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 { ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެްނބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު މާފަންނު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

عليكم  ޖޮއިންޓް    .السالم  ކޮމިޓީެގ  ޖުޑީޝިއަރީ  ާއއި  ކޮމިޓީ  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ 

ބޭފުޅުންެގ    3ކޮމިޓީެގ   ތިއްބެިވ  ވަޑައިެގން  ކޮމިޓީއަށް  ަވުގތުަގއި  ިމ  ފެށީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ބައްދަލުުވން  ވަނަ 

ިއއް ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ނަންފުޅުތައް ދަންނަވާލާނަން. ހެންވޭރު  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް،  ޒަތްތެރި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، ހެންވޭރު އުތުރު ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް މުޢިއްޒު، މަތިވެރި  

ނި މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ަގލޮޅު ދާއިރާެގ  ހާދު، 

ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ  هللا، އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސްެގ ނައިބު ރައީސް ީއވާ ޢަބްދު

ނިޔާޒު ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު، ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ހުޅުދޫ ޙުސައިން،  އިްއޒަތްތެރި  ޙިސާން  ދާއިރާެގ  މަޑުްއވަރި  ލަބީބު،  އިލްޔާސް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   

ރިޔާޟް، އަދި އަޅުަގނޑު މާފަންނު هللا މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް، ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވަުގތު  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ފަހުމީ.  ިއމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަސައްކަތަކީ  އުތުރު  އޮތް  މި  އެޖެންޑާަގއި  ަގއި 

ކޮމިޓީއަށް   މި  ރިޕޯޓު  މަސައްކަތެްއެގ  ކޮމިޓީެގ  ޖޮއިންޓް  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  ާއއި  ކޮމިޓީ  ޖުޑީޝިއަރީ 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ   ކޯޕަރޭޝަން،  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  އެންޑް  މާކެޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  އެއީ  ހުށަހެޅުން. 

ފަރާތްތަްއ  ބޭނުންކޮށްެގން   ކުރެވޭ  ނުވަތަ،  ފަރާތްތައް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް  ހިންާގފައިވާ  ޚިޔާނާތް  ކޮރަޕްޝަނާިއ 

ނުވަތަ އެ މައްސަލައިެގ ތެރެިއން މާލީ މަންފާ ލިބިފައިވާ، ެއ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުެގ ތެރޭަގއި ސަލާމަތީ 

ދާއިރާއި  ޚިދުމަތްތަކާ މުައއްސަ  އާއިޝަރުޢީ  މަޖިލީހާއި  ސާތަކާމިނިވަން  މިނިސްޓަރުންެގޮގތުަގާއިއ    އި ރަްއޔިތުންެގ 

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންެގ ޮގތުަގއި ކުރީަގއި މަސައްކަތްކުރަްއާވފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މިހާރު ެވސް މަސައްކަތްކުރަްއވަމުން 

ފަރާތްތަކުެގ ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤު ެއ    ެގންދަވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރަްއވާ އެ ފަދަ  ޮގސްފަިއވާ ހިސާބާއި 

ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު  އެދިަވޑަިއެގން  ސާފުކުރެއްވުމަށް  ސަބަބުތައް  ކުރިއަށްނުދާ  ޮގތަށް  އެކަށީެގންވާ  ތަޙުޤީޤުތައް 

ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިައރީ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ސަލާމަތީ   ދާއިރާެގ  އާއި 

 ރީ ކޮމިޓީއަޝިޮގތުެގ ރިޕޯޓު، ޖުޑީ  ޓީެގ ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ނިންމިޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމި

މި އަޅަނީ އެ ރިޕޯޓު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ހަމަ   އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަ 

މަސައްކަތް ދަންނަވާލެވޭތޯ  ޮގތަށް  އޮތް  ހަމަ  ބައި  ބޮޑު  ޖުޑީރިޕޯޓުެގ  ކޮމިޓީއަޝި ކުރާނަން.  ސަލާމަތީ   ރީ  އާއި 

ރިލޭޝަންސް   ޕަބްލިކް  އެންޑް  ާމކެޓިންގ  ޯމލްޑިވްސް  ކޮމިޓީ،  ސަބް  ޖޮއިންޓު  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ 
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ާއިއ    ރީ ކޮމިޓީއަޝިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ބޮޑު ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖުޑީ  ،ކޯޕަރޭޝަން

ވުމާއެކު އެ ދެ ކޮމިޓީ އެކުަގއި ޖޮއިންޓް    ތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލައެއް ކަމަށްސަލާމަ

ކޮމިޓީއަކީ   މި  އެޮގތުން  ނިންމާފަ.  ވަނީ  ކޮމިޓީން  ދެ  ދިރާސާކުރުމަށް  މައްސަލަ  މި  އެކުލަވާލަިއެގން  ކޮމިޓީއެއް 

މެންބަރުންެގ މައްޗަށް    5 ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދެ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް

އެކުލެވޭ ސަބް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމުމާ ުގޅިެގން ެއކުލަވާލާފަިއވާ ސަބް ކޮމިޓީ. އެ ސަބް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު 

ހިމެނޭ   ހިމެނޭނީ،  ކޮމިޓީަގއި  ސަބް  މި  ފަދައިން.  ދެންނެވި  ވެސް  ކުރިން  ދެންނެވީ،  ހުޅުމާލެ  މި  މެންބަރުންނަކީ 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ނިޔާޒް،  ދާއިރާެގ  ލަޠީފް،    ޢަލީ  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު 

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހެންވޭރު  ޙުސައިން،  ޙިސާން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތުޅާދޫ 

އަ މުޢިއްޒު،  ރިޕޯޓުެގ  އިބްރާހީމް  އަޅުަގނޑު  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މާފަންނު  ައޅުަގނޑު  ދި 

ޕަބްލިކް   އެންޑް  މާކެޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  ރިޕޯޓަކީ  މި  ދަންނަވާލާނަން.  ހަމަ  ވެސް  ބަިއ  އޮތް  ޮގތުަގއި  ތަޢާރުފުެގ 

ކޮރަޕްޝަ ބޭނުންކޮށްެގން  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  ކޯޕަރޭޝަން،  ކަމަށް  ރިލޭޝަންސް  ހިންާގފަިއވާ  ޚިޔާނާތް  ނާއި 

ކުރެވޭ  ތުހުމަތު  ކަމަށް  ލިބިފައިާވ  މަންފާ  މާލީ  ތެރެއިން  މައްސަލައިެގ  އެ  ނުވަތަ  ފަރާތްތައް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

މިނިވަން ުމއައްސަސާތަކުަގއި ކުރީަގއި މަސަްއކަތް  އާއި  ޝަރުޢީ ދާއިރާ ކާއި  ފަރާތްތަކުެގ ތެރޭަގއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަ

ފަރާތްތަކާިއ،  ކުރައް  ކުރަްއވަުމންެގންދަވާ  މަސަްއކަތް  ވެސް  މިހާރު  އިދާރާތަކުަގއި  އެ  އަދި  ފަރާތްތަކާ  ވާފަިއވާ 

ތިއްބެިވ   ކަމުަގިއ  ެމންބަރު  މިހާރުވެސް  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  ކުރަްއވާފަިއވާ  މެންބަރުކަން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ 

މިނިސްޓަރުކަމާއި   ދައުލަތުެގ  އަދި  މިހާރު ފަރާތްތަކާއި  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  ކުރަްއވާފަިއވާ  ިމނިސްޓަރުކަން  ސްޓޭޓް 

ވެސް އެ މަޤާމުތައް ފުރުްއވަމުންެގންދަވާ ފަރާތްތައް އެ މަްއސަލައިަގއި ހިމެނޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްާވ އެ ފަރާތްތަކުެގ  

އަދި ހިސާބާއި  ޮގސްފަިއވާ  މައްސަލަތަްއ  އެ  މަްއސަލަތަކާއި،  ކުރެވޭ  ތުހުމަތު  ކުރިއަށް  މައްޗަށް  މައްސަލަތައް  އެ   

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު  އެދިވަޑަިއެގން  ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް  ސަބަބު  ލަސްވާ  ނުޮގސް 

ނިންމި ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ލަޠީފް  ޚިޔާނާތާިއ   ޙަސަން  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  ރިޕޯޓު.  ޮގތުެގ 

މަްއސަ ފަހަރު ވަްއކަމުެގ  އެކި  މަޢުލޫމާތު  ބަލަމުންދާކަުމެގ  މައްސަލަތަކެއް  ފަރާތެްއެގ  އެތައް  ޝާިމލުވެފަިއވާ  ލައި 

އަދުލުެގ   ޖިނާޢީ  މަްއސަލަތައް  ބަެއއް  ތެރެއިން  އޭެގ  ހާމަކޮށްފައިާވކަމާއި،  މުއައްސަސާތަކުން  ދައުލަތުެގ  މަތިން 

މަރުހަލާތަކުަގއި  އެކި  ކަަމށް    ނިޒާމުެގ  އެނޭގ  ވެސް  މެންބަރު ވާކަން  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ   އެހެންނަމަެވސް  ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވޭ.  ަމއްސަލަިއަގއި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ލަޠީފް  ޙަސަން 

މައްސަލަތަކަށް އެ  ވާކަމާިއ،  މަރުހަލާަގއި  ތަޙުޤީޤު  ަމއްސަލަތަްއ  ބައެްއެގ  އެތަްއ  ހިމެނޭ  ވެފަިއާވ   މައްސަލަިއަގިއ 
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ނިންމުމަށް  ހިންާގ  ތަޙުޤީޤުތައް  އެ  ކަމެއްކަާމއި،  ކަންބޮޑުވާ  އޮތުމަކީ  ސާފުނުވެ  މިންވަރަކަށް  ެއްއވެސް  ޮގތް 

ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބަިއކަން ދެނެަގތުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ެވސް މައްސަލައިަގއި ހެންވޭރު ހުޅަނުގ  

ޙަ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހުެގ ދާއިރާެގ  ރައްޔިތުންެގ  ަމއްސަލަ  މި  ފާހަަގކުރައްވާފައިވޭ.  ލަޠީފް  ސަން 

ކޮމިޓީއަޝިޖުޑީ ކޮމިޓީއާ    ރީ  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  ަގިއ    2021އެޕްރީލް    26ާއއި 

މައްސަލައާ   މި  ފޮނުްއވާ،  މައްސަލަ  މި  ރަީއސް  މަޖިލީހުެގ  ސާފުކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންެގ  މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭޮގތުން 

އިދާރާތަކަކީ   އެ  ފޮނުްއވާފަިއވޭ.  ސިޓީ  ރައީސް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ިއދާރާތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީަގއި 

ކޮމިޝަން، ޕްރެޒިޓެންޝަ ެއންޓިކޮރަޕްޝަން  ރިކަވަރީ،  އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން  އޮން  ކޮމިޝަން  ލް 

ލްެގ ޮއފީސް، ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް. މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމެުގ މަސައްކަތް ފައްޓަިއެގން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

ޖުޑީ މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  މައްސަލަ  މި  ދަންނަވާނަން.  އަޅުަގނޑު  ޮގތް  ކޮމިޓީއަޝި ދިޔަ  ސަލާމަތީ    ރީ  ާއއި 

ފޮނުްއވުމުން   ކޮމިޓީއަށް  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ  ިމ    2021ޕްރީލް  އެ  27ޚިދުމަތްތަކާ  ކޮމިޓީެގ  އެ  ބޭއްވި  ަގއި 

ަމރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިެގން   ވަނަ  1އަހަރުެގ   ބައްދަލުވުން ބޭއްވި. އެޮގތުން މި މައްސަލައިެގ މަސައްކަތް އެކިެއކި 

ފުރަތަމަ  އަދި  ނިންމި.  ކޮމިޓީން  އެކުލަވާލުމަށް  ރިޕޯޓެއް  ުގޅިެގން  މަރުހަލާއަކާ  ކޮންމެ  ެގންދިއުމަށާއި    ކުރިއަށް 

ޮގތުަގިއ   މުވަްއޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްސަލައިަގއި  މި  ޮގތުަގއި  މަރުހަލާެގ 

ނިންމި.   އިސްކަންދޭން  ބެލުމަށް  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުެގ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  މިހާރު  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

ރިޕޯޓުެގ ޮގތުަގއި މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި. އަޅުަގނޑު ހަމަ    އެޮގތުން މި މައްސަލައާ ުގޅޭ ފުރަތަމަ

އެންފަ މަރުހަލާތަކަށް  ރސްޓްރެސްކޮށް  އެކިއެކި  މަސަްއކަތް  މި  މައްސަލަ،  މި  ދަންނަވާލާނަން.  ސައިޒްކޮށްލާފައި 

އެ ރިޕޯޓު  ުގޅިެގން  މަރުހަލާއަކާ  ކޮންމެ  ެގންދިުއމަށާއި،  ކުރިއަށް  ނިންމާފައިވޭ. ބަހާލައިެގން  ކޮމިޓީން  ކުލަވާލުމަށް 

އެޮގތުން މި މަރުހަލާަގއި މި ނެރޭ ރިޕޯޓަކީ ދައުލަތުެގ މުވައްޒަފުންެގ ޮގތުަގއި ތިބި ފަރާތްތަކާ ުގޅޭޮގތުން ކޮމިޓީން 

ހާ  ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓު. މިއީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ މައްސަލައިަގއި މިހާރު ތަޙުޤީޤު ހިނަގމުންދާ ހުރި

ރައްޔިތުންެގ   އެީއ  ފަރާތްތައް.  ތިބި  ޮގތުަގއި  މުވަްއޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ  ނޫން.  ވާހަކަެއއް    މަޖިލީހުގެ ފަރާތްތަކެއްެގ 

އޭރުެގ މެންބަރުންނާއި މިހާރުެގ މެންބަރުންނާއި، ސަރުކާރުެގ ވަޒީރުންެގ ތެރެއިންނާއި ނައިބުންެގ ތެރެއިން، އޭރުެގ  

ބޭފުޅުން މިހާރުެގ  ބޭފުޅުންނާއި،  ބޭފުޅުންނާއި  މިހާރުެގ  ބޭފުޅުންނާއި  އޭރުެގ  ވެސް  ތެރެއިން  ފަނޑިޔާރުންެގ  ނާއި، 

މިހާރުގެ  ބޭފުޅުންނާއި  އޭރުެގ  ވެސް  ތެރެއިން  ބޭފުޅުންެގ  ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ  މުއައްސަސާތަކަށް  މިނިވަން 

ތެރެއިން ޭއރުެގ ބޭފުޅުންނާއި މިހާރުެގ    ބޭފުޅުންނާއި، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ނިސްބަތްެވވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅުންެގ

ބޭފުޅުންނާ. އެހެން މި ޮގތުން ދައުލަތުެގ އެކި މަޤާމުތަކުަގިއ ތިބި މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިެގން އަޅުަގނޑުމެން މި  
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ބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  ކޮމިޓީެގ  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ހަމަ  އެކަން  ނެރެނީ.  މި  ރިޕޯޓު  މި  ދިރާސާކޮށް 

މިހާރު މަ ނުވަތަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ޮގތުަގއި  މުަވއްޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ  ދަންނަވާލަން.  ޓަކައި  ޢުލޫމާތަށް 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުެގ މައްސަލައަށް އިސްކަންދިން ސަބަބު. މި ޮގތަށް ނިންމުމަށް އިސްކަންދިން ސަބަބު 

. މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް  1އިންޓް ކޮމިޓީން، ސަބް ކޮމިޓީން.  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން އެބަ ފާހަަގކުރޭ އެ ޖޮ

ކޯޕަރޭޝަން ރިލޭޝަންސް  މައްސަލައެްއކަމާިއ    ،ޕަބްލިކް  މުހިންމު  އަދި  ބޮޑު  މައްސަލަައކީ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ 

ތުހުމަ ކަމަށް  ލިބުނު  މަންފާ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ބައިވެރިވި  ބަިއވެރިާވ،  މައްސަލަިއަގއި  އެ  ފަރާތްތަކުެގ އަދި  ތުކުރެވޭ 

ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ސަރުކާރުެގ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުަގއި ތިބި ފަރާތްތަކާއި، މިނިވަން މުައއްސަސާތަކުެގ މެންބަރުންނާިއ،  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުެގ 

އަނެްއ  މައްސަލަތަކުެގ ފާހަަގކުރެވުނީ.  ކޮމިޓީައށް  ޮގތުަގއި  ސަބަބެއްެގ  އެއް  އެއީ  ައަވސްކުރަންޖެހުން.  ތަޙުޤީޤު   

އިސްެވ   ހިނަގމުންދަނީ  ތަޙުޤީޤު  ތުހުމަތުކުރެވި  މައްސަލަިއަގއި  އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  ޮގތުަގިއ  ސަބަބެއްެގ 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ކުރިން  މަޤާމުތަކުަގިއ  ފަރާތެއްެގ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކޮންމެ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  މިހާރު  އަދި   

މަ އެންމެ  އެނުގމަކީ  ަގބޫލުކުރެވުން ޙަލަޞްމައްޗަށްކަން  ކަމުަގއި  ޮގތް  ބޮޑު  ަގބޫލުކުރެވުން.    ،ތު  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް 

ޚިދުމަތްތަކާ ދާއިރާއި  ސަލާމަތީ  މަސަްއކަތްކޮށްފަ  އާއިޝަރުޢީ  ކުރީަގއި  މުއައްސަސާތަކުަގއި  ިއވާ  މިނިަވން 

ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންެގންދަވާ ފަރާތްތަކާިއ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ   ފަރާތްތަކާއި، އެ އިދާރާތަކުަގއި މިހާރު

މެންބަރުކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި މިހާރު ެވސް މެންބަރުކަމުަގިއ ތިއްބެވި ފަރާތްތަކާއި އަދި ދައުލަތުެގ  

ނިސްޓަރުކަން ކުރަްއވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި މިހާރު ެވސް އެ މަޤާމުތައް ފުރުްއވަމުން މިނިސްޓަރުކަމާއި ސްޓޭޓް މި

އެ  ދެނެަގނެ  ފަރާތްތައް  ލިބިފައިާވ  މަންފާ  ފައިސާެގ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް  ެގންދަވާ 

، ފިޔަވަޅުެއޅުން މުހިންމުކަން. އެ ެވސް ކޮމިޓީން  ފަރާތްތަކުެގ މައްސަލަތައް ލަސްވާ ސަބަބުތައް ދެނެަގނެ ައވަސްކޮށް 

އެއް ސަބަބެްއެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރި ސަބަބެއް. އަނެްއ ސަބަބަކީ، ދައުލަތުެގ މަޤާމުތަކުަގިއ ވަޒީފާ އަދާކުރުމީ ޭއެގ  

ފަރުދުން ޒިންމާތަކާިއ  ރަްއޔިތުންެގ  އާންމު  ރަްއޔިތުންެގ،  އާންމު  ހަިއސިއްޔަތުން  މަޤާުމެގ  އެ  ެގ  ޒާތުން 

މަޤާމުެގ  ފަރާތްތަކުެގ  އެ  ފަރާތްތަކަކީ  އެފަދަ  ކަމާއި  ބައެއް  މަތިވެފަިއވާ  ޒިންމާތަކެއް  މަތީ  ޒިންމާއަށްވުރެ 

ހައިސިއްޔަތުން ޚާއްސަ އެތަްއ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބޭނޭ އަދި ދައުލަތުެގ އޮނިަގނޑުެގ ތެރެައށާއި ދައުލަތުެގ ހިންުގުމެގ  

ފޯރުމުެގ   ނުފޫޒެއް  އެތައް  ޮގތަށް  ނިޒާމަށް  ދެންނެވި  މި  ކޮިމޓީެގ  ެއވެސް  ކަމަށްވުން.  ބަެއއް  އޮތް  ފުރުޞަތު 

ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އަނެއް ސަބަބު. ދައުލަތުެގ މުވަްއޒަފެއް ޖިނާޢީ ކުށެްއކޮށްފިނަމަ އެ ކުށުެގ ބާވަތުން 

އިސްތިޤުރާރު ނިޒާމު  އަދުލުެގ  ޖިނާޢީ  ކަމަށް  ބޮޑުވާނޭ  އަދަބު  ކުށުެގ  ކުރި  ސަބަބަކީ  މީހަކު  އަނެއް  ވެފައިވުން. 
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ދައުލަތުެގ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ މީހުންެގ މައްސަލަތައް ލަސްވުމުން އެ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބެެގން މިފަދަ މައްސަލަތަކުެގ  

ހުށަހަޅާފައިާވ   ކޮމިޓީއަށް  ސަބަބަކީ  އަނެއް  ަގބޫލުކުރެވުން.  ކަމަށް  އޮތް  ފުރުޞަތު  ފޯރުމުެގ  ނުފޫޒު  ތަޙުޤީޤުތަކަށް 

ދައުލަތުެގ  މައްސަ ފާހަަގކޮށްފަިއާވ  މުއަްއސަސާތަކުގަ   3ލަިއަގ  މިނިވަން  އެކިެއކި  ސަލާމަތީ   ާއއިބާރުަގާއިއ 

ޚިދުމަތްތަކުެގ އެކިއެކި އިސް މަޤާމުތައް އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ނުވަތަ މިހާރު އަދާކުރަމުންެގންދަވާ ފަރާތްތަކުެގ އިތުރުން  

ޚިޔާނާތުެގ ވަްއކަާމއި  ތުހުމަތު  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  ކަމަށް  ލިބުނު  މަންފާ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ބައިވެރި  ަމއްސަލަިއަގ   

ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުެގ ތެރޭަގއި އެފަދަ އިދާރާެއްއަގއި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެހެން މުވަްއޒަފެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް ެއ  

އޮތް ފުރުޞަތު  ފޯރުވުމުެގ  ނުފޫޒު  ނުވަތަ  ުގޅުންހުރި  ސީދާ  ތަޙުޤީޤާ  ކަމަށް  މައްސަލަިއެގ  އެ    ފަރާތެއް  ވާނަމަ 

ފަރާތެއްެގ މަޢުލޫމާތު ވެސް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވުން. ދައުލަތުެގ ުމވަްއޒަފުންެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެހެން 

ަވއްކަާމއި   އެމް.އެްމ.ޕީ.އާރު.ސީެގ  ވިޔަސް.  ކަމުަގއި  ނުިވ  ފަރާތްތަކަށް  އިސް  އެންމެ  އަދި  ވެސް.  ފަރާތްތައް 

އްސަލައިަގ އެކިެއކި ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ފަިއސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ދައުލަތުެގ ފައިސާކަމާިއ، ޚިޔާނާތުެގ މަ

އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދަންޖެހޭކަމާއި، އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އެ 

ތަޙު  މައްސަލަިއަގ ފަރާތްތަކުެގ  ތަޙުޤީޤުތައް ތުހުމަތުކުރެޭވ  އެ  އެީއވެސް  އެހެންކަމުން  ކަާމއި،  ނިމިެގން  ޤީޤުތަްއ 

ފާހަަގކުރެވުނު.  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީ،  ސަބް  ކަމަށް  ސަބަބު  އެއް  ނިންމަންޖެހޭ  އަވަހަށް 

ބިފައިވާ ކަމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ަވއްކަާމއި ޚިޔާނާތުެގ މަްއސަލަިއަގ ބައިވެރިވެފަިއވާ ކަމަށް ނުވަތަ މަންފާ ލި

މީހެއްެގ   އެ  ދައުވާެއއް  މަދަނީ  ނުވަތަ  ޖިނާޢީ  ުގޅިެގން  މައްސަލައާއި  އެ  ތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ކުރެވޭ  ތުހުމަތު 

ހިމެނޭ  ލިސްޓުަގއި  ހާމަކުރާ  ކޮމިޓީން  އަދި  ފާހަަގކުރާކަމާއި  ހިމެނޭކަން  ފަރާތްތައް  ކުރެވިފައިނުވާ  މައްޗަށް 

ފަހުން މަްއޗަށް  ކޮމިޓީން  ޢުދަ  ފަރާތްތަކުެގ  ވެސް  އޮތްކަން  ފުރުޞަތު  ނިންމުމުެގ  ވެސް  ނުކުރުމަށް  ވާ 

ަގބޫލުކުރާކަާމއި، ކޮންމެ މީހަކީ ެވސް އެ މީހެްއެގ މަްއޗަށް ކުށެްއ ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު ެއ މީހަކީ ކުށެއް ނެތް  

މި ހިނދު  ަގބޫލުކުރާ  ކޮމިޓީން  މީހެްއކަން  ލިބިެގންވާ  ޙަްއޤު  ބެލުމުެގ  ކަމުަގއި  ިގނަ  މީހެއް  މައްސަލައަކީ  މަ   

ބަިއވެރިވި ކަމަށް ނުވަތަ މަންފާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް   އަހަރުތަކެްއވެފަިއވާ މައްސަލަައކަށްވެފައި އަދި މި މައްސަލަިއަގ

ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެތައް ބައެއް ތިބި ކަމަށް، ކަމާ ުގޅުންހުރި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ފާހަަގކޮށްފައިވާތީ މި މައްސަލައަކީ  

ތު ބޮޑު މަްއސަލައަކަށްވުމާއެކު މި މައްސަލައިަގ ތުހުމަތުކުރެވޭ ދައުލަތުެގ މުަވއްޒަފުން އެނުގަމކީ ޙަލަޞްމު މައާން

މަ ހިމަނާފަިއާވ  ޙަލަޞްއެންމެ  ލިސްޓުަގއި  އެ  ސަބަބަކީ  އަނެއް  ަގބޫލުކުރެވުން.  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ޮގތް  ބޮޑު  ތު 

ފަރާ އެ  ހިމަނާފައިވަނީ  ލިސްޓުަގއި  ބޭންކުެގ ފަރާތްތައް  ސްޓޭޓްމަންޓާއި  ބޭންކް  ލިބުނުކަން  ފައިސާ  ތްތަކަށް 

މަޢުލޫމާތު  ޒަރީއާއިން  ެއވިޑެންސް  ޑިޖިޓަލް  ނުވަތަ  ބަޔާނަކުން  މީހުންެގ  ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  އެހެނިހެން 



 2021 މޭ 12ވަނަ ބައްދަލުވުން               3ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީގެ 

 

 

6 

 

ސިޓީަގއާއި  ލިބިފައިވާތީ ކަމަށް ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަަވރީން ފޮނުއްވި  

ޮގތް    ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުުމަގއި ޔަޤީންކަން ދެއްވާފަިއވުން. މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިޔަ 

ސީލުކޮށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން ކޮމިޓީން ނިންމުމާއި ުގޅިެގން  ވެސް ހަމަ ތަފު

މަޖިލީހުެގ ފަރާތުން ވެސް   ރައްޔިތުންެގ  ކޮމިޓީެގ  އިދާރާތަކަށް  ދަންނަވާފައިވާ  ސާފުކުރެއްވުަމށް  މަޢުލޫމާތު  ރަީއސް 

މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންެގ  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި  އެޮގތުން  ނިންމި.  ދެންނެވުމަށް  ސާފުކުރެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

ކޮމިޓީޝިއަޖުޑީ ބެހޭ    ރީ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  ހޯއްދަވާފައިވާ ާއއި  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީެގ 

އިދާރާތަކަކީ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، 

އިދާރާތަކުން   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މަތީަގއި  ޚިދުމަތް.  ފުލުހުންެގ  ދިވެހި  އޮފީސް،  ޖެނެރަލް  ކޮމިޓީން ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ފޮނުއްުވމާއެކު   މަޢުލޫމާތު  ހޯއްދަވާފައިާވ    2021މެއި    8އެދިފައިވާ  ކޮމިޓީން  މަިއ  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  ަގިއ 

ުގޅިެގން   މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ  މި ކޮމިޓީެގ މި    2021  މޭ  9މަޢުލޫމާތަކާއެކު މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް  ަގއި 

. ެއޮގތުން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ޮގތާމެދު  ވަނަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  1އަހަރުެގ  

ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ މެދުަގިއ މަޝްވަރާކޮށްފަިއވާނެ. ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުުމަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިެގންނެވި ފަރާތްތައް.  

އަހަރުެގ    2021  މޭ  9 މި  ކޮމިޓީެގ  މި  ބޭްއވި  ބައްދަލުވުުމަގ  1ަގއި  ޕްރެޒިޑެންޝަވަނަ  އޮން އި  ކޮމިޝަން  ލް 

ރައީސް،   ކޮމިޝަނުެގ  ފަރާތްތަކަކީ  ބައިެވރިވެަވޑަިއެގންނެވި  ފަރާތުން  ރިކަވަރީެގ  އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން 

އަ އަޙްމަދު  މެންބަރު ސްޢައަލްފާޟިލް  ކޮމިޝަނުެގ  ޙަސަން،  އާމިނަތު  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު  ކޮމިޝަނުެގ  ދު، 

ހީމް، ކޮމިޝަނުެގ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ާއއިޝަތު ޝާހީން ނަޖުމީ. މިއީ އަލްފާޟިލް ނަދީމް އިބްރާ

ޕްރެޒިޑެންޝަ ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ުގޅުންހުރި  މައްސަލައާ  މި  ކަމުަގިއވާތީ  އިންވެސްޓިޭގޝަނެްއ  ލް ޖޮއިންޓް 

ރިކަވަރީ އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން  އޮން  ކޮރަޕްޝަން    ކޮމިޝަން  އެންޓި  ފުލުހުންެގ ާއިއ  ދިވެހި  ކޮމިޝަނާއި، 

ކޮރަޕްޝަން،   އޮން  ކޮިމޝަން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  ހިއްސާކުރީ  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީއާ  މި  ލިޔުމުން،  ކޮމިޓީން  ޚިދުމަތަށް 

ޕްރެޒިޑެންޝަ ޖޮއިންޓް  ހިއްސާކުރާނީ  ކަމަށް  ރިކަވަރީން  އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން  އޮން  ކޮމިޝަން  ލް 

ހިމެނޭ އަންާގފަިއވޭ.    އިންވެސްޓިޭގޝަނުަގިއ  ޚިދުމަތުން  ފުލުހުންެގ  ދިވެހި  ކޮމިޝަނާއި،  އެންޓިކޮރަޕްޝަން 

ވެސް  ކުރިން  ހަމަ  ދަންނަވާލަނީ  މި  މިހާރު  ކަންކަން  ފާހަަގކުރެވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ދިރާސާަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ތަފު ފަދައިން  މައްސަލައާދެންނެވި  މި  މަސައްކަތްކުރަނީ.  މި  ދެންނެވޭތޯ  ޮގތަކަށް  ކޮމިޓީއަށް    ސީލު  ުގޅިެގން 

ސިޓީތަކުންނާއި   ބަިއވެރިެވވަޑަިއެގން   2021  މޭ  9ލިބިފައިވާ  ބައްދަލުުވމުަގއި  އެްއވަނަ  ކޮމިޓީެގ  ބޭއްިވ  ަގއި 

ރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީެގ މެންބަރުން ހިއްސާކުރެްއވި މަޢުލޫމާތުންނާއި  ޕް
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ކުރެވިފަިއވޭ. މައްސަލަ ެގ އަލީަގކޮމިޓީެގ ދިރާސާ  ކޮިމޓީއަށް  އަންނަނިވި ކަންތައްތައް  ތައިއި   ެގ މަސަްއކަތާ ޤު ޤީޙުެގ 

ކަންކަން ފާހަަގކުރެވުނު  މާކެޓިން  .ުގޅިެގން  ކޯޕަރޭޝަން  ގ މޯލްޑިވްސް  ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  ، އެންޑް 

އިދާރާއެްއ    3ޤީޤީ  ޙު ކުރިއަށްދަނީ ތަޤީޤުޙުެގ ތައި ޔާނާތުެގ މައްސަލަޚިސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންާގފައިވާ  . އާރު.ޕީ.އެމް.އެމް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ދިވެހި -އިދާރާއަކީ އެންޓި  3  އެކުވެެގން ޖޮއިންޓް އިންެވސްޓިޭގޝަނެްއެގ ޮގތުަގިއކަމާއި އެ

ކޮމިޝަންޚިފުލުހުންެގ   ޕްރެޒިޑެންޝަލް  މައްސަލަ ކޮރަޕްޝަ  އޮން   ދުމަތާއި  އެ  ރިކަވަރީކަން.  އެސެޓް  އެންޑް  ން 

ފަށާފައިވަނީ   ރަސްމީކޮށް  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޮގތުަގއި  އިންވެސްޓިޭގޝަން    ގ2019ސެޕްޓެމްބަރު    16ޖޮއިންޓް 

ސޮއިަގ ފަހުކޮށްފަ އި  އިންވެސްޓިޭގޝަންެގ  ޖޮއިންޓް  އެންޓި  ނާމާެގމުއިވާ  ކޮމިޝަނުން -ދަށުންކަން.   ކޮރަޕްޝަން 

ެގންދިއުމަށް އެކަށީ ތަޙުޤީޤުއަވަހަށް    އިރުބަލާ  ކަށް އަދަދުތަެގއެހެނިހެން މައްސަލަތަކު  ހުށަހެޅޭ ކުރިއަށް  ެގންާވ  ތައް 

ދަތިކަމާއެކު ނެތުމުެގ  އިންވެސްޓިޭގޓަރުން  މަްއސަލައެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެވސް    އަދަދަށް  ކުރިއަށް   ތަޙުޤީޤުެގ  އިެގ 

ެއ  ޞަ އްޚާެގންދިއުމަށް   ައހައްމިއްޔަތެއްދިނުމާއެކު  ކޮމިޝަނުން  ތަޙުޤީޤު  އެ    އަަވސްކުރުަމށް 

ޖޮއިންޓް ިއންވެސްޓިޭގޝަން ފެށިފަހުން    މައްސަލައިެގއެ    ،ކުރެވިޚާއްޞަ ރުންތަކެއް އެ މަސައްކަތަށް  ޭގޓައިންވެސްޓި 

ެގ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން  ތަޙުޤީޤުިއވެރިެވ  ތަކުަގއި ބަތަޙުޤީޤުމަލީޮގތުން  ޢަނެތި    މެދުކެނޑުމެއް

އިންެވސްޓިޭގޓަރުން މަސައްކަތް    41ލަ  ަގިއ ޖުމު ކޮިމޝަނުކޮރަޕްޝަން -ފަވާކަން. އަނެއް ނުކުތާއަކީ އެންޓިށްފާހަަގކޮ

ރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި  މަސަްއކަތަށް  ރިކަވަރީެގ  އެސެޓް   ކުރާއިރު ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮިމޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް

އެ    ،މުވައްޒަފުން ކަމުަގއި. ޭއެގ ތެރެއިން އެއް މުަވއްޒަފަކުވަނީ ވަޒީފާއިން ަވކިވެފަ  7ކޮމިޝަނުން ވީއްލާފަިއވަނީ  

ބުނެފައިވޭ.   ކުރުމަށް   މައްސަލަިއގެ ެގ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ކޮމިޝަނުން  މަސަްއކަތް  އިންވެސްޓިޭގޝަންެގ    ޖޮއިންޓް 

ފުލުހުންެގ   ދިވެހި  އެކަަމށް    ތަޙުޤީޤުދުމަތުެގ  ޚިޓަކައި  ދޫކޮޞަޚާއްޓީމެއް  ފުލުހުންެގ    ފަިއވާށްކޮށް  ދިވެހި  ކަމަށް 

ވަނަ    2020ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ތަރުތީބު ކުރުމުެގ ޮގތުން    ތަޙުޤީޤުފައިވޭ. ަމއްސަލައާ ުގޅިެގން  ށްދުމަތުން ފާހަަގކޮޚި

ކަނޑައަޅާ    މޭއަހަރުެގ   އުސޫލެއް  ތަރުތީބުކުރުމަށް  ލިސްޓު  ރިާއޔަތްކޮށް  ކަންތައްތަކަކަށް  ވަކި  ތެރޭަގިއ  މަހުެގ 

މިހާތަނާ ތަރުތީބުއަހަމަ  ނިންމާފައިވާކަމާއި  އެ  ެގންުގޅެފަވަނީ  ވެސް  އޮން    ށް  ކޮމިޝަން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  ކަމަށް 

ޮގތުން ެއ    ވާކަން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެޭވ. އެއި ކޮށްފަހަގަ ފާން  ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑުތައް އެބައޮތް  ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  

ކޮމިޝަނު  އަޅުަގނޑުމެންނާ ތި  އެ  ކޮށްފަހިއްސާ  ންއެ  އެބައޮތް.  ޮގތުަގއި  އިޒުނަާއއެބޭފު  ޓޭބަލްއެްއެގ  ކު  ޅުންެގ 

އެސެޓް   އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން  އޮން  ކޮމިޝަން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  ދަންނަވާލާނަން.  ެވސް  ޓޭބަލް  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ކުރިންތަޙުޤީޤުރިކަވަރީން   މިންަގނޑެއް  ޕޮއިންޓްދޭ  ތަރުތީބުކުރުމަށް  ފަރާތްތައް  ފަދައިން   ކުރެވޭ  ދެންނެވި  ވެސް 
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އޮތީ މި ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނާފަ. އެއީ ހެކި ހޯދުމުެގ ކަންކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން ކަމަށް ަގބޫލު   މިންަގނޑު މި  އެ  ކަނޑައަޅާ

ިގނަެވެގން   އެންމެ  އެބަ  ޕޮއިންޓު  10ކުރަނީ.  އެ  ދޭޮގތަށް  ޑޭޓާ  ޑިޖިޓަލް  ފިޔަވާއީ  ޮއތް.  ނޯޓްސް    10  އަިމއްލަ 

ދޭޮގތަށް. އެހެނިހެން ކިތާބީ    ޕޮއިންޓު  10ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްސްތައް ހުރިކަމަށް ވަނީ ނަމަ    .  ދެޭވޮގތަށ  ޕޮއިންޓު

 މި  ކަނޑައަޅާފަ  ޕޮއިންޓު  7އެއީ  ،  ތުހުމަތު ނުކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ބަޔާން ޑޭޓާ އިން ހެކި ފެންނަ  .ޕޮއިންޓު  10ހެކި  

 އޮތީ. ތުހުމަތު   މި ކަނޑައެޅިފަ ޕޮއިންޓު 6އެއީ   ،ވަނީ. ތުހުމަތު ނުކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ބަޔާން ޑޭޓާއިން ހެކި ނުފެންނަ

ބަޔާން   ފަރާތްތަކުެގ  ނޯޓްސް  ޕޮއިންޓު  4ކުރެވޭ  ފޯން  އެންފޯސްމަންޓް  ޕޮއިންޓު  6.  ލޯ  އެބައޮތް  ދެން   .

ނަމައެއް އެޖެންސީ ުމވަްއޒަފެއް  ކުރިން  ،ެގ  މިހާރު  އެއީ  ައދި  ިގނަ ވެެގން    ވެސް  ދޭ    ޕޮއިންޓު  15ވެސް އެންމެ 

ޖޫނިއަރ   ،ޕޮއިންޓު  15ވަނީނަމަ    ޅެއް ކަމަށްމެއްަގިއ ހުރި ބޭފުޤާސީނިއަރ މަ  އެއީ  ވަނީ.  އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފަ މި

ސީނިއަރ ސިޔާސީ    .ވަނީ  މި  ކަނޑައެޅިފަ  ޕޮއިންޓު  10މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާ އެންމެ ިގނަވެެގން  .  ޕޮއިންޓު  10

  ، މިނިވަން މުއައްސަސާ  .ޕޮއިންޓު  10މިނިސްޓަރުން    .ޕޮއިންޓު  7ސިޔާސީ މުވަްއޒަފުން  .  ޕޮއިންޓު  10މުވަްއޒަފުން  

ނަމަ    މެއްެގ ބޭފުޅެއްޤާ، މިނިވަން ުމައއްސަސާ މެދު ނުވަތަ ޖޫނިއަރ މަޕޮއިންޓު  10ނަަމ    އެއީ ސީނިއަރ މަާގމެއް

  މެއް ޤާީއެގ މެދު ނުވަތަ ޖޫނިއަރ މަ. އޯ.ެއސް  .ޕޮއިންޓު  10ނަމަ    މެއްޤާއީ ެގ ސީނިއަރ މަ. އޯ. އެސް  . ޕޮއިންޓު  6

.  ޕޮއިންޓު  5  ސިވިލް ސަރވިސްެގ ސްޓާފުން  .ޕޮއިންޓު  10ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން    .ޕޮއިންޓު  6ނަމަ  

  8  ފަންތިއަށް  މެދު.  ޕޮިއންޓު  10   ެއީއ ސީނިއަރ މަާގމަށް  .ޕޮއިންޓު  10އޭރު އަދާކުރި ަވޒީފާ އެންމެ ިގނަެވެގން  

ސީނިއަރ    ސަރުކާރުެގ  . ޕޮއިންޓު  10  މެންބަރުންނަށް   މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  އެއީ  .ޕޮއިންޓު   5  ޖޫނިއަރ  ޓު.ޕޮއިން

  ސަރުކާރުެގ ޖޫނިއަރ މަާގމެއް   .ޕޮއިންޓު  8ނަމަ    ސަރުކާރުެގ މެދު ފަންތީެގ މަާގމެއް  ޓު.ޕޮއިން  10ނަމަ    މެއްޤާމަ

މިނިވަން މުއައްސަސާެއއްެގ    .ޕޮއިންޓު  10ނަމަ    މިނިވަން މުއައްސަސާއެްއެގ ސީނިއަރ މަާގމެއް  .ޕޮއިންޓު  5ނަމަ  

މަ ފަންތީެގ  މަާގމެއް   ޓު.ޕޮއިން  8ނަމަ    މެއްޤާމެދު  ޖޫނިއަރ  މުއަްއސަސާެއްއެގ  ިމނިވަން    5ނަމަ    މިނިވަން 

 ރުފިޔާ  މިލިއަން  އެއް.  ހުރޭ  އެބަ  ކަނޑައަޅާފަ  ޕޮއިންޓް  ވެސް   އަދަދަށް  ފައިސާެގ  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ލިބިފައިވާ   .ޕޮއިންޓު

ފަސް އެ.  ޕޮއިންޓު  5  ހަމައަށް  ރުފިޔާއާ  މިލިއަން  އެއް  ސުމަކުން  .ޕޮއިންޓު   5  ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް މިލިއަނުން  އް 

ރުފިޔާއާ ހަމަައށް    . ޕޮއިންޓު  10ހަމައަށް    މިލިއަން  މިލިއަނާއި  ފަނަރަ  މިލިއަނުން  ފަނަރަ   . ޕޮއިންޓު  15ފަސް 

ހަމައަށް   ރުފިޔާއާއި  މިލިއަން  ވިހި  މިލިއަން  .ޕޮއިންޓު  20މިލިއަނާއި  ާއިއ    !ފުކުރައްވާޢާމަ  ،ފަންސާސް  ފަނަރަ 

އެއީ   ދެމެދު  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ރުފިޔާއަ   ޓު.ޕޮއިން  20ފަންސާސް  މިލިއަން  މަތިފަންސާސް  .  ޕޮއިންޓު  25  ށްވުރެ 

ޮގންޖެހުންތަކާ ދިމާވެފައިވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި    އިކޮމިޝަނުެގ  ރިާއޔަތްކުރާއިރު    މައްސަލައިގެ ދަތިތަކަށް 

އެސެޓް   އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން  ކޮމިޝަނުން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  ލަސްވަމުންދާކަަމށް    ރިކަވަރީއަށް މަސައްކަތް 
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  ލޭޔަރުކޮށްެގން  ފައިސާ  މައްސަލަައކީ   ެގއެމް.އެްމ.ޕީ.އާރު.ސީ .  ފާހަަގކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ކުރެޭވކަންނުބޫލުަގ

އެނަފައި  އަދަދެްއެގ  ިގނަ  މައްސަލައަކަށްވެފައި  ހިމެނޭ  ކުށްތަކެއް  ބޮޑު  ޢީޖިނާ  ހިންާގފައިވާ ސިސް  ލެނޭންޝިއަލް 

މަ ބޭންކުތަކުން  ިއދާރާތަކުންނާއި  ދައުލަތުެގ  މަޢުހަދަންޖެހޭތީ  އިދާރާތަކުން  ެއ  ހޯދުމުަގއި  ލޫމާތު ޢުލޫމާތު 

ނަާގ ުމއްދަތުތަކެއް  ިގނަ  މަ  ހިއްސާކުރުމަށް  އެ  އެނަލެޢުކަމާިއ  ވަ ލޫމާތުެގ  ިގނަ  ހެދުމަށް  ުގތުތަކެއް  ސިސް 

މައްސަލަތަޙުޤީޤުމައްސަލަތައް  އެ  ހޭދަކުރަންޖެހޭކަމާއި   ތުކުރުމުަގިއ  ފަރާތްތަކާއިަގ  ށް ޤަޙުޤީތަ  އިހުމަތުކުރެވޭ 

ރާއްޖޭަގއި  ޢުމަ ފަރާތްތައް  ބައެއް  ތިބި  ދޭން  ދިމާވެފައިވާ  ނެތުމާއި  ލޫމާތު  ހާލަތުެގ  ޙީއްޞި މިހާރު  ނުރައްކަލުެގ   

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -ކަމަށް އެންޓި  މީހުން ހާޒިރުވުމަށް ިގނަުގނަ ޮގންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާށް  ޤަޤީޙުސަބަބުން ތަ

ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑު  ފަހުަގއި  ބަންިގއަށް  މެދުކަނޑާލާނަންފާހަަގކޮށްފަިއވޭ.  ެގންދާޮގތަށް  ކުރިއަށް   އަޅުަގނޑު.   

ކްރައިމްސްއަކީ    ޔާނާތާޚިެގ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގންދާނަން.   ފައިނޭންޝިއަލް  އިތުރުން  މައްސަލަތަކުެގ  ުގޅުންހުރި 

ކުށުެގ އަންނަ  ފުޅާވަމުން  ރާއްޖޭަގއި  އައިސް  މައްސަލަތަކުެގ    ފަހަކަށް  އެފަދަ  އެންމެ   ތަޙުޤީޤުބާވަތަކަށްވާއިރު 

  އިވޭ. އެކޮށްފަދުމަތުން ފާހަަގޚި  އެކަށީެގންާވޮގތަށް ކުރުމަށް ތަފާތު ިގނަ ޮގންޖެހުންތައް ހުރިކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންެގ

ކަން ހުރި މުވައްޒަފުން  ބިލުޤާ ޮގތުން އެފަދަ ކޮމްޕްލެކްސް ފައިނޭންޝިއަލް އިންެވސްޓިޭގޝަން ހިންޭގ ފަދަ ފަންނީ  

މަދުވުމާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުަގއި ހިމެނޭ ޑޭޓާ އެނަލައިޒްކޮށް ތަހުލީލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ޓޫލްސް  

އިވޭ.  ކޮށްފަދުމަތުން ފާހަަގޚިތަކެތި ނެތުމުން އެ މަސައްކަތް މެނުއަލްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ    ފަދަ

އިންތިޒާމު ބައިވެރިެވެގން ރާާވ  ބަޔަކަށް  ިގނަ  ކަންކަން    ެވެގންއެފަދަ މައްސަލަތަކަކީ  އެ  ާވއިރު  ހިންާގ ކުށްތަކަށް 

ުގޅުން ކަމާ  ާގނޫނީ  ހިންާގދިޔައިރު  މަހުރި  ޮއތްޮގތުން  އޮނިަގނޑު  ހުރި ޢު  ރައްކާކުރުުމަގިއ  ރެކޯޑްކޮށް  ލޫމާތު 

ތަކެތި އެނަލައިޒްކޮށް    ންތައް މިހާރު ހޯދާ އެޔުލޫމާތުތަކާއި ލިޔެ ކިޢުމައްސަލަތަކާއި ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުން އެފަދަ މަ

ވަުގތާއި   ހޭދަވާ  ހާލަތުެގ  ޙީއްޞިހެދުމަށް  ނުރަްއކަލުެގ  ކުއްލި  ކުރެޭވ    ތުހުމަތު  މައްސަލަތަކުަގިއ  ސަބަބުން 

ށް ހާޒިރުވުމަށް ޤަޤީޙުސުވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ެވސް ތަ  އިމީހުންެގ ވަކީލުން އަދި މައްސަލަތަކުގަ   މީހުންނާއި އެ

މެދުވެރިވެފަިއވާ ޮގންޖެހުންތަްއ  ިގނަ  ތަފާތު  ސަބަބުން  ފުލުހުންެގ    އުޒުރުވެރިވުުމެގ  ދިވެހި  ން ދުމަތުޚިކަމަށް 

ޑިއުޓީ  ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ    ރކުރަމުންދާ މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓަތަޙުޤީޤު އިދާރާތަކުން  ޤީޤީޙުިއވޭ. ތަކޮށްފަފާހަަގ

އޮފީހުން ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދާއި ޕްރޮސިކިއުޝަންެގ   އެ  ަމއްސަލާަގއި  ހުށަހެޅުމުން ލަސްކުރުމެއް ނެތި އެ  ތެރެއިން 

ޕްރޮސެކިއުޓަ ދެމުންދާ ކަމަށް  ފާހަަގކުރަްއވާފަ  ރލަފާ  މިއި ޖެނަރަލް އޮފީހުން  ޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރިކަމުަގިއވީ    ވޭ. 

އިވާ ިގނަ މައްސަލަތަކެއް ކޮށްފަ ފުރިހަމަ  ތަޙުޤީޤުމަޝްވަރާކުރެިވ އަދި    އިނަމަވެސް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލްެގ އޮފީހާ

ިއވޭ. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުެގ  ކޮށްފަހަަގޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ފާ  ރއެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފަ ނުވާކަން ވެސް ޕްރޮސެކިއުޓަ
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މެދުވެރިކޮށް ފަޅުރަށްތަކާިއ    އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީކުރި ނުކުތާތައް.    ލިސްޓާ މެދުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީން ފާހަަގ

އެކައުންޓަށް  ކުންފުންޏެއްެގ  އަިމއްލަ  ބައެއް  ބޮޑު  އާމްދަނެީގ  ލިބެންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ދޫކޮށްެގން  ކުއްޔަށް  ފަޅުތައް 

ޖަމާ ކުންފުނިތަކަށް  އަމިއްލަ  ފަރުދުންނާއި  އަމިއްލަ  އަދަދެއްެގ  ިގނަ  ފައިސާެގ ކޮށްފަޖަމާކުރުމަށްފަހު  އެ  ވާކަން. 

ފަިއސާއެއް ތެރެއިން ނަުގދު  ިވތްޑްރޯކުރުމަށްފަހު  ބޭންކުން  ބަެއއް  ފަރާތްތަކަށްދީފަ  ެގ  ެއކި  ވެސް  އިާވކަން. ޮގތުަގއި 

މަ އެކިއެކި  ސަރުކާރުެގ  ތެރޭަގއި  މެންބަރުންނާއިޤާއޭެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ފަރާތްތަކާއި  ތިބި   ،މުތަކުަގއި 

ދާއިރާއަށްޢީޝަރު  ، ސިފައިންނާއި  ،ފުލުހުންނާއި ފަރާތްތަކާއި    މުއައްސަސާތަކުެގ    ،ނިސްބަތްވާ  ިމނިވަން 

ފަރާންމެ އާންމު  ނުވާ  މުވަްއޒަފުންނަށް  ދައުލަތުެގ  އިތުރުން  މިހާތަނަށް  އްތަތްބަރުންެގ  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ވެސް   

ފާހަަގކުރެ  300ާގތްަގނޑަކަށް   އަނެއް  ފާހަަގކުރެވިފަިއވާކަން.  ޓީމަށް  އިންވެސްޓިޭގޝަން  ޖޮއިންޓް    ނު ވުފަރާތެްއ 

މިހާތަނަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ  މިހާތަނަށް  ޓީމަށް  އިންެވސްޓިޭގޝަން  ޖޮއިންޓް  ނުކުތާއަކީ 

ާވކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ޢުފަރާތެްއެގ މަްއޗަށް ދަ  13ނިންމާ    ތަޙުޤީޤު

ފަރާތެްއެގ މަްއޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުަގިއ    7އިތުރު    އިމާކުމްކޮށްފަިއވާކަ ޙު  ަމއްޗަށް  ފަރާތެއްެގ  3ކަމަށް. އޭެގތެރެއިން  

އުފުލިޢުދަ ދާކަން.  ޢަޝަރީ  ވާ  ކުރިއަށް  ވަ   އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީތް  ހިންާގފައިވާ  ޔާނާތުެގ  ޚި ކަމާއި  އްމެދުވެރިކޮށް 

ލިބުނު މަންފާ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ބަިއވެރިވި  ކުރެވޭ    މައްސަލާަގއި  ތުހުމަތު  ލިސްޓް    281ކަމަށް  ހިމެނޭ  ފަރާތެއް 

ރިކަވަރީ އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން  ޮއން  ކޮމިޝަން  އެ   ންޕްރެޒިޑެންޝަލް  ހިއްސާކޮށްފަިއވާކަން.  ކޮމިޓީއާ    މި 

ކުރި  ޮގތުން ެއ ލިސްޓުަގއި އެްއ ނަން ތަކުރާރުވެފަާވކަމާއި ލިސްޓުަގއި ހިމެނޭ ބައެްއ ފަރާތްތައް ދައުލަތުަގއި އަދާ

މަ އަދާކުރަމުންދާ  ކަމުަގިއ  ޤާނުވަތަ  ފާހަަގކުރެވުނު  ކޮމިޓީައށް  ހުރިކަން  ކުށް  ބައެއް  ބަޔާންކުރުމުަގއި  ނަން  މެުގ 

ލިސްޓު އެ  ނުެގނެސް  އުނިއިތުރެއް  އެްއވެސް  ލިސްޓަށް  އެ  އޮން   ވީނަމަވެސް  ކޮމިޝަން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް 

ޖަދު  ށްމި ކޮމިޓީއަ  ންކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ މި ރިޕޯޓްެގ  ޮގތަށް   ެގ  1ލު  ވަހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާ 

ދެންނެިވ    އެބަ ކުރަން. މި  ަގވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާެއއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަ   އީ ޮގތުަގއި ހިމަނާފައިވާނެ. އެ 

ލިސްޓަކީ    ގައި  1  ލުވަޖަދު ލިސްޓު  281ހިމެނޭ  ލިސްޓު  .މީހެްއެގ   ޖަހާފަ   ަގނޑުއްތަ  ހަމަ   އޮންނާނީ  ވެސް   އެ 

އޮތް  އެ   ޮގތަށް  ހުށަހެޅި  ކޮމިޝަނުން   ރިކަވަރީ  އެސެޓް   ކަމަކަށް  އެްއވެސް  އޭެގ  ކޮމިޓީން   އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް 

މްލާ ކުށްތަކާއި ބަެއއް ކަހަލަ ކުށް އިކުދިކުދި    ބައެއް  ހުރި  ލިސްޓުގައި  އެ  އޭެގ.  ނުާވނެއްސަެއއްެގނެ  އުނިއިތުރެއް

ފާހަަގކުރެވުނުކަކުށް   މިއަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގ  ން  ކުރީ.  ރިޕޯޓުަގއި    މެދުވެރިކޮށް   އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީ  އަދި   މި 

 ކުރެވޭ  ތުހުމަތު  މަށްކަ  ލިބުނު  މަންފާ   ނުވަތަ  ކަމަށް  ބަިއވެރިވި   މައްސަލާަގއި  ޔާނާތުެގޚި  ކަމާއިއް ވަ  ހިންާގފައިވާ

މަ އަދާކުރަމުންދާ  ޤާދައުލަތުެގ  ނުވަތަ  އަދާކޮށްފައިވާ  ޕްރެޒިޑެންޝަލް    119މެއް  ފާހަަގކޮށް  ަވކިން  ފަރާތްތައް 
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މި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފަވާކަން ައދި އެއްެވސް އުނިއިތުރެްއ  ން  ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

މި ކޮމިޓީއާ ހިްއސާ ން   އެންޑް އެސެޓް ރިކަަވރީޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން  ނުެގނެސް ެއ ލިސްޓު

ރިޕޯޓު މި  ޮގތަށް  ޖަދްވަލްކުރަްއވާފަިއވާ  ހުށަހެޅިފަިއާވ    ގެ   2  ަގއި  2  ެގ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހިމަނާފަވާނެ.  ޮގތުަގއި 

މި   ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ުމަވއްޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ  މައްސަލައެއް    ތަޙުޤީޤުމައްސަލައަކީ  ބެހޭ  ފަރާތްތަކާ  ހިންަގމުންދާ 

އެހެންވީމާ  މެންއަޅުަގނޑު ދިޔައީ.  ދިރާސާކުރަމުން  ަވކިން   ، މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޝަނަށް  ރިކަވަރީ  އެސެޓް 

އައުޓް  ސޯޓް  އެކަން  ސީދާ  ފާހަަގކުރައްވާފަ ކޮށްފަދެންނެވިން  ހިމެނޭ   އިއި  ޮގތުަގއި  މުަވްއޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ 

ފާހަަގކޮކަތަތްފަރާ ކޮބަިއކަން    . ލިސްޓު   ފޮނުއްެވވި  ޖައްސަާވފައި  ަގނޑުއްތަ  ބޭފުޅުން  އެ   .ފޮނުްއވުމަށް  ދެއްވާށްކީ 

 ރިޕޯޓު  މިމެން  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް  އޮތް  ލިސްޓު  އެ  ހަމަ.  ލިސްޓު  އޮތް  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ނަން  މީހެްއެގ  119  އެއީ

 ލިބުނު   ފައިސާ  ލިބެންޖެހޭ   އަށްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ   ލިސްޓުަގއި  އެ.  ހިމަނާފަ  ވަނީ  އެ  ޮގތުަގއި  ެގ  2  ވަލުޖަދު

  އެ   މެނުވީ  ހިންުގމަށްފަހުގައި  އްޤެޤީޙުތަ  އިތުރު  މަްއޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ  ހިމަނާފައިވާ  ލިބިެގން  ލޫމާތުޢުމަ  ކަމަށް

ން ކަނޑަނޭޅޭނޭ އުފުލަންޖެހޭކަ  ވާއެއްޢުދަ  މަދަނީ  ނުވަތަ  އުފުލަންޖެހޭކަން  ވާއެއްޢުދަ   ޢީޖިނާ  މައްޗަށް  ތަކުެގތްފަރާ

ރިކަވަރީ  އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން  އޮން  ކޮމިޝަން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  ފާހަަގކުރަްއވާފަާވކަން.    ންކަމަށް 

 ނުވަތަ ޢީލޫމާތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޖިނާޢުން ލިބުނު މަތަޙުޤީޤުެގ މައްސަލާަގއި މިހާތަނަށް ކުރެވުނު  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

އެ ދަމަދަނީ  ފުރުޢު އްވެސް  އުފުލުމުެގ  ނެތް ޞަވާެއްއ  ކަށަވަރުކުރެވެން  ފަރާތެއް  ަވކި  ފަރާތްތަކާއި  ނެތް  ތެއް 

ދެްއވާފަިއވާ  ށްކޮމިޓީއާ ހިއްސާ ކޮ  ންފަރާތްތައް ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން ެއންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

އިވޭ. ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން  ކޮށްފަކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ފާހަަގ   ލިސްޓުަގއި ހިމަނާފަ ނުވާނެ

ރިކަވަރީ އެސެޓް  ކޮިމ    ންއެންޑް  ހިއްސާ  ހިމަނާފަަވނީ  ށްކޮމިޓީއާ  ލިސްޓުަގއި  ެގ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީދެއްާވފައިވާ 

ތަކުން ޔެކިޔުންލި  އި ބޭންކުެގ އެހެނިހެންފައިސާ ލިބުނުކަން ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓާ  ފަރާތްތަކަށް  ފައިސާެގ ތެރެއިން އެ

ލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުަގއި ެއ  ޢުއިން މައާ ނުވަތަ މީހެއްެގ ބަޔާނަކުން ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ެއވިޑެންސް ެގ ޒަރީ

  11ުގޅިެގން    އާޑު ދަންނަވާލާނަން. މި މައްސަލަ. ދެން ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުންތައް އަޅުަގނ އިވޭކޮށްފަކޮމިޝަނުން ފާހަަގ

ބޭްއވި    2021މެއި   ކޮމިޓީެގ  ަގއި  ކޮމިޓީން    މިިމ  ުގޅިެގން  މަްއސަލައާ  މި  ބައްދަލުވުުމަގއި  ތިންވަނަ  އަހަރުެގ 

އިވާ ބަރުންެގ މެދުަގއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ނިންމާފަންހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ކޮމިޓީެގ މެ

މި ތިރީަގިއ  ދަންނަވާލަނީ  ހުށަހެޅުންތައް  މި  ވަްއކަމާއި  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  .1ހުށަހެޅުން  .  ވަނީ  ޔާނާތުެގ  ޚި ެގ 

ޖަދުވަލު    ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަިއެގ ރިޕޯޓުެގ  މި  ުމވަްއޒަފުންެގ    ަގއި  2ލަސްެވފައިވާކަާމއި  ދައުލަތުެގ  ހިމެނިފަިއވާ 

މަސަްއކަތް ތެރެއިން  ކޮށްފަޮގތުަގއި  އޮނިަގނޑުެގ  ދައުލަތުެގ  ފަރާތްތަކަކީ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  މިހާރު  ނުވަތަ  ިއާވ 
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ފުރުޢުމަ ފޯރުވުމުެގ  ނުފޫޒު  އަދި  ލިބޭނެ  ފަރާތް ޞަލޫމާތު  އޮންނާނެ  މައްސަލައިެގ  ތު  މި  ވާތީ،  ތަޙުޤީޤު   ކަމަށް 

އެންޑްއަ ކޮރަޕްޝަން  އޮން  ކޮމިޝަން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  ފެންނަ    ވަސްކުރުމަށް،  ދެންނެވުމަށް  ރިކަވަރީަގއި  އެސެޓް 

ކަމަށް، ކޮމިޓީެގ ެއއް ހުށަހެޅުމުެގ ޮގތުަގއި މި ވަނީ. ދެަވނަ ހުށަހެޅުމަކީ، ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުން  

މިފަދަ  ހުއްޓުވުމާއި،  ހޯދައިދިނުން  ހޯދުމާއި  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  ބޭނުންކޮށްެގން  ނުފޫޒު  މަޤާމުެގ  ހުއްޓުވުމާއި 

މަސްކޮރަ އަދާކުރުމުެގ  ދައުރު  އިސް  އެންމެ  ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ  މައްސަލަތައް  އެއް  އޫ ޕްޝަނުެގ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ލިޔަތު 

އެންޓި ކޮމިޝަން-ފަރާތަކީ  ޖޮއިންޓް  ކޮރަޕްޝަން  މިފަދަ  އެންޓި  ކަމަށްާވއިރު،  ތަޙުޤީޤަށް  -އިންވެސްޓިޭގޝަނެއްެގ 

މު  ަވސީލަތްތަްއޒަވަކޮރަޕްޝަނުެގ  ފަންނީ  އިންތިޒާމުތަްއ  ފުންނާއި  ބޭނުންކުރުމުެގ  ޮގތުަގިއ  ފުރިހަމަ  ެއންމެ  އް 

އެންޓި ދޭްއެގ  -ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  ހުށަހެޅުން  ކޮިމޓީެގ  ކަމަށް،  ފެންނަ  ދެންނެވުމަށް  ކޮމިޝަނުަގިއ  ކޮރަޕްޝަން 

ބިފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ަވއްކަާމއި ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލައިަގއި ފަިއސާ ލި  .3ޮގތުަގއި މި ހިމެނީ.  

ކުރިއަށް   މަސައްކަތް  ހޯދުމުެގ  އަނބުރާ  ފައިސާ  އެ  އަތުން  ފަރާތްތަކުެގ  ނިމިފައިވާ  ތަޙުޤީޤު  މިހާތަނަށް  ތެރެއިން 

ެގންދިއުމަށް ދައުލަތުެގ ކަމާ ުގޅުންހުރި އިދާރާަގއި ދެންނެުވމަށް ފެންނަކަމަށާއި އެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ެގންދާ ޮގތް  

ޖޮއިންޓް  ރައްޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަށް  ފެންނަ  ެގންދިއުމަށް  ބަލަމުން  ކޮމިޓީެގ    މަޖިލީހުން  ސަބް  ކޮމިޓީ، 

ތިނަ ފަރާތްތަކުެގ    .4ކީ.  ހުށަހެޅުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މަްއސަލަިއަގިއ  ޚިޔާނާތުެގ  ވަްއކަމާއި  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ 

އެ ފަރާތްތަކާމެދު  އެ  ތަޙުޤީޤުކުރާއިރު  މުހި  މައްސަލަތައް  ެއޅެންހުރި  އެޅުމަށް    ންމުވަުގތަކު  ފިޔަވަޅުތަްއ 

ވަކިކުރެވޭނެ   ތެރެއިން  މަޤާމުތަކުެގ  ދައުލަތުެގ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އެޮގތުން  ފެންނަކަމަށާއި، 

އި މި ހުށަހަޅާފަ ެގ ޮގތުަގ  4ކަމަށް ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުން    ަވުގތަކު ހުރި މަޤާމަކުން ވަކިކުރުމަށް ފެންނަ  ފަރާތްތައް އެ

އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބި ފަރާތްތައް މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ ެއ ފަރާތެއް އަމިއްލައަށް އެ .  5މި ވަނީ. ހުށަހެޅުން  

އިސްތި ތުހުމަތުކުރެޭވ  އުމަޤާމަކުން  މަްއސަލައިަގއި  އެ  ވާތީ،  ކަމަށް  ޙުކުމަކުން  ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  ދިނުމުން  ފާ 

ތަޙުޤީޤު   ެއންޑްފަރާތްތަކުެގ  ކޮރަޕްޝަން  އޮން  ކޮިމޝަން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  ރިކަވަރީަގިއ   އެސެޓް  ައވަސްކުރުމަށް 

ފައިނޭންޝަލް އިންވެސްޓިޭގޝަންތަްއ    .6ވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ.    5ދެންނެވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީެގ މި ދެންނެވި  

މު ެގންުގޅުމަކީ  އުސޫލެއް  ެއއް  އިދާރާތަކުން  ތަޙުޤީޤީ  އެފަދަ ހިންމުހިންގާއިރު  ފެންނަކަމަށާއި،  ކަމަށް  ކަމެއް 

އިންވެސްޓިޭގޝަންތައް ހިންާގނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމަށް އެ އިދާރާތަކުަގއި ދެންނެވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް.  

ފައިނޭންޝަލް    .7ހުށަހެޅުން   ފާހަގަވާތީ،  ިގނަވަމުންދާކަން  ކްރަިއމްސް  ފައިނޭންޝަލް  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ޝަންެގ ދާއިރާެގ މީހުން ތާމްރީނުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މިފަދަ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރާ  އިންވެސްޓިޭގ

ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިދާރާތައް  ތަޙުޤީޤުކުރާ  މައްސަލަތައް  އެފަދަ  ފޯރުކޮށްދީ،  ަވސީލަތްތައް  އެކަށީެގންވާ  ފަރާތްތަކަށް 
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ކަ ދައުލަތުެގ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ހުށަހެޅުން  އަޅަންޖެހޭ  ފެންނަކަން.  ދެންނެވުމަށް  ިއދާރާތުަގއި   .8މާުގޅޭ 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ވަްއކަމާއި ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަިއަގިއ ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ވީއެންމެ ައވަހަކަށް  

ފަިއވާ ޮގތަށް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް  ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުންނާއި ބޭންކުތަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ާގނޫނުަގއި ލާޒިމުކޮށް

ެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ.    8އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެ ފަރާތްތަކުަގއި ދެންނެވުމަށް މި ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުން  

ތުެގ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ވަްއކަމާއި ޚިޔާނާ  .އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ނިންމުން، އެއީ ޖޮއިންޓު ސަބް ކޮމިޓީެގ ނިންމުން

މައްސަލައާ ުގޅިެގން ކޮމިޓީން ކަމާ ުގޅުންހުރި އިދާރަކުން ހޯދާފައިވާ ސިޓީތަކުަގިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ޕްރެޒިޑެންޝަލް 

ކުރަްއވާފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ސާއްހި  އާރިކަވަރީން ކޮމިޓީ  އެސެޓް  ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް

ވަނަ ބައްދަލުވުަގިއ    3ަގއި ބޭްއވި މި ކޮމިޓީެގ    2021މޭ    11ހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް  މި ރިޕޯޓުަގއި ކޮމިޓީން ހުށަ

ޮގތުެގ    ންވަނީ ފާސްކޮށްފަ. ވީމާ، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފާއިވާުގކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ އިއްތިފާ 

ޖުޑީ  މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވާ މަޖިލީހުެގ  ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  އަޝި ރައްޔިތުންެގ  ޚިދުމަތްތަކާ  ާއއި ސަލާމަތީ  ރީ ކޮމިޓީ 

ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތެްއެގމަތިން މި ަމއްސަލަ ނިންމަަވއިދެްއވުމަށް އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން.   ޖޮއިންޓް

ސީލު ިމ  ިވޮގތުެގ ތަފުޒިރުހާ  ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން  ށްމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވި މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވންތަކަ

ޖަދުވަލު   ޖޮއިންޓް  3ރިޕޯޓުެގ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގިއވާނެ.  ޙައިސިއްޔަތުން    ެގ  ުމޤައްރިރުެގ  ކޮމިޓީެގ  ސަބް 

ަގއި އެ ވަނީ ކުރިން ވެސް    1ޖަދުވަލެްއ އެ ހިމެނެނީ. ޖަދުވަލު    3ސޮިއކޮށްފަ މި ވަނީ. މި ރިޕޯޓާ އެކުަގއި    އިމީަގ

ފަދައިން   ޕްރެޒިޑެންޝަލް   281ދެންނެވި  ޮގތުން  ހިމެނޭ  ނަންތައް  ފަރާތުެގ  ކުރެވެމުންދާ  މިހާރު  ތަޙުޤީޤު  މީހުން 

އެސެޓް ޖަދުވަލު    ންރިކަވަރީ   ކޮމިޝަނުން  ޮގތަށް.  އޮތް  ޖަހާފައި  ތަތްަގނޑު  ެއ  ލިސްޓު  އެ  ަގިއ    2ފޮނުއްވެވި 

ޮގތުަގއި    . ހިމެނެނީ މި ކޮމިޓީން ޙަޤީޤަތުަގިއ ބަލަމުން، ފޯކަސްކޮށްފަިއވާ މައްސަލަ ެއއީ ދައުލަތުެގ މުވަްއޒަފުންެގ 

ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް ހިންޭގ ތަޙުޤީޤުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމުެގ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް 

 2  ޖަދުވަލުމެން  އެއީ އެ ލިސްޓު އޮތް ޮގތަށް ހަމަ ތަތްަގނޑު ޖަހާފަ އަޅުަގނޑު  .އެ ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވެވި ލިސްޓު

ކޮމިޝަނުން   ހަމަ  ނުެގނެސް  ލިސްޓަކަށް  އެްއވެސް  ކަެމްއ  އުނިއިތުރު  އެްއވެސް  ހިމަނާފަ.  މިއޮތީ  ޮގތުަގއި  ެގ 

ަގިއ މި ަވނީ މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން   3އޮތީ ހިމަނާފަ. ދެން، ޖަދުވަލު    ކުރި ޮގތަށް ދެ ލިސްޓު ވެސް އެ ސާއްހި

ކޮމިޓީހާކޮމިޓީއަށް   ސަބް  ތަފުހާ އަށް  ޒިރުވެަވޑަިއަގތްޮގތުެގ،  މި  ޒިރުވެަވޑަިއަގތްޮގތުެގ  ރިޕޯޓު  މި  އަޅުަގނޑު  ސީލު. 

ޖުޑީޝި  ާއއި  ކޮމިޓީ  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  ޖޮއިންޓްއަހުށަހެޅީ  ކޮމިޓީެގ  ަމއްސަލަިއަގިއ    ރީ  މި  ކޮިމޓީއަށް. 

އަދި އެސެ ސާއްހިމަޢުލޫމާތު   ދެންނެވިފައިވާނެ.  ކުރީަގއި ވެސް  ފަރާތްތަކުެގ،  ކޮމިޝަނުން   ރިކަވަރީ  ޓްކުރައްވާފައި 

ޖޮއިންޓްހިއްސާ މި  ވެސް  މަޢުލޫާމތަކީ  ބޭފުޅުން    ކުރަްއވާފަިއވާ  އެ  ޓީމުން  ެއ  ެވެގން  ސާއް ހިިއންވެސްޓިޭގޝަން 



 2021 މޭ 12ވަނަ ބައްދަލުވުން               3ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީގެ 
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ޖޮއިންޓް  ޮގތަށް  މިދެންނެވި  ހިނަގމުންދަނީ  އިންވެސްޓިޭގޝަން  މި  އަދި  މަޢުލޫމާތު.    ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

މިޮގތަށް   މެންނަށްޅުަގނޑުއަ  ޮގތުަގއިކަންއިންވެސްޓިޭގޝަނެއް   ރިޕޯޓު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކުރެވޭ. 

ހުށަހެޅިއިރުަގއި ީމަގއި މި ހިމެނެނީ މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތުތައް މިހާރު ތަޙުޤީޤު ހިނަގމުންދާ ފަރާތްތަކުެގ އެ ޞައްޚަ  

ްއ މީޑިއާތައް ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި  . އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން މި ދަނޑިަވޅުަގއި ވެސް މީޑިއާ، ބައެއްމަޢުލޫމާތުތަ

އެބަ ހުރޭ ޙަޤީޤަތަކާއި   ކަހަލަ ނޫސްތަކުަގއި ެވސްއެއް  ބަޚާއްސަޮގތެްއަގއި ެއކިެއކި ވާހަކަތައް، ނޫސްތަކުަގއި ެވސް  

، ައޅުަގނޑުމެން ެއކަމުެގ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން. ޙަޤީޤަތާ ކުރަމުންދޭ. އެހެންވީމާސާއްހިޚިލާފު މަޢުލޫމާތުތައް އެބަ  

މިއޮތީ   މިހާރު  ލިސްޓު  އަސްލު  ތަޙުޤީޤުތަކުެގ  ހިންަގމުންދާ  ކޮމިޝަނުން  މި  މި   ހާމައެްއޮގތަށް  މިވީ. 

ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ހިސާބުން  މިހާ  ލިބިފަ.  ފުރުޞަތު  ެއކަން  ިމއޮތީ  ޮގތަށް    ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލާނަން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނަިއބު ރައީސް ަގލޮޅު އުތުރު  

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ަގލޮޅު

ސަ މި  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ުމޤައްރިރުެގ  ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީެގ  ކޮށްދެްއވި  ހަބް  ތިޔަ  ުމޤައްރިރު  އިސިއްޔަތުން 

މަސައްކަތަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން ބޭނުންވީ. އާދަޔާޚިލާފަށް އަހަމިއްޔަތުކަެމއް ދެއްަވއިެގން މި މަސަްއކަތް  

ރަްއޔިތުން ޮގތުަގއި  ހަނދާންވާ  އަޅުަގނޑު  ެގންޮގސްދެްއވި.  ކުރިއަށް  ކޮމިޓީން  އަދި  ސަބް  ރައީސާ  މަޖިލީހުެގ  ެގ 

ފޮނުއްވީ    ޖޮއިންޓް ސިޓީ  މުއައްސަސާތަކަށް  ފަރާތުން  ނުވަތަ  ޕްރީއެ  24ކޮމިޓީެގ  އެހާތާނަގއޭ  ޕްރީއެ  27ލް  ލް 

މޭ ނުވަތަ އެހާތާނަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޓީތަކުެގ ޖަވާބު ދިނީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް   9އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ.  

އެސެޓް ކިހާތާކުތޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިދާރީޮގތުން  ރަނަގޅު  ބައްލަވާދެްއވިްއޔާ  ލިބުނީ.  ރިކަވަރީ    ޖަވާބު 

ާގތްަގނޑަކަށް ތިން ހަތަރު    . ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ފަރާތުން ޖަވާބު ލިބުނީ-ކޮމިޝަނުންނާއި ފުލުހުންނާއި އެންޓި

ތިޔަ ނިންމަވާ ތެރޭަގިއ މަސަްއކަތްޕުޅު  އެހެންވީމާދުވަހުެގ  ދިވެހި ރަްއޔިތުން ޢާއްމު ރަްއޔިތުން މިވަރަށް  ދެއްީވ.   ،

  ކަތަށް މިހާ އަހަމިއްޔަތުކަެމއް ދެއްވާ އިންތިޒާރުކޮށްެގން ތިއްބެވި ކަމެއްކަން ވިސްނި ތިބެ، ސަބް ކޮމިޓީން މަސައް

ިއސިްއޔަތުން ައޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން  ހަކޮމިޓީެގ ެމންބަރެއްެގ    އަވަސްކޮށްދެްއވީތީެވ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ޖޮއިންޓް

ބޭނުމީ. އަދި އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާެގ ފަރާތުން ވެސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން ބޭނުމީ. މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް  

އެބައަ ނިންމުންތަކަުގއި  ކޮމިޓީެގ  އަދި  ފުރިހަމަ.  ވަރަށް  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ    ޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ހުރި 

ެއސެޓް މިސާލަކަށް  ކްރައިމަކީ ކޮމިޝަންެގ  ރިކަވަރީ    ކަންކަމެއް.  ފައިނޭންޝަލް  ފާހަަގކުރެއްިވ،  ރައީސް 
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ވަރަ މިހާރު  ދުނިޔޭަގއި ވެސް  ކެޓަަގރީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް އަދި  ބޮޑު އެއް  ހިނަގމުންދާ ކްރައިމެކޭ. އެންމެ  ށް 

، ކޮމިޓީެގ ނިންމުމުގައި، ެއއް ނިންމުމުަގއި އޮންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް  އޮފް ކްރައިމް ކަމަށް އެއީ. ެއހެންވީމާ

އަޅުަގނޑުމެން   މަސައްކަތްކުރާއިރު،  ދެކޮޅަށް  ކްރައިމާ  ފައިނޭންޝަލް  ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ.  އެބަ އެބަ  އިދާރާތަކަށް 

ކަމަށް  ދޭންޖެހޭ  ިއސްކަމެއް  މަސައްކަތަށް  އެ  އެކަމަށް  ހަރުދަނާކޮށް،  އެބަ  ތަންތަން  އެ  ރިސޯސަސްދީ،  ފުރިހަމަ 

މި ވެސް  ދެން  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެީއ  އެބައޮތް.  ފާހަަގކުރަްއވާފަ  ރިޕޯޓުަގއި  ވަރަށް    ކޮމިޓީ  ކަމަކަށް  ކަހަލަ 

ކޮމި ންމުހި ނުކުތާއެއްހެން.  ލިސްޓު  މު  އެ  ލިބުމުން  ކޮމިޓީއަށް  ލިސްޓު  ނިންމެވީ  ވިދާޅުިވހެން  ތި  މުޤައްރިރު  ޓީން 

ޮގތުަގއެ ހީާވ  އަޅުަގނޑަކަށް  ހީާވޮގތުަގއި،  ހިމެނުމަށް. އަޅުަގނޑަށް  ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް    އްރިޕޯޓުަގިއ 

ރައީސް  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  އެނޭގ  ނަޝީދުގެ ،  ވެސް  މުޙައްމަދު  ލިސްޓު ރައީސް  މި  އަތްޕުޅަށް   

ކަމާ ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ    ލިބިވަޑަިއެގންނެވުމުން ދެން މި ލިސްޓު ފުރިހަމައަށް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާނޭ

މަޖިލީހަކީ  ރައްޔިތުންެގ  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  މަސައްކަތްކުރި  އިދާރާތަކުން  ުއފެދުނުހެނެއް.  ޝައްކެއް  އިތުރު  ދެނެއް 

މަ ރައީސްރައްޔިތުންެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ތަން.  ހިމެނޭ  އަތްޕުޅަށް   ،ންދޫބުން  މުޙަްއމަދު ނަޝީދުެގ  ރައީސް 

މަސައްކަތްކުރަްއވާ   ކޮމިޓީަގިއ  ދެން  ވީލިބުމާއެކު،  މަންދޫބުން  މަޢު  ރަްއޔިތުންެގ  އޮތް މިންވަރަކަށް،  ލޫމާތު 

ކޮމިޓީ   މަޢުލޫމާތު  ެއ  ފުރިހަމައަށް  ހިރިމިންވަރަކަށް  ހިއެއްނުވޭ  ޕޯޓުަގއި  އަޅުަގނޑަކަށް  ދޭތެރޭަގއި  މަނާނޭކަމާ 

އެހެންވީމާ އުފެދުނުހެނެއް.  ޝަްއކެއް  ލިސްޓު އެްއވެސް  އެ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެްއެގ  ކުޑަ  ވެސް  ހަފްތާއަކަށްވުރެ   ،

މިޓީން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނީމަ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ބަލަން ފެށި މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ސަބް ކޮ

ނިންމަ އަދިވާތިޔަ  އަޅުަގނޑު  ނިންމި    ދެއްވީ.  ކުރަން  ކޮމިޓީން  މަސައްކަތު  ބޭނުން،  ވެސް  ތަކުރާރުކުރަން  ވެސް 

ފުންެގ މައްސަލަ ައވަސް ކުރުން. ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާ ކުރިން ވަްއޒަމު   ވީ ދައުލަތުެގމަސައްކަތަކަށް 

މުހި އަަވސްކުރުން  މަސައްކަތް  މުަވއްޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ންކީްއވެެގންތޯ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މީ. 

ހަމަ    ން ދިން ފުލް ލިސްޓްރިކަވަރީ ކޮމިޝަނު  އެންމެނަށް ވެސް އެ ސަބަބުތައް ސާފުހެން. އެކަމަކުވެސް، އެސެޓް

ޓްރާންސްޕޭރެންސީއްވިހިމެނު މަސައްކަތުެގ  ކޮމިޓީެގ  މި  ހަމަ  ސަބަބަކީ،  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކޮމިޓީެގ   .  މި  އާއި 

މިކަމާ  ނުެގނެސް  ބަދަލެއް  އިތުރު  މަޢުލޫމާތަށް  އެ  ކޮމިޓީން  އިތުރުކުރުވަންެވެގން  ހަަމ  ޔަޤީންކަން  މަސައްކަތަށް 

އިދާހަ އޮތް  އެސެޓްވާލުވެ  މަސައްކަތްކުރަންވެެގންހެން    ރާ  ބިނާކޮށް  މަޢުލޫމާތަށް  ދޭ  ކޮމިޝަނުން  ރިކަވަރީ 

ކޮށް  ޞަ، އަޅުަގނޑު އަދިެވސް އެއްފަހަރު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށާއި އަދި ޚާއްބޫލުކުރެވެނީ. ެއހެންވީމާަގއަޅުަގނޑަށް  

ފުރިހަމަ އަވަސް  ކޮށްދެްއިވ  ތިޔަ  މަ،  މުޤައްރިރަށް  ފެންނަ  ދަންނަވާލަން  ދެފުށް  ޝުކުރު  އަޅުަގނޑު  ސައްކަތަށް 

 ބޭނުން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް. ޟަރިޔާهللا ވަުގތު އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ތިމަރަފުށި

ކޮމިޓީ ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ!   ސަބް  އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވާ    އާމުޤައްރިރު.  މި   5ކޮށްލަން  އިނޭގތޯ  އެބައޮތް  ސުވާލެއް 

ެއއް މެންބަރަކު    ،ރިޕޯޓާ ުގޅިެގން. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީައށް ވެސް އެބައޮތް އޭެގ ކޮޕީެއއް ލިބިފަ

ކޮށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަޚާއް   ވެެގން ދިޔައިރުގައިއާންމުފޮނުއްވި ސިޓީެއއް. ޭއަގއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމުަގއި މި  

އެބަޡިޢާޢަލީ   ފޮނުއްވި ސިޓީއެއް  ްގރޫޕުަގިއ    މް  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  އެ ސިޓީ.  ލިބުނު  އަޅުަގނޑަށް ވެސް  އިން. 

ސުވާލެއް ވެސް ކޮށްފަިއ  މަތު ކުރެވޭ ކަމަށް ެއއްވެސް ފަރާތަކުން  ހުވެސް ެއކަން ހިމަނާލިން. އޭަގއި މައްސަލަިއަގ ތު

؟ އޮތީ  ތޯނެތި،  ލިސްޓުަގއި އެ ނަން ހިމެނިެގންދާތީވެ، ސަބް ކޮމިޓީން މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ކިހާވަރަކަށް ވިސްނަވާފަ

ދެއް ޖަވާބެއް  ެއއީ  ވުއެއަށް  ކޮންމެވެސް  ެއއް  ން،  ސުވާލަށް  ދެަވނަ  ވިދާޅުވެދެްއަވއިފި  ދެންމެ  ދެން،  ސުވާލު. 

ސްޕެސި ވަރަށް  ޔަ ފިކް ވަރަކަށް.  ވަރަށް  އެސެޓްީގކޮށް  ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ  ކޮމިޝަނުން    ންކަމާެއއްކޮށް  ރިކަވަރީ 

ނުާވނެކަން ެގނެސްފަ  ުއނިއިތުރުކަމެއް  އެްއވެސް  ލިސްޓަށް  ހިމެނިފައިވާނެކަން؟ ފޮނުވި  ޖަދުވަލުތަކުަގއި  މި  ؟ އެއީ 

ދެން،    2އެއީ   ސުވާލު.  ތުހުމަތު  3ވަނަ  ހަމަ  އެބަ  ސުވާލަކަށް  އެ ވަނަ  ހަމައަށް  އަޅުަގނޑުމެންނާއި  ކުރޭ، 

ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން މި ފޮނުވި ލިސްޓަކީ ސަރުކާރުން ބޭނުންާވ    ބައެއް އެސެޓްހުރި.    އެބަ  އައިއްސަމަޢުލޫމާތުތައް  

އެހެންވީމާ ކަމަށް.  ލިސްޓެއް  ހުރި  ފޮނުވާފަިއ  ނުހިމަނާ  އޭަގއި  ނަންތައް  މީހުންެގ  ކޮމިޓީން  ބައެއް  ސަބް   ،

ބެއްލެިވންތޯ  ކިހާވަރަކަށް ޔަޤީންކަން    އެސެޓް؟ އެކަމަށް  ކުރެވިެގން  ކިހާވަރަކަށް  ެއ ސުވާލު  ކޮިމޝަނާއި  ރިކަވަރީ 

ލިސްޓު   މި  ނެތްކަން  ކޮށްފައި  މަސައްކަތެއް  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ީމަގއި  ބަޔަކު  ެއއްެވސް  ސަރުކާރުން  އެބައޮތްތޯ 

ލަކަށް، މަޖިލީހުެގ ރައީސް ވިދާޅުވެފައި އެބަވޭ ހަމަ ވަނަ ސުވާ  4އެއަށް ެވސް ޖަާވބެއް ބޭނުން. ދެން  ؟ ިއއިރުަގއަ

، އެ މެސެޖުަގއި ހުރި ެއއްވެސް ނަމެްއ  . އެހެންވީމާެމސެޖް  ހާސް  70ވާލުކުރެްއވި ކަމަށް  އާ ހައަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ

ހިމެނިފައިވާނެތޯ ރިޕޯޓުަގއި  ދެްއވު؟ މި  ޖަވާބެއް  ހުރިއިރުަމށްއެއަށް  ލިބިފަ  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީ  މި  ދެން،  މި  .  ަގއި 

ސްެގ  ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ޑޮކިއުމަންޓް  ޖަދުވަލުަގއި ހިމަނާފައި ހުރި ލިސްޓުތަކުަގއި އެބައިން ސިްއރު ޖަހާފަ އެސެޓް

އެހެންވީމާ ޖަހާފަޮގތުަގއި.  ސިއްރު  މި  އޮތް  ،  މި  އި  ނިންމަނީ  މި  ކޮމިޓީން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ލިސްޓެއް 

؟ ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުެގ ތަޙުޤީޤަށް އެއްެވސް ހުރަހެއް އަންނާނެތޯ  ން އެސެޓްހާމަވެެގންދާ ޮގތަށް. އެހެންވުާމ ުގޅިެގ
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ވާހަކަދެކެވުނުތޯ   ކޮމިޝަނާ  ކޮމިޓީންމި  އެ  ޖަވާބަކީ  އޭެގ؟ ސަބް  ދެއްވާނެ  އެއަށް  މުޤައްރިރު    5އެ  ؟ ކޮބައިތޯ 

 ސުވާލު އަޅުަގނޑުެގ އޮތީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އެ  މެންބަރުން  ބައެއް  ސުވާލަކީ  ފުރަތަމަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ފާހަަގކުރެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާކަން  އެބަ  ސިޓީތައް  އެ ވުނު  ޝަކުވާތަކުެގ  ނުބަލަން  ކޮމިޓީން  ައޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް. 

އެސެޓްތަކަށެއް.  ތްއިންޑެޕް ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބެލީ  ހުށަހެޅުއްިވ    ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޝަނުން  ރިކަވަރީ 

ހިނަގމުންދާ   އިވަުގތުގަ   ވަުގތުަގިއ ނޫނީ އެ ޖޮއިންޓު އިންވެސްޓިޭގޝަނުަގިއ މި  މަޢުލޫމާތު. އެ ކޮމިޝަނުަގއި މި

ކޮބައިތޯ  ފަރާތްތަކަކީ  ޝާމިލުވާ  ހިމެނޭ  ހިނަގމުންދާކަން އެހެންވީމާ  .ތަޙުޤީޤުތަކުަގއި  ތަޙުޤީޤުތައް  އެ   ،

އަޅުަގނޑުމެން އެ ކޮިމޝަނުެގ ތަތްަގނޑާއެކުަގއި ެއއޮތް ޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން    ޔަޤީންކޮށްދެްއވާ ފޮނުވާފަިއވާ ލިސްޓު

ހިަމނާފަ. އަޅުަގނޑުމެން މި ބެލީ އެ ލިސްޓަށް އިނޭގތޯ. ދެަވނަ ސުވާލެއް ޮގތުަގއި މި    އިމި ވަނީ މި ޖަދުވަލުަގ

ކުރެްއވީ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ެއއްވެސް ނަމެއް އެްއވެސް ބޭފުޅެއްެގ ނަމެއް ުއނިކޮށްފައިވާނެތޯ އެްއވެސް  ފާހަަގ

ވެސް    .ލިސްޓެއްގަ  ތަންކޮޅެއް  އެންމެ  އަތްލާފައެްއ،  ެވސް  ނަެމއްަގ  އެންމެ  ހަމަ  ނުވާނެ.  ައޅުަގނޑުމެން 

ޮގތަށް   އޮތް  ހަމަ  ތަތްަގ  ރިކަވަރީ  އެސެޓް ހަމަ  ބަދަލުކޮށްފައެއް.  ޮގތަށް.    ނޑުކޮމިޝަނުން  ޖެހި 

މުަވްއޒަފުންެގ ދައުލަތުެގ  ދިޔަީއ  މި  ބަލަމުން  ފޯކަސްކޮށްެގން  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން    އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ 

  އީ. އެހެންނަމަވެސް، އެސެޓް ރިކަވަރީޔަމައްސަލަތަކުެގ ތަޙުޤީޤު އޮތް ޮގތް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ބަލަމުންދި

ނުން އެ ނޫން ފަރާތްތައް ވެސް ހިމަނާފައި އޮތް ލިސްޓެއް ފޮނުވާފަިއވާތީވެ އެ ލިސްޓު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޝަ

ދައުލަތުެގ  ދެންނެވި  މި  އެއާއެކުަގިއ  ހަމަ  ދެން  ހިމަނާފައިވޭ.  ޮގތުަގއި  ޖަދުވަލުެގ  ރިޕޯޓްަގިއ  މި  ކޮމިޓީގައި،  މި 

ޓު ވެސް ހަމަ އެ އޮތީ ސޯޓްައއުޓްކޮށްފަ އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނާފަ.  މުވަްއޒަފުންެގ ޮގތުަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުެގ ލިސް

ނޫނިއްޔާ   ހިމަނާފައިތޯ  ބައެއް  ބޭނުންފުޅުވާ  ސަރުކާރުން  ފާހަަގކުރެްއވީ  މި  ޮގތުަގއި  ސުވާލެްއެގ  އަނެއް  ދެން 

ން ދިޔަ، މި ކޮމިޓީެގ  ނުހިމަނާތޯ ލިސްޓު ފޮނުވާފަވަނީ. އަޅުަގނޑު ނުދެކެން އެހެންނެއް އަޅުަގނޑުމެން ތަޙުޤީޤުކުރަމު

އެކަން   ނެތް.  ވެސް  ފާހަަގކުރެވިފައެއް  ކަމެއް  ެއއްވެސް  އެއިން  ދިޔައިރު  މަސަްއކަތްކުރަމުން  ކޮމިޓީެގ  ސަބް 

ެއީއ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިޭގޝަނެއް. ދެން އެސެޓް ރިކަވަރީ   ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކުން.  މި  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނީ 

އަޅުަގނޑުމެނަށް  އެްއވެސް    ކޮމިޝަނުން  ކަހަލަ  އެ  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް  އެއިން  ހިއްސާކުރީ.  މި  މަޢުލޫމާތު  މި 

އިޝާރާތެއް ކުރަްއވާފަ، ެއއްެވސް ފަރާތެއްެގ ނުފޫޒެއް ޮއވެެގން ހިނަގމުންދާ ތަޙުޤީޤެއްކަމުެގ ެއްއވެސް އިޝާރާތެްއ  
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ައޅުަގނޑުމެންނަ އެބައޮތް  ޔަީގންކަން  އެ  އެހެންވީމާ،  ިމ  ކުރަްއވާފަެއއްނުވޭ.  ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ަވުގތުަގއި  މި  ށް 

އަޅުަގނޑަށް   ނޫނިއްޔާ  މެސެޖު  ހަތްދިހަހާސް  ދެން  ލިސްޓުންކަން.  ފަރާތްތަކުެގ  ހިނަގމުންދާ  ތަޙުޤީޤު  ވަުގތުަގއި 

ރައްޔިތުންެގ   ވެސް،  މަޖިލީހުަގއި  ރަްއޔިތުންެގ  ވެސް  ޕެންޑްރަިއވެްއ  މެސެޖުތަކުެގ  ިގނަ  ެވސް  އެއަށްވުރެ  ހީވަނީ 

ހުެގ ރައީސް ހިއްސާކުރައްވާފައިވޭ. ައޅުަގނޑުމެން އެެއއް ނޫން މި ބެލީކީއެއް. އެއީ އަމިއްލައަށް ހިންަގންޖެހޭ މަޖިލީ

ތަޙުޤީޤެއްެގ ވާހަކަހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ެވެގންދާނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ސީދާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން  

ހިންަގ ބޭފުޅުން  އެ  ހޯދީ.  މި  މަޢުލޫމާތު  ތަޙުޤީޤެްއ  މި  އަމިއްލައަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ތަޙުޤީޤު.  ވަމުންދާ 

ހިންީގކީެއއްނޫން. ތަޙުޤީޤު ހިންަގމުންދާ ފަރާތުން ހޯދި މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ލިސްޓު އަޅުަގނޑުމެން މި  

ފާހަ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރިޕޯޓުަގއި  އޮތީ  މި  ކޮމިޓީ  ސިއްރު،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  ކުރީ.  މި  ިމ  ހާމަ  ަގކުރެވިފައި 

މައްސަލަިއަގ ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ނޫނިއްޔާ މި ލިސްޓު ސިއްރުނުކުރަންޖެހޭ ސަބަބު އަޅުަގނޑުމެން މި އޮތީ ވަރަށް  

އެ   ިއއްިވއިރުަގއި  ރިޕޯޓު  އެ  އަޅުަގނޑު  ދެންމެ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްފަ.  ރިޕޯޓްަގއި  ތަފުސީލުކޮށް 

ބައްލަ  ނުކުތާތަކަށް  ެގންުގޅުނު  ފާހަަގކުރި  ައޅުަގނޑުމެން  ދެމެދުަގއި  ނުކުރުމާއި  ސިއްރުކުރުާމއި  ީމެގ  ވާއިރުަގއި 

ލަޙަތު ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވާތީވެ ިމ  ޞްއޮތީ ފެނިވަޑައިަގންނަވަން. އެހެންވީމާ، މިއީ އާންމު މަ  ޖަސްޓިފިކޭޝަން އެ

މަ އެއީ  ސިއްރުނުކުރުން  ޮގތްކަމަށްޞްމައްސަލަިއަގއި  ބޮޑު  އެންމެ  ކޮމިޓީއަށް   ލަޙަތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނީ. އަދި ެއސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެްއކިއިރު އެ ބޭފުޅުން ަގބޫލުކުރެވު

ވެސް އިޢުތިރާޟެއްކުރަްއވާފަެއއް ނެތް ކޮމިޓީަގެއއް ެއކަމަކަށް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ެއބަ އަރުވަން އިްއޒަތްތެރި  

 ބަރު ޙިސާން ޙުސައިނަށް.މެން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ދެންމެ  

ވަރަށް   ުގޅިެގން  ސުވާލާއި  ކުރެްއވި  މެންބަރު  ސުވާލުތަކާއި އިްއޒަތްތެރި  އެ  ހަމަ  ޖަވާބުއަރުވައިފި.  ފުރިހަމަކޮށް 

އެންމެ  ހުރީ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަތަކެއް  ކަހަލަ  އަލިއަޅުވާލެވޭ  ެއއަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ުގޅިެގން 

އަޅުަގ ުގޅިެގން  ސިޓީއަކާއި  ލިބުނު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  މި  އަދި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކަމަކަށް  ނޑުމެން  ފުރަތަމަ 

ޢަމަލުކުރިޮގތާއި ުގޅޭޮގތުން ައސްލު އެ ފާހަަގކުރެއްވި ނުކުތާ އެ ފާހަަގކުރެއްވީ. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުމީ، 

ެއްއ   ތަފުސީލުކޮށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ބައްދަލުކުރިއިރު  ކޮމިޓީން  މި  ކޮމިޝަނާއި  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  ޙަޤީޤަތުަގއި 

އެ އިނޭގތޯ.  ވިދާޅުވީ  ރިޕޯޓްެގ  ވާހަކަެއއް  އަޅުަގނޑުމެން  އެ  5.2.9އީ  ވާހަކަ  އެ  ހިމަނާފަ.   ަގއި  އޮތީ 
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ކޮމިޓީ މި  ލިސްޓު  އާއަޅުަގނޑުމެންެގ  ހިއްސާކުރި  ކޮމިޝަނުން  ރިކަވަރީ  ހިމަނާފައިވަނީ އެސެޓް  ަގއި 

ބޭންއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު ސްޓޭޓްމަންޓާއި  ބޭންކް  ލިބުނުކަން  ފައިސާ  ފަރާތަކަށް  އެ  ތެރެއިން  ފައިސާެގ  ެގ  ކު.ސީެގ 

މަޢުލޫމާތު  ޒަރިއްޔާއިން  ެއވިޑެންސްެގ  ޑިޖިޓަލް  ނުވަތަ  ބަޔާނަކުން  މީހެއްެގ  ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  އެހެނިހެން 

ވެރި އޭތި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އިތުރަކަށް  ެއހެންވީމާ،  ފަރާތްތަކަކަށް.  ފުރުޞަތު ފައިލިބިފައިވާ  އުޅުމުެގ  ކުރަން 

ަގިއ  ޓިޓިއުޝަނުން މި ބުނަނީ މި ލިސްޓުއްނުކުރަން. އެ މެންޑޭޓް އޮތް އިންސްއޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލެ

މި ނަންތައް  ހިމެނި  ތިމަންނަމެން  ހަމަ ހު  މިހާރު  ެއކަން  އެހެންވެ  ހިމަނާފަ.  ތެރެއިންނޭ  ކްރައިޓީރިއާެގ  މި  ރީ 

ެގނައުާމއި ުގޅޭޮގތުން އެ ނުކުތާ ފާހަަގކުރެއްވީަމ  އަޅުަގނޑު ހައިލައިޓްކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު  

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ެވސް އެނޭގ މި މަސައްކަތް ިމ ކުރިއިރު ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެްއެގ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  

އުފެ ނުވަތަ  އުފެއްދި  ނިޔަތެއްަގއި  ރަނަގޅު  ކޮންމެހެން  ޒާތުަގއި  އޭެގ  ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ  އެ  ދުނު  ހުރިކަން. 

ރިޕޯޓު ތަންތަނުން  ބައެއް  ކިޔާ  މި  މީޑިއާއޭ  ބަެއއް  ރޭެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ނޫންކަން.  ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ކޮށްފައި 

ަގއި މިހިރަ ނަންތައް އެއީ އަޅުަގނޑުމެނަށް އެނޭގ މި ލިސްޓެްގ ޞައްޙަކަާމއި މި ލިސްޓު  ލީމައާޓިކަލްސްއަށް ބަލާ

ކު  ޔަކަމަށް. ެއކަމަށް ހިޔަނިއަޅުވަން ބަ  މިޓީން އެއާ ނުކުޅެ ނެރޭ އެއްޗެއްރަނަގޅަށް އުނިއިތުރެއް ނުެގނެސް މި ކޮ

ބޭނުން،   ދަންނަވާލަން  ފާހަަގކޮށްފައި  ކަންތައް  އެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މަސަްއކަތްތަކެއްކުރިކަން.  ރޭވިެގން 

އެރިޕޯޓު އެކެއްަގއި  އެނެކްސް  އޮތްހެން  ފާހަަގކޮށްފައި  ވެސް  އަޅުަގ  ަގއި  ލިސްޓުއޮތީ  ލިބުނު  . ނޑުެމންނަށް 

ލިސްޓު އެ  ރިޕޯޓުއަޅުަގނޑުމެން  ލިސްޓުަގިއ،  އެ  އޮންނަނީ،  މި  ބުނެފައި  ުގޅޭޮގތުން  ލިސްޓާއި  މި  ެއްއ  ަގއި  ަގއި 

ލިސްޓު އެާއއެްއކޮށް  ހަމަ  އަދި  ތަކުރާރުވެފަިއވާކަމާއި  ދަނަން  ފަރާތްތައް  ބަެއއް  ހިމެނޭ  އަދާކުރި  އުަގއި  ލަތުަގއި 

ށް ކޮމިޓީަގއި ފާހަަގކުރެވުނޭ. ނަމުެގ ނަން ބަޔާންކުރުމުަގއި ކުށް ހުރިކަން އަޅުަގނޑުމެންޤާންދާ މަނުވަތަ އަދާކުރަމު

ެއ   އަޅުަގނޑުމެން  އިޞްލާޙެއްނުކުރާނަމޭ.  ކަންތައްތަކެްއ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނެއް  ެއކަމަކު،  އަޅުަގނޑުމެންނެްއ  ބަޓް 

އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ،  އަތެއްނުލާނަމޭ.  ލިސް  ލިސްޓަކަށް  ޮގތުަގިއ    ޓުެއ  އެކެއްެގ  ެއނެކްސް  އޮތްޮގތަށް  އެ 

މެނޭޖިން ކުންފުނިތަކުެގ  ހިްއސާވާ  ސަރުކާރުެގ  ބައެއް  މިސާލަކަށް  ޕަގ  ހިމެނީ.  ޗެއަރ  ނުވަތަ  ސަން  ރޑިރެކްޓަރ 

އްެގ ޮގތަށް  މުެގ ޮގތުަގއި ޮއވޭ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެޤާމުތަކެއްަގއި ތިބި ބޭފުޅުންެގ މަޤާކަހަލަ މަ  ނޫނީ މި

މު ލިޔުމުަގއި ޤާނުވަތަ ކުރީެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއް އެބައޮވޭ މިހާރުެގ މެންބަރެއްެގ ޮގތަށް. މިޮގތަށް މަ

ބޭނުމެއް އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު،  ހުރި.  ކުށްތަކެއް  އިމުލާ  ކަެމއް   ހުރި  ެއއްެވސް  ޭއެގން  ކޮމިޓީން  ނޫން 

އެހެންވީމާ،  އިންޓަ  އިޞްލާޙުކުރާކަށް.  ޓަކައި ރއޭެގ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ެއޮގތަށް  އެ ޞައްޙަކަން  ހިފެހެްއޓުމަށް  ްގރިޓީ 

އެ ެއކެއް  އެނެކްސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ނަންތަކަކީ   އަޅުަގނޑުމެން  ހުރިހާ  ހުރި  އެކެްއަގިއ  އެނެކްސް  ހިމަނާފަ.  އޮތީ 
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  119ނޫން. އޭެގން    ހުރި ނަންތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން މި މަރުޙަލާަގއި މި އެކުލަވާލާ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓާ ސީދާ ުގޅުން

ށް ނައޮތީ އަޅުަގނޑުމެން  އެ ފިލްޓަރ އައުޓްކޮށްފައި  ކޮމިޝަނުން  މަ އެސެޓް ރިކަވަރީނަމެއް އަނެްއކާ ކޮމިޝަނުން ހަ

ުގޅުން ސީދާ  މަސައްކަތާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަސްލު  އެއީ  ލިސްޓު  ފޮނުވާދީފަ.  ވެސް  އެކަމަކު  ނަންތައް.    ހުރި 

ހާމަ އެލިބުނީމަ  ޓަކައި  އެހެންވެ   ކުރުމަށް  ހިމަނާފަ.  ައޅުަގނޑުމެން  ދޭއް  އެނެކްސް  ައދި  ެއކެއް  އެނެކްސް  އޮތީ 

އެކަން ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން ބޭނުން. ދެން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި ުގޅޭޮގތުން ވަރަށް ިގނަ ފަހަރުމެ ސުވާލު 

ބޭފުޅުން   ބައެއް  އުފައްދާ  ކޮމިޝަނާއި  އެބަ  ރިކަވަރީ  ެއސެޓް  ުގޅޭޮގތުން  ހިފެހެއްޓުމާއި  ސިއްރު  ސުވާލުކުރައްވާ. 

ކުރުން ހާމަކުރުން މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަށް ނޭދެވޭ އަޅުަގނޑުމެން ސީދާ ސުވާލުކުރިން މި ލިސްޓު

ރަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ  މި  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  މައަސަރެްއކުރާނެތޯ.  ދަޞްއްޔިތުންެގ  ލަތުެގ އުލަޙަތާއި 

ެވސް ހިމަޞްލަޙަތު   ރައިޓްސް  އެ  ސިޓިޒަންސްެގ  އިންޑިވިޖުއަލް  ޓައިމް  ސޭމް  ދަ  އެޓް  މާޔަތްކުރަން. 

ބެލެންސްކުރަންޖެހޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިޮގތަށް މި މަސަްއކަތްކުރާއިރު އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާ މި ސުވާލުކޮށް 

ރެކޯ އޮން  ބޭފުޅުން  ާގނޫނީ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރު  ސިޓުއޭޝަންަގއި  މި  މިހާރު  އެބައޮތް  ިވދާޅުވެފައި  ޑް 

ބޭފުޅުންނަކަށް   ެއ  ކަމަކަށް  ކުރާނެ  ތަޙުޤީޤަށް  ައސަރެއް  ނޭދެވޭ  އެްއކޮށް  ބަދަލުތަކާއި  އައި  މި  އޮނިަގނޑަށް 

ފަހަރު އެކި  ުގޅޭޮގތުން  ހާމަކުރުމާއި  ނަންތައް  އަދި  ވާހަކަދެކެވުނީމާ  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭކަމަށް.  އިޢުތިރާޟު އެ  މަތިން 

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ކުރަްއވާފަ ނެތްކަން ވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންީވމާ، އެ ކަންތައްތައް ހަމަ 

 .އަޅުަގނޑު އޮން ރެކޯޑް ސާފުކޮށްލަދޭން ބޭނުން. ތެންކިއު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި ަވުގތު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް   މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ލަބީބަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުގޅިެގން  ލިސްޓާ  މި  މި    ޝުކުރިއްޔާ.  ޙަޤީޤަތުަގއި  ލިސްޓެއް  ދެ  ލިބުނީ. އޮތީ  ކޮމިޓީއަށް 

މުތަކުަގިއ  ޤާލަތުެގ މައުނޫން ފުރަތަމަ ފޮނުވާފަ ޮއތީ. އެީއ އަޅުަގނޑުމެން އެދުނީ ދަ  އަޅުަގނޑުމެން އެދުނު ލިސްޓެއް

ފޮނުވަން.   ލިސްޓެއް  ފަރާތްތަކުެގ  ތިބި  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ކުރީަގއި  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  މަސައްކަތްކުރަްއވާ  މިހާރު 

ަމއްސަލަެއއް ފޮނުވާފަިއ އޮތީ މުޅި ލިސްޓުބުނީމަ އެ ބޭފުޅުން ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން އެ    . އެީއ 
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ލިސްޓު  ލިސްޓު އެ  ނުދެކެން  އަޅުަގނޑުމެން  ސިއްރުކޮށްެގން    އެއީ  އޭތި  ލިބުނީމަ  މިތަނަށް  ައޅުަގނޑުމެން 

ްއަވއިފި ސިއްރު ޖަހާފައި އޮތޭ. އެ ސިއްރު  ކަމަށް. ކުރީަގއި ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރަ  ތިބެންޖެހޭނެ

މަ މަތީ  އެއަށްވުރެ  މީަގއި  ިވޔަސް  އޮތްކަމުަގއި  ރައްޔިތުންެގ  ޞްޖަހާފައި  ިގނަ  ަވރަށް  ހިމެނޭ.  ލަޙަތުތަކެއް 

އަދި  ޞްމަ ހިމެނޭ.  ކޮރަޕްޝަނަށް  އުދަލަޙަތު  ފައިސާެގ  ިގނަ  ރުފިޔާއަށްވުރެން  ބިލިއަން  ތިން  ފައިސާ  ލަތުެގ 

ސިއްރު ޖަހާފަިއ    ަގއިއާންމުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް، ލިސްޓު  އެ ލިސްޓު   މާ،. އެހެންވީެގ ވާހަކަ މައްސަލަތަކު މަތުކުރެވޭހުތު

މި ިގނަފަހަރު  ހަމަ  އެއީ  މަޢުލޫމާތުކަމަށް.  އާންމުކުރަންޖެހޭ  ެއއީ  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ިވޔަސް    އޮތްކަމުަގއި 

ނަމެއް ހަމަ އާންމުކޮށްފައި ހުންނަނީ. ދެން ސުވާލަކީ އާންމުކުރީމަ   މަތުކުރެވޭ ކިތަންމެހުކަހަލަ މައްސަލަތަކުަގއި ތު

ވަރަށް މީެގ  އައިރު  ހަމައަށް  މިއަދާއި  ހިނަގިއެގން  ކަމެއް  ނޫންތޯ.  ކޮށްފާނެތޯ  އަސަރެއް  މިއިން  ިގނަ    ތަޙުޤީޤަށް 

އިތުރަށް   މަޢުލޫމާތު  ވެސް  އަދި  ލިބިފަ.  ހުންނާނީ  މަޢުލޫމާތު  ިގނަ  ވަރަށް  ބޭނުންވެދާނެ.  ދުވަސްެވއްޖެ. 

ބަލާ ނުލިބިދާނެކަމަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ޮގތް    އެހެންނަމަވެސް،  ދޭ  ބަޔާނެއް  ދޭ  ނޫނީ  ބަޔާނެއް  ދޭ  ތަޙުޤީޤަށް  ނޫނީ 

ބަލާ ލިސްޓު،  ބަދަލުވެދާނެކަމަށް  މަ  މި  މަޞްއާންމު  ރަްއޔިތުންެގ  މުޅި  ސިއްރު،  ލަޙަތަޞް ލަޙަތުތައް  ޓަކައި  ށް 

މި   މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނުދެކެން.  އަޅުަގނޑު  މުހިންމުވާނެކަމަށް  އެކަން 

އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ދެން  ޮގތް.  ރަނަގޅު  ހަމަ  އޮތްޮގތަކީ  ރިޕޯޓް  މި  މިހާރު  އާންމުކުރަންޖެހޭނެ.  އާންމުވާންޖެހޭ. 

ުމޅި ލިސްޓު  މުޤައްރިރު ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އޮތްޮގތް އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ޮގތަށް    ރަނަގޅު. އެއީ  ލިބުނު 

އެ މަޤާމުެގ  ނޫނީ  ކުށާއި  އިމުލާ  ކުދިކުދި  ޭއަގއި  ނެތި.  ބަދަލެްއ  އެބަ  އެްއވެސް  ކަންތައްތައް  ހަމަ   ކަހަލަ  ހުރި. 

ޮގތެްއކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި ވަކިން އަޅުަގނޑުމެން މި  ެއއީ ހަމަ ރަނަގޅު  ޮގތަށް އާންމުކުރުން  އެއިން 

ހަމަ އިންޮގތަށް މީަގއި އެބައިން ސާފުކޮށް ފެންނަން.   ފޭސްަގއި މި ކުރާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ލިސްޓު   ތަމަރަފު

މަޝްވަރާކޮށްލަން   އިތުރަށް  އަޅުަގނޑު  ދެން  ކަމެއް.  ރަނަގޅު  ހަމަ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  އެހެންވީމާ، 

މުތަކުަގއި ތިބި  ޤާލަތުެގ މައު ޝަނެއް ލަން މި ކަމާއި ުގޅިެގން ދަންޑޭކޮމެބޭނުންވޭ މިހާރު މީަގިއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރެ

މަ ނޫނީ  ފިޔަވަޅުއެޅުަމށް  ދޭތެރޭ  ފަރާތްތަކާއި  އެ  ދޭތެރޭ  އެބަ ޤާފަރާތްތަކާއި  މީެގތެރޭަގއި  އެކަހެރިކުރުމަށް.  މުން 

ތްތަކަށް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން  ލަތުެގ އެކިއެކި ތަންތަނުން ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތައް. އެހެންވެ އެ ފަރާއުހިމެނޭ ދަ

ައޅުަގނޑު  ފާސްވެއްޖެނަމަ،  އަވަހަށް  ވެސް  ވީހާ  އެކަން  ފާސްވީމަ  މި  ފްލޯއިން  މަޖިލީހުެގ  އަދި  ނިންމާފައި 

ވީމާ ފާސްވާނެކަމަށް.  އަދި ،  ަގބޫލުކުރަން  ޔަީގންކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ފިޔަވަޅުއަޅާނެކަމަށް  އެ  ައވަހަކަށް  ެވސް  ވީހާ 

ވަކިކުރަ އަޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުން  ކުރުމަށް  އެކަން  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  ެއ  އޮތްނަމަ  ފަރާތެއް  ންޖެހޭ 
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ެގ ފަރާތުން އެ ކުރަންޖެހޭނެކަން  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ދެކެން. ގައިމު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ 

 ޔަީގންކަން ެއބައޮތް. ޝުކުރިްއޔާ. ހަމަ އަޅުަގނޑު 

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ސަބް ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެއީ ވަރަށް    ޝުކުރިއްޔާ 

މިކުރު   ރިޕޯޓް ނިންމަވާފަ  ފުރިހަމައަށް  ވަރަށް  ހޯއްދަވައިެގން  މަޢުލޫމާތު  ިގނަ  އޮތީ. ދެން   މުއްދަތެްއަގިއ ވަރަށް 

ދަ ފިޔަވަޅުައޅަން  އެީއ  އެބަޮއތް.  އުފެދޭ ސުވާލެއް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުައއްސަސާތަކުަގިއ  އު އެހެންނަމަވެސް،  ލަތުެގ 

ންޑޭޝަންތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބައޮތް. މިހާރު މީެގތެރޭަގއި ފަިއސާ  ކޮމެކަ ރެތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ވާހަ

ވާހަކަައކީ  އަދި  ބޭބޭފުޅުންނާއި  އިންތިޚާބުވެފަިއވާ  ކައުންސިލަރުންނާއި  އިންތިޚާބީ  ފަނޑިޔާރުންނާއި  ލިބިފައިވާ 

ޕާޓީތައް  އުދަސަރުކާރުެގ،   ސިޔާސީ  ދެކެނީ  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  މުއަްއސަސާެއއް  ޕާޓީތަކުެގ  ލަތުެގ  ސިޔާސީ  ެވސް. 

ންޑޭޝަނުަގއި މި  އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުަގިއ ތިއްބެވި ިއސް ބޭފުޅުންނާއި މި ބޭބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ިމ ރެކޮމެ

ންޑްކުރެވޭތޯއޭ ިމ ބޭބޭފުޅުންނަށް ހިމެނިފައި މި އިން މިންވަރު ހިމެނިފައި އިނދެެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ރެކޮމެ

ފިޔަ  ސުވާލުކޮށްލަން  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ސުވާލެއްެގ  ދެވަނަ  ސުވާލެއް.  އަޅުަގނޑުެގ  ެއީއ  ވަޅުއަޅުްއވަން. 

މި ބޭނުންވަނީ،  ސާފުކޮށްލަން  ބޭންކިން  ބޭނުންވަނީ،  މުޅި  މިކަމެްއ    ގ އޮތީ  އޮޅާލަިއެގން  ސިސްޓަމު  މުޅި  ނިޒާމު 

މިލިއަނުން ފަިއސާ  ބަިއވަރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ،ކޮށްފަ. ވަރަށް  އެ ކަންތަްއތައްކޮށްފަ.  ރުފިޔާ ނެރެެގން  ބިލިއަނުން 

އަދި މި   ؟މިއީ ެއއް ފިޔަވަހީަގއި ކުރާ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އޮތީ. ދެވަނަ ފިޔަވަހީެގ ޮގތުަގއި މި މަސަްއކަތް ހިނާގނެތޯ.

ފަޅު ރަށްތަކާއި ިމ  އި  ދޫކޮށްފައިވާ ނުޮގތަށް ާގނޫނާިއ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ިވއްކާލަިއެގން ނޫނީ ދީެގން މި އުޅޭ ފަޅާ

ހޯދާ ދަ   ރަށްރަށް  މަސަްއކަތް  އުއަނބުރާ  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ލިބިަގތުމަށް  ފައިސާ  ެއ  ނޫނިްއޔާ  ލިބި  ލަތަށް 

ެއކަން ސާފުކޮށްލަން  ؟އީ ވެސް ދެވަނަ މަރުޙަލާެގ ތެރޭަގއި ހިނާގނެ ކަެމއްތޯއެ  ؟އަޅުަގނޑުމެން ފަށާނީ ކޮންއިރަކުތޯ

 އަޅުަގނޑު ބޭނުން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެއް ސުވާލެްއެގ ޮގތުަގއި ތި ފާހަަގކުރެއްވީ މީެގން އިންޕްލިކޭޓްވާ ފަރާތްކަމަށް    ޝުކުރިއްޔާ

ފަރާތްތަކާމަތުކުރެހުތު ރެކޮމެ  ވޭ  ކޮމިޓީެގ  މި  މައްސަލަ  ފިޔަވަޅުއެޅުމުެގ  އޮތީ މެދަުގއި  އެ  ޮގތުަގއި  ންޑޭޝަންެގ 

އެތެރޭެގ   ޕާޓީތަކުެގ  ޕޮލިޓިކަލް  ބަެއއް  ދެން  ފިޔަަވޅުއެޅުމަށް.  ފާހަަގކުރަްއވާފައި  ނުކުތާތަކެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

ލަތުެގ މުވަްއޒަފުންނާއި މެދުަގއި  އު ދެންމެ ތި ފާހަަގކުރެއްވީ. ދަފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުެގ ނިޒާެމްއެގ ވާހަކަ ކަންނޭނެގ

އެ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތްތަކެއް  ރެކޮމެ  ފިޔަވަޅުއަޅާނެ  ނިންމުމަކީ  އޮތީ  ކޮމިޓީެގ  މި  ހިމަނާފަ.  ތެރޭަގއި  ންޑޭޝަންެގ 

ެއއީ ފިޔަވަޅުތަކެއް  އަޅުްއވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ތެރެއިން  ޕާޓީތަކުެގ  ޕޮލިޓިކަލް  ދެން  އަިމއްލަ   އެއީ.  ބޭފުޅުން  އެ 

މި  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  އަނެްއ  ކަންތައްތައް.  ހިންަގވާނެ  ނޫނީ  ހިންގަވަންޖެހޭނެ  ތެރެއިން  އިންތިޒާމެްއެގ 

ފާހަަގކުރަްއވަނީ، ފަޅު ރަށްތަކާއި މެދުަގއި އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނޫނިއްޔާ ހިނަގމުންދާ ޮގތް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓުކިހިނެއްތޯ.  މި  މަރުޙަލާތަކަކަށް     ވަކި  ފަދައިން  ދެންނެވި  ވެސް  ކުރިން  އެކުލަވާލީ  މި 

މި ޮގތުަގއި  މަސައްކަތެއް  ކުރެވޭ  ފުރަތަމަ    ބަހާލައިެގން  މީެގ  އަދި  ނިންމާފަ.  ނިންމުމެއް  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީ 

މައްސަލަތަކު  ބެހޭ  މުވަްއޒަފުންނާ  ދަޢުލަތުެގ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ހިނާގޮގތާ މަރުޙަލާއަކީ  ތަޙުޤީޤު  މެދުަގިއ    އިަގއި 

.ސީެގ ަމއްސަލަައކީ ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓެއް. ދެން ތި މުޅި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު

ހިންަގންޖެހޭނެ   ދެކެނީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ހިންާގނެކަމަށް  މައްސަލަ  ެއ  މައްސަލަެއއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ތަޙުޤީޤުތައް ފުޅާ 

ބަލަންޖެހޭނެ ާގތުން  އެކަން  ވެސް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ.  މި   .

  ަގއި އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީން ވެސް ެއ ކަންކަން ބަލަމުންެގންދާނެ. އަދި އެކަން ބެލުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު

 ެގ ތެރޭަގއި ފާހަަގކުރައްވާފަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް. ވެސް އެބަ ހުރި ރެކޮމެންޑޭޝަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

ފާހަަގކޮށްލަން ރިޕޯޓު ކުރި ބައެއް ކަންކަމާިއ   ދެތިންކަމެއް  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު. އާދެ!  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ޮގތުން.   މަޢުލޫމާތުތަކެއް ބެހޭ  ހުރި  ޖަހާފައި  ސިއްރު  ކޮމިޝަނުން  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެޮގތުން 

ހާމަކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމާ ުގޅޭޮގތުން. އެީއ ކޮމިޓީެގ ނިންމުމެއް. އަދި ެއސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާިއ  

 އާންމުނުކުރި ނަމަވެސް، ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކުނު ވާހަކައިަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅުން އަދި 

ތިބޭ ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންނަށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރެއް އަދި ނެޭގނެ، ނިންމޭނެ ނިންމުމެއް ކަމަށް ެއ ބޭފުޅުން ވެސް  

މަޝްވަރާާއއެ އެންމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮމިޓީެގ  އެހެންވީމާ،  ނިންމުމެްއ.  ވަރަށް  ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ  ކު 

ބޮޑު   މަޞްލަޙަތު  އާންމު  އެީއ  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ނިންމުމެއް  އޮތް  ނިންމާފައި  ވިސްނުންތެރިކަމާެއކު 
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ޮގތް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭތީ  އަދި ހާމަ ނުކުރުމަށްވުރެ ހާމަކުރުން އެއީ މަޞްލަޙަތު އެންމެ ބޮޑު 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން. ދެވަނަ ކަމަކަށް،  އެކަން ފާހަަގކުރީ. ދެންމެ އިއް 

ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކަށް ރެކޮެމންޑޭޝަންދީފައި މި ތިބޭ މި ލިސްޓުަގއި ތިބޭ ފަރާތްތަކާމެދު ކަންކަން ކުރާނެ ޮގތެއް.  

އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާއި ދޭތެރޭަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ވަރަށް ިގނަ ބައެްއެގ ސުވާލަކަށް އަންނާނެ ރަ

ރެ މި  ކޮބައިތޯ  ފިޔަވަޅަކީ  ކަންކުރާ އެޅިދާނެ  މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި  ތަހުޒީބު  އާދެ!  އޮތުމުން.  މިޮގތަށް  ކޮމެންޑޭޝަން 

ައޅުަގނޑުމެން    ެއއީ މިފަދަ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް އައުާމއެކު އަިމއްލައަށް މަޤާމުތަކުން ދުރުވުން. ެއޮގތަށް  ްއއޮޭވ.ޮގތެ

އިޚުތިޔާރުކުރި އިޚުތިޔާރުކުރުމަކީ މި މައްސަލަ  މި  ފަހަރު    ކޮމެންޑޭޝަނެއް ޮގތުަގއި ލުމަށްވުރެ އަޅުަގނޑުމެން މިރެ

ޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް ދެންނެވުމަށް. އަވަހަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމާ އެބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަަވޅުއެޅުމަށް އެސެ

އޮތީ   ތިބޭ ބަޔަކު މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް މި   އްގައިރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބޭ މަޤާމެ  ކޮންމެ ޮގތެއް ިވޔަސް

ޖިނާ ޮގތަކީ  ައނެއް  އިސްތިއުފާދިނުން.  އަމިްއލައަށް  ޮގތަކީ  ެއއް  އެހެންވީމާ،    ޢީދެޮގތެއް.  ސާބިތުވުން.  ކުށެއް 

ރެ މި  ތަހުއަޅުަގނޑުމެން  މި  އަވަހަށް  ދެނީ  މި  ވާކަމަށް ކޮމެންޑޭޝަންަގއި  ކުށެއް  ޖިނާޢީ  އަވަސްކޮށްދީ،  ޤީޤުތައް 

ތިބޭނެ  މަޤާމުތަކުަގއި  އިންތިޚާބީ  އެމީހުންނަކީ  ވާނަމަ،  ކަމަށް  ނޫން  އެހެން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް.  ެއކަން  ވާނަމަ، 

ތަކުަގއި  ބައެއްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގތީ. އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވިޔަސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢު

އެބަ ވެސް  ވާހަކަ  ޮގތުެގ  ކުރާ  ހަމަ  ކަންތައް  އަޅުަގނޑު  ެއކަން  މި   އޮތް.  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްލީ. 

ކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް. އަދި ެއއީ ކުރިއަށް  މި  ކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި  ރި ރެހު  ރިޕޯޓުަގއި މި

ކަންކަ  މި މިފަދަ  ތަނުަގއި  ޚިޔާނާތްތައް  ންއޮތް  މިފަދަ  ައޅުަގނޑުމެން ،  ހުރަސްއެޅުމަށް  މަުގތައް  އޮތް  ހިންުގމަށް 

ތަޙުޤީޤު އަވަސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ސް އެބަކޮމެންޑޭޝަންހިމަނާފައި ހުރި ރެ ވަުގތު    ހިމެނޭ. އަދި މި 

ރެ މުހިންމު  އެންމެ  އޮތް  ދެވެން  އޮތް  ވެސްކޮމެންޑޭޝަންކުރެވެން  ދައުލަތުެގ    ޅުަގނޑުއަ  ތައްކަން  އަދި  ދެކެން. 

ކޮމެންޑޭޝަނަށް ޢަމަލުކުރާނެކަން ވެސް އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ވެސް މި ރެ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސުވާލު    އަދިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ސުވާލުތަކުެގ ތެރެއިން  

 ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  ެގ. އެ ސުވާލަށް ފުރުޞަތުދީފައި ދެން ތިނދޫކޮށްލެވުނީމަ ކަންނ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

މު ދައުލަތުެގ  ސުވާލުކޮށްލީ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑަށް  އައް ޝުކުރިއްޔާ  މިހާރު  ސަސާތަކުން 

ސަސާތަކުެގ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިހާރު އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލުަގއި ައއީ  އައްރިޕޯޓުން މި ފެންނަނީ ދައުލަތެުގ މު

މަޤާމުތަކުަގ މުއިންތިޚާބީ  ދައުލަތުެގ  އެއީ  ެވސް  ޕާޓީއެއް  ސިޔާސީ  މިސާލަކަށް  ޕާޓީެގ  ައއް .  ސިޔާސީ  ސަސާެއއް. 

މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ކައުންސިލަރުންނަށް،  ބޭފުޅުންނަށް،  ތިއްބަވާ  މަޤާމުތަކުަގއި  އިންތިޚާބީ 

އޮތީމާ،  ރެ ލިޔެވިފައި  ސިމްޕަލްކޮށް  މިހާ  ހަމަ  ރެކޮމެންޑޭޝަނުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެބަ  ކޮމެންޑް އެޮގތަށް 

ފިޔަވަޅުއަޅަން ނޫންތޯ  . ކުރެވޭތޯއޭ  ލިޔަންވީ  އެހެން  ސްޕެސިފިކްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ    އޭތަންކޮޅެއް 

   .ކޮމެންޑޭޝަނުަގއިރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަން  ތުވަުގތު ފުރުޞަ  . އަޅުަގނޑު މިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ކޮމެންޓެްއެގ ޮގތުަގއި ދެން އަޅުަގނޑު މި ބަލައިަގތީ

ޢަބްދު މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް  ީއވާ  މެންބަރު  ކޮމިޓީ  ޙަސަން  هللا އަދި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ެއއަށްފަހު  އަށް. 

 ލަޠީފް. ދެން ޙިސާން ޙުސައިން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ަގލޮޅު

މުޤައް އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަތަކަކީ  ހުރި  ނޯޓުކޮށްެގން  އަޅުަގނޑު   މެންބަރުރިރު. 

ބޭނުމީ  އަލިއަޅުވާލަން  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަތަކެއްހެން.  ުގޅުންހުރި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ސުވާލުތަކާއި  ނިހާދުެގ 

ރެ ރެކޮމިޓީެގ  އެ  ކޮމިޓީެގކޮމެންޑޭޝަންތަކުަގއި ކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް.  ވަރަށް    ،  އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހެޅުންތަކުަގިއ 

މުަވއްޒަފުންެގ   ދައުލަތުެގ  ައވަސްކުރަންޖެހޭ.  އެބަ  ޝަރީޢަތްތައް  މުވަްއޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ  ހިމަނާފައިވާނެ  ބޮޑަށް 

އަަވސްކުރަންޖެހެ އެބަ  ހިމަނާފައިވާއޭމައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވިދާޅުވާހެން  ތި  ދައުލަތުެގ  .  ތިބި  ކުރެވެން  ވަކި  ނެ 

ްއޔަނުކޮށްފަ އަމުވަްއޒަފުން ހަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވަކިކުރަންޖެހޭނެއޭ. އެއީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން އަޅަުގނޑުމެން  

ސަސާތަކުެގ  އައްތިބޭ މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުެގ މީހުން ކަމުަގއި ިވޔަސް އަދި ވަޒީރުން ވިޔަސް، އަދި އެހެން މު

ިވޔަސް  ކަމު ތިއަ ަގިއ  އެ  ބޭއްޔަނުކޮށްފައި  ވަކިކުރަން    މީހުން  މުއެ  މީހުން  އެ ައއްއޮންނަ  މީހުން   ސަސާއަކުން 

އިންތިޚާބީ  ވިދާޅުވާހެން.  ތި  މަޤާމުތަކެއް  އިންތިޚާބީ  ހިމެނޭ  އެބަ  ލިސްޓުަގއި  މި  ެއކަމަކު  ވަކިކުރަންޖެހޭނެއޭ. 

އެކަމަކު ޭއެގ އަދި ދެވަނަ މަރުހަލާއެްއ   .ލާއަކުން ވަކިވާ ބައެއްމަޤާމުތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ޝަރުޢީ މަރުހަ
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ައއި ޕާޓީތަކަކުން  ސިޔާސީ  ެއއީ  ކަންކުރާނެޮގތަކާިއ    އްސައެބަޮއވޭ  ޕާޓީތަކުން  ސިޔާސީ  އެހެންވީމާ،  ބަެއއް.  ތިބޭ 

މެންބަރު ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ  އެ  ވިސްނާ،  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ވެސް  ޕާޓީތަކުން  ސިޔާސީ  ެއ  ދޭތެރޭަގއި  ންެގ، 

މެންބަރުންެގ އިތުބާރާއި ހިތްހަމަޖެހުން އެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީން ޢަމަލުކުރާނެ ކަމަށް  

ެއކަން  ޕާޓީން  ދިވެހިރައްޔިތުންެގ  ނިސްބަތްވާ  ައޅުަގނޑު  ނެތް  ޝައްކެތް  އަޅުަގނޑަކަށް  ބަލަނީ.  މި  އަޅުަގނޑު 

ކުރާނެ އަޅު ކައެޮގތަށް  ދޭތެރޭ  ޝަްއކެމަކާ  ދިވެހި  ތްަގނޑުެގ  އެްއ    ނެތް  އަދި  ޕާޓީން.  ޑިޮމކްރެޓިކް  ރައްޔިތުންެގ 

މެންބަރު ރެ ކަމަށް.  ކަމެއް  މުހިންމު  ހޯދުމަކީ  ދައުލަތަށް  އަނބުރާ  ފައިސާ  އޮންނާނެ  ޮގތުަގއި  ކޮމެންޑޭޝަނެްއެގ 

ައޅު ޮއންނާނެ. އެކަމަކު  ވާހަކަ ވެސް  ފަޅުރަށްތަކުެގ  ފާހަަގކުރެްއވިހެން  ބިނާކުރި  ނިހާދު އެ  ަގނޑުމެން މަސައްކަތް 

ކަމަކަށް   ދެވަނަ  ުމަވއްޒަފުންނަށް.  ދައުލަތުެގ  ކަމަކަށް  ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއް  އެހެންވީމާ،  ލިސްޓަށް.  ލިބުނު 

ފަޅުރަށްތަކާއި ރަށްރަށުެގ ކަންތައް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެހެން. އެކަމަކު އެ މަސައްކަތް  

 ފައިސާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ މަސައްކަތަށް ެވސް ޮގތެއް ނިންމާ އެ މަސައްކަތް ވެސް  ވެސް އެ

އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  މުހިންމު  ނިންމުމަކީ  ޮގތެްއ  ޮގތަކުން  ކޮންމެވެސް  ނުވަތަ  ހަމައިން  ޝަރީޢަތާއި 

ތެރި މެންބަރުން ވެސް ތަކުރާރުކޮށް އެބަ ވިދާޅުވޭ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ. ހުރިހާ އިއްޒަތް

ލަޙަތު. އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ އާންމު  ޞްލަޙަތޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި އިސްކުރަނީ އާންމު މަޞްއިސްކުރީ އާންމު މަ

ައޅުަގނޑުމެޞްމަ ކަމަށް.  ހަމަެއއް  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިސްކުރުމަކީ  އެންމެ  ލަޙަތު  ންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ލިސްޓު މި ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނާ  ،  ލަޙަތު އިސްކުރުން ކަމަށް ބަލާޞްަގބޫލުކުރެވޭ ހަމައަކީ އާންމު މަ

ޢަމަލުތައް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ބޮޑު ޚިޔާނާތް ހިނިގތާ ާގތްަގނޑަކަށް މިހާރު މި  ހާމަކޮށްފައިވާނީ. އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  

އަ  ހަތަރު  ތިން ތަޙުޤީޤުަގިއ  ފަސް  މި  އޭނަ  ވަންޏާ  މީހަކަށް  ހިމެނޭ  ތަޙުޤީޤުަގިއ  އެހެންވީމާ،  މިދަނީ.  ހަރުެވެގން 

ެވްއޖި މީހެއް  ހިމެނުނު  ޚިޔާނާތުަގއި  މި  ނުވަތަ  ވެސް  ހިމެނޭކަން  ހިމެނުނުކަން  ޚިޔާނާތުަގއި  މި  ތިމަންނަ  އްޔާ 

ހަމަަގއިމު  އޭނައަށް  ބެލު  އެނޭގނެ.  ޚިޔާނާތް  މި  އަދި  އެނޭގނެ.  ޓަކައި  ވެސް  ފެށިެގންބަރުމްނޮވެ  2018މަށް    ން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އިސްކަެމއްދެްއވާ، މި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ެއކުލަވާލާ މި  

،  ނޭގނެ. އެހެންވީމާމަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާކަން ވެސް މި ޚިޔާނާތުަގއި ބަިއވެރިވި މީހުންނަން ކަނޑައެޅިެގން އެ

އެހެންވީ އޮންނާނީ.  ކަންތަްއތަކެއްކޮށްފަ  ބޭނުންވާ  ކުރަން  އޭރުއްސުރެން  ކުރަން  މީހުން  ައޅުަގނޑުމެންނެްއ  މާއެ   ،

ތަޙުޤީޤުތަކަކަށް  ަގ އެ  ކުރުމަކީ  ހާމަ  ލިސްޓު  މި  ފަހުން  އަހަރު  ހަތަރު  ތިން  މިހާރު  ނުކުރަން  ބޫލެއް 

ރުން އެ ފާހަަގކުރެއްވިހެން ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އެސެޓް  ހުރަސްއެޅޭނޭކަމެއް ކަމަކަށް. އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ރިކަވަރީ   އެސެޓް  ދެންނެވުމުން  ސުވާލު  މި  ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރިއިރު  ކޮމިޝަނާއި  ރިކަވަރީ 
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ން ކުޑަ ކޮމިޓީން  ނެތް. އަދި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެ  ފަެއއްކޮމިޝަނަކުން އިންކާރު ކުރަްއވާ

ފޮނުވި އެންޓި  .ސިޓީ  ފޮނުވި.  ސިޓީ  ކޮމިޝަނަ-ފުލުހުންނަން  ބޭފުޅުން    ށްކޮރަޕްޝަން  އެ  ފޮނުވި.  ފަރ ޑިސިޓީ 

ކޮމިޝަނަ ރިކަވަރީ  ެއސެޓް  އޮތީ  ޖެނެރަލުށްކުރަްއވާފައި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހުރި    އިޕްރޮސިކިުއޝަނާ  ން.  ހަމައިަގއި 

ވެސް ނުޖައްސަަވއޭ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ ރީއްޗަށް އަޅުަގނޑުެމންނަން ލިސްޓު ދެއްވާފަިއ    ނަންތައް ހަމަ ސިއްރު

ކުރާތީ   މަސައްކަތް  ކޮމިޝަނާެއކުަގއި  ރިކަވަރީ  ެއސެޓް  ބޭފުޅުން  އެ  ސިފައިންނާއި  ފުލުހުންނާއި  އެބައޮތް. 

ސިފައިން   ކުރަޑިފުލުހުންނާއި  ކޮމިޝަނަފަރ  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  އޮތީ  ކޮމިޝަނުން ށްްއވާފަިއ  ރިކަވަރީ  އެސެޓް   .

އެހެންީވމާ ދެްއވާފަ.  ލިސްޓު  ފުރިހަމަ  އަދިއަޅުަގނޑުމެންނަންވަނީ  ދެ   ،  ބޭނުން  ތަކުރާރުކުރަން  އަޅުަގނޑު  ވެސް 

ނަޝީ މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރަީއސް،  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ވާހަކައަކީ  ެއއް  އިސްނަންަގަވިއެގން ވާހަކަެއއް.  ދު 

ބައްލަވަމުން ެގންދެވި މަސަްއކަތެއް މިއީ. މި ވާހަކަ އިޢުލާނު ކުރެއްވި ދުވަހު ރިޔާސަތުަގއި ވެސް ވިދާޅުވި ވަރަށް 

ެއ ނިޔަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން    ،ަގއި ޙު ހާމަކަން ބޮޑު ޮގތެްއަގއޭ ތިަމން މަނިކުފާނު މި މަސައްކަތް ކުރަްއވާނީ. އެ ރޫ

ކޮމިޓީން ވެސް މި މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ެގންޮގސް މި ނިންމަނީ.    ޖޮއިންޓް،  ވެސް  ންއްޔާ ސަބް ކޮމިޓީއިރާދަކުރެްއވި 

ެއރުމަށްފަހު ދެން މި ސިޓީ  ،  ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސްެގ އަތްޕުޅަށް މި ސިޓީ 

ބޫލުކުރަްއވާނެ. ފޯރުކުރެއްުވން  ަގރަްއޔިތުން ެވސް    ވެހިހަމައަށް ފޯރުކުރުން ނޫން ޮގތެްއ ނެތް ކަމަށް ދި  ރައްޔިތުންނާ

ބޫލުކުރަްއވާނެ. ތިންވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިސްކުރީ ަގނޫން ޮގތެއް ނުކުރައްވާނެކަން ދިވެހިރައްޔިތުން ވެސް  

ކޮމިޓީން  ންއާ އަޅުަގނޑުމެން  މަޞްލަޙަތު.  އެންމެ  ަގމު  ހަމަައކީ  ަގބޫލުކުރަނީ  މައާންބޫލުކުރެވޭ  ޞްލަޙަތު މު 

 އިޞްކުރުންކަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ ހެންވޭރު

މި   މިއަދު  މުޤައްރިރު  ިއއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް 

ލި މި   ބޭއުފަލެއް  މަްއސަލަ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  މައްސަލަ  މި  ައޅުަގނޑު  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ދުވަހެއް. 

ކުރި ކަެމއް ނޫން. މުޅި    އެކަނި   ވީތީ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ އެއީކީ ކޮންމެހެން ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރަށް

ދު ޢުދުވެ، އެ ވަޢުރަްއޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ެއކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަ  ެގ ރައްޔިތުން ވެސް އަދި ދިވެހިދާއިރާ
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ޔަ ފުރިހަމަ  އަދި  ީގފުއްދާނެކަމުެގ  ހަވާލުވީ.  ވެސް  ސަރުކާރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ދިނުމަށްފަހު،  ރައްޔިތުންނަން  ންކަން 

ދު ފުއްދުމަށްޓަކައި، ހަމަ ކޮންމެހެން ޢު، އެ ވަތިބީ. އެހެންވީމާ  މި  ވެސް  ހޮވި  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑުމެން

މަޖިލީހުެގ   އަދި  ވެސް  ހަިއސިްއޔަތުން  ޗެއަރޕަރސަންެގ  ޕާޓީެގ  އެ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގިއ  ކަމެއްެގ  ކުރަންޖެހޭ 

ސައްކަތެއް ކޮށްެގން  މެންބަރުެގ ހައިސިއްޔަތުން ެވސް ކުރި ކަމެއް. މި މައްސަލަ މި މަޖިލީހުން ކުރެވެން ހުރި މަ

އެހެންވީމާ  ހާމަކުރުން.  ޙަޤީޤަތްތަްއ  މިކަމުެގ  ައދި  ބަލާ  ހިސާބު  ބޮޑު ޮގސްފަިއވާ  ވަރަށް  މިއަދު  އަޅުަގނޑަށް   ،

އާރުކާޓީެގ   މުޤައްރިރުެގ  އިއްޒަތްތެރި  ފުރިހަމައަށް  މިހާ  ކޮމިޓީން  ސަބް  މަޖިލީހުެގ  ިމ  ެއއީ  ކަެމއް  ލިބޭ  އުފަލެއް 

ކޮށްދެއް މިކަން  ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވިދަށުން  ފުރިހަމަ  މިހާ  ދެ ކަމެއް ތިން ކަމެއް    ކަމީ.ވާ  ައޅުަގނޑު ވެސް 

އެހެންނަމަވެސް ބޭނުން.  މައްސަލައިގަ   ،ފާހަަގކޮށްލަން  މި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ.  ކުރުކޮށް    އިވަރަށް 

ދޭތެރޭ އެއީކީ މާ ބޮޑު ސުވާލެއް އޮތްކަމެއް ނޫން    ކުރުމާހާމަނު އަދި  ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުެގ ލިސްޓު. ލިސްޓު ހާމަކުރުމާ  

މުޤައްރިރު. އެހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކިރިޔާ ވެސް ބަލާލަންވީ ތަންކޮޅެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ށް އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް ސަބް ކޮމިޓީަގއި ފާހަަގކުރެވުނުކަމަކީ ކުރަމުންދިޔަ ތަޙުޤީޤަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ޮގތަށް  މެނަންއެ

ރިކަވަރީ   އެސެޓް  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަން  އެކަމުަގއި  ނުކުރާނެތޯ.  ނުވަތަ  ހާމަކުރާނެތޯ  ލިސްޓު  މި 

މަ ދެއްިވ  ނަންޢުކޮމިޝަނުން  މީހެއްެގ  އެނިގއްޖެ  އަލީަގއި  ނަން    ، ލޫމާތުެގ  މީހެއްެގ  ހިމެނޭ  ތަޙުޤީޤެްއަގިއ 

ކޮންމެހެންނެ އަދި  ރާއްޖޭަގއި  ހާމަވުމަކުންނެއް  ހިނާގ  އެބަ  ތަޙުޤީޤު  ނޫންކަން.  އެޅެނީކީ  ހުރަސް  ތަޙުޤީޤަށް  އެ  އް 

ނަ މީސްމީހުންެގ  އެ  ވެސް  ތަންތަނުަގއި  އެކި  ދުނިޔޭެގ  އެއަދި  ހާމަވެސްވޭ.  މީހެްއެގ    ،ހެންނަމަވެސްންތައް  އެ 

މަ ހޯދަންޖެހޭ  މަޢުފަރާތުން  އެދޭ  މީހަކު  އެ  ނުވަތަ  އެ ޢުލޫމާތެއް  ސަބަބުން  ތަޙުލޫމާތެއްެގ  މީހެއްެގ  ކަށް  ޤީޤަހެން 

، އެއީ ކަމެއް އޮތިްއޔާ ނޫނިއްޔާ އެ މީހެއްެގ ނަން ސިއްރުކުރުމަކީ އޮންނަ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ  ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ

ދޭތެރޭ ހާމަނުކުރުމާއި  ލިސްޓު  މި  ބަލާލިކަމަކީ  ވެސް  ކިރިޔާ  ސަބް    ،އަޅުަގނޑުމެން  ދޭތެރޭަގއި  ހާމަކުރުމާއި  އަދި 

ތަނުަގއި    އެކަން ކަށަވަރުވުާމއެކީަގއި ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވިހެން އަދި މި  ނަށް. އަޅުަގނޑުމެންންކޮމިޓީ

ޓު  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ިގނަ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން އެ ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ މި ލިސް

ވިދާޅުިވ   އެ  މުޤައްރިރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދެން  ނުެގނެސް.  ބަދަލެއް  ފިްއޔަކަށް  ައކުރަކަށް  ީމެގ  ހާމަކުރަން  އޮތްޮގތަށް 

އެހެންވީމާ ނޫން.  އެްއޗެއް  ހާމަކުރާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނަންބަރަކީ  ކާޑު  އަިއޑެންޓިޓީ  ނަންބަރުތަްއ  ފަދައިން  އެ   ،

ރެވިފަ. އެ ނޫން ެއްއވެސް ައކުރަކަށް ފިްއޔަކަށް ެވސް ބަދަލެއް ނުެގނެސް މި އެހެރީ އަޅުަގނޑު ހިތުން ބްލެކްައއުޓްކު

އަޅުަގނޑު އޮތްކަމެއް.  ކުރައްާވފަ  ކޮމިޓީން  ސަބް  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އެއީ  ކުރެއްިވކަން  ހާމަ  އޮތްޮގތަށް    ލިސްޓު 

ތެއިވާނީ  އެދިފަ މައްސަލަިއެގ  މި  މަިއަގނޑު  ކަމެއް  މަޖިލީހު  ރެއިންތިން  ބަލާކޮމިޓީން  ކަމަކަށް ން  އެއް  ދިނުމަށް. 
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ެއ   ެއއީ  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވި  އަދާކުރައްވާފައި  ވަޒީފާ  ައދި  ބޭފުޅުންނާއި  ތިއްބެވި  ަވޒީފާތަކުަގއި  ެއކިެއކި  ދައުލަތުެގ 

މަްއސަލަތަްއ   އެ  އަދި  ކޮބަިއކަމާިއ  މަްއސަލަތަކަކީ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ަމއްޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ  އެ  މަްއޗަށް،  ބޭފުޅުންެގ 

އަދި ކުރިއަށް ނުޮގސް އެ ލަސްވާ ސަބަބުތައް އޮޅުންފިލުވަން. ައދި އެކަން ދެނެަގތުމަށްފަހު،   އިފަިއވާ ހިސާބާޮގސް

އެ ކަންކަން ކުރުން. އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ މި ރިޕޯޓުެގ    މި މަޖިލީހުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ

ނިން މުހިންމު  ވަރަށް  ތިނެއްަގިއ  މިހުށަހެޅުން  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ެއއީ  އޮތްކަން.  ނިންމާފައި  ދިވެހި   މުމެއް   ަވުގތަށް 

ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. އެއީ މި ަވަގށްނަާގ އަދި ެގއްލިފަިއވާ  

އިނޭގތޯ  ެއސެޓް  ،ފައިސާ  އެ  ފައިސާ  މި  ފައިސާ  ެގއްލިފައިވާ  ޮގތުަގއި  ޮގތުެގ ކޮރަޕްޝަންެގ  ރިކަވަރކުރާނެ   

ލޫމާތު އެއީ މަޖިލީހުން ވެސް ބަލާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އެކަން ކުރަމުންދާއިރު ހިމަނާފައި އޮތް ހިމެނުން ހުށަހެޅުން.  ޢުމަ

އާދެ ާވހަކައަކީ  ދަންނަވާ  މި  ޚިޔާނާތުެގ    !އަޅުަގނޑު  ވަްއކަމާއި  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  ތިނެއް.  ހުށަހެޅުން 

ފަ  ެއ  މައްސަލަިއަގއި  އަތުން  ފަރާތްތަކުެގ  ނިމިފައިވާ  ތަޙުޤީޤު  މިހާތަނަން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ލިބިފައިވާ  އިސާ 

ކަމާ ދައުލަތުެގ  ެގންދިއުަމށް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ހޯދުމުެގ  އަނބުރާ  ދެންނެވުމަށް   ފައިސާ  އިދާރާަގއި  ުގޅުންހުރި 

ރައްޔި  ށާއިފެންނަކަމަ ެގންދާޮގތް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ފެންނައެ  ެގންދިއުމަށް  ބަލަމުން  މަޖިލީހުން  ކަމަށް.   ތުންެގ 

އޮތީ މި  މިހިސާބު  ކީއަޅުަގނޑުމެން  ތި   ންއަދި  މުޤައްރިރު  އިއްޒަތްތެރި  ނޫން.  ޮގތަކަށް  ދޫކޮށްލާ  ނެރެފައި  ރިޕޯޓު 

ކުރަމުންދާ ޮގތް މި ފައިސާ ރިކަވަރ    ޖެހި އަދިފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން މި މައްސަލަާއއިެގން އަދި މަޖިލީހުން އުޅެން

ކަމަށް ސަބް ކޮމިޓީއަށް މި އޮތީ ފެނިފަ. ދެން މަޖިލީހުެގ ނައިބު   އެ އަދި މަޖިލީހުން ބަލާނެކަމެއް ކަމަށް ފެންނަ

 ވެސް ށްހުރޭ ދައުލަތުެގ އެކި ވަޒީފާތައް ެއއީ ައްއޔަނު ކުރާ ފަރާތަ  ރައީސް ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން އެބަ

ޮގތަ ނުކުރެވޭ  ަވކި  އިންތިއަދި  އަދި  ހުރޭ.  ެއބަ  ވެސް  މަޤާމުތަކެއް  ހުންނަ  އެބަޚާށް  ވެސް  މަޤާމުތައް  ހުރޭ   ބީ 

އެ އިންތި  ދައުލަތުެގ.  ޕާޓީތަކުން  ސިޔާސީ  އިންތިޚާޮގތުން  ނުވަތަ  މަޤާމުތައް  ސިޔާސީ  ޚާބުވާ  މަޤާމުތަކުަގއި  ބީ 

ރެވޭ ޮގތަކަށް ނޫން އެ މަޤާމު ފުރާ އޭގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ާއއްމު އުސޫލެްއެގ ޮގތުން މި އޮންނަނީ ވަކި ކު

އެހެންނަމަވެސް ދެން  ތެރޭަގއި.  ޕާޓީ   ،ދައުރުެގ  އޮންނަސިޔާސީ  ދައުރެއް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށްކަމެއް    ެގ    ވަންޏާ 

ދޭތެރޭ  ބޭފުޅަކާ  ހުންނެވި  މަޤާމެއްަގއި  ެއ  ވެސް  ޕާޓީއަކުން  ސިޔާސީ  ކޮންމެ  ެއީއ  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު 

މުހިއްމުކަމެކޭ ނިންމުމަކީ  ަގއިމުވެސްޢަމަލުކުރާނެޮގތެއް  ހަމަ  ޕާޓީން    .  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރަްއޔިތުންެގ  ދިވެހި 

ޕާޓީެގ   ގައިމުވެސް  ހަމަ  ކުރުމަށް  ެއކަން  ުގނަވަނަކުން  އޮންނަ  އެ  އެކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ފަސްޖެ އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކަށް  އެދޭނެ.  ރައްޔިތުންެގ  މެންބަރުން  ދިވެހި  ނުފެނޭ  ައޅުަގނޑަކަށް  ތަނެއް  ހޭނެ 

ައޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މި  ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީައކުނެއް. 
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ށް، މި ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުެގ މަސަްއކަތް ކޮށްދެއްިވ ސަބް ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ޮގތަ

ދަންނަވަން ސަބް ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދި  މައްސަލަ ކަމަށް ވެސް ވާތީާއއެކީަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި ރިޕޯޓު މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް މި މައި ކޮމިޓީން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ފަހުގައި އަޅުަގނޑު މިހާރު މި   ދިރާސާކުރެވެމުން ދިޔަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް

 . ށްސް ލަބީބަޔާލްއިފުރުޞަތު އަރުވާނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިނަށް. އެއަށްފަހު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުޅާދޫ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުމީ، ވަރަށް ިގނަ ފަހަރު ދައުލަތުެގ މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްބެިވ  

އަޅުަގނޑުމެންނަ  އެބަ  ޢަމަލުކުރެއްވޭނެޮގތާމެދު  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ށްބޭފުޅުންނާމެދު  ދެން،  އެހެން  ވާހަކަދެކެވޭ.   

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން، ދައުލަތުެގ ވަޒީފާަގއި މި ތިބޭ ީމހުންެގ ތެރެއިން ެއއްބައި  

އެޕޮއިންޓުކުރި  އަދި  މީހުންނަކީ  އަނެއްބައި  މީހުން.  ވަކިކުރެޭވ  ފަރާތުން  އެޕޮއިންޓުކުރާ  މީހުން  އެ  މީހުންނަކީ 

ޚުދު ވަކިނުކުރެވުނަ މީހުން. ދެން މި  ފަރާތުން  ހުރި  ަވކިކުރުމުެގ ފުރުޞަތު  ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްެއްއެގ  ސް އެހެން 

ތަ މީހުން.  ތިބި  މަޤާމުތަކުަގއި  އިންތިޚާބީ  މުޖުހުއޮންނަނީ  އިންތިޚާބީ ޒީބީ  ތަޙުޤީޤުތަކުން  މިފަދަ  ތަމަޢުތަކުަގއި 

ތަމްސީލުކުރާ މުއައްސަސާެއއް ނުވަތަ އެ  ނަމަ އެ މީހަކު އެ  ްއސިމަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހެއްެގ ނަން ފާހަގަވެެގން ޮގ

އެ   އޭނާ  ޓަކައި  ކަމަކަށް  ކިލަނބު  އައިސްދާނެ  ނަމަށް  ރައްޔިތުންެގ  ކުރި  އިންތިޚާބު  ދީ  ވޯޓު  މީހުންނަށް 

ތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޢަމަކުރާ އުސޫލުތަކެްއ އޮޭވ، ޢަމަލުކުރާ ޮގތެއް  ހަތަމްސީލުކުރާ މުއައްސަސާެގ ނަޒާ

ައޅު ރެއޮވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ަގނޑުމެން  ފާހަަގކޮށްފަވާނެ.  ވާހަކަތައް  އެ  ެއީއ  ކޮމެންޑޭޝަންަގއި 

ބޫރުކުރެވޭނެ ފާ ދިނުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖުއުއިސްތިޢުފާ ދިނުން މި އޮންނަނީ އެއް ޮގތަކަށް. އެކަމަކު، އިސްތި

ާގނޫނީ   ދެން  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ބޭފުޅުން  ކަމެއް  ތިބި  މަޤާމުތަކުަގއި  އިންތިޚާބީ  އެ  ޮގތުން  އޮތް  އޮނިަގނޑު 

އެހެންވީމާ ސާބިތުވުމުން.  ކުށެއް  ޖިނާޢީ  ދަނީ  މި  އެ  ވަކިވެެގން  ބުނަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ރީޒަނަށް  އެ   ،

ވަރަ ބޭނުން  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އަަވސްކޮށްދޭށޭ.  ދީެގން  ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްސަ  ކުރުކޮށް  ތަޙުޤީޤުތަކަށް  ށް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ބުނަން ހަމައެކަނި ޖިނާޢީ  

ރެ  އެކަންޏެއް  ތަޙުޤީޤެއް ކޮމެންޑޭޝަންސްތަކުެގ ތެރޭަގއި. މީހެްއެގ ތަޙުޤީޤު ނޫނޭ އަސްލު ބޭނުންވަނީ މި ރިޕޯޓުގެ 
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ނާޖާއި އޭނައަށް  ލިބިފަ ނިމުނީމަ  މަންފާއެއް  ތެރެއިން  މައްސަލަިއެގ  މި  ކޮރަޕްޝަންެގ  މި  ނުވަތަ  މަންފާއެއް  ޒު 

ރިކަވަރީ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން   އޮތްނަމަ ދައުލަތުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުެގ މަސަްއކަތް ކުރަންޖެހޭނެއޭ. އެސެޓް 

އެހެންވީމާ  އަބަދު ވާހަކަެއއް.  ައއި  ދައްކަމުން  އަޅުަގނޑުމެވެސް  އެއީ  ހަމަ ،  ނޫންކަން  ކަމެއް  ދޫކޮށްލާނެ  ން 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނިންމާލަމުން  ެއާއއެްއކޮށް  އަޅުަގނޑު  ބޭނުމީ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ފުރުޞަތުަގިއ  މި  އަޅުަގނޑު 

ޙަސަން ލަޠީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ެވސް މި އެދެނީ މި ރިޕޯޓު މި އޮތްޮގތަށް މި  

 ޓީން ފާސްކުރަން. ކޮމި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި ޝުކުރިއްޔާ  ފާހަަގކުރަްއވައިފި  އާދެ!  ވެސް  ވާހަކަފުޅުަގިއ  މެންބަރުެގ  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  މެންބަރު.  ްއޒަތްތެރި 

މުހިއްމުކަން  އެސެޓް ޮގތުން    .ރިކަވަރކުރުމުެގ  ފަސޭހަކޮށްދިނުމުެގ  މަޖިލީހުން  މިކަމަށް  ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންެގ 

އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން    ެއއީ ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ކުށަކަށް ހެދުމުެގ ބިލެއް ހުށަހަޅާ  .ހުށަހެޅުއްވި ބިލެއް

ތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިހާރު  އެހެންވީމާޞްފާސްކޮށް،  ލުއިކަމެްއ    ،ދީޤުކުރަްއވާފައިވޭ.  އިތުރު  މަސަްއކަތަށް  މި 

ިއއްޒަތްތެރި   އުޅުނީ  ފުރަތަމަ  ފުރުޞަތު  ދެވަނަ  އަޅުަގނޑު  ޒަރިްއޔާއިން.  ާގނޫނުެގ  ބިލު  އެ  ލިބިެގންދާނެ  ވެސް 

މެންބަރު އިމެންބަރު   އިްއޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ  ކުރީަގއި  ޭއެގ  އެހެންނަމަވެސް،  އަރުވަން.  ލަބީބަށް  ލްޔާސް 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އެދިަވޑަިއެގންފަވާތީ، އެ ފުރުޞަތު އާދަމް ޝަރީފަށް އެބަ  މަޑުއްވަރި

 ލްޔާސް ލަބީބުެގ ިއޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ. ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  އިއަރުވަން  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑުއްވަރި

ބޫލުކުރަން ަގޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ކުޑަ ަވުގތުކޮޅެއްެގ ތެރޭަގއި ރަނަގޅު މަސައްކަތެްއކަން  

ދެން ހުރީ.  ކުރައްވާފަ  މި  މައްސަލައަކީ    އިނޭގތޯ  މި  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  ބޭނުން،  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު 

ަމއްސަލަ  2015 އެ  ހުށަހަޅުއްވާ ަގއި  ސަރުކާރުން  ޔާީމންެގ  ރައީސް  ފަޅާއެރުމާެއކީަގއި  ެއ      މައްސަލަ  އެ  އަދި 

ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ބޮޑަށް ހިންުގމުަގއި ހަރަކާތްތެވި ފަރާތްތައް ޖަލަށް ވެސް ލެވުނު ަމއްސަލަެއއް. އެއަށްފަހުަގއި  

ލީޑް އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ދިޔައީ  މި  ފެނިެގން  ކޯލިޝައަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަރުކާރަކުން  ކުރާ  މުޢާމަލާތް   އަިއއްސަން  އެ 

ވާތަން.    އެއް ހަދަިއެގން މިހާރު ލުއިތަކެއް ެވސް ދީފައި ބާިގން ހިންިގ، ެއ ކޮރަޕްޝަން ހިންިގ ފަރާތްތަކާއެކީަގިއ ޕްލީ

ެއސެޓް ސަރުކާރުން  ެއައށްފަހުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  މި    ދެން  މިހާރު  ހަދައިެގން  ކޮމިޝަނެްއ  ރިކަވަރީ 
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ވެެގންމަސައްކަތް ާގތްަގނޑަކަށް  އަހަރު  ބައި  ދޭއް  ކުރެިވެގންދާިއރު  އެކަށީެގންާވ  މި    ތައް  އަދި  ދާިއރުަގއި 

ބޫލުކުރޭ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފަ ަގވެސް އެބަ    މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭކަން އަޅުަގނޑު ހިތުން ހަމަ އެންެމން

ފައި އޮތް ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ދެން މިއަދު ސުވާލުކޮށްލަން  އެބައޮތް ހަތްދިހަ ހާސް އެސް.އެމް.އެސް ލިބިވަޑައިަގންނަވާ

މި   މިހިސާބުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެސް.އެމް.އެސްތައް  އެ  ނިމުނީމަ  މަސައްކަތް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭނުން، 

މަސަްއކަތްތަކެއް  .ދޫކޮށްލެވެނީތޯ ވެސް  އޭ.ސީ.ސީން  ބޭނުން  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އެާއއެކީަގއި  ހަމަ    ދެން 

، މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާލެްއވިންތޯ  މުކޮށްފަިއވޭ. އެހެންވީމާ އާންެގ ރިޕޯޓެއް ވެސް    2017ކުރެވިފަިއވާނެ އަދި  

އެސެޓް ޕޮލި  މި  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ރިޕޯޓާއި  އޭ.ސީ.ސީެގ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރައްވާ  މި  ކޮމިޝަނުން   ހުންރިކަވަރީ 

ބޭނުންކުރާ  މި  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން  ހުރިތޯ  ތަފާތުތަކެއް  ވަރެއްެގ  އެްއވެސް  މަސައްކަތްތަކުަގިއ  ކުރަމުންދާ 

ލިސް ހިމެނޭ  މި  ދޭްއަގއި  އެނެކްސް  ޚާއްސަކޮށް  ބެހޭލިސްޓުތަކުަގއި،  ފަރާތްތަކާ  ހިމެނޭ  މި  އެ    .ޮގތުން  ޓުަގއި 

  މުހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލާލަން. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެންމެން ންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުހި

އި އަދި ބޫލުކުރޭ މީަގއި ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާނީ ހަމަ ފައިސާ ހޯދޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމާަގވެސް އެބަ  

މި   ކޮރަޕްޝަން  ރާއްޖޭަގއި  ލިބުން.  ައދަބު  ޙައްޤު  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ބަިއވެރިާވ  ވެފައި އާންމުމިކަމުަގިއ 

ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރެވޭވަރުެގ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. ވަރަށް   އޮތްވަރަކީ އަޅުަގނޑު ހިތުން އިޖުތިމާޢީ ބޮޑު މައްސަލައެއް 

ިމކަން ރާއްޖޭަގއި  މިއޮތީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އާންއަދި    ޮގއްސަ.  އާންމުެވެގން  ބޮޑަށް  ދިޔަިއރުަގިއ  މި  ުމވެެގން 

ައއީމަ ެއއީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް    218ފާހަަގކުރެިވެގން މި ދިޔައީ މި ލިސްޓަށް ބަލާއިރު ވެސް  

،  އި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއް. އެހެންވީމާތެރޭަގިއ ެވސް މި ތިބީ ސަރުކާރުެގ އަދި ދައުލަތުެގ އެކި ހިސާބުތަކުގަ   އަދި ޭއެގ

އޮތް ކުރިއަށް  މަސަްއކަތްތަކެްއ    މިކަން  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ޓަކައި  މަދުކުރުމަށް  މިހާރަށްވުރެ  ވެސް  ތަނުަގއި 

އެބަ މިއަދު  ކުރަން  ބޭނުން  އުފަށްދަން  ސުވާލު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  ކޮމިޓީން    ޖެހޭ.  މި  މަޖިލީހުން  ވެސް 

ތުހުމަތުކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެން   ކަމަށް  ހުރި  ހިންާގފައި  ކޮރަޕްޝަން  ިމ  ވެސް  ިވޔަސް  ނިންމިކަމުަގިއ  މިޮގތަށް 

އެނިގވޑައިަގންނަވާނެ މީެގ ކުރިން    ދެންނެވީ  އެހެން މި  . ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭަގިއ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާނެތޯ

ހުރި ކަންކަމުަގއި    ުގޅުން  އާ މަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީވެސް ކޮރަޕްޝަން ހިންާގފަ ހުރި ހަ  ަގއިވެސް ހަމަ މި ސަރުކާރު 

ކޮށް އެކަށީެގންވާ ފިޔަވަޅެއްނޭޅި ދޫކޮށްލާފަ އޮތްކަން.  ހަޅިދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދޯ   ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން

ކޮ ރިކަވަރީ  އެސެޓް  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  ބޭނުން،  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ނިންމާލަމުން  މިޝަން  ދެން 

ެއ މީހަކާ ދޭތެރޭަގއި އިނިގލި ހަޙަޤީޤަތުަގއި އުފެދުނުއިރު ެވސް އެއީ އެހާ ނަޒާ ތްތެރި ކޮމިޝަނަކަށްނުވާނެ. އެއީ 

ދިއްކުރާ ކަހަލަ މައްސަލައެއް އޮތް މީހަކު ހިމެނިެގން އެކަން ކުރެވުނީމަ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ރަނަގޅެއްނުވާނެ. 
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ވެސް   މިހާރު  އިތުރުން  ޭއެގ  ިމ  އަދި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ނުދާތީ،  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  މި 

ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލަން    ބޫލުކުރަނީ ހަމަ އެސެޓްަގ، އަޅުަގނޑު  ޚަރަދުތަކެއް ބޭކާރުެވެގން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ

އަ ބަދަލުަގިއ  ުއވާލުމުެގ  ކުރައު  ނުވަތަ  މަސައްކަތް  ައއްޔަނުކޮށްެގން  އަޅުަގނޑު  ބަޔަކު  އެއީ  ކަމަށް.  ންޖެހޭނެ 

 ްއޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ވެއްޖި  ަގއިއަޅުަގނޑު ނަތީޖާއެއް ނެރެން ބޭނުންވާ ކަމު މިހާރު ބޫލުކުރާ ޮގތަކީަގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފާހަަގކުރެްއވީ   ޮގތުަގއި  އެއްކަެމއް  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަފުޅު.  ލަސްވުމުެގ  މައްސަލަ 

ލަސްވެފަިއވާ މައްސަލަ  ފާހަަގކުރޭ  އެބަ  ެވސް  ކޮމިޓީ  ސަބް  ވެސް،  ރިޕޯޓުަގއި  ކޮމިޓީެގ  އެބަ    ކަންއަޅުަގނޑުމެން 

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް    ަގބޫލުކުރެވޭކަން މައްސަލަތައް  އެ  އެއާއެކުަގއި  ހަމަ  ފާހަަގކުރައްާވފަ.  ރިޕޯޓުަގއި  ކޮމިޓީ  އިންނާނެ 

ރި ޮގންޖެހުންތަކުެގ ވާހަކަ، ހުރި ދަތިތަކުެގ ވާހަކަ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ފާހަަގކުރައްާވކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހު

ރައީސް   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ފާހަަގކުރެްއވީ  ޮގތުަގއި  ނުކުތާއެއް  އަނެއް  ދެން  ހިމަނާފަިއވާނެ.  ރިޕޯޓުަގއި 

މަޢުލޫމާތެއް ކަންނޭނޭގ. އެ    މައްސަލަ. ައޅުަގނޑު ހިތުން އެއީ ޕަބްލިކް އެސް.އެމް.އެސްެގ    ހާސް  70ކުރެްއވި  ހިއްސާ

ވެސް   އިދާރާތަކާ  ތަޙުޤީޤީ  ވެސް  މަޢުލޫމާތުތައް  އެސް.އެމް.އެސްެގ  އެ  މީެގ  ހިއްސާމަޢުލޫމާތުތައް  ކުރަްއވާފަިއވޭ 

ާގ ތަޙުޤީޤުތައް ކަމަށް، ކުރީަގއި. ދެން މި މައްސަލަިއަގއި މިހާރު ެއސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުަގިއ މިހާރު އެ ހިނ

ޖޮއިންޓް ބުނެ    އެއީ  ކަމަށް  ތަޙުޤީޤުތައް  ހިންަގވާ  އެ  ހިމެނޭ އެ  ކޮމިޝަންތަކުން  ލިސްޓުަގއި  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކަންކަން   ވެސް  އަނެއްކާ  ބޭފުޅުން  އެ  ޮގތުަގއި  މައްސަލަތަކެއްެގ  ކަންނޭނޭގ  ނޫން  އެކަންޏެއް  މައްސަލަތައް 

މަ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އިތުރު ވެސް ކޮށްފާނެ، ނުކުރައްވާފާނެ، އެ ފުރުޞަތު ވެސް ފާހަަގކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަނީނަ

އޮންނާނެ ނޫނިއްޔާ އުނިވެސް ކުރަްއވާފާނެ. އެއީ ދެން އެ ބޭފުޅުންެގ ތަޙުޤީޤުތަކުން އެ ކަންކަން ފާހަަގކުރެއްެވވޭނީ.  

ނުކުތާަގ އަނެއް  މި  އިދެން  ކޮމިޓީތަކުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެކްޝަނެްއ  ފާހަަގކުރެްއވީ  އެއަށް  ނިންމެވީމާ  ޮގތަށް 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ސަރުކާރުން އެކްޝަން ނަންގަވާނެ ކަމަށް. .  ނަންގަވާނެތޯ ސަރުކާރުން

 . ލްޔާސް ލަބީބުއިށްފަހު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދެން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ރިޕޯޓުަގ މި  ބޭނުންވީ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  އެބައޮތް    އިއާދެ!  ެވސް 

ކުރަމުން   މަސައްކަތް  މައްސަލައިެގ  މި  ނިންމިން  ވެސް  ކޮމިޓީަގއި  ދުވަހު  ކުރީ  އަޅުަގނޑުެމން  އަދި  ފާހަަގކޮށްފަ 
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ރިޕޯޓެއް  ެގން ުގޅިެގން  މަރުޙަލާއަކާ  ކޮންމެ  އޭެގތެރެއިން  އަދި  ކަމަށް.  ބަހާލައިެގން  މަރުޙަލާތަކަށް  އެކިއެކި  ދާނީ 

މަރުޙަލާއަކީ   ފުރަތަމަ  އެޮގތުން  ވާހަކަ.  ދައުލަތުެގ  މި  ނެރޭނެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްސަލައިެގ 

މަސައްކަތްކޮށްފަ  ޮގތުަގއި  ބެލުމަށް މުވަްއޒަފުންެގ  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުެގ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  މިހާރު  ނުވަތަ  އިވާ 

ނިންމާ އަޅުަގނޑު  ،  އިސްކަންދޭން  މުޤައްރިރުެގ ސަމާލުކަމަށް  ދެން  ނިންމަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ރިޕޯޓު  އޭެގ 

ޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މީަގއި ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ދީފައި ހުރި މަ   ކަމެއް އެސެޓް  މުންެގންނަން ބޭނުން، ވަރަށް މުހި

ރަށެއް ރިސޯޓެއްެގ    13ރަށެއް ހިމެނޭ ވާހަކަ ވިދާޅުވި. އަދި ޭއެގތެރެއިން    49ހިމެނޭ ބައިވަރު މުދާތަކުެގ ާވހަކަ.  

މި   އަދި  ވާހަކަ.  ކުރިއަށްދާ  ތަރައްޤީކުރެވިެގން  މި  49ޮގތުަގއި  ތެރެއިން  އެސެޓްސްތައް  ހު  ރަށުެގ  ދައުލަތުެގ  ރީ 

ތާށިވެފަ ބޮޑެތި  އަސްލު  ވަރަށް  ެގއްލުންވާ  ޤައުމަށް ވެސް  މުޅި  މީެގ ސަބަބުން  އަދި  ެގއްލުން  ވެސް  ދައުލަތަށް   .

ިމއަށް ެވސް    ށާ،، ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން އަނެއް ފޭސްެގ މަސައްކަތް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ފަެގއްލުންތަކެއް. އެހެންވީމާ

ދަދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަޅުަގނޑު މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ރިޕޯޓެއް ނެރެ މިއަށް ޮގތްތަކެއް ހޯ

އެސެޓް ދައުލަތުެގ  ސަބަބަކީ  ބޭނުންވާ  އާމްދަނީ  ފާހަަގކުރަން  ދައުލަތަށް  އެއީ  ސަބަބުން،  ހުރުމުެގ  ތާށިވެފައި  ތައް 

އެހެންވީމާ ލޮކްވެފަ.  އިންނަނީ  އެ  އަސްލު  ވަސީލަތްތައް  ރާއްޖެލިބުމުެގ  މިހާރު  ާއއި ،  އި    އޮތް    ކޮނޮމީދުނިޔޭެގ 

މުޤައްރިރުެގ  މިކަން  އަޅުަގނޑު  ފެންނާތީ،  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ހޯދަންޖެހޭނެ  ޙަްއލެއް  އަވަސް  މިއަށް  ޮގތުން 

 ސަމާލުކަމަށް ެގނައީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުެގ  هللا ވާ ޢަބްދުއީިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު    ދެން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

ކުރެއްިވ އެްއ ނުކުތާއަށް ައޅުަގނޑަށް އެ ޕޮއިންޓު އަނެއްހެން ަގކުރިން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ފާހަ

މުންދާއިރު އެ ފެށުއެރުންތަްއ  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރައެ  ޖަވާބެއް ނުދެވިފަވަނީ. ވިދާޅުީވ، ތަފާތު ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން  

އިންވެސްޓިޭގޝަނެްއ ޮގތުަގއި ކުރިއަށް ެގންދާ   ދެން އެއީ ޖޮއިންޓް  .ހުރިތޯ އެ ބޭފުޅުންެގ ތަޙުޤީޤީ ނަތީޖާތަކުެގ  އެބަ

ޝަންސްތަކެއް އެ ބޭފުޅުން  ސި ޑި  ، ޖޮއިންޓްކަމެއް، އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފަވަނީ. އެހެންވީމާ

هللا. ވާ ޢަބްދުއީމުން މިހާތަނަށް ެގންދެވިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ވެސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނަންގަވަ

 މަށް.  ހީދެން އެއަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ަގލޮޅު
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މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ތާއީދުކުރައްވާފައި އޮތް   ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާ

ަގިއ    2ަގއި، ޖަދުވަލު    2ރިޕޯޓު އޮތްޮގތަށް ފާސްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ޮގތުަގއި ޖަދުވަލު  

މަ ރައްޔިތުންެގ  ލިޔެފަހިމެނޭ  އަދި  ދާއިރާތައް  މެންބަރުންެގ ސީދާ  ޖަދުވަލު    އިޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންނޭނޭގ 

ސީލު ވެސް ލިޔެފައޭ ޖަދުވަލު ދޭއް އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަމައަށް އަދި އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ދޭއް، ެއ ތަފު

ފްެގ އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު މި ތާއީދުކުރަނީ ެއ  ، ޙަސަން ލަޠީހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި އިންތިޒާރުކުރަނީ. އެހެންވީމާ

 ސީލު ހިމަނާފައި ފާސްކުރާނެ ކަމަށް ބަލަިއެގން. ޝުކުރިއްޔާ.  ސީލު، އެ އަންނަ އިތުރު ތަފުޖަދުވަލު އިތުރު ތަފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގއި    2ުގޅިެގން ައޅުަގނޑުމެން މި ޖަދުވަލު    އާފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާ  ޔައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި

ރަްއޔިތުންެގ   ފާހަަގކުރެވުނު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިސްޓުަގިއ  އެ  ލިސްޓު،  މި  މުަވއްޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ  ހިމެނޭ 

މެންބަރެ މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އިންނަނީ  ދިމާލަށް  ނަންތަކާއި  މެންބަރުންެގ  ފާހަަގކުރަްއވާފަ  މަޖިލީހުެގ  އްކަން 

ކުރި ލިސްޓުަގ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން ެއއަށް ހިްއސާއެސެޓު ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނާއި  

ެއ    .ސީލެއް އެބަ ެގންނަވާ އެއީ ކޮން ދާއިރާެއްއެގ މެންބަރުކަން ކަނޑައެޅިެގން ިވދާޅުވެ ފާހަަގކުރަްއވާފައިތުރު ތަފު

ތެއްެގ  މިއަދު ހަމަ ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަ  އެބަ ވިދާޅުވޭ  ކަމަށް  ކުރަްއވާނެހިއްސާޅުަގނޑުމެންނާއި އެބަ  މަޢުލޫމާތު އަ

ކޮމިޓީން ފާސްކުރެވިެގންދާއިރުަގއި އެ ޖަދުވަލުަގއި އޮންނާނީ އެ ޕްރިންޓު    ، މި ރިޕޯޓު މި ޖޮއިންޓްތެރޭ. އެހެންވީމާ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ބޫލުކޮށްެގން މި ތިބީ. އިަގކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމު

ދެން   ނޫން.  ޤައުމެއް  ފުދުންތެރި  ޤައުމަކީ  މި  އަޅުަގނޑުެމންެގ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ިވއްކަިއެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިންނަނީ މި ޤައުމު އަޅުަގނޑުމެންެގ ފަޅުރަށްތަކާއި ރީތި ދޮންެވލި ތުނޑިތައް 

މައްސަލައަކީ  މި  ދެން  އަންނަނީ.   މި  ހިންެގން  ޤައުމު  އެތެރެކޮށްެގން  ފައިސާ  ޤައުމަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބަލާ ުގޅިފަިއ އޮތް ކަމެއް. ދެން މި މައްސަލަިއެގ އެންމެ  މުސްތަޤުއަޅުަގނޑުމެންެގ، ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ޙަޤީޤަތަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު   ދިއުމަކީ  މިދިޔަ  ހާމަވެެގން  މީތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިއަދު  މިހިސާބަށް  ބޮޑަށް 

މާވެެގން މި ދިޔައީ. އެ  ފެއްޓެވި މަސަްއކަތް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހަކަށް ރޭ ވަރަށް ހިތާމަވެރިކޮށް މި ދި

ކުރާ   އިސްލާޙުކުރަން  ޤައުމު  މި  އަސްލު  ކަންކަމުަގއި  މިފަދަ  ޙަޤީޤަތަކީ  ދިޔައީ.  މި  ހަމަލާދެވިެގން  މަނިކުފާނަށް 
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ސިފަކުރަނީ   އަޅުަގނޑު  ވެސް  ހަމަލާ  އެ  ޮގތުަގއި  ހަމަލާއެއް  ދިން  ބަޔަކު  ޮގތުން  ހުރަސްއެޅުމުެގ  މަސައްކަތަށް 

އެާއއެކުަގ ހަމަ  މައްސަލަ  އިނޭގތޯ.  މި  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއ،  އައިސްެގންދިޔައިރުަގއި  ފުރަތަމަ 

ދިޔައީ ދިއްކުރެވިެގން  އިނިގލި  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ޗެއަރސަނަށް  ކަމަށް.  އެ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ބޭނުންނުވާ  ހާމަކުރަން   

ޑަށް ވަކާލާތުކުރި ެއއް ބޭފުޅާ އެީއ  ވެސް، އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، ިމ ކަމުަގއި އެންމެ ބޮއެހެންނަމަ

ކޮމިޓީއަށް    އިންނަަވިއެގން ެވސް. އަޅުަގނޑު ެވސް އިން ކޮމިޓީއަކަށް ވީމާ  އިޖިލީހުަގއެމް.ޑީ.ޕީެގ ޗެއަރޕަރސަން މަ 

މި މަޢުލޫމާތު އައި ދުވަސް، އެ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެއްކީ އަދި އެ ދުވަހު ކުޑަ ކޮމިޓީ ޭއެގ އަނެްއ  

ކުޑަ ކޮމިޓީން މި އެސެޓް ރިކަަވރީ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށް  ،  ވާލުކުރެވި ހަ  އާއައި ދުވަހު ކުޑަ ކޮމިޓީ   ދުވަހު، ޖެހިެގން

،  ނޫންތޯ ކަށަވަރުކުރެއްިވ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ ،ނާ ާވހަކަދައްކައިެގން މި މަޢުލޫމާތު ސައްޚަތޯމި މަޢުލޫމާތު އެ ބޭފުޅުން

އެހެންވީމާ ާވހަކައެއް.  ދެްއކި  ކުރިން  ޭއެގ  މެންބަރަކު  މިއީ  އެްއވެސް  ކޮމިޓީެގ  މި  ހާމަނުކުރާކަށް  ލިސްޓު  މި   ،

ބާރުއަޅާފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަބަ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ނިސްބަތްވާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީން   ދުއެްއވެސްއިރެްއަގެއއް 

ކަެމއް    އެ  .މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ކޮންމެތާކު ެވސް އެ މަސައްކަތްކުރަނީ ެއ ކަމެއް އޮންނަ އެންމެ ރަނަގޅަކަށް ކުރެވޭތޯ

ރެވެން ހުރި  ، މިއަދު މި ލިސްޓު ހާމަވެެގންދާއިރުަގއި މި ކޮމިޓީއަށް ކުއެންމެ ރަނަގޅު މަުގން ެގންދެވޭތޯ. އެހެންވީމާ

މަ ރަނަގޅަކަށް  މަ ޞްއެންމެ  އެންމެ  މީތި  ނުެގއްލި  މިއަދު  ޞްލަޙަތު  މިކަންކޮށްފަ  ޮގތަކަށް  ހިފެހެއްޓިެގންދާ  ލަޙަތު 

އެހެންވީމާ ކުރީ.  މި  ހާމަ  މީތި  މިކޮމިޓީން  ހަމަ  ،  ދެން  ކުރީ.  މި  އެކަން  ޖެހުނީމަ  އަިއސް  އެާއއެކުަގިއ   ަވުގތު 

ބޭ ިމ  ބޮޑަށް  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރައްޔިތުން އެންމެ  ެއނެގން  ބަިއވެރިން  ޚިޔާނާތުެގ  މި  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ނުންވަނީ 

ތިބީ ކޮން ބައެްއކަން ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެނެގން ބޭނުންވޭ.    އިއިނޭގތޯ. މީ ބައިވެރިން، މީަގ ބައިވެރިވެފަ

، ފުރަތަމަ ކަންތަްއ  އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާހަމަ އެއާެއކުަގއި މި ފައިސާ އެނބުރި ދައުލަތަށް ެގންނަން މި ބޭނުންވަނީ  

ތިބީ   ބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ މިހާރު މި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުވާނެ ކަންނޭނެގ ީމަގ ބަިއވެރިވެފައި މިަގއަޅުަގނޑު  

  ިވއްޔާ އެކަން ފައިސާ ހޯދުން. އިރާދަކުރެއް   މި  ކިހާވަރަކަށްކަން މީހުން އިނޭގތޯ. ދެން އޮތީ އަނބުރާ އަޅުަގނޑުމެން

އެކަންކުރާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަންކުރާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ކުރާނަން  ައޅުަގނޑުމެން    ވެސް 

ައޅުަގނޑުމެން  މެޖޯރިޓީއާެއކުަގއި  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނަޝީދާއެކުަގިއ،  ރައީސް   ހަމަ  އަޅުަގނޑުެމން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ދޭނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  ކުމެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިކަން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކޮށް ނި

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ކަޅުފޮއެރޭަގ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ެވސް ަވަގށް ނަާގފައި އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ިއސްލާމްދީން 

ވާހަކަ.  ހި ކަމަށް    1.2މާޔަތްކުރާ  ޚިޔާނާތެއް  ރުފިޔާެގ  ދިވެހި  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ    2015ބިލިއަން  އަހަރު  ވަނަ 

ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތާ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން   .ރިޕޯޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއްކަން މިއީ. ސިއްރު    ވްއެބޯ ވޭ  ކަށަވަރު ން އެބަ  ގީ ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުަގއި ޔަ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ވެރިކަމުަގއި  ޔާމީނުެގ  ރައީސް  ނޫން.  ސިއްރުކޮށެްއ  އޮތީ  ވަްއކަންކޮށްފަ  މި  އެކަމަކު  ރިޕޯޓެއް، 

ލަތުެގ ހުރިހާ މުައއްސަސާތައް ުގޅިލާމެހިެގންކޮށްފަ އޮތް ވަްއކަމެއް ިމއީ. މިީއ ސިްއރުން ކުރި ަވއްކަެމއް ނޫން އުދަ

އަޅުަގނޑު   މިއީ  ކުރާ  ަގމިއީކީ.  ސިއްރުން  ފޭރިަގތުން.  ދައުލަތް  ނުވަތަ  ދަވާލުން  ދައުލަތް  ޮގތުަގއި  ބޫލުކުރާ 

 ންތަކެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަޑުއްވަރިކަންތައްތަކަކީ އެންމެން ުގޅިލާމެހިެގން ކުރާ ކަ

މި  އަވަސްެވަގންނާށޭ.  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  މި  ވިދާޅުވެއްޖެ  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ޔާމީނަށްވަނީ    އިމައްސަލަިއަގ ވަނީ  ހުރައީސް  ވެސް  ދައްކަން  ފަިއސާ  މުއްދަތު    ކޮށްފަ.އްކުމެހު ކުމެއްކޮށްފަ.  އެ 

. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ މި ސުވާލަކީ، އެ ފައިސާކޮޅު އަދި މާބޮޑު އެްއޗެްއ ވެސް ނޫން. މި ދައްކަނީ  އްސިޮގފަހަނަޅާ

ކުމް ކުރީމަ ހުތިން ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއްެގ ވާހަކަ. އެންމެ ފަސް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޑޮލަރު ދައްކަން  

ނު  ފަިއސާކޮޅު  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިވެސް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މަސައްކަތްކުރާނަމަ  ނިޔަތުަގއި  ހެޔޮ  ދައްކާ. 

ުގޅިެގން މަސަްއކަތްކުރެވިދާނެކަން. ެއއްެވސް ޝައްކެއް ނެތް، މި މަސަްއކަތް މިހާ ބާރަށް ކުރިއަށް ދިއުމުެގ އެންމެ  

މަޖިލީހުެގ ރަީއސް ެއއް އަސާސަކީ ރަްއޔިތުންެގ  މުޙައްމަ  ،ބޮޑު  ިމ   ރައީސް  ހަމަ އެާއއެއްކޮށް،  ައދި  ދު ނަޝީދު. 

ކޮވިޑުެގ   މި  ޓަކައި  ެގންދިއުމަށް  ައވަހަށް  މަސައްކަތް  މި  ވެސް  މި ހާސަރުކާރުން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ެވސް  ލަތުަގއި 

ރައްޔިތުން ބޭނުންހާ ޮގތަށް އެންމެ ބާރުމިނުަގއި    ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް މިދަނީ އަޅުަގނޑުމެން އަދި އެންމެހާ

ބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ ހަމަ ރަނަގޅު  ސްޕީޑެްއަގއި. އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު  ަގނުދިޔަކަމަށް ވީނަމަެވސް ައޅުަގނޑު  

ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޖުމުލަކޮށް މި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. އަދި  ސަރުކާރަށް ވެސް އަޅުަގނޑު 

ރުޙަލާތަކުަގިއ ތިބި ކުރިން ވެސް ކޮރަޕްޓު ައޅުަގނޑުމެން ތުހުމަތުކުރާ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، ތަޙުޤީޤީ މަ

ބޫލެއްނުކުރަން ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާތަކުަގއި ެއ  ަގތިބި. މި މައްސަލަ ވެސް އަޅުަގނޑެއް    އެތައް ބަޔަކު އަދިވެސް އެބަ

ވާލުކޮށްެގންނެއް މިއަކަށް  ހަމެން  ތިބި މީހުން ބޭނުންކޮށްެގނެއް އެ މީހުން އަނެއްކާ މި މައްސަލަތައް ބަލަން އަޅުަގނޑު



 2021 މޭ 12ވަނަ ބައްދަލުވުން               3ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާއި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ކޮމިޓީގެ 

 

 

38 

 

ތުހުމަތުތަކެްއ  ސާއިން އެތައް  ކޮރަޕްޝަނުެގ  ވެސް  ކުރިން  ޒަމާނުއްސުރެ  އެތައް  މީެގ  އެއީ  ލިބޭނެކަމަކަށް.  ފެއް 

އިދާރާތަކުގަ  އެ  އިދާރާތައް.  ހުރި  އެބަ  އިކުރެވިފައި  ީމހުން  ތިބި  ެގނެސްެގން    އެ  ެގންނަން.  ޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް 

ޮގތަކަ މި އެދޭ އިންނޫން  އަދި  ބާރުމިނުަގއި  މި އެދޭ އެންމެ  ލިބޭނެ  ފެއް މި ސާށް ރަްއޔިތުން  ކަމަށް    ތަންތަނުން 

 ކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހިްއސާބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމަ އަޅުަގނޑު ލިބުނު ފުރުޞަތުަގއި ިމވާހަކަ ެވސް ަގއަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަުގތު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

މި އައީ  ބުނަމުން  އޭރުެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ލިބުމުން  ލިސްޓު  އުސޫލު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެައށް  ކަންކަން  ތަކުެގ 

މި ހަމަ  ހާމަކުރަންވީމަ  ލިސްޓު  މި  ނިމި  މަސައްކަތް  ހަމަ  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން   ފަށްތައިެގންކުރާށޭ.  ހަމަ  ވަުގތު 

ެއްއވެސް   އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ޮގތަށް.  ހާމަކުރާ  ނޯންނާނެމިތިބީ  ފޮރުވަިއެގން    ވިސްނުމެއް  ކަމެއް  އެްއވެސް 

ެގ ޮއޅުވާލައިެގން  މި ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ހާމަކުރާިއރު  ލިސްޓު  މިއަދު  ވިސްނުމެއް.  ންދިއުުމެގ 

ދަންނަވަނީ މި ލިސްޓުގައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ޚިޔާނާތުެގ ޮގތުަގއި މި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫން.  

މުޢާމަ ެއކިެއކި  ތެރޭަގއި  ފައިސާެގ  އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  މި  ފަރާތްތައް އެހެންނަމަވެސް،  ހިންާގފައިވާ  ލާތްތައް 

، ެއީއ  ތަޙުޤީޤުކުރީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގނީ މިއީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްކަން ވަނީ ކޮންކަމެއް ކޮށްފަކަން. އެހެންވީމާ

ވާހަކައެ  ެގންދާ  ދައްކަމުން  ވެސް  މިހާރު  ވެސް  އޭރު  ހަމަ  ހަމަ  އްއަޅުަގނޑުމެން  ބަލާލީމަ  ލިސްޓަށް  މުޅި  ދެން   .

ކޮށްފަ ކޮންބައެއް  އެނޭގ  ސާފުކޮށް  މީހުން  އި  ވަރަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ  ޕަސަންޓުތޯ  ކިތައް  މިީއ.  ކަެމއްކަން  އޮތް 

މިއީ ހަމަ ރަްއޔިތުން ހަމަ ރަނަގޅުކަމެްއ    .ކިތައް ޕަސަންޓުތޯ ދެން ހުރި ޕާޓީތަކުން މީަގ ބައިވެރިވަނީ  .ބައިވެރިވަނީ

ބެހޭ ހުރިހާ ނަންތަކަކާއި ލިޔުންތަކާިއ ހުރިހާ އެްއޗެއް.   ކަމާ   ރި މިތަނުަގއި އެބަހު  މިކަން ސާފުކޮށްލަން. ދެން، މި

ޔަ ައޅުަގނޑުމެން  އެކަން  ނޫން.  އެްއޗެއް  އުނިވާނެ  ކަމަކީ  ެއްއވެސް  ލިސްޓަށް  ީގއެ  މި  މީަގިއ  ންކުރަންޖެހޭނެ. 

ނޫޅެ ވެސް  އިތުރުެވެގނެއް  ނަމެްއ  މީހެްއެގ  އުނިެވެގން  . އެްއވެސް  ނަެމްއ  މީހެއްެގ  ނޫޅެ  އެްއވެސް  .  ވެސް 

ެގ  ކުންނަ ހިސާބުން ފެށެިގން ދެން ކުރާނެ ކަމަކީ ެއސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނު  ލިސްޓު ނުއެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި

ކްރެޑިބިލިޓީ މީހުންެގ  ވެސް    އެ  ތެރެއިން  މިތާ  ވެސް  މިހާރު  ސައްކަތް  މަ  އެ  މަސައްކަތްކުރުން.  ެގއްލުވާލަން 

އެހެންވީ ހިނާގ.  އެބަ  އެކަން  ލިސްޓަކީ  މާފެށިއްޖެ.  މި  ކުޅެެގން  ކުޅޭނެ.  ހަމަ  ވެސް  މީޑިއާތަކާ  ހަމަ  އްޚަ ޞަ، 
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ލިސްޓެއް ނޫންކަމާއި،  މި ލިސްޓަކީ ޯގސް ލިސްޓެއްކަާމއި، އެއީ ބަޔަކު ހަމަ ނުފޯޒާއި ބާރުެގ ބޭނުންކޮށްެގން މި 

ޖައްސާލައިެގންކޮށްފަ  އެސެޓް ބަޔަކާ  މީހުން  ތިބި  ކޮމިޝަނަށް  ކަމެއް  އިރިކަވަރީ    ދެއްކެވުމަށް ޮގތުަގއި    ެގއޮތް 

މަސައްކަތް ފަށްޓާނެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިެގން އެދަނީ. އެކަމުެގ ފެށުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިނޮްގރޭޝަން  

ކަންކަމަކީ ހިނާގފައި ހުރި ކަންތައްތައް. މިއީ ނުވާނެ ކަންކަމުެގ   މިތާ ހިނގައިފިހެން މީެގ ތަންކޮޅެއް ކުރިން. މި

އަޅުަގނޑު ޔަޮގތުަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  ނުވާނެ.  ވެސް  ބަލަިއެގނެއް  ދިުގ  ގީ މެން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ންވޭ، 

ެގއްލިފައި އުތާރީޚުެގ ތެރޭަގއި ދަ ލަތަށް ލިބޭނީ ވަރަށް  އުހުރި ފައިސާލިބިފަ ނެތްކަން ވެސް. މި ފަިއސާ ދަ  ލަތުން 

މި މަސައްކަތްކޮށްެގން  ވަރަށް  ހަމަ  ހޯދޭނީ.  ދަމަސައްކަތްކޮށްެގން  ފައިސާ  ހިތްވަރު އު  އެ  ހޯދޭނީ.  ލަތަށް 

  ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ހަމަ މި ހުންނަންޖެހޭނެ. ހުރެެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެޭވނީ. އެހެންވީމާ

އްޚަކަާމ  ޞަ ނެ މަސައްކަތަކީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުެގ މި  ންނާކަމުަގިއ، ދެން ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް ހިނަގިއަގ

އުފަ  މެދު އެއްދާސުވާލު  ބޭފުޅުންނަކީ  އެ  މެދުަގއި ވަ  ،  މީހުންެގ  ބައެއްތޯ  ކޮށްދީފާނެ  މަސައްކަތެއް  ތެދުެވރި  ރު 

ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ވެސް އެއީ ބޭކާރު ބަެއއް ޮގތުަގިއ ދައްކަން މަސަްއކަތްކުރުން.    މުޅި އެސެޓް  އުފައްދާ،ސުވާލު  

ވޭނެ ލިސްޓެއް ނޫން. މި ލިސްޓުތައް މި މަޖިލީހުަގއި ވެސް އެހެންނަމަވެސް، މި ލިސްޓަކީ ވެސް އުނިއިތުރު ެގނެ

ާއކަިއވް އެބަވަނީ  ޑޮކިއުމަންޓު  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ިމ  އެހެންީވމާ  ކުރެވިފަ.  ފަރާތަކުން ހުރި.  އެްއވެސް   ،

މުޢާމަލާތެކޭ އެއީ ތިމަންނާ ނުހިންާގ  ނެތް  ކަމެއް  ެއއަށް ބަޔަކު  އޮތީ    ތިމަންނާެގ ނަން އެ.  މަސައްކަތްކުރައްވާނެ 

ވަ ހަމަ  އްނުފޫޒުން  ވެސް  މިހާރު  ޑޮކިއުމަންޓުތަކަކީ  ހުރިހާ  މި  ދައްކާކަށް.  ވާހަކަތަކެއް  ހުރިހާ  މި  ކިޔާ  ދާފައޭ 

ކަންކަން ސާފުވެެގންދާނެ. ކަމެއް ކޮށްެގން ލިސްޓަށް    ރިކޯޑުކުރެވިފައި ހުރި ޑޮކިއުަމންޓު. މި ޑޮކިއުމަންޓުތަކުން އެ

އެ ޔަ   އަރާފަ  އެކަން  އަރާފައެއް  ީގއޮތީ.  ލިސްޓަކަށް  ހަމަ  ނުކޮށެއް  ކަމެއް  ވެސް.  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ންވާންޖެހޭ 

އެހެންވީމާ އެީއ  ނޯންނާނެ.  ރަނަގޅުވާނެ.  ހަމަ  ސާފުކޮށްލަދިނީމަ  ރައްޔިތުންނަށް  ހަމަ  ކަންތައް  ކުރި  އެ   ،

ހަމަ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްަގއި އަދި  ،  އެކަން ސާފުވާން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ.  ނޫނީ ތެދަށްކުރި ކަމެއްތޯ  .ވަްއކަމެއްތޯ

އެބަ   މި ސާފުވާން  ކަން  މަޑުކޮށްލަިއެގން  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ހަމަ  ވިޔަސް  ހިތަށްތަދުވިކަމުަގިއ  ޖެހޭ   ވަުގތު 

 ، އެކަން ރަނަގޅަށްދާނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރައްޔިތުންނަށް. ވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތް އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ  ެމންބަރު.  ޖޮއިންޓު    ތެރި  މި  އެބައޮތް.  ެއއްކަެމއް  ބޭނުންވާ  ނޯޓުކޮށްލަން  ވެސް 

ކަންކަން ހިންިގ   ތަޙުޤީޤުން، ޖޮއިންޓު އިންވެސްޓިޭގޝަނުން ެއ ބަލާ ެއއްކަަމކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ޚިޔާނާތުެގ އެ 
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އަ ފަރާތްތަކާިއ  ހިންިގ  ޚިޔާނާތް  ަވއްކަމުަގއި  އެ  ފަރާތެްއެގ ފަރާތްތައް،  ލިބުނު  ލިބުނިއްޔާ  މަންފާއެއް  ެއއިން  ދި 

އެއީ އަދި ހިންިގ ފަރާތަށް ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ ކޮންމެވެސް .  ތަޙުޤީޤު

އެ ކުރަމުންދަނީ. އެ ފަރާތްތަކުެގ ވެސް ަމއްސަލަތައް އެ ތަޙުޤީޤުަގއި    މަކަމަށް ވަނީނަ  ޮގތަކުން މަންފާއެއް ހޯދައިފި

 ށް. ޟަރިޔާ هللا ވަުގތު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޢަބްދު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ތިމަރަފުށި

ކޮމިޓީެގ   ސަބް  މި  ވެސް  އަނެއްކާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެއްވީތީ.  ފުރުޞަތަކަށް  ދެވަނަ  ޗެއަރ  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ކޮމެންޑޭޝަންސްތަކުަގއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް  ޮގތުން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް. މިހާރު މި ރެ  މަސައްކަތާ ބެހޭ

 ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެބައޮތް ހިމަނާފަ. ދެން މި ލިސްޓު ބަލާލާއިރުަގއި އެބަ ންނާ  އޮފިޝަލު  ފިޔަވަޅުއަޅަން ޕަބްލިކް

ވެސް ކުންފުނިތައް  ނޫނަސް  މީހުން  އެސެޓް  ހުރި  ކަމަށް  ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ  މައްސަލަ  ކުންފުނިތަކުެގ   އެކިއެކި 

ެއްއވެސްރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުަގ. އެހެންވީމާ ދެން އަޅުަގނޑު މި  ؟ ވަރަކަށް ސަބް ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުރެުވނުތޯ  ، 

ސް އެބަ ދީ، އަދި ދެމުން ހުރި ހަމަ މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުެގ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެ   ލިސްޓު ބަލާލާއިރުަގއި އެބަ

ވަރަކަށް    ، ެއްއވެސްތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ  މި ސަރުކާރުން ވެސް ދެމުންދާ ކުންފުނިތަކުެގ ނަން ެވސް އެބަހުރި މީެގ

 . ލަތުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހަމަ ދޭންވީތޯ މިހާރު ވެސްއުަގއި މަޝްވަރާކުރެވުނުތޯ މި ކުންފުނިތަކަށް ދަމި ސަބް ކޮމިޓީ

އެސެޓް ހޯދަންވެެގން  ެއއްޗެހި  އަތުން  ީމހުން  އެ  މައްސަލަތަކެއް  ަމއިަގނޑު   މިހާ  ކޮމިޝަނުެގ  ރިކަވަރީ 

ލިއްޔަތަކީ ެއއީ، އެ ަމސައްކަތެއް ކުރަމުންދާއިރުަގިއ އަދި އެ މައްސަލަތަްއ، މި ކުންފުނިތައް މި ލިސްޓަށް އޫމަސް

ނޫނިއްޔާ    .ޑެއް ނުކުރާނަންހެއްޔޭ ސަރުކާރަކަށް އިތުރަށް ނުދޭންކޮމެންއޮތްއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްވެސް ކަމެްއ ރެ

ޮގތުން   އެކަނި މީހުންނާ ބެހޭ  ެއއީ ހަމަ  .އެއީ ެއއްވެސް ޮގތަކަށް ސަބް ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުރެވުނު ވާހަކައެއްތޯ

ވެސް  ރެ  އިމީަގ ނަންތަކެއް  ކުންފުނިތަކުެގ  ހުރީމަ  އަޅުަގނޑު  ައއިއްސަކޮމެންޑޭޝަންސް  ކޮށްލާ   ހުރީމަ  ހަމަ 

 ސުވާލެއް. އެއަށް ޖަވާބެއް ދެްއވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އަދި  .  އިްއޒަތްތެރި  ނުކުތާައކީ،  އެއް  ފާހަަގކުރަމުންދާ  މި  ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން 

މަ  އިރިޕޯޓުަގ މި  ވާހަކަތަކަކީ  ފާހަަގކޮށްފައިވާ  މި  މިވެސް  ހުށަހެޅިފަ  މި  ުމވަްއޒަފުންެގ    ްއސަލަ  ދައުލަތުެގ  ވަނީ 

ހުށަހެޅުނު   އެއީ  މައްސަލަ.  ފަރާތްތަކުެގ  ލިބުނު  ަމންފާ  ނޫނީ  ބަިއވެރިވި  ޚިޔާނާތުަގއި  މި  ތިބެެގން  ޮގތުަގއި 
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ހަމަ މަރުޙަލާއަކީ  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މި  މައްސަލައަކީ.  ރިޕޯޓު  މި  މި  ެއކަނި  ބޭސްކޮށްފަ    ދެންނެވި  އޮތީ 

  ެއކުލަާވލާ   އް އޮތީ ރިޕޯޓެ  އަޅުަގނޑުމެން މި  އި، މި މަްއސަލައިގަ މައްސަލައަށް، ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަށް. އެހެންވީމާ

މަރުޙަލާތަކަކަށް ބަހާލައިެގން އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓުތަްއ    ޮގތެއް ނިންމާފަ ކުރުޮގތަކަށް ދަންނަވަނީ ކަމަށް ވަނީނަމަ. 

ވިސްނުން ކޮމިޓީެގ  މުވަްއޒަފުންެގ،    އެކުލަވާލުމަށް  ދައުލަތުެގ  ކުރީ  މި  އަމާޒު  މި  މަރުޙަލާއަށް  ފުރަތަމަ  ހުރީ. 

ނޫން.   ވާހަކައެއް  ފަރާތްތަކެްއެގ  ހުރިހާ  ޝާމިލުވި  މީެގ  ރައްޔިތުންނެއް  ހުރިހާ  ރާްއޖޭެގ  މުަވއްޒަފުން.  ދައުލަތުެގ 

މު ތިބި  އްޒަވަ ދައުލަތުެގ  ކުރީަގއި  މީހުންނާއި  ތިބި  ޮގތުަގއި  މިފުންެގ  މަްއޗަށް  ކަންކަމުެގ  އޮތީ    މީހުންެގ 

 އަށް.  هللا ާވ އަބްދުއީ ވަުގތު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުރެވިފަ. މިޞަޚާއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ަގލޮޅު

އޭރު ބޭނުންީވ  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ުމވަްއޒަފެްއ    އިގަ ޝުކުރިއްޔާ  ދައުލަތުެގ  ހިނިގިއރު  ޚިޔާނާތް 

ަވުގތު ދައުލަތުެގ މުަވއްޒަފަކަށް ވާނަމަވެސް ލިސްޓުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުެގ   ޮގތުަގއި ނުވިކަމުަގއި ވިޔަސް، މި

އެހެންވީމާ ހިމަނާފައިވާނެ.  ޮގތުަގއި  މުަވއްޒަމުވަްއޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ  ހިނގިއިރު  ޚިޔާނާތް  އޭރު  ޮގތުަގއި  ،  ފެއް 

ދަ މިހާރު  ބަިއެވރިވެފަ  ޚިޔާނާތުަގއި  އޭރުގަ އުހުރުން،  މުވަްއޒަފަކަށްވެފަިއވުން.  މުަވއްޒަފެްއ  އުދަ  އިލަތުެގ  ލަތުެގ 

ލަތެއްެގ ުމވަްއޒަފަކަށް ެއހެން ވާކަމަށް ވަންޏާ ވެސް އުކަމުަގއި ނުވިޔަސް ޚިޔާނާތުަގއި ބައިވެރި މީހަކު މިހާރުެގ ދަ

ލިސްޓުގަ  ވިސްނައިެގން  ޮގތުަގއި  މުވަްއޒަފެްއެގ  ދައުލަތުެގ  ައޅުަގނޑު    އިއަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ހިމަނާފަިއވާނެކަން. 

ދަންނަވަން ބޭނުން، ލިސްޓާ ދޭތެރޭަގއި ސުވާލު އުފަށްދާއިރު އަދި ލިސްޓު ހާމަވާންކަން ލަފާކުރެވެންހެދީމާ އެކިެއކި  

ނެރެެގން ލިސްޓު  ފާޑުެގ  އެކިއެކި  އެ  މީހުން  ލީއޭ  މީހަކު  މިވެނި  ލިސްޓުން  މި  ވާހަކަ   އުޅެންހެދީމަ އަދި  ކަހަލަ 

ޖޮއިންޓް  އަދި  ބައްލަވާލެއްވީމަ  މޭޒު  މި  ބޭނުން،  ދަންނަވަން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް   ދެކެވޭތީވެ  ކޮމިޓީެގ 

ލުކުރަނީ. އަދި ލިސްޓު ތި ބައްލަވާލައްވާފަ، އެކި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެކި ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީތަކުަގއި މި ތަމްސީ

ތި   އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ނުާވނެ  ވެސް  ބަިއަގޑިއިރެްއ  ނުވެ  ލަސްތަކެއް  މާ  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ހަމައަށް  ބޭފުޅުންނާއި 

ަވކި   ނުބަލާ،  ޕާޓީއަކަށް  ވަކި  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ،  ހާމަވެެގންދާއިރު  ހަމައަށް  ބޭފުޅުންނާ 

ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެ މީހުން އެ ބެލި ިގންތިތަކެއް ބަލާފަ ލިސްޓަށް އަރާވަރަށް    ނުބަލާ ެއސެޓް  ސަރުކާރަކަށް

އެސެޓްޞަ ބަލާފަ  ހުރިކަމަށް  މަޢުލޫމާތު  ެވއްޖި  އްޚަ  ނަމެއް  އެރުވި  ލިސްޓަށް  ކޮމިޝަނުން  ްއޔާ ރިކަވަރީ 

ރުކާރަކަށް ނުބަލާ ވަކި މީހަކަށް ނުބަލާ، ާގތް އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިޕޯޓުަގއި ނަން އޮންނާނެ. ވަކި ޕާޓީއަކަށް، ވަކި ސަ

ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެ މީހުން ިގންތިކޮށްފަ، އެ މީހުން    މީހަކަށް ދުރު މީހަކަށް ނުބަލާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެސެޓް
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ހަމައަށްޞަމިއީ   އަޅުަގނޑުމެންނާއި  ނިންމާފަ  ހުރިކަމަށް  ހެކި  އަރާވަރަށް  ލިސްޓަކަށް  ކަމަށް  މަޢުލޫމާތު    އްޚަ 

ވަުގތަށް އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ ލިސްޓު ދިނުމުން އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ    ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް ދިނުމުން އަޅުަގނޑު މި

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިޕޯޓުަގ ހިމަނާފަ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒަށް ައޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހެންވޭރު

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ިއސްނެންގެވުމަށް މި ލިސްޓު މަޖިލީހަށް ލިބުމާ ުގޅިެގން 

ފެށުމާެއކީގަ  މަސައްކަތް  ނެތް    އިކޮމިޓީން  ައސްލެއް  ެގްއލުވާލާ،  އިންޓަރްގރިޓީ  މެންބަރުންެގ  ބަެއއް  ކޮމިޓީެގ 

ކޮމިޓީެގ   ނެތި  ބެލުމެއް  މަސައްކަތަށް  ކުރަމުންެގންދިޔަ  ހާމަކޮށް  ނޫސްތަކުަގއި  އެކި  މީޑިާއެގ  ލިޔުންތައް ސޯޝަލް 

ރިޕޯޓު ނިންމާފަވާލެއް ފުރިހަމަކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނ ޑު ހަމަ ސަބް ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ  ސަބް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން މި 

   މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ައދި އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނެތި މި ލިސްޓު ހާމަކުރުމަށް 

 ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  ސަބް

 

 ދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން  ވާހަކަ

މި އަދި  މުޢިއްޒު.  އިބްރާހިމް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ފުރުޞަތަ  ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި    ށްަވުގތު 

 މެންބަރު ސިރާޖަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

މުހިއްމު   ވަރަށް  މުޤައްރިރު.  މަސަްއކަތެއް.  ޝުކުރިއްޔާ  ލަސްވެސްވި  ކުޑަކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތެްއ، 

ފަށާ  މަސައްކަތް  މިކަމުެގ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ލިސްޓު   އެހެންނަމަވެސް،  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް 

ހޯދާ  އިލިބުމާއެކީގަ  ޙައްލު  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  އަޅުަގރައްޔިތުންެގ  ޮގތުން  މަދިނުމުެގ  މި  ނިސައްކަނޑުމެން  ންމާ ތް 

ިމ އޮތީ. ސަބް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުަގއި ވަރަށް   މިހާރު ލިސްޓު އާންމުކުރުމާ ހިސާބަށް އާދެވިފަ 

ކުރޭ ހަމަ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް. ޭއެގ ތެރޭަގއި މި ަމއްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް ލަސްވާން ދިާމވާ    ބޮޑަށް ފާހަަގ އެބަ
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ތިބި ބައެއް   މަޤާމުތަކުަގއި  ނުވަތަ  ސަރުކާރުަގއި  ފާހަަގކުރޭ،  އެބަ  ރިޕޯޓުަގއި  ކޮމިޓީ  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކުެގ 

ޙައްލެއް   ެއއަށް  ދިާމާވ ކަމަށް.  ޭއަގއި ކަންތައްތަކެްއ އެބަ  މައްސަލަތައް ލަސްވުމަށް  ތިބުމުން  ެއޮގތަށް  ފަރާތްތައް 

ޮގ ފެންނަ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް.  ކަންކަމަށްއަންނަންޖެހޭ  އެ  މީަގއި  ޙައްލެްއ    ތުަގިއ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ 

މަސައްކަތް   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ުގޅޭޮގތުން  ލިސްޓާ  މި  ރިޕޯޓުެގ  ރިޕޯޓަށް،  އަދި  ލިބިެގންދާންޖެހޭނެ. 

 ރައްޔިތުންެގ މެދުަގއި  ފެށުމާ އެކީަގއި ވަރަށް ބަިއވަރު އެކިެއކި ލިސްޓުތައް ތައްޔާރުކުރެވި މި މަސައްކަތާ ުގޅޭޮގތުން

ިގނަ   ވަރަށް  ޓަކައި،  ބައްޓަންކުރުަމށް  ކަންކަން  ޮގތަކަށް  އުފެދޭނެ  ސުވާލު  ޮގތަކަށް،  އުފެދޭނެ  ދެބަސްވުން 

އެހެންނަމަެވސް ފާހަަގކުރެވޭ.  ކޮށްފަިއާވކަން  ތިބި  ީގޔަ   ،މަސައްކަތްތަކެއް  ކޮމިޓީަގއި  މި  ދެން،  ންވާންޖެހޭކަމަކީ 

ފަ ފާހަަގކުރި  އޮތް މެންބަރުން  ހަމަ  ލިސްޓު  އެ  އަޅުަގނޑުެމން  ލިބުމުން  ލިސްޓެއް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ދައިން 

މަ މީހެއްެގ  ރައްކާކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތި،  އުނިއިތުރުކުރުމެްއ  ނޯންނާނެ. ޙަލަޞްޮގތަށް  ތެއް 

މަ ރައްޔިތުންެގ  ފަރާތެއްެގ  ޙަލަޞްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއްެވސް  އިސްާވނެ  ނުހުންނާނެ.    ަމއްސަލަތަކެއްތަށްވުރެ 

، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ލިބުނު ޮގތަށް އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފާހަަގކުރި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ  އެހެންވީމާ

ހުރިހާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ފަރާތްތައް،  ހުރިހާ  ބަިއވެރިވާ  މި ކަމުަގއި  ހަމަ  ފުރަތަމަ ލިސްޓަކީ  ލިބުނު.  އެބަ  ލިސްޓެއް 

ފޮނުވުނު ލިސްޓު. އެ ލިސްޓާ އެކީަގިއ ދެވަނަައށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު   އިއް ހިމެނޭ ޮގތަށް ތަްއޔާރުކޮށްފަފަރާތްތަ

މި ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ލިސްޓު. އެ ދެ ލިސްޓު ވެސް ހަމަ އުނިއިތުރެއް ެގނައުެމއް ނެތި ހަމަ އެ އޮތް ޮގތަށް  

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ހަމަ  ކޮމިޓީއަށް ކަމެއް  ހާމަކުރުމަކީ  މި  ނިންމާ،  ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީން، ސަބް  ެއޮގތަށް  އަދި   .

ހުށަހެޅިކަމީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. މި ލިސްޓަކީ މީަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް  

ށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ހަމަ ، އެކަން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެ މަސައްކަތް ކޮއެނެގންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް. އެހެންވީމާ

ޚާއް މަޖިލީހުެގ  ޞަ އަދި  ރައްޔިތުންެގ  އިސްނަަގިއެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  އެންމެ  މަސަްއކަތުަގއި  މި  ކޮށް 

ބާރުއަޅާ ކުރުމަށް  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުހިންމުރައީސް  ވަރަށް  ހަމަ  އެހެންވީމާ  ދިންކަީމ  އެކަމެއް.  ކަން    ، 

މަޖިލީހުން   ފާހަަގކޮށްލަން. ރައްޔިތުންެގ  ރައްޔިތުންނަށް،  ބޭނުންވޭ  އަރުަވން  ޔަޤީންކަން  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ދެން، 

ޮގތުަގއި މަ ހަމަ އިސްނަަގިއެގން އެ ކުރާ މަސައްކަތްތަކުަގއި ހަަމ  ޙަލަޞްރައްޔިތުންނަށް މި  ތު ހުރި ކަންކަމުަގއި 

މަސައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިންވަރަށް  ހިތްހަމަޖެހޭ  ވަރަށް  ރައްޔިތުން  ކުރިއަށްެގންދާނަން.  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ކަތްތައް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ފުރުޞަތު   އަޅުަގނޑު  ނިޔާޒަށް  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

 އަރުވަން. މިއީ ފަހު ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

ޢަބްދު އީާވ  ެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ޚާއްهللا އާދެ!  އާންމުކުރާއިރުަގއި  ލިސްޓު  ޮގތަށް  ކޮށް ޞަ ހުށަހެޅުއްިވ 

ަމސައްކަތު  ކޮމިޓީެގ  ތިބިއަޅުަގނޑުމެން  ކުރީަގއި  އޭރު  ަވޒީފާތައް،  ދައުލަތުެގ  ެގންދިޔަ  ފޯކަސްކޮށްެގން    ަގިއ 

ފުރިހަމަ   ފުރިހަމަކޮށް  މިއަށްވުރެ  މަޤާމު  މީހުންެގ  އެ  އާންމުކުރާއިރުަގއި  ފަރާތްތައް  ތިބި  މިހާރު  ފަރާތްތަކާއި، 

ހުރި އެއް ނަމެއް މެންބަރ    ކުރުމަށްފަހު އާންމު ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެއީ ބަެއއް ނަންނަން އެބަ

ފެނޭ.   ިއ ތިބި ދެ މެންބަރުން ވެސް ހުރެދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮފް ޕާލަމެންޓް ޖެހީމާ، އެއް ނަމެއްަގ

ވާތީ. ދެން، އަޅުަގނޑު ނިންމާލުމުެގ    ލު އެނިގެގންދާނެ ކަމަށްފުސީތަ  އެހެންވީމާ، ކޮން ދާއިރާއެްއކަން އެނުގނީމަ

ޝަނުެގ ެއ ފައިސާއިން މަންފާ ކުރިން ފާހަަގކުރަން މިއީ މި ލިސްޓަކީ ކޮރަޕްޝަން ހިންިގ މީހުންނާއި އަދި ކޮރަޕް

މީހުންެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިދާނެ ކޮރަޕްޝަން   119، މީެގ ތެރޭަގއި އަދި ލިސްޓުަގއި މި އޮތް  ލިބުނު މީހުން. އެހެންވީމާ

ކޮންމެވެސް ސިފައެްއަގިއ މި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ބެލި މިންަގނޑުތަކުން   ،ނުހިންާގ މީހުން. އެހެންނަމަވެސް

ހުރި. އެ މިންަގނޑުތަކުެގ ތެރެއިން ެއ ލިސްޓަށް އަރާފައި    ދިން ިމންަގނޑުތަކެއް ވެސް އެބަ  އެ މީހުން ޕޮއިންޓު

އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ބައެއް  ތިބި  ހިނާގފައި  ކޮރަޕްޝަން  ސީދާ  އެީއ  އެއީ.  ބަެއއް  ވެސް  އޮތް  ރިޕޯޓުަގއި  މި  މެން 

އެހެންނަމަެވސް ނެތް.  ކަނޑަައޅާފައެއް  ތަނެްއަގއި  ތިބި    ،އެްއވެސް  ލިބިފަ  މަންފާ  ފަިއސާއިން  ކޮރަޕްޝަނުެގ  އެ 

 ބައެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްފަިއވަނީ. އެކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ރެކޯޑަށް ޓަކައި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ތި ކުރެްއވީ.  هللاއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

ެގންދަ ކޮމިއުނިކޭޓްކުރައްވަމުން  އެބަ  ކޮމިޝަނުން  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  އެއަޅުަގނޑުމެންނާއި  ެއ    ވާ.  ވިދާޅުވި، 

ރަްއޔިތު ލިސްޓުަގިއ  ެއ  ލިސްޓު،  މަޖިލީފާހަަގކުރަްއވާ  އެބަ  ހުންެގ  ސާފުކޮށްދެްއވާފައި  ދާއިރާ  އެ  މެންބަރުން،  ެގ 

ފާސްކުރުމުެގ ކުރިން    ، އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަ އިންތިޒާރެްއ މި ަވުގތުަގިއ ރިޕޯޓުމިހާރު ފޮނުއްވަާވ ކަމަށް. އެހެންވީމާ

ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ. މި  ނޑު  އަޅުަގ  ކޮށްލުމަށް ޓަކައި މަޑުކޮށްލަްއވާނީތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ އިޢުތިރާޟު. އާދެ! މިހާރު 

ކޯޕަރޭޝަން  ސްމޯލްޑިވް ރިލޭޝަންސް  ޕަބްލިކް  ެއންޑް  ބޭނުންކޮށްެގން    ،މާކެޓިންގ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ 
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ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތް ހިންާގފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެ ަމއްސަލަިއެގ ތެރެއިން މާލީ މަންފާ 

ތު ކަމަށް  ޚިދުމަތްތަކާލިބިފައިވާ  ސަލާމަތީ  ތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ކުރެވޭ  ދާއިރާ  އިހުމަތު  މިނިވަން    ާއއި  ޝަރުޢީ 

ކުރީަގއި މަސައްކަތް    ންެގ ޮގތުގައިސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު  ންނާއިމިނިސްޓަރުއި  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި  މުއައްސަސާތަކާ

އެ  ބަޔާންކުރައްވާ  ކަމަށް  ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް  ކުރަްއވަމުންެގންދަވާ  މަސައްކަތް  މިހާރު ވެސް  ފަރާތްތަކާއި،    ކުރަްއވާ 

ފަދަ ފަރާތްތަކުެގ ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤު ޮގސްފަިއވާ ހިސާބާއި އެ ތަޙުޤީޤުތައް ެއކަށީެގންވާ ޮގތަށް ކުރިއަށްނުދާ ސަބަބުތައް  

މަްއސަލަ ސާފުކުރެްއވު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު  އެދިވަޑައިެގން  މަށް 

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމި ފާސްކުރި   އާއި  ރީ ކޮމިޓީއަޝިދިރާސާކޮށް ޖުޑީ

 ދެންމެ ތާއީދުކުރަން، ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދު ލިބިފައިާވ  ރިޕޯޓް. އެ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަކާ ެއކުަގއި

ަގއި އެ ބަޔާންކުރަނީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން މި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރެްއވުމަށް މިހާރު  ޙުލާޞްއިޞްލާޙު. އެ އި

ރަ ބަދަލަކީ  ހަމައެކަނި  ެގނެވޭ  ލިސްޓަށް  އެ  ލިސްޓަކީ  އެ  ލިސްޓު.  މަސައްކަތްކުރަްއވާ  މަޖިލީހުެގ އެ  އްޔިތުންެގ 

ލިސްޓު  އިމެންބަރުންނާ ފޮނުވާ  ސާފުކޮށްލާ،  ެއކަން  ސާފުކޮށްދެއްާވ  ދާއިރާތައް  ފަރާތްތަކުެގ  ބަެއއް  ެއ    . ނޫނިއްޔާ 

ލިސްޓާ އެކުަގިއ މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް. އެ ލިސްޓު މިހާރު ލިބުމާއެކުަގއި، އެ ލިސްޓު ލިބުމުން އެ ލިސްޓު މީަގިއ  

ދުވަލުެގ ޮގތުަގއި ހިމަނާ ޮގތަށް މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ.  ޖަ،  ހިމަނާ ޮގތަށް

ން މި ރިޕޯޓު،  ުގއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފު. އާދެ! ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންެގ އިއްތިފާ

އަ ވެސް  ނިންމާލަމުން  ފާސްވީ.  މި  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީެގ  މައްސަލަ ސަބް  މި  ބޭނުންވޭ  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  ޅުަގނޑު 

އޭ.ސީ.ސީ ކޮމިޝަނާއި،  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  އިދާރާތަކުން  ތަޙުޤީޤީ  ދިޔައިރުަގއި  މޯލްޑިވްސް    އާއި  ދިރާސާކުރަމުން 

އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތްޕުޅުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ  އާއި    ޕޮލިސް ސަރވިސް

ެއއްބާރުލުން ދެްއވަމުން ެގންދެވި. ައޅުަގނޑުމެން އެދި ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތުތައް ހަމަ    ،ކޮމިޓީއަށް ދެްއވަމުން ެގންދެވި 

ވަރަށް   އަޅުަގނޑު  ެގންދެވި.  ހިއްސާކުރައްވަމުން  ކޮމިޓީއާ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  ފުރުޞަތެްއެގ  ައވަސް  ވަރަށް 

މަސައް މި  ކުރީަގިއ  މީެގ  އެދެން  މީޑިއާތަކުަގއި ބޮޑަށް  ބަެއއް  ދިޔައިރުަގއި  މީޑިއާތަކުަގއި    ،ކަތްކުރަމުން  ސޯޝަލް 

ީމެގ ކްރެޑިބިލިޓީ ެގއްލުވާލާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް    .ވެސް މި މަސަްއކަތަށް ހިޔަނިއެޅޭ ޮގތަކަށް މަސަްއކަތް ކުރައްވާފައިވޭ

މި މިހާރު  ފާހަަގކުރެވޭ.  ކުރަްއވާފަިއވާކަން  މަސަްއކަތް  ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާ  ބައެއް  ެއކުަގއި  ރިޕޯޓާ  ިމ  އޮތީ   

މި އޮތީ މި ީމޑިާއއަށް ެވސް  ކަން ވެރިފަިއ    ފަރާތްތައް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ފަރާތްތައް، ރަްއޔިތުންނަށާއި އަދި 

އެކުަގއި ިމވާ ލިސްޓު ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް   ކުރެވޭނެ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އެކުލަވާލާ، މި ހާމަކުރާ ރިޕޯޓުގައާ

ޅަށް ވެރިފައި ކުރެވޭނެ ޮގތް އެބައޮތް. ެއއީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ނޫނިއްޔާ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން އެ ރަނަގ
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އެހެންވީމާ އެބަޮއތް.  ކަށަވަރުކުރެވެން  ބަެއްއ  ކަން  ެގންދެވި  ހާމަކުރަމުން  މީޑިާއަގއި  ސޯޝަލް  ކުރީަގއި  މީެގ   ،

ނުފެތުރުމަށް އެ  އެޮގތަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  މިއީ ނުރަނަގޅު  އިލްތިމާސްކުރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން   

ިމ  ޮގތެްއަގއި  ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާފަ. ވަރަށް ޒިންމާދާރު  މި އޮތީ  ޮގތަށް މިއަދު  ފެންނަން އޮތް  ޙަޤީޤަތް ރަނަގޅަށް 

މަސަ ވެސް  ކޮމިޓީަގއި  ޖޮއިންޓް  އަދި  ކުރަްއވާފަވަނީ.  މަސަްއކަތް  ވެސް  ކޮމިޓީަގއި  ސަބް  ްއކަތް  ކޮމިޓީެގ 

ނިސްބަތްވެވަޑައިަގންނަވާ   ކޮމިޓީއަށް  މި  ހުރިހާ  ބޭފުޅުން،  ހުރިހާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޓަކަިއ  ކަމަށް  ކުރަްއވާފަިއވާ 

މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި އިދާރީ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަމެްއ 

މުވައްޒަފު ހުރިހާ  ނަމުގައިފޯރުކޮށްދެއްވި  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީެގ   ،ންނަށް  ދެ 

މެންބަރުންެގ ނަމުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެ ބޭފުޅުން ިގނަ ދުވަސް ދުވަހު ރޯދަ ވިއްލީ ވެސް މި 

ދަންވަރުެގ   ކުރެިވެގން.  ޚާއްސަ  މަސައްކަތަށް  މި  ތެރެިއން  މަޖިލީހުެގ  ފަހުން  3ރައްޔިތުންެގ  ހާރު    3،  ެގ  ެގ 

މަޖި ރަްއޔިތުންެގ  މި  ހަމަ  ވެސް  މިއިން  ލީހުބެއްލެވީ  މިންވަރު  އުޅުްއވި  ޝާމިލުވެ  މަސައްކަތުަގއި  ތެރެއިން.  ެގ 

އެނެގނީ. ވަރަށް ތެދުވެރި، ރަނަގޅު މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ެއ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުެގ 

ކުރަްއވައިފި.   މި  އެހެންީވމާޮގތުން  މިއަދުެގ  ޝުކުރުދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އެ   ،

 ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް.
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