމިނެއްގައި ނޫނީ ކިހާ ބާރު އޭގެ ފަޅުތެރެ ކަމުގަ

 ބޭފުޅުންނާ މުޚާތަބުކޮށް ވިދާޅުވި ތި ެވސް ހުންނާނެ. ކިހާ ބާރުމިނެއްގައި އެ ވާހަކަ އެގޮތަށްއި ހުންނާނެ. އަޑު ދިއުމުގަ

 އަުޑއިވިަފއިވާނެތޯ؟ ކަމަށް 

 

 ކެވުން:ރަޝީދު ވާހަކަދެއް ހަމްދޫން ޕޮލިސް އޮފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

ނޑައެިޅގެ ނުޑމެންނަށް ކަ ގޭ. އެ ބާރުމިން ބަލާނެ މެކޭނިޒަމެއް ން ދަންނަވާކަށް ނޭނސިދާ ބާރުމިނެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަޙުޤީޤުން ނުއެއް ބަލަން. އެހެްނވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނެތް. ަވިއގެ ބާރުމިން ހުރިވަރެއް ައޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން  ންނަމަެވސް އެ ލޯންުޗގެ ކުީރކޮޅުަގއި ބޭރުަގއި ހުރި ފުލުސް ގޭ. އެކަަމކު އެހެއެ ބާރުމިން ނޭނކަ

 ނީ. މަށް ބު ކަނގަޅަށް ާސފުވާގޮތަށް ައޑު ިއވުނުކުއްޖާއަށް ހަމަ ރަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ޖަވާބު ލިބިއްޖެ. އަދި ައސްލު ތޯ. އެހެންނަމަވެސް ޖަވާުބ ލިބޭިތ އަޅުަގނޑު އަސްލު މި ުސވާުލ ކުރުމުގެ ބޭނުނަކީ 

ނޑު ަދންނަވާނަން އިނގޭތޯ. ތަޙުޤީޤު ކުރެްއވި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޝަުނގެ ބޭފުޅުްނ  އެއް ސުވާލު އަުޅގަ

  ؟ބޭފުޅުން ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންެދވީ ކޮށްގެންތޯ ތިރުޒިހާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު ހަމްދޫން ޕޮލިސް އޮފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް



  

 ކުީރ އަޅުަގނޑުމެން ފުލުހުން އެގޮތަށް ބުނެފައި އޮތީީތވެ ނޫން، ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ތަޙުޤީޤު

 ން އެއީ ޞަްއޙަ ބުނުމެއްތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން އެ ތަޙުޤީޤުކުީރ ވެސް.ލުހުންގެ ބުނުފު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއގެން. މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީިއްއޒަތްތެރި ތުރު ދާއިރާގެ މާފަންނު އު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑު އެންމެ ފު ރަތަމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ ހަމްދޫން، އަޙްމަދު. ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. އަޅުގަ

ނުޑ  ސުވާލެއް ދަންަނވާލަން ކެރޭީނ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ަފނޑިާޔރުން ގާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަްށ ވަިކކުރި ދުވަހު އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ގާނޫނީ ވާޖިބެއް އަދާކުރުމަށް އަންނަންވެގެން ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓާ، ައޅުަގނޑުމެން ސެކިއުރިޓީ ދިނުމަށް 

ހަމަލާދިން މައްސަލަިއގަިއ މިހާރު ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟  އެދިފައި ވަނިކޮށް، ައޅުަގނޑަށް

ނޑު ުސވާލުކުރަން ވެސް ތި ބޭފުޅުންނާ ބިރުގަންނާތީވެ  އަޅުަގނޑަށް މި ރައްކާތެިރކަްނ ނެތް ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އަޅުގަ

ކޮމާންޑަރަކު އިންނެވީީތވެ އަދި ކްރައިްމ  ފުރަތަމަ އެކަން އޮތް ގޮތެއް ސާފުކޮށްލައިދެްއވުން އެދެން. އެއީ ކްަރއިމްގެ

ނުޑ ވާނީ ީމގެ ހެކިަތއް، ީވޑިއޯ  އިންވެސްިޓގޭޝަްނގެ ހެަޑކު އިންނެވީީތވެ އަޅުަގނުޑ ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ުކަގއި. ފޮޓެޖްތައް ޕްރޮވައިޑް ކޮށްދީފައި އަދި އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ަނންތައް، މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފައި ފޮޓޯތަކާ އެ

ނޑަށް އިތުރު ުސވާލެއް ދަންނަވާލަން ކެރޭނީ. އެހެންވީމާ،  ނަޑށް ޔަޤީންކަން ލިބުނީމަ އަޅުގަ އެހެންވީމާ، ެއކަން އަުޅގަ

 އެކަން ކިހާހިސާބަކަށްތޯ ފުރަަތމަ ގޮސްފައި އޮތީ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޕޮލިހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، މަޢުލޫާމތު  ސާފުކުރުމަށް އެޖެންާޑަގއި ނެތް ކަެމއްެގ ގޮުތަގއި މިއަދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ުސވާަލށް ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެހެން މިއަދު ޖަވާބުދޭކަށް ނުޖެހޭނެ 

ނޑައަަޅން. ނޑު ކަ  ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ން:ވާހަކަެދއްެކވު ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޫން މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ސުވާލު މި ދަންނަާވލަނީ އަޅުަގނޑަށް ުސވާލާިއެގން ކުރިއަށް ދާން ދަންނަވަން 

ނުޑގެ ަސލާމަތްތެރިކަން، ފުރަތަމަ ރައްކާތެރިކަން އޮތްކަން ޔަޤީްނވީމަ ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީމާ، ކަމާ  ކެރޭނީ ވެސް އަުޅގަ

ގެން ތިއްބެވީީތވެ ައޅުަގނޑު އެކަން ސާފުކޮށްލާފައި ުސވާުލ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ބެހޭ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ވަޑައި 



  

އެހެންވީމާ، އެންމެ ކުޑަމިުނން އެ ތަޙުޤީޤު ކިހާވަަރކަްށ ގޮސްފަިއވޭތޯ އާއި އެ ޭބބޭފުޅުން ހިފައި ހައްޔަރު 

ނޑަށް ަރއްކާތެރިކަން ލިިބގެން ނޫންތޯ ކުރެިވއްޖެތޯ؟ މި އަށް ފިަޔަވޅެއް ެއޅިއްޖެތޯ؟ އެ ކަން ސާފުކޮށްލީމަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެހެން މީހެއްގެ ަރއްކާތެރިކަާމއި ތަޙުޤީޤަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާެލއް ދަންނަވާލަްނ ކެރޭނީ ވެސް. އެހެްނވީމާ، 

 ވާތީ.ށްތަޖުރިބާކާރު ދެ ބޭފުޅުން ކަމައެ ކަން ސާފުކޮށްލައިެދއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ދެ ބޭފުޅުންނަކީ އެކަުމގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުނގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާއަށް އެދިަވޑަެއއް މި ވަގުތު އިތުރު މެންބަރަުކ ފުރުޞަތަކަށް

 އަރުވަން. އަރުވަން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު ފުރުޞަތު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ ރުމެންބަ ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވެގެން، ެއ ެއ މައްސަލަ ބަލަންއަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން މި ތަނުގައި މީހަކު އަނގައިން އެްއޗެކޭ ބުނެގެން 

އަްށ ޔާގަިޑއިރު ތިބިއިރު މީޑި  5ން މީހުން ގެނެްސގެން މި ތަނުގައި ން ރޭ ެވސް އެޗް.އާރު.ސީ.އެމުނޫސްބަޔާނުގަިއ ކުރި

މިތަނަށް ަވއްދަިއގެްނ ފުލުހުން ބޭނުންވާ މެސެޖެއް  ދު ފުލުހުން އައި ގަީޑަގިއ މީޑިޔާއެ ިސއްރުކޮްށގެން ތިބެފައި، މިއަ

ޕަބްލިކަށް ދެވޭގޮތަށް އެްޗ.އާރު.ސީ.އެމްގެ ވާހަކަ ނުދެްއކޭ ޮގތަށް ހަދާފައި މި ތަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގަޔަށް ހަމަލާދިނީމަ، 

ނުޑ  ކަަމކަށް އެ މައްސަލަ ކުޑަ މުޤައްރިރަށްވެފަިއ މިގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންަދވަން އުޅޭތީ އަުޅަގނޑު ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ

ހަމަ ފުލުހުންނާ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުން ޠޮލާލްގެ މައްސަލަ މިހިސާބަށް ގެނައިރު ފުލުހުން ރައީސް 

 ކޯޓު  ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑއިގަންަނވަނީ؟ މަށްތޯއޭ ތިކުރީ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ކަދާ ދޭތެރޭގައި އެ ދުަވހު ޢަމަލުނަޝީ

ޭރަގިއ  ކަމަށްތޯއޭ ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ؟ކުރެއްިވ ގޮްތ ެއއީ ރަނގަޅު ގޮތެްއ ތެރެއަށް ގެންެދވިއިުރަގއި ެއ ޢަމަލު

ގެ ބެލުމުގެ އެމީހުން މިހާރު ކޮބައިތޯއޭ؟ އަދިވެސް ފުލުހުން ންދިަޔ ގޭންގްތަުކގެ މީހުންނާއިކަޅުތެޔޮ ޖަހައިގެން ގެ

ދަށުގައިޯތއޭ ތިބީ؟ ނޫނީ ނެތްތޯއޭ؟ ދެން އަޅުަގނޑު ުސާވލުކޮށްލަން ބޭނުން ވަނީ ތި ބޭފުޅުން ބެރިކޭޑް ޖަހައިގެްނ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނިގެން ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ކުރިމަތީ ހުރި  ޔިތުންނަށް ނުވަެދޭވ ތަންތަނަށްއާއްމު ރައް އަޅުގަ

އެމީހުންނާ އެތާ ތިބޭ  ގޭންގްތަުކގެ މީހުން ވަްއދާފައި ބަ ހުރި ތި ބޭފުޅުން އެތަނަށްގޭެގއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައި އެ 

ކާިއ ފުލުހުންނާ ވާހަކަދައްކާފައި ދެން ގޮސް އަޅުަގނޑުމެްނެގ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް އެ މީސްމީހުން ވަދެ، ޕިކްޕްތަ

ޤީޤުން ވެސް ިތ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ކޮންމެވެސް ކުިރ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، ތި ބޭުފޅުންގެ ތަޙުލޮރީތަކާއި އެްއޗެހި ހަލާކު

ނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ މިތަނަށް ވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ދެ ބޭފުޅުން  މީހަކު ބުނި ވާހަަކއެއް ިތ ައުޑއިިވގެން ތި އުޅެނީ. އަުޅގަ

ދައްކަވަނީ. ތި ންްޗގައި ތިއްެބިވހެނެއް. އެހެން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ވާހަަކެއއްގެ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުން ތި ވެސް އެ ލޯ

ރަލާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިންޯތއޭ؟ ހިއުމަން އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެތަޙުޤީޤު ތި ބޭފުޅުން ހި



  

ބަ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާުތން ދެން އެ ދުވަހު ޠޮލާލާއެުކ ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާ އެ

 ތާކު ނުހިންގައޭ. އެހެންވީާމ، އެ އެން މިތަނަށް ވަޑަިއގެން ތި ކަހަލަ އެްއވެސް ކަމެއް މުވިދާޅުވޭ އެޗް.އާރު.ސީ.އެ

ބޭފުޅުންގެ ތަޙުޤީޤު ތި ބޭފުޅުން ކުރެއްވިންތޯ؟ ނޫނީ ފުލުހުން ދެއްކި ވާހަަކއަށް ެއކަނި ބޭސްކޮށްގެންތޯ ތި ކަންތައް ިތ 

ނ ޑުމެްނގެ ފުރާނައަށް މިހާރު ބިރުވެތިވޭ. ފުލުހުންނަކީ ކުރަްއވަނީ. ދެން އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އަުޅގަ

ނުޑމެން ތި ބޭފުޅުން ޚިދުމަތް، ތި ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ރެސްެޕކްޓް ކުރާ ބަެއއް. އަުޅގަ

ނޑު   ޓެކްސް ލާރިން ހަމަ ސެިކއުރިޓީ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭއިރު ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ުނވާކަން އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން. ތި ބޭފުޅުން ައމިއްލައަށް ެވސް ގަބޫލުފުޅު ުކރައްވާނެ ހަމަ މަގުަތއްމަތި ނާމާންކަން މިހާރު. އެހެންވީމާ، 

އެކަނިތޯ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ތި ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވެގެން  އީއެކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ތި ބޭފުޅުން ކަންބޮޑެއްނުވޭތޯ؟ މި

 ސަލައަކީ؟ހުށަހަޅަން އޮތް މައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައަޅާަފއި މި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި މި އޮތް  އޮތް، ައޅުަގނުޑމެން ކަ

ޓުަގއި، ނިށް މި ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ދެ މިމުހެން. އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަތުން ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކވުން މުހިންކަންތަކާ ުގޅޭގޮ

ވީަމއެްއ ށްސްޓޭޓްމަްނޓެއް ނެރޭ ގޮތަކަ އި ހުރި ޝުޢޫރުތަކެއް ހާމަކޮށްލައިކޮންމެ ބޭފުޅަކު އެ ބޭފުޅެއްގެ ހިތުގަ

 ކަމަކުނުދާނެ. އެއަްށވުރެ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް...

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑު މު ނޑު ުސވާލާ ޤައްރިރު، ައޅުަގނޑު ސުވާެލއް ނެތް ވާަހކަެއއް ނުދަންނަަވން. އަުޅގަ ިއގެން މި ދަންނަވަީނ އަުޅގަ

ނގޭނީ އަުޅަގނޑަށް މި ދިމާވި ކަންތައްތަަކށް އެ ބޭފުޅުން ޖަވާބެއް ދެްއވީމައޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ށްދާން އެކުރިއަ

ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ވިދާޅުވުމަށް. ެދއްވާަފއި މުޤައްރިރު މި ދެމެދަށް  ފުރުޞަތު ދެއްވަްނވީނޫންތޯޭއ އެ ބޭފުޅުން

ވާތީވެ، އި ުއޅުްއާވ ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވަދެަވޑައިުނގަންނަވަްނވީެއއް ނޫންތޯއޭ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެކަމުގެ ތަޙުޤީުޤގަ

ނުޑ އެބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް ޖަވާބެއް އޮންނާތީވެ ެއ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ދެއްވަންވީ  ނޫންތޯ. ދެން އަޅުގަ

ނުޑ އެބަ ހުރި ުސވާލު، ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޠޮލާލް  ސުވާލަިއގެން ވެސް ކުރިއަްށ ދާގޮތަށް މި ހުރީ. އަުޅގަ

 އެްނމެ ކުޑަމިނުން ނުބައްލަވަމޭ  އެ މައްސަލައާ ގުިޅގެން. ެއހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް،

ން. އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެއްާބރުލުން ދެއްވާނެ ފަރާތްތައް. ެމެވސް ޖަވާބެއް ދެްއވާނެކަން ަޔޤީމޭ. ކޮންނޫނިއްޔާ ބައްލަވަ

 އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން.

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑަށް ބައްދަުލވުން ކުިރއަށް ގެންދެވޭނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަމަ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ މިއަދު އެޖެންޑާ

ނަޑކަްށ  ކުރެވިފައި އޮތް ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން. އެހެންވީާމ، އެާއ ގުޅުން ނެތް ވާހަކައަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެއް އަުޅގަ

ކޮންމެ ގޮތެްއގައި ވެްސ، އެެހން އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ޖަްލސާއެއް ނޫިނއްޔާ އަމިއްލަ ަގވާއިެދއްގެ ދަށުން ކަެމއް ކުރާ 

ނަޑށް ގަބޫލު، ވީމާކަމަށް ވަންޏާ ބޭްއވިދާނެ. އެހެން ކުެރވޭ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮތް އެޖެންޑާ މި ވަގުތު އަުޅގަ

ފޮލޯ ކުރެވޭނީ. ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާެއކު، ވަރަށް ހިތާމައާެއކު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ސުވާލު، މިކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން 

 އޮތިްއޔާ ސުވާެލއް ހަމަ ކުރިައށް ގެންދަވަންވީ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ ރުއުތު މާފަންނު

ނޑު ހިތާމަކުރަން މުޤައްރިރު މިކަމުގައި ހުރަސްއަުޅއްވާީތވެ އިނޭގތޯ. މުޤައްރިރުގެ ބެލުމުެގ  މުޤައްރިރު، އަުޅގަ

ްނގެ ދިފާޢުގައި ދަށުގަިއވާ ކޮމިީޓއެްއގެ މެންަބރެއްގެ ަމއްސަލަ ވެސް އޮީތމަ، އެ ުސވާލު މުޤައްރިުރ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑު ގަބޫލު ހުންނަވަން ނުޑ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަކުރަން. ދެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންސުވާލާ ނަވާލަން ބޭނުންވާ އެއް ސުވާލަކީ ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ ިއގެން ކުިރއަށް ދާން އެބަ ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ންނެިވ ބޭފުޅަކާ ދިމާލަށް އެހެން ޠޮލާލް ވިދާޅުވި ކަމަށް ކޮންމެެވސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ކަމަށް. ންޗުގެ ކުރީޮކޅުަގއި ހުލޯ

އެއީ ކޮން ބޭފުޅަުކ، ކިހިނެްއތޯ ވިދާުޅވީ؟ ދެން އަދި ިތ ބޭފުޅުން ތަޙުޤީޤު ކިހާ ިހސާބަށް ދިޔަ ކަެމއް ނޭނގި 

ޖެ އަޙްމަދުގެ ބަސްފުުޅގަިއ، އެތެރޭަގއި ތިއްބެވީ ކޮން ހުންނަވާ، ތި ގޮތަށް ވިދާޅުާވ ކީއްެވގެންތޯ؟ ދެންމެ ވިދާޅުވެއް

ތަޙުޤީޤުގެ ހެޑް ބޭބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް އެތެރޭަގިއ  އީބައެއް ކަމެއް ތިމަންނަމެންނަކަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަަވއޭ. ތި

ތޯ ތޯ؟ ކިހިނެއްތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާ ވެސް ސުވާލެްއ ކުަރއްވާަފއި ނެީތމައާ ެއކުަގއި، ިތ ހިނގާަފއިވާ ކަމެއް

 އަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީން ކުރާނީ؟

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

ޔާ އިނގޭޯތ. އަުޅަގނޑު ދެންނެވީ ފުލުހުންގެ ލާންޗުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަަކށް، އެ ތިން ބޭފުޅުންނަކަށް ޝުކުރިއް

ންްޗގެ އެތެޭރގައި ިތއްބެވި މީހުންނަީކ ުނގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ލޯކޮމިޝަ ނޭނގެއޭ އަެނއް، ހިއުމަން ރައިޓްސް

 ްނުޗގައި ތިބި ތިން ފުލުހުންނަށް ނޑުމެން އެނގޭ ވާަހކަ މި ދެންނެވީ. އެ ލޯކޮންބައެއް ކަމެއް. ތަޙުޤީޤަްށ އަުޅގަ

ޗުަގއި ތިއްބެވީ އިތުރަްށ ންމިޝަނުގެ މެންބަރުން ތިއްބެވި ލޯންޗުަގއި ތިއްބެިވ، ކޮހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ލޯ

ްނޗުަގއި ތިބި ފުލުހުން ފަރާތުން ަނވާ ކަމަށް ލޯކޮންބައެްއ ކަމެްއ ނޭނގޭ ކަމަށް. ހަމައެކަނި ޠޮލާލް އެނިގވަަޑއިގަން

 ލޫމާތު ދެނީ.މަޢު



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

އެުކަގއި އެ މައްސަލަިއގައި ދެންމެ ވިދާުޅވެއްޖެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނުގެ ބޭބޭފުޅުންނާ ވެސް  އެއާ އަދި ހަމަ

ސުވާލެްއކޮށް ނުލަމޭ. އަދި ޮޠލާލްގެ އިތުރުްނ އެހެން ބޭފުުޅން ވެސް ިތއްެބވި ކަމަށް ަވނީ. އެީއ ނުކުަރއްާވ ީކއްވެޯތ 

ކިހާވަެރއްެގ ހެކިތަެކްއގެ މަްއޗަށް ބަރޯާސވެގެންޯތ  ން އެ ބަސްފުުޅ ވިދާުޅވި ކަމަށް؟ތަށް ޠޮލާލް އެހެތި ވިދާުޅވަނީ ެއގޮ

 އެގޮތަށް ވިދާޅުވަނީ؟

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

ކުރާ އެްއޗެއް. ނޑު ތަޙުޤީޤުގައި ގަބޫލު ައޅުގަ  ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަން ނިކުމެ ހުންނަ ފުލުހަކު ދައްކާ ވާހަކަ އެއީ

ނޑުމެން ގާނޫނީ ވާޖިބު ައދާކުރުމަށް ޓަކަިއ މަގުމަްއޗަށް ވެ ސް އަދި އެހެން ތަނަކަށް ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދަން ައޅުގަ

ނޑުމެން ގަޫބލުކުންނަ ފުލުހަކު އެ ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ތެދު ވާހަކައެ ވެސް ނު  ހުވަެއއްކުރަނީ އޭނަ ބޮޑު އް ކަމަށް އަުޅގަ

 ކުމެ ހުންނާތީވެ.ކޮށްގެން ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ނު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ެވސް ވަރަށް ޮބޑު ހުަވއެްއ،  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ މިނިވަން މުޞްތަޤިއްުލ ކޮމިޝަނެއް. އަދި އެ 

މާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ބަސްފުޅު މުހިންމު ނުވަނީތޯ ކޮށްފަިއވާ ބަެއއް. ެއހެންވީ ގާނޫނުއަސާީސަގއި ބުނާ ހުވައެއް

 ން ތި ުއުޅއްވަނީ އެ ބޭފުޅުންނާ؟އެހެންވެގެންތޯ ުސވާލު ނުކުރަްއަވއިގެ ތަޙުޤީޤަށް؟

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙުސައިން

ޤު މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެޭވވަރުގެ ަމއްސަލަައކަށް ނުވާތީވެ. ެއއީ ުޅަގނޑުމެން ތަޙުޤީޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަ

ނޑުމެންނަްށ  ހަމައެކަނި އެންމެ ފުލުހެއްެގ ބަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެހިސާބުން އަުޅގަ

ކޮށްފައި އިނގޭތޯ. ފައިލްާނނީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ުނގެންދެވޭތީ މިހާރު މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެން ތަޙުޤީޤު އޮން

ނޑުމެން ދަންނަވާފައި ވާނީ ެވސް. އަދި އެ  ވާަހކަ އަުޅގަ

 



  

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކޮމިޓީން ވެސް މައްސަލަ ނިންމަވަން ޖެހިވަޑައިގެން .އާދެ! މައްސަލަ ނިމުނީ ކުރަން. ފި ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން އިނގޭތޯ  ދެން އަޅުަގނުޑގެ މައްސަަލިއގައި ކިހިނެއްތޯ؟ ޖަވާބު އެބަޮއތްތޯ އަރުވަން. އަުޅގަ

ނޫނީ ވާޖިބެއް އަދާކުާރ މީހަކަށްވާތީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ އެކު. އަޅުަގނޑަކީ ވެސް ހަމަ ގާ ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާ

އޮންނާނީ.  އެކުަގއި ކުރެވެން ގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނީ ވާޖިބެއް މިނިވަންކަމާރައްކާތެރިކަން ލިބި އިގެފުރާނަހަށި

ދާ ގުޅުން ހުރި ބޭފުޅުން ވާތީެވ، ތަޙުޤީޤަށް ސީޅުން ޒިންމާދާރު ބޭފުޅުން ކަމަށްައޅެ ިތ ބޭފު އެހެންވީމާ، އެކަމަށް

ނޑު ބޭނުން. އެންމެ ުކޑަކަމަށް ދެން ީކއްެވގެންތޯ  އްތޯ ޮގއްަސިއ އޮތީ؟މިނުން ކިހިނެވާތީެވ އެ ަޖވާބެްއ ައޅުގަ

މުޤައްރިުރގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއވާ ކޮމިޓީެއއްގެ މެންބަރަކަށް މި ހާލަތު ދިމާވީމާ  އި މުޤައްރިރު ހުރަސްައޅުއްވަނީ؟މިކަމުގަ

ނޑު، އަޅެ މުޤައްިރރު ކީްއވެތޯ   އެ މިންވަރު... މި ސުވާލު ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީމަ އެ މިްނވަރު އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތެއް   . އަުރވާފައަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އިތުރު ުސވާލެއް ނެތީމަ މިހާހިސާބުން، ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ފާ ދެއްވި ުދވަހު މުލިާއގެއިން ފެނުނު ރާފުޅިތަުކެގ ސުވާލަކީ ަރއީސް ނަޝީދު ިއސްތިޢު ށްލަން ބޭނުންވާއަޅުަގނުޑ ކޮ

 ތި ބޭފުޅުންގެ ތަޙުޤީޤު ކިހާހިސާބަށް ގޮސްފިތޯ؟ ކޮބައިތޯ ީމގެ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތް ސުވާލެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، ޙުސައިންގެ ުސވާލަކީ ވެސް ިމއަދު އެޖެންޑާއާ ގުޅިަފއި އޮ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ރީ ޖެނަރަލަށް ތި ތަޙުޤީޤަށް ތި ބޭފުޅުން ސީ.އެމްގެ ސެކްރެޓައަޅުަގނޑު އޭރު ުސވާލުކޮްށލިން އެޗް.އާރު.

 ްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު.ސުވާލުކުެރއްވިންތޯ؟ އެއަށް ަޖވާބުދެްއވި



  

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހަމްދޫން ޕޮލިސް އޮފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

ދެންމެ އަޙްމަދު ފާހަގަކުރެއްިވ ދެއްތޯ މީގައި ެއްއވެސް ިއތުރު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ 

ނޑުމެން އެތަނުގެ މުަވއްޒަފަކާ ައޅުަގނޑުމެން ސުވާލެއް ނުކުރަމޭ. އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ފުލުސް މީހާ އެހެން ބުނީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މައްަސލަ ފައިލްކޮށްފައޭ ވާނީ. ލީހަށް އެކަން އިންފޯމް ކޮށްފައިމި މަޖި  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީ މިހާހިސާބުން  ޖެ.ދެވިއް އެހެންވީމާ، މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

 هللا.ވަލްޙަމްދު ނިމުނީ.

______________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


