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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީ{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  23ކޮމިޓީގެ  ރީ  އަޝިޖުޑީ.  عليكم  السالم މަސައްކަތެއް  އެންމެ  ފެށީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  އޮތީ.    ވަނަ 

ތަންފީ ޙުކުމް  ގުޅޭޛު މިހާރު  ފަރާތްތަކާ  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއި  ކުރަމުންދާ  މޯލްޑިވްސް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ން 

ހިއްސާކުރައް ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތުން  ސަރވިސްގެ  އެ  މަޢުލޫމާތު  އެދުނު  އެ  ހޯދުމަށް  އޭގެތެރެއިން  އެބަހުރި.  ވާފައި 

މި ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑު  ކުރީގައި  ދިއުމުގެ  މިއަށް  މަޢުލޫމާތު.  ކަލެކްޓްކުރެވުނު  މިހާތަނަށް  ވަގުތު    ބޭފުޅުންނަށް 

ދަންނަވަވަބައިވެރިވެ  މެންބަރުން  ނިހާދު،  އި ޑައިގަންނަވާ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ލާނަން. 

މެންބަރު  ހެން އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ވޭރު 

ޢަބްދު މާފަންނު هللا މުޙައްމަދު  އަޅުގަނޑު  އަދި  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  ޝަފީޤް، 

ޑައިގަންނަވާތޯ  ވަކޮށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބަ ބައިވެރިވެފަހުމީ. އޮންލައިން  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު 

މި އޮންލައިންކޮށް  ބައިވެރިވެ  ސާފުކޮށްލާނަން.  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  އަދި  ނުގަންނަވާ.    ޑައެއް ވަވަގުތަކު 

ދެންނެވި ކުރިން  ޖުޑީ  އަޅުގަނޑު  މިއީ  މަސައްކަތަކީ  މި  މީގެ  އަޝިފަދައިން  ކޮމިޓީގެ  ކުރަމުންދިޔަ  ރީ  ކުރީގައި 

ޖަލުތަކުގައާއި ވާނެ  ކުރީގައި  މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތެއް.  ގުޅޭ  ފްލޯއަޕާ  ތިބި    ،މަސައްކަތެއްގެ  ބަންދުގައި 

އެ   އެއީ  ފޮނުއްވަމުންގެންދޭ.  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ޝަކުވާ  ފަރާތްތަކުގެ  ގިނަ  ވަރަށް  މީހުންގެ 

ކްލެމެން މީހުން  ޢަ  ،ސީއާއިމީހުންނަށް  އެ  ނަގާތީ  ދުވަސްތައް  މާގިނަ  ކަންތައްތަކުގައި  މިހިރަ  ލުއިވުމާ  ދަބު 

  މިކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއްގެ ޝަކުވާތައް އަބަދު   އެޕްލިކޭޝަން ލުމަށްފަހުގައި ޖަވާބު ނުލިބޭ މައްސަލައާ

ން ކޮމިޓީން ކޮށްފައިވާނެ މަސައްކަތެއް މީގެ ކުރީގައި  ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް ލިބެމުންދޭ. އެހެންވުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެ

ޖަލުގައި    ރިޕޯޓު ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކާއެކުގައި.  ބައެއް  ފޮނުވާފައިވާނެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  އެކުލަވާލައި  ވެސް 

ކަހަލަ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެ ފަ ޙައްޤުވާ  ކްލެމެންސީ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ 

ޖަވާބު މައްސަލަ   ހުށެހެޅުންތަކަށް  އެކުލަވާފަ. އިނުލިބޭ  ރިޕޯޓް  ވާނެ  ކަންކަމާއެކުގައި  ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ  މި  ގައި 

ކަންތައްތައް   އެ  ވެސް  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކުގައި  ކޮމިޓީގެ  މި  ހުށަހަޅާފަ. ޙަ އަދި  ވާނެ  ޓަކައި  އްލުކުރުމަށް 

ބައެއް   ރެކޮމަންޑޭޝަންގެ އޭގެތެރޭގައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ގެނައުމަށް  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ    ގާނޫނުތަކަށް 

ބަންޑާރަ ހިމަނާފައިވާނެ.  މިހާހިސާބަށް    ތެރޭގައި  މިހާރު  ދަންނަވާފައިވާނެ.  އެކަން  ވެސް  އޮފީހުގައި  ނައިބު 

މާބޮޑު  އިއައި އަދި  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބިފަޙަ ރުގައި  ފްލޯއަޕް  އްލެއް  އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިނުވާތީވެ 

މި މި  މަސައްކަތްތަކެއް   ރައީސް   ކުރަމުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  މިކަން    ގެންދަނީ.  ކޮމިޓީއަށް  މި  ވެސް 
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މިހާރު   މަސައްކަތެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވުމާއެކުގައި  ހިއްސާކުރައްވާފަ.  ވެސް  އޭގެފަހުން  އެބައޮތް 

މި ކުރަން ގަސްތުކޮށްފައި  މި  ޙުކުމްކުރެވިގެން      ޖަލުގައި  ފަރާތްތައް  ތިބި  ހައްޔަރުގައި  އެއީ  ކޮމިޓީން.  ވަނީ 

ސަރވިސްއި ކަރެކްޝަން  މިހާރު  ކޮބައިތޯ  ފަރާތްތަކަކީ  ތިބި  މި  ހައްޔަރުގައި  މަޢުލޫމާތު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ން 

މަޢުލޫމާ ފަރާތްތަކެއްގެ  މިއެއްކުރީ. އޭގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ  މިހާރު  ކަރެކްޝަން    ތު  ލިބިފަ. އެ  ކޮމިޓީއަށް  ވަނީ 

ބޭފުޅުންގެ  ސަރވިސްއި އެ  ފާހަގަކުރައްވާ  އެބަ  ސިޓީގައި  އެވާ  ލިބިފައި  ކޮމިޓީއަށް  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ސިޓީއަކުން  ން 

  މަޢުލޫމާތުކަމާ   ގެންދަވާކަމާ ދެން މިހާރު މި ފޮނުއްވަނީ މިހާތަނަށް އެއްކުރެވުނު  މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރައްވަމުން އެބަ

ކުރިއަށް މަސައްކަތް  ފޮނުއްވުމުގެ  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ބައި  ހުރި  މި    ގެންދަވާނެ   ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް. 

ނޫން. އޭގެ އިތުރުން    އެޑްރެހާއި މިކަމެއް   ،މަޢުލޫމާތޭ މި ދަންނަވަނީ ހަމައެކަނި  އެ ހައްޔަރުގައިވާ މީހާގެ ނަމާއި

އް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އެބަ އެއްކުރަން. އެއީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ކުށެއްގައިކަމާއި އަދި  ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެ

ތަކަކީ  ގޮތަކަށްތޯ އެ މައްސަލަތައް މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވަނީ. އަދި އެ މީހުންނަށް ޖަލުގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް  ކޮން

ލްއަށް  އި ވަނީ އަދި ކިތައްފަހަރު ކްލެމެންސީ ނޫނިއްޔާ ޕެރޯ ކިތައްވަނަ ފަހަރުތޯއާއި ޖަލުގައި ހައްޔަރުގަ  ،ކޮބައިތޯއާއި

މިހިރަ ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތަކެއް ބެކްގްރައުންޑުން ވެސް އެ ފަރާތެއްގެ    އެ ޑިކްލައިންކޮށްފައިވޭތޯއާ  ،އެދިފައިވޭތޯއާއި

މި  އެއްކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މަޢޫލުމާތުތަކެއް  އެއްކުރެވޭނެހާ  ވެސް  މި  ބެކްގްރައުންޑުން  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވީ.   

ބަހާލައި ކަރެކްޝަން    ގެން ގޮޅިތަކަކަށް  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  އެއްކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  މި 

ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފަ.   ން މިހާތަނަށް އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުތަކެއް މި އިސް. ދެން ކަރެކްޝަން ސަރވިންސަރވިސްއި

ކުރިއަށްދެން   ގުޅިގެން  މިކަމާ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީން  މި   އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތެއް    ގެންދާނެ 

މަސައްކަތްކުރަން   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސަބަބަކީމި  ޖެހެނީ.  ފާހަގަކުރެވޭ  ،  ބޭނުންވާ  އެބަ  ގިނަފަހަރު  ވަރަށް  ހަމަ 

އެހެން ތި  ޖަލުތަކުގެ ތާއަބަދު  އެ  ތެރޭގައި ހައްޔަރުގައި  އަދިވެސް ހަމަ  ފަރާތްތައް ވެސް  ދަބަށް  ޢަބެންނުޖެހޭ ކަހަލަ 

އެއްކިބާވެފައިވާ އިންސާފުން  ވަރަށް  ޒަމާންތަކުގައި  ކުރީ  ފާހަގަކުރެވޭ. އެއީ  ތިބޭކަން  ނުލިބި އެހެން  ކަހަލަ    ލުޔެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ  ޝަރީޢަތްތައް ހިންގައިގެން ޖަލަށް ލެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ވެސް އެހެން ތިބޭ ކަމަކީ ވެސް  

އަދި   ތެރޭގައި  މުޖުތަމަޢުގެ  ކަމެއް  ފާހަގަކުރާ  ވަރަށް  ގިނަ  ފަރާތްތަކުން  ކަމެއް.  ގަބޫލުކުރެވޭ  އެންމެންނަށް  ހަމަ 

ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައި ވެސް ކްލެމެންސީ ނޫނީ    ރ ޓްރަޔަލްތައް ނުހިނގާ އަދި ޖަލަށްފެއަ ލުޔެއް  ޢަލުމަށްފަހު  ދަބު 

ކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ވަރަށް ގިނަފަހަރު އެބަހުރޭ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫންގޮތަށް ހިނގާފަ. ކްލެމެންސީ  ލިބުމުގައި މި

މެދުގައި    ލް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ނުލިބި ދާތަން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މިކަމާއަދި ޕެރޯ

މަސައްކަ މި  ބޭނުމަކީ.  މީގެ  ހިންގުން  މަޝްވަރާއަކަށް  ދިރާސާއެއް  ގޮތަކާމެދު  ކުރިއަށްދާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތް 
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މި   ޑިސްކަސްކުރަމުން  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އާދެ!  ޚިޔާލުފުޅަށް.  ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  ހުޅުވާލަން  އަޅުގަނޑު 

މައްސަލައާ  މި  މި  ގެންދިޔައީ  ބައިވެރިވަޑަ  ގުޅިގެން.  މެންބަރަކު  ދެ  އިތުރު  ކޮމިޓީއަށް  އެއީ  ވަގުތުގައި  އިގެންފި. 

ޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. ދެން އަދި މިހާރު ކޮމިޓީއަށް  ވައޮންލައިންކޮށް އެބަ ބައިވެރިވެ 

އެބަ އަޅުގަނޑުމެން  ވަޑައިގެން  ވެސް.  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މި ނައިންނެވި  ދެންމެ  ށް 

ފާހަގަކު މި  ފާހަގަކޮށްލައިދެއްވުމަށް  މަޝްވަރާކޮށްލިއިރުގައި  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ފުރަތަމަ  ރެވުނީ 

ގައި މި ހިމެނޭ. ދެން އަދި  ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ގޮތުން އެލިޖިބަލްވެފައި ތިބި މީހުން ފާހަގަކުރުން މި ލިސްޓު 

ޙުކުމް ކިތައް  މައްޗަށް  އެކެއްގެ  ފާހަގަކުރެވިފައި  އެބައޮތް  ވެސް  ވެސް  އެ  ކުރެވިފައިވާކަން  މިހާރު  މިހާރު  އެބައޮތް 

މަޢުލޫމާތު އަދިވެސް އެބަހުރި. ނުލިބޭ  ނައެނގޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ކުރޫޝަލް  ށް ނުލިބޭ ބައެއް 

މައްސަލަ. މި ކަންކަން ވެސް ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި މި ،  މަޢުލޫމާތަކީ މިސާލަކަށް   އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައިވޭތޯ 

ނޭނގިފަ ލިބިފަ  އިއޮތީ  ކިތައްއި  މިހާރު  ހަމައެއާކުގައި  ބަލާއިރު. ދެން  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭނުންތެރި    ،ހުރި  ގިނަ  ވަރަށް 

ނު އަދި  ނެތްވެސްމެ. އެކަމަކުއެމަޢުލޫމާތު  ޕްރޮވައިޑްކޮށްދެއްވާނެ  ންކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއި  އް  އެބަ  ކަމަށް    އެ 

ލިބިވަޑައިގަ  ވިދާޅުވޭ ބޭފުޅުންނަށް  ކަމެއްގެއެ  ފުރަތަމަ  ދެން  މިންވަރަކުން.  ކަންކަން    ންނަވާ  ދެންނެވި  މި  ގޮތުން 

ކޭސްއި ބައި  ކޭސް  ސާފުކޮށްލައިދެއްވުން އެދެން. އެއަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން  ވެސް ބަލަމުން އިދާރީ    ން 

ބެކްގްރައުންޑާއި ފަރާތްތަކުގެ  އެލިޖިބަލްވާ  ކޮން ،  ގެންދާނީ  ޕްރޮ  ޖަލުގައި  ހިންގިފައިވަނީ.  ކަހަލަ  ގްރާމްސްތަކެއްތޯ 

ޕެރޯ ހިއުމެނިޓޭރިއަން  ކިތައްފަހަރުގައި  ވެސް  ބެކްގްރައުންޑް  މެޑިކަލް  އެދިފައިވޭތޯ.  ކްލެމެންސީއަށް  ނޫނިއްޔާ  ލްއަށް 

މެން  ށް ބެލުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުކަހިންމުކަމަށްވާތީވެ މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަ ގްރައުންޑްސްތަކަށް ބެލުން މު

ނަތީޖާއަކަށްވާންވީ.   ދިރާސާކޮށް ނިމޭއިރުގައި  އެތި  މުޅި  މި  ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް 

ކަމަށް    ލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ މީހުންދަބު ލުއިކޮށްދިނުމާއި އަދި މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދި ޕެރޯ، ޢަލްއާއިއެލިޖިބަލްވާ ޕެރޯ 

މިންގަނޑުތަކަށް މިހިރަ  ބައެއްތޯ  ކޮން  ފެންނަނީ  ބަލާއިރުގަ ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިކަން  އިހަމަތަކަށް  އެއީ   .

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވަރަށް    ކަނޑައެޅުން ވަރަށް މުހިންމު  ޖަލުތަކުން  އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އެއީ ވާގޮތަކީ  ކަމަށް 

އްލުކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ.  ޙަމި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ގިނަ ޝަކުވާތައް އަބަދު ވެސް ލިބެމުންދާތީވެ  

ދެންނެވި ވެސް  ކުރިން  ފެށީ  މި  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން    އެހެންވީމާ،  މިހާހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  ފަދައިން. 

ކޮމިޓީގެ ދެންނެވުމާއެކުގައި  މަސައްކަތްކޮށްލައިދެއްވުމަށް  ދެންނެވި  މި  ބޭފުޅުން  އެއްވެސް  އިދާރީ  މެންބަރަކު   އެހެން 

ނެތް ހިއްސާކުރައްވަން  ވާހަކައެއް  އިތުރު  އަޅުގަނޑުމެން    ކަމަށް  މެންބަރަކު  ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދުގެ  ވަނީނަމަ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ނަން.ނިންމާލާ
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