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 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަތަރ  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ބ ދަ) 2021  މޭ 19

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصحله  آى  عل و  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތްތެރި  އިްއޒަ  4  ތިއްބެވީ  ސަލާމ ގައިމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    34ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ    އަށްލްސާޖަވަގ ތ   މި  

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 13ނ ަގއި ކޮރަންޓީ ން.މެންބަރ 

 

 ން ރ  ކ ން ލާ ޢ  އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

  . 2/4/ 2021/ ޖއ ައކީ،ޑާއެޖެން

 

 ން  ފާސްކ ރ  ޔައ މިއްޔާ .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1



1202 މޭ 91                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  4 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

2 

 

ޖަލްސާެގ ޔައ މިއްޔާ.    6  ،އަށް   37/ 2021/1  ފެށިެގން  ިއން  1/32/ 2021ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ   ފާސްކ ރ ން.  ޔައ މިްއޔާ  

ދައ ރ ެގ  2021އެއީ   ފ ރަތަމަ  އަހަރ ެގ  ޖަ  32  ވަނަ  ފެށިެގން  ވަނަ  ނިޔަލަށް    37ލްސާއިން  ޖަލްސާެގ  ހ ރި  ަވނަ 

ޔައ މިތައްޔާޔައ މިއް  މި  ވެބްސަހ މަޖިލީތައް  ްއޔާ .  ޝާއިޢ ކ ރ ިއޓ ެގ  މެންބަރަކ   ަގއި  ިއއްޒަތްތެރި  ެއއްެވސް  މަށްފަހ  

ރައްޔިތ ން ހ ށަހަޅ ްއވާފައިނ ވާތީ،  ަގާވއިދ ެގމަޖި  ެގއިޞްލާޙެއް  މާްއދާަގ  218  ލީހ ެގ  ޮގތ  ވަނަ  މަިއވާ  ިމ  ތީން،  ެގ 

   .ންއިޢ ލާންކ ރަކެއް ކަމ ަގއި ކަކީ ރިޔާސަތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ޔައ މިްއޔާތަޔައ މިްއޔާތަ

 

 ޖެހޭ ބިލ  ށް ތަޢާރ ފ ކ ރަން . މަޖިލީހަ 5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ހޭ ބިލ .ޖެމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަން

ޙ ސައިން ޝަހީމް ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ،    ރި މެންބަރ ތެތްޒައް ދާއިރާެގ އިކ ނ   ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން، ހެންވޭރ  ދެ  -5.1

 ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވ ން.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ ބިލ 

 

 . މައްސަލަ 7

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ޔާސަތ ންރި

ރި  ތެތްޒައް ދާއިރާެގ އިވަރީ  ، މަޑ އްއިން. އެއީ   7.1ނަންބަރ     ންޑާއެޖެން މަސަްއކަތް މި ފަށަނީ،  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެ

ޝަމެންބަރ    މަޖިލީހ އާދަމް  ރައްޔިތ ންެގ  ަގާވއިދ ެގ  ރީފް،  ދަށ ން    179ެގ  މާއްދާެގ  ވާފަިއވާ  ހ ށަހަޅ އްވަނަ 

މައްސަލަ  އަކ ންސަލަމައް މި  އި  މަޑ އްވަރީ  އްވައިދެއްވ މަށްޅ ހ ށަހަ.  މެންބަތެތްޒައް ދާއިރާެގ  ޝަރީފަށް ރ   ރި    އާދަމް 

 އަރ ވަން. ފ ރ ޞަތ 

 

 :އްކެވ ންވާހަކަދެ އާދަމް ޝަރީފްމެންބަރ   ދާއިރާެގ ޑ އްވަރީ މަ

ބޮޑަށް  19-ކޮިވޑ އީސް.  ރަ   ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ވަރަށް  ޯގސްވެ  އިތ ރަށް  ހާލަތ    ދާތީ،ފެތ ރެމ ންބަލި  ެގ 

މައްސަލަ.  ހ ށަހަޅާ  ޮގވަިއލައި  ސަރ ކާރަށް  ހަލ ވިކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތައް  އީޖާބީ  ގާއިމ ކ ރ މަށާިއ،  ވަސީލަތްތައް 

ކޮިވޑ  ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި  ެއކި  ރާއްޖޭެގ  ޯގ19-މާލެއާއި  އިތ ރަށް  ހާލަތ   އަދަެގ  މަރ ވާ  މީހ ން  ބަްއޔަށް ސްވެ  ދާިއ، 

އަ މީހ ންެގ  ކަރަންޓީޕޮޒިޓިްވވާ  އަދަދ   ނ ކ ރަންދަދާއި،  ރަށްރަށ ެގ  ބަދަލ ވާ  ހާލަތަށް  މޮނިޓަރިންެގ  މީހ ންނާއި  ޖެހޭ 
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އަ އިންތިޒާމ    ތޮޅ ތަކ ންއިތ ރ ވަމ ންދާތީާއއި،  ޓެސްޓ ކ ރެވޭނެ  ޮގތަށް  ލިބޭނޭ  ނަތީޖާ  ޓެސްޓ ކޮށް  ކޮވިޑ  

ކ ރަންޖެހޭ މ އްދަތ  އެއް ދ ވަހ ން އަނެއް ދ ވަހަށް އިތ ރ ވަމ ންދާތީާއއި،  ނ ލިބި އިންތިޒާރ ހަމަޖެހިފައިނެތ މާއި، ނަތީޖާ  

ދާއިރާއާ  ކޮވިޑ  ޞިއްޙީ  މީހ ންނާއ19ި-އި  މަސައްކަތްކ ރާ  ސަފ ަގއި  ކ ރީ  ވަރ ޞިއްޙީ    ،ެގ  ބަލިެވ، ޚިދ މަތްތެރިން 

ކަންބޮޑ ވ  ދިޔ މ ެގ  ހާލަތަކަށް  ލަސްވާފަދަ  ފަރ ވާދިނ ން  ހާމަކ ރަމ ންދާތީއާއި، ބަލިމީހ ންނަށް  ފަރާތްތަކ ން  ފަންނީ  ން 

ފަރ ވާކ ރަންޖެ އެޑްމިޓ ކޮށްެގން  މިންވަރ ބަލިމީހ ން  ހޮހޭ  ިއތ ރ ވެ،  ބެޑް    ސެންޓަރ ތަކ ެގ  ކޮވިޑ   ސްޕިޓަލ ތަކާއި 

ފަރ ވާ ލަސްވެ،    ތްތަކަށް އެޓެންޑ ނ ކ ރެިވ،ާއއި އިންސާނީ ވަސީލަތް މަދ ވެ، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވަމ ންދާ ފަރާކެޕޭސިޓީ

ފ ރާނައަށް   ބައެްއެގ  ކ ރިއަށްނ ދާތީާއއި،    ވެދާނެރައްކާ ނ ިގނަ  ރަނަގޅަށް  ޕްރޮްގރާމ   ެވކްސިން  ބެލެވޭތީާއއި،  ކަމަށް 

ހި އެތައް މަށްފަހ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ ދެވަނަ ޑޯޒް ނ ޖެކޮވިޝީލްޑ  ވެކްސިންެގ ފ ރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހ 

ރަށް ބޭނ ންވާ އިންސާނީ ެގން އިތ ރ  ަވސީލަތްތައް ގާއިމ ކ ރ މަށާއި، އިތ އާ ގ ޅ19ި-ވިޑ  ބަޔަކ  ތިބި ހިނދ ، ކޮ ހާސް

ހޯދައިދީ ަވސީލަތް  ކޮވިޑ އިތ ރ   އަޅައި،  ފިޔަވަޅ ތަްއ  ހަރ ދަނާ  ހަލ ވިކޮށް،  މަސައްކަތްތަްއ  އީޖާބީ  އަދި   ،-19 

ވެކްސިން   ޮގތްތަކަކަށް  ޖެހ މ ެގ  މެނޭޖ ކ ރ މާއި  ކ ރެވޭނެ  ޮގތެއްަގއި  ހަރ ދަނާ  މިހާރަށްވ ރެ  ކަންކަން 

އަިއ،  ށާއިންތިޒާމ ކ ރ މަ ޮގވައިލައި  ކ ރ މަށް  ވަސް މިކަން  މަޖިލީހ  ސަރ ކާރަށް  ަގވާއިދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ވަނަ   179ެގ 

   . ޝ ކ ރިްއޔާ.ށަހަޅަމެވެހ  ސަލަމައްމި މާއްދާެގ ދަށ ން 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދޭ ބަލައިަގތ މާ  މައްސަލަ  ނިންމ މަށް  ގައިތެރޭމި  އެހ މަށް    ޮގތެއް  މޭއިދާޓަކައި  ވޯޓަށް  ރަނަގވޯޓ ެގ  ޒ ންރީ  ބީލ    

އެދެން.އިވަ އްސަޖަ ގަވާއިދ ެގ    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދެްއވ ން  މަޖިލީހ ެގ  ދަ  179ރައްޔިތ ންެގ  މާއްދާެގ   ،ށ ންވަނަ 

މެދ   ބަހ ސްކ ރ މާ ލީހ ގައިމަޖި  ،ޅ އްވާފަިއވާ މަްއސަލަހަހ ށަ އާދަމް ޝަރީފްރި މެންބަރ  ތެ ތްޒައްދާއިރާެގ އި  މަޑ އްވަރީ 

 ވ ން އެދެން. އްދެ ތަކަށް ވޯޓ ޑައިަގންނަވާ ޮގނިވަފެ ،މެންބަރ ން ރިތެތްޒައިއް 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  އާދަމް ޝަރީފް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 



1202 މޭ 91                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  4 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

4 

 

 39    ދ :މެންބަރ ންެގ ައދަބި ހާޒިރ ވެ ތި

 12    ރ ންެގ އަދަދ : ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަ ފެންނަ 

 18    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 03 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    30     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  16      ންވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ 

  ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 12؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  .39؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

. 3؛ ންެގ އަދަދ ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ   ނ ންނ ވާ ކަމަށް ބޭވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން  .18؛ ންެގ އަދަދ ްއވި މެންބަރ ވޯޓ ދެ

  .ހެއްނ ވި ފާ. 16؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 30؛ ިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ވޯޓ ަގއި ބަ

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 9

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރ  ިމ ކަތަށް ފަހ ން ދާން. އެހެންވީމާ، މިހާއަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ، ނ ނިމި ހ ރި މަސައް؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

 މަސައްކަތް ފަށަނީ، ކޮމިޓީތަކ ެގ މަސައްކަތ ން.  

ނަންބަ  -{9.1} މާމޯ  -9.1ރ   އެޖެންޑާ  ރިލޭ  އެންޑް  ކެޓިންގ ލްޑިވްސް  ކޯޕަރޭޕަބްލިކް  ޝަން ޝަންސް 

 ތްތައް ނ ވަތަ އެފަރާ  ކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ފައިވާތް ހިންާގނާ އި ޚިޔާނާނ ންކޮށްެގން ކޮރަޕްޝަބޭ  (ރް.ސީއެމް.ޕީ.އއެމް.)

މާ ތެރެއިން  މަންފާމައްސަލަިއެގ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ލިބިފައިވާ  ލީ  ތެރޭ ރާފަ  ކަމަށް   އިޚިދ މަތްތަކާ މަތީސަލާ  އިގަ ތްތަކ ެގ 

ދާ މ އައްސަސާއިއާ ަގއިރާޝަރ ޢީ  މިނިަވން  ރައްޔިތ ންެގއިތަކ ަގއާ ،  ޮގތ ަގއާމަޖިލީހ ަގއާ  ،  މިނިސްޓަރ ންެގ    ،އި އި، 

ޮގތ ަގސްޓޭ މިނިސްޓަރ ންެގ  މިހާތްތަކާ ފަރާ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކ ރީަގއި  އިޓް  މަސައްކަތްކ ރައި  ެގންދާރ ވެސް    މ ން 

ހިމެނޭފަރާ ފަރާބަޔާ  ކަމަށް  ތްތައް  އެފަދަ  ޖިނާންކޮށް،  ތަޙ ތްތަކ ެގ  ޮގސްފައިވާ އީ  ތަބާހިސާ  ޤީޤ   އެ  ޤީޤ ތަްއ  ޙ އި، 

ކ ރިއަށް އެކަށީެގންވާ އެދިސަބަބ ތައް ސާ  ނ ދާޮގތަށް  ދާހެންވޭ  ،ފ ކ ރ މަށް  ހ ޅަނގ   މެންބަރ   ްއޒަތްތެރިއިެގ  ިއރާރ  

ހ ށަހަޅ އްވާ ލަޠީފް  ކޮމިޓީއާ  ފައިވާޙަސަން  ޖ ޑީޝިއަރީ  ސަލާަމއްސަލަ،  ޖޮއިންޓް   ބެހޭ  ޚިދ މަތްތަކާ މަތީިއ  ކޮމިޓީެގ 
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ދިރާ ރިޕޯޓ   ނިންމި ކޮށް  ސާކޮމިޓީން  މ ޤައްރިރ  ޮގތ ެގ  ކޮމިޓީެގ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ،  މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓ   މި   .  ،

ދާއި އ ތ ރ   އިއްޒަތްތެރިމާފަންނ   މެންބަރާެގ  ފަހ މީ.    އިމްތިޔާޒް  މެންބައިއްޒަތްތެރިރ   ރިޕޯޓ  ރ    ،

 ްއވ ން އެދެން. ހ ށަހަޅ އްވައިދެ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ިއއްޒަޔާ ޝ ކ ރިއް ޖ ޑީޝި  ރަީއސް.  ބެހޭ  ރީ  އަތްތެރި  ޚިދ މަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  ޖޮކޮމިޓީާއއި  ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީެގ  އިންޓް 

ނ ންކޮށްެގން ބޭ(  ރް.ސީެއމް.ޕީ.އާއެމް.)  ޝަންޝަންސް ކޯޕަރޭކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭމާ  މޯލްޑިވްސްރިޕޯޓ . މިއީ  

  ލީ މަންފާ މައްސަލައިެގ ތެރެއިން މާ ތްތައް ނ ވަތަ އެފަރާ  ކ ރެވޭކަމަށް ތ ހ މަތ   ފައިވާތް ހިންާގނާޔާއި ޚިކޮރަޕްޝަނާ

މިނިވަން    ،އި ަގއާއިރާޝަރ ޢީ ދާ  ،ގައާއި ކ ޚިދ މަތްތަ މަތީއި ސަލާގަ ތްތަކ ެގ ތެރޭފަރާ  ކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ލިބިފައިވާ

ޮގތ ގަ   ،އިމަޖިލީހ ަގއާ  ރައްޔިތ ންެގ  ،އާއި ތަކ ގަ މ އައްސަސާ ޮގތ ގަ   ޓްސްޓޭ   ،ާއއިމިނިސްޓަރ ންެގ  އި އާ މިނިސްޓަރ ންެގ 

މިހާތްތަކާފަރާ  ފައިވާރަްއވާމަސައްކަތްކ  ކ ރީަގއި މަސައްކަތްކ ރައި  ެގންދާރ ވެސް  ހިމެނޭ ތްފަރާ  މ ން   ކަމަށް  ތައް 

ފަރާއި ރަްއވަންކ ބަޔާ އެފަދަ  ޖިނާ،  ޮގސްފައިވާތަޙ   އީތްތަކ ެގ  ތަޙ  ބާހިސާ  ޤީޤ   އެ  އެކަށީެގންވާއި،  ޮގތަށް   ޤީޤ ތައް 

މެންބަރ  ޙަސަން  އްޒަތްތެރިއި ެގ  އިރާރ  ހ ޅަނގ  ދާހެންވޭ  ،ެގންއި ަވޑަށް އެދިްއވ މަފ ކ ރ ސަބަބ ތައް ސާ  ދާނ ކ ރިއަށް

ހ ށަހަޅ އްވާ ރިޕޯޓ   ނިންމިދިރާސާކޮށް    މަްއސަލަ  ފައިވާލަޠީފް  މިހެން   ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި    .ޮގތ ެގ  ރިޕޯޓ   މި 

ިމ  އެމް.އެ  ،ންވޭން ބޭނ ނަވާލަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަންލާއިއިދަންނަވަ މް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މި ޚިޔާނާތ ެގ މައްސަލައަކީ 

ދެއް. އަދި ހަމަެއއާެއކ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެސް  ޢ ޮގތ ަގއި ެވަވޑަިއެގންފައިވާ ވަ  ދެއްެގޢ ވަމައްސަލަ ބެލ މަށް ސަރ ކާރ ެގ  

ދިރާ ޢ ވަ ަމއްސަލަ  މި  ކޮމިޓީސާކ ރެްއވ މ ަގއި  ދެއް.  ކޮމިޓީއާިއ  އަޝި ޖ ޑީއެީއ   ؛ދެ  ބެހޭ ރީ  ޚިދ މަތްތަކާ  ސަލާމަތީ 

ހިމެނިވަޑައިެގ ދަންނަވަ ކޮމިޓީަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ނަންފ ޅ ތަްއ  މެންބަރ ންެގ  ދާއިރާެގ    ލާނަން.އިންނެވި  އ ތ ރ   ަގލޮޅ  

ހެންވޭރ  ، މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްތެރި  ިއއްޒަތްހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ، هللاމެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ ތެރި  އިްއޒަތް

ތ ޅާދޫ ، ނިޔާޒް  ޢަލީމެންބަރ   ތެރި  ިއއްޒަތްދާއިރާެގ    މާލޭހ ޅ ، ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރ ތެރި  އިްއޒަތްރާެގ  ދާއި  ޅަނގ ހ 

ޙ ސައިންރ   މެންބަތެރި  ިއއްޒަތްދާއިރާެގ   ދާއިރާެގ  ، ޙިސާން  ދެކ ނ   ޙ ސައިން  މެންބަރ   ތެރި  ިއއްޒަތްހެންވޭރ  

ދާއިރާެގ  ، ޝަހީމް އ ތ ރ   މ ޢިއްއިބަރ   މެންތެރި  ިއއްޒަތްހެންވޭރ   ދާއިރާެގ  ، ޒ ބްރާހީމް  ތެރި އިއްޒަތްހަނިމާދޫ 

މޫސާ ޢަމެންބަރ    ދާއިރާެގ  ، ރިޔާޟްهللا ޢަބްދ މެންބަރ   ތެރި  ިއްއޒަތްދާއިރާެގ    ތިމަރަފ ށީ، ބްދ ލްޣަފޫރ   ހ ޅ ދޫ 

ލަބީބްއިލްމެންބަރ   ތެރި  އިްއޒަތް ދާއިރާެގ  ،  ޔާސް  މ ޙަތެރި  އިްއޒަތްމީދޫ  ސިޔާމް  އަޙްމަދ    ތ. ، އްމަދ މެންބަރ  

ދާއިރާެގ   ޣައްމެންބަރ   ތެރި  އިްއޒަތްގ ރައިދޫ  މައ މޫންސާ މ ހައްމަދ   މެންބަރ  ތެރި  ިއއްޒަތްދާިއރާެގ    މަޑ އްވަރީ، ން 

ދާިއރާެގ  ، ފްއާދަމް ޝަރީ ބަރ  މެންތެރި  އިްއޒަތްދާިއރާެގ    ވިލިނިގލީ،  ޖްރާމޫސާ ސިމެންބަރ   ތެރި  އިްއޒަތްފޮނަދޫ 
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މެންބަރ  ތެރި  އިްއޒަތްވެލިދޫ ދާއިރާެގ  ، ރީރ ޙަސަން  މެންބަރ   ތެރި  ިއްއޒަތްދާއިރާެގ  ރި  މަތިވެ، ސަޢ ދ  ޙ ސައިން

ދާއިރާެގ    ،ޝަފީޤްهللا ދ ޢަބް  މަދ މ ޙައް ނި މެންބަރ   ތެރި  ިއްއޒަތްފޭދޫ  ދާއިރާެގ  ، ހާދ މ ޙައްމަދ   ކަނޑިތީމ  

، މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރިޟާތެރި  އިްއޒަތްގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ   ،ދ ލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދ މެންބަރ   ތެރި  އިްއޒަތް

  ޓ  ޮގތ ެގ ރިޕޯ  ސަލަ ދިރާސާކ ރިމައް  މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިންތެރި  ިއްއޒަތްކެންދޫ ދާއިރާެގ  

ކޮމިޓީން   ކޮމިދިރާސާކޮށް  ޖޮއިންޓް  ވަޑަ ނިންމ މ ަގއި  ރިޕޯޓ   ތް ަގއިޓީއަށް  މި  ިއްއތިފާޤ ން  ވަނީ މެންބަރ ންެގ   

މައްސަލަފާސްކޮ މި  މަޖިލީހަ  ،ށްފަ.  ލަޠީފްރައްޔިތ ންެގ  ޙަސަން  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ގ ޅިެގން    ހެޅ އްވ މާހ ށަ  ށް 

ގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރެްއވ ަމށް ޓަކައި މަޖިލީހ ެގ ރައީސް    އާއަދި މި މަްއސަލަ  .ވަނީ ފޮނ އްވާފައިޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަށް

ކަމާ ގ ޅ ންހ ރި މ އަްއސަސާތަކަށް ލިޔ ްއވާފަިއވޭ. ެއއީ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް  

ެގ އޮފީހަށް އަދި  ނެރަލ މިޝަނަށް ލިޔ ްއވާފަިއވޭ. ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެކޮރަޕްޝަން ކޮ-އަށް ލިޔ އްވާފައިވޭ. ެއންޓިރިކަވަރީ 

. އަދި ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން ވެސް ސާފ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ކަންކަން ސާފ ކ ރެްއވ މަށް ޓަކައި  ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތަށް

ލިޔެފަ މ އައްސަސާތަކަށް  އެމިދެންނެވި  ލިބިފައި   ، ޮގތ ންިއވާނެ.  ކޮމިޓީއަށް  ީމެގަމޢ ލޫމާތ   އަދި  ކޮމިޓީން އިވޭ.  ތ ރ ން 

ޓަކައިއިތ ރަ ސާފ ކ ރެްއވ މަށް  ކަންކަން  ކޮމިޓީ  ،ށް  ވެސް  ކޮިމޝަން  ކޮމިޓީއަށް    އާރިޔާސީ  ބައްދަލ ކ ރަްއވާފަިއވޭ. 

މަޢ  ރިޕޯލިބ ނ   މި  އަލީަގިއ  ކަަމކީލާފަިއވާނީއިއެކ ލަވަ   ޓ ލޫމާތ ެގ  ފާހަަގކ ރާ  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  އެންމެ   ،. 

ކަމަކީމ ހިންމ  މަޤާމ ތަ  ،  ބޭބޭފ ޅ ންދައ ލަތ ެގ  ތިއްބެވި  ކ ރިން  ބޭފ ޅ ންނާއި  ތިއްބެިވ  މިހާރ   މައްކ ަގއި  ިމ  ެގ  ޗަށް 

މަރ   އިލައިއެކ ލަވަ  ރިޕޯޓ  ެއކިއެކި  އެީއ  މަސައްކަތްޙަނިންމ މަށް.  ބަހާލައިެގން  .ސީެގ  މް.ޕީ.އާރ އެމް.އެ  ،ލާތަކަށް 

މަ ކ ރ މަސައްކަތް  ކޮމިޓީން  މިދެންނެވި  ނިންމަވަޖިލީހ ެގ  ރި  އި،މަށް  ވަނީ ފ ރަތަމަ  މި  ރިޕޯޓ   މި  ޮގތ ަގއި  ޕޯޓެއްެގ 

ދައ ލަތ ގެ އިއެކ ލަވަ ޮގތަށް  މިދެންނެިވ  ަވގ ތ   ލާފަ.  މި  ތިއްބެވިމަޤާމ ތަކ ަގިއ  ކ ރީަގިއ  އަދި  މީހ ންނާއި  ތިބި    ަގއި 

މަޢ ލޫމާތ  ދެއްވާފައިވާ    ލާފައި މި ވަނީ. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނ ންއިއެކ ލަވަ  ރިޕޯޓ މި  ޮގތ ން    ންކަމާ ގ ޅޭކަފ ޅ ންެގ  ބޭބޭ

ލިޔ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮމިޓީއަށް  އަދި  މ ައއްސަ ޮގތ ަގއި  މަޢ ނ   ދެއްސާތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ޮގތ ަގއި   ވާފައިވާލޫމާތ  

މަޢ ލޫމާތ ތައްކޮމިޓީ ދެްއވާނެ  މ އައްސަސާތަކ ން   އަށް  މިދެންނެވި  ކަމަށް  ކޮމިޝަނ ން  ރިޔާސީ  ހިއްސާކ ރައްވާނީ 

ެއޮގތ ންފާހަަގކ ރަްއވާފަ މަޢ ލޫމާތ  ހިއްސާކ   ، ިއވޭ.  މަޢ ލޫމާތ ، ބޭނ ންވި  ކޮމިޓީއަށް  .  ރެއްވީރިޔާސީ ކޮމިޝަނ ން މި 

އް އ ފ ލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނެތް ފަރާތްތައް މި  ވާއެ ޢ ދަ  ،ކަމަކީ  ފާހަަގކ ރައްވާ އެންމެ މ ހިންމ  އެއްރިޔާސީ ކޮމިޝަނ ން  

ާވއެްއ އ ފ ލ މ ެގ  ޢ އެީއ ދަ  ނ ވާނެ ކަމަށް. ވާފައިޓ ަގއި ހިމަނ އްހިއްސާކ ރެްއވި ލިސް   އާބޭފ ޅ ން ކޮމިޓީ  އެ  ،އި ލިސްޓ ަގ

ނ ވާނެ  ހިމަނ އްވާފައި  ފަރާތެއްެގ ނަމެއް ިމއިން ލިސްޓެއްަގއިފ ރ ޞަތ  އެްއވެސް ޮގތަކަށް ނެތް ފަރާތެއް، ެއއްވެސް  

ތ  ދެން  ކޮކަމަށް.  ފަރާތްތަކަކީ  ދެނެަގތ މަހ މަތ ކ ރެވޭ  ެގންގ ޅ އްިވ  ބައިތޯ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ކޮމިޓީ މިންަގނޑ ތަކެ ށް   އާއް 

މައްޗަށް މިންަގނޑ ތަކ ެގ  އެ  އަދި   ހިއްސާކ ރަްއވާފަިއވޭ.  ވަނީ.  މި  ބަޔާންކ ރައްވާފައި  ކަމަށް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 

ޒަ
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ތަރ ތީތަރ  ނަންތައް  ެގންގ ޅެތީބ ކ ރ މ ަގިއ،  މިޮގތަށް  ެވސް  މިންަގނޑ ތަކެއް    އެ  ،ކަމަށް  ފަިއވާބ ކ ރ މ ަގއި  ބޭފ ޅ ން 

ކ ރެޭވ  ފަިއވާނެ. ތ ހ މަތ މި ރިޕޯޓ ަގއި އެ ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއް އެކ ލެވިހިއްސާކ ރަްއވާފަިއވޭ.    އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ންގ ޅެެގ

ބަޔާންކ ރެ އެޮގތްތައް  ފާހަަގކ ރައްވާ   ްއވ މ ަގިއ  އެބަ  ބޭންކ   ،ބޭފ ޅ ން  މަޢ ލޫމާތ   ެއއީ  ލިބޭ    ، ސްޓޭޓްމަންޓަކ ން 

ފަރާތްތަކ ެގ ބަޔާންތަކ ން ލިބޭ އެ  ،  ކ ން ނޫނިއްޔާ ބަޔާންތަ  ،މަޢ ލޫމާތ ންޓަކ ން ލިބޭ  ނޫނިއްޔާ ބޭންކ ެގ އެހެން ޑޮކިއ މަ

ކަމަށް ިމ    ވާ މަޢ ލޫމާތ ެގ އަލީަގއި ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތްތަްއ ކަނޑައަޅާފައި، ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސްއިން ލިބޭލޫމާތާއިމަޢ 

ކަނޑައަޅާ  އެހެންވީމާ   ިއގައި. މައްސަލަ ފަރާތްތަްއ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  މިހާރ ،  އްސާކ ރަްއވާފަިއވާ  ހި  ޮގތްތަކާއި 

އަށް  ޮއތީ ބަޔާންކޮށްދީފަ. ކޮމިޓީ  މި  ލިސްޓ ތަކ ަގއި މިހިރަ ބޭފ ޅ ން މި ލިސްޓ ތަކަށް އައި ޮގތްތައް ވަރަށް ސާފ ކޮށް

 ދާ ނ ެގނެސް ސީ  ފިއްޔަކަށް ބަދަލެއް  ، ައކ ރަކަށްސްެވސް އ ނިއިތ ރ ކަމެއް ނ ެގނެލިބ ނ  ލިސްޓ  އަޅ ަގނޑ މެން އެއް

ތަްއަގނޑ  ކޮމިޝަނ ން  އަޅ ަގނޑ މެ  ޖައްސަވާފައިރިޔާސީ  ޮގތަށް  ެއޮގތ ދިން  ހިމަނާފަ.  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  ވާނީ    ،ންން 

މ ންދާ  ތަޙ ޤީޤ  ހިންެގދައ ލަތ ެގ މ އައްސަސާތަކ ަގިއ ކ ރީަގއި ތިބި ބޭފ ޅ ންނާއި މިހާރ  ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން  

ލިސްޓެ ވަ  ފަރާތްތައް ޮގތ ކި  ވާނީ  އްެގ  އެދިެގންަގއި  އެ   އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  ހިމަނާފަ.  ވާނީ  ޮގތ ަގިއ  ލިސްޓ ެގ 

  ތަށް ހަމަ އަކ ރަކަށް ފިއްޔަކަށް ބަދަލެއް ޮގ ހިއްސާކ ރި ލިސްޓ  ެވސް ހަމަ އެ އޮތް ޅ ަގނޑ ެމންނާކޮމިޝަނ ން ދެން އަ

ކޮނ ެގ ހިމަނާފަ.  ރިޕޯޓ ަގިއ  މި  ވަނީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ނެސް  ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއް  މިޓީެގ 

ލާނަން. )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އި ޅ ަގނޑ  ދަންނަވަެއ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަްއ ވެސް އަ.  ންލިއިަގއި އެކ ލަވަ ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ   ؛އޮތީ  ހ ށަހެޅ މެއްެގ ޮގތ ަގއި މި  ،ވަނަ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން   1އާދެ!  

ތ ެގ  ދައ ލަ  ،ަގއި ހިމަނާފައިވ2ާމި ރިޕޯޓ ެގ ޖަދ ވަލ     ،ކަމާއި ޚިޔާނާތ ެގ މައްސަލައިެގ ތަޙ ޤީޤ  ލަސްވެފައިާވކަާމއިވައް 

ަގނޑ ެގ  އޮނި ލަތ ެގންެގ ޮގތ ަގއި މަސަްއކަތްކޮށްފަިއވާ ނ ވަތަ މިހާރ  މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ފަރާތްތަކެްއެގ ދައ ޒަފ ވައް މ 

މަޢ ލޫ ނ ފޫތެރެއިން  އަދި  ލިބޭނެ  އޮންނާނެ  ފޯރ މ ެގ    ޒ މާތ   ވާތީފ ރ ޞަތ   ކަމަށް  މައް   ،ފަރާތްތަކެއް  ސަލަިއެގ  މި 

ެއސެޓް އޮން  ކޮމިޝަން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  އަވަސްކ ރ މަށް  ދެވަނަ ރިކަ   ތަޙ ޤީޤ   ދެންނެވ މަށް.  ވަރީަގއި 

ޮގތ ަގއި ހ އްޓ ވ މާއި  ،މާއިރިޝްވަތ  ދިނ  ؛ރެކޮމެންޑޭޝަނެްއެގ  ހިފ ން  ބޭނ ންކޮށްެގން ޒ ެގ ނ ފޫމަޤާމ   ،ރިޝްވަތ    

ޙ ޤީޤ ކ ރ މ ެގ އެންމެ ިއސް ހޯދަިއދިނ ން ހ އްޓ ވ މާއި، މިފަދަ ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތައް ތަ   ،އިދާ ހޯދ މާއި ފަނާޖާޒ 

މަސްއޫ  އަދާކ ރ މ ެގ  ެއއް ދައ ރެއް  އަދާކ ރަންޖެހޭ  އެންޓި  ލިއްޔަތ   ކޮކޮރަޕް-ފަރާތަކީ  މިފަދަ   ،ކަމާއި   މިޝަންޝަން 

އިންވެސްޓި  ތަޙ ޤީޤަޖޮއިންޓް  އެންޓިޭގޝަނެްއެގ  ވަސީލަތްތައް ރަކޮ-ށް  ފަންނީ  މ ވައްޒަފ ންނާއި  ކޮމިޝަންެގ  ޕްޝަން 

ފ ރިހަމަ އެން  އެންމެ  ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް  އިންތިޒާމ ތައް  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ކޮމިޝަންަގިއ  -ޓިޮގތ ަގއި  ކޮރަޕްޝަން 

ފެ ކަމަށް.  ދެންނެވ މަށް  ޮގތ ަގއި  3ންނަ  ހ ށަހެޅ މެއްެގ  ޚިޔާނާތ ެގ  ަވއްކަމާ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ؛ވަނަ  އި 

ޤ  ނިމިފައިވާ ފަރާތްތަކ ެގ އަތ ން އެ ފައިސާ ަގއި ފައިސާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން ިމހާތަނަށް ތަޙ ޤީއި މައްސަލަ
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ހޯ ކ ރިއަށްދ އަނބ ރާ  މަސަްއކަތް  ދައ    މ ެގ  ފެންނަ ެގންދިއ މަށް  ދެންނެވ މަށް  އިދާރާަގއި  ގ ޅ ންހ ރި  ކަމާ   ލަތ ެގ 

ބައެ މަސަްއކަ  ،ކަމަށާއި މަޖިލީހ ން  ޮގތް ރަްއޔިތ ންެގ  ކ ރިއަށްެގންދާ  ފެންނަ ކަމަށް.  ލަމ ންެގންދިތް  ނަ ވަ  4އ މަށް 

ޮގ ހ ށަހަޅަނީރެކޮމެންޑޭޝަނެްއެގ  މި  މައް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ؛ތ ަގިއ  ޚިޔާނާތ ެގ  ަގއި އިސަލަަވއްކަާމިއ 

ފަރާ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ ާމއިތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ަމއްސަލަތައް  ފަރާތްތަކާ  ،ތްތަކ ެގ  ހ ރިމެދ   އެ  އެޅެން  ަވގ ތަކ   އެ  މ ހި  ންމ   

ކ ެގ ތެރެއިން  ެއޮގތ ން ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން ދައ ލަތ ެގ މަޤާމ ތަ  ،ކަމަށާއި  ތައް އެޅ މަށް ފެންނަފިޔަވަޅ 

އެފަރާތްކ ރެވޭނެ  ވަކި ވަކިކ ރ  ތައް  މަޤާމ ން  ހ ރި  ަވގ ތަކ   ކަމަށް.    ފެންނަ  ތިބި  އިންތިޚާ  -5މަށް  މަޤާމ ތަކ ަގއި  ބީ 

ކ މަކ ން ހ ތައް މަޤާމ ން ވަކިކ ރެޭވނީ އެ ފަރާތެއް އަމިއްލައަށް އެ މަޤާމ ން އިސްތިޢ ފާދިނ މ ން ނޫނީ ޝަރ ޢީ  ފަރާތް

އޮން  ން  ލް ކޮމިޝަށް ޕްރެޒިޑެންޝަމަެގ ތަޙ ޤީޤ  އަވަސްކ ރ ކ ަގއި ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތްތައި މައްސަލަ  މި  ،ކަމަށް ވާތީ

އެންޑް   ކަމަށް.  ކޮރަޕްޝަން  ފެންނަ  ދެންނެވ މަށް  ރިކަވަރީަގއި  ހ ށަހެޅ މަކީ  6އެސެޓް  ޝަލް ފައިނޭން ؛ވަނަ 

 ށް ފެންނަޝަންތައް ހިންާގއިރ  ތަޙ ޤީޤީ އިދާރާތަކ ން ެއއް އ ސޫލެއް ެގންގ ޅ ަމކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމައ އިންސްޓިޓި

ދެންނެވ މަށް ލ މަށް ެއ އިދާރާތަކ ަގިއ  އިންާގނެ ހަރ ދަނާ އ ސޫލ ތައް އެކ ލަވަ އެފަދަ އިންވެސްޓިޭގޝަންތައް ހި  ،ކަމަށާއި

ކަމަށް.   ފަ  -7ފެންނަ  ިގނަވަމ ންދާކަން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކްރައިމްސް  ފައިނޭންޝަލް   ،ފާހަަގވާތީއިނޭންޝަލް 

މީވެސްޓިޭގޝަންސްެގއިން ދާއިރާއިން  ތަމ ރީނ ކ ރ   ފެންމަހ ން  އިސްކަންދިނ މަށް  ތަޙ ޤީ  ،ކަމަށާއި  ނަށް  ޤ ތައް މިފަދަ 

ޙ ޤީޤ ކ ރާ އިދާރާތައް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ެއފަދަ މައްސަލަތައް ތަ  ،ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީެގންާވ ވަސީލަތްތައް ފޯރ ކޮށްދީ

ކަމާ ދައ ލަތ ެގ  އެޅ ަމށް  ފިޔަވަޅ ތައް  ދެންނެވ މަށް  އަޅަންޖެހޭ  ިއދާރާތަކ ަގއި  ފަހ   ބެހޭ  އެންމެ  ކަމަށް.  ފެންނަ   

އް ތ ތަަގއި ތަޙ ޤީޤަށް ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫމާއިަވއްކަާމއި ޚިޔާނާތ ެގ މައްސަލަ   އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރ .ސީގެ  ؛ހ ށަހެޅ މެއްެގ ޮގތ ަގއި

ކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް  ާގނޫނ ަގއި ލާޒިމ   ،ށްދިނ މަށާއިވީ އެންމެ އަވަހަކށް ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކ ންނާއި ބޭންކ ތަކ ން ފޯރ ކޮ

ފަރާތްތަކ ޤީތަޙ  އެ  އެއްބާރ ލ ންދިނ މަށް  އިދާރާތަކަށް  ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ޤީ  ކަމަށް.  ފެންނަ  ދެންނެވ މަށް   ަގއި 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަންނަވަ  ފަހ ަގއި  ނިންމ ން  ޚިޔާނާތ ެގ ަވއް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގލާނަން.  އިކޮމިޓީެގ  ކަާމއި 

އި  އާމައްސަލަ ގ ޅ ންހ ރި  ކަމާ  ކޮމިޓީެގ  މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި   ދާރާތަކ ންގ ޅިެގން  ސިޓީތަކ ަގއިވާ   ،ހޯދާފައިވާ 

ކޮމިޓީަގ ރިކަވަރީން  އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން  އޮން  ކޮމިޝަން  ހިޕްރެޒިޑެންޝަލް  ކ ރައްވާފައިާވ ްއސާއި 

ކޮމިޓީމަޢ ލޫމާތ ތަކަށާ ސަބް  ކޮމިޓީެގ  ރިޢާޔަތްކޮށްއި  ރިޕޯޓަށް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ފާސްކޮށް  ރިޕޯޓ   ،ން    މޭ  12  މި 

ވީމާ، މި  ެގ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާޤ ން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ.  ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިޓީ   3ަގއި ބޭްއވި މި ކޮމިޓީެގ  2021

މި   ޮގތ ގެ ކޮމިޓީމައްސަލަ  ނިންމަވާފައިވާ  ދިރާސާކޮށް  ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވަ މައް  ން  މަޖިލީ  ިއ،ޗަށް  ށް  ހަ ރައްޔިތ ންެގ 

ޮގތެއް ފެނި މައް  ެގވަޑަިއަގންނަާވ  މި  ރިޕޯޓ މަތީން  މި  އެދި  ނިންމަވައިދެއްވ މަށް  މަޖިލީހަ  ސަލަ  ށް ރައްޔިތ ންެގ 

މައްސަލަ ދިރާސާކ ރަ   ތްރ ވެަވޑަިއަގވ ންތަކަށް ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން ހާޒިއްދަލ ން ބޭއްވި މި ކޮމިޓީެގ ބަހ ށަހަޅަން. މި 
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ހިއްސާކ ރި ލިސްޓ ތައް ެއ    ނެ. އަދި އެސެޓް ރިކަަވރީ ކޮމިޝަނ ން މި ކޮމިޓީއާނާފައިވާތަފ ސީލ  ވެސް ހިމަޮގތ ެގ  

 އީސް.  ށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަޮގތަށް ޖަދ ވަލ ތަކ ެގ ޮގތ ަގއި ހިމަނާފައިވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަ އޮތް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ސްކ ރ މަށް ެއދިވަޑައިަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި  ހ މި ކޮިމޓީ ރިޕޯޓަށް ބަ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް ބޮޑަށް  

އިންބަރ މެ ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ   އެދެން.  އެދިވަދަިއެގންދެްއވ ން  ފ ރ ޞަތަށް  ޙ ސައިން  މެންބަރ   ން ްއޒަތްތެރި 

 ޝަހީމް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހީމް ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަ ހެންވޭރ 

  ވަނަ މަޖިލީހ ެގ  19މި    ،މިއަދަކީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ހަޔާތ ަގއި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

އ  ދ ވަހެއް.  ހަޔާތ ަގއި  ދައްކަމ ންފާވެރި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ވާހަކައަ  އިންތިޚާބ ަގއި  ނަޒާހަ  ، އި  މަޖިލިސް  ތްތެރި މި 

ވާނެ ތަފާތ   މަޖިލީހަކަށް  މަޖިލީހ ން  އިްއޒަތްތެރި  މި  ރައްޔިތ ންެގ  ދަ  ކަމަށް.  ދިވެހި  ކަމަށް.  ޒާނާއިން  ޚަ އްކާނެ 

ެގ ތަފާތ   މި މަޖިލީހ   ،ހޭނެ ކަމަށް. މިއަދ  ލަހ ން ނަމަވެސްެގއްލިފަިއވާ ފަިއސާ ހޯދ މ ަގިއ މި މަޖިލިސް ފަހަތަށްނ ޖެ 

ެއތައް ަގޑިއިރެްއަގއި ކ ރި ބ ރަ މަސައްކަތ ން ައޅ ަގނޑ މެން   ،ގ ޅި   ބެހޭ ފަރާތްތަކާ  ކަމާމިޓީއެްއަގއި ސަރ ކާރ ެގ  ކޮ  3

މަސައްކަތް ހަލ ވިކ ރ މަށް ސަރ ކާރަށް ގޮވަ ، މިކަމ ަގިއ  ފައިވާ ދަތިތަކާއި ލާފަ. މިކަމ ަގއި ދިމާވެ އިމިއަދ  މި ވަނީ މި 

ކ  ވެސް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން މި ވަނީ  އެ  ރ ން ހ ރި ފިއްތ ންތަކާހ ރި ހ ރަސްތަކާއި، އެތެރެއާިއ ބޭ

އަ ނިންމާފަ.  ޮގތް  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ބޫލ ކ ރަނީ ަގޅ ަގނޑ   މިއަށް  ވެސް  ނަންފ ޅ ތަކަށް  ހ ރިހާ  ހ ރި  ލިސްޓ ަގއި   މ ޅި 

ެގ  ބަެއއް އިބާރާތްތައް އަޅ ަގނޑ   ދާޅ ވި ރިރ  ވިޅ އްިވއިރ ަގިއ މ ޤައްމި ހ ށަހެ  ،ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް. ެއއީ މީަގއިތިރާމ ހ އި

ހ ރި.   އެބަ  ކޮމިޓީއެއްގަ ހަނދާނ ަގއި  ހިމެނޭ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   މިއީ  ބެލިައދި  ވާތީ    ، އި  މައްސަލައަކަށް  ދިޔަ 

 މާތ ނޑ  ވެސް ބައެއް މަޢ ލޫައޅ ަގ  ، ޒިންމާއެއް މިކަމ ަގއި އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކި އަޅ ަގނޑ ެގ ވެސް ފަރ ދީ

ބައެ  ،ެއޮގތ ން  ސާފ ކ ރިން. ގ ޅާފައި  ޕަރސަނަލީ  ލިައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑަށް  ޝަކ ވާ އް  ހ ރި  ތ ން  ޮގ  ބެހޭ  އާބިފައި 

ދީފައި ހ ރިއިރ ަގިއ ލިސްޓ ަގިއ    ނަންތައް ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ ހެކިސ ވާލ ކ ރިން. ބަެއއް ކޮމިޝަންެގ އެންމެ އިސް ފަރާތާ

ސ ވާލ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ   ކީއްވެތޯ  ވިދާޅ ވީ އޮތީ  އ ނިކ ރަންޖެހޭ  ،.  ނަން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ފަރާތްތަކަކީ  ފަރާތްތަކެއް  ތި   

، ސަރ ކާރ ެގ އެތައް ވ ޒާރާެއއްެގ ބޭފ ޅ ން ކަމަށާއި   ނދެ އ ނިނ ކ ރެވޭނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ތިމަންނާ އެކަނި އި

 ޅ ވާ އަކަށް ެގންނަން ތިމަންނައަށް ދަތިފ ކަމަށާއި، އެ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ެއްއތަނަކަށް އެއް ަގޑި   މި ކޮމިޝަންަގއި ހިމެނޭ

ހަމަވާއެްއ  މީޓިން  ށްެއކަމަ  ،ކަމަށާއި ކޯރަމް  މީޓިންނ ބޭއްވި،  އެކަ  ނ ބޭްއވ މ ެގ ސަބަބ ން  ލިބ ނ އެއް  ހެކި   ށީެގންވާ 
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ވީނަަމވެސް މި  ،ކަމ ަގއި  މީޓި  ައޅ ަގނޑަށް  އެކަމަންއޮތީ  އ ނިކ ރެިވއޭ.  ނަން  ބައެްއ  ނ ބޭއްވ މ ެގ ސަބަބ ން   ކ  އެްއ 

ފޮނ ވީމާ   ކަމަށް މައްސަލަ ނިމެމ ން، ބެލެމ ންދާވަރ ން  ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން އިތ ރަށް އަދި މަޖިލީހަށް ވެސް ފޮނ ވާނެ

ނަންތައް   އެހެންވީމާއެ  ކަމަށް.  ފަރާތްތައ ނިެވެގންދާނެ  ހ ރިހާ  ހިމެނޭ  ލިސްޓ ަގިއ  މި  ކޮންމެހެން  އަޅ ަގނޑ   ކަކީ ، 

ަގބޫލ ކ ރަނީެއއް ވެސް ނޫން. އަދި އެހެން އަޅ ަގނޑ  ދެންނެީވއެއް ވެސް ނޫން.   ޚިޔާނާތްތެރިންެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގޏޑ 

މި މަޖިލީހ ން ކ ރި ރަނަގޅ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ    ެއއީ  ؛ން ފާސްކ ރީބަލައި ކޮމިޓީ މި މައްސަލަ މި މަޖިލީހ ން

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ދަން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ރިޔާސަ

ކޮމިޓީެގ    241ޅ މ ަގއި ކަންކ ރި އ ސޫލ ން  ނޑ މެން ތަވޭތ ވެދިޔަ ދެ ދ ވަހ  އަޅ ަގ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ބަ އަޅ ަގނޑ   އިސްކަންދޭސްހ މެންބަރ ންނަށް  ކޮމިޓީތ ސްގަ ން  ަގއި  މިހާރ ެވސް  އެއީ  ބައްދަލ ވ މ ަގއި   ެގކ ރަން. 

އެހެން ބަލައިލާނަންވީމާތިއްބެވީ.  ެއއެއް  އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ  ހ  ބަ  ،  ހަނިމާދޫ  އަރ ވަމ ންދާވަރަކ ން.  ފ ރ ޞަތ   ސްެގ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫ

ތީ ިގނަ އަދަދެއްެގ ފައިސާ ގެއްލި އެ މައްސަލަ ލަސްވަމ ންދާން  ޒާނާއިޚަ ދައ ލަތ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ިއންތިހާއަރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ   ތާރީޚ ެގ  ވ ން  ދިގ   މިދިޔަ  މި މައްސަލައަކީ. އެހެންނަމަވެސް،  ށް އޮތް މައްސަލައެްއ 

މައްސަލަ ިމ  ކަހައި ތެރޭަގއި  އެްއވެސް  ރައްޔިތ ންނަށް  ސާފ ކަމެއްަގިއ  ހި  ލަ  މައްސަލަ  ިމ  ،  ނަގމ ންދާތީނެތި 

ޮއެވެގން   ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  މައްސަރައްޔިތ ންެގ  މި  ކޮމިޝަނ ން އިލަކޮމިޓީން  ރިކަވަރީ  ެއސެޓް  ަގއި 

ހާމަކ ރިނެ އަޅ ަގނޑ މެން  ރިޕޯޓ   ހާމަކ ރަންޖެހ ނީ.  ރިޕޯޓ   އެއީ ރ ނ   ޝައްކ ކ   ކީން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަންޖެހޭ ދެން 

ކޮމި ރިކަަވރީ  އެސެޓް  ނޫން.  އައިކަމެއް  ރިޕޯޓ   ވާނީ    ޝަނ ން  ކޮމިޓީން  އަޮގތަށް  ހާމަކޮށްފަ.  ޅ ަގނޑ މެން ރިޕޯޓ  

މާލ ވާ ފަރާތްތައް އިންސާފ ެގ ފައިސާ އެއީ ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާ. މި ފައިސާއަށް އިހ   ގެ ދައ ލަތ   ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެަގ

ހާޒިރ ކ ރެ އިވޭ  ވެންޖެހޭނެ.  ކ ރިމައްޗަށް  ިގނައިން  ވަރަށް  ނޭނގެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތިަމންނާއަކަށް  ެއއީ    އޭއަޑެއް، 

ފައިސާ ހ ރި  ނަާގފައި  އެ  ވަަގށް  ޖަާގ  ބ ނ މ ެގ  އެހެން  ހަމަ    ކަމެއް.  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް.  އެބަ  ބޭފ ޅ ންނަށް 

ސ ވާލެއް ހަމަ  ދައ ލަތ ން    އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ން،  ރ ފަންސާސް  ކޮށްލަން  ފަރާތަކ ން  ހާހެއްހާ  ލިބޭ  މ ސާރައަށް  ފިޔާ 

ޚަރައަމިލި ފައިސާ  ކަމެއްތޯ  ެގންދަން  ދ ކ ރަމ ންނ ން  ވިސްނާލަންޖެހޭ  އެއީ  ޕޭޕަރ   ؟ހެދީމާ  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ 

މިލި ކަމެއްތޯއަކ ންފ ންޏަމ ން  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ހަމަ  އެއީ  ވިއްކަންހެދީމާ  ޑޮލަރ   ސ ވާލ އ ފައްދަން  ؟ނ ން  އަޅ ަގނޑ  
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ވަރަ ތަނަކަށް  ހަމަ  ަވކި  ދައ ލަތ ެގ  އެާއއެްއކޮށް  ހަމަ  އެބަ.  ބޮޑަށް  ނިކ މެެގން  ށް  ިމޮގތަށް  ފައިސާ  ވަންނަންޖެހޭ 

ނެތްތޯދިޔައި މިކަމ ަގއި  ޒިންމާއެްއ  ބޭންކ ެގ  ސެންޓްރަލް  ރާއްޖޭެގ  ހަމަ  ؟މާ  ސ ވާލ ކޮށްލަން.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  

ކޮބައި  އެާއއެްއކޮށް ބޭންކ    އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.މަ ސ ވާލ ކޮށްލަން،  އަޅ ަގނޑ  ހަ ؟ތޯއޮފް މޯލްޑިވްސްެގ ޒިންމާއަކީ 

ޖ މ ލަންވީމާއެހެ އޮތީ  ،  ދަންނަވަން  ދަންނަވަންޏާ  އަޅ ަގނޑ   ދައ ލަތ ެގ  ،ޮގތެްއަގިއ  ރާަވއިެގން  ތެރޭަގިއ    މިކަމަކީ 

ހިނަގ އެކަން  ހަމަ  އެއީ  ނޫން.  ކަމެއް  ޮއތް  މިއީކީ ޝައްކެއް  ޢަމަލެއް.  ޚިޔާނާތ ެގ  ބޮޑ   ޮގތް.  އިހިންާގފައިވާ  ދިޔަ 

ވަން ވެސް ނ ދަންނަ  ޑ އަޅ ަގނ   ،އެރ ން އެއީ   ކޮށްެގން ލިސްޓަށް ނަން  ޢާމަލާތެއް، މި ފަރާތްތަކާ މެދ  މ އެހެންވީމާ

ަގއި އެ  ެއ ކަމ   ޝަރީއަތްކ ރީމާ  ،ޙ ޤީޤ ކ ރީމާންނަކީ ކ ށްެވރިންނެކޭ. ތަރިހާ ބޭފ ޅ ހ ބަ  ފައި އެ ތި އަރާ  ންލިސްޓަށް ނަ

މި   ،ސްވަރ  ސާފ ވެެގންދާނެ. އެހެންނަމަވެއެކަމ ަގއި ޒިންމާ އ ފ ލަންޖެހޭ  ކ ައދި އެ މީހަ  ިއ،ވަރާ  މީހެއްެގ އިހ މާލ ވާ

ކ ރަން ކަމެއް.ކަމަކީ  އޮތް  ކަން  ޖެހިފައި  ިމ    މި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މަޖ ބޫރ ވާނެ  ވެސް  މަޖިލީހަށް  މި  ކ ރަން 

ން އެބަޖެހޭ. އައިލެންޑް އޭިވއޭޝަންެގ މައްސަލަ. ެއއަރ  ިއލަމެން ބަލަޑ އަޅ ަގނމަށް  ފަދަ ކަންކަޚ ަގއި މިޤައ މ ެގ ތާރީ

މައްސަލަ ވްސް މޯލްޑި ހަމަ  އެދިޔަ   ެގ  ނިމިދިޔައީ.  އެމް.އޭ  ޮގތަކަށް  މައްސަ.ސީ.އެލްއެާއއެްއކޮށް  ެއ  ެގ  ހަމަ  ވެސް  ލަ 

ހަމަ އެ ޒާތަށް ޮގސް ނިމ .ައއި.ޕީފާޑަކަށް ނިމިދިޔައީ. އެފް. ތެރި ރަީއސް.  ިއއްޒަތް  ،ނ  ކަމެއްޑީެގ މައްސަލަ ވެސް 

ތް މަްއސަލަެއއް.  ގޮއްސަ އޮނިމިރެގ ަމއްސަލައަކީ ވެސް ހަމަ ެއޮގތަށް  ޕޯެއއްކޮށް އެސް.ޓީ.އޯ މޯކަމް ސިންަގއެއާ  ހަމަ

މި ފައިސާ ހޯދަން    ،ވެޔިތ ންެގ ފައިސާ. މި ކަންކަމަށް އެއިރެއްަގއި އޮންނަ ސަރ ކާރ ން ިއހ މާލ ރައް  ،ެގއީ ދައ ލަތ މި

ޤައ މ ެގ  މަސައްކަތް މި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ފައިނާއިންޒާޚަކ ރަންޖެހޭނެ  ެގއްލިފައިވާ  އިހ މާލ ން   ،ސާ  ވެރިންެގ 

ޖަހާއިރ ަގއި  . ާގތްަގނޑަކަށް ައޅ ަގނޑ  ހިސާބ ޒަތްތެރި ރައީސްނަގ ނަ އަދަދ ތަކެއް އިއް ގި   ،އެއީ   ފަިއވާ ފައިސާެގއްލި

  ،އިފެނަކާ  ،އިމާއަކާދަޅަންޖެހޭ ހ ރިހާ ނަރ ވަރަކަށް ބިލިއަން ރ ފިޔާ ެގއްލިފަިއވޭ. މި ފައިސާައކީ މި ޤައ މ ަގއި އަދިހަ

ން އެހެރީ  މި ކަންކަ  ،ންނަަމވެސްފައިސާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެއަޅަންޖެހޭ އެއަރޕޯޓެއް ައޅާނެ    ހަދަންޖެހޭ މަަގކާ

ވައްކަންކ ރަ  ނ ވެނ ވެ.   ފެށ ނީއްސ ރެ  އިންތިހާއަށް  ދައ ލަތ ން  ެގންދާހ ރީ  އެޑައަޅ ަގނ ތީ.  މ ން  ވެސް  ނޭގ ށް 

ން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑ  ޓީމެއް ޮގސް  ކޮރަޕްޝަނ -ހަމެއް ހިފައިެގން ދިޔައިމާ، އެންޓިއ ޅޭ ކ އްޖަކ  ތެޔޮ  ެގެއއްަގއިއިންޖީނ 

އާދޭންކ ހ ށް  ޙ ޤީޤ ކޮތަ އެހެންނަމަވެސް  އެ   .  ހިނާގ.  ކަން  އެ  ކ ރޭ.  އެ    ،ކަން  ބޮޑެތި ހަމަ  މި  އ ސޫލ ން 

ފިމަލ ކ ރެވެޢަށް  ޚިޔާނާތްތަކަ ޙަޤީޤަތް އިއްޒަތްތެއެޅެޔަވަޅ ންޖެހޭނެ.  ެއއީ  ރި ރަީއސް. ދައ ލަތ ެގ ވެރިންނަށް  ންޖެހޭނެ. 

ލަތ ެގ ވެސް  ދައ ދަލާއި ފައިސާައކީ . ރައްޔިތ ންެގ މ ތްކޮށްދޭންމާޔަތިބެނީ ރައްޔިތ ންެގ ފަިއސާާއިއ ރައްޔިތ ންެގ މ ދާ ހި

ބޮޑެތި އަދަދ ން ަވއްކަންކޮށްެގން ދިޔައިމާ، ޭއެގ އާޚިރ ަގއި   ؛އަދަދ ތަކ ން  ،މ ދާ. އެ މ ދަލާއި ފައިސާއިން ވަްއކަންކޮށް

ލާ ދައްކައެ  އިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންނަށް  މި  ންޖެހެނީ  އެހެންވީމާ،  ރައީސް.  ބެލެންޖެހޭނެރި   މައްސަލަތަކަކީ 

މަ މި  އޮމައްސަލަތައް.  ޮގތެްއ  ެއއްެވސް  ނ ބެލޭނެ  ގާއިޑ ައޅ ަގނނިޒާމެްއ  .  ެވެގންނ ވާނެްއސަލަތައް  މ ކޮށްެގން  މެން 
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މިވެރިކަން ޙައްޤ ތަކާއި  ،ދަނީ  ކ ރަމ ން  ސަލާމަތާއި  ، ރައްޔިތ ންެގ  ކަންތައްތައް   ،ޤައ މީ  ބޭނ ންވާ  ޤައ މަށް 

ންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. މި ކަމ ަގއި ޝާމިލ ވާ  ދާީއކީ ނިމިއެ  ،ކައި. މި ކަން ނ ވެ، މި ކަން ނ ކ ރެވިހިމާޔަތްކ ރ މަށް ޓަ

ކ ރި  އިމެހައެން އިންސާފ ެގ  ެގއްލިފަފަރާތްތައް  ދައ ލަތ ން  އަދި  ހާޒިރ ކ ރެެވންޖެހޭނެ.  ހޯދ މައިމަްއޗަށް  ފައިސާ  ކީ  ާވ 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    މެންެގ ކ ރިމަތީަގއި އޮތް ސ ވާލެއް ނޫންޑ ނ ަގއަޅ   މެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއއީކީޑ އަޅ ަގނ 

 ވި ފ ރ ޞަތަށް. ދެއް  ކ ރިއްޔާވަރަށް ބޮޑަށް ޝ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޖާބިރ .هللا ރ  ޢަބްދ ތްތެރި މެންބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަކާށި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ  هللاބްދ ޢަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ޚިޔާލ   ޑ އަޅ ަގނ އިކީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދ ވަހެއް. ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރާމިއަދަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރި އިްއޒަތްތެ  ޚިޔާލ  އެްއޮގތޭ. މަރ ޙަބާ  ޑާއަޅ ަގނިމއަދ  ހާދަ    ، ދިމާވި. އެހެންނަމަވެސް ތިން ފަހަރ ދެ  ކ ރީަގއިތަފާތ   

ފައި ނާގމި ޤައ މ ަގއި ހިޖަރީމާ    އިވަރ ެގ ބޮޑެތި ވައްކަމާ ރާހިތަށް ވެސް ނާ  ޑ އަޅ ަގނ މާދޫ ދާއިރާެގ.  ހަނި  ،ބަރ މެން

އޮތީ އާ  ޑ އަޅ ަގނ.  މި  މާލިއްޔަތ   ޑ ައޅ ަގނ  !ހިނާގކޮށްލަމާ  ހަނދާނ ން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ހަނދާނ ން.  ެގ 

ފޮނ ވީ  ޑ އަޅ ަގނހ އްޓާ،    ޑ އަޅ ަގނކޮމިޓީަގއި   ހިސާބ ން  ޗިޓ   އެ  ހާޒިރ ކ ރަން.  އަދީބ   ޔޫރިން    ޑ އަޅ ަގނ 

އޭ ޖަލަށް.  ލީ  ބަހައްޓާފައި  ކިޔާ  ައދީބ   މައްސަލައެކޭ  ލާހ ވާކ ރ ަގއި  ނެތިެގން،  ރައްަވިއެގން  ކޯޓ ަގނޑެއް  ނެ 

ވި ލާރިއަކީ ދައ ލަތ ެގ  އްކ ރީމާ، އަދީބ  ދެރި ހަމައަތ ން ލާރި ހޯދައިެގން ކޯޓ  ަގންނަން ލާމީހ ން  ން މީސްމަތިބާޒާރ 

ންެގ ރައްޔިތ   ބަލަންޖެހޭ.އެޅިފައި ތިބި ބައެއް ކަަމށް  ދިއަށް ފަސްއެއީ ބ އް  ،ޔަކީބަލައިެގން ތިބި ބަ  ލާރި ނޫން ކަމަށް

މެންބަ ހައިސިމަޖިލީހ ެގ  ލަދ  ރެއްެގ  މިއަދަކީ  ދ އްޔަތ ން  ރައްޔިތ ަގންނަ  ރާއްޖޭެގ ން ވަހެއް.  މި  ފައިސާެއއް  ެއތައް  ެގ 

هللا ނަގައިެގން.  ބޮޑެތި މަހ ޖަނ ން އެ ތިބީ  ތިބި . އެ ބޭފ ޅ ން ލަދ ަގންނަޖެހޭނެ މިހާރ . ދައ ލަތ ން ސޮވްރިން  سبحان 

ރަށްރަށާއިދަ  ،ެގރެންޓީާއއި ބޮޑެތި  އަދީބަ  ،އ ލަތ ެގ  އެތާނަގއި  ބަހަްއޓާފައި  ރަށްނަާގ  ކާންދީެގން  ކޭކ   ށް 

ދެންމެ   ،ފިޔާެގ ވާހަކަައކީބިލިއަން ރ   10ކިޔާ   ހިންާގފަ. އެއޮތީ  މިއީ ޖަރީމާއެއް މި    ، ޯވޓަރެގ ޖަރީމާތަކާއި ޑަރއަން

  ޮގތް ަގބޫލ ކޮށްެގން   ވެސް އެ  ޑ ައޅ ަގނބިލިއަން ރ ފިޔާއޭ.    10ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވިދާޅ ވަނީ  

ތ ން ިމ  މ ން ރައްޔިަވަގށް ނެގ   ހިނ ހަމައިން އެްއޗެ؟ ލާރިއެއް ނޫން. ނެިގ މ ދާތައް ކޮބައިތޯހ ރީ. ނެިގ ލާރިއަކ ން   މި

ދ  ސަރ ކާރ ން  ޚ ންނަށް  މެޑ  އަޅ ަގނ؟ ކަރަންޓ  ބިލާއި ފެން ބިލ  ނ ދެއްކިފައޭ. ނޭނޭގތޯމި ތިބީ  ވެފައި  ންބޭނ   ،ތިބީ

މިތާނަގިއ     މ  ފޭރި ަގތީމާ ޤައ ކާ ނ ލާ، މިދޭންޖެހޭ ޙައްޤ  ފައިސާ ނ ލިބެިގން ކޯޓ ތަކ ަގއޭ މި ތިބީ. ޙައްޤ ން ކަމަ

ވާހަކަދައްކަންބާރަ ރައީސްޖެހިށް  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ވާ ބާ  ޑ އަޅ ަގނ  ،ދާނެ.  ފަހަރެއްަގއި  ރަށް  ހަކަދައްކައިެގން 
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ދޭތެޑާއަޅ ަގނ  ހިތްބަރ   ނ  ޑައަޅ ަގނވެދާނެތީ  ރޭަގއި  ކީއްކ ރަންތޯ  ކަށް  ވާހަކަދަްއކާކަށް.  ވެސް  ބާރަށް  ބާރަށް  ކެރޭނެ 

،  ަވގ ތަށްެމން އެބަޖެހޭ މި ލިސްޓ ަގއި ތިބި މީހ ން ވަގ ތ ންޑ އަޅ ަގނ؟ ނޫންތޯހެއް  ހިތާމަވެރި ދ ވަ ؟ންވީހަކަދަްއކަވާ

މަޤާމެއްަގއި  ސަރ ކާރ  އެްއވެސް  ދައ ލަތ ެގ  މިހާރ ންންޓ ާވންޑަރިޑަން  .ވާންންޓ ރިޑަންޑަ  ަގއިއަދި  މިހާރަށް    ޖެހޭނެ. 

މި މައްސަލަ   ،ދަންނަވަންޝ ކ ރ   ޑ އަޅ ަގނށް  ޔާއަރިއްސ ލްޖ މްހޫރާއްޖޭެގ ރައީ  ނެ.ވާންޖެހޭޑްބްރިގޭ   ވެސް ިއސްތިއ ފާ

ފިޔަަވޅ އަޅާ،  އިވަ ލަބައް އަޅ ްއވަމ ންންޖެހޭ  ރަީއސް.  ދާތީވެކ ރިއަށް    މަވެރި ހިތާ  ރަށްވަ  މިއީ  !ހިތްވަރ ކ ރަްއވާށޭ 

ަމއްޗަށްލިވަގ ތެކޭ. އަދި ބަ ޮގތ ން ބޮންޮގްއވަ  ފައި  ޮގްއވާ، މި މަޖިލީއި ފޮއެެވއްޓ މ ެގ  ިމ  ހ ެގ ރަީއސް ވެސް  ލައިފި. 

 ންކަމެއް ނޫން. ން މާފ ކ ރާނެ ކަމެޑ އަޅ ަގނކަމަކީ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ބް.ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަބީ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

  (ޕީ.އާރ .ސީއެމް.އެމް.)ޓީ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮތޯރިއެންޑް    ޓިންގ މޯލްޑިވްސް މާކެ.  ޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ޚިބޭނ ން ކޮރަޕްޝަނާިއ  ފަކޮށްެގން  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކަަމށް  ހިންާގފައިވާ  މަނ ވަތަ    ، ރާތްތައްޔާނާތް  އްސަލައިެގ  އެ 

 ޢީޝަރ   ،ޚިދ މަތްތަކާއިސަލާމަތީ  ަގއި ހިމެނޭ  ރާތްތަކ ެގ ތެރޭފާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ފަތެރެއިން މާލީ މަން

މ ައްއސަ  ،އި ދާއިރާަގއާ މަޖިލީހ ގައާއި   ،ސާތަކ ަގާއއިމިނިވަން  ޮގތ ަގއި   ،އަދި ރައްޔިތ ންެގ  ސްޓޭޓް    ،މިނިސްޓަރ ންެގ 

ޮގތ ަގއި މަސައްކަތް  ،މިނިސްޓަރ ންެގ  ކ ރީެގ  ފަކ ރައްާވފައިައދި  މަސައްކަތްމިހާރ   ،ތަކާއި ރާތްވާ  މ ން  ކ ރަްއވަވެސް 

،  އިހިސާބެއް ބަލަ ސްފަިއވާ   ތަޙ ޤީޤ  ޮގއީދަ ފަރާތްތަކ ެގ ޖިނާއެފަ  ،ްއވައި ޔާންކ ރަެގންދަވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް ބަ

ޮގތަށް ކ ރިއަށްނ ދާ  އެ  ؛އަދި އެ ތަޙ ޤީޤ  ައވަސް  ގ ޅޭ  ބ ސަބަކަށީެގންވާ  ންވާ  ކ ރަމަލ ޮގތ ން ޢަ  ސާފ ކޮށް އެ ކަމާ 

ކޮިމޓީ އެްއވެެގން އ ފައްދާފަިއާވ    ރީޝިއަކޮމިޓީއާއި ޖ ޑީ  241ޮގތ ން    ޮގތަކާ ބެހޭ  މެންނަށް ފެންނަޑ އަޅ ަގނ  ،ޮގތެއް 

ޮގތަށް ފާސްކ ރަން   ދި މި ރިޕޯޓ  މި އޮތްފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަ  ޑ އަޅ ަގނށް  ންޓް ކޮމިޓީން ނިންމި ރިޕޯޓަޖޮއި

ރައީސްއިްއޒަން.  ހ ށަހަޅަ  ޑ ައޅ ަގނވެސް   ރިޕޯޓ ަގއި  ؛ ތްތެރި  ހ ށަހަމި  މ ޤަްއރިރ   ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ޅ އްވަމ ން 

ހިމެނޭ ލިސްޓ ތަކ ެގ ؛ޅ ވި ވިދާ ޖަދ ވަލ ަގިއ  ހިމެނޭ،  ހިމަނާފައިވަނީ  މި  ެއ ލިސްޓ ތަްއ  ާވހަކަ.  ކޮމިޝަނ ން މި   އެ 

. މި ލިސްޓ ަގިއ ސްެގނެތ ރެއް ނ ސް އ ނިއިތަނަށް ފޮނ ވި ޮގތަށް ެއއްެވސް އަކ ރަކަށް ވެސް ފިއްޔަކަށް ވެސް ެއއްވެ

ށެއްަގއި ެވސް  މަދަނީ ކ ން. އަދި  ނޫ  ކެއްަގއި ސާބިތ ވެފައި ތިބި ފަރާތްތަ ކ ށ އީރާތްތަކަކީ އަދި ޖިނާހ ރިހާ ފަހިމެނޭ  

  ކަމެއް   3ކޮމިޝަނ ން ވަރަށް ސާފ ކޮށް ފާހަަގކޮށްދެއްވި    ، ވެސްއަދި އެހެންނަމަ  .ްއ ނޫންކެސާބިތ ވެފައި ތިބި ފަރާތްތަ

ސްޓޭޓްމަންޓ ން، ނޫނީ ބޭންކ    ރާތްތައް، ފަރާތަކީ އެ މީހ ންެގ ބޭންކ އި ލިސްޓ ަގއި ހިމެނޭ ފަީމަގ  ،ކަމަކީ  އޮތް. ެއއް
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 ންކަމާީގމިޝަނަށް ފެންނަން، ޔައ މެންޓަކ ން އެ މީހ ންެގ ނަން، އެ މީހ ންނަށް ކޮ، ނޫނީ ކޮންމެވެސް ޑޮކިސްލިޕަކ ން

އޮ ފެންނަން  ފަރާތެއް އެކީ  ދެވަވ   ކަމަށް  ތް  ކަމަކީ ން.  އެިވޑެންސަކ   ،ނަ  ފައިސާޑިޖިޓަލް  މީހ ންނަށް  އެ    ، ެއއްން 

ޔަ މީހ ންނަށް  އެ  ކަމަށް  ލިބ ނ   އެ  ،ވަރަށްންވާީގލާރިއެއް  މީހ ންނަށް  ކަންެއ  ލިބ ނ  ؛  މ ލާރިއެއް  މަލާތް ޢާކަމ ެގ 

ްއެގ ހެކޮންެމވެސް މީ  ،ކީކަމަ  ވަނަތިންމެނޭ ކަމަށް.  ަގއި ހިން ހ ރި ފަރާތް މި ލިސްޓ  ކަމަށް ފެންނަތްހިނާގފައި އޮ

މީ އެ  ލާރިއެއްބަޔާނ ން  އަތަށް  ފައިސާއެއް ހ ން  މިއިން  ކޮންމެވެސް   ، ،  ކަމަށް  ެގންޮގސްދިން  އެްއޗެއް  ކޮންމެވެސް 

ންޓ ަގއި ހިމެނޭ، މި ލިސްޓ ަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކީ އެ ކިއ މެ، މި ޑޮ ބ ނެފަިއ އޮތްކަން. އެހެންވީމާަގއި  މީހެއްެގ ބަޔާނެއް 

މި   ފަިއ،އަޅާަގރީތަކެއް ކަނޑަ ލިސްޓ ަގއި ހިމެނ މަށް ޓަކައި މާކްސްދޭނެ ކެޓަ  އަދި މި  ، ބޮޑަށް ބަލާފައިން ވަރަށްހ މީ

ތައް ިއން މި ލިސްޓަށް ނަންތެރެ މާކްސް ދޭ އ ސޫލ ން ބަލާފައި ޭއެގކްސްދީ، އެރިޕޯޓ ަގއި އެބައޮތް އެކި ޮގތްޮގތަށް މާ

ފަރާތްހިމެ އޮތް  މީކަން  ތައްނިފައި  ވައެ  ކޮމިޓީެގހ ން  ސަބް  ސާފ ކޮށް  މި   ރަށް  ކިޔައިދެްއވާފަިއވޭ.  ބައްދަލ ވ މ ަގއި 

ކ ރެވޭނެ ފަރާތްތައް އެބަހ ރި. މަދަނީ  ވާޢ  ދައީމިެގން ޖިނާތަޙ ޤީޤ  ނި  ؛އީފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން ޖިނާނޭ  ލިސްޓ ަގއި ހިމެ

ދަޢ ވާއެއް ސާބިތ ނ ވެދާނެ    ވެސް، މަދަނީ ވެސްއީޖިނާ  އި އެއްވެސް ކ ށެއްގަ ދި. އަކ ރެވޭނެ ފަރާތްތައް އެބަހ ރިޢ ވާދަ

ރަން. މި ލިސްޓ ަގއި  މެން ވެސް ަގބޫލ ކ ޑ އަޅ ަގނ ފަރާތްތައް ވެސް ހ ރެދާނެ ކަމަށް އެ މީހ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރޭ. އަދި  

ތެ ފަރާތްތަކ ެގ  ޖިނާހ ރި  ދަޢ ވާކ ރެއީރެއިން  ހ ރިވެ  ފަން  ޖިނާ  ައވަހަށް  ވީހާވެސް  ހިންަގ  އީރާތްތައް   އިތަޙ ޤީޤ  

ކޯޓ ން   ނޫންތޯ  މެއް. އެ މީހ ން ސާބިތ ވޭތޯކަ  ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ވާޢ ، ދައިޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނ ވަ  އި،ނިންމަ

ކާރ ެގ ރިޔާސީ  ެމންެގ މި ސަރ ޑ އަޅ ަގނމިއީ  ންޖެހޭނެ. މި މައްސަލަ އަވަސްކ ރަންޖެހޭނެ.  އަވަހަށް ނިންމަ  އިކަނޑައަޅަ 

މަޖިލީއަ  .ވަޢ ދެއް ެއހެންވީމާމެޑ އަޅ ަގނވެސް    ހ ންދި  ކަމެއް.  ވަޢ ދ ވެފަިއވާ  ވެސް  މިން  އަވަހަށް  ކަން   ، 

  ލިބިފައި އޮތިްއޔާ،   ކ ށެއް ނެތި މަދަނީ ފައިސާ  އީތީ މީެގ މަދަނީ ބައި. މީަގއި މީހަކަށް ޖިނާކ ރަންޖެހޭނެ. ދެން އޮ

 އަނބ ރާ ކޯޓ   ޏާނިންމަންޖެހޭ ބަޔަކ  އަތ ން ފައިސާ ލިބެންޖެހެން  ޢ ވާކޮށްޢ ވާކޮށް، މަދަނީ ބައި އަވަހަށް ދަދަނީ ދަމަ

ނ ޖެހޭ ންދޭ  އެ ފައިސާ އޭނަ  ައތ ން ފައިސާ ނ ނެިގ އޮތިްއޔާ  ެގނަަގންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނީ އޭނާފައިސާ  އެ  މެދ ވެރިކޮށް  

ކަމަށް  ކަމެ ނިންމަކޯޓ އް  ދެންއި  ތަކ ން  ތަޙ ޤީ  ސާބިތ ކ ރަންޖެހޭ.  މި  ތެރެިއން   ދެން  އިަގޤ އޮތީ  ފަރާތްތަކ ެގ  ހ ރި 

މި    އިހިންަގ  ތަޙ ޤީޤ  ބަިއވެރިވެފައި ކަމ ަގއި  މިއީ  އައޭނަ  ސާފ ކޮށް  ކަމެްއކަން  އޭނަ ނ ވާ  ނިންމަންޖެހޭ.  ވަހަށް 

އެހެންވީމާ ބަސާފ ވާންޖެހޭ.  މި  އަވަ އި،  ނިންމަން.ޑ ައޅ ަގނކ ރ މަށް  ސްތައް  ތަޙ ޤީޤ    މެން  މި  އެންމެ ހިން  އަދި  ާގ 

މ ައއްސަ  ންމ ހިމ  ޮގތ ަގިއ  އެއް  ާގނޫނ ތަކ ންހިމެނޭ  ސާެއއްެގ  ޭއ.ސީ.ސީަގިއ    ، ޤާނޫނ އަސާސީާއއި  އޭ.ސީ.ސީ. 

ބޮޑ  ރިސޯވީހާވެސް  އެ  ތަޓްކޭލޮ ސަސްތައް  މި  ކަމެއް ޞަޚާއް  ޙ ޤީޤަށްކ ރަންޖެހޭ  މި    އޭރ ން  ައވަހަށް  ކަދީެގން.  ން 

ަމޢ ލޫމާމި ކަމ . އަދި  ކ ރެވޭނީ  ޙ ޤީޤ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ތަ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކ ން  ައދި ކަމާ  އި،ތ  ބޭންކ ތަކ ންނާެގ 

ބަޔާން ނެގ މ ަގއި ވެސް މި ފަރާތްތަކ ން ވެސް ެއއްބާރ ލ ން ދީ،  ސް އަވަހަކަށް ފޯރ ކޮށްވީހާވެ   ލިޔެކިޔ ންތައް  ބެހޭކަމާ  
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ދޭންޖެހޭނެ.   އެބަހ ރިޑ އަޅ ަގނއަވަހަށް  ފާހަަގވެފައި  އ    ،މެންނަށް  ނަަގން  އެބަޔާންތައް  ނީެގ  ންފ ކ   ،ބ ނޭ  ބަޅ ނީމާ 

ޓެކްޓެކޭ. ބޯޑ  ރިޒޮލިއ ޝަނެއް ނ ލިބިެގންނޭ. ނ ަގއޭ. މިހާރ  ޑަިއރެކްޓް ކޮންންޓީނ ޭވ. ކަރަ   މެންބަރ ން ހަމައެއްބޯޑ 

، އެ ބަހަނާތައް  ންވީމާދަންމާ ސަބަބ ތަކެއް އެބަހ ރި. އެހެދިގ   ތިމީހ ން މީ  ،އ ޅެނީ. މި ކަހަލަ  ބައްދަލ ނ ވެެގންނޭ މި

 ޖެހޭނެ. ދެންން ކ ރަންކަ  ސް އެ އެ މީހަކ  ައވަހަށް ޮގ  ރިްއޔާ  ހ ނޭ މީހަކ ހާވެސް ައވަހަކަށް މީަގއި ހިމެވީއްކާ  ދަނ 

އްޔާ  މެއްަގިއ މިހާރ  ހ ރި މީހެއް ވި މި ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައިާވ މަޤާ  މެންގެ ޑ އަޅ ަގނ ؛ދައ ލަތ ެގ މަޤާމ ތަކ ަގއި އޮތީ  

ހަދަންވީކި އެން ؟ހިނެއްތޯ  މީހަކ   އިސްތިމެއެ  ޮގތަކީ  ރަނަގޅ   ފެނ ނ ޑ  އަޅ ަގނ ދިނ ން.  އ ފާ  ޓަރ  އޮޑި  ،މެންނަށް 

އަދި  ދެްއވިއިސްތިއ ފާ  ލްރަޖެނެ ބަ  ތަން.  ވެސް  އެހެންވީމާސަބަބ   ބޭފ ޅާ.  އެ  ރިވެ ޔާންކ ރެއްވި  ޑިމޮކްރެޓިކް  ތި  ، 

ރާއްޖެ  ؛ރާއްޖޭަގއި  އްއެ ސީމޮކްރަޑިމެން  ޑ އަޅ ަގނސް އެއީ.  ތަހ ޒީބީ މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާ އ ސޫލަކީ ވެ   ،އ ސޫލަކީ

ން.  ތި އ ސޫލ  ދައްކަރިވެ  ،ސާލ  މެން ޖެހޭ އެ މިޑ ައޅ ަގނ ކަންތައްތަކ ަގިއ ވެސް  ނައިރ  މިކަހަލަފައްކާވަމ ން އަން

މ ޖ ތަމަޑ އަޅ ަގނ  ތަހ ޒީބީ  ބަދަލ ވަމ ންދާއިރ މެން  ތިޑ އަޅ ަގނ  ،ޢަކަށް  ތެރޭަގއި  އެކަން މެންެގ  ވެސް  މީހ ން  ބި 

ޢަމަ  ޢަމަލ ކ ރަން  ނ ކޮށްފިްއޔާ ދެން،  ހޭ.  ވާންޖެ ފަރާތ ން  އެބައޮންނަ  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  އެބަޖެހޭ.   ބ ނޭ،  ލ ކ ރަން 

، އެ ކަންތަްއ ކ ރަންޖެހޭ. އެޅ މަށް. އެހެންީވމާައޅަންޖެހޭ ފަރާތ ން ފިޔަވަޅ  ފިޔަވަޅ  އަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއް ޮއތިއްޔާ، ފިޔަވަޅ  

ޮގތަށް ކ ރ ން،    ތްކޮށްެގން އެސައްކަމެން މަޑ އަޅ ަގނކަން ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކަށް    ޮގތ ަގއި މި، އެންމެ ރިވެތި  އެހެންވީމާ

މެން މި ޑ ައޅ ަގނ ،  އިށް ބަލަމި ހ ރިހާ ކަމަކަ  ،ކަމ ންހެންދެކެނީ. އެ  ޑ އަޅ ަގނއެއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމ ަގއި  

އެބަ  ވެސް  މަޖިލީހ ަގއި  އިއްޒަތްތެރި  މި  ކ ރަންޖެހޭ.  ބޮޑ  މެޑ އަޅ ަގނއަދި  ބި.  ތި  ކަން  ވަރަށް  ވެސް  ޕާޓީެގ  ންެގ 

މި ކ ރަން.  ވަޢ ދެއް  ގ ޅިެގންއެހެންވީކަން  ކަާމ  މި  ތިއްބެވި   ، މާ،  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ގ ޅިެގން  ފާސްވ މާ  ރިޕޯޓ    ؛މި 

ނޫން  ޑ އަޅ ަގނ  މަޖިލީހަކަށް  ބޭނ ން  ހަމައެކަނި  މަޤާމ ތަކ އިޝާރާތްކ ރަން  ތިބި  އިންތިޚާބ ވެފައި  ތިއްބެިވ  ަގވަނީ.  އި 

އެ ތިއްބެވި.  އެބަ  ވެސް  ވެހެންވީމާބޭފ ޅ ން  މީހ ންނަށް  އެ  ކޮމިޓީންޑ އަޅ ަގނސް  ،  ޮގތެއް،  ންޑ ރިކޮމެ  މެން  ކ ރާ 

ކ ރ މަކީ އެންމެ ރަނަގޅ   . ެއޮގތަށް ޢަމަލ އި އެބަވޭ ރިޕޯޓ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަމި  ކ ރާ ޮގތެްއ،ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ރިކޮމެންޑ 

ކަމާ މި ،  ނަގޅ ޢަމަލ ކ ރ ން ރަ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ަގއި ވެސް މީަގއި  ، ން، ޕާޓީތަކ ންދެކެން. ދެ  ޑ  ނއަޅ ަގޮގތް ކަމ ަގިއ  

ރަނަގޅ   ވިސްނާފަ ކައި  ކަމެއް  މ ހިންމ   ޢަމަލ ކ ރ މަކީ  މަގ ން   ޑ  ައޅ ަގނ މ ަގއި  ޮގތްތަކަށް  އެ  އަދި  ދެކެން. 

މި  ޓިކް އ ސޫލ ން ރާއްޖޭެގ މ ސްތަޤްބަލ ަގއި  ޑިމޮކްރެ  ރާއްޖޭަގއި  ، މި ރާއްޖެ ކ ރިއަރަމ ންދާއިރ   މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ

ޮގތް ރަނަގޅ   ޖީލ   ، ތަކެއް ކަމަށް  އޮތް  މިސާއަންނަން  ރަނަގޅ   ދެއްކިެގންޑ ައޅ ަގނއް  ލ ތަކެތަކަށް  ދާނެ މެންނަށް 

ހަމަ   ޑ ައޅ ަގނ ކަމ ަގއި   ރައީސްއެއާއެކީ  ފާހަަގކ ރަން.  ިއްއޒަތްތެރި  ބޭނ ން  ޑ އަޅ ަގނ    ދެ   ؛ވޭފާހަަގކޮށްލަން  މީެގ 

ނޫނ ެގ ދަށ ން  ޓް އެންރިޗްމެންޓް ާގނޫނ . އެ ާގކ ރެްއިވ އިލިސިގ އްޔާ ތަސްދީހޫރި ކ ރިން ރައީސ ލްޖ މްތާ ދ ވަސްހަފ 

ރ މ ެގ ކ ރިން ވެސް މީހަކަށް ނ ޙައްޤ   ކ ގ ތަސްދީއެ ާގނޫނ     ،ހ ރިއްޔާ  ނ ޙައްޤ  މ އްސަނދިކަމެއް ީމހަކަށް ލިބިފައި
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ަގިއ  ސަނދިކަން އެއީ ާގނޫނީ ކ ށެްއެގ ޮގތ  ލިބި ހ ރި މ އްއެ ލިބި  ،ވެއްޖެއްޔާ  ޚިލާފަށް  ާގނޫނާ  ސަނދިކަމެއް ލިބ ނީމ އް

އެހެންވީމާ ބަވޭއެ ފައި.  ސަބަބ ން  އޭެގ  މިހާރ ވެސް  މަ،  ލިބި  ބަޔަކަށް  ކ ށެއް. ންދާއެއް  އެއީ  ލިބެމ ންދަންޏާ  ފާއެއް 

ބާއެހެންވީމާ ވެސް  ާގނޫނ ން  މި  އެ  ރ ،  ވަރަށްކަ  ލިބިެގން  އެ  ން  އެބައޮތް.  ބަޔާންކޮށްދީފައި    މ ން، ކަހެންސާފ ކޮށް 

ތާީއދ ކ ރާ ވާހަކަ. ވަރަށް ބޮޑަށް    ޑ އަޅ ަގނމި ރިޕޯޓަށް    ، ކަކޮޅ  ނިންމާލަމ ން ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީވާހަ  ޑ އަޅ ަގނ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން.ތ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޙ ސައިން ޙިސާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ޅާދޫ

  އިންޓް ކޮމިޓީން ޖޮ  ،ފ ރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނ މީއެންމެ    ޑ  އަޅ ަގނޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި  ޑ އަޅ ަގނށް ވ ނ  ރިޕޯޓައެއްެގ ޮގތ ން މި ނެރެ ެގ ނަތީޖާކޮށްފައި އޮތް މަސަްއކަތ 

ބަލާނަ.އާރ .ސީ އެމް.އެމް.ޕީ؛ ރައީސް މައްސަލަ  ރިޔާސީޑ އަޅ ަގނ ކަމަށް    ންެގ  ވަޢ ދ ވިން  އިންތިޚާބ ަގއި.    މެން 

ކަމަށް   ބަލާނެ  މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަނ ެގ  ވަޢ ދ ވިމެޑ އަޅ ަގނއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ރައްޔިތ ން ން  މަޖިލީހ ެގ ން  ެގ 

. ވޯޓ ދިނީ، މި ވަޢ ދ ތަކ ެގ މައްޗަށް އިތ ބާރ ކޮށްމެންނަށް  ޑ  އަޅ ަގނޑ ކޮށް  އިންތިޚާބ ަގއި. ދިވެހި ރައްޔިތ ން ނ ކ މެ ބޮ

 އެ ވަޢ ދ   ،ންެގ ޒިންމާއެްއ ެއއީމެޑ އަޅ ަގނ  ، މެންެގ މަސްއޫލިއްޔަތެއްޑ ައޅ ަގނއަދ   ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި  ޑ އަޅ ަގނ 

ދިވެފ އް އާދެ!  ކަންބޮދ މަކީ.  ރަްއޔިތ ންެގ  އިހި  މައްސަލަެއއްކަން  ންތި ޑ ވ ން  އޮތް  މެން  ޑ އަޅ ަގނެއއީ   ؛މިއީހާއަށް 

ކަމެއް  އެކަ އޮތް  އޮޅިފައި  ެވސް  ކޮރަޕްޝަ.  ނޫންކަށް  ރާއްޖޭެގ   ދިޔައިޅަފަހަނަހައްދ   ންވައްކަމާއި  މި  ވަގ ތ ތަކެއް 

ފެނިމެންނަޑ އަޅ ަގނ  ންތާރީޚ  މިސާލަކީ ށް  އެއް  ބޮޑ   އެންމެ  ޭއެގ  ކޮރަޕްޝަނ ެގ  އެމް.އެމް.  ،ެގންދިޔަ.  ޕީ.އާރ .ސީެގ 

  ތަކެއް ނާޖާއިޒ  ފައިދާ  ،ޒ  ޮގތ ަގއި ޖާއިނާ  ހ ރި ލާރި  އ ލަތ ެގ މާލިްއޔާތަށް ވަންނަންދަ  ،ދ ވާލ  މާރޯ  ،މައްސަލަ. ފާޅ ަގއި

މެން ޑ އަޅ ަގނފެންނަމ ން ދިޔައީ.  ކ ރިމަތީން   އެންމެންެގ ލޯންމެޑ އަޅ ަގނހޯދައިދޭން ބޭނ ންކ ރަމ ންދިޔަ ތަން  ،  ހޯދަން

ތ ން  ހި  ޑ އަޅ ަގނއަދ   ބަލަން. މިއެ މަްއސަލަތައް    ،ވީމެން ވަޢ ދ ޑ ައޅ ަގނ ޑ ވެ އެ ވާހަކަ ދެއްކީ.  މާ މެދ  ކަންބޮކައެ

މިޑ އަޅ ަގނ  މަްއސަލަ  މެން  އެ  މަސައްކަތަކީ  ބަ ކ ރާ  ޝާމިލ ވާ  މައްސަލަތައެ  ،  ލައިތައް  ހޯދަރާތްތަފަކ ަގއި    އިއް 

ސާ އަނބ ރާ ދައ ލަތަށް ހޯދ ން.  ދައ ލަތަށް ެގއްލ ނ  ފައި   ، އެާއެއއްކޮށް  އ ން. އަދި ހަމަްއޗަށް ެގނައިންސާފ ެގ ކ ރިމަ

ކޮމި މަޓީއާދެ!  ބަލަކަތްތަ ސައްެގ  ރިޕޯޓ   ޮގތަށް  އޮތް  ރާވާފައި  އެމެޑ އަޅ ަގނ ލ މ ން  އިއް  ފ ރަތަމަ   ،ނޭގންނަށް 

ރި ދިރާސާތައް ކޮށްފައި މި އޮތީ.  ކ   ޮގތ ން  ޅޭކާ ގ ތަށްކަން މި ރިޕޯޓ ަގއި މިހިރަ ނަންތަތެއް ޮގލާެގ މަސައްކަޙަމަރ 

މަޤާ ދައ ލަތ ެގ  އަދި  މީހ ންނާއި  ތިބޭ  މަޤާމ ތަކ ަގއި  މީހ ންނަކީދައ ލަތ ެގ  ތިބޭ  އަދާކޮށްފައި  ކ ރީަގއި  އެ   ،މ ތައް 
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އެއް.  ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނަ ބަޒ  ފޯރ ސަސާތަކަށް ނ ފޫެއކި މ ައއް ޔަތ ން ދައ ލަތ ެގ ެއކިއިސިއް މީހ ންެގ މަޤާމ ެގ ހަ

މީހ  ހައިސިއްޔައެ  މަޤާމ ެގ  މީންެގ  އެ  މަޤާމ ތ ން ނ ވަތަ  ހަހ ން އަދާކޮށްފަިއވާ  މަޢ ލޫމާތ  ިއސިއްޔަތ ެގ  ެއކިެއކި  ން 

ޓަކަިއ  އެ ސަބަބަށް    .ދައ ލަތ ެގ އޮނިަގނޑ  ތެރެއަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮންނަ ބައެއް  ،ހޯދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ 

ދެންނެކޮމިޓީ މި  ކެޓެން  ސަ ވި  ޚާއްޞަ  މީހ ންނަށް  މަސައްކަތްކ ރަން    މާލ ކަމެއްަގރީެގ  މި  އާދެ!  ނިންމީދީެގން   .

ރައީސް އިްއޒަތްތެ އެންމެން؛ ރި  ބޭނ ންވަނީ    ައޅ ަގނޑ މެން  މައްސަލައަށް  ވެސް  ނިމ މެއް ޙަމި  އަންނަން  އްލެއް 

ލަތައް ސަޢަތަށް ހ ށަހެޅެން ހ ރި މައްޝަރީ  .ންއ ފ ލަފަރާތްތަކާ މެދ  ދަޢ ވާ  އ ފ ލޭތަޙ ޤީޤ ކޮށް ދަޢ ވާ  އިބަލަ.  ންނަންއަ

ހޯދޭ ހެކި ނ   ސާބިތ ކ ރ މ ެގ މިންަގނޑަށް  އީ މައްސަލަެއއް. އަދި ޝަރީޢަތަށް ހ ށަހެޅ މަށް ޖިނާ ޅަންޝަރީޢަތަށް ހ ށަހަ

އޭ ވެސް  މިމައްސަލަތަކ ަގއި  ތެރެއިކޮރަޕް  ނާއަށް  މައްމި  ،ންޝަންެގ  ނާޖާއިޒ   ތެރެއިން  މަންފާެއްއ    ސަލައިެގ 

ލިބިފައިއިފަ މި  ސާެއއް  ސާބިތ ވާ  ހ ރިއޮތްކަން  ހެކި  އަނބ ރާ  ،ނަމަ  ންވަރަށް  ފައިސާ  ހޯއެ  ދައ ލަތ ެގ    ދަން، 

ގެއްތ ލިއްޔަމާ ފަން  އަނލ ނ   ހޯދަންއިސާ  ދައ ލަތަށް  އިއްޒަތްތެބ ރާ  ރަީއސް.  ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ    ައޅ ަގނޑ ؛ ރި  ެގ 

  ތެރޭަގއި   ކ ެގތަ ހ ށަހެޅ ންތަވަ މެންޑޭޝަން ނ  ކޮރެ ަގއި  މެންެގ މި ރިޕޯޓ އަޅ ަގނޑ   ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ މީމ ން  ނިންމާލަ

ރައިމްސް ނ ވަތަ ަވއިޓް  ނޭންޝަލް ކްފައި  ން ރާއްޖޭަގއި. ޭއެގތެރެއިހ ރިކަން  އި އެބަކެއް ފާހަަގކޮށްފަމ ހިންމ  ކަންތައްތަ

މެން އަޅ ަގނޑ .  އޮތް  ޅ ކޮށްފަިއ އެބަޑ ވ ން ފާމެން ކަންބޮއަޅ ަގނޑ  މެދ     ވަރާމ ންދާ މިންރައިމްސް އިތ ރ ވަކް  ރކޮލަ

ރަނ މައްސަލަތަްއ  މި  ތަކަންބޮޑ ވޭ  ކެޕޭސިޓީެގޙ ޤީޤ ކ ރ މ ަގޅަށް  ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ކޭޕެބިލިޓީ    އިއާ   މެންެގ 

ގާއިމ   އިއައްސަސާތަކ ގަ މ  އިސްކަމެއްމެއަޅ ަގނޑ   .ނެތީމަކ ރެވިފައިރަނަގޅަށް  މައްސަލަތައްދީެގ  ން  މި    ން 

ކެޕޭތަޙ ޤީ އެބަ ޤ ކ ރ މ ެގ  ބިލްސިޓީ  ިމ ރެކޮއަޅ ަގނޑ ހިތ ން    އަޅ ަގނޑ  .  ކ ރަންޖެހޭޑ   ލީަގއި  ންެގ އަޝަޑޭމެންމެންެގ 

އިން ލޯ އެންފޯސްމެންޓް އެޖެންސީެގ  ެވސް ސަރ ކާރ ެގ ތެރެ ރ  އަދި މިހާރ ންދާއިކ ރެވެމ ށް ބަޖެޓ އަހަރަ  ދެން އަންނަ

 ރި މެންބަރ . އްޔާ ިއއްޒަތްތެ. ޝ ކ ރިނެއްޔަތ ކަން ދޭންޖެހޭރ  މިކަމަށް އަހައްމިދާއިވަމ ންމަސައްކަތްތައް ރާ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޠީފްން ލަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަ ރާެގ ޒަތްތެރި މެންބަރ . ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިއްޔާ ިއއްކ ރިޝ 

 

 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ  ޠީފްލަ ންމެންބަރ  ޙަސަ ރާެގހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއި

އިްއޒަތްތެ ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  ރަީއސް  ބޭފ ޅ ން  ބަހ ސް  މި؛ ރި  ހ ރިހާ  އެދިވަޑައިެގންނެވި  ކ ރަން 

ރި   ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރިއިްއޒަތްތެ  ،ހ ށަހަޅަން  އަޅ ަގނޑ ަވގ ތ  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ދެން މި ބަހ ސްެގ  ބަހ ސްކޮށް ނިމެން

.  ޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ވަޢ ދެއްރައް  .ސީެގ ޚިޔާނާތ ެގ ަމއްސަލަ ބެލ މަކީ އެީއ، ދިވެހިމް.ޕީ.އާރ އެމް.އެ؛ ރައީސް



1202 މޭ 91                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  4 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

18 

 

ސް އަދި ރާއްޖޭަގއި އޮތް އެހެން  ވެ  އަކ ންޖ މްހޫރީ ޕާޓީ  ،އަކ ން ވެސް . ެއއީކީ އަދާލަތ  ޕާޓީންއެމް.ޑީ.ޕީ  ،އެ ވަޢ ދ  ވީ

ތ ން އެދޭތީ ޔިދ  ފ އްދ މަށް ރައް. އެ ވަޢ ންވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީޢ ދ . ވަންދެއް ނޫ ވަޢ އެްއވެސް ސިޔާސީ ޕާޓިައކ ން ވީ

ޢ ދ  ފ އްދ މާއިެގން އ ޅެން އެބަޖެހޭ . އެ ސަރ ކާރ  އެ ވައޮންނަ ސަރ ކާރ ދެނީ އެ ވަޢ ދ  ފ އްދ މަށް  ފެއ ދޭ ވޯޓަކ ން  

ފަިއވާ މި ަމްއސަލައަކީ ިގނަ ދ ވަސްވެ،  އަކީވާ ވާހަކަ މި ދަންނަ  އަޅ ަގނޑ ؛ ރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެ ރައީސްރިއިްއޒަތްތެ

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް    ، ކ ޑަވ ން.ޕީއަށް ތާއީދ ބެލި އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން އެމް.ޑީމި މައްސަލަ ިގނަ ދ ވަސްވެ ނ .  މައްސަލަެއއް

ދާ    މިމ ން  ސަންކަން ކ ރަޕާއަރއެ ޕާޓީެގ ޗެ   އަޅ ަގނޑ ވެސް    ތ މަކީ ހަމަަގއިމ ނ ތަނަވަސްކަން އޮރައްޔިތ ންެގ ހިތް

 އޮންނަ   ހަވާލ ވެން ސަރ ކާރ  ހިންގ މާ  ދެން މި ޕާޓީނޭ  އްައޅ ަގނޑެ.  ންދެކޭނެ އ އްމީދެއް ނޫ  އަޅ ަގނޑ ޕާޓީއާ ދޭތެރޭ  

ހިނދ ކޮ މައްއެންމެ  މި  ެވސް  ނ ޅެއްަގއި  އަދިސަލަ  ސަބަބ ން  ސަބަބ ން  ބެލ މ ެގ  އޮތ މ ެގ  ދިވެހި   އްނެނ ބެލި 

މެންބަޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް  ރައްޔިތ ންެގ   ހިތްރ ެގ  ޕާޓީނ ންެގ  މި  އިތ ރ ތަނަވަސްކަން  އިއްޒަތްތެއަށް  ރައީސް ވ ން.  ؛ ރި 

ކޮމި ހ ށަހެމ ޤަ   އި،ޓީަގދެންމެ  އެ  ރިޕޯޓ އްރިރ   ފާހަޅ ްއވި  އެބަަގއި  މ ހިންމ ހ ރި    ަގކޮށްފައި  . ކަންކަން  ވަރަށް 

ހ ށަހަޅ އްވާފައި އެބަ ހ  ޭއެގހ ރި  ށަހެޅ ންތަކެއް ވެސް  ިގނަ ރަްއޔިއި ތެރެ.  އޮތް ދެ  ތ ންެގ ޝައ ޤ ވެރިކަން ވަރަށް  ން 

އަޅ ަގނޑަހެޅ މެހ ށަ ފާއް  ހ ށަހެހަަގކ ރެވޭ ށް  ެއއް  މަޤާ  ،މަކީ ޅ .  ފަރާތްތަކ ެގމ ތަކ ަގދައ ލަތ ެގ  ތިބި  ތެރެއިން   ިއ 

ފަރާ  ކ ރެވޭވަކިމ ން  މަޤާ ހ ރި  ފެންނަތައް ވަކިތްޮގތަށް  ހ ށަހެ  ކ ރ މަށް  ހ ށަހެތްއޮ  ،ޅ ންކަމަށް އެ    ޕޯޓ ަގއި ރި  .ޅ ން 

ން ރ ވަކިކ   އިކ ރ މާޔަންއްޢަ  ،އްޔަންކ ރާ ފަރާތްތަކަކީޢަތަކަށް  މ ޔާސީ މަޤާސި ؛ ތެރި ރައީސްތްޒަހ ށަހެޅ ން. އިއް  އޮތް

،  އްހެންއ ޓް ޕަވަރެ. އެބްޒޮލި އް ބާރެ އި ލިބިފައި އޮންނަަގޮގތ ބާރެްއެގ    ޓްއެބްޒޮލިއ  ،  ށް މ ޠ ލަޤ ކޮށްއްޔަންކ ރާ ފަރާތަޢަ

އެ ަވކި  އް މަފްހޫމަކީ  އެންމެ ބޮޑ  އެ   އޭގެ   ،ނީޔަންކ ރާ ފަރާތަށް އެ ބާރ  ލިބިދީފައި އެ އޮންނައްޢަ  މ ޠ ލަޤ  ބާރެއްހެން

ފަރާތަ އޭކ ރެވޭ  ދަށް  ސަބަބ ން  ވަކިވ މ ެގ  ކ ރ މ ެގނާ  އެއް ޖެ  މައްސަލައެއް   ، ޢ ވާެއްއ  ބާރެއް އްސ މ ެގ  ވެސް 

ރ މަށްފަހ  އްޔަންކ ޢަޤާމަކަށް މީހަކ  ސިޔާސީ މަ. ކެއްތައްޔަންކ ރާ މަޤާމ ޢަ ށް ތަކަކީ އެޮގތަމ . ސިޔާސީ މަޤާނ ދިނ ންލިބި

. ތެްއ ނޯންނާނެމ ެގ ފ ރ ޞަޔ ވޭ ފަރާތަށް ކޯޓަށް ދިއެ ވަކިކ ރެ   ،ނާ ަވކިކ ރ މ ންން އޭއްޔަންކ ރާ ފަރާތ ޢައެ މަޤާމަށް  

ން ނ ވަތަ  ފަރާތ ންކ ރާއްޔަޢަ ކަށް  . އަދި އެކަމައްސޭނެ މައްސަލައެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭނައަށް ޖެ؛ ރައީސްރި  އިްއޒަތްތެ

ިއ  މ ގަ އްޔަންކ ރ މާއި ަވކިކ ރ ޢަން  ތަކަށް މީހ ޔާސީ މަޤާމ  ސި . އެއީނ ޖެހޭވަކިކ ރާ ފަރާތ ން ސަބަބެއް ެވސް ދައްކާކަށް

ހަމަ އަލަކީއ ސޫ  ،ކީޔައޮންނަ  ހ ޤާނޫނ އަސާދި  .  ކަނޑަައޅާފައި  ވެސް  އި ސީން  މަފްހޫމަކީ.  ރައީސްއްޒަތްތެރި  ؛ ރި 

މައްމަފްހޫމަ  އެ  ،މ ންއެހެންކަ މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ ތަކ ެގ  އެކަމާ  ކޮމިޓީން  ބަލައި  ހ ށަހެޅ ން  ،ޗަށް  މި  ؛އެ  އެއީ 

ހ ށަހެ  4ރިޕޯޓ ެގ   އޮތް  އެ  ޮގތ ަގއި  ހ ށަހެޅ މެްއެގ  އެ  ވަނަ  ެއޮގތ ހ ށަހެޅ ޅ ން.  އަދި  ވަނީ.  ެއ  ހ ށަހަޅާފައި  ން ން 

މަޤާމ ގަ ސަރ ކާރ  ތިބިތަކ އި އެފަދަ  މީހ ން ވަކިކ ރަަގއި  ފެންނަ  ންޖެހޭ  ކަކަމަށް ރި   ކަމަށް    . ވަނީޅިފައި އެނޑަ ޕޯޓ ަގއި 

ރިޕޯދެވަ ކަމަކަށް  ހ ރިނަ  ހ ށަހެޅ ޓ ަގިއ  ޝަ   ރަްއޔިތ ންެގ  ތެރޭަގއި  އޮއ ންތަކ ެގ  އެއީ ޤ ވެރިކަން  ކަމެއް  ، ތް 
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މައިންތިޚާބ  ފަރާޤާމްތަކ ަގކ ރެވޭ  ތިބި  ޢަމަ  ތްތަކާިއ  ޮގދޭތެރޭ  އިލ ކ ރާނެ  ހ ށަހެޅ ން.  ރައީސްއްޒަތްތެތ ެގ  ؛ ރި 

ވެ  ،ިގވަޑައިަގންނަވާނެނއެ އަދި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ދަށ ން  ސް  އޭެގ  ެވސް   ާގނޫނ ތަކ ަގއި  ހ ރި  އ ފެދިފަިއ 

މަޤާމ ބ ޚާއިންތި އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  އެ  އޮންނަނީ  ތަކަށް  މި  ވަކިވ މަށް  ފަރާތްތައް  އިޖ ރާއަތްތަކެއްތާފާވާ  . ތ  

  . ަވކިވ ންމީހަކ  އަިމއްލައަށް މަޤާމ ން    އެ  ،ޮގތަކީ  އެއް  ؛އޮންނަ ޮގތަށް   އެ ފައިޅިޤާނޫނ އަސާސީަގއި ވެސް ކަނޑައެ

ޮގތަކީ  ދޭތެރޭަގ  ،ދެވަނަ  މީހަކާ  މަޤާމ ން ވަކިވާކ މެްއ ސާބިތ ހ ޢަތ ން   ޝަރީއިއެ  ެއއީ އެ    ކ މެއްހ މ ެގ  ނެކަވެެގން 

ޚާބ ވާ  އިންތިޮގތަކަށް    ނޫންން. އެވަކިވ މ ން  ށް އޭނާ އެ މަޤާޗަމ ެގ މައްންމ ވަންޏާ ޝަރީޢަތ ން އެ ނިންމާ ނި  މަށްކަ

މީހ މަޤާމ ތަކ ަގއި   އ ސޫލެއް  ތިބޭ  ވަކިކ ރެވޭ  އެހެންވީނޯވޭ ން  ކޮމިޓީން  .  ކޮމިފަހ މަށްމަޝްވަރާކ ރ މާ،  ޓީެގ   

އި އީ ައވަސް ަމއްސަލަތަކެއްެގ ޮގތ ަގއި ބަލައެ ފަރާތްތަކ ެގ މައްސަލަތައް އެ  ،އެ އޮތީ  ކަށް އަދި ހ ށަހެޅ މަކަށްނިންމ މަ

މައްސަލަ ފަރާއެ   އެ  ނިންމ ންތްތަކ ެގ  މައްސަލައާތައް  އެ  ނޫ  .  ނިންމ މ ން  ޮގތެއް  ފަރާތްތަޔާއްނިމެދ   އެ  ދެން  ކާ  

މި   ައޅ ަގނޑ ؛ ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެތީންނާއި ނޯއި ކަނޑައެޅިފަ ކ ަގނޫނ ތަޮގތްތަކެއް ާގހެން  އެދޭތެރޭ ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ  

  ޅ ންތަކަކީ ދިގ  . އެހެންނަމަވެސް، އެ ހ ށަހެހ ރިއް އެބަޅ ންތަކެވަރަށް ިގނަ ހ ށަހެދެންނެވި ދެ ހ ށަހެޅ މ ެގ އިތ ރ ން  

މަށް  ކަ  ށްށަހެޅ މަމި ދެ ހ   ހ ރީ   ވަގ ތ   މި  ކަން ވެސްޔިތ ންެގ ޝައ ޤ ވެރި ރައްއަދި  ،ކަށް ވެސް ވ މާެއކ ންތަކަހ ށަހެޅ 

ހ ށަހެޅ މ  ސީލ ތަފ   އަޅ ަގނޑ ަގއި  އެކީ   އާވާތީ ދެ  މި  ދެންނެ ކޮށް  ވާހަކަ  މައްސަލައިަގއިވީެގ  މި  ވަގ ތ     .  ކޮމިޓީން 

ަމއްސަްއކަތަކީ ކ ރި  ކޮމިޝަނ ންަގއިޙަޤީޤަތ   ،ހޭދަކޮށްެގން  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  ކޮ ؛  ރިކަވަރީ  އަދި  މިޝަނާެއސެޓް  އި 

ސަރވިސް ޕޮލިސް  އެންޓިއަދި  ، ާއއިމޯލްޑިވްސް  ޖޮއިންޓް  -  ހިންިގ  އެކ ަގއި  ކޮމިޝަނާ  ކޮރަޕްޝަން 

ނަތީއިންވެސް އެޓިޭގޝަނެއްެގ  އަދި  ޮގތ ަގއި  މަޢ ލޫމާތ   އިންޖާެގ  ޮގތ ަގލިބ ނ   ފޮެގ  މަޖިލީހަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ނ ވި އި 

  އި ަގނާ އެކީ ންެގ ބޭފ ޅ ންއެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮިމޝަ،  އިޝަންެގ ބޭފ ޅ ންނާއެ ކޮމިއަދި    ، ލިޔ ންތައް ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ 

ރަސްމީމެއަޅ ަގނޑ  ކޮ ކޮން  ބައްދަލ ކ ރ މަށްފަށް  ބޭފ ޅ ން  ،ހ މިޓީން  މަޢ   އެ  މައްލޫމާދެއްވި  މެން އަޅ ަގނޑ ޗަށް  ތ ެގ 

މި ދެންނެވި ޮގތަށް    ، އެ ވަނީއެ ހ ށަހެޅ ންތައް ހ ށަހަޅާފައިަގއި  ޓ ރިޕޯމިޓީެގ  ކޮ  . މިންތަކެއްއިވާ ހ ށަހެޅ ހ ށަހަޅާފަ

މަޢ ލޫމާތ   މެންނަށްއަޅ ަގނޑ  ވަރަށްއިއަލީގަ ެގ  ލިބ ނ   ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  ވަރަށް  ވާހަކަ  ލިސްޓ ެގ  ެއ  ދެން  ިގނަ    . 

ެއ ބޭފ ޅ ން  ،ންޝަނ ޓް ރިކަަވރީ ކޮމިޓަކީ އެސެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ލިސްދައްކަވާ އެކި ތަންތަނ ގައި ތްޮގތަށް އެބަޮގ

ލިސްޓ   ލިސްޓ . އެ  ފައި އޮތް  އެކ ަގއި ތައްޔާރ ކޮށް  އާމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  އިޝަން ކޮމިޝަނާ ކޮރަޕް-އެންޓި

ދައިން އަކ ރަކަށް ފަ  ޒަތްތެރި މ ޤައްރިރ  ެއ ވިދާޅ ވިދެންމެ އިއްން،  އިއެ  ވީމާށް ފޮނ މަޖިލީހަ  ތ ންެގތަށް ރައްޔިޮގ  އޮތް

ކޮ ބަދަލ ފިއްޔަކަށް  ލިސްޓ    ،ނ ެގނެސްމިޓީން  އަގަ ހަމައެކަނި  ފަރާތްތަކ ެގ  ހިމެނޭ  ހާމަނ ކ ރ މ ެގ   އި.ޑީއި  ކާޑ ތައް 

ެއ    އަޅ ަގނޑ .  ވާ ލިސްޓެއް ހިމަނާފައިމެން ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ،ފޮރ ވ މަށްފަހ    ކާޑ ތައްޑީ .އިެއ އަ ޮގތ ން  

ހ ށަހެަގރިޕޯޓ  ޢަމަލ ކ ޅ ންތަިއވާ  ހ ރި  ،މަށްރ ކަށް  އިލްމިއަދ  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  އަދި އެީއ    ،ތިމާސްކޮށްހާ 
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ކިން އަދި ވަ  ،ތ ޙަލަޞްއެކީަގއި މި ަވގ ތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީލެގ މައެއާ   ހަމަ  ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  ޮގތް  މެން އެދޭއަޅ ަގނޑ 

ދެްއވި   އީސްރި ރަްއޒަތްތެޔާ އި. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް ކ ރަންޖެހޭ ަވގ ތ ލަޙަތ  އިސްޞްމަ  ށް ރައްޔިތ ންެގޚާއްޞަކޮ

 .ފ ރ ޞަތަށް

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މެންބަރ  ރިޒަތްތެދާިއރާެގ ިއއް   ޅ މާލޭހ  ؛ކަށް އިތ ރ  އަޅ ަގނޑަރި މެންބަރ . ބަހ ސް ލިސްޓ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 .ލީ ނިޔާޒްޢަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒްޅ މާލެ ދާއިރާެގ ހ 

ެގން ނ ންކޮށްބޭލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން   ޕަބްޑްޓިންގ އެންްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މޯލްޑިވްސް މާކެޔާ އިރިއްޝ ކ 

މަންފާ  ލީ  ސަލައިެގ ތެރެއިން މާމައްއް ނ ވަތަ އެ  ތްތަރެވޭ ފަރާހ މަތ ކ ކަމަށް ތ   ޝަނާއި ޚިޔާނާތް ހިންާގފައިވާކޮރަޕް

މިނިވަން    ،އި ޢީ ދާއިރާަގއާޝަރ   ،ޚިދ މަތްތަކ ގައާއި ސަލާމަތީ  އި  ށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރޭގަ ކަމަ  ލިބިފައިވާ

މަޖިލީހ ަގރަްއޔިތ   ،އްސަސާތަކ ަގއާއި މ އަ ޮގތ ަގއާމިނި  ،އާއި ންެގ  ޮގތ ަގ  ،އި ސްޓަރ ންެގ  މިނިސްޓަރ ންެގ  ިއ  ސްޓޭޓް 

ަމސަތްތަކާފަރާށްފައިާވ  މަސަްއކަތްކޮރީަގއި  ކ  މިހާރ ެވސް  ހިމެނޭކ އްކަތްއި  ފަރާތްތަްއ  ށް  ޔާންކޮބަކަމަށް    ރަމ ންދާ 

  ނ ދާ ސަބަބ ރިއަށްކ ޮގތަށް    ެގންވާއި އެ ތަޙ ޤީޤ ތައް އެކަށީ ސާބާ ކ ެގ ޖިނާއީ ތަޙ ޤީޤ  ޮގސްފަިއވާ ހިތައެފަދަ ފަރާތް

އެދި ދާއިރާ  ،ސާފ ކ ރ މަށް  ހ ޅަނގ   އިްއޒަތްތެހެންވޭރ   ލަރިެގ  ޙަސަން  މެންބަރ   މައްސަލަ ހ ށަހެޠީފް    ޅ އްވި 

މެންބަރެއް  ކޮމިޓީ ކ ރި  ދިރާސާ ވެސްައޅ ަގނޑަެގ  ކޮމިޓީ  . ކީ  ފާސްކ ރިެއ  ޖޮ  ަގއި  ައދި  ބޮޑ  އިޮގތަށް  ކޮމިޓީެގ    ންޓް 

ފާސްކ ރި ވެސް  ފާސްކ ރ މަށް    ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓ   މި  ތާއީދ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ ޮގތަށް  އިއްޒަވެސް  ރައީ ރިތްތެ.  ؛ ސް 

ކޮމިޓީއަޅ ަގނޑ  އެންމެމެން  ކ ރި  މަސައްކަތަކީން  އެއް  ބޮޑ   ދެންނެވި  އަޅ ަގނޑ ،    މެންބަރ     އިްއޒަތްތެރި  މި 

ން  ޮގތ   މެން މި ޚިޔާނާތާ ގ ޅޭައޅ ަގނޑ .  ހޭ އިދާރާތަކ ން ސާފ ކ ރ ންބެ  ޅ އްވި ހ ށަހެޅ މ ަގއި ހ ރި ކަންކަން ކަމާހ ށަހެ

.  ނ ވާނެ  އް ވެސްސްޓަކަށް އ ނިއިތ ރެއް ވެސް ެގނެސްފައެ . އެްއވެސް ލިނެވެސް ލިސްޓެއް ތަްއޔާރ ކޮށްފައެއް ނ ވާއެއް 

މަ މި  ނ ވަތަ  ލިސްޓަކީ  ާގތްަގނޑަކަށް  ޢ ލޫމި  މިދިޔަ  އެކި ތެރޭަގ  ދ ވަހ ގެ އަހަރ   3މާތ ތަކަކީ  ދައ ލަތ ެގ  އެކި  އި 

އެއަމ  ހ އްސަސާތަކ ން  ޮގސްފައި  މަޢ ލޫމާތ ތަކެއްްއކ ރަމ ން  ލިސްޓ ތަ ރި  އެނިގވަޑައިަގ،  ދޮޅ    ،ންނަވާނެކެއް.    މީެގ 

ތްަގނޑަކަށް  ާގ،  ނަމަވެސް  ރވިސްިއން ވެސް ނަންތައް ހާމަނ ކ ރި ވްސް ޕޮލިސް ސަމޯލްޑި  ،ންކ ރި  އަހަރެއްހާ ދ ވަސް

ެއޮގތ ންދީފަންނާ ހިސާބަށް ވަނީ ެގނެސްމި އަދަދ ތައް ރައްޔިތ  ރައްޔިތ ންެގ    ،ކަމާއިރ ން ތިބިއޭރ ވެސް ފަނޑިޔާ  ،. 

ތިބިމަޖި މެންބަރ ން  ތިބިކަ  އި،ކަމާ ލީހ ެގ  މީހ ން  ތިބި  މަޤާމ ތަކ ަގއި  ކ ސަރ ކާރ ެގ އިސް  ދޮޅ  އަހަރ   މީެގ  ރިން ން 
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ެއކަ  ސްވެ ައއިއިރ ަގއި ވެސްއަދާ ހިއޮތް މި  މަްއޗަށް އެބަ   އެތައް ބަެއއްެގހ މަތ  ތ މ ެގއެނޭގ.  ދި މި އަ  ،ސާބަށް 

ށް ނިންމި  ރ މަކ މަހާ  މެން މި ލިސްޓ ޅ ަގނޑ އަ؛  ރައީސްރިްއޒަތްތެ ސް. އިަގއި ވެށް އަިއއިރ ލިސްޓ  ހާމަކ ރ މާ ހިސާބަ

ެއކ     ތައް އެޓޭޗްކ ރ މާމި ލިސްޓ ޓ ަގއި  . އަދި މި ރިޕޯހ ރި   އެބަަގއިމި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ތަކެއް  އެތައް ބަިއވަރ  ސަބަބ 

ަގބޫައޅ ަގނޑ ވެސް   ޙަޤީޤަތްމެން  އެބަހ ތަކެލ ކ ރި  ރައީސް   .ރިއް   -3.9  ،ށްލާނަންފާހަަގކޮ  އަޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި 

ތ ކ ރެޭވ  ކަމަށް ތ ހ މަ  ފާ ލިބިފައިވާކަމަށް ނ ވަތަ މަން  ބަިއވެރިވެފަިއވާ  ަގއިޚިޔާނާތ   ވަްއކަާމއި  އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ.އެމް

އިނ ާވ  ޗަށް ކ ރެވިފަ  ދަޢ ވާއެއް އެ މީހެއްެގ ަމއްނާީއ ނ ަވތަ މަދަނީޅިެގން ޖިގ    އި އެ މަްއސަލައާގަ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރޭ

ހިމެނޭކަންފަރާ ލި  ކޮމިޓީން  އަދި  ،އިފާހަަގކ ރާކަމާ  ތްތައް  މައްސްޓ ގައިހާމަކ ރާ  ފަރާތްތަކ ެގ  ހިމެނޭ  ފަހ ން   ޗަށް 

ހެއްެގ  ވެސް އެ މީ  ކޮންމެ މީހަކީ  ،އި ެވސް ކޮމިޓީން ަގބޫލ ކ ރާކަމާރ ޞަތ  އޮތްކަން  ސް ނިންމ މ ެގ ފ ވާކ ރ މަށް ވެޢ ދަ

ށް  ކަމަ  ވާ މީހެއްޤ  ލިބިެގންަގއި ބެލ މ ެގ ޙައްކަމ   ހެއް މީމީހަކީ ކ ށެއް ނެތް   ދަކ  އެހާ ހިނނ ވާތ މައްޗަށް ކ ށެއް ސާބި

ހިނދ  ަގބޫލ ކ ރާ  ިގ  ،ކޮމިޓިން  މައްސަލައަކީ  އަމި  މަްއސަލައަނަ  ވެފައިވާ  މި   ،ވެފައި   ކަށްހަރ ތަކެއް  އަދި 

ބައިވެރި މައްސަލަިއގައި މަން  ނ ވަތަ  ލިބިފައިވާ ވ މަށް  ތ ހ   ފާ  ތިބިކަމަށް  ބަެއއް  އެތައް  ކަމާ ކަމަށް    މަތ ކ ރެވޭ 

ކ   ވ މާއެ  ލަޙަތ  ބޮޑ  މައްސަލައަކަށްޞްމަލައަކީ އާންމ   މި މަްއސަ  ،ކ ން ފާހަަގކޮށްފައިވާތީޤީ އިދާރާތަގ ޅ ންހ ރި ތަޙ ޤީ

ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް    ލަޙަތ  ބޮޑ  ޮގތްޞް އެންމެ މަގ މަކީ މ ވަްއޒަފ ން ެއނކ ރެވޭ ދައ ލަތ ެގމި މައްސަލައިަގއި ތ ހ މަތ 

ސަލައިަގއި ދެން  މައްމި  ،ންމީނިމެން  އަޅ ަގނޑ ފަހ   އަށް. އެ ންމ މަކީނި  މެން ނިންމިޅ ަގނޑ އަ   . އެއީންަގބޫލ ކ ރެވ 

ޝަންތަކ ެގ  ޑޭންމެ. ޭއެގތެރޭަގިއ ހ ރި ރެކޮތޯތަކަކީ ކޮބައިޝަންމެންޑޭމިޓީން ދޭނެ ރެކޮމެން ކޮއަޅ ަގނޑ ދިއ މަށް  ށްކ ރިއަ

ބޭފ  ިގނަ  ވަރަށް  ދެންމެ  ފާވާހަކަ  ަގބޫލ ކ ރަން   އަޅ ަގނޑ .  ފިއިހަަގކ ރަްއވަ ޅ ން  ރެކޮ  ،ވެސް  ޑޭޝަންތައް މެންެއ 

ހ ރ  ޚާއްޞަކޮ.  އްކަންކަމެ  މ ހިންމ   މަކީއެޮގތަށް  ރާއަދި  އިތ ރ ވަމ ންދާތީށް  ކްރައިމް  ފައިނޭންޝަލް  ެއ    ،އްޖޭަގއި 

ތަމްރީންކ ދާއި މީހ ން  ރެކޮރާއިން  ދީފައިވާ  ވެމެރ މަށް  ވަގ   މ ހިންމ   ސްންޑޭޝަނަކީ  މި  އެއީ    ރާއްޖޭަގއި   ތ ކަމެއް. 

އ ޅޭ  ހިނަގ މި  މައްސަލައިެގން  އެއް  ބޮޑ   މަްއސަލައާރައީ  ،ވާކަމަށް  އެންމެ  ނަޝީދ ެގ  ފައިނޭ  ސް  ޝަލް ންވެސް 

އޮތްކަން  އިންވެސްޓިޭގޓް   ކްރައިމް ގ ޅ ން  މައްސަލައާ  ތަޙ ޤީޤ     އެބަނަށް  މެންއަޅ ަގނޑ ކ ރ މ ެގ  އެކަމ ެގ  އެނޭގ. 

މާ، ވީރިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ޝައްކ . އެހެންަގއި ހ  ތެރޭމެންެގައޅ ަގނޑ ކަން  ޤާބިލ   ، އެކަމ ެގންނަމަވެސްހިންަގންޖެހޭ. އެހެ

މިދެކޭޮގތ ަގ  އަޅ ަގނޑ  މ ިއ  ރިޕޯޓަކީ  ރިޕޯޓެއް  މި  .ހިންމ   ދޭތެއަދި  ފާރޭކަމާ  ހ ރި ޑ  ަގއި  ނަމަވެސްކިޔ ންތައް    ،  

ލަޙަތ  ބޮޑ  ޞްންެގ މަރައްޔިތ   ނީ. މިއީމި ބ ދިން ސަބަބ   މިކަމަށް ވޯޓ    އަޅ ަގނޑ ޮގތާއި    ަގއި ދެކޭމިކަމ   އަޅ ަގނޑ 

ެއ    ،ނަމަވެސްކަމެއް. އެހެން  މި ވަގ ތަށް މ ހިންމ ހ ން އެނގ މަކީ ވެސް   ހިމެނޭ މީ އިަގއިމި މައްސަލަ  .މައްސަލަެއއް

ަގބޫއަޅ ަގނޑ ން ވެސް  ކ ށްވެރިން ނޫންކަމީހ ންނަކީ އަދި   މި ލިސްޓ ން އ ނިެވެގންދާއަ  .ލ ކ ރަންމެން    ނެ ބައެއް ދި 

ަގބޫލ އަޅ ަގނޑ ވެސް    ކަމަށް ހިނދ މެން  އާންމ އަޅ ަގނޑ   ،ކ ރާ   ތ ވަގ   މި  ،ނަށްމެންއަޅ ަގނޑ އެއީ    .ރީކ މެން 
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ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   ،ވާތީ  ކަށްކަމަ  ލަޙަތ  އޮތްޞްިގނަ ރައްޔިތ ންެގ މަރަށް  ވަ  ށް ވެސް އަދިއަޓީން ޕާމެއަޅ ަގނޑ 

ނިއްލައަށްއަމި  އަޅ ަގނޑ ްއޔަތ ން  ސިއިހައްެގ  ބަރެމެން ދަންނަވަންކަމ ަގ  ންމ މެއްނިންމި    ބޮޑަށް ިއ  ވަރަށް   .

 .ދި މިއަށް ވޯޓ  ެވސް ދޭނަން އަށް ތާއީދ ކ ރަންޕޯޓަމި ރި އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބޮ އި ވަރަށް  ޝ ކ ރިްއޔާ  ދާއިރާެގ  ޑަށް  ދެކ ނ   ަގލޮޅ   މެންބަރ .  މަދ   އަޙް  ލ އީމީކާމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އްޒަތްތެރި 

 . މްސީނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  މްސީމަދ  ނައަޙް ލ މީކާއީަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

އިކ ޝ  ހެންވޭރ ރިއްޔާ  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެ  ހ ޅަނގ   ްއޒަތްތެރި  ގ ޅި  ރިދާއިރާެގ  ރިޕޯޓާ  މި  ެއ މެންބަރ   ެގން 

ހ ށަހެޅ އްވ މަށް   ރަރިޒަތްތެއިއްރަން.  ތާއީދ ކ   އަޅ ަގނޑ ހ ށަހެޅ އްވި  ރިޕޯޓަ ؛ީއސް  ބަލަމި   ލާއިރ ގައިއިށް 

އެ    ، ފެދިނެއް ަވކިން އ ވަނީ. ރިޔާސީ ކޮިމޝަހީށް  އަޅ ަގނޑަހެން  ދާންޖެހޭ  ބަސްލަށް އެމެން މި ރިޕޯޓ ެގ އަ އަޅ ަގނޑ 

މަޖިލީހ ބަލަމ ކޮމިޝަނ ން   މި  މައްސަލައެއް  ކޮންދާ  ކީްއވެތޯެގ  ޖެހ ނީ  މި  ބަލަން  ރިޕޯޓެމި؟ ިމޓީއަކ ން  މި ފަދަ  އް 

؛ ޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްއެބަޖެހޭމެން މިއަދ  ސ ވާލ  އ ފައްދާލަން  އަޅ ަގނޑ ޖެހ ނީ ކިއްވެތޯ    މަޖިލީހ ން ހާމަކ ރަން މި

ލިސް ެގނެސްމިފަދަ  މަޖިލީހަށް  މި  ނެތި  ،ޓެއް  އ ނިއިތ ރެްއ  މަޖިލީހ ން  ހާމި  އަހަރާ ؛ޖެހ ނީ  މިމަކ ރަން    އި ދެ 

  ފައިނ ވާއި ކ ރެވިެވސް އެދެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް އެދެޭވ ސްޕީޑެްއގަ މިޝަނަށް  ވަރީ ކޮއެސެޓް ރިކަ  ރ އިބައިެވެގން ދިޔަ 

މެން  ައޅ ަގނޑ ތ ން  ޝަކ ާވ ރައްޔި. އަދި އެ  ކ ރެވ ނީތީށް ަގބޫލ ލީހަރައްޔިތ ންެގ މަޖި  މި  ،މެންނަށްއަޅ ަގނޑ ކަމަށް  

އ ފ ލަމ ންާގތ  ރައީސްދާތީ  ިއއްޒަތްތެރި  ޚިޔާނާތ ެގ.ާއރ އެމް.އެމް.ޕީ؛ .  ހޯދަ.ސީެގ  އަސްލ   މެންެގ  އަޅ ަގނޑ   އި، 

އެކ ގާއިމ   އިންސާފ ށް  ލައަ މައްސަ  މި  ،ެގއްލ ނ  ފައިސާތައް ރ ޖޫޢަކޮށް  ދައ ލަތަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ    ސާސީންމެ އަރ މަކީ 

އިންތިރިޔާސީ  ، ވަޢ ދ އެއް   އިންތިޚާބ ަގއިސް އަދި ރައްޔިތ ޚާބ ަގިއ ވެ  މަޖިލީހ ެގ  އެހެންވީމާ ވެސްންެގ  ޓް  އެސެ  ، . 

ކ ރ މަކީ  މަމި ލިސްޓ  ހާ  މިހާރ   ،ސާބ  ރައްޔިތ ންނަށް ހާމަކޮށް މަސައްކަތްތައް ޮގސްފައި އޮތް ހިެގކަވަރީ ކޮމިޝަންރި

ވަ  ޖެހޭ  ކ ރަން އެބަމެން ަގބޫލ އަޅ ަގނޑ ސް  ވެ މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް    ، މެންނަށްއަޅ ަގނޑ   ދ މ ގައިދ  ފ އްޢ މި 

އެވެރިވެވާގި  ހަމަ  ޮގތް.  ވޭނޭ  އެއް  ބޮޑ   ރައީސްންމެ  ލި ؛އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލައިލާއިރ   ސްޓަށް 

އެބަޖެހޭ ލިސް  ،ފާހަަގކ ރަން  ހަޓ މި  ނަަގއި  ޖަހަމަ  އޮތީކީ  ނޫން  އެއްލާފައިމެއް  ކޮންމެވެސް  .  މި  ލިސްޓަށް  މި 

ބ ނޭ. ކ ރިން   ވެސް އެބަ  ކަވަރީ ކޮމިޝަނ ންސެޓް ރިކަމަށް އެ  ނ ވާނެމަނާފައިހިނަމެއް  ސާސެއްެގ މަްއޗަށް މެނ ވީ  އަ

ަގއި  އް ޔާނެބަ  ،ްއަގއި ވިޔަސް ޓެންމަޓްސްޓޭ  ބޭންކ   ،ހަަގކ ރެްއވި ފަދައިންެމންބަރ  ވެސް ފާިއއްޒަތްތެރި  ދޫ ދާއިރާެގ  ޅ ހ 
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ތަޙ   ،މެސެޖަކ ން ވިޔަސް   ޓ ޓެކްސް  ،އްއެ ޑިންރެކޯ  ޯއޑިއޯ  ،ފޯނ ކޯލެއް   ،ވިޔަސް  މި  ޮގތަކަށް    ، ގ ޅޭ  ޤީޤާކޮންެމވެސް 

ތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ  ނެ  އިންޓަރެސްޓް ފިޔަވައި މި ލިސްޓަކ ފް  ޕަރސަންސް އޮހިންމ   ޤީޤަށް މ ޙ ނޫނިއްޔާ މި ތަ

ޙަލާ  ހާރ  ޮގސްފަިއ އޮތް މަރ މި  ޤ މެދ  ތަޙ ޤީ  ޔާ އެ މީހ ންނާނޫނިއް   ،ފަިއވާ ސްޕީޑ  އެ ތަޙ ޤީޤ  ހިންިގ  މީހ ންނާ މެދ 

ާވހަކައެއް.    ،އެއީ  އެހެން  މ ޅިން  ރައީސް އަދި  ލިސްޓ ިއއްޒަތްތެރި  މި  ހަމަ   ،  ކަމަކަށް  އެްއ  އަޅ ަގނޑ   ފެނ މ ން 

ޙަލާިއ ހ ރި އެ މަރ   ،ހަމައިަގއި  ރ މާކ ކްޓ ކަލެ  ތ ކީ އަދި މަޢ ލޫމާޓަޕަސެންއެތައް    60ެގ  ެއއީ މި ލިސްޓ  .  ލަދ ަގތް

  ، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ވަކިން ހަދައިދާއިރ ންެގވެ ބައި  އިބައި، ދެ އަހަރާ  ދެ އަހަރާއި ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމީހ ން.  

އިރ   ލާ އިލިސްޓެއް އެކ ލަވަ  ރ  ންދާއިދެ އަހަރާއި ބައިެވެގ  މެން ޚަރަދ ކޮށް ން ެއ މީހ ންނަށް އަޅ ަގނޑ ޓ ލަތ ެގ ބަޖެއ ދަ

ލިސްޓ  މީހ ންނައަ  60% ެގ  އެ  ތިބި  ހ ރި  ކީށް  އެއްކ ރ މ ެގ ސްޓޭޖ ަގއި  މަޢ ލޫމާތ   މީހ ންނަކީ އަދި  އެ  މީހ ންނޭ   

ލަދ ަގނޭ  މާބ ނީ އެބަ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް  ހަމަ  ރައީސް  .އިްއޒަތްތެރި  ެގ  ޓ ރިޕޯ  މި ؛އިްއޒަތްތެރި 

އެބައޮރެކޮމެންޑޭ ކަމަކަށް  އެއް  އޮނި އ ދަ  ،ތްޝަނަށް  ތެރެއިަގނލަތ ެގ  ލިޑ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   ފޯން  ނ ފޫޒ     ، ރ ވޭނެތީބ  

މިހާރ  މި  ސް،  ކ ރަން. އެހެންނަމަވެކިމ ތަކ ން ވަޤާއެ މަ  ،ަގއި ތިބި މީހ ން މ ތަކ ޤާސީ މައްޔަންކ ރެވިފައި ތިބި ސިޔާ ޢަ

ތަޙ ޤީޤީ    ،ވަޅ އެޅ ން އެއީ ފިޔަމެދ     ތްތަކާ އެ ފަރާ،  ންމ މަކީހަފ ތާތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެނަށް ައޑ ިއވިެގންދިޔަ ސަރ ކާރ ެގ ނި 

  .އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހައިރާންވޭ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަށް.  ތް ކަމެއްއޮ މ މަށްފަހ  ކ ރަންނި ތަޙ ޤީޤ  ،ފަހ  ލާއަށްޙަމަރ 

ހަމައަޅ ަގނ  ރިޕޯޓ   ،ހައިރާންވަނީ  ޑ   ރެކޮމެމި  މި  އޮތީކީަގއި  ޖަހާކޮމެރެ  ހަމަ  ންޑޭޝަން  މ ެގ  ލ ންޑޭޝަނެއް 

އެ   ބައޮތް. ސަބަބެއް އެބައޮތް.އެ  އްޙިކ މަތެަގއި  ޝަންެގ ފަހަތ ޑޭންމި ރެކޮމެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނޫން.    ބޭނ މ ގައެއް

މ ެގ  ޤާއެ މީހެްއެގ މަ  ،ޒ  ބޭނ ންކޮށްެގންމ ެގ ނ ފޫޤާހެްއެގ މަމީމ ، ެއ  ޤާެއ ސިޔާސީ މަ  ، އެ މީހ ންނަކީ  ،ސަބަބަކީ

މިހާ ބޭނ ންކޮށްެގން  މީހ ންނާހައިސިއްޔަތ   އެ  ތަމ ހިނަގ  މެދ   ރ   ނ ފޫޙ ޤީޤަންދާ  ފޯރ ވޭނެށް  މި    ބައެއް  ޒ   ކަމަށް 

އަދިކޮމިޓީ މެންބަރ ންނަށާއި  މެރައްޔިތ   ެގ  ިގނަ  މަޖިލީހ ެގ  ރެކޮމެންބަންެގ  އެ  ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ  ންޑޭޝަން  ރ ންނަށް 

އެއައި  އެހެ  އްސަިއ  ރިޕޯޓ އޮތީ.  މި  ކ ފާ  ންވީމާ،  ވެސް  ވެސް  އެފަދަ  އިޔާލަރިސްވ މ ެގ  ސަރ ކާރ ން  ޮގތަކަށް   

ރަށް  ހާ، މިހާރ ން މި ށްން މިހާރަހާރ ނޫން. މި  ަގއި އެންމެ ޒިންމާދާރ  ޮގތެއްހާމަކ ރެއްވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ 

 މި މީހ ން އެ   ،ފާނެތީއިޒ  ފޯރ ވަޙ ޤީޤަށް ނ ފޫއްޔަންކ ރެވިފައި ތިބި މީހ ން މި ތަޢަމ ތަކ ަގއި  ޤާސިޔާސީ މަ  ެގކާރ ސަރ 

  ސްޓްއެޓް ދަ ވެރީ ލީހޭ.  ން އެބަޖެވެޔާ ކަނޑާލެއްނޫނި  ން އެބަޖެހޭ.ރެވެ. އެއްކައިރިކ  އެބަޖެހޭކަހެރިވާންމ ތަކ ން އެޤާމަ

ރައީސް  ތަ،  އިްއޒަތްތެރި  ފޯރ ވަފާނެތީމި  ނ ފޫޒ   މީހ ން  އެ  ސަސްޕެންޑ   ޙ ޤީޤަށް  މީހ ން  އެބަޖެހޭ.ކ އެ   ރެވެން 

ކީ  މި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ މި ރިޕޯޓަ  .ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތަށް  މިރަން  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ އަދާކ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  . އަދި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަދިވެސް އެއްފަހަރ  ޮގވާލަން ޓަށް އޮތް ރިޕޯޓެއްޕޯޓީެގ ރިމިހަމަ އިތ ބާރ  މި ކޮއަޅ ަގނޑ ެގ ފ ރި

ވެސް ރެކޮމެ  ،ސަރ ކާރަށް  ބަލައިަގނެ  މި  ޢަމަލ ކ ރެއްންޑޭޝަންތައް  އިތ ބާރ    .ވ ންމިއަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ހަމަ  ެއީއ 
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ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ރަށް ލިބިެގންދާނެ ކަމެއްތ ންެގ މަޖިލީހަށް ވެސް އިތ ޔިމި ރައް  ،ވެސް ސަރ ކާރަށް ެވސްއަނެއްކާ 

ރައީސްރަން.  ކ ަގބޫލ  މައިމީގެ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  އިންތިޚާބީ  ތިޤާތ ރ ން  މީހ ންނާމ ތަކ ަގއި  ޢަމަލ ކ ރާމެ  ބި  ޮގތެއް ދ   ނޭ 

 ؛ތަކ ަގއި ތިބިމ ޤާބީ މަޑ މެންނަށް އިންތިޚާއަޅ ަގނ  ،ކ ރެވޭނީކ ަގއި އެބައޮތް. މިކަން ވެސް  ންޑޭޝަންތަވެސް މި ރެކޮމެ

ޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގިއ ތިބި މީހ ން މަ  ސް، ރައްޔިތ ންގެ ޔައެއީ މޭޔަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ތިބި މީހ ން ކަމ ަގއި ވި

  ، ޔަސްވި  ކަމ ގައި  މީހ ން  ބި ަގއި ތިހ ންެގ ޮގތ މެއްަގއި ތިބި މީޤާތިޚާބީ މަނޫނިއްޔާ އެހެން ވެސް އިން  ،ސް ޔަކަމަށް ވި

މިޝަނ ން  ކޮޓް ރިކަވަރީެއސެ  ،ޖީން ެވސްޕީ.  ،މެދ  ވެސް އިންސާފ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ާގިއމ ކ ރެވޭނީ  އެ މީހ ންނާ

އަދި   މި  ޓ ކޯވެސް  ެވސް  އަ ކަންތަތަކ ން  މިވަސްކޮށްެގން.  ްއ  ސްޕީޑ   މިހާރ   މަްއސަލަތަްއ ހިނާގ  މި  ަގއި 

  5އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިމ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    ،އަހަރ ެގ ރިޔާސީ ދައ ރ  ނިމިެގންދާިއރ  ވެސް  5ހިންގައިެގނެއް މި  

ވެސް ނިިމެގންދާިއރ   ދައ ރ   މައްސަލައަށް  އެމް.އެމް.ޕީ  އަހަރ ެގ  އަ ޙަ.އާރް.ސީެގ  ކަމައްލެއް  އަޅ ަގނޑެންނާނެ  ްއ  ކަށް 

އެނ ދެ ކޮމިޝަނ ންކެން.  ރިކަވަރީ  މ ސާރަވެ  ސެޓް  މީހ ންެގ  އެ  ހަލާސް  ބޭނ ން  މިއަށް    ،ވާނަމަ  ށްކަމަ  ލ ކ ރަން 

އަޅައި  އަވަސް އި  ، ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ސްޓޭންހަމައެކަނި  ސްޓޭޝަކަލެކްއިންފޮމޭޝަން  ،  ަގއި ޖ ފޮމޭޝަން  މި  ން  ޖ ަގއި 

ނ ބާްއވަ މައްސަލަތަ ދ ެވއްއި  އް  މަްއސަލަހަލ ވި  މި  ކ ރިއަޔެްއަގއި  އެބަޖެހޭ.  ެގންދާ  ށް  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ން 

 . ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ލްމ ޣ ނީ. ދ ބްޢަމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޣ ނީލްރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ އިތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާ

ހާލ  ައޅ ަގނޑ  ިމއަދ  ދަންނަވާލަން   ޑ  ވެސް ތާއީދ ކ ރާ! މި ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނއާދެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދ   ޢ އިންތިޚާބ ަގއި ވެސް ވީ ވަ  ހ ެގސީ އިންތިޚާބ ަގއި ވެސް ައދި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީބޭނ ންވަނީ، އަޅ ަގނޑ މެން ރިޔާ

ހާެވސް ތ ަގއި މި މަސައްކަތް ވީޮގއެްއ މަސަްއކަތެްއެގ   ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ މ ހިންމ   ޅ ަގނޑ ެމންށް ޓަކަިއ އަ ފ އްދ މަ

ޑ   އަޅ ަގނ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ންނަވާލަޑ  ެވސް އެދޭ ކަމެްއެގ ވާހަކަ ދަންއަޅ ަގނ ަމކީ  ެގންދިއ    ކ ރިއަށްށްބާރަ

އިއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން   މިއަދ  އަ ށްމި މަޖިލީހަ  މި ރިޕޯޓ ،  ނޑ  އ ފާކ ރަންއިރ  އަޅ ަގދަްއކާޕޯޓަށް ވާހަކަމިއަދ  މި ރި

ން ަގއި ނަމި ރިޕޯޓ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ރިޕޯޓަށް ޮގތެއް ނިންމައިެގން.  ތި ރައްޔިތ ން މި ތިބީތިނަދޫެގ ލޮބ ވެ

ނޫނެކޭ.   ،ތިނަދޫ ރައްޔިތ ން ހަމަ ބ ނީ  ެގ އެކި ދާއިރާތަކަށް އިންތިޚާބ ތަކަށް ކ ރިމަތިލި.ދޫކެއް ތިނަ ބޭފ ޅ ންތަހިމެނޭ

ތިނަދޫ ރައްޔިތ ން ތަމްސީލ ކ ރ މަށް   ،ނީޅ ަގނޑ  މިއަދ  އ ފާވަމިޮގތަށް ނިންމައިފި. އަޔިތ ން މާ ކ ރިން  ތިނަދޫ ރައް
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މިތާ މި އިނދެެވނީޓަކައި  ރިޕޯޓ ަގއި    ،ނަގއި  އެ  ނަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރައްޔިތ ން  ޔަީގންކޮށްތިނަދޫ  ފަިއ ނެތްކަން 

މިޅ ަގނޑ އަ ފޮނ ވާ  މެން  ތިބީތަނަށް  މި  ބޭފ ޅ ންނަށް ނޫަގއި ނައެ ރިޕޯޓ   ،ފައި  އިއްޒަތްތެރި   ފަ. ބ ނެ  ނެކޭން އޮތް 

ރި ؛ރައީސް ރިޕޯޓ   ވަސްކ ރަންޖެހޭ.އަ   ޕޯޓ މި  މަސައްކަތްތައް  ޤީޤ ތަޙ   ެގމި  ކޮމިޝަނ ެގ  މި  އަވަސްކ ރަންޖެހޭ.   

ކ ރިއަށްބާ  ،ފ ރިހަމައަށް ނިންމަ  ރަށް  މިކަން  ރައީސްންޖެހޭ.  ެގންޮގސް  ވަޢ ދ    ވީ  ޅ ަގނޑ މެންއަ ؛އިއްޒަތްތެރި 

 ތައްސަލަވާ ބޭފ ޅ ންެގ މައްަގއި ނަން ހިމަނާފައި މި ރިޕޯޓ   ،ށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ެމން މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާއިރ  އްދ މަފ 

ައޅ ަގނޑ މެން ބާްއވާފަިއ  ރަްއޔިދެވޭ  ކ ރިއަށް  ނަށްއަވަސްނ ކޮށް  ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ މެން  ެވޭވ  ތ ންނަދިއ މަކީ  ށް 

މަރ ގެ    ބޭފ ޅ ންނަށްއްއެއްކޮށް ބައެ  ންމ ކ ރ މާއާ  މި ރިޕޯޓ   ބޭފ ޅ ންަގއި ނަންހ ރި  ތެްއ. މި ރިޕޯޓ ޚިޔާނާ،  ހާނާތެއްއި

އަނިޔާތަ  ،އިންޒާރ ދީ ކަހަލަ  ޓަކައިެއކި  ދިނ މަށް  ދެން  ކ ރ މަފޯނ   ދޭ.ވަމ ންޮގ  އް  ވާހަކަ  ތިމަންނަމެންެގ  ށްފަހ  

ތައް ދެމ ންދޭ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓ ވަންޖެހޭ. މި  ޒާރ  އިންބ ނެށް  ކަމަ  ލާނެއިޔާ މަރައިފި އްކަދަ

މި    ކަންތައް އަޅ ަގނޑ މެން  މަޓ ރިޕޯހ އްޓ ވޭނީ  ައވަލައްސަ ެގ  ރިޕޯޓ   ،ސްކޮށް ތައް  ައވަސްކޮށް  ެގމި    ، ޝަރީޢަތް 

މިކަން ކ ރ މަށް ޓަކަިއ   ؛ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްދެވިެގން.  ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤ  އަދަބ   އެ ބޭފ ޅ ން  ،މ ކ ރެވި ފ  ގާއިސާއިން

ކ ރިއަށްކޮމިޝަނ  ބާރަށް  މަސައްކަތްތައް  އިއެހެން  އިއްޒަތްތެރި  ޖެހޭ.  ންެގންދަ  ެގ  އެހެން ބޭފ ޅ ން،  ްއޒަތްތެރި 

ފަދައިން ފާހަަގކ ރެއްވި  މި  ،މެންބަރ ން  މިއީ  ބައި  އަހަރާއި  އެކަދެ  ޮގތްކަމަށް  ކަމަށްށީެގންވާ  ވެސް   އަޅ ަގނޑ    

 ،ންނަވާލަން ބޭނ ންދަ  ަގިއ ވެސްޤީޤަތ ޙައިރ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ެގންދާ  ކ ރިއަށް  ށް މި ަމސައްކަތްބޫލ ކ ރަން. އިތ ރަަގ

މިއަށްވ ރެ މަޖިލީހ ން  ަމސައްކަތް  މި  ކޮމިޝަނ ެގ  މި  ދ ވަހަށް    ކައިރިން  ދ ވަހ ން  ބަލަންޖެހޭ.  ބަލަންޖެހޭ. ހަމަ 

ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް.   ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެކަމާ  ،ހަކީކޮންމެ ދ ވަވެދާ  ނ  އަވަސްވަސްކ ރ ން. މިކަން  އަ މިކަން    ،ބޭނ މަކީ

ވަ  .ޕީންއެމް.ޑީ ދެދ މަށް  ފ އްޢ ދ   ވީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހީތެރިޓަކައި  ދ ކަމަވޭނެ  ދ ވަހަށްަވހ ކީ  ތައް ކަން  އެ  ން 

މޮނިޓަ ބަލައި  ޮގތް  ދޭ  ،ރކޮށްކ ރިއަށްދާ  ދިއެކަމަށް  އެއްބާރ ލ ން  މަޖިލީނ މަށް  ންޖެހޭ  މި  ޚާއްޞަ  ޓަކައި  ހ ެގ 

އެ މަސައްކަތް    ންޓީޖޮިއންޓް ކޮމި  ،ޔަީގން  ށްޓަކައި އަޅ ަގނޑަމަށް  ން. މިކަން ކ ރ ދީެގން ކ ރިއަށްެގންދިއ   އިސްކަމެއް

ސް އެދޭ  ޑ  ވެކީ އަޅ ަގނ މާލ މަކޮށް އަވަހަށް ނިންމެންބަރ ން ފަހަތަކަށް ނ ޖެހޭނެ. މިކަން  ިއއްޒަތްތެރިކ ރިއަށްެގންދަވާ  

ވާތީ ކަމ ަގ  ކަމެއް ވާހަކަ    ،ިއ  ރައްޔިތ އިދަންނަވަެއ  ތިނަދޫ  އަދި ލާފަިއ  ޝ ކ ރ ންނަށް  ފަހަރ   އެްއ   ވެސް 

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ލާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާއިށްފަހ  ނިންމަމަދަންނަވާލ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޝަފީޤްهللا ދ  ޢަބްދ މެންބަރ  މ ޙައްމަ ޒަތްތެރިއިއް   ދޫ ދާއިރާެގވެލި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا އްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަ

ަގނޑ މެން ދައްކާތާ ތާއި ަވއްކަމ ެގ ވާހަކަ ައޅ އާރް.ސީެގ ޚިޔާނާއާދެ! އެމް.އެމް.ޕީ.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އެ އިންތިޚާބ     .ސީ އިންތިޚާބ ވަނަ އަހަރ ެގ ރިޔާ  2013  ،ދަނީ. ހަނދާނަށް އަންނަނީ  ކައިރިވަމ ން މި  ރާއަހަތިން  

ބޭމިކާ ޮގތ ގަ   ،ފ ޅ ންޔާބ ކ ރެްއވި  ނަމެއްެގ  ކޯލިޝަން  ބޭފ ޅ ންެގ  ެގންދިޔައީ ެއ  ވިދާޅ ވަމ ން  އާދެ!    ،އި  ގ ޅިެގން. 

ށް  ަގ އެތަްއ ފައިސާއެްއ ވަ އ ލަތ ގެ ކޭ. ދަމެޑ  ވަްއކަބޮގ ޅިެގން ހިންާގފަިއ އޮތް ވަރަށް    މިއީ  ،ނީ ވާނޑ  ދަންނައަޅ ަގ

މި ނަާގފައި  ގ ޅިެގން  ރޭިވެގން  ފާޅ ަގއި  ފ ތީއޮ  ހަމަ  އެންމެ  މިކަން  މިޮގތަށް  ރަތަމަ.  ކަން ސަމާލ ކަމަށް  ދާ  މިކަން 

ޖެނެރައޭ  ،ެގންނެވީ ޮއޑިޓަރ  އެރ ެގ  މަ   ލް.  ވަކިކ ރީ.  ޤާމަނިކ ފާނ   ރައްޔިތ ންެގ    އާއެމ ން  އައި  ދެން  ގ ޅިެގން 

ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ންެގ ނަން މި   ؛ދަކ ރި ކޮންމެ ބޭފ ޅެއްެގޕީ.އެމ ން ވާ.ޕީ  ،އޭރ  އެ ޕާޓީން  ޚާބ ގައިލީހ ެގ އިންތިމަޖި

ނ ކ ރަމޭ. ފައިސާއެއް    ތިމަންނަމެން އެ ފައިސާެއއް ބޭނ މެއް  ، ފ ޅ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭތް. ިމއަދ  އެ ބޭއޮ  ަގިއ އެބަލިސްޓ 

ނ ލިތިމަންނާމެން އެހެންނަކަށް  އަޅ ަގނަބެއޭ.  ބަމަވެސް،  މި  ވެސް  ެވެގންދިލައިނޑަށް  ކަންތައް  އަދި  ޮގތަށް  ޔަ  ލީމަ 

ންނަށް  ޓ ޕާޓީެގ ކެނޑިޑޭަގިއެގން އެ ފަިއސާ  ަގށް ނަސާތަކެްއ ވަދައ ލަތ ެގ ފައި  ،ެއނޭގ  ލާއިރ  އެބަގައިންނަޒަރ  ހި

.  ެއޮގތަށް ލިބިފަސާ އޮންނާނީ  އިރ  އެ ފައިރަން ފައިސާ ލިބ ނ ޓ ންނަށް ކެންޕޭންކ ނޑިޑޭ، ެއ ކެ. އެހެންވީމާހީކަންބެ

ަގބޫލ ކ ރައްވަ މާ،  އެހެންވީ ޖެނެ  އިއެކަން  އަޅ ަގރަލް  އޮޑިޓަރ  ދެކޭޮގތ ގައިެވސް  އި  ނޑ   އާދެ! އ ސްތި އެ  ފާދެްއވީ. 

ރިކަވަރީ  ޓްއެސެ މަސަްއކަތްރައްވާފައި ކ   ޝަނ ން ކޮމި  ކޮމި ؛ވާ  އ ފެދިފައެ  އަހަރ ެގ    2018އޮތީ    މި  އިޝަން  ވަނަ 

ާގތްަގނޑަކަށް  އޭެގފަ  .ދ ވަހ ވަނަ    17ބަރ   ނޮވެން ވީއިރ   މިއަދަށް  ހާހާ  ހ ން  އަދަާގއެއް  ދ ވަސް  ތްކ ރާ  ދަށް 

  . އެސެޓް ވެސް ކ ރަްއވައިފި  މެންބަރ ން ފާހަަގިއއްޒަތްތެރި  ބައެއް    ،ންވޭ ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހައިރާ  ފާއިތ ވަމ ން މި

ކޮރިކަވަރީ ކ   މިރަްއވާމިޝަނ ން  މަ  ފައި  އެކަށީެގންސަްއކަތް  އޮތް  މަސަްއކަތެއްމިއީ  ބޭފ ޅ ން ނޫ  ވާ  ބައެއް  ނޭ 

ވެސް ދާޅ ވެ ވި އަޅ ަގނޑ   ލިއެކަމަށް  އްޖެ.  ތާއީދ ކ ރަން.  ބަ  ލިސްޓ    ލައިލީމާސްޓަށް  ނަން  281ަގއި  އެ    ، ބޭފ ޅެްއެގ 

ތްވާ ތަށް ނިސްބަދައ ލަ  ކ ަގއި ނޫނީތަމ ޤާލަތ ެގ މަދައ   .ފަރާތެއްެގ ނަން އެބަޮއތް  281އެކީަގިއ    ނޫންނަމަ ކ ންފ ނިތަކާ

އިންފޮމޭޝަން ކަލެކްޝަން. ައޅ ަގނޑ    ،ފަރާތަކީ  176ތް. އެހެންނަމަވެސް، ީމެގތެރެިއން  ފަރާތެްއެގ ނަން އެބައޮ  119

އ ފެ ސ ވާލަކީހިތ ަގއި  ރިކަވަރީ  ،ދޭ  ކޮމިއެސެޓް  ވީހާތައް  ށްޝަނަ  މަދ ވަ  މި  މަ ނޫންނަ ؟އޭތޯހޯދ ނީ ނ ލޫމާތ   ޢ ހ  

.  63%   ،ެގ ބަލާނަމަޅި ލިސްޓ އެީއ މ  ؟އޭމިކަން ދިޔައީ ކީްއވެތޯށް  ސާބަމިހި ؟އިތޯއޭހ ރަސްތަކަކީ ކޮބަރި  ހޯދަން ހ 

. އެހެންވީމާ،  25ތް. އެއީ %ފަރާތެއް އެބައޮ  69ޝަން އޮންޮގއިންަގއި  ޖެހިެގން މި އޮންނަނީ އިންވެސްޓިޭގދެން އެއާ  

ނ ކ ރަން މި   އަޅ ަގނޑެއް ަގބޫލެއް  ކަން.ކ ރެވޭކަތެއް ނ އެކަށީެގންވާ މަސައް  ށްޝަނަ ރިކަވަރީ ކޮމިޓްއެނޭގ ެއސެ  އެބަ

ވެސް ނިމިެގންދާދައ ރ    ކޮމި  އިރ   މިމިފަދަ  އޮެވެގންށް ޮގތަޝަނެއް  ތިއްބަވައި މިހާރ     ،   ބޭފ ޅ ން  ތިްއބެވި  ން  ެގއެ 

ރި ޮގތ ކަވަރީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެއއްޗެ   ެއއްވެސް  ލިބޭނެ  ކަމަކަށް.ަގއި  އޮންނާނެ  ކޮ  އް  ކޮމިޓީން  ވާ ފައި ށްައޅ ަގނޑ  
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ެއ ،  ނަވާލަން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަން  އަދާކ ރަން. އެ ކޮމިޓީެގ ހ ށަހެޅ ންތައް  ކ ރ ޝ ޑަށް  ވަރަށް ބޮ  ތަށްސައްކަމަ

ބައެްއ ބޭފ ޅ ން ބަެއއް މާއްދާތައް    .ތީއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރާ  ަގއި ހިންމ  ހ ށަހެޅ ންތަކެއްެގ ޮގތ  ށަހެޅ ންތަކަކީ ވަރަށް މ ހ 

ރެކޯޑަށް ޓަކައި ހަމަ ހ ރިހާ ހ ށަހެޅ މެއް  ށަހެޅ ންތައް ބޭނ ން މި ހ  ، ހަމަ އަޅ ަގނޑ ންނަމަވެސްއިފި. އެހެވެދެްއވަވިދާޅ 

ެގ ޓ މި ރިޕޯ  ،އިފަިއވާކަމާ ޙ ޤީޤ  ލަސްވެމައްސަލައިެގ ތަ  ެގތ  އި ޚިޔާނާރް.ސީެގ ަވއްކަމާޕީ.އާ.އެމް.އެމް  -1ލަން.  ދަންނަވާ

ހި  2ލ   ޖަދ ވަ ދަ ަގއި  ޮގތ  މ ވަްއޒަ   އ ލަތ ެގމަނާފައިވާ  މަސައްކަތްކޮފ ންެގ  މިހާރ  ށްަގއި  ނ ވަތަ  ފައިާވ 

މަ ތެރެއިން  އޮނިަގނޑ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ފަރާތްތަކަކީ  ލިބޭނެ  ލޫމާޢ މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ  ފޯރ ވ މ ެގ  ތ   ނ ފޫޒ   އަދި 

މިޝަން ލް ކޮޤީޤ  ައވަސްކ ރ މަށް ޕްރެޒިޑެންޝަތަޙ   މި މައްސަލައިެގ  ،ވާތީ  ކަމަށް  އްނެ ފަރާތްތަކެ ތ  އޮންނާޞަފ ރ 

ކޮއޮން އެންރަޕްޝަން  ރިކަވަރީ   ޑް  ފެންނަދެންނެ  ގައިެއސެޓް  ހ ށަހެޅ ން    ވ ަމށް  ދިނ މާރި  -2ކަމަށް.  ިއ  ޝްވަތ  

  ، މާއި ވ ނ ން ހ އްޓ  ދ މާއި ހޯދައިހޯ  ނާޖާިއޒ  ފައިސާ މަާގމ ެގ ނ ފޫޒ  ބޭނ ންކޮށްެގން    ،ހިފ ން ހ އްޓ ވ މާއި ރިޝްވަތ   

މެ އިސް ދައ ރ  އަދާކ ރ މ ެގ ަމސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ރ މ ެގ އެންޤ ކ ޙ ޤީތައް ތަސަލަ ޕްޝަންެގ މައްމިފަދަ ކޮރަ

ފަރާތަ ކަމަ-އެންޓި  ،ކީ އެއް  ކޮމިޝަން  ޖޮ  ،ާވއިރ   ށްކޮރަޕްޝަން  އިންވެސްމިފަދަ  ތަޙ ޤީޤަށް   ެގޓިޭގޝަނެއް އިންޓް 

މ -އެންޓި ކޮމިޝަނ ެގ  ވަސީވަްއޒަފ ންނާކޮރަޕްޝަން  ފަންނީ  ފ ރިހަމައި  އެންމެ  ބޭނ ންކ ރ ަގޮގތ   ލަތްތައް  މ ެގ އި 

ހަމަޖައް އެށްނ މަސައިދިއިންތިޒާމ ތައް  ދެންނެވ މަ-ންޓި  ކޮމިޝަނ ަގއި  ފެންނަށްކޮރަޕްޝަން   -3ހ ށަހެޅ ން    ކަމަށް.   

 ޙ ޤީޤ  ފަިއވާ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ތަޔާނާތ  މަްއސަލަިއަގއި ފައިސާ ލިބިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ަވއްކަާމއި ޚި

އަފަރާތްތަކ ވާ  ނިމިފައި ހޯެގ  އަނބ ރާ  ފައިސާ  އެ  މަދ ތ ން  ދަކ ރިއަށްެގންދިއ މައްކަތް  ސަމ ެގ  ކަމާއ ށް    ލަތ ެގ 

ެގ މަޖިލީހ ން ށްެގންދާނެ ޮގތް ރައްޔިތ ންކަތް ކ ރިއައެ މަސައް  ،އިކަމަށާ  ަގއި ދެންނެވ މަށް ފެންނަގ ޅ ންހ ރި އިދާރާތަކ  

ފެންނަ ެގންދިއ މަށް  އެމް.އެމް.ކަ  ބަލަމ ން  ވަ.ސީ ޕީ.އާރްމަށް.  ަމއްސަލަިއަގއިްއކަމާެގ  ޚިޔާނާތ ެގ  ތ     މަތ ކ ރެވޭ ހ ިއ 

  މަށް ދިޔަވަޅ ތައް އެޅ ތަކ ެގ އެޅެންހ ރި މ ހިންމ   މެދ  އެަވގ   އެ ފަރާތްތަކާ  ،ޤ ކ ރާއިރ ތަޙ ޤީ  ތްތަކ ެގ މައްސަލަތައްފަރާ

ތ އެޮގ  ،ކަމަށާއި  ފެންނަ ދައ ރާތްތަފަ  ތ ކ ރެވޭމަހ ތ ން  ތެރެއިން  ވަކިކ ރެވޭނެ  ތަކ ަގއި  މ ޤާމަލަތ ެގ  ކ ެގ  ތެރެއިން 

އެ މަ  ފަރާތްތައް  ހ ރި  ފެންނަޤާަވގ ތަކ   ވަކިކ ރަން  މަ އިންތިޚާބީ  -5ކަމަށް.    މ ތަކ ން  ފަރާޤާ  ތިބި  ތައް  ތްމ ތަކ ަގއި 

ވަކިކ ރެވޭޤާމަ އެމ ން  އަމިއްލައަށް  ފަރާތެއް  އެ  ނ ވަތަ ޝަރ ފާއ މ ން އިސްތިޤާމަ  ނީ  ކަމަހ ޢީ  ދިނ މ ން    ށް ކ މަކ ން 

ންަގިއ  ވޭ ފަރާތްތަކ ެގ ތަޙ ޤީޤ  އަވަސްކ ރ މަށް ެއސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަމަތ ކ ރެހ ތ   ަގއި ހިމެނޭއި ލަމި މައްސަ  ،ވާތީ

ފެންނަ ހިން ޝަފައިނޭން  -6.  ކަމަށް  ދެންނެވ މަށް  އިންވެސްޓިޭގޝަންތައް  ތަޙ ލް  ެއްއ  އިދާރާތަކ ން  ޤީޤީާގއިރ ަގއި   

ކަމެއްއ  މ ހިންމ   ެގންގ ޅ މަކީ  ފެންނަކަމަ  ސޫލެއް  ހަރ ދަނާ ޭގޝަންއިންވެސްޓި އެފަދަ    ،އިކަމަށާ  ށް  ހިންާގނެ  ތައް 

އެކ ލަވަ އ ސޫ އިދާރާތަކ ށްލ މައިލ ތައް  އެ  ފެ  ދެންނެވ ަމށް  ލް  ންޝަފައިނޭދިެވހިރާއްޖޭަގިއ    -7ކަމަށް.    ންނަަގއި 

ިގނަވަމ ން ފާހަަގވާތީދާކަކްރައިމްސް  އިފައިނޭންޝަ  ، ން  ދާޭގންވެސްޓިލް  ތަމްރީނ   އިންއިރާ ޝަންެގ   ކ ރ މަށް މީހ ން 
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އެފަދަ   ،ށްދީރ ކޮަވސީލަތްތައް ފޯ  އެކަށީެގންވާ މިފަދަ ތަޙ ޤީޤ ތައް ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ،އިކަމަށާ އިސްކަންދިނ މަށް ފެންނަ

  އިގަ  އިދާރާތަކ  ޅޭ ގ   ދައ ލަތ ެގ ކަމާ  މަށްއެޅ    އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައްނާކ ރަންދަރ އިދާރާ ހަ  މައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ 

ޚިމް.ޕީ.އާރްއެމް.އެ  -8.  މަށްކަ  ފެންނަ  ވ މަށްންނެދެ ވަްއކަމާއި  ތަ.ސީެގ  މަްއސަލައިެގ  ބޭނ ންާވ ޔާނާތ ެގ  ޙ ޤީޤަށް 

ދަ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ބޭންކ ދާރާއިލަތ ެގ  އ މަޢ ލޫމާތ ތައް  ފޯރ ކޮށްދިނ މަތަކ ތަކ ންނާއި  ާގނޫނ ަގިއ    ،ށާއިން 

. އާދެ!  ކަމަށް  ފެންނަ  ށްަގއި ދެންނެވ މަތަކ ރާތް އެ ފަނ މަށްދިލ ންށް އެއްބާރ ތަކަރާޙ ޤީޤީ އިދާލާޒިމ ކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް ތަ

ހެން  އ ލަތ ެގ އެދަށް  އެްއޮގތަ  ކާމީދ ކ ރަނީ މި ހ ށަހެޅ ންތައް ކަކީ. އަޅ ަގނޑ  އ ހ ށަހެޅ ންތަ  ށަހަޅާފައިވާކޮމިޓީން ހ   އީމި

ެގންދާ ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ވެސް  އަކަމަށްނެ  މ އައްސަސާތަކ ން  ހ ށަހަޅާފައިާވ މި    ،ދެނީއެނޑ   ޅ ަގ.  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް 

ވީހާ  ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ން  މިއާމި  ފާސްކޮށް  ައވަހަކަށް  އެންމެ  ޢަމަލ ކ ރެ  ވެސް  ހ ރިހާއ ދަ  ްއވ ންެއްއޮގތަށް   ލަތ  

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ބޮއިދާރާތަކަކ ން. ވަރަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބޮ ޖެ  ޭމޒ ންއިދާރީ  ؛ ނަގބީލ ރަދެންމެ    .ބަރ މެންއްޒަތްތެރި  އި ޔާ  ޝ ކ ރިއް ޑަށް  ވަރަށް  އެ  ވަގ ތ     ،ހީރަނަގބީލ  

  އިރާގެ ދެކ ނ  ދާ  ަގލޮޅ   ،ށަހަޅ އްވައި ފް ހ ން ލަޠީސަމެންބަރ  ޙައިްއޒަތްތެރި   ގ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނ ހެންވޭރ  ރ މަށްކ އިތ ރ 

ަގނޑ  ވެސް  އަޅ  ؛ންބަރ ންމެ  އިއްޒަތްތެރި.  ށްށަހެޅ މަހ   ސީމް ތާއީދ ކ ރައްވާފަިއވާ ނަ  ލ  އީމެންބަރ  މީކާއިްއޒަތްތެރި  

ވަރަށް މަ  މިއީ  ކޮމިާގތ ން  ސަމާލ ކަމަށްމެންބަރ ންއިއްޒަތްތެރި    ، ވާތީވެ  ައކަށްޓީސަްއކަތްކ ރި  ަގނޑ   އަޅ   ،ެގ 

ވިއިްއޒަތްތެރި   ދަމެންބަރ   އެދެން،  އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދާޅ ެވލައްވަން  ޮގތ ަގއި  މ ވަްއޒަފ ންެގ    އ ލަތ ެގ 

މަސަނ  މިހާރ   ފަރާތްތަކ އްކަތްކ ރަމ ންވަތަ  ސަބަބ ދާ  އިސްކަންދިން  ކޮމިޓީން  މައްސަލައަށް  ން ކޮމިޓީ  ތަކަށްެގ 

ފާހަަގކޮށްފައިއޮތް އާޔަތްކޮށްފައި  ރި ކަމަކަށް ރިޕޯޓ ަގއި  ެއއް  މ ަވއްޒަފ ން ނިސްބަތްާވ    ،ވާނެ އޮތ ން.  އެފަދަ ދައ ލަތ ެގ 

ކަން އެނގ މަކީ  އަދި އެއީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްެގ މަްއޗަށްކަމަށް.    ޖެހޭތީކ ރަންއްސަލަތަކ ެގ ތަޙ ޤީޤ  އަވަސްފަރާތްތަކ ެގ މަ

ވެފަިއާވ  ބޫލ ކ ރެވޭތީ ކަމަށް. އަދި އެފަދަ ޒިންމާތަކެއް މަތި ގަ ކަމ ަގއި ކޮމިޓީއަށް  މ  މަޞްލަޙަތ  ބޮޑ  ކަންންންމެ އާއެ

  ، ލޫމާތ ތަކެއް ލިބޭނެޢ އެތައް މަ  އްސާސްޚައެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ އެ ފަރާތްތަކ ެގ މަޤާމ ެގ ހައިސިއްޔަތ ން    ،ކަމާއި   ބައެއް

ދައ ލަތ ެގ ހިންގ މ ެގ ނިޒާމަށް އެތަްއ ނ ފޫޒެއް ފޯރ ވޭނެ ފަރާތްތަކެްއ ކަމަށް    ނޑ ެގ ތެރެއަށާއިއޮނިަގ  ލަތ ެގއަދި ދައ 

ކ  ކ ރި ކ ށ ެގ އަދަބ  ބޮޑ ވާނޭ އެ ކ ށ ެގ ބާވަތ ން މީހަ  ،  ނަމަކޮށްފި  ދައ ލަތ ެގ މ ވައްޒަފެއް ޖިނާއީ ކ ށެއް  ،ވާތީާއއި

ޖިނާ އިސްތިއީކަމަށް  ނިޒާމ   އަދ ލ ެގ  މައްސަލަތައް   . ާވކަންވެފައިރާރ ޤް  މީހ ންެގ  ތިބޭ  މަޤާމ ތަކ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ 

 މަށް ކަ  އެ މަޤާމ ތަކ ަގިއ ތިބެެގން މިފަދަ މައްސަލަތަކ ެގ ތަޙ ޤީޤ ތަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް  ،ލަސްވ މ ން

 ފޯރ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ފަރާތެްއ  ނ ފޫޒ   އެ މައްސަލައިެގ ތަޙ ޤީޤަށް ސީދާ ގ ޅ ން ހ ރި ނ ވަރަ  ،ާއއިބޫލ ކ ރެވޭތީަގ
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ވާނަމަ ހާމަ  ،ކަމަށް  ވެސް  މައ ލޫމާތ   ފަރާތެއްެގ  ކޮމިޓީއަށް  ކ ރަން އެ  ކަމަށް  ފައިސާ    ،އާއި ބޫލ ކ ރެވޭތީ ަގޖެހޭ  އެ 

ޙަތ  ލަމ  މަޞްންއާކ ރ މ ން ކަމަށާއި، މި މަްއސަލައަކީ  ެވސް ައަވސްހާރާ ދައ ލަތަށް ހޯދޭނީ މި ތަޙ ޤީޤ ތައް ވީއަނބ 

މި މައްސަލަިއަގއި ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ދައ ލަތ ެގ މ ަވއްޒަފ ން ެއނގ މަކީ އެންމެ މަޞްލަޙަތ     ،ބޮޑ  މައްސަލަައކަށް ވ މާއެކ  

ޮގތް ކޮމިޓީއަށް    ބޮޑ   ހިމަނާފައި  ،ތީބޫލ ކ ރެވޭަގކަމަށް  ލިސްޓ ަގއި  ފަރާތްތައް  ހިމަނާފައިވާ  ލިސްޓ ަގިއ  އެ  އެ  ވަނީ 

ްއ ނ ވަތަ މީހެއްެގ ބަޔާނަކ ން  ސްޓޭޓްމަންޓާިއ، ބޭންކ ެގ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔ ންތަ  ން ބޭންކ ކަފަރާތަކަށް ފައިސާ ލިބ ނ 

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން   ،ން މައ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާތީ ކަމަށްެގ ދާއިރާއިންސް ނ ވަތަ ޑިޖިޓަލް އެވިޑެ

ފޮނ އްވި  އެންޑް   ރިކަވަރީއިން  ޔަ  އާއިގަ ޓީސިއެސެޓް  ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ިގނަ ވާތީކ ރަްއވާފައި ން ީގކޮމިޓީެގ  ވަރަށް   .

ހާމަ ލިސްޓެއް  ހަމަ  ެގންދޭ  އެބަ  ބ ނަމ ން  އެކަމަކ   ފަރާތްތަކ ން  ބަްއލަވަކ ރީއޭ.  އިްއޒަލައިރިޕޯޓ     ތްތެރިދެްއވާ 

ތްރެ ވަކި  ޕޮއިންޓ ޝްމެންބަރ ން.  ވަކި  މާކް   ،ތަކެއް ހޯލްޑަކަށް  ލިބިވަކި  ލިސްޓަށް  ސްތަކެްއ  ެއ  ެގން  އަރާފަިއވާނީ، 

ކ ރަްއވާއިރ  މި ނ ކ ތާތައް  ދިރާސާ  ،ދައްކަވާއިރ  ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ ލިސްޓ  ހާމަ ކ ރިއިރ . އެހެންވީމާ

އެދެން.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްދެއްވ ން  އައިޓަމް  ވެސް  ކޮމިޓީއާިއ  ރީޝިއަޖ ޑީ  ،ަގއިވާ   9.1އެޖެންޑާ   

ޚިދ މަތްތަކާސަލާ ރިޕޯޓަ  މަތީ  ކޮމިޓީެގ  ޖޮއިންޓ   ކޮމިޓީެގ  ހ ރިހާ ޅ ވާހަކަފ   ށްބެހޭ  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ދައްކަވަން 

ފ ރ ޞަތ  މެންބަރ ންނަން  ރިޕޯޓ   އިވަ އަރ އިްއޒަތްތެރި  އެ  ހެންވޭރ  ނިމެންދެން  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ަވގ ތ   ބަހ ސްެގ  ެގ 

މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާިއރާެގ  ،  އި ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވަ ންެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަހ ޅަނގ  ދާއިރާ 

ނަސީމްއަ  ލ މީކާއީ ހ ށަހެޅ މާ  ޙްމަދ   މެތާއީދ ކ ރެްއވި  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަކަށް    ،ދ   ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

 ން.  ދެްއވ ން އެދެވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ލަޠީފް މެންބަރ  ޙަސަންެގ ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ޙްމަދ  ނަސީމްއަ ލ މީކާއީމެންބަރ  ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ   ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 31    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 29     އަދަދ : ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގފެންނަ 
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

 29     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

     15      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 29؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 31؛ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ރ ހާޒި

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންވޯޓ ދެ

 ދ  އަޙްމަމެންބަރ   ޒަތްތެރި  އިއް ދާއިރާެގ    ހޯރަފ ށީ  ފާސްވެއްޖެ. ؛ އަދަދ ށް ބޭނ ންވާފާސްވ މަ. 29؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 . ސަލީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަލީމްދ އަޙްމަދާއިރާެގ މެންބަރ   ހޯރަފ ށީ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެޝ ކ ރިއް ފާހަަގކޮ  !ޔާ  ދެތިން ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ  ވެސް  މައ ޟޫޢ ަގއި  މ ހިންމ   ށްލަން  މި 

ކަމަކަށް ފ ރަތަމަ  މައްސަލަ  ،ބޭނ ންވޭ.  ޚިޔާނާތ ެގ  މަޖިލީހ ެގ   ގ ޅޭ  އާއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ރައްޔިތ ންެގ   ޮގތ ން 

ކޮމިޓީ އެކ ލަވަޖޮއިންޓ   މި  ރިއިން  ތާއީދ ލި  ފ ރިހަމައަށް  ައޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓ ޕޯޓަށް  މި  ައދި  ފާސްކ ރ މަށް    ކ ރަން. 

އަޅ ގަ  ްގރޫޕ ަގއި  ައޅ ަގނޑ ޕާލިމެންޓްރީ  ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ސަބަބަކީ  ދީފަ.  އޮންނާނީ  ވެސް  ވޯޓ   މި  ނޑ   މެން 

އެކަމ ެގ ޙައްޤ  ދިވެހި   ،މި ބޮޑ  ޚިޔާނާތ ެގ ަމއްސަލަ ތަޙ ޤީޤ ކޮށް  ،ންމ  އެއް ސަބަބަކީނ  އެންމެ މ ހިވ ހޮމަޖިލީހަށް  

އެހެންވެ ހޯދައިދިނ ން.  މަޖިލީހ ން  ،ރައްޔިތ ންނަން  މަޖި  ،ރައްޔިތ ންެގ  މ ހިންމ މި  އެންމެ  ކ ރި  އެންމެ  ؛ލީހ ން 

މަކ ރި  ފ ރަތަމަ   އަޅ  އެްއ  އޮނިަގނޑ   ާގނޫނީ  ކޮމިޝަންެގ  އެ  ވެސް  ފާސްކ ރ ން.  ސަްއކަތަކީ   17ަގނޑ މެން 

ިމއަދ  ާގތްަގނޑަކަށް    ،އް ނެރ ްއވާފައިރާރެ ަގ  ،ރިއްޔާ ކޮމިޝަން އ ފައްދަވާފައި ަގއި ރަީއސ ލްޖ މްހޫ  2018  ބަރ ންނޮވެ

ދ ވަސް  މަސް  30އާދެ،  ލ ވީ.  ލަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ހާސިއިފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި މި ބަލައޭެގ ދެ އަހަރ  ބައި  

ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ލާިއރ އިދ ަވސް ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެނބ ރި ބަލަމަސް  30ކޮމިޝަން އ ފެދ ނ ތާ    ،ންފަހ 

ބޫލެްއ ނ ކ ރަން. ކިތަންމެ ލިސްޓ  ދިގ ކަމ ަގިއ  ަގޑ   ޖެހޭ ކާމިޔާބެއް ލިބިފައި އޮތް ކަމަކަށް ައޅ ަގނހަމަތްމާ ބޮޑ  ހި

ައޅ ަގނޑ މެންއްކޯ   ،މަވެސް ވީނަ ހާސިލ ވީޗެއްތޯ  މި  އެއް   ؟ނަން  އ ޅ ނީ.  ހާސިލ ކ ރަން  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް  ދެ 

ތަޙ ޤީޤ  ކޮރަޕް  ،ކަމަކީ ކަމަކީޝަން  އަނެއް  ރިކަވަރ   ،ކ ރ ން.  ކޮރަޕްޝަންެއސެޓ   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   ކ ރ ން. 
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  ެގރެވ ނ . ެއސެޓ  ރިކަވަރީސް ނ ކ ވެ  ެއއްތަޙ ޤީޤެއް ވެސް ނ ކ ރެވ ނ . އެންމެ އެސެޓެއް އަޅ ަގނޑ ެމންނަން ރިކަވަރ

 ހ ެގއިރ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަން އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީލާއިވާހަކަ ދަންނަވަ 

އަޅ ަގނޑ  ހައިސިއްޔަތ ން  ެގއްލިެގން  މެންބަރެއްެގ  ައތ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ކަމަކީ.  ބޭނ ންވާ  އެސެޓ   ހާސިލ ކ ރަން  ދިޔަ 

ހޯ މަޖިލިއަނބ ރާ  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނ ެވއްޖެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  އެކަން  ފެއިލްދައިދިނ ން.  އެއީ  ދިޔަ ެވެގންސް 

ޑ މެންެގ ެއސެޓ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނ  !ބައްލަވާ  ، މަޖިލީހެއް ކަމ ަގއި ރައްޔިތ ން ދެކޭނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފަޅ ތައް  ،ފަރ ތައް ބަޔަައޅ ަގނޑ މެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ އަގ ަގއި  ތަންތަން  އެ  ރަށްތައް.  ވިްއކަންެގ    ިއ،ކ  

އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެްއވެސް ބަޔަ ަގނެ މަޖިލީހެއް ވެސް   ؛ކ  ސަމާލ ކަމަށްހެދިއިރ ަގއި އެކަން  އޭރ  ވެސް ރައްޔިތ ންެގ 

ނ އަގ ަގއި ިވއްކި    ،ބ ނަނީމިނ ން މި  . ދެން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ކ ޑަސް ބަެއއްެގ ސަާމލ ކަމަކަށް ނައިއޮތް. އެްއވެ

ވެސް ލިބޭ ޮގތެއް ނ ޭވ. އާޚިރ ަގއި ކަތިވަޅި ވެސް    ކޮޅ  އަނބ ރާ ރަްއޔިތ ންނަން ދޭށޭ. އޭެގ އަދި ލޯ ލާރިއެއްފައިސާ

ދިވެހިެގއްލ ނީ ެގއްލ ނީ.  ވެސް  މަރިޔަނބ   ޙައްޤ ރަްއޔި  ،  އިއް ތ ންނަން  ނޫން  ިމއެްއ  ރައީސް. ވަރަކީ  ޒަތްތެރި 

ދާއިރާ ފ ރިހަމައަށް ބައިވެރިވާނެ.    ދެކޮޅަށް ކ ރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ހޯރަފ ށީ  ރޮނގ ން ކޮރަޕްޝަނާއެހެންވީމާ، މި  

އ ފެދޭ   ރ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ރިހަމަ އެހީތެރިކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ. މިހާ

ތަޙ ޤީޤ   ،ސ ވާލަކީ  އެ  މި  ރަނަގޅަށްެގންދެވެނީ  ދަންނަވާލަން؟ ތޯންމެ  އަޅ ަގނޑަށް  ސ ވާލ   ސަބަބަކީއެ   ،ޖެހޭ 

މަލ  ޤައ މެއްަގއި ހިނިގ ފ ރަތަމަ ފަހަރެއް ވެސް ޢަެގ  ރި ރައީސް، ދ ނިޔޭަގއި މި ބާވަތ ެގ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނ އިްއޒަތްތެ

ސަ  ނޫން އިނިގރޭސިރަބިްއޔާގަ ޢަދީ  ޢޫމީކީ.  ޮގސް  މިހެން  ،ޓިއ ނީޝިާއަގއި   ،ަގއި ވިލާތ  ފަރަންސޭސި  ، ވިލާތ ަގއި އި، 

ހިނާގފަ ޤައ މެްއަގއި  ކާމިޔާބ ކިތަންމެ  މީހ ން  ެއ  އަދި  ހިންގަ .  ތަޙ ޤީޤ ތައް  މި  ފައިސާ   އިކަމާއެކ   ބޮޑ     ެގެގއްލ ނ  

ހޯދައި ރަ  ވެސްފި  ބައެއް  އިްއޒަތްތެރި  އެބަހ ރި  ފަދަ މެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މ ތަކަށް،  ކ ދި  ކަންކަމަށް  މި  އީސް، 

އެހީ ޤައ މ ތަ އެކްކަށް  ބޮޑެތި  ޕެވެދޭނެ  އެތަނ ނަލްސްޕާޓް  އ ފެދިފަ.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ތައް  ފަރާތެއް  އެއް  ން 

އިނީޝިއޭޓި"ފާހަަގކޮށްލާނަން.   ރިކަވަރީ  އެސެޓ   ބޭންކާ  "ވް ސްޓޯލެން  ވޯލްޑް  ޔޫ.އެން.އޯމިއީ  ގ ޅި.ޑީ.ސީއި  ެގން  

ޕެނަލެ  އެކްސްޕާޓް  މިއީހަދާފައިވާ  ކަންކަ  އް.  މިކަހަލަ  އޮތް  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  އ ފައްދާފައި  އެހީތެރިވެދޭން  މ ަގއި 

ހިސާބަށް މި    ހިސާބަށް އައިރ ަގިއ ބޭރ ެގ ފަރާތެއްެގ އެހީ ނ ހޯދާ މިކަން މިއް. ކީއްެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާޕެނަލެ

ންޑޭޝަން މެމި ރިކޮ ،ޤައްރިރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވޭމ    މިކަން ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރިއަޅ ަގނޑ  ؟ދިޔައީ

މިކަމަށް އިތ ރ  ވިސްނ ންފ ޅެްއ  އި  ދެއްވަ ކ ރައްާވިއރ ަގއި ހިމަނ ްއވައިތާނަގއި ތިބޭފ ޅ ން މިކަން ތަޙ ޤީޤ   ކ ރިއަށް އޮތް

ފައިސާ ެގންޮގސް ެގއްލިފައިވާ  ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ޕޮއިންޓަކީ  އަނެއް  އެދެއްވާށޭ.  ހޯދ މ ަގިއ  ސެޓ ާއއި  ތައް 

  ން ކޮށްލަަގނޑ މެން ޑިބޭޓްމިއީ ވެސް ައޅ  ؟މަދަނީ އ ސޫލ ތައްތޯ  ،ތޯ އ ސޫލ ތައްއީއަޅ ަގނޑ މެން މި ެގންގ ޅެނީ ޖިނާ

ދެނެަގނެފީމ  އެކަން  އަތ ލައިެގންފީމ ،  އަޅ ަގނޑ މެން  މީހ ން  ތިބި  މ ގ ލ ަގއި  ީމެގ  ކަމެއް.  މީހ ންެގ   ،ރަނަގޅ   އެ 
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އަދިވެސް އިތ ރ  ޝަރީޢަތްތައް    ވެސް ކޮށްފީމ .ންކ ހ އިފީމ . އެ މީހ ންެގ މައްޗަށް  ހިނަްގރީޢަތް ވެސް  މައްޗަށް ޝަ

އެކަމަކ    މިހިނާގނެ.  ފަހަތަށް  އެމީެގ  އަންނަ  ޖިނާން  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަޙ ޤީޤ ކޮށްއީމެންނަން  ޝަރީޢަތް  އީޖިނާ  ،   

ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރާ ރަްއޔިތ ންނަން ހޯދަކެއް ވާނެ މި ފައިސާ އަނބ ހިންާގ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސްތަ 

ޖިނާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ވާހަކަެއއް.  ދަންނަވާ  މަރ އީތަޖ ރިބާއިން  ކޯޓ   ހ ރިހާ  ނިމިެގން  ޝަރީޢަތެއް  ލާއެްއ ޙަ 

ހި  ެގއްލިެގން ދިޔަ ޙައްޤ  ދިވެދާއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާހެން  އަހަރ  ެވެގން  ނ ވަ  ، އަހަރ އަށް  ނިމިެގންދާއިރ   

ކަމ ެގ ކ ޑަ ވެސް އ އްމީދެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ކޮން އ ސޫލަކަށްތޯ މިކަމ ަގިއ  ރައްޔިތ ންނަން ލިބޭނެ

ކ ރާނީ ރައީސް  ؟ކަންތައް  ިއްއޒަތްތެރި  ކަމެއް  ތިން  ބޭނ ން  މިކަން   ،ދަންނަާވލަން  ،އަޅ ަގނޑ   ކ ރިމަގ ަގިއ 

ކޮމިޓީކ ރާއިދިރާސާ ިވސްނާރ   މަސައްކަތް ވަޑަ ން  ކޮމިޝަންެގ  ާގތ ން  ވަރަށް  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ މެން    އިަގތ މަށް. 

ައޅ ަގނޑ މެން  ބަލަންވެއްޖެ.  ާގތ ން  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ މެން  މަސަްއކަތް  ކޮމިޝަންެގ  ރިކަވަރީ  ެއސެޓ   ބަލަންވެއްޖެ. 

ބައި އަޅ ަގނޑ މެ  ލައިނެއް ދެއްވަން.ޓަިއމް  ،އެދެންވީ ކޮމިޝަންަގއި ހޭދަދެ އަހަރ   މިހާރ   މިހާރ  ންނަން  ކ ރެވިއްޖެ. 

ކޮމިޓީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެދިޯއވަރސައިޓް  ދެްއވާށޭ ޓައިމް  ،ވަޑައިަގންނަަވންވީން  ކަމަކީލައިނެއް  އެއް  ކަމަކަށް.  ދެ   ،  

ލައިނެްއ  ޓައިމް  ކ ރައްވާނެ ޮގތ ެގއެސެޓ  ރިކަވަރ   ،ލައިނެއް ދެްއވާށޭ. ދެވަނަ ކަމަކީދާނެ ޮގތ ެގ ޓައިމްތަޙ ޤީޤ  ކ ރިއަށް

ކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތް ލައިން އަޅ ަގނޑ މެންނަން ލިބިެގން ނޫނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖަވާބ ދާރީއިމްދެއްވާށޭ. މި ދެ ޓަ

ރަނަގއަޅ ަގނޑަށް   ނ ކ ރެވޭ  ރައީސް ބޫލެއް  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަކަށް.  ހިނާގނެ  އެބަޖެހޭއަޅ   ؛ަގޅަށް    ،ަގނޑ މެން 

އެސެޓ     ،ކ ރަންއަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ވަރަށް އަވަސް   ، ވެސް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންލ މ ެގ ކ ރިން  ނިންމާ

ވ މ ން  ާއއި މ ދާ އަނބ ރާ ރައްޔިތ ންނަން ހޯދައިދެކ ރ މ ެގ މަސައްކަތް. ރައްޔިތ ންެގ އަތ ން ެގއްލ ނ  ފައިސާރިކަވަރ

 ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކީ ކާމިޔާބ  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރި ވަނަ  19  ،ަގނޑ  ކ ރިން ެވސް ދެންނެވި ފަދައިންައޅ  ،ވީނ މެ

ވެެގން އެހީތެރިނ މަޖިލީހަކަށް  ފަރާތްތަކ ެގ  ބޭރ ެގ  ެއހެންވީމާ،  ވި ދާނެ.  ހޯދައިެގން  ރައްޔިތ ންެގ    ،ސްޔަ ކަން  މި  އަދި 

ތައް ބޭނ ންކޮށްެގން   ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެހެން މ އައްސަސާތަކ ެގ ަވސީލަތްއަދި  ،ެގން ވިޔަސް މަޖިލީހ ން އެހީތެރިކަން ދީ

ފްރޭމެއްެގ ތެރެއިން މިކަން ޓައިމް  ،ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކާއި ތަޙ ޤީޤ  އަަވސް  ،ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކާއިއެސެޓ  ރިކަވަރ  ،ވިޔަސް 

ިއއްޒަތްތެ ކ ރިއަށް މަެގއް  ހޯއްދަވައިދާނެ  ރައީސް  އަރި  ކަމަށް  ދަންނަވާލަމ ންދެއްވާނެ  ވާހަކަ  އެދޭ  ދެއްވި   ،ޅ ަގނޑ  

 ދަންނަވަން.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ފ ރ ޞަތަށް 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ޠީފްޢަބްދ އްލަޔާސިރ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި އ ތ ރ  ދާިއރާެގ  ކ ޅ ދ އްފ ށީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޠީފްޢަބްދ އްލަޔާސިރ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބަރ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ފެނިެގންޝ ކ ރި އަޅ ަގނޑ މެންނަން  އާދެ،  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ފެށިެގން    2014ދިޔައީ  އްޔާ  މި   2018އިން  އަށް 

ަގިއ  ޒް ކަމެްއެގ ޮގތ  ނޯމަލައި  ފައިސާއާ މިއީ   ހަލާލ  ނޫން  ަވއްކަމާއި  ؛ރާއްޖޭަގއި ހިނަގއިދިޔަ ވެރިކަމ ަގއި މި ކަންތައް

މަސައްކަތްތަކެ ދިވެހިރާއްޖޭަގ  ،ދެއްކ މަށް ކ ރެވ ނ   އަށަެގންނެވ މަށް  ކަންތަްއ  އި  މި  ހިސާއް.  އޮތް    ، ބަކީގޮއްސަ 

ރައީސް އަ  ،އިްއޒަތްތެރި  ވަލިޅ ަގނޑ މެންެގއޭރ ަގއި  އަމިއްލަްއޔ ލް  ިއޢ އަމްރ   ެއ  ފ ޅަށް  ތިރާފ ވެވަޑައިަގންނަވާ 

ގެ  ހ ރީމަނިކ ފާނ ެގ  ވަދެފައި  ހަލާލ ކޮޅަށް  ޙަޤީޤަތަކީ    ފައިސާެއއްކަން.  އޮ   ،ނޫން  ދިޔަ  ވަރ ަގިއ އިއޭރ ަގއި 

ޖެހިއަޅ ަގނޑ މެ ބަެއއް  ެއތަކެއް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މ ޅި  ެވސް  ތެރެއިން  ދި  ،ންެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެހި 

ބޭނ ންކ ރެވި ޮގތްޮގތަށް  އެކި  ފައިސާއެއް  ދަްއކާއިރ ަގިއ  އެތަކެްއ  ވާހަކަ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ޮއތްކަން.  ފައި 

ޮގތާ ކ ރެވ ނ   ެއކަން  ހިތްހަމަދި   ތެރޭގައިދޭ  އޭރ ަގއި  ރައްޔިތ ން  ރައްވެހި  އެ  ައޅ ަގނޑ މެންނާނ ޖެހިެގން   ޔިތ ން 

ހަވާލ ކ ރެވ ނ  އެންމެ ބޮޑ     އާރަްއޔިތ ންެގ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީ   ދިވެހި  !އާދެ ؛އަކީހަވާލ ކ ރި އެންމެ ބޮޑ  ެއއް ޒިންމާ

ބަލަ  ، އަކީޒިންމާ ރަްއޔިތ ންއި،  ެއކަންތައްތައް  ހޯދަ  ެގެއ  ފައިސާ  ރައް  ިއ،ެގއްލ ނ   އިންސާފ   ެއ  ޔިތ ންނަން 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ މައިަގނޑ  އަސާސްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް މ ހިންމ  ދެ   ،ޕާޓީެގމި   ؛އްޒަތްތެރި ރައީސްހޯދައިދިނ މަށް. އި

އެއާއެކީަގއި އިންސާފ  ކަމަށް ވިޔަސް. ހަމަ  އެއީ ކޮންމެ ބަޔަކ  ކ ރި  ށް.ދެކޮޅ ވާނެ ކަމަ  ކަމެއް އެބަ ޮއވޭ. އެއީ ވަްއކަމާ

ޮގތ ަގއި  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ސަރ   .ކަންދޭނެހޯދައި މަޖިލީހ ެގ   ، ޮއވެ ކާރ ަގއި ވެސް ކޯލިޝަންެގ  ހަމަ އެއާއެކީަގއި 

އަޅ ަގނޑ    ؛ކ ރާ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދާކަމީ އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަމެންބަރ ން ތިބެ މި މަސައްކަތް ލަސްވަމ ން  65

ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާ  އަޅ    ،މި  ދެިވއްޖޭކޮމިޝަނަކަށް  ބާރ   އެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަން  ދެވިއްޖެ.  .  ބަޖެޓ   ަގނޑ މެންނަން 

އެންމެކަށްއަޅ ަގނޑ ެމންނަ  ،އެހެންނަމަވެސް ހި  ދިވެހިތްހަމަ  ނ ކ ރެވ ނ .  މަސައްކަތެއް  ިމ   ޖެހޭ  މިއަދ   ރަްއޔިތ ން 

މަޖިލީހ ން  ،ބ ނަނީ މި  ފަހ ން  އެ  ،އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއަދ     އިމެހަންމ ޅި    ކޮމިޝަނ ން   ،ނާނެބ ރައްޔިތ ން 

ރިޕޯޓާ އޮތް  ލިސްޓާ  ،އެްއޮގތަށް  ނިންމާފައި  ކޮމިޓީ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދި    ތްއޮ  ކޮށްފައިމަސައްކަތްން  އެްއޮގތަށް 

ިއްއޒަތްތެއައެްއޮގތަށް    ންޑޭޝަންތަކާމެރިކޮ ރައީސްމަލ ކޮށްދެއްވ މަށް.  ވަރަށް ؛ރި  ތެރޭަގއި   ؛އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،މަކީ އެދ ޝަންތަކެއް އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ ގެ ންޑޭމެން ވަރަށް ރަނަގޅ  ރިކޮޓީމި ކޮމި  ެގމެންއަޅ ަގނޑ 

ކޮށްދެްއވ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަން މިއަދ  ޛ ކ ރަން ހ ރި ފަރާތްތަކ ން ތަންފީތަންފީޛ   ނިންމާ ނިންމ ންތައްމި މަޖިލީހ ން  

މެންނަކަށް ރައްޔިތ ންެގ ކ ރިމައްޗަކަށް ނ ދެވޭނެ. ހަމަ އެއާއެކީަގއި ައޅ ަގނޑ   ަގނޑ މާދަމާ އަޅ   ،މި މަސައްކަތް ނ ކޮށް

ފާހަަގކ ރަްއަވއިފި ؛ދަންނަވާލަން ވެސް  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ިގނަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރިޔާ  ،ވަރަށް  ކޮމިޝަނެއް  ސީ 

ކޯ   އިއ ފައްދަ ހާސިލ ކ ރެވ ނީ  ވެ ؟ޗެއްތޯއްއަޅ ަގނޑ މެންނަން  ފާހަަގކޮށްލަން  ސްއަޅ ަގނޑ   އަހަރ   ،ހަމަ   ؛ދެ 

ދެވިއްޖެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަން މާ ިގނަ ދ ވަސް ދެިވއްޖެ މި މައްސަލަ ބަލަން. މާ ިގނަ ދ ވަސް  
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މި އޮތްއިރ ަގއި  މިއަދ   ހެދިފައި  ލިސްޓެްއ  ބޮޑ   މީެގ  ައޅ ަގނޑ މެންނަން  ައއިއިރ ަގއި  ރަނަގޅަށް    ، ތަނަން  އަދި 

ޮގތަކީ  ވޭރެސާފ ނ ކ  ހ ރި  ކަންތައްތަްއ  ބޭފ ޅ ންެގ  ެއ  އެހެންވީމާ  ،ކޮބައިތޯ  މިންވަރަކީ.  މިައދ  ހ ރި   ،

ނ ތިބެވޭނެ އިތ ރަކަށެއް  ސަލީމް    އި ދެންމެަގ  .އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ފާހަަގކޮށް  ،ދެްއވައިފިހ ށަހަޅ އްވައި އަޅ ަގހަަމ  ވަނޑ މެންދެްއވައިފި  މަސަްއކަތްތަްއ    ކޮމިޝަންެގ  މި  ކައިރިން  ރަށް 

ވާހަކަެއއްެގ ޮގތ ަގއި  ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  އެ ހ ށަހެޅ މަށް ހަމަ ތާއީދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ހަމަ އެންމެ ފަހ     ބަލަންޖެހޭ

ބަލަ  ،ލާނީ އިވެސް ދަންނަވަ މި ކ ރާ މަސައްކަތްތައް  ނަން ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  ،ށްައޅ ަގނޑ މެންނަ  އި،މި ކޮމިޝަނ ން 

ހޯދައި އިންސާފ   އިންތިމިކަމަށް  ދެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ނ ދެވޭނޭޚާނ ދެވި  ޝ ކ ރިއްބަކަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޔާ . 

 ތެރި ރައީސް.  އިްއޒަތް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ރީރ ޙަސަން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ރި ދާއިރާެގ  މަތިވެ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރީރ ޙަސަން ދާއިރާެގ މެންބަރ   ރިމަތިވެ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ހިސާބ ތަކ ަގއި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދައ ލަތ ެގ  ޮގތ ަގިއ  ޕްރޮފިޓ ެގ  ނެޓް  ެއއީ  ޕްރޮފިޓް  ްގރޮސް 

ވެެގންވާ މީހާ ކ ރ ން  ކެރިކ ޅަދާނަ ؛ ރ ކ ނެއްެގ ޮގތ ަގއިއެއީ ޤައ މީ  ކޮމިޝަން، އަރލީ ކޮމިޝަން ރިސީވްޑްޖަހައިެގން  

އެފަދަ ބޭފ ޅެްއެގ ވެރިކަމ ަގއި ހިންިގ ޖަރީމާއެްއެގ    ،ލްއަމްރ އްޔ ރިޔަކަށް ހ ރި ވަލި ތ ަގއި ޤައ މ ެގ ވެެގ ޮގޒިމ  ކަމެއްލާ

ބޮޑ  ެއްއ ކޮރަޕްޝަން. މި ރިޕޯޓ ަގިއ  ިގ އެންމެ ވެސް ހިންަގއި  މިއީ މި ޤައ މ ެގ ތާރީޚ   ! ކަ މި ދައްކަނީ. ރަނަގޅ ވާހަ

އޮތީމާޚި ޖަހާފައި  މިހެން  ވަރަކަ  ޔާނާތް  ައޅ ަގނޑ ެގ  ކޮންމެވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން ޝައްކ  ހިތ ަގއި  އެބަ  ށް  އ ފެދޭ. 

ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް  ކިޔަނީ  މި  ކަންތައްތަސިއްރ   ވަްއކަން  ކ ރާ  މި ޚިޔާނާތާ   ެގ.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީއެމް.  ކަށްން  އި 

ޮގތ ަގއި ވަަގށް ކ ރި ކަމެއް  ަގކީ އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ޒަމީރ   ޔަ ވަްއކަމާއި މި ނޫން. މިއީ ދައ ލަތ ެގ ހ ރި ބޫލ ކ ރާ 

އެންމެންނަށް   ބިއ ޝަންެގ ޮގތަށް އެ ބޭފ ޅ ންރިލާމެހިެގން ޗެނަލް ޮއފް ޑިސްޓްޅި، ގ ހ ރިހާ މ އައްސަސާތައް ގ ޅިެގން

ޖަރީންިގ  ހި  އެނިގެގން ދައ   .މާއެއްބޮޑ   މިލަތެ މިއީ  ފޭރިަގތ ން.  ެއސެޓ ތައީ  އް  ޖީބަށް މީހާެގ  މާތިއް  ދައ ލަތ ެގ 

ޑ   ބޮ  ންކަފާޅ ،  ަގއިބޮޑ  ޮގތެއް   ހ ރެ ހާމަކަންނިގހިންނަށް އެރައްޓެ، ާގތް  އ ޚ ތ ންނަށް  ތިމާމީހާެގ އަޚ ންނާއި   ،ކޮށްއްބަ

ނޫން.  ންބަހާލ ޮގތެްއަގއި   ވައްކަެމއް  މިއީކީ  ަގ.  ދައ ލަތ ެގ،  ދަބާރ ންމިއީ  އެސެޓ ނ ފޫޒ ން  ފޭރިަގތ ން.   ތައް 

ރައީސް  އަޅ ަގނޑ ބިލިއަ 1.2 ؛އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް  މަފ މެން  ން  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ަގއި  އްސަލައި ރަތަމަ 

. ވަރަށް  ޔާފިރ ބިލިއަން    4ނ ވަތަ    3.3ނޭގ  އެ  މިހާރ  އެބަ  ،ސް ވެންނަމަހެ. އެދ  އަދަެގނާތ  އަޑ އިވެމ ންދިޔައީ ޚިޔާ

ޒަ

ޒަ
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ވާ ދައްބޮޑ  އެްއޗެއްެގ  މި  ާގކަހަކަ  ައހަރާތްަގނޑަ ނީ.  ދެ  މެން އަޅ ަގނޑ އެސެޓް ރިކަަވރީ ކޮމިޝަން    ބައިވީ  އިކަށް 

އ ޅޭތާ.   ހިތައަޅ ަގނޑ އ ފައްދަިއެގން  ޕްރޮޑަކްެގ  ސ ވާލަކީ،  ބޭފ ޅ ންޓިށްއަރާ  އެ  ެގންވާ  ށީ އެކަ؟ ނ ތޯވ ނެރެ  ނަށްިވޓީ 

އޭ. ިމ  ނ ކ ރެވެ   ، ބ ނާނީއަޅ ަގނޑ އް ނ ކ ރޭ.  އް ަގބޫލެރެމީ ޒަެގ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ގައިމ ހަމަ؟ ްއ ކ ރެވ ނ ތޯތެކައްމަސަ

ނަޒަރ ރިޕޯ ތަޙ ޤީޤަށް  ލާއިހިންަގ  ޓަށް  ބ ނޭ.  ތެފަރާ   13ިއރ ަގއި  އެބަ  ކަމަށް  ފޮނ ވާފައިވާ  ފަރާތަކަށް   3އް 

ކްރިމި  7  ،އިކޮށްފަންކ ހ  މައްސަލަ  ކަމަނަފަރާތެްއެގ  ހިނަގމ ންދާ  ކޯޓ ަގއި  މިއީކީ ރި   ށްލް  ބ ނޭ.  އެބަ  ޕޯޓ ން 

ެގންދަން ބޭނ ންވާ ސްޕީޑެްއ  ރިއަށްމެން މި މައްސަލަ ކ އަޅ ަގނޑ ންވަރެއް ނޫން. މިއީ  އެދޭ މި މެ  އެންމެން  އަޅ ަގނޑ 

  ަގއި ޓ ފަރާތެްއެގ މައްސަލަ އެ ލިސް  281  ،ަގކޮށްލަން ބޭނ ން ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ފާހަޒަތްތެރިނޫން. ހަމައެއާެއކ  ިއއް 

ފަރާިގން  އިމީެގތެރެ  ،ަގއި ރ  ތްއިއޮ އޮމި    އްތްތަނަ  މި  ޮގއްސަންނަނީރިޕޯޓ ަގއި  މައްސަލަ  ހިސާ  އޮތް  ށް ބަ 

ކަލެކްޝަން"،  "ކްޝަންކަލެ  އިންފޮމޭޝަން"   ،ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ަގއި  ތަޙ ޤީޤީ"ިއންފޮމޭޝަން  ލަޕޯރި  .  މިހާ  ސް ޓެއް 

ދިއ މަ ޮގތ ައޅ ަގނޑ ކީ  ސްޕީޑެްއަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  ދައ ލަތ ެގ  ލޫޓ   ަގއި  މައްސަލަެއއްަގއި އެ  މ ޅި ޚަޒާނާ    ސްޕީޑ  ވާލި 

ެގން  އް ބޭނ ކޮށްތަހ ރިހާ ސޯސް  ހ ރި ޮގވާލަން  އަޅ ަގނޑ . އެހެންކަމ ން،  ތްތެރި ރައީސްޒަ ދާންޖެހޭ ހިސާބެއް ނޫން އިއް

މައްމެއަޅ ަގނޑ  މި  ޓަކައިސަ ން  އަވަސްކ ރ މަށް  ރަނަގ  ، ލަ  މިހާރަށްވ ރެ  ސަރ ކާރ ން  ޅަށް  ދައ ލަތ ން، 

ޕީ.އާރ .ސީެގ  .އެމް.އެމް  ތެއް އެބަވޭފަރާ  119  ، ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންައޅ ަގނޑ ެއއްކޮށް  އާ. ހަމައެ އްވ މަށްކ ރެ ސައްކަތްމަ

ދައ ލަތ ގެ    އަދި މިހާރ އި ބޭފ ޅ ންނާބިޤާމ ތަކ ަގއި ތިއެއީ ކ ރިން ދައ ލަތ ެގ މަ ؛އި ަގނ ވި ލިސްޓ  ފޮ  މައްސަލަިއގައި

ތިމަޤާ ހަމަ  ޅ ންބޭފ   ބިމ ތަކ ަގއި  ތާއީދ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ .  ރިޕޯ  ،ވެސް  ންޑޭޝަންތަކަށް. މ ކޮރެ  ހ ރިޓ ަގއި  މި 

  ،ބޭފ ޅ ން އެކަހެރިކޮށް  ކ ަގިއ ތިބިހ ރި މަޤާމ ތަ  ންޑޭޝަނ ގައިއަދި ރެކޮމެ،  ނަށް މި ވަޒީފާަގއިޚާއްޞަކޮށް މި ބޭފ ޅ ން

ހ ރިނ ންޑޭޝަރެކޮމެ ސަ  ަގއި  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ކާރ ރ ޮގތަށް  ހަމަެއއާއަޅ ަގނޑ   ށްކަމަން  ަގބޫލ ކ ރަން.  ވެސް  ެއކ    

އެންމެ    ، ައއި ހިސާބަކީ  ެގންށި ފެެގ މި މައްސަލަ  ޕީ.އާރ .ސީތ ަގއި އެމް.އެމް.ޙަޤީޤަ  ،ބޭނ ން  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ 

އިހ މާލެ އޮތީ  އަޅ ަގނޑ އް  ބޮޑ   މި  ވެފައި  ޮގތ ަގއި  ނިޒާމ އްދިވެހިރާ  ،ަގބޫލ ކ ރާ  ބޭންކިންގ  ތެރެޖޭެގ  އިން. ެގ 

ތެރެއިން. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ   ގ ކިންބޭން ދައ ލަތ ެގ،  ނިޒާމ ެގ  މިޏެފ ން ެގ ކ ންސަރ ކާރ  .ސީއަކީ  ތަނ ން ދައ ލަތ ގެ   އް. 

ފަޅ ތަކާ އެހެ  ރަށްތަކާއި،  އަދި  ހަދަން  އިރިސޯޓް  ވެސް  ވިއް މިކޮނޮނިހެން  ބޭނ ންތަކަށް  ފައިސާކާކް  ލިބ ނ     ،ފައި 

ހާސް    ދެ ؛ޒަތްތެރި ރައީސް އިއް ؟ ވާންވީމާޖަެގ އެކައ ންޓަށް  ތޯ އަިމއްލަ ބަެއއްސާ ކީއްެވެގންއެތަނަށް ދޭންޖެހޭ ފައި

.  އޭސަ ނޫނީ އެ ކްލިއަރއެްއ ނ ވެ ޗެކ  ޮގއް   އަށް އެމް.އޭ އެއެމް.  ،ޖަމާކ ރިޔަސްަގނޑ މެން ބޭންކަށް  ޅ  އައް  ޔާެގ ޗެކެރ ފި

.  ންއެއް ނޫކަ ޔާެގ ވާހަރ ފިއްކަ  ލަ  ލައްކަ، ދެ  ެއއް  ޕްރޮސެސް އޮންނަ ޮގތް. މި ދައްކަނީ  އިމިއީ ބޭންކިންގ ނިޒާމ ގަ 

ރ ބި  3.3 ބޮޑ ލިއަން  ވަފިޔާެގ  ވާހަކަ.  ކ ރެވިެގން  ްއކަމެްއެގ  ވައްކަމެއް  ބޮޑ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ދާއިރ މިފަދަ 

ބޭންޒާނި  ންގ ފައިނޭންސި ފެއިނިކިންގ  މ ،  މިލްޒާމ   އޮތ މަކީ  އިންވެސްޓަ  ވެފަިއ  އަންނަ  ވެސް   ރ ންޤައ މަށް 
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ހ މަތ ކ ރެވޭ ލިސްޓ ތަކަށް ކ ރެޭވ، ތ ޝައްކ    މީގައި  ލާއިރ ަގއިއި ބަލަކަެމއް. އަދި މި ރިޕޯޓަށް  ނެޑ ވާއި ކަންބޮަގޤީޤަތ ޙަ

ތެރެއިންައޅ ަގނޑަ ލާއިރ ަގއި  އިހިންަގ  ރ ޒަނަ ނިޒާމ ެގ  ބޭންކިންގ  ނ ފެނޭ  ގ ޅިލާމެހިެގން    މި  ،ކަށް  ވައްކަމާ 

ތެރެއިން މީޝާމިމިކަމ ަގއި    އެމް.އެމް.ޭއެގ  ނަންތަކެންހ ލ ވާ  ިއއްެގ  ރައީސް ތްތެޒައް.  ބޭފ ޅ ން   ކިހިނެއްތޯ ؛ރި  ެގ އެ 

ންނަ މީހާެގ އި އޮޖަހާފަ. މިއީ ކަނޑައެޅިެގން  ކްރޮސް ޗެކ ތައް  ،ބަލްޝިއެޗެކ  ނެޯގ؟ ކަން ކ ރާނީނެތި މި  އިހ މާލެއް

އްެގ ންނަ ޗެކ  އެހެން މީހެއޮ  ފައިނަމ ަގއި ޖަހާ  ެގ.ސީއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ ެގންތޯ  ވެ ވާންޖެހޭ އެއްޗެއް. ކީއްއެކައ ންޓަށް ޖަމާ

އަދިވެސް އެސެޓް ރިކަަވރީ    ވާލަންގޮ   ލ ކ ރެވެނެ ކަމެއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މިއީ ަގބޫ؟ އެކައ ންޓަކަށް ދާންވީ

މައްަގޅަށް  ނއަދިވެސް ރަ  މި މައްސަލަ  ،ކޮމިޝަނަށް މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މ ޅި ޚަޒާނާ    ،ސަލަދިރާސާކ ރަން.  ދައ ލަތ ެގ 

ލޫ މަގ ފަހި.ސީއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ ލި  ޓ ވާއެްއކޮށް  މިކަމަށް  މައްސަލަ  ބޮޑ   ފާޅ ކަ  ވިެގންރެކ ެގ  ޮގތެއްަގިއ    ންމިހާ  ބޮޑ  

ޔާކަމ ން. އެ  ންގ ނިޒާމ ެގ ދޯދިކި ބޭންެގއްޖޭދިވެހިރާ  ،އްކެއް ނެތްޝަެއއްެވސް    ،ން މި ކ ރެވ ނީފަސޭހައިން މިކަމިހާ

 އަދި އެ  ،އިމީހ ންެގ ސަޕޯޓާ   އަދި އެހިތްވަރާއި  ހ ންެގެގ އިހ މާލ ން. އެ މީބައެއް  ބިަގއި ތިބޭންކިންގ ނިޒާމ ެގ ތެރޭ

އެއްބާރ ފ މީހ ންެގ   އެ ލ ލް  އެމާ  މައް  ،ނަމަވާކަމަށްހެންއްކޮށް.  ފަދަ  އަޅ ަގސަލައެއް  ިމ  ިއ  ލަބަޑ މެން  ނތަޙ ޤީޤ ކޮށް 

މި  ނިންމާ ފ ޅާއިރ ަގއި  މިހާ  ފަސޭ  މައްސަލަ  ކ ރ މަށް  މިކަމަށް ދާއިރާއެއްަގިއ  ނ ވަތަ  ލިބެިގންދިޔަ  ހަކަން 

ފަރާތްކަމ ގައިވާ ފަހިމަގ  ބޭފ ޅ ންނާއިބޭން  ،ކޮށްދިން  ތިބި  ނިޒާމ ަގއި  އެމްކިންގ  އަދި  ބޭފ ޅ ން    .އެމް.އޭެގ 

ސް އަޅ ަގނޑ   ވެމ ން   ހަމަ ނިންމާލަައޅ ަގނޑ  ؛ސްއީރަ  ތެރި މާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްޒިން

ބޭނ ންޮގވާލަ ހޯދ މަށްފައިެގއްލިށް  ދައ ލަތަ  ،ން  ފައިސާ  އަ  ވާ  އިއްޒަޓަކައި  ދެންމެ  ބައެްއ ަވސްެވަގތ މަށް.  ތްތެރި 

ފަދައިންވިދާ  މެންބަރ ން ދަޢ ވާއީޖިނާ ؛މައްސަލަމީެގ    ، ޅ ވި  ތަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިެގން  ންމަގ ދަ ޙ ޤީޤ ތައް ދި ކޮށް، 

  ބޮޑ    ށް މިކަމ ން ކ ރާނެ މާންނަ ަގނޑ މެ އަޅ ބެންޏާ ންޖެހޭ ފައިސާ ނ ލިލިބެ  ، ދައ ލަތަށްހެންނަމަވެސްއެ  ެގންދެވިދާނެ.

ލަތަކ ަގިއ  ސަމިކަހަލަ ބައެއް ފައިނޭންޝަލް މައް  ،ދަނީ   މި. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ިގނަފަހަރަށް ފެނިެގން ތް ނެއްފައިދާއެ

 ޮގސް އެންމެކ ރަމ ން  ،ރަމ ންކ   ،މ ންވާކ ރަޢ ޢ ވާކ ރަނީ. ދަދަ  ،ތަކީޮގ  މި ވާ  މ ގައިހޯދ ންޖެހޭ ފައިސާ  ބެލިއ ލަތަށް  ދަ

ހިސާބަށްންކ ހ ން  ހ ފަ ހެއްކާއި ތަނ ވަ  ނ ވެއޭ  ފ ރިހަމައެއް ތަކެއް  އިޖ ރާއަތް  ތީގެ   ،ޤާޟީވިދާޅ ވާނެ    އިރ ދާ ކ ރާ     

ހޯދާފަަގ އެރީނާއާ  ޚިލާފަށޭ.  އިޖ ރާއަތްތަކާ  ހ ރީ  ތި  ނިމ ނީ.    އި  އެ  މައްސަލަ  މި އެނޑ   އަޅ ަގހިސާބ ން  ދެން 

އެހެންމިހެން  މައްސަލަިއގައި ކަމަށް.  މަސައްކަތެނީ  ކ ރަ  އަނެއްކާ  މި  ،ނަމަވާކަމަށްނ ވާނެ  އިްއޒަތްބޭކާރ     ރިތެއް. 

ހަނޑ އަޅ ަގ ؛ރައީސް ވެސް  ނިންާމލަމ ން  ބޭނ ންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އެންމެހަދިވެ،  މަ  ވަން  މިނި  އިހިރާއްޖޭެގ 

އަސަސާތަކައްމ އަ ވެސް ތަޙ ދި  ށާއި  އިދާރާތަކަށް  ވީހާ ؛ޤީޤީ  މައްސަލަ  ތަޙ ޤީޤ ކޮށް  މި  ބަލައި،  ައަވހަކަށް  ވެސް 

ގެ  ފަިއސާދައ ލަތަށް  ހޯދ އްލިފައިާވ  ައވަމަ  ޓަކައި  މި  ސް ށް  ެވސް  ހަމަަގއިމ   ންެގ ރައްޔިތ ވަނަ    19ވެަގންނާށޭ. 

މެ ބޮޑ  ެއއް ންވަހެއް. އަޅ ަގނޑ މެން ވީ އެޚީ ދ މެން ދޫދޭކަށެއް ނޫން. މިއަދ  މިއީ ތާރީމަޖިލިސް މި ތިބީކީ އަޅ ަގނޑ  
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މައް.ސީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ  ؛ވަޢ ދ  ވީ ެގ  ކަމަށް  ބަލާނެ  ވަޢ ދ   ސަލަ  ާވިގهللا    ޑ މެންނއަޅ ަގމިއަދ     ްއކޮށްއެ   ޅާފ ެގ 

 ރިްއޔާ.  ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ . ދެއްވި ފ ތްކައްކ ރަމ ން މި ދަނީ އެ މަސަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދީދީ.ރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ޒަތްތެކ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއްފ ވައްމ ލަ .ބަރ ންމެިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަ ދީދީމެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ކ  މެދ  ދާއިރާެގފ ވައްމ ލަ

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ކޮމިޖޮދާ    މި  ރެވެމ ން ސްކ ބަހ ދެ!  އާޝ ކ ރިއްޔާ  ކޮޝިއަޖ ޑީ ؛ޓީގެ އިންޓް  އަދި  މިޓީއާ ރީ  އި 

ކޮމިސަ ބެހޭ  ޚިދ މަތްތަކާ  ރިޓީެގ  ލާމަތީ  އަޅ ަގމި  ފ ރިހަ ނޕޯޓަށް  ހަމަ  ެވސް  ތާއީއަމަޑ   މީަގށް    އި ދ ކ ރަން. 

ކަންތައްތަ ނިންކަފާހަަގކޮށްފަިއވާ  ފ ރި ކަންތަމ ށް،  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  އިއް އަމަހަށް  އަދި  ތާއީދ ކ ރަން.   ތްތެރި ޒަށް 

ހަ ؛ސްރައީ ފާއަޅ ަގނޑ   ބޭށްލަހަަގކޮމަ  އަޅ ަގނން  ރިޕޯޓ ަގއި ޑ ނ ންވޭ  މި  ރެކޮފާހަަގކޮށްފައި    ެގ  ތަކ  ންޑޭޝަންމެވާ 

ބަ ބ ނޭ  ަގވާއިދ ަގއި އެ  ހ ެގމަޖިލީ ސ ވާލެއް.  ނޑ  ހިތަށްއަރާ  އެއީ އަޅ ަގ ؟ދާނެތޯންެގ ހިމެނިއި މި ބޭފ ޅ ން ވެސްަގތެރޭ

ްގރޫޕާލި މަޖިލީމަންޓްރީ  ލީޑަރ ން އަދި  މެޖޯޕ ެގ  ލީރިހ ެގ  ލީޑަރާއިޓީ  ފަރާތްޑަ، މައިނޯރިޓީ  ިމފަދަ  ކެއް އެބަހ ރޭ  ތަރާ 

ފަރާމިަގިއ  ަގކ ރެވިފަ. ދެން މި ރިޕޯޓ ތަކ މަޖިލިސް ގަވާއިދ ަގއި ފާހަ   އޮވެއްޖެްއޔާ  ނިފައިތައް ހިމެެގ ނަންތްތަކެއްފަދަ 

ން ޕާޓީން ވަކިކ ރީމަތޯ ެއ  ޓީ ލެެވލ  ޕާމައެއީ ހަ؟ ެވމ ންދާނީކ ރެ  ޮގތަކަށްތޯ  މަޖިލީހ ެގ ތެރެއިން ކޮންއްތައް  ތަ އެ ކަން

މަ ނޫނީ  ވަކިވާނީ  އެފަދަޖިމީހަކ   ސިޓީއެލީހ ން  ފަރާތްތަކަށް  ެއއް  އިސްްއ  އަރ ވާނެތޯ  ެއކަހަލަ ދިނ މަށް  ފާއ ތިޗެއް 

ހިމި ؟ކަންތައްތަކަށް އަޅ ަގނޑ   ސ އީ  އަޅ ަގނ ވާތަށްއަރާ  ެއީއ  ރިލެއް.  މިފަދަ  މަޖިލީހ ން  ފާސްވެެގން ޑ މެން    ޕޯޓެއް 

މަޖިލީ ލީދާއިރ ަގއި  މައިނޯރިޓީ  ނޫނިއްޔާހ ެގ  ލީޑަރ ޖޯ މެ  ޑަރ   ލީޑަރެއް   ،ރިޓީ  އެހެން  އިތ ރ   އަދިެވސް  ނޫނީ 

އެީއ  ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ދެކ މަކީ  ފާ އ ސްމީހ ން އިސްތިއެހެން މީ  ،ފައިެގ ނަން އެ ލިސްޓ ަގއި ޮއވެއެ ބޭފ ޅެއް   ޔާއްޖެއްހ ރެ

ދެކޭޮގތ  ނ ވާތީެވ،  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ހަމަޖެހޭ  އެންމެ  ހިމެން  ލިސްޓ ަގިއ  މި  ވެސް  ފަރާތްތަކެއް   ެގންދާނިމިފަދަ 

ިއސްތި  ،ނަމަ ވެސް  ފަރާތްތަކެއް  ފަރާތްތައް ފާއ އެފަދަ  އެފަދަ  ހަމަ  ައދި  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ދޭންޖެހޭ 

މަސައްކަތްކ ރާ    ެގ މިހާރ ރ އިތ ރ ން ސަރ ކާ އޭގެ ޮގވާލަން. އަދި  ދިނ މަށް ވެސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  މި ވަގ ތ   ފާއ އިސްތި

ންޖެހޭ  ތިބެރަންދެން އެ ބޭފ ޅ ން ވަޒީފާަގއި  ކ ންކ ހ އް ސާބިތ ވެ ކޯޓަކ ން  ތަލަެގ މައްސަންބޭފ ޅ ސް އެ  ފަރާތްތައް ވެ

އަޅ ަގނޑެމަކަ އެއީށް  ނ ދެކެން.  ކ ރޭ  އް  އެބަ  ަގބޫލ   ބޭފ ޅ ރަްއޔިތ ން  އެ  މި  މައްސަލަތަކެއް  އޮތީ    ންެގ 

އްވެސް މީހަކ  ރައްޔިތ ންެގ  އެ   ނަކަށް ނެތް. ނެތްއިރެްއގައިބޭފ ޅ ން   ބާރ  މިހާރ  އެެގ އިތ ންން. ރަްއޔިތ ކަފެންމަތިވެފައި

ލިބޭ މ ތަކަށްޮގ  މ ސާރަ  ރަްއޔިތ ންެގ  ވަ،  ހޯދަން  ެއ  ރަްއޔި  ،ޕަބްލިކ ،  ފާއެްއަގއިޒީސާރަ  ަވޒީފާެއއްަގއި  ތ ންެގ 
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ކަމަށް އަޅ ަގނޑ    ނ މަށް ދިފާއ ރ ން މިހާރަށް އިސްތިމާ، އެފަދަ ފަރާތްތައް ހަމަ މިހާނ ދެކެން. އެހެންވީހ ންނަންޖެހޭ 

އޮތް  މި    އިަގރިޕޯޓ   މި  ،ންހިސާބ   ނާމީހ ން  281މި    ،ނީހިތަށްއަރަ ލަން. ދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ވާވެސް ައޅ ަގނޑ  ގޮ 

ީމގައިނި އެކައްއެކަނި މި ފަރާތްތަހިސާބ ން ހަމަ ލިސްޓ ަގއި    ތ ން އޭރ ަގއި މިނޑ  ދެކޭޮގައޅ ަގ؟ ވާނީފައިހިމެނި   ތޯ 

މި އަދި  މީހ ން  ނ ހިމެނި  އެއިން  އަތިބަ  ނ ލިބ ނަސްމަދި  މަސައްކަތްކޮށްދިން   ،ންފާއެްއ  މަގ ފަހިކޮށް  މިކަމަށް 

ދަ އެބަޖެހޭ  ވެސް  ފަރާޢ ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  އެބަޖެހޭ  ތަތްވާކ ރެވެން.  ވެސް  ެއއީއަކަށް  ލިބެން.  ވެސް    ދަބ  

ކ ންފ  ންފ ންޏެއްކ ެވސް  ީއ  މި ؛.ސީ.ޕީ.އާރ އެމް.އެމް މި  ކޯޕަރޭޓް  ެގނީ.  ެވސް   ؛ވަރނަންސްގަ   ބޭފ ޅ ން  ބޯޑަކާ އެ 

ހެދިފައި  ެވސް  ކ ންފ އެްއޗެހި  އެމްނީވޭ.  ޑީ.އެމް.ޑީ  ންނާއި.ޑީެގ  ކ ން  ންނާއިއަދި  އެ  މަސައްކަތްކ ރި ފ އަދި    ނީަގއި 

ބޯ ؛އްތަފަރާތް އެބަޖެޚާއްޞަކޮށް  ޖަވާބ ދާރީކ ރަން  ބޭފ ޅ ން   މި  . ހޭޑ   ތިބި  ކޯ  ،ބޯޑ ަގއި  ކ ންފ ނީެގ  ޕަރޭޓް  މި 

ރަން  ވައްކަންކ   ކ ންފ ނިން، މ ޅި ކ ންފ ނި  ،ވާއިރ ަގއި   ންމާެއއް ކަަމށްޒިންެގ  މަކީ އެ ބޭފ ޅ ހިފެހެއްޓ ންސް  ަގވަރނަ

.  ންއް އެބަޖެހޭ ހަދަކެ ތްތަބޭނެ ޮގ ލިދަބ އަތްތަކަށް ވެސް  ންވީމާ، އެފަދަ ފަރާހެތީ. އެދާފައި އޮއޮތް ކ ންފ ންޏަކަށް ހަ

މިހާރ ފަދަ ފަރާތްތައް ާގނޫނ  އެ މިފަދަ   ،ެގން ވިޔަސް އް ފާސްކޮށްތަނ އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫ  ހ ންލީމަޖި  ،ޔާއްނެތި  ަގއި 

ބަދ  ވެސް މި ޖެހޭ. އަންދަބ  ދެވޭނެ ޮގތްތައް އެބަ ހޯދެއައިން އިހ މާލ ވާ ފަރާތްތަކަށް  ދައ ލަތ ެގ ފަިއސާ ؛ރާތްތަކަށްފަ

އެ  ޚިޔާނާތެއްބޮޑ     ށްދައ ލަތަ  ،ކީތަ ޮގ  ވާ ެއހެންވީ  ވެފައި  ސަލާމަތްވެެގން.  ދަނީ  މި  ސަލާމަތްވެެގން މީހާ   ،މާ، 

ދަނީ ސަލާމަތްވެފަިއ މި އޮންނަނީ. ޚާއްޞަކޮށް     ވެސް މިވެސް ދަޢ ވާެއއް ކޮށްފަިއ އެ ސާބިތ ނ ެވެގން އަބަދ ކޮންމެ

ބޭފ ކ ންފ ނިތަކ  ތިްއބަވާ  ބޯޑ ަގއި  އެމް.ޑީކ ންފ   ޅ ންނާއިެގ  ތަންނީެގ  ެއ  ޖަރީތަންތަްއ  ބޮޑެތި  ހަމަ  މާތައް ނ ން 

ބޭފ ޅ  އެ  ކ ންފ ނިން  ބޭންހިންާގފައި  ކޮށްފައިނ ންޮގ  ކަންތައްތަކެއް  ބޭނ ން  ޮގ  ،ތަކަށް  ފަހ ން   ،އްސަނިންމާފައި 

ންނާ  އެމް.ޑީކ ންފ ނީެގ  އިތަކާ ފ ނީެގ ބޯޑ ދާރީވާކަށް. ކ ންބ  ވާޖަ  އްޗެއްސަކަށްމި އެށް ނ ޖެހޭ  ކަނަހަކ  މި ބޭފ ޅ ންދ ވަ

 ،  ވިސްނަންހޭރަށް ބޮޑަށް އެބަޖެއަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ވަނީ. މިހާރ   ންފ ނި އެއްކޮށް ހ ސްކޮށްލަޅި ކ ެގން މ އެްއކޮށް ގ ޅި 

ކ ންސަރ  ހިއްސާވާ  ދައ ކާރ   އެއީ  ބައެފ ނިތަކަކީ  ބޮޑ   ވަރަށް  އެލަތ ެގ  އަޅާބަލާއް  މިނިސްޓްރީތަކާ  ެއއީ   ަގއި އިރ  އީ. 

ހަވެ ެގންގ އެތަްއ    ލަތ ގެ އ ދަ  މަސް  ވަޒީފާަގއި  އިތ އަ  ،ޅޭ މ ވަްއޒަފ ންތަކެއް  ދައ ލަތ ރަދި  ބަޖެޓެއް  ންށް  ބޮޑ    

ހަދާ އެހެހޭދަކޮށްެގން  އެއީ.  ކ ންފ ނިތައް  ތިބި  ކ ންންވީމާ ފައި  މި  މި،  އެމް.ޑީތި  ފ ނިތަކ ަގއި  މި  ދި  އައި  ންނާބަ 

ިމއަށްެގ  ކ ންފ ނިތަކ  ބައްޓަންވޭކ ރ ރީވާބ ދާޖަ  ރެ ވ ބޯޑ   ާގނޫނ   ޮގތަކަށް  ކ ރ   ، ހެންޏާޖެކ ރަންނެ  ވެސް  އެކަމެއް  މަށް 

 ޔާ. ޑަށް ޝ ކ ރިއްއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޮގވާލަން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ްއޒަތްތެރި މެންބަރ އިކެލާ ދާއިރާެގ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފްރާހީމް ޝަރީމެންބަރ  އިބްކެލާ ދާއިރާެގ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީން  އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ޖޮއިންޓް  މި  ރިޕޯޓައިކ ލަވައެެވސް  ތާލި  ވާހަކަ  ރާކ ދ އީށް   

ރަީއސްދަންނަވަން.   ބަދަލ ވީ  މެންެގއަޅ ަގނޑ  ؛އިއްޒަތްތެރި  ޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް  މެންނަށް އަޅ ަގނޑ ސ ރެ  އްދައ ލަތް 

ކ ންފ ނިތަކ ން  އިިވެގން ތަފާތ   ދަނީ  މ ތަ،  މި  ވާހަންޝަ ރަޕްކޮ  ކ ންތަ އްސަސާއަފާތ   މައްސަލައިެގ  .  ކަެގ 

ކ ރީގައިއަޅ ަގނޑ  ެއއަރ  މެންނަށް  މައްސަ  އިިވެގންދިޔަ  މައްސަލަ،  ލަމޯލްޑިްވސްެގ  އެސް.ޓީ.ޯއެގ އެފް.ޕީ.ައއި.ޑީެގ   ،

ކަށް އިތ ބާރ  ސަރ ކާރ ތަ   ނީޔިތ ން ވަރައް   ،ލިބެެވސް މަްއސަލައެްއ ނ އްއެ   ، މަތިވެކެއް ފެންސަލަތަ މައް ލަމައްސަލަ ކަހަ

ލަތ ން ވީ ަވއްކަން، ދައ   ޢ ދަކަށްޕީެގ އެންމެ ޚާއްޞަ ވަ.، އެމް.ޑީ ފެދިޕީ އ .އެމް.ޑީ  ެގެމންއަޅ ަގނޑ އްލިފަ. ވަނިކޮށް  ެގ

ވެސް   ފަހަރަކ   މެމެން ކޮންއަޅ ަގނޑ ނ ން. މިކަމަށް  ހޯދައިދި  މެން އިންސާފ އަޅ ަގނޑ ހ ްއޓ ވ ން.  ތައް  ންކ ރާ ަވއްކަ

ޚާއްޞަކޮށް   ބ ަގއި ވެސްޚާ އިންތިސީެމން ނިމިެގންދިޔަ ރިޔާއަޅ ަގނޑ ބ ތަކ ަގއި ވަކާލާތ ކ ރަނީ. އަދި  ސީ އިންތިޚާޔާރި

ހ ރީއަޅ ަގނޑ  ފޯކަސް  ފައިސާތަކ ދިެގންެގއްލި  ން.އާރ .ސީ.ޕީއެމް.އެމް  ،މެންެގ  މަ ެގޔަ  ފައިސާތައް  އަށްސަލައް  އެ   .

ކ ރީ   ،މާވީދިމި    ޮގތަށްމެން ހޯދައިދޭނަމޭ. މިއަޅ ަގނޑ ސާތައް  ންޖެހޭ އެސެޓ ތައް ނ ވަތަ ފައިއ ލަތަށް ލިބެހޯދައިދީ، ދަ

، ދ  އަންހެނ ންއެއީ ޚ ަވއްކަމ ން ެގންނަ ފަިއސާ  ،ކަން އެއީ އްވަ   ،ކަމަކަށް ހަދައިެގން ެއއީ ޯއކޭ  ން ަވއްކަންރ ސަރ ކާ

ެއއީޭގަގއި   ވެސް  މީހާ  އަންހެން  ނާހާނޭ  އިންނަ  ކަމެއް  ފައިސާ  ެގންނަ  ކިކޮންތާކ ން  ސަ  އައި  ެގ  އް ރ ކާރެ ޔަމ ން 

އްސަލަ ބަލަން.  މަން މި  ލީހ ޖިވަނަ މަ  19   މިހާރ  ހޭމެން އެބަޖެއަޅ ަގނޑ ،  ންވީމާހެ. އެދިޔައީށް މިކަން ވެެގންކަނިމ މަ

މާމިހާރ  އަ  އަހަރ   3ރަށް  ކާސަރ މި  .  ޖެލަސްެވއް  ބޮޑަށް  ވެސް  މަޖިންމެައޅ ަގނޑ އަދި    ،ިއއިރ ވެެގން  ެގ، ހ ލީެގ 

ދާއިރ  މި މައްސަލ އަދިެވސް    ންވަމ   އަހަރ   2ހޮވި މަޖިލީހަށް    ދީ  މެޖޯރިޓީ  ސ ޕަރ  ތ ންރަްއޔި  ،މެންނަށްއަޅ ަގނޑ 

ނ  އެހެއޮތީ  ފ ވަ  ައޅ ަގނޑ   ވީާމ،ންބެލި.  ސައަހަމަރިރަށް  މި  ޕޯޓްކ ށް  ނިޖިލީހ މަރަން  މައް  ންމައިެގންން  ލަ  ސަމި 

ވެފައި ލްލަތް އޭރ  ފެއިމ ޅި ދައ   ތ ގައިޤަމަކީ ޙަޤީކަ  މި ؛ ެގންދިއ މަށް ހިތްވަރ ދިނ މަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ށްއަކ ރި

ފައިސާައކީއޮތް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ރިހަމަ  އޮތ ން.  ފަިއސާޓ ތަކ ން  ސޯއެކަނި  ހ ރި  ލިބ ނ   އެތާ  ނޫން.  އެްއ 

މެން ނޑ ައޅ ަގ ފެށ މާއެކ   ރ ކ ރީ ސަރ ކާ ،  ންރ ކާރ ސަެމން  ައޅ ަގނޑ   ވެސް ން  އެލ .މެން އެްމ.ޕީޅ ަގނޑ އަ ފައިސާައކީ  

  .ޕީ.އާރ .ސީގެ އެމް.އެމް  ،ކަ. އެ ފައިސާ ެވސް ހ ރީން ޑޮލަރެއް ަގތ މަށް ފައިސާ ނެިގ ވާހަމިލިއަ  5ދިޔައީ    އަހަމ ން

ސް  އި  ސަރ ކާރ ެގ  ކ ރީެގ،  ރ ން ކާމެންެގ ސަރ  އަޅ ަގނޑ  ހ އްޓާ  ސާވެސް ހ ރީ. މި ފައި  ތެރޭަގއި އެމް.ޕީ.އެލް ފައިސާ

  އާ އެ ވަގ ތ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ ވަތަ  މް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ނ ލަ ފަރާތްތަކ ން މި ދަނީ އެއްމި އަދިއި އަފަރާތްތަކ ންނާ

ބަލަ   ވެހަވާލ  ފައިސާ  ކައިރިއަށް  މިނިސްޓަރ   ބަލަ  އިހ ރި  ފައިސާ  ދަނީ.  ބޭފ   އި މި  އެ  މިހާރ   ދާއިރ   ނަ ިގޅ ން 

ބ ނަމ ންދަނީ ފަރާ އެ  ފައިސާމަތި  ،ތްތަކ ން  ޚިޔާނާތ ެގ  ެއއީ  ނޭނެގއޭ  ކަންނާމެންނަކަށް  ންެގ  ޝަޕްރަކޮމެްއ،  ެއއް 
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ކަެމއް.   ސަ  ،ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ  ފައިސާެއއް  ފެށިރ ކާރ  މި  ައިއއިރ ެގ  ސަރ ކާރ ،  ން  ކ ރީއެ  ސަރ ކާރ  ެގ  ެގ  ެގ 

ދ ވަސްކޮޅ ގަ  މައްސަލަ އެމް.ޕީ.  އޭފ ރަތަމަ  މައްސަލަމިލި  5،  އެލްެގ  ޑޮލަރެްއެގ  ރ ފިލިއަމި  75  ،އަން  ެއއްެގ  ޔާން 

އާންމ ޖެހިެގންދިޔައީ.    މައްސަލަ މިހާ  މީޑިއާތަކ ން   އިސަރ ކާރ ންނާއި  ގަ ޮގތެއް  ބޮޑ   ން ކަެއހެންވީމާ،  އަދި 

އެކަނި  ސަ ހަމައްގޮ ށް  ކަބޭ ފަރާތަރ ން ލިކާރ ފައިސާ ސަ  ްއހާއެޔާ ފިހާސް ރ   ފަސްދޮޅަސްކީްއެވެގންތޯޭއ    ،ކިޔަމ ންދާއިރ 

އެ ބ އެއް ެވސް  ިގނައަށްވ ރ ން  ފައިރެ  އެދެނީ  ހޯދ މަށް  ބޭފ   !ރަނަގޅ  ؟ސާ  ވަބަެއއް  ރަނަގޅ   ޅ ން  ރަށް 

ފައިމަޤް ހޯދަންޞަދެއްަގއި  ތަޢ ން ބޭފ ޅ   ބައިއްއެއީ.  ޔަދި  ސާ  ހާސިލ   ޙައްޖަށް    .ރ މަށްކ ލީމ   ބޭފ ޅ ން  އަނެއްބައި 

ބޭފ   ދިއ މަށް. ދަރަނިއަނެއްބައި  އަނެއަދާ  ޅ ން  ބޭފ ޅ ން  ކ ރ މަށް.  އިނޭގތޯނަށްދިންޑަކ ކ އްބައި  ކާންދިނ މަށް    .

ފައިސާއެއްތޯމިހެން ކޮން  ނެެގނީ  މި  ވަނީކިހިނެއްތޯ؟ ޮގސް  މި  ނ   އަޅ ަގނޑ އެހެންވީމާ،  ؟     ، ކ ރަންަގބޫލެއް 

ހަމަ އެ ފައިސާ ހޯދ މަށް.    ޞަދެއް ިމ ބޭފ ޅ ން ދިޔަ މަޤްއް ނ ވަތަނެ ންޝަސް މި ބޭފ ޅ ންެގ އިންޓެވެއެްއޮގތަކަށް  

ފައިބަދިޔައީ   ހ ރި  ސާންޑާރަ  ހޯދަނ ޙައްން  ކ ޯގންޏަ  ައޅާފައި  ފައިސާ  ޮގތ ަގއި  ހަމަ އިނޭގތޯ.    ންޤ    މިއީ 

ފައިސާ  އެނިގކަނޑައެޅިެގން   ހޯ  ހ ރި  ބޭފ ޅ ން  އަޅ ަގ  .ދީއެ  މިލ ބޫަގނޑ   ެއހެންވީމާ،  ޮގތ ަގއި  ފައިސާ  ކ ރާ  ހާރ  

  ،ނެ އިނޭގތޯ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ބަލާއިރ ނާންއް ނޯނެ ހަމަ އެއްވެސް ބަހަނާއެފަރާތްތަކ ން ހަމަ ދެއްކޭިއވާ  ލިބިލައްވާފަ

ނިޒާމަ ބަލަބޭންކިންގ  ވެސްބޭންކަ  ،ލާއިރ އިށް  އެ  ށް  އެމް.އެމް. އެބަ  ވެސް  އޭނޭގ،  އަށް އެމް.އެމް.އޭ   .ތޯއިނޭގއަށް 

ކޮންމެފައިނޭ  ސަރ ކާރ ގެ  ޮގތ ން  އޮންނަ  ނިޒާމ   އެއް   ންޝަލް  ބޭ  ދ ވަހަކ   ރިޕޯޓ ތަކާފަހަރ     ހިއެްއޗެ  ންކ ތަކ ން 

ފޮނ ވަބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ    ޮގތ ަގިއ  އެމ ންދަނީ.  ކ ރާ  ބަންދ ކ ރ މ ެގ  ދ ވަހ     އެ  ،ނޭގބޭންކ ތަކަށް  ކޮން   ކ ރިންބޭންކ  

ކ ން  ތަސިސްޓަމ   ބޭފ ޅ ންެގއެ  ބަންދ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން  ބޭންކ     .ކޮންޮގތަކަށްތޯ އެނޭގ  އިއްސަ ހ ރީކެއް ކިހިނެއްތޯ އަ ޗެ

ދަމިހެ  އެނޭގ. ހ އްޓާ  ކ ންފ ންޏަކ ންއ ލަތ ން  ކ ންފ ންޏަކ ން  ،  ެގ  ފަރާސަރ ކާރ ެގ  ޗެކ ތްއާންމ ންެގ  ތަކާިއ  ތަކަށް 

  މިއީ ކިހިނެއް  އަރަނީށްއަޅ ަގނޑ  ހިތަބާވައޭ  ެވސް ނ ކޮށްލާ  ވާލ ސ   ރ  ހަމަ އެ ބޭފ ޅ ންވަމ ންދާއިލ  ގ ނަ  ފައިސާތަކާ

އޮތް   ކަން ޤައ މަށް އިހ ސާސްވެފައިެގ ދަތިސްވަރަކީ ޑޮލަރ  ޞަކޮށް އެ ދ ވަ ޚާއް ؟އިސާއެއްތޯދާ ފަ  ތަކަށްހޯދާ، ކޮންޮގ

ޑޮލަ  .ޤައ މަށް  ދ ވަސްވަރެއް ަގތ މ ަގއިމި  ބަލައެްއޮގތަކަށް ފައިސާތައް    ތަކާއިޗެކ   ދާ  ރ   ބޭންކ ލިއިެވސް  އޮތޯ  ފް  

އެމް.އެމް.އޭ   އިންމޯލްޑިވްސް ބޭންކަކ ން  ނ ވަތަ  އިންނ ވަތަ  އައެހެންެވސް  މިއީ  އެހެންވީާމ،  ރާ ކ ލ ބޫަގޅ ަގނޑ   . 

ެއްއވެސް ފަރާތެްއ  ލާފަ. އެހެންވީމާ، މިއިން  އިވަ ލޫޓ  ބޭފ ޅ ން ގ ޅިެގން މި އޮތީ ހަމަ ސަރ ކާރ   ޮގތ ަގއި މި ހ ރިހާ

 އެބަ  ކ ރިމައްޗަށް އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަން  ެގޝަރީޢަތ ހަމަ ކޮންމެ ފަރާތެއް ވެސް    ،އަޅ ަގނޑ މެން އިސްތިސްނާނ ކޮށް

 ނިންމަން   ަގނޑ މެންނަށްއަޅ   ެއއްޗެއްކަންއ ލަތ ެގ  މި ދަ  ، ފައިސާއަކީ އަދި މި ބޭފ ޅ ންެގ އަތ ަގިއ ހ ރި ކޮންމެ  ޖެހޭ.  

ހެލަން.  ވަބާ އެބަ ޖެހޭ ފޮ  ހި އެބަ ނަަގންޖެހޭ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި މި ޗެއި މި އެއްޖެހޭ. ނިންމާފައެބަ  

ބޭފ ޅ  ބޭނ ންކ ރަމި ވަބާެގ ސަބަބ ން އެ  ޙަޤީ  ފެދޭން އެއްވާ އެްއޗެހި ން  ވެސް  ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވާ ލޭ  ބަެއއް  ޤަތ ަގއި 
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އެބަ  ެގ ބޭނ ން  ަވއްކަންކ ރ މ    ށް މި ަވއްކަމ ެގ ވަބާ،ކައެތައް ޖަނަރޭޝަނަ.  ތަޣައްޔަރ ވެފަ  ނީންނާވެސް ހ    އެއިޮގތ ގަ 

އަޅ ަގނޑ މެން އެހެންވީމާ،  މި ކ ރިއަށްދޭ.  ނ ހ އްޓައިހިސާބ ން    ނަމަ  ހަލާކ ވެ  ،ފި  ޤައ މ   ދާނެ. ެގންއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ތި  އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ބިމި  އޮތް  ވަގ ތ ،  ނަަގލިބިފައި  ފ ރ ޞަތ   މި  އިމި  ނ ލާ 

 . ޔާވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްކަންތައްތައް ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. ދެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

އިއްޒަތްއިްއޒަތްއްޔާ  ޝ ކ ރި މެންބަރ .  މެދ ކަނޑަ  ؛ންބަރ ންމެތެރި  ތެރި  ވަގ ތ   މި  . ލާނަންއިއަޅ ަގނޑ  

  ރ .ޖަހާއި 1ނީ ފައި މަސަްއކަތް ފަށާއިލާނޑަމެދ ކަ

 

 { އަށް 13:02 އިން  12:21 :ޅ ކޮތ  ގ ވަސްހ }

   (ފ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ؛ވީނެ ންއި ތ ަގއިސަރިޔާ)

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން   މި ފަށަނީ.  ެގންދިއ މަށް އަޅ ަގނޑ ރިއަށްޖަލްސާ ކ   ޅަށްފަހ ކޮތ ގ ވަ ސްހ ންދ ރ ެގ  މެ`.  

އެއީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ ެގ  ؛އްސަލަެގންދިޔަ މަކ ރިައށްކ ރިން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން   އޮތް،  މިއެޖެންޑާަގއި  

މިޮގތ ން  ބަހ ސް ކ ރިއަށް ެގންދަނީ.  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    މަޑަވެލީ  ރ ވަނީ،އަމި    ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ     މިހާރ    މި 

 ށް.ޙ ސައިން ފިރ ޝާނަ މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެ އް ކަދެހަވާ ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

ރައީސް.   ިއްއޒަރތްތެރި  ައދި  އަޝި ޖ ޑީޝ ކ ރިއްޔާ  ކޮމިޓީ  ތައޔާރ ކޮށްފަިއވާ    ގެ ޓީކޮމި  241ރީ  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް 

  ވާ  އެ  ޚާްއޞަކޮށް މި ރިޕޯޓ ގައި ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ން.  ނަވަ ކަ ދަން ވާހަތާއީދ ކ ރާޓަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމަައށް  ރިޕޯ

ހ ރިހާ ންޑޭޝަމެރެކޮ ލިބިފައިވާ  ފައިސާ  މައްސަލަިއަގއި  އެމް.އެްމ.ޕީ.އާރ .ސީ  ތާއީދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ންތަކަށް 

ހ ރިހާ   އިންސާފ  އްފަރާތްތަކެފަރާތްތަކެއް،  ކ ރިމަ  ހިންެގން  ،ސްެގނެޗަށް  އްެގ  އާންމ ކ ރެވިފައިާވ  ޖެޝަރީޢަތް  ހޭނެ. 

،  ވެސް ކަހަލަ މ ޢާމަލާތެއް ކ ރެިވެގންނޭގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެ ށް އެބަ އެެއންމެނަލިސްޓ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެން  

ނަންޖެހި ލިސްޓ ަގއި  އެ  އެކޮށްެގންކަން  ވަނީ.  އެ  ލިސްޓ ަގހެންނަމަފައި  އިްއޒަ  ިއ،ވެސް،  ބަެއްއ  މިތާނަގއި  ތްތެރި 

ފާވެސް  މެންބަރ ން ލިސްޓ    އޮ  63%   ެގހަަގކ ރައްަވއިފި  މަޢ ތީއެ  އިންފޮމޭޝަން   ލޫމާތ   ނ ވަތަ  ހޯދ މަށް 
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ރަީއސްށްފައިވޭފާހަަގކޮ  ކަމަށް  ކަލެކްޝަންަގއި ިއއްޒަތްތެރި  ނިންމާ ؛.  އެހާހިސާބ ން  މިއީ  ވޭނެ ލެއެހެންނަމަވެސް، 

ނިމިފައިވާ   ފ ރިހަމަކޮށް  ޤ ޤީޤ  ފ ރިހަމަކ ރަން. އަދި ތަޙ ޤީކަވަރީ ކޮމިޝަނ ން އެބަ ޖެހޭ ތަޙ ސެޓް ރި އެމެއް ނޫން.  ކަ

ްއޒަތްތެރި  ން. އިރަ އަވަސްކ ެގ މައްސަލަތައް ވެސް ފަރާތްތަކ ފައިވާ  ވާކ ރަން ފޮނ ވާޢ އަދި ދަ  .ކަށް ދަޢ ވާކ ރަންފަރާތްތަ

މި މަޖިލީ  2019މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަޢ ދެއް.   ؛ރައީސް ައހަރ   ަގދަރޭތެ  ެގއިންތިޚާބ    ހ ެގވަނަ  އެންމެ  އަށް  ަގއި 

ެއއްދެއަޅ ަގނޑ މެން   އ ފައްދާނަމޭޒާނަ  ، ވާހަކަައކީ  އްކި  މަޖިލީހެއް  ަވއްކަންކޮށްެގން  ހަތްތެރި  ދައ ލަތ ން  އަދި   .

 އެހެންމެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބ ަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ   ހަމަހޯދައިދޭނަމޭ. އަދި  ސާ އަނބ ރާނަާގފަިއވާ ފައި

ިއއްޒަބޮޑަށް  ށް  ވަރަހަމަ   ތްތެރި ރައީސް، އާދައިެގ ކަމެްއ  އަޑަށް ބާރ ލާފައި ދައްކަމ ން ދިޔައިން. އެހެންވީމާ، މިއީ 

ދޫކޮށެ މިކަން  ނިންމާލެވޭ  އްނޫން.  މިހާހިސާބ ން  ކަމެއްނ ލެވޭނެ.  ރައީސްނެ  އިއްޒަތްތެރި  ނޫން.  ވެސް  ތަޙ ޤީޤ   ؛ 

ދަ ފަރާތްތަޢ ވާފ ރިހަމަކޮށް  ސަރ ކާރަ  ،ފޮނ ވ މަށް  ށްރ މަވާކ ދަޢ   ކަށްކ ރަންޖެހޭ  ދިވެހި  ވަގ ތ   ިމ  ށާއި އަޅ ަގނޑ  

އ ފައްދާ ޔާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ހަރ އަފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  ލި  ޮގވާލަން. ން  ޑ   ހިމެނި، މި މި    ސްޓ ަގއި 

މަޤާވަ ފަރާތްތަކެއް  މ ތަކ ަގއިގ ތ   ހ ރިހާ  ވި ؛ތިބި  ކަމ ަގއި  މަޤާމެއް  އިންތިޚާބީ  މަޔަ އެއީ  އަދި ސިޔާސީ  ޤާމެއް  ސް 

ިވޔަސްކަމ  މަ  ،ަގިއ  ޮގތަކ ން  އެހެން  ވީނަމަވެސްޤާމެއަދި  ކަމ ަގއި  ބޭފ ޅެއް  ހ ރި  ޮގވާލަން  ،ްއަގއި    ، އަޅ ަގނޑ  

ދ ރަށް އެއީ  ޖެހިލ   މަޤާމ ން  ބޭފ ޅަ ؛ނަޒާހަތްތެރިމަށް.  އެ    ކ ކޮންމެ  ނ ވަތަ  ނަޒާހަތްތެރިކަން  ބޭފ ޅެްއެގ  އެ  ވެސް 

ވެސް   ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ނ ކ ރެވެންޏާ އެ މީހާެގ ޝަރީޢަތްތ އެކަން ސާބި   ،އް ކަމ ަގއި ވާނަމަނ ކ ރާ މީހެމީހާއަކީ އެކަން 

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް،   . ރ  އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށްލާނަންފަހަ ވެސް ެއއްއަދި ؛ ރައީސްއްޒަތްތެރި. އިހިންެގންޖެހޭނެ

އެްމ.ޑީ.ޕީއަ ޮގތެްއަގއި  ޚާއްޞަ  ނޫންއާދަިއެގ    ށްއަދި  މަ.  ކަެމއް  ފަރާތްތައެހެންވީމާ،  ތިބި   ރަށް ދ   އްޤާމ ތަކ ަގއި 

 ޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ބޮ  ޞަތަށް ވަރަށްލ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. ދެއްވި ފ ރ ޖެހި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ފަހ މީ ޔާޒްމެންބަރ  އިމްތި އިްއޒަތްތެރި މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ފަހ މީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ެގ ިމ މައްސަލަ ނ ބަލާ ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނެ ވަކި ކަމެްއ  ރ .ސީއެމް.ޕީ.އާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.

ކަމަކަށް  އަޅ ަގ  ،ނ ދެކެންއަޅ ަގނޑ     އޮތް  ރައީސް.  ސަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދެމިއޮންނަ  ކާރ ނޑ މެން  ވަކި   ހޭޖެންވެސް 

ކަމަށް ނ ބަލާ  މިކަން  ނެތް  ވަނީސަބަބެއް ވެސް  މަޖި  ނަމަ.  ރައްޔިތ ންެގ  ދެމިއަޅ ަގނޑ މެން  ީވ ންއޮންނަލިސް ވެސް 

ޤާމެްއަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތ ެގ ެއްއވެސް މީހަކ  އެްއވެސް މަނަމަ.  ނީން ނ ބަލާ ކަމަށް ވަވަކި ސަބަބެއް ނެތް މިކަ
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މި ރާއްޖޭަގއި މިއީ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނަމަ.ވަނީކަމަށް    ނ ބެލޭ  ޚިޔާނާތްދެމި ތިބ މ ެގ ބޭނ މެއް ނެތް މި ބޮޑ   

ޚިޔާނާތ ހިނިގ   ބޮޑ   ރެކޯޑ  ޮގ  ެގއެންމެ  އޮތ ަގއި  ޚިޔާކ ރެވިފައި  ދައްކަނީތ ނާތް  މި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  .  ެގ 

ވެރިކަމަށް   މިމި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލާނެމައްސަ  އައީ  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ.  އެކ ަގއި  ދާޢ ވަކަމ ެގ  ލަ  ކަމަށް    ނެމިކަން 

ނ ބަލާ  ކ ރަން.  ބޫލ  ަގއަޅ ަގނޑ    މިކަން  ކަމެއް  ެއހެންވީމާ،  ކ ރާނެ  ަވކި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް ދެން  ނެތް 

ދެކެނީ ސަބަބ ތަކާ  މި  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ރަީއސްހ ރެ.    ދެންނެވި  ައދި ސް ވެ  މ ހަމަަގއި ؛އިްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ      

އެއް ކަންބޮޑ ވާ  ފާހަަގކ ރަން.  އެބަ  ފާހަަގކ ރަ  ކަމެއް  އެްއކަމެއް  ރައީސްން.  ެއބަ    މިއީ  އަޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި 

ޕް ހޯ ސަރ ކާރަކ ން  މަންފާރޮޖެކްޓެއް  ނޫން.  މީހެއް  ނޫންދާ  މީހެއް  ހޯދާ  ފައިސާތަކެއް  ނޫން.  މީހެއް  ނަާގ   ،ތަކެއް 

ސަރ ކާރަކ ން ސަރ ކާރަކ ން.އެ  ؛އެްއވެސް  ވެައޅ   އްވެސް  މި ަގނޑ   ދައ ރ   ތިން  މަޖިލީހ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ސް 

އް، ފައިސާ  ތަކްޓ ޖެރޮންފާއެއް، ޕްހަލަ އެއްެވސް މަދަކ ރެްއވީތީެވ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވި ކައިރާ  ވެނީހޭދަކ ރެ

ހ ރެ ވެސް މި މައްސަލަ    ވި ސަބަބާންނެޑ ެވއޭ މިދެމިޮގތަށް ހޯދާ މީހަކަށް ނ ވާތީވެ، މި ދެންނެވީ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮ

ަގނޑަކަށް  އަޅ    ،ދެންނެވި ޮގތަށް ބެލިކަމ ަގއި ވިޔަސް   އެހެންވީާމ، މި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް .  ބެލިދާނެތީވެ. ނ ބަލާތީވެނ 

ސަލަ  އަދި މި މައް ބާލ ެމއް ވެސް. އޮއްމި މައްސަލަ ފޮރ ވ މެްއ ވެސް. މި މައްސަލަ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް،ނޫން  ތެއްވޯ

ހިތަ ހާދަ ރަނަގޅޭ  އަޅ ަގނޑަށްރ އެށްނ ބެލިއްޖިއްޔާ  ސް.  ހ ރެ ވެ  ވި ސަބަބާމި ދެންނެ  ކަެމއް ނޫން  ތްވޯ  ން ވެސް 

  ހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ިމ މޭރ މ ން ބެލިކަމ ަގއި ިވޔަސް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަދި މިންޖެއެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ބެލެ 

 ފައިސާ ކަމަށް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ،  ތީވެޚިޔާނަތަކަށް ވާ  ބޮޑ   އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންިގ  އީ މި  ،ޑ  ޚިޔާނާތްބޮ

 ްއޔިތ ންނާ ރައަނބ ރާ  ، އެ ފައިސާ  އި ައޅަމެދ ަގއި ފިޔަވަޅ   ފިޔަވަޅ އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ  އިމި މައްސަލަ ބަލަ  ،ތީވެ ވާ

ވަގ ހަވާލ ކ ރެވެ ކ ޑަ  ވަރަށް  ެގއްލިއްޖެ ކަމަށް  ނަތ  އަޅ ަގނޑ މެންންޖެހޭނެ.  ފ ރ ޞަތ  އަނެްއކާ  މި  ލިބިފައިވަނީ.  ށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް   ،ވެސްމައެހެންނަމެންނަށް ދެން އެހެން ވެރިކަމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޭނެގ.  އަޅ ަގނޑ   ،ނަމަވަނީ

އ   ބަޔަކ ދ މީއްއަޅ ަގނޑ   ެއހެން  ައިއއް ކ ރަނީ.  ވެރިކަމަށް  ވަނީސި  ކަމަށް  ނ އަނެ   ،ނަމަ  ފ ރިހަމަ ބެލޭްއކާ  ނެކަމ ެގ 

ިމ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ން. ބަލާނެ ބަޔަކ  ނ ތިބޭނެކަން.ނ ބަލާނެކަ   ،ަގނޑަށް ފ ރިހަމައަށް އެބަ އޮތް އަޅ  ޔަީގންކަން

ޖެއާ އެމް.އެމް.ޕީ.  ،މައްސަލައަކީ  އެކަން  ހިންިގ،  ވަްއކަން  ޚިޔާނ ެގ  ބޮޑ   ޢަމަނެރ .ސީެގ  އެ  ހިންިގ  ރޭޓްކޮށް،  ލ  

. ކޮމިޓީން  މި ކޮމިޓީން ބަލާފައި މި ވަނީ  ،ެގން މަންފާ ލިބ ނ  ކަމަށް ބެލެވޭ މީހ ންެގ މައްސަލައަދި އޭ   ،މައްސަލަާއއި

އެހެތަޙ   ކ ރީކީ ނޫން.  މަސާ ހިއް  ކޮމިޓީއާންނަމަވެސް،  ޤީޤެއް  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ބެހޭކ ރި  ކަމާ   ، ސާތަކ ން މ އައްސަ  އްޗަށް 

އިދާރާތަ އިންވެސް   ،ންކ ތަޙ ޤީޤީ  އެކ ލަވަ   ންޓިޭގޝަނ ޖޮިއންޓް  އަލީަގއި  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ރިޕޯޓެްއ.  އިހިއްސާކ ރި  ލި 

ޓެއް މި ހާމަކ ރީ. ތަކ ެގ ލިސްފަރާތް    ލިބ ނ މި ަވްއކަން ހިންިގ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެއިން މަންފާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެންނެވީ އަޅ ަގނޑ މެންނާކޮމިޝަނ   ،މި  މިހެ  ން  ލިބ ނޭ  މަންފާ  މީަގއި  ލިސްޓެއް.  ދަންނަވާއިރ ަގިއ  ހިއްސާކ ރި  ން 
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ނޭނިގ ވެސް މަންފާއެއް ލިބިފައި އޮވެދާނެ. ެއ  މީހ ންނަށް   ވެސް ތިބޭނެ. އެއްދި ފަރާތްތައޭަގއި އެނިގެގން މަންފާ ހޯ

ދާނެ.    ވެސް  ނޭނިގކަން  ެގ ފަިއސާތ މް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ޚިޔާނާލިބ ނީ އެމް.އެމި  ނަށް  ނޭނިގދާނެ ތިމަން  ކަށް ސީދާމީހަ

ކ ަގއި ޖޮއިންޓް  އެ  ށް ތިބެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތަޙ ޤީޤީ ިއދާރާތަކ ން، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާސެންޓްކޮހަމަ އިނޮ

މިންވެސްޓިޭގޝައި ފަރާތްތަކ ން  ހިންިގ  ކަމަށްފައި  ން  ބަލާ  އެބަ  ޮގތްތައް  ދައ ރ ވި  އެ    ސާ  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅ ވޭ. 

ޮގތްތަ  ސާއިފަ  ،މ ންދައ ރ ވަ ޮގސްންކ ދިޔަ  މީހާ    ނިގނޭ  ، ހ ރެދާނެ  ވެސް  ލިބިފައި  ށްމީހަކަ    އެ  ވެސް 

ިއއްޒަތްތެރި  ދ ަގއި.  މެ  ވެސް ހ ރެދާނެ ބައެއް ފަރާތްތަކާާގފަިއ  ހ އްޓާ. އެޮގތ ން ވެސް އެކަން ހިން  މަތީކަންމ ޞޫޢ މަ

ކަ ؛ރައީސް އަދި  ފާހަަގކ ރޭބޮޑ ންމީަގއި  އެބަ  ފަރާތްތަކ ން  ބައެއް  ކަެމއް  އެހެން  ހިމެ  ، ވާ  ބައެްއ  ލިސްޓ ަގއި  ނޭ. 

މީހ ން  ޕްޝަންެގކޮރަ  ދެންނެވި  މި  ،ފަރާތްތަކީ ހިންިގ  މަން  ،ޢަމަލ   ލިފާއަދި  މަންފާ  އަދި  މީހ ން.  ލިބ ނ   ބ ނ    

އަ ިގނަ  ވަރަށް  ތެރޭަގއި  ފައިސާ ފަރާތްތަކ ެގ  މަންފާ  ދަދ ެގ  ިގނަ،  ލިބ ނ ެގ  ވަރަށް  ތިބޭ.  އެބަ  ވެސް  މީހ ން   

ދާނެ ބަެއއް މީހ ންނަށް.  އޮވެއް ެވސް ލިބިފައި  ދެވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ އަދަަގއި  އާއެކ އެ  ފައިސާ ލިބ ނ . ހަމަ  މިލިއަންތަކ ން

ގ ތ ަގިއ  ވަތްކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  މި   އޮގ ރަމިހެން ނެތީމާ އެ ފަ  އްތައަދަދ   ވީމާ، މި ލިސްޓ ަގއި މިދެންނެވިއެހެން

ޭއަގ އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަަގކޮށްލަން.  ދައ ރ ވަމ ން    އިއެބަ  ޮގން  މ  އ ރ ވަދަ  ،ސް ޮގފައިސާ    ސައްދިޔަދިޔައިނ ން 

އެ މީހ ން    .ން ފާހަަގކ ރައްވާމިޝަނ ޓަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮްއޔާ ލިސް އޮތިފައިޅެއް ލިބިފައިސާކޮ

ރަށް  ލި ލިސްޓެއް ނޫން. ހަމަ އަކ ރ ން އަކ އިން އެކ ލަވަ ލި ލިސްޓ ، މި ލިސްޓަކީ. މިއީ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ އިވައެކ ލަ 

ވަނީ   . އަދި މިކަންސްނެއ ނިއިތ ރ ކަމެއް ނެެގ  ، އެްއވެސްލިސްޓ  އެ ހާމަކ ރީ. އެްއވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކޮމިޓީން

 ކޮމިޝަނ ން ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ލިސްޓ ަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އޮންނާނެ  އި އެސެޓް ރިކަވަރީއްވާފަ ށްދެ ކޮވެރިފައި

  މީހ ންނަށް ބަރީޢަ އެ  ސެންޓް ވެސް ެވދާނެ.  ނޮވ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން. ައދި ހަމަ އިޙަޤީޤަތ ަގއި ދެން ބަރީޢަ  ،ޮގތަކީ

ފައި  އަރާކ ރިއަށްދާ ކަމަށް އެ ބ ނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ލިސްޓަށް    ދާނެ އިނޭގތޯ. ތަޙ ޤީޤ  މަރ ޙަލާތައްވިވެ   ވެސް

މަޢ   މި ދިން  ބޭފ ޅ ން  އެ  އަލީގައިވަނީ  ބޭފ ޅ ން  .ލޫމާތ ެގ  މިންަގނޑަކަށްކަނޑައަ  ެއ  ފެތިެގންޅާފައިވާ  އެ    ، 

ތަޙ ޤީޤ    ެވވ ނެލިސްޓ ަގިއ  ފަހ ން  ބަރީޢަ  ކ ށ ން  އަދި  ދެކިެގން.  ކަމަށް  ވެސް ހިންަގންޖެހޭ  ކަމަކ     މިހާރ   ،އް 

،  ެގން ބޫލ ކ ރެވިަގަގންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއްެގ ޮގތ ަގއި  ޤ  ހިންތަޙ ޤީ އީމިތަޙ ޤީޤަށް މިހާތަނަށް ލިބ ނ  މަޢ ލޫމާތ ެގ އަލީަގއި 

ފައިވާ ކަމަށް. ޅިއެތ ހ މަތ  ބަޔާންކޮށްފަިއަވނީ.ެގން އެ މީހ ން ލިސްޓަށް މި ފަރާތްތައް ލާފައިވާކަން އެ މިންަގނޑަށް ފެތި

މީހާެގ    ެގތިމާ މީހާއަށް ނޭނިގދާނެ ތިމާކ ރަމ ންދާނެ.  ދި އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  ވެސް ކަލެކްޓްއަ ؛ވާ ލިބިފައިމިހާރ ވެސް  

ރ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ލިބިެގން ތަޙ ޤީޤ  ފަރާތްތަކަށް އެވަޙ ޤީޤ  ހިންާގ  ތަ  ،ނަވެސްވާ ކަމެއް. އެހެންފައި އެޅިމައްޗަށް ތ ހ މަތ 

ކަމަށްފަށާފަ ކޮމިޓީއާ  ،އިވާ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ކޮމިޝަނ ން  ލިސް  ތީެވ،ހިއްސާކޮށްފަިއވާ  އެ  ޮގތަށް  އެ  އޮތް  ޓ  

ފާހަަގކ ރާ ޮގތ ަގއި. އެ މީހ ހ ށަހެޅީނ ކ ޅެ    ން އެއާއަޅ ަގނޑ މެ  ފާހަަގކ ރާރާތަކ ން  ޤީ އިދާތަޙ ޤީ  ،އެ ބޭފ ޅ ން  ،ން 
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ންތަކ ން ދަްއކާ ވެސް ބޭންކ ެގ އެކިއެކި ލިޔެކިޔ ނޫންއެކ ންނާއި ައދި  ތަރެކޯޑ   ދައްކާ  ން ސްޓޭޓްމަންޓ  ބޭންކ   ޮގތ ަގއި

  ލް ށްެގންނާއި އަދި ޑިޖިޓަޔަތްކޮޢާތަކަށް ރިހ ންނަ ބަޔާން  އެކި ފަރާތްތަކ ން ދީފައި   އެާއއެކ ގައިޮގތ ންނާއި އަދި ހަމަ  

މި   ެގން ތަޙ ޤީޤެއް ފަށާފައިލައި  މަތ  ލިސްޓަށްހ ތ   ތަށްދެންނެިވ ޮގމި ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއްެގ އަލީަގއި މި  ،އެިވޑެންސާއި 

  ރ ެގއާ ރ ަގާއއި މިހާދި އޭއަ ؛އެކި ެގ އެކި ލަތ ދައ   ،ހ ންނަކީންެގ ޮގތ ަގއި ތިބޭ މީއެހެންވީމާ، ދައ ލަތ ެގ މ ވަްއޒަފ ވަނީ.  

ތ ހ  ބޭތި މައްޗަށް  މީހ ންެގ  މިވަރަށް  ތަޙ ޤީ  ،މަތެއް  އަޅ ވާފައިތ   ފެއްޓޭވަރަކަށް ޤެއް  ކޮމިޝަނަކ ން  އެ  ހ މަތެއް   ،

ޮގތަކީ   ، ލިސްޓެއް މިޮގތަށް ފޮނ ވީމާ  އްޖެ ކަމަށް ބ ނެށިފެ  ތަހ ޤީޤ  ން.  ށް މަސައްކަތްކ ރ ބަރީޢަވ މަ  ،ދެން އޮންނާނެ 

އޭެގމަސައްކަތް   ވ މަށްބަރީޢަ އަދިވެސް  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އިނޮތެކޮށްެގން  ނޫނިރެއިން  މަސެންޓް  މް  ޞޫޢ އްޔާ 

ކޮމީމީސް ޮއވެދާނެ  އަދިވެސް  ބާރ އަޅަންހ ންނަށް  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ައޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ .  ހިސާބެްއަގއި  މި   ، ންމެވެސް 

  ،ވިޔަސްޓަކައި  ވ މަށް  އިވާ ފަރާތްތަކ ން ބަރީޢަފައެޅިމަތ ހ ަގއި ތ  މިނެއް   ވަސްހާވެސް ައވަހަކަށް، ވަރަށް އަ މައްސަލަ ވީ

ރަްއޔިތ ންެގ ފައިސާ    ދިއަ  ،ވެސް   ދިނ މަށް ޓަކައި  އްޤ ާވ އަދަބ އެ މީހ ންނަށް ޙަ  ،ހ ންނެ މީ ށ ަގއި ތާށިވާ ކ އަދި އެ

 ކ ރަމ ންދަނީ.  ކޮމިޝަނަކ ން އެ މަސައްކަތްސްކ ރ ން. ޖޮއިންޓްއް އަވަމަށް ޓަކައި ވެސް މި ތަޙ ޤީޤ ތަދ އަނބ ރާ ހޯ

. ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއިން އެ މަސަްއކަތް ސައްކަތް އެބަ ކ ރޭން އެ މަ ފަިއވޭ. އޭ.ސީ.ސީރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އ ފައްދަވާ

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ    ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ،އި އްސަލަތައް ނިންމަވައިދެްއވަމާ، ވަރަށް އަވަހަށް މި މަ އެބަ ކ ރޭ. އެހެންވީ

 ޒަތްތެރި ރައީސް. ޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިއް މަށް އަވ ދެއްއިވައްޤ ތައް ހޯއްދަ ޙަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރިޕޯޓަށް މި  އާދެ!  މެންބަރ .  އިްއޒތްތެރި  ރިޕޯޝ ކ ރިއްޔާ  މި  އެ  ގައިބަހ ސްެގ  ޓ ،    ފައިވާ ދިވަޑަިއެގންފ ރ ޞަތަށް 

މެއިްއޒަ ދަންނަވާލަން.  ންތްތެރި  ޖަލްސާަގއި  ބޭފ ޅ ން މި    އެބަރ ންނަށް  ފ ޅ ންގެ ބޭއެ    ،ނަމަނެތްވަޑަިއެގން  ވަގ ތ  

ގ ޅޭ    ރިޕޯޓާ  ،އިކަޕޯޓ  ނިންމ މަށް ޓަމި ރި  އަދ ބަހ ސް ނިމ މަށްފަހ  މިމި    .ންވާއިރަށް ވަޑައިަގތ މަށްރ ޞަތ  ޖެހެފ 

މަޢ ލޫމާތަށް    ން އޮންނާނެ ވާހަކަ މެންބަރ ންެގއެހ   މަށް ޓަކައި ވޯޓަށްމ ނިިއަގންނަވާ ޮގތެއް  ޑަމަޖިލީހ ން ދެކެވަޮގތ ން  

މިހާރ  ދަންނަވަން.  ފ ރ ޞަޓަކައި  ައޅ ަގނޑ   އަރ ވަނީ  މި  ދާއި  ،ތ   އަޙްމަދ    މެންބަރ ތްތެރި  ިއްއޒަރާެގ  ބިލެތްދޫ 

 . ށްޙަލީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ބިލެތްދޫ

ހެޅ އްވި  ޓެްއ މި މަޖިލީހަށް ހ ށަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ރިޕޯ  ،މި ރިޕޯޓަށް  އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  

 އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަން.    ރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  މ ޤަްއރިރަށް ވައަދި އެ ކޮމިޓީެގ  ކަމަށް ޓަކައި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަށާއި
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މަހ ެގ   ؛، ައޅ ަގނޑ  މިއަދ  ވެސް ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަނަ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި    6މި 

ބައިވެރިވި އިްއޒަތް ހަމަލާަގއި  ދިން  ނަޝީދަށް  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ޚަރަފަ  ،ތެރި  އެކަން  އިސާ  ދ ކޮށްެގން 

އް އިންސާފ ެގ ކ ރިމައްޗަށް ެގނައ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. މިހާރ  ވެސް ލަސްވަމ ންދާކަން އަޅ ަގނޑ   ފަރާތްތަ  ހިންިގ

  އިންސާފ ެގ  ށް ވީހާ ައވަހަކައެކަން  ،، މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ވެސް ެއކަމަށް އަހައްމިްއޔަތ ކަންދީފާހަަގކ ރަން. އެހެންވީމާ

ހ ރިހާ   ،އިދިނ މަށް އެ މަސަްއކަތް ބާރަށް ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން ދަށް އިންސާފ  ހޯދަޝީޗަށް، ރަީއސް ނަކ ރިމައް

އި ފަރާތްތަކަށް.  ދައ ލަތ ެގ  ރައީސް ސް  ބައްދަލ ކ ރީ   2018ށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަ ؛އިްއޒަތްތެރި  އަހަރ    ، ވަނަ 

ފެނި ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ބަދަލ ކ ރަން  ،ެގންދިޔައީދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެރިކަން  އޮތް  ހިއްޖެކަން. ޖެއޭރ ަގއި 

ބަދަލ ކ ރަންއޭރ ަގިއ އޮ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވެރިކަން  ފާހަަގކޮށްފަިއ  ޖެހ ނ  މައިަގނޑ  ދެ ސަބަބެްއ ރައްޔިތ ން  ތް 

އޮތް.  ސަބަބަކީ  އެބަ  ެއްއ  އަނެއް    ، ޭއެގތެރޭަގިއ  ވަ މާރޯ  ، ކީބަބަސައަނިޔާވެރިވ ން.  ރޮލަށް  މިދ ވާހ    އްކަންކ ރ ން. 

 އާ.ޕީ .ޑީމްހަވާލ ކ ރީ. އެ  އާޕީވަނަ އަހަރ ަގއި ޮއތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބ  އެމް.ޑީ.  2018ހ ރެ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން    ސަބަބާ

އެއް އޮތް.  ހަވާލ ކ ރެވ ނ  ސަބަބެްއ  އ ފެދިެގން  2008  ، ސަބަބީވެސް  ރާއްޖޭަގިއ  މި  އަހަރ     އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޔަދިވަނަ 

ނެ ވާރ ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފޮވެއްޓިވަހ   ވަނަ ދ   7ރީ  ވަވަނަ އަހަރ ެގ ފެބ ރ   2012ވެރިކަން ކ އްލި ޮގތަކަށް  

ދިޔައީ.  ޓިެގންލާނެ ފ ރ ޞަތެއް ވެސް ނ ލިބި އޮއްވާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިކަން ެވއްއިންދައެްއވެސް ކަމެްއ، ެއއްޗެއް އަ 

ވޭ ދިޔައިރ   އަހަރ   8އަހަރ ،    7ވެދިޔަ  ތ  އެހެންނަމަވެސް،  ވަްއކަމެއް،    ވެސް  ެވެގން  ެއއްެވސް  ކ ރި  އެމް.ޑީ.ޕީން 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ެއއީ  ނެތް.  ވެސް  ސާބިތ ކ ރެވިފަެއްއ  ތާކ ން  އެްއވެސް  ެއްއޗެއް  ،  ންސަރ ކާރ އެްއވެސް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް އިތ ބާރ ކ ރާ  ޅ ަގނޑ މެންނަށްރައްޔިތ ން އަ  ނ ކ ރާތީ. އެއީވަްއކަންންެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ   އަޅ ަގނޑ މެ

އޮވޭ  ކަމެއް  ދެ  އިތ ބާރ ކ ރާ  ރައްޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންތައް.  އެއް  ތެރެއިން  ކަމެއްެގ  ޒަމާނ އްސ ރެ    .ދެ 

ފިލޯ އެ  ެވސް  ައއީ  އ ފެދިެގން  މަްއޗަށްއެމް.ޑީ.ޕީ  މަްއޗަށް.ސަފީެގ  ފިކ ރ ެގ  އެ  ކޮރަޕްޝަ  އެއީ   .  ،  ނާއިވަްއކަމާއި، 

އޮންނަ  ޚިޔާނާތ  ދ ރ ވެ  އަނެއް ޤަ ން  ބަްއޓަންކ ރ ން.  ރާއްޖެ  ޮގތ ަގއި  ހ އްޓ    ، ކަމަކީ  އ މެްއެގ  ން.  ވ އަނިޔާވެރިކަން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންވީމާ އަދި    2018،  ދީފައި  ދިނީ.  އަހަރ   އެޖެންޑާ  2019ވަނަ  ައހަރ   ދަށ ން 19-ވަނަ  ެގ 

އެ މަޖިލީހ ެގ އަޣ ލަބިއްޔަތ  މިހާ ބޮޑ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   .ލީރިމަތިހަށް ކ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

ާއއި މަރ ތަކ ެގ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލަ  ،މި ސަބަބ ތަކަށް ޓަކައި. ޭއެގތެރޭަގއި ެއއް ކަމެއް  ،ޮގނޑި ދިނީ  65

ނަށް ކ ރި. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން މެންަގނޑ ލ ން. އެ އިތ ބާރ  ދިވެހި ރައްޔިތ ން އަޅ މައްސަލަތައް އަޅ ަގނޑ މެން ބެ

އަޅ ަގނޑ މެންނާލަސްވެެގންދާ އިތ ބާރ   ރައްޔިތ ންެގ  ެގއްލޭ   ދިއ މ ން  ވެސް  އިއްޒަތްތެރި   ދޭތެރޭަގއި  އާދޭ.  ތަން 

މި ؛އީސްރަ ެގއްލިއްޖެއްޔާ ދެން  ބަޔަކ  ނޯންނާނެ.ހަމަމަަގށް އަޅ   ރާއްޖެ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އިތ ބާރ    އެއީ  ވާނެ އެހެން 

މެޖޯޅ އަ ސްޕަރ  މިޮގތަށް  ހަމަ  ކ ރިން  ލިބިެގންަގނޑ މެންެގ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫ  ،ރިޓީއެއް  ލިރާއްޖޭެގ  ބިެގން ރިއްޔާކަން 
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،  ރ ަގއި އޮތް ޮގތް ރަްއޔިތ ންނަށް ވަރަށް ސާފ . އެހެންވީމާ އިކޮށް ނިންމައިފި. އެ ވެރިކަން ނިމ ނ   ކ  ވެރިކަމެއްބަޔަ

ވެރިކަމާއި އޮތް  ޚަރާބ ވެފައި  ސަބ ވެޚަރާ  އެ  ރާްއޖެ  އޮތް  އެމް.ޑީފައި  ޓަކައި  ވެރިކަމާިއ  .ޕީލާމަތްކ ރ މަށް  އަށް 

މަޖި އޭެގތެރޭަގިއ ރައްޔިތ ންެގ  ކ ރ ން.  ކަންކަން  މި  ވަޢ ދެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދިނީ.  ލިސް 

މަސައްކަތަ.ޕީ.އާރ .ސީއެމް.އެމް އަޅ ަގނޑ މެން ެގ  ވެރިކަމާރައީސ ލްޖ މްހޫރި  ެގކީ  ކ ރިން  ލ ވ ހަވާ  އްޔާ  މ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެ  ވާކ ރ މާހ    އިންތިޚާބ ވެފައި ވެސް  ފަށައިފި.  ދޭތެރޭަގއި  މަސައްކަތް  މި  ޕާޓީން  ިމއަދާ ންެގ  ފަށައިެގން 

ތައް މިހާ ފ ންކޮށް ލ ކ ރަން، މި ޒާތ ެގ ބޮޑެތި ކަންތައްބޫަގއަޅ ަގނޑ  ވެސް   ؛މ ންލަސްވައިރ  ލަސްވަމ ންއި ހަމައަށް އަ

އެހެންނަމަވެ  ކަށްވަްއކަންތަ  ނަހ ންކޮށްފައި   ނަާގނެ.  ަވގ ތ   ވަގ ތ  އ ނދަގޫވާނެ.  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސް، 

މި  ދެ    .ދެވިއްޖެ ެވެގން  ބައި  ރިޕޯއަހަރ   މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ   ނެރެވ ނ ދިޔައީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނާ ޓ    ކަމީ 

ކަެމއް. އެތަން އެބަ ފެނޭ. މިދިޔަ އިންތިޚާބ ަގިއ   ޖާަގ ލިބ ނ  ށްމައ ފެދ އަނެްއކާެވސް  ރ އްޔިތ ންެގ އިތ ބާދޭތެރޭގައި ރަ 

 ެގއްލިެގންދިޔަ ެއއް ޣ ލަބިއްޔަތެއް ޮއތް މާލެއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބޮޑ  އަ  ،އަބަދ  ވެސް ލިބެމ ން އައި  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާލެ

އަޅ ަގނޑ މެ ހޯދަ  ންނަށްސަބަބަކީ  ޙަޤީޤަތް  އިންސާފ    ،ސާފ ނ ކޮށްދެވ މާއިހަމައަށް    ރައްޔިތ ންނާ  އިމަރ ތަކ ެގ    ޭއެގ 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާ ޚިޔާނާތ ގަ   ސީެގރ . ނ ހޯދ މާއި،  އޮ  އިބޮޑ   ނ ހޯދި  ކ ރިއެރ މެއް  އޭެގ  ތ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ތ ންެގ މަޖިލީހ ން ވަރަށް މ ހިންމ  ބ ރަ މަސައްކަތެއް އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވަނީ މި ރައްޔި

ރައީސް   ކ ރެވިފަ. ތަފާތ ވާނޭ  19-އެޖެންޑާ ؛ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  ދަންނަވަނީޙަޤީޤަތ ަގއި  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  އެީއ    ، 

ވިޔަސް  މެންބަރަކަށް  ޕާޓީެގ  މަޖިލީ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ވިޔަސް،    ެގހ އަދި  މެންބަރަކަށް 

މިއަދ  . އެކަން  ފައި އޮތިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން ބޭނ ންމީަގއި މިކަން ހިނާގ  ،މެންެގ ވަޒީރަކަށް ިވޔަސްއަޅ ަގނޑ 

ފައި ޮގތަކ ން ނެރި  ސްޓެއް. ަވކި ޒާތީ ލިޙަޓަކީ ވަރަށް ޞައްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހާމަވަމ ން މި ދަނީ. މި ނެރ ނ  ލިސް

އަ ނޫންކަން  ލިސްޓެއް  ޔަ އޮތް  ހިމެނި  ،ންވަނީ ީގޅ ަގނޑަށް  ޕާޓީމީަގއި  އެހެން  އިތ ރ   ތިބި  އެބަ  އިތ ރަށް  ފައި  ތަކ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެން ހަސަދައިން ފ ރިެގން ލިސްޓެއް   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޕާޓީެގ ވެސް ބައެއް މެންބަރ ން.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  

ންކ ރަމ ންދާ އެއް މެންބަރަކީ  ސ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެންމެ ޖެއް  ،ހ ަގއި މިހާރ  އެންމެ އ ނދަޫގމި މަޖިލީ   ،ނެރޭނަމަ

އި ދާއިރާެގ  މިމަޑ އްވަރީ  މެންބަރ .  އައިްއޒަތްތެރި  ވެސް  އ ޅެފައި   ސް އަދ   އިދިކޮޅަށް  ެވކްސިން    ،ެވކްސިނާ  މިހާރ  

ލައި  މައްސަލަެއއް  މިތަނަށް  ވަގ ތ   އ ޅ މަދ ވި  އެހެންވީމަެގން  ފިލ ވަ ނ .  ހަސަދައެއް  ޒާތީ  އ ޅެންޏާ   ލަންއި، 

 ަގއިަގއި ހިމަނާނެ. އެކަމަކ  އެ ލިސްޓ ނޑ މެން މަޑ އްވަރީ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ނަން އެ ލިސްޓ އަޅ ަގ

ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕާޓީ  ،ނެތީމަ. އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީއްކަންކޮށްފައިމަނިކ ފާނ  ވައެމަނިކ ފާނ ެގ ނަން ނެތީ އެ  

ހ ރެއްޖެނަމަ މީހަކ   މީހަ  ، ތެރޭަގިއ  ޚިޔާނާއެ  ަވކިކ ރެވޭތޯ  އެހެންނަމަވެ  ކ   އޮެވއްޖެއްޔާ.  މީހަކ   އޮތް  ސް،  ގ ޅިފައި 

ޖެއްޔާ ވަކިކ ރަން  އި ބަިއވެރިނ ވާ ީމހަކ  ހ ރެއްޚިޔާނާތ ގަ   ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާދަވެރި ފަރާތްތަކަށް މިއަދ  ޖެހިފައި އޮތީ
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އާދަމް އޮންނައިރ ަގއި  ޓީމ   މ ޅި  ވަށާލަިއެގން  ެއއީ  ޖެހޭ.  ބަިއވެރިނ    ޝަރީފް  އެބަ  ޚިޔާނާތ ަގއި  ހ ރީ  ވެ.  އެކަނި 

އެމާއެހެންވީ އޮ  ،  ފިޔަބޭފ ޅ ންނަށް  އަތަށް  އަނެްއ  ބަިއވެރިވެއްޖެްއޔާ  ތީ  މީަގިއ  މިޮއތީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ަވޅ އެޅ ން. 

ހަކަށް ރަކަށް، އެްއވެސް މީޒީެއއްވެސް ވައޮތީ    ރެކޮމެންޑޭޝަންަގިއ މިެގ  . އަޅ ަގނޑ މެންއެީއ ވަރަށް މަދ  ؛ކަނޑާލ ން

އެ މީހަކ  އަމިއްލައަށް   ،ެވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާއަޅާކަށް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ބ ނަނީ މިކަން ހިނާގފައި އޮހ ރަހެއް

ދ  ޖެހެ މީެގން  އެބަ  ބޭނ ންއޭރަށްދާން  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ޮއޑިއަޅ ަގ  ، .  ޓަރ  ނޑ މެންެގ 

 ން ދެ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްފާދެއްވާފަ.  އ ގ ޅިެގން އިސްތި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިހާރ  އެ ވަނީ ތ ހ މަތާ  އީށް. އެޖެނެރަލަ

ނިންމާލ  ބޭއަޅ ަގނޑ   ދަންނަވާލަން  ކ ރިން  ބ ނޭމ ެގ  އެބަ  ފަރާތްތަކ ން  ިގނަ  ވަރަށް  ތިބި  ލިސްޓ ަގއި  މި   ،ނ ން، 

ޖައަބ ރ    އޮތީ  ނަން  ތިމަންނާެގ  ރައީސް   މިހެންނޭ.   .ހާފަކަތިލާށޭ  ހ އްޓޭ   ؛އިްއޒަތްތެރި  އެބަ  ލާރި  އަނެއްކާ  ދެން 

ނޫނީ   ؟ކީ ބޭންކ ތޯއަދީބޭ ދެއްވީ. އަދީބަ  މަންނާެއއް ނ ދެނަހ ރީމޭ،ކަމެއް ތި  ލާރި  ެގއެމް.ޕީ.އާރ .ސީލިބިފަ. އެއީ އެމް. 

.  އިބައިސްކަލެްއަގ  ނީިއެގންނެިވިއރ  އިޢިއްޔާއަށް ވަޑަ ން ވިޔަފާރިވެރިންެގ ޖަމ އަދީބ  ައޅ ަގނޑ  ދެކ ނި؟ .އެމް.އޭތޯއެމް

ވަރަށް  ވަ އައިސް  އޭރ ގައިޒީރ ކަމަށް  ފެށީ.  އަންނަން  އެއްޗެއް  ތި  އެންމެންނަށްފަހ ން  ހަމަ  ރާއްޖޭެގ   ،  މ ޅި 

އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނެގ   ؛ހ ރިޔައީ ަވއްކަންކ ރަމ ންކަން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒ  އެބަނަށް އެނޭގ އަބީދ  ދިއެންމެން

ޖެނެރަފ  އޮޑިޓަރ  އޭރ ެގ  ނެތް.  ހަނދާނެއް  އަޅ ަގނޑ   ނަމެއް.  ނިޔާޒްރިހަމަ  ހ ރި   ލް  އެބަ  ވަޑަިއެގން 

ދަން އްޔާއައީސ ލްޖ މްހޫރިރަ ަވއްކަންކ ރަނީއޭށް  އެނަވާފައި  ހަދަނީއޭ.  މިހެން  ހަދަނީއޭ،  ިމހެން  އޮޑިޓަރ    ،  ހިސާބ ން 

މި ފައިސާ ލިބިފައި ހ ރި   ، ންީގ، އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ޔަ ބޭރ ކ ރީ. އެހެންީވމާ  ވަިއެގންރ  މަޖިލިސް ހ ޅ ޖެނެރަލް ދަންވަ

ނޫނީ ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް  ވެސް މިންވަރަކަށް އެނޭގނެ. ފަރާތްތަކަށް މި ލިބޭ ފައިސާައކީ ސާފ  ފައިސާ ނޫންކަން ކޮންމެ

.ޕީ އަލ ން އަނބ ރާ  ޖެހޭ ކަމެއް. އެމް.ޑީހޯދަންއަޅ ަގނޑ ެމން އިންސާފ   އީ، މިވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނޭގނެ. އެހެންވީމާ

 ވަރަށް މ ހިންމ   އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ  ، ވެރިކަމަށް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނ ންނަމަ

އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މިއީ.  އަހަރ   2023އެމް.ޑީ.ޕީ    މަސައްކަތެއް  ކާމިޔާބ ކ ރާ  ވަނަ  ކަންކަން އިންތިޚާބ   މި  ނީ 

ރާއްޖޭަގއި    ، ނަމަ  ނެތިއްޖެއަޅ ަގނޑ މެން ކޮށްފަ. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އެ ކަންކަން ކ ރަމ ން މި ދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ މި 

ދާނެ. މީހ ން ވެސް ޅައިެވސް ނ ހޯދޭނެ. ވައްކަން ވެސް ހައްދ ފަހަނަ  ، މި ރާއްޖޭަގއި އިންސާފެއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަން ކ ރަން ވަރަށް  ވ ން. އެހެންވީމާފެށިފަ. ބޮން ޮގއް އް  މަރާނެ. މިހާރ  އެ އޮތީ ައއ  ސިރީސެ

ދެޑަމ ހިންމ . ކ  ަވގ ތ ކޮޅެްއ  ބޭޮގމ ން ވެސް  އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް   !އްވާކ ޑަ  ނ ން، މި ވާލަން 

ފާރަވ މާ މަޖިލީހ ން   މަހ ެގ    މިކަމަށް  މި  ދ ވަ  6އެކީަގއި  ރަީއސް ަވނަ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހ  

މަނިކ ފާނަށާިއ    އަޅ ަގނޑ މެން އެޭއެގ އެންމެ ފ ންމިނަށް ޮގސް ވީހާ ައވަހަކަށް    ،ށް ދިން ހަމަލާމ ޙައްމަދ  ނަޝީދަ
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މ ހިންމ   ހޯދ މަކީ  އިންސާފ   ރާއްޖެއަށް  މި  ބޮޑަ  އަދި  ވަރަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްވި  ދަންނަވަން.  ކަމަށް  ށް ކަމެއް 

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޙްމަދ  ސަޢީދ .މެންބަރ  އަ ތްތެރިދާއިރާެގ ިއްއޒަ ެގމަނަފ ށީ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ެގމަނަފ ށީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ 

ޚިއާރީ ކޮމިޓީއަޖ ޑީޝި  ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.`.   ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ބެހޭ    ދ މަތްތަކާއި ސަލާމަތީ 

ޓަށް ައޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. ލައިެގ ރިޕޯެގ މައްސައެމް.ޕީ.އާރ .ސީ އެމް.ކޮމިޓީން މި ހ ށަހަޅާފައިވާ  

ަމޖިލިސް   އަދި  އިންތިޚާބާއި  ރިޔާސީ  މިދިޔަ  ކެމްޕ19ެއަޅ ަގނޑ މެން  ަގދައަށް ެގ  އެންމެ  ވެސް  އިންަގއި 

މަ  ެއއް  ފައިސާއެމް.ޕީ.އާރ .ސީއެމް.   ، ކީޢަޟޫއ ވާހަކަދަްއކަމ ންދިޔަ  ެގއްލިފަިއވާ  ައޅ ން  ހޯދ މ ަގިއ  ަގނޑ މެން ތައް 

ނ ޖެހިށްފަހަތަ ފާ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ކ ރާނެ  މިކަން  ބައި  ައހަރާއި  ދެ  މިދިޔަ  މ އްދަތ ަގއި  އިތ ެވެގން  ެގ 

އެކަ އެންމެ  މިކަމަށް  ނެތްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރެވިފަިއ  މިކަން  ހަލ ވިިމނެއްަގއި    ،ަގބޫލ ކ ރެވޭތީކަމަށް    ށީެގންާވ 

ކ  މި  އިސްނަަގިއެގން  މަސައްކަތ ަގއި މަޖިލީހ ން  މަސައް ރާ  މ ހިންމ   ވަރަށް  މިއީ  ައޅ ަގނޑ     ޮގތ ަގއި  ކަތެްއެގ 

 ،ތ ަގއި ކޮމިޓީން ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ހ ށަހެޅ ންފާހަަގކ ރަން. މި ރިޕޯޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެންމެ މ ހިންމ  ނިންމ މެއްެގ ޮގ

 މަޤާމ ން ރާތްތަކ ެގ އަމިއްލައަށް އެ އެ ފަ  ،ވޭނީމަޤާމ ން ވަކިކ ރެ   އްއިންތިޚާބީ މަޤާމ ތަކ ަގިއ ތިބި ފަރާތްތަ ؛ވަނަ  5

ތަޙ ޤީޤ    ެގަގއި ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތްތަކ އިމި މައްސަލަ  ،ކ ން ކަމަށް ވާތީކ މަހ   ވަތަ ޝަރ ޢީފާދިނ މ ން ނ އ އިސްތި

ފެންނަ ކަމަށް.  މަށް  އަށް ދެންނެވ  އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް ެއސެޓް ރިކަވަރީންކޮމިޝައަވަސްކ ރ މަށް ޕްރެޒިޑެންޝަލް  

އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރެވޭނީ  މިކަން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފަރާތްތައް.  ތިބި  އިންތިޚާބ ވެފައި  މިތާަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއީ 

ވާތީއަމިއްލައަ ކަމަށް  ކ ރ ން  މިކަން  އިސްނަަގިއެގން  މިކަމަށް  ވެސް  ފަރާތްތައްއިންތިޚާބ   ،ށް  ކޮމިޓީެގ  ިވ  އެއީ   

  ، އީއަވަސް މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ަގއި މިތަނ ން ބައްލަަވއި ފިޔަވަޅ އެޅ ން އެ   ،އްސަލަމި މަ ؛ވަނަ މާއްދާ  5މ ެގ  ހ ށަހެޅ 

ކަމެއް ދެކެ  މ ހިންމ   ައޅ ަގނޑ   ރައީސް  ން.ކަމ ަގއި  ނ ކޮށްފި .ޑީއެމް  ،އަޅ ަގނޑ މެން؛ އިްއޒަތްތެރި  މިކަން   .ޕީން 

ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަން ނ ކޮށްފި ކަމ ަގިއ   ތ ެގެގ މ އްދަ އަހަރާިއ ބައި  އޮތް ދެ  ކ ރިއަށް މި  ،ކަމ ަގިއ ވާނަމަ

ޙަލީމް  ،ވާނަމަ އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ބިލެތްދޫ  ދެންމެަގއި  ިއންތިޚާބ ަގއި  ރިޔާސީ  އެ  މިއަންނަ   

ން ެގއްލ ނ   ރ .ސީއެމް.ޕީ.އާއެްމ.ނި  ދެންނެވި ފަދައިން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ހޯދަން އ ނދަގޫވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމައެކަ

އްެގ ޮގތ ަގއި ބަލަން  ފައިސާ އެކަންޏެއް ނޫން ހޯދަން މަސައްކަތްކ ރަން މި ޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެ
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ކ ެގ  ެގއްލިފައިާވ އެސެޓްތަކަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ން ެގއްލިފައިާވ އެސެޓ ތަ ކޮބައިތޯ ައޅ ަގނޑ މެން އަތ ން    ،އެބަ ޖެހޭ

ހަދަލިސް އެޓ   ބަލައި  އި،  ކޮބައިތޯ  ޮގތަކީ  އޮތް  ހޯދެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަ  ،އެސެޓ ތައް  ވެސް  އެ  ަގށް 

ޔަ  އަޅ ަގނޑަށް  ޖެހޭ.  ެއބަ  ކ ރަން  މަސައްކަތްތައް  މަޖިލީހ ން  މި  އަތ ން   ެގއަޅ ަގނޑ މެން   ،ންގީ އަޅ ަގނޑ މެން 

ަގއި ެގއްލިފައި އެބަ  އިށް މި މައްސަލައަޅ ަގނޑ މެންނަ  އް އެސެޓ ެގ ޮގތ ަގއި އަދަދެވ ރެ ބޮޑ   ެގއްލިފަިއވާ ފައިސާއަށް

ތޯ އަޅ ަގނޑ މެން އަދި ހަމަ މި ، މި ެއސެޓ ތައް ހޯދ މަށް ކ ރެވެން އޮތް މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިއޮތްކަން. އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީ ކަމެއް  ންދެ  މ ހިންމ   ވެސް  މަސައްކަތްކ ރ ން  މި  އަޅ ަގނޑ   އިސްނަަގިއެގން  ޮގތ ަގިއ   ފާހަަގކ ރަން. ެގ 

ެއއީ    ވަްއކަމާއި ކޮރަޕްޝަން،  ދިޔައީ  ަގިއ ފެނިެގން މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވޭތ ވެދިޔަ ދައ ރ  ؛ތެރި ރަީއސްއިްއޒަތް

 ެއޮގތަށް  އެކަން   ،ދިޔަ ޒަމާން ނިމި. އެކަން ކޮށްފި މީހަކ  އެީއ މޮޅ  މީހެއްެގ ޮގތ ަގއި ދެކިެގންއިގަ އޯކޭ ކަމެްއެގ ޮގތ 

މި މަޖިލީހ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމަށް    ،ކަން އެބަ ޖެހޭ. މިކަން ކ ރެވޭނީހިރާއްޖެ ދައްދިވެނެތްކަން އަޅ ަގނޑ މެން މި  

  ކ ރާޅިފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ މި ހ ށަހެ  ،އިސްނަަގިއެގން މި މަސައްކަތް އެޮގތަށް ކޮށްެގން ކަމަށް ާވތީ

ލިފަިއވާ ފައިސާ ހޯދ މ ަގއި ިމއަދ  ެގއް  އަޅ ަގނޑ މެން ދައ ލަތ ން ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން. 

ވާނަމަ ކަމ ަގއި  ޖެހިއްޖެ  ދެކިެގން  ،ފަހަތަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ނ ވާނެައޅ ަގނޑ މެން  ހަމައެކަނި  އެކަނި  ށްިމއީ   

ޑެތި  ެގންދާ ބޮ  އިން ކ ރަމ ން މިމި ރާއްޖެ  ެގއަޅ ަގނޑ މެންފަހަތަށް ޖެހ ނ  ހަފަތަށް ޖެހ މެއް ކަމަކަށް.  އަޅ ަގނޑ މެން  

މި   ށް، އަޅ ަގނޑ މެންނަ. އެހެންީވމާވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން މި ރާއްޖޭެގ ހަރ ކަށި ފިކ ރާ  ،ްއކަން ގ ޅިފައި އެބަ އޮތްވަ

އަޅ ަގނޑ މެން ނިމ މަކަށް  ކަމެއްެގ  ހ ރިހާ  ކޮ  ނަށްދިމާވެފައިވާ  އަންނަނީ  ކަންތައްތަްއ  މި  ޚިޔާނާތ ެގ  ރަޕްޝަނާއި 

ތެރެއިން  އަ މިކަނެތިޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގސްެގން.  ވާނަމަޙަން  ކަމ ަގިއ  މެންނަށް އަޅ ަގނޑ   ،އްލ ކޮށްފި 

ކަންތައްތަކަ ިގނަ  އަޅ ަގނޑ   އް ޙަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ށްދިމާވެފައިވާ  ކަމަށް  ލިބިެގންދާނެ  މި ަގލ   ބޫލ ކ ރަނީ. 

ދައ ލަތ ެގ    ،ނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ައވަސްވެަގން ތައް އެބަ އޮތްލިސްޓ ަގިއ ވަރަށް ބައިވަރ  ފަރާތްތަކ ެގ ނަން

ފަރާތްތަކާ ތިބި  މ ައއްސަސާތަކ ަގއި  ފިޔަވަޅ އެޅ މ ގަ   އެކިއެކި  ވެސް  އަދި  އިމެދ   ލިސްޓ ަގިއ  .  އެއާެއކ ެއކީަގއި  ހަމަ 

ފަރާތްތައް އެހެން  އިހ މާލ ވެފައިާވ  ިމކަމ ަގިއ  ވިޔަސް  ނެތްކަމ ަގއި  އޮފް ާއއި  .އެމް.އޭ އެމްކޮށް  ޞަޚާއް ؛ނަން  ބޭންކ  

ތަކަކީ  އެ ފަރާތްތަކާއި މެދ  އެޅެން ހ ރި ފިޔަަވޅ   ، ތެރެއިން ހިންާގފައި ހ ރި ޖަރީމާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި  ެގވްސް މޯލްޑި

ެވސް ފަރާތްކޮބައިތޯ  އެ  ވަޒީފާއަ،  އިހ މާލ ވެފަިއ  ތަކ ެގ  ވާނަމަށް  ކަމ ަގއި  އޮތް  އިހ މާލ ވެށް  ޒިންމާއަ  ،އޮތް  ފައި 

އެޅ ން އެއީ މ ހިންމ  މެދ  ވެސް ފިޔަވަޅ    އެ ފަރާތްތަކާ  ، ފިޔަަވޅ ތައް ބަލައިކަށް އެޅޭނެ  އެ ފަރާތްތަ  ،ަގއި ވާނަމަކަމ 

   ކަމެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 ލް. ރ  އިބްރާހީމް ނާޒިމެންބަ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ހިތަދޫ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލް 

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  ލަޠީފް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޙަސަން  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅަނގ   ހ ށަހަޅ އްވަިއ    ހެންވޭރ  

ކޮމިޓީ އަޖ ޑީޝި ޚިދ މަތްތަކާރީ  ސަލާމަތީ  ނެރ އްވާފަިއވާ   ެގކޮމިޓީ  ބެހޭ  އާއި  ކޮމިޓީން  ކޮށް  ދިރާސާ  ،ޖޮއިންޓް 

ައޅ ަގނޑ މެންނާނިންމާފަ މ ޤައްރިރ   ކޮމިޓީެގ  ތާއީދ ކ ރަން.  ފ ރިހަމައަށް  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓަށް  ރިޕޯޓ     އިވާ  ހިސާބަށް 

ރިޕޯޓ   އިްއވަމ ން ނ ކ ވަރަށް  މ ހިންމ   ހ ރި  ފާހަަގކ ރެއްވި.ަގއި  ރަީއސް  ތާތައް  އޮތް ރިޕޯޓ  ؛އިްއޒަތްތެރި  އެބަ  ަގއި 

ހިމެނިފައި ފަރާތްތައް  ހިމަނާފައިވާ  ކިހިނެލިސްޓ ަގއި  އޮތް  އްވަނީ  އެބަ  އޭެގތެރޭަގއި  އެނެގން.  ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ކަން 

ޮގސް ދިން  އެ ފައިސާ ހިފައިެގން   ،ބޭންކ ެގ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔ ންތަކ ން ނ ވަތަ ބަޔާނެއް   ންޓް ނޫނީބޭންކ  ސްޓޭޓްމެ

ދަ  ،އްމީހެ އެ  ހިފައިެގން ނޫނީ  މީހެއްބަސް  ހަވާލ ކ ރި  ބަ  ،ޮގސް  މީހެއްެގ  އެިވޑެންސް    ޔާނ ންއެ  ޑިޖިޓަލް  ނޫނީ 

މި ލިސްޓ ަގިއ    ،ކޮށްަގއި ފާހަަގކ ރެވިފަ. ެއއަށް ރިޢާޔަތްޮގސް މިކަހަލަ މ ހިންމ  ނ ކ ތާތަކެއް އެބަ ހ ރި ރިޕޯޓ މިހެން

ޝަންތައް އިތ ރަށް ރަށް ލިސްޓ ަގއި އެބަ އޮތް ބައެއް އިންފޮމޭއިތ ނަން ޖެހިފައި އޮތީ. ނަން ޖެހ މަށްފަހ ަގއި އަދި އޭގެ 

އެކަލެކްޓް ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ތިބި  ލިސްޓ ަގއި  ވާހަކަ.  ވިކ ރެވެމ ންދާ  ކަލެކްޝަނޭ    ،ދާޅ ވޭބަ  ޖަހާފައި  އިންފޮޭމޝަން 

ތިމަން ތިމަންކީްއވެހޭ  ނަން،  އައީމަނަެގ  ލިސްޓަށް  ކީްއވެހޭ  ނަން  ނެ ؟ނިކ ފާނ ެގ  އިންއަދި  ފޮމޭޝަނެއް ތޭ 

ނޫން،ވެފައެއް.  ކަލެކްޓް ރައީސް  އެހެނެއް  އި  .އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ ންވާވަރައިންފޮމޭޝަން،  އިންފޮމޭޝަން،  ށް  ނަފް 

ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނ ން   ،ހޯދަމ ންނޭ މި އަންނަނީ. ހޯދާނަމޭއިންފޮމޭޝަން އެބަ ހ އްޓޭ. އަދިވެސް އިތ ރ  އިންފޮމޭޝަން  

ެގންދިޔަ ފައިސާ ވެސް ހޯދައިދޭނަމޭ.  ެގއްލި  ، ޔަވަޅ  ެވސް އަޅާނަމޭ، ފިސް ކ ރާނަމޭތަހ ޤީޤީ ވެ  ،މި ބ ނަނީ. ހޯދާނަމޭ

 އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހަށް އަންނަން ރައްޔިތ ންނާ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ތަކީ،އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ބޭނ ންވާ ޮގ

ެގ ކޮރަޕްޝަނާއި އެމް.ޕީ.އާރ .ސީއެމް.  ،ހަކަައކީޑ  ެއއް ވާޮގއްސަ މި ދެއްކި ވާހަކަިއެގ ތެރޭަގިއ އެންމެ ބޮ ހިސާބަށް  

އްޤ  އަބަދ  ލިބޭނެ  ދައިދޭނެ ވާހަކަ. އެ ކަންތަކ ަގއި އ ޅ ނ  މީހ ންނަށް ޙަހިސާބަށް ހޯ  ޚިޔާނާތ ެގ ފައިސާ ރަްއޔިތ ންނާ

ިމ  ދައްކަމ ން ދައްކަމ ން ައއިސް އެމް.ޑީ.ޕީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބ  ވެސް ކާމިޔާބ ކ ވާހަކަ. މި ވާހަކަ ރީ. އެމް.ޑީ.ޕީން 

ެވސް  65މަޖިލީހ ެގ   މަޖިލި  މެންބަރ ން  ޮގނޑި މި  އަންނަސް  ކައިރިއަށް  ވޯޓ ންެވެގން  އަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ހޯދަންެވެގން 

ވާހަކައާ އެ  އާދޭސްކ ރަމ ންދިޔަީއ  މިއެ  ޮގސް  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ނެކީަގއި  ލިސްޓެއް  މި  ރ ނީތީވެ، އަދ  

އޭރ  ސަރ ކާރ ަގއި ؛ ސްރި ރައީމި އަންނަނީ. އިްއޒަތްތެ  މ ން ދައްކަ ވާހަކަަގއި ޖެހީމާ، އެސްޓ ތިމަންނަމެންެގ ނަން ލި

  ކޮށްލާފައި ޮގސް އެ ަވޒީރ ެގ ެގއާ   މ ސާރައަށް ލިބޭ ވަޒީރަކަށް މެސެޖެއް  ޔާފިފަންސާސް ހާސް ރ   ،ށް ހ ރި ވަޒީރަކަ

ބަލަހައްޓަ  މައްޗަށް  ދެދިމާއަށް  ގަ ިއެގން  މެ  ޑިއިރ   ޖަވާބ ސެވަންދެން  އަ  ،ބިެގންނ ލިޖަށް  ފަސް  ތ ން  ަވޒީރ   ތިރީސް 
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ފަންސާސް އަރާފައި އެބަތިބި. ކިހިނެއްތޯ ަވޒީރ   ޔާ ހޯދަންވެެގން މިހެން ބަލަހައްޓައިެގން ހ އްޓާ ކަރަށް ނާރ ރ ފިހާސް  

ރ ފި މީހަކަށް  ،ޔާހާސް  ލިބޭ  މ ސާރައަށް  ތެރޭަގއި  މަސް  ކޮން  ެއއް  ރ ފިޔާ  އެކަހަލަ  މިލިއަނ ން  އެތައް  ދ ވަހަކ   މެ 

ތިމަންނަމެންނަކަށް  ،ބ ނޭ  އެބަ؟ ތޯއްކިހިނެނީ  ބަހާ ބ ނޭ،  އެބަ  ބޭފ ޅ ން  އެީއ  ތިމަން   ،އެ  ނޭނޭގ  މަނިކ ފާނަކަށް 

ަގިއ މި . މި ލިސްޓ  ރަތެއް ކަހަލަ ވާހަކަެއއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމިއީ ހަމަ އަ  ޚިޔާނާތ ެގ ފަިއސާެއއް ކަެމއް. ދެން

 ތަސައްރަފ  ފ ދިފައި ކ އްޖެއް ނޫން. ހަމަ ބޮޑެތި  ޅަ  ރ ވަނޭނޭގނެ އީ  މީހ ންނަށް މި  99.99%މީހ ންެގ ތެރޭަގއި    ބިތި

މި މިއީ.  މީހ ން  ވެސް  ތިބި  އެކަކ   ނޭނޭގ  ނަންޖަހާފަވަރ   ލިސްޓ ަގއި  މި  ޑޮނެތް  އެއީ  މަރ ކ .    ކަމ ގައި  ރިލަރ  

އި ެވސް  ގަ ފިޔާއަށް. އޭ ރ   19އި ހ ރީ  ަގޓ  ކެެވްއޖެއްޔާ އޭރ  މާ  ރ ފިޔާެގ ރޭޓ ން  15ނީ  ރެވ  ވިޔަސް، ެއ ޑޮލަރ  މާރ ކ 

ން ފިޔާކޮޅެއް ހޯދާލައިެގން ދެ މަސް ފަހ ށޭ ވާނީ. ރ ވެސް ކޮރަޕްޝަނައީ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ  އެއީ ކޮރަޕްޝަނޭ

ހަމަ. އެ     ކޮރަޕްޝަނަށްދެ މަސް ފަހ ން ރ ފިޔާއެއް ލިބޭނޭ. މި ވެސް ވާނީނޫނީ ޑޮލަރ  ހޯދައިެގން    ،ލަރ  ލިބޭނޭޑޮ

އެވެ ތެރޭަގއި  އަންލިސްޓ ެގ  އެނަސް  އެހެބަޖެން  އެހެރީ.  އައިއްސަ  އެހެންވެ  ވާހަކައެއް  ންީވމާހޭ.  ހ ރިހާ  މި   ،

އޮތީތީވެ ތިމަންނަ މިހިރީ    ،ވެންޖެހޭތީންނައަށް ނައި ނަންޖެހ ނީމާ، ތިމަބައޮތް. ލިސްޓ ަގށް އެސީލ ކޮތެރޭަގއި ތަފ މީެގ

  ށް މައްސަލަ ކ ރިއަ  .ެވސް ވާނެ  . އަވަސްނެށް ފަސޭހަވާން ފަސޭހަވާނެ. ވަރަ ކިދަޢ ވާކޮށްފިްއޔާ އަދި ވަ  ކ ރާށޭ.ޢ ވާދަ

ައވަ ވެސްދާލެއް  ވާނެ.  ސް  ކ   ޑ އަޅ ަގނ   ައވަހަށް  މައްސަލަ  މި  ބޭނ ން  އޮތް  ރިއަށްވެސް  ލިބެން  ދައ ލަތަށް  ޮގސް 

މަސައްކަތްކ ރާ ހޯދަން  އެއްޗެއް  ދެކެން  ހ ރިހާ  ހަމަ  ތިތަން  މި  ވެސް  ރައްޔިތ ން  ބަލަން..  މީެގ  ބީ  ތެރޭަގއި އަދި 

ކ ރަން އެ ވަގ ތ  ހަމަޖެހިފައި އްޔަންޤަ އެއީ   ؛ކޮށްފައި ތިްއބެވި ބޭފ ޅ ންއްޔަންޢަ   ،ތްަގކ ރަްއވާފައި އެބައޮަގއި ފާހަރިޕޯޓ 

އެ ބޭފ ޅ ންެގ   އްވާށޭދ ރ ކ ރަވެސް ައވަހަކަށް އެ ބޭފ ޅ ން  ކޮށްފަިއ ތިބި ބޭފ ޅ ން ވެއްޖެއްޔާ ވީހާއްޔަން ޢަ ؛އޮތް ބޭފ ޅެއް

ބޭފ ޅ ންޤާމ ތަކަށް އައިބީ މައިންތިޚާތ ރަށް  އިމަޤާމ ން. އޭެގ ކ ރަނީ ރައްޔިތ ން. ރައްޔިތ ން އިންތި ؛ސް ތިބި  ޚާބ  މި 

ބ ނަން ނިކ މެ  ބަސްބ ނަންތިަމން  ،އެބަޖެހޭ  މައްޗަށް  ނ   ނަމެންެގ  ޚިޔާނާތެއްަގއި    ،ބޭށޭތިކަލޭމެން  ބޮޑ   ކަހަލަ  މި 

 ަގބޫލ ކ ރާ  ޑ އަޅ ަގނވިސްނަން އެބަޖެހޭ.  ތ ން ބޮޑަށް  ޔިއްކަމާ ރަ  ރި ރައީސް. އެިއއްޒަތްތެ  ޔަކ ،ބައިވެރިވެފައި ތިބި ބަ

 ތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ނެ މި ތިބި ކަންތަކާ. ދެއްވި ފ ރ ޞަޮގތ ަގއި ރަްއޔިތ ން ވިސްނާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ    ތްތެރިއިްއޒަތޮްއޑޫ ދާއިރާެގ    އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   ޑ   އަޅ ަގނމިހާރ     .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ޙަސަން ޝިޔާނަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ
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ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް މި އިއްޒަތްތެރި    ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޖ ޑީމަޖި ގ ޅިެގން  ސިޓީއަކާ  ފޮނ ވި  ކޮިމޓީއާއިޝިއަލީހަށް  ކ ރިއަށްެގންދިޔަ   241އަދި    ރީ  މި  ގ ޅިެގން  ކޮމިޓީ 

ނިންމަމަސައް ހ ށަހެޅިއިކަތް  ތަޅ މަށް  މި  މިއަދ   ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީ  އެ  ކ ރިއަށް  ،،  ބަހ ސް  ރިޕޯޓ ެގ  ދާއިރ ަގިއ  އެ 

މި  ކޮމިޓީން،   ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓަށް  ރ ތައްޔާޖޮއިންޓް  ރަ ފ   ޑ އަޅ ަގނކ ރި  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދ ކ ރަން  އީސް.  ރިހަމައަށް 

ން  އިއަދި މި   ކ އްޖަކަށް ވެސް ތ އްތ  މި ރާއްޖޭެގ  ،ނާތ ެގ ާވހަކައަކީ އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ޚިޔާ؛ ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ

ތިލަކޮށް ސާފ ވަމ ން މިހާރ  ގޮއްސަވާ   ،ފ ކޮށްރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ސާ  އިވެސް ކަމެްއަގއި ނޫޅޭ ާއންމ  އެންމެހައް އެ

ކަން މި  ކިހިނެއް ފައި ހ ރީކޮށްޮގތްޮގތަށް ބޭނ ން  ރާތްތަކ ން އެކިސީެގ ފަިއސާ ެއކިެއކި ފަޙަޤީޤަތެއް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ . 

ނޫސްރާއްޖޭ ިގނަ  އެ  އި،ވެރިންނަށާެގ  ސާފ ވާނެފަ  އިންމެހައަދި  މ އަްއސަރާތްތަކަށް  އެކިއެކި  ދައ ލަތ ެގ  ސާތަކ ަގިއ  . 

ތަކަށްކަން މި ފައިސާތައް ބޭނ ންކޮށްފަިއ ކޮން ޮގ  ،ކިހިނެއް  ސާފ ވެެގންދާނެ  ،ތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތިއްބެވި ފަރާތް

ބޮޑެތި ބިންތައް ަގނެފައި    ރޓްމަންޓ ތަކާއިޕަޮގތ ަގއި ނަަގިއެގން ބޭރ ެގ ެއކިެއކި ތަންތަނ ން އެ  ހ ރީ. ނަގ ދ  ފައިސާެގ

މިކަހ ރި ވެސް  އިްއޒަތްތެ  ން  ސާފ ވެެގންދާނެ  ފަރާތްތަކަކަށް  ިގނަ  ކަންކަން ރާއްޖޭެގ  ެއ  ރަީއސް.  އިތ ރަރި  ށް   

 ކޮންއެ ބިންތައް ަގތީ ކޮން   ެއ ފައިސާ ބޭނ ންކޮށްެގން   ،ސަނދިކަން ހޯދީ، އިތ ރަށް ސާފ ކޮށްެގން ެއ މ އްސާފ ކޮށްެގން

ކަންތައްތަކ ެގ    ށްފަިއވާަގއި މި ފާހަަގކޮސާފ ކ ރަން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ   އިނ  އާމްދަނީައކ ންތޯ އެބަޖެހޭ ބަލަޮގތަކ ން ލިބ 

މެން ޑ އަޅ ަގނ؛ ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޑ އަޅ ަގނ   ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް، ބަލަން ރަީއސްރިއިތ ރ ން އިއްޒަތްތެ

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    2018 ޓަކައި  ކާމިޔާބ ކ ރ މަށް  އިންތިޚާބ   ރިޔާސީ  އަހަރ   އެންެވވަވަނަ  ބޮޑ   ޑައިެގންނެވި  މެ 

.  ންސް ދޭނެ ސަރ ކާރެއް ކަމަށްޓޮލަރެޝަނަށް ޒީރޯ  ޕްރަކޮ  ،ންސްެގއެ މަނިކ ފާނ ެގ ސަރ ކާރަކީ ޒީރޯ ޓޮލަރެ  ،ވަޢ ދަކީ

،  ފާސްވާ ހިސާބ ން ފެށިެގންދާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ތަޅ މ ން    ކ ރަމ ން މިބަހ ސް  މެންޑ އަޅ ަގނމިއަދ   

ަގިއ  ރިޕޯޓ  މި    ެގންކ ރެވި ން ލިސްޓ ތ ހ މަތ ކ ރެިވެގ  ،ޓ ަގިއ ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތައްޓީ ރިޕޯވީ އެންމެ ައވަހަކަށް މި ކޮމި

ފަރާތްޑަހިމެނިވަ މަިއެގންފަިއވާ  ެއ  ތެރެއިން  ރައީ  115  ،ނިކ ފާނ ތަކ ެގ  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  އްޔާ ސ ލްޖ މްހޫރިވަނަ 

އެކީަގިއ    ރިކަމާަވރަށް އަދަބ ވެ  ޑ އަޅ ަގނކިކ ރަންޖެހޭނެ.  މ ތަކ ން ވަ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް މަޤާ  އްބެވި ތިކޮށްފައިއްޔަންޢަ

ވިހޫރައީސ ލްޖ މް ަވޒީރެއް  ތިއްބެވި  ލިސްޓ ަގއި  މި  އެޮގތަށް  އެދެން،  އަރިހ ން  ސްޓޭޓް ރިއްޔާެގ  އަދި  ޔަސް 

މަނިކ ފާނ   މިނިސްޓަރެއް އެ  ވިޔަސް،  ކައްޔަންޢަ  ބޭފ ޅެއް  ސިޔާސީ  ހ ރި  މަޤާމ ތަކ ން   މަށްކޮށްފައި  ވެއްޖެއްޔާ 

ރައީސްވަކިކޮށްދެްއވަ ިއއްޒަތްތެރި  ަވކިކޮށްފަ.   އިނިގލިތ ހ މަތ ެގ  ؛ ން.  ތިބީ  ވަޒީރ ން  ކ ރިން  މީެގ  ދިއްކ ރެވ ނީމާ 

ޖިނާ ވަކިކ ރީ  މަޤާމ ން  ވަޙީދ   ޢަލީ  މިނިސްޓަރ   ޓޫރިޒަމް  ޖިންއީކ ރީެގ  ފ ރައްސާ  ތ ސީ  ހ މަތެއްަގއި.  ރަިއެގ 

، ނިމި  އިމި އޮތީ ތަޙ ޤީޤ  ފަށަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރ ކ ރީ. ތަޙ ޤީޤ  ވެސް ނ  ވެސް ފަށާ  ވަކި  ތެއްގައިމަތ ހ 

ދިޔައިމާ  ކަން  މި  ހިސާބަށް  މި  ފާސްކ ރަނީ.  އޮތް  މި  ރިޕޯޓެއް  މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ނިމި،  ރިޕޯޓެއް   ކޮމިޓީ 



1202 މޭ 91                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  4 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

54 

 

ބަސް ބ ނ މ ަގއި  އްޤ ން ޙަމެޑ އަޅ ަގނ ތަކ ން ވަކިކ ރަންޖެހޭނެ.   ފަރާތްތައް މަޤާމ މިހެން ތިއްބެވި  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ރައީޖެހޭ  ންތިބެދެމި ބަހާޑ އަޅ ަގނސް.  އިއްޒަތްތެރި  އެ  އިމެންެގ  ދިމާވާންޖެހޭނެ.   ޑ  ައޅ ަގނ  ، ނޫންއް  ހެނެޢަމަލާ 

މި ކަންކަން    ، ްއވަން އެދޭނަމަތިކޮށް ބާ ، ސާފ ކޮށް މި ޕާޓީ ރީކަތް ރީތިކޮށް މަސައްމެން މި ކ ރާޑ އަޅ ަގނ   ،އެދެން

މެން ދާންޖެހޭނީ. ޑ އަޅ ަގނ  އި ސާފ ކޮށްފަ   .އީސް  އިްއޒަތްތެރި ރަނ ޖެހޭނެބަލާކަށްހެއްެގ މޫނަކަށް  ޖެހޭ. މީކ ރަްއވަންއެބަ  

ން ެގެގ ކަންކަން ފެށި ލަން އެބަޖެހޭ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ޚިޔާނާތ ހިމެން ތާރީޚަށް ޖެޑ އަޅ ަގނ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހިސާބަ ފީނާލައައި  އެބަ  ރައީސްންށް  އިއްޒަތްތެރި  އެމް.ޑީ 2012؛ ޖެހޭ.  އަހަރ   ސަ.ޕީވަނަ  ބަެގ  ޣާވާތަކ ން  ރ ކާރ  

ތެރެއިވައްޓާލީ މ އްދަތ ެގ  އަިއ  މި  ބާކީ  ދެން،  ަވއްޓާލ މަށްފަހ   އަހަ  2018ން  .  ބަޣާވާވަނަ  ދޭތެރޭ،  ތްކ ރި  ރާ 

ފަރާތްތަކަބަޣާވާތަ  ،ށްފަރާތްތަކަ ފަންޑ ކ ރި  ޓޫރިޒަމް ށް  އޭރ ެގ  ޓަކަިއ  ދިނ މަށް  ޮގތ ަގއި  ބަދަލ ެގ  ފައިސާ  ށް 

މެދ ވެރިވެ ޮގތްޮގމިނިސްޓަރ   ެއކިއެކި  ފ ނޑާލީެގން  ނިޒާމ   ބޭންކ ެގ  ނިޒާމ     ތ ން  ބޭންކ ެގ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި 

 ފައިސާ ވަނީ ޖަމާކޮށްފަ.  ތަކަށް އެތަކަށް ފައިސާ ދޫކ ރީ. ެއކިެއކި ެއކައ ންޓ ޗެކްސް ޗެކް ޖަހާފައި ހ ރި ކްރޮ ،ފ ނޑާލީ

ރައީސް ްއޒަތްތެއި ިއންތިޚާބ  2013؛ ރި  ރިޔާސީ  އަހަރ ެގ  ކާ  ވަނަ  ބޭފ ޅ ން  ވެރިކަމަށް   ،މިޔާބ ކ ރީއެ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

މެން، އެ ވެރިކަން އޭރ ަގއި ފ ރޮޅާލި އެންމެން އެކ ެވެގން  ކަމ ެގ ބިރަށް. މި އެންރިހާ ކަމެއް ބަލާނެިއއްސިްއޔާ މި ހ އަ

ކޯޓ ން އަތ ލީ  ށް  . ެއވެސް ވަަގކ ތީވަނަ އަހަރ ެގ އިންތިޚާބަށް ނި  2013ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަން ނ ެގނައ މަށް ޓަކައި  އެމް.

ފަނޑިޔާރ ން ރައީސް.  ލާރިއިްއޒަތްތެރި  އެ  ދިނީނަށް  ސީދާ  ންކ ހ .  ބަދަލ ކ ރީ  ދެންނެވި ފަނޑިޔާތައް  މި  ރ ންނަށް 

ޚާބ  ކާމިޔާބ ކ ރީ ިއއްޒަތްތެރި  ެގ އިންތިވަނަ އަހަރ ެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ  2014 ؟ވީ  ކިހިނެއްތޯ   . ދެންެގންދީފައިސާ

ނަމ ަގން  .އެލ ޕީ.އެމް  ،ރައީސް ަގންނަ  ނަަގިއެގންޑޮލަރ   ފައިސާ  ފައި   .އި  ޮގތަށްއަނބ ރާ  ދޭ  ލިައން މި  78  ،ސާ 

  ، ންކަން ނ ބެލިންތޯ މި ކަަގއި. ކީްއެވެގޑިޓް ރިޕޯޓ ތަކ އޮ  ، ރ ފިޔާ. މިއީ ފެންނަން ހ ރި ކަންކަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރި ރައީސް  އިިއރ ަގއި ިއއްޒަތްތެނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަ ވަ  2015ެއއަށްފަހ ަގިއ   ދެން،   ؟ނޭޅެނީމި ކަންކަމަށް ފިޔަަވޅ 

ެއ ލިބ ނ   ؛އެ ލިބ ނ  ފައިސާތައް ވިްއކަިއެގން    ފަޅ ތަކާ  ، ތަންތަން  އި ނޮޅ ތަކާފި  ، ތަކާއިރަށް ރ .ސީން ފަޅ އެމް.އެމް.ޕީ.އާ

ންޓަށް  ތައް އެްއ ެއކައ ންޓ ން އަނެްއ ެއކައ ފައިސާތަކަށް ވީ ޮގތް ސާފ ކޮށް މި އޮތީ ފެންނަން. އޭރ ަގއި އެ ފައިސާ

އެމް.އެމްބީ.އެމް.އެލްއާ  ތެއި  ފަރާތްތަކ ެގ.އޭެގ  ތިބި  ިއސްކޮށް  ބޭފ ޅ ންނާ ؛އިހ މާލ ން  ރޭަގއި  ގ ޅިމި  ެގން  ލާމެހި 

މިންވަ ރައީސް  ންރ ޮގސްފަިއވާ  ފ ރ   ،ިއްއޒަތްތެރި  ހިނގ މ ެގ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  އެންމި  ލިބ ނީ. ޞަތ   ބޮޑަށް   މެ 

ދ ވަހ  ޖަލަށް އ މ ރ   ،އެބަ ލިބެންޖެހޭޙައްޤ  އަދަބ     ށްތަކަމި ފަރާތް   ްއ ކޮށްެގން ިވޔަސްޙ ޤީޤެ ތަ  ރ ، އިތ ންވީމާއެހެ

ތަކަށް ފައިސާ ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގިއ  ރާތްން އަމިއްލަ ފަ.ެއމް.އެލ ލ ެވެގން ބީންކަމ ަގއި އިހ މާސް. އަދި މި ކަޔަލައިެގން ވި 

އަ   ވިޔަސް،ދޭން ފަސަރ ކާރަށް  ދައްކަންވީނބ ރާ  ރައީސް   . އިސާ  ކަންކަމަށް  ؛ އިއްޒަތްތެރި  ނިމި  މ މެއް އެބަ 

ވަނަ    18ރ ަގއި މިދިޔަ   ރީތިކޮށް އޭސްއަންނަންޖެހޭ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މި ޚިޔާނާތ ެގ ކަންކަން ފާޅ ވެެގން ައއި



1202 މޭ 91                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  4 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

55 

 

އެއް   މަޖިލީހ ެގ އޭރ ަގއި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ިގނަ  ފަިއސާއެްއކަން  ،ވޭ ވެސްބަޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ކޮން  ެއ ޯގ  .ެއއީ  ނިޯގނީަގއި 

ެގންދިޔަފައިސާ އިޢ ތިރާފ ވޭ  ކަމަށް  ތައް  ިއޢ   އެބައެބަ  ވަރަށް  މި  ރައީސް.  ނައިއިްއޒަތްތެރި  އޭރ ެގ  ބ   ތިރާފ ވެ، 

ތެރި  ަގއި. އިްއޒަތްތާނމި ބޭފ ޅ ން އެބަ ތިއްބެވި  ޖެހި، މި ހ ރިހާ ސަކަރާތެއްއި ، ކޭކ ފަޅައިނަގަ ެއކީަގއި ފޮޓޯ  ރައީސާ

ފިޔާެގ ޕަލެޓްތަކެއް ެގއްލ ނ   ހާސް ރ   ެއއް ؟ހާސް ރ ފިޔާެގ ޕަލެޓްތައްނާ ެއއް  ކޮބައިތޯ ެގއްލ ނ  ކަމަށް އެ ބ ؛ ރައީސް

ދިޔަ ތ ހ މަތ    ،، ދިޔަ ވާހަކަންށް ދިޔަކަތަނަފަޅ ރަށްތަކާއި ތަން ؛ތަނަށްންމިތަވާހަކަެއއް ދެކެވ ނ . އެ ފަިއސާތައް އެ

ދ ވަސް   އެބަ އެ  ރާކ ރެވޭ.  ެއކިއްޖޭވަރ   ތަންތަނ ންެގ  އިއްޒަތްތެ  ފަޅ ރަށްތަކ ންނާއި  ،  ފެނ ނީ.  ބަޑި  ރި ތަންތަނ ން 

 އިމެހަތ ހ މަތ ކ ރެވޭ އެން  ރ .ސީެގ މައްސަލަިއަގއި ޕީ.އާއެމް.ެއމް.  ،ނިންމާލަމ ން ދަންނަވާލަން އޮތީ  ޑ ައޅ ަގނ  ؛ރައީސް

ރެވޭ. ނަގ ދ  ފައިސާެގ ޮގތ ންނާއި ހ މަތ ކ ވެސް ތ   ކަށްތަފަރާތްތައް، އަދި މި އޮތް ލިސްޓ ަގއި ނ ހިމެނި ހ ރި ފަރާތް

ޮގތ ަގިއ   އެސެޓ ެގ  ލިސްޓ ލިބިފަތަންތަނ ން  މި  ފަރާތްތައް  ހ ރި  އެހެންނަމަވެސްއި  ނ ހިމެނިދާނެ.  އިތ ރަށް    ،ަގއި 

އޭ.ދައ  އެކިއެކި  އޮ   އިސީ.ސީއާލަތ ން  ޖެއަދި  ކަޑިޓަރ  މި  އޮފީހ ން  ތަޙ ޤީޤ ނެރަލްެގ  އިތ ރަށް  އިތ ރަށް    ،ކޮށްންކަން 

ލިބޭނީތަޙ ޤީޤ ކޮށް   ރަްއޔިތ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ  އިންސާފ   ފަރާތްތަކަށް  މިމި  ހޯދަ    ބޭފ ޅ ންނަށް   ިއ،ފަރާތްތައް  ެއ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ްއވި ފ ރ ޞަތަށް އެޅިެގން. ދެފިޔަވަޅ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އ ޝާމް.ތެދާއިރާެގ އިްއޒަތް ވިލިމާލޭ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އ ޝާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިމާލެ

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ބަހ ސްޝ ކ ރިްއޔާ  މި  މައްސަލަމިއަދ   އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ގ ޅޭކ ރެވޭ  ޮގތ ން    އާ 

ޖޮ ކޮމިޓީންމަޖިލީހ ެގ  ގ ޅޭނެރ   އިންޓް  ރިޕޯޓާ  އޮތް  ދެ  ޑ ައޅ ަގނ ޮގތ ން    އްވާފައި  ހަމަ  ކަމެްއ  ވެސް  ތިން 

މި އޮތީ، ެއސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނ ން  ށްފައި  ޕޯޓ  ބިނާކޮމ ޅި މި ރި   ،ށްން. އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ 

ދިފަިއ  އ ފެއް  ސެޓ  ރިކަަވރީ ކޮމިޝަނެއްކޮށް. އެބިނާްއެގ މަްއޗަށް  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފައި އޮތް ލިސްޓެ

ގ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ މި ވަނަ މާއްދާެގ )  115  .ވަނަ ާމއްދާެގ )ގ( ެގ ދަށ ން  115ޤާނޫނ އަސާސީެގ  މި އޮންނަނީ  

 ށް ޓަކައިނ މަދިޔާއަށް ލަފާރިއްރައީސ ލްޖ މްހޫއެކިއެކި ތަޙ ޤީޤ ތައް ކ ރ މަށް ޓަކައި ޤައ މީ މަްއސަލަތަކ ަގއި    ،އޮންނަނީ

ވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި ކޮމިޝަނަށް    19ެގން  ކަމާ ގ ޅި  ވަގ ތީ ކޮމިޝަންތައް އ ފެއްދިދާނެ ކަމަށް. އަދި މި

ދިނ މަށް   ބާރ   ެއބަ  ޓަކައިާގނޫނީ  އ ފައްދާފައި  އެބައޮތް  ާގނޫނެއް  ފާސްކޮށްފައި  ާގނޫނެއް  ރިޔާސީ    ،ތްއޮ  . 

މި ާގނޫނ ެގ މަޤްޞަދ    ؛ވަނަ މާއްދާަގއި ރިޔާސީ ކޮމިޝަން ާގނޫނ ެގ ދެމި  ނ  ކިޔާ ާގނޫނެއް.ެގ ާގނޫކޮމިޝަންތަކ 

ބަ އޮތީޔާންކޮށްކަމަށް  މި  ރައީސ ލްޖ މްހޫވަނަ  115އަސާސީެގ  ޤާނޫނ   ،ފައި  ދަށ ން  ެގ  )ގ(  މާއްދާެގ  ރިއްޔާއަށް  



1202 މޭ 91                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  4 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

56 

 

ރި  ލާއިރ  އިްއޒަތްތެއިނ  އެއްކޮށް ބަލަޅި މި ާގނޫމ ބާރ ތައް ކަނޑައެޅ ން.  މިޝަންތަކ ެގ  ދިނ މަށް ޓަކައި އ ފައްދާ ކޮފާލަ

ލާއިރ ަގިއ  އިވަނަ މާްއދާ. އެްއކޮށް ބަލަ  21ވަނަ މާއްދާ، އަދި  13ވަނަ ާމއްދާ،    9ާގނޫނ ެގ ދެވަނަ ާމްއދާ، ؛ ރައީސް

ެއއް ފާހަަގވާނެ  ެވސް  ާގނޫނ ން  ާގނޫނ   ،ކަމަކީ  މ ޅި  ރަީއސ ލްޖ މްމި  މަޤްޞަދަކީ  ކަެމއްަގއި  ެގ  ހޫރިއްޔާއަށް 

ްއވެސް ތަނެްއަގިއ  ދިނ މަށް. މި ާގނޫނ ަގއި އެ ާގނޫނީ ބާރ   ކޮމިޝަނަށް    އި،ދިނ މަށް ޓަކައި ކޮމިޝަނެއް އ ފައްދަ ފާލަ

ެއްއެވސް ކަމެއެ  ިއ، ފިޔަވަދިނ ންރިއްޔާއަށް ލަފާރައީސ ލްޖ މްހޫ  ،ބަޔާންކޮށްފައެްއ ނޯންނާނެ މިޝަނ ން  ްއ މި ކޮހެން 

ކަ ވަކ ރަންޖެހޭނެ  ާގނޫނ ަގއި  މި  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިމަކަށް.  ސާފ ކޮށް  ތަޙ ޤީޤ     މި  ، ނެއޮންނާ  ރަށް  ކޮމިޝަނ ެގ 

މަށް. އެހެންނަމަވެސް އެސެޓ  ރިކަަވރީ  ރިއްޔާއަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަރިޕޯޓ  ރައީސ ލްޖ މްހޫހ  އެ  ކ ރ މަށް ފަރިހަމަފ 

ލާފަށް. އެއް ކަމަކަށް  އެޅިެގން ޚިކަނޑަ    އ ސޫލ ތަކާމި ާގނޫނ ަގއި މި ބ ނާ،  ކަމ ަގއި ޢަމަލ ކޮށްފައި އޮތީ ކޮމިޝަނ ން މި

ދެ ނެތް.  ކ ރައްާވފައެއް  ފ ރިހަމައަށް  ކަމަކަށް ތަޙ ޤީޤ   މަޖި  ،ވަނަ  ހިއްސާކޮށްކ ރީ  ށް  ލީހަރައްޔިތ ންެގ  ލިސްޓ   އެ 

ކަމާކޮން ޮގ  ޮގތަކަކަށް  ާގނޫނީ  ސ ވާލ މެދ   ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެތ ން  ރަީއސްމާންވީ ހެއ ފެދޭ.  އިްއޒަތްތެރި  ؛ ، 

އެސެޓް ކާ ޚިލާފަށް  ބ ނާ ިއޖ ރާއަތްތަާގނޫނ ަގއި  ،  ާގނޫނާ ޚިލާފަށް  ،ންވާ ނ ކ ތާއަކީފާހަަގކޮށްލަން މި ބޭނ   ޑ އަޅ ަގނ 

ފައި އޮތް ރިޕޯޓެކޭ ތް ލިސްޓެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާރިކަވަރީ ކޮމިޝަނ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފައި އޮ

އިްއޒަތް ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ރިޕޯޓަކީ.  ރައީމި  ކޮ ؛ސް ތެރި  ރިކަވަރީ  އެްއ މިއެސެޓް  މަިއަގނޑ   އެންމެ  ޝަނ ެގ 

ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރ ން. ވަރަށް ިގނަ  އެސެޓްތަްއ ރިކަވަރ  ،އޫލިްއޔަތަކީސް ލ ކ ރެވިފަިއ އޮތް މަހަވާ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް

ފާހަަގކ ރައްަވއިފި ވެސް  ރިކަ   ،މެންބަރ ން  ގ ޅޭެއސެޓްތައް  ކޮމިޝަ  ަވރކ ރ މާ  އެ  ކޮން   ށްނަޮގތ ން  މިހާތަނަށް 

ކ ރެވ ނީ ރައީސް  ؟މަސައްކަތެއްތޯ  އެބައެ؛ ިއއްޒަތްތެރި  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ޮގތް،  ވީ  އެ  ސެޓްތަކަށް  ނެގން.  އޮތް 

އެހެން މެންބަރަކ   ދިޔަީއ، އިްއޒަތްތެރި    އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލަ އެންމެ ފ ރަތަމަ އާންމ ންނަށް ތިލަވެެގން މި

ެގން. އެ ރިޕޯޓ ަގިއ  ގ ޅި   ވަނަ އަހަރ  ނެރ ނ  ރިޕޯޓަކާ  2014  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް  ، ފަދައިން  ަގކ ރެއްވިވެސް ފާހަ

ބަޔާންކޮށްވެސް   ސާފ ކޮށް  އެބަވަރަށް  އަހަރ ެގ  2014  ،އޮތް  ފައި  ކ ރީވަނަ  ނަމ ަގިއ ޑޮކޮޅ     ަގތ މ ެގ  ލަރ  

ފައިސާއަށް  ެއ    ،ކަމާއި   ން ފަރާތްތަކަކަށްބ ނީ ކޮލި  މ ޢާމަލާތްތައް. އެ ފައިސާރިކޮށް ކ ރި   މެދ ވެ.ޕީ.އާރ .ސީއެމް.އެމް

ބަ  އެ  ކަމ ަގއި ވިޔަސްލިއިއެކަނި ބަލަ  ށްޓްރަޔަލް އެއްކޮށް އެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަމ ޅި މަނީ  ،ކަމާއި   ޮގތެއްދިޔައީ ކޮން ވެެގން

ލިބ ނީ ކޮން    ކާތަކާއި ފަޅ ތަރަށް؛ ރި ރައީސްޖެހޭ. އިއްޒަތްތެނ ކަމަށް ކ ރާކަށްޙ ޤީޤެއް އެ  ބޮޑ  ތަ  . އިތ ރ  މާނޭގއެ

ން  ަގިއ އެސެޓްތައް ަގތްކަލީމާ އެ ފަރާތްތަކ ން ނ އަގ  އިތައް ބަލަން. އެްގރިމެންޓ ކޮށް ފެންނަތީ ސާފ ބަޔަކަށްކަން އެ އޮ

ސާ ވަރަށް  އޮތީ  މާ  ފ ކޮށްއެ  ތަޙ ޤީ  ފެންނަން.  އިތ ރ   ކ ރާކަށްބޮޑ   ކަމަށް  އެ  ރ   5ހޭ.  ނ ޖެޤެއް  ފިޔާެގ  މިލިއަން 

ރ ފިޔާއަށް  5ރަށެްއ،    އަގ ހ ރި ބަ   ލައްކަ  ކޮން  ބަލަ  އެްއކަންަގތީ  ެއްގރިމެންޓަށް  އޮތީ  ވަރައިއެ  ސާފ ކޮށް  ށް  ލީމަ 

ޝަނ ން ކޮން  ޖެހޭ. މިއީ އެސެޓްތައް ރިކަވަރކ ރ މަށް ޓަކައި އެ ކޮމިނ ކަށްޑ  އިތ ރ  ތަޙ ޤީޤެއް ކ ރާބޮ  ފެންނަން. މާ
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ރައީސްމަސައްކަތެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި  ަމސައްކަ؟ ރީކ   ،  ބައިތެއް ނ ކ ރޭއެްއވެސް  ދެ އަހަރާއި  ަގއި މި ެވެގންދާއިރ    . 

ރިކަވައެސެ ވެޓްތައް  ނ ކ ރެވޭ.  މަސައްކަތެްއ  ެއްއވެސް  ޓަކައި  ައިއިއރ ރކ ރ މަށް  ވެސް  ރިކަމަށް  އެމް.ޑީ.ޕީން  ަގއި 

ނަމެން ތިމަން  އިން ހިންާގފައި އޮތް ކަމެކޭ.ޢާމަލާތްތަކ ެގ ތެރެންދ ރަ ޕެލަސްއަކީ ަވއްކަމ ެގ މ ނަސަ  އީ،މ ންދިޔަ ވަވިދާޅ 

ައއިމާ ޕެލަސްންދ ނަސަ  ވެރިކަމަށް  ނަާގހ   ރާ  އެއްކޮށް  ބިން  ނަަގރި  އަނބ ރާ    އިނަމޭ.  އެކަން  ދައ ލަތަށް 

ހި  ހަމަ އެ ތަނ ެގ މަސައްކަތްތަކާ ެއއްޗެ  އަދިވެސްވެެގންދިޔައިރ     ހަރާއި ބައިމަށް ދެ އަމޭ. އެކަމަކ  ވެރިކަ ހަވާލ ކ ރާނަ

ވެކ ރިއަ ސަރ ކާރ ން  މި  ކ ންށްދަނީ.  އެ  އަިއއްސަ  އެސެފ ނިސް  ކޮބައިތޯ  ހެދީ.  ޑީލްތައް  ހަމަ  އަލ ން  އެކީ  ޓ  ތަކާ 

އަދ   ރޭ. އެ ކޮމިޝަނ ން މިކ ން ނ ކ  ށް ޓަކަިއ ެއއްެވސް ކަމެއް އެ ކޮމިޝަނަ ރކ ރ މައެސެޓް ރިކަވަ؟ ރެވިފަރިކަވަރކ 

ޚަރާބ ކ ރ މަށް  ފާތ ވާ ފަރާތްތަކ ެގ ނަން  ތަޔާސީ ޮގތ ން ޚިޔާލ ސި  ޕީއާއެމް.ޑީ.  ސަރ ކާރާއި  ،ކީމި ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތަ

ހަޅައިެގން ކ ރަމ ންދާ ވަރަށް ވިޔާނ ދާ  ބިނާކޮށް ލިސްޓެްއ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަޤެްއެގ  ޙ ޤީނ ވާ ތަޓަކައި ފ ރިހަމަ

އި އަދީބ ެގ ބީ އަދީބާމި ހ ރިހާ ކަމެްއެގ ައޑީަގއި މި ތި ؛ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްަގބޫލ ކ ރަ  ޑ އަޅ ަގނމަށް  ޢަމަލެއް ކަ

ލިސްޓެްއަގ މީހ ންދޭ  އެ  މާދަމާ    އިބައިވެރިން.  ޖަހަނީ.  މި  ނަންތަކެއް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ބަހެއްެގ  ބ ނާ  މީހ ން  އެ 

ބަދަލ ވާ  ލިސްޓ ަގއި    ވެރިކަން  އެ  ނަ  ނަންދ ވަހަކ ން  ހ ރިހާ  ބަޔާން  ންތަހ ރި  މ ޅި  އަދީބ ެގ  ބަދަލ ެވެގންދާނެ.  ކެއް 

ބަދަލ  ބަހެްއެގ  ެވެގއެްއކޮށް  ބ ނާ  އަދީބ   ބައެއް ލިސްޓެއް    ބިނާކޮށްމަްއޗަށް  ންދާނެ.  މަްއޗަށް  ހަދައިެގން  ެގ 

އެްއޮގތްވާ    ާގނޫނާ؛ ޒަތްތެރި ރައީސްނ ކ ރަން. ިއއް  ަގބޫލެއް  ޑ ައޅ ަގނ ކ ރެވިދާނެ ކަަމކަށް ެއްއވެސް ވަރަކަށް  ދަޢ ވާ

ބަާގ  ޮގތ ން، އިޖ ރާއަތްނޫނ ަގއި  ހޯދާޚި  ތަކާޔާންކޮށްފައިވާ  ބިންކޮށް  ލާފަށް  މައްޗަށް  ޕޯޓ   މި ރިފައި އޮތް ލިސްޓެްއެގ 

އި ކަމާ ތެރިޞްޚ ލާއިަގއި  އް އި ހެޔޮ ނިޔަތެީއ އެްއވެސް ހާލެއްގަ މި ނ ކ ރަން ަގބޫލެއް  ޑ އަޅ ަގނރ ަގއި  އިވީ ލާފައި އިއެކ ލަވަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަަމކަށް  ތެއްމާ އެކީަގއި ކޮށްފައި އޮތް މަސަްއކަވެރިކައިންސާފ 

 

 ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( هللا )މަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ނީ އި ފާސްކޮށްފަިއވަަގދ ނ  ދަންފަޅީ. އެއީ، ހެނަމށް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ވޯޓެްއ ލާންޖެހޭކ ރ ޖަލްސާެގ ަވގ ތ  އިތ ރ 

އެދި ވާހަ ހ ރިކަދަްއކަން  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަ ވަޑައިެގންފައިވާ  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ޖަލްސާ   އިހާ  ނިމެންދެން 

 ޒަތްތެރި މެންބަރ އް އިރާެގ އިޖައްސަވަިއދެއްވ ން އެދެން. ނައިފަރ  ދާ  ން. އިދާރީ މޭޒ ން އެ ރަނަގބީލ އަށްެގންދަކ ރި

 މަދ  ޝިޔާމް. އަޙް
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 :ވ ންކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެ ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  އެއް ރި  ކޮމިޓީއެއް  ދެ  ބަލާވެެގ.  މައްސަލަ  ދިރާސާ  ، ފައިން  ކޮށްފަިއ މައްސަލަ 

ހިސާބަންނާމެއަޅ ަގނޑ  މި    ދަންއެްއޗެ   އަޅ ަގނޑ ގ ޅިެގން    އާމަްއސަލަ  .އާރ .ސީެގއެމް.އެމް.ޕީ  ،ފޮނ ވިށް    ނަވާ އް 

އެންމެ  ކަމަށް އިއްޒަތްތެއަޅ ަގނޑ   ،ނީދަންނަވާތަމަ  ފ ރަ  ވަންޏާ  މި  ދަްއކަެމން  އެބަ  މަޖިލީހ ަގއި  ނަފްރަތ   ރި  އޭ 

ރިޕޯޓ    ށް މިއަޅ ަގނޑަ  ،. އެހެންނަމަެވސްލާއިމި މަޖިލީހ ން ގޮވައެބަ    އި ކިޔަށޭފައްދާނޫ   ވާހަކަ. ނަފްރަތ އ ފައްދާ

އ ފައްދާ  ނަފެން ނަފްރަތ   ޮގތ ަގއިނީ  ރައީސްތްއިްއޒަ  ރިޕޯޓެއްެގ  ވަތެރި  ކ ޑަދާރ ޒިންމާރަށް  .  ދެ    ކަން  ޮގތެްއަގއި 

އ ފެއްއަކޮމިޓީ ޖޮކ ން  ނިންމާފައި  ދި  ކޮމިޓީއަކ ން  ރިޕޯޓެމެންައޅ ަގނޑ އިންޓް  ފޮނ ވި  ހިސާބަށް  ރިޕޯ  ،އް ނާ  ޓަކީ  މި 

ރައީސް ްއޒަތްތެއި އެ  3.  ރި  ވަނީ  އ އަހަރ   ކޮމިޝަން  ރިކަވަރީ  އެހެންނަމަފެދ ނ ތާސެޓް  ންނާ މެއަޅ ަގނޑ ވެސް،  . 

ތިހިސާބަ ކޮމިޝަނ ތިބިލިސްޓ ަގިއ  ލަވި  ށް  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  ފަރާތްތަކާއި  ސ ވާލ ކޮށްލެވިފައި  ެއ ން  ނެތޭ 

%ލިސް އ ފެއްދިވެ  ށްއ28ަޓ ެގ  ކޮބައިތޯ  އެސެސް.  އިޚ ލާޓް  ކޮމިޝަންެގ  ރިކަވަރީ  މިޞް   ެއ  ؟ ކަމ ގައި  ތެރިކަމެއް 

  ލ ކ ރާ ަގބޫ  އަޅ ަގނޑ ން  ޖިލީހ މެން މި މަޅ ަގނޑ އަކަމަށް     މިކަމ ަގއި ކ ރެވިފައި އޮތްމަސައްކަތެއް  ސްމީހ ންެގ އެއްވެ 

ޔަ ައޅ ަގނޑެޮގތ ަގއި،   ަގބޫލެނ  ީގއް  ވެސް  މަސެޓް  އެނ ކ ރަން  އްން  ކޮމިޝަންެގ  ރަނރިކަވަރީ  ަގޅަށް ސައްކަތެއް، 

އޮތް ކ ރެ   އް މަސައްކަތެ އިްއޒަށްކަމަކަ  ވިފަިއ  ރަީއސް.  ދެންމެަގވަރަށް  ؛ ތްތެރި  ވިލިރަނަގޅަށް  ރާެގ  ދާއި  މާލޭއި 

ވިދާޅ ވީްއޒަތްއި އެ  މެންބަރ   ރި  .ތެރި  ކޮމިޝަންކަެއސެޓް  މެވަރީ  ކޮމި  އިންޑޭޓާެގ  ރިކަވަރީ  ެއސެޓް  މި އަދި   ޝަން 

 އެ މަނިކ ފާނ  ވެސް  ރެވިފައި އޮތް ޢަމަލެއްެގ ޮގތ ަގއިޚިލާފަށް ކ   ޤާނޫނ އަސާސީއާ  ،ެއއީމަލ ކ ރި ޮގތަކީ  މ ަގއި ޢަކަ

ފައި ހ ރި މަސައްކަތްތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި  ވިރ ން ކ ރެޓ ން ބޭޑޭކޮމިޝަންެގ މެން   ދި ެއސެޓް ރިކަވަރީފާހަަގކ ރަްއވައިފި. އަ

މަނި ެއ  ިއއްޒަތްތެވެސް  ފާހަަގކ ރައްަވއިފި.  ރަީއސްކ ފާނ   އެކްޓިވިސްޓ ؛ ރި  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ނ ވަތަ  ން 

ބޭނ ންފ ޅ ވަނީތާއީދ  ބޭފ ޅ ން  މައްސަހަ  ،ކ ރަްއވާ  މި  ކަމަކަށް  ބަލާކަށްމަ  އިއްލަ  ނޫން  ރައީސް   އެސެޓް  ޒަތްތެރި   .

ކޮ މެންޑޭޓްށްމިޝަނަރިކަވަރީ  ރިޕޯޓ   ރައީކ ރަނީ  ދެކެފިންހިއްސާކ ރަން  އާސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަރ     ،. 

މަރ ކޮކޮމިޝަނަކ ން ރައީސ މިޝަން،  އ ފައްދާހޫލްޖ މ ،  ކޮރިއްޔާ  މަރ   ވެސް މިފައިވާ  ރިޕޯޓ   ޝަންެގ 

 ރި މެންބަރ ން، އާންމ ެގ ިއއްޒަތްތެއެމް.ޑީ.ޕީއެއީ ވެސް    ، ންދެއެ  އަޅ ަގނޑ  .  ންތަސާކ ރިހިއް  ޔާއާ ޖ މ ހޫރިއްރައީސ ލް

ރ ެގ ަގޑިއި  48ަގޑިއިރ ެގ ތެރޭަގއި ނ ވަތަ    24ން.  ންކަނ ންވާ ކަޤީޤަތް ބޭމެންބަރ ން ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ކަންކަމ ެގ ޙަ

ނިންމަވަ ވެސް  ރިޕޯޓ ތައް  މި  ބައްލަވާފައި  ެވސް  ކަންތައްތައް  މި  ހަމަ  ޮގވާލަން  އަޅ ަގނޑ ން  ތެރޭަގއި  .  ހަމަ 

ވ ރެ    ބ ނަން ކޮށްލާ ކަމަކަށް މިކަން ކ ރީ  ްއަގއި ތިމަންނައޭނޑިވަޅެނެތް ދަހ ެގ ރައީސް  މަޖިލީ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެތައް މެން މި ކަންތައްތައް ބަލަނީ. ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ ންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި  ވެަގިއ ކ ރެތެއް ޒިންމާދާރ ކަން ބޮޑ  ޮގ

އަބ  ކ ޑަރައްޔިތެްއެގ  ޒިންމާދާރ ކަން  މިޮގތަށް  ލިސްޓ   މި  އެބަދޭ  ކަތިލެވިެގން  އިޢ ލާންކަރ   . ވ ނީމަކ ރެ ންމަތީަގއި 
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ރައީސްއި އިްއޒަތްތެ 241 ؛ްއޒަތްތެރި  ޙ ސަކޮމިޓީެގ  މެންބަރެއް  އިއްޒަތްތެޝަން  އިރި  ޙ ސައިން   ރިހީމް،  މެންބަރ  

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަދެކ ނ  ދާއިހެންވޭރ   ،  ޝަހީމް ދާޅ ވި ެގ ބަހ ސްަގިއ މިއަދ ެގ ހެނދ ނ  ވިއެ މަނިކ ފާނ  ؛ރ ރާެގ 

އި   އަޅ ަގނޑ އަޑ    ޔައ މިއްޔާ ައޑ އެހިން  ރަީއސް.  އެ  އްޒަތްތެރި  ވެސްކ ރެވޭނެ  ބަެއއް ވާހަކަ  ހ ރި  ލިސްޓ ަގއި  ިމ   .  

ސ ވާލ ހަކަ ހ ރ މާލަ  ކަންތަްއތައް  ތިމަންނައެކީ  އ ފެދޭ  ރިކަވަރީ  ަގއި  ރައީސައެސެޓް  ކޮިމޝަންެގ  ތިމަންނަ   ށް 

ރައީގ ޅ ްއވީމޭ ކޮމިޝަންެގ  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  ވިދާޅ ވިއޭ ،  އެބަ  ،ސް  ލިސްޓ ަގއި  ތިމަން  ތި  ނަންތަކެއް  ނަ ހ އްޓޭ 

ބޭނ ންވާރި ކިވެނަމައެހެން  .މޫވްކ ރަން  ތިމަސް،  ރިމޫވްކ ރާނީހިނެއްތޯއޭ  ނަންތައް  އެ  ރި ؟ންނަ  ކަވަރީ  އެސެޓް 

. ވެއްޖޭ  ދ ވަސްަވއިެގން ކޯރަމް ހަމަނ ވާތާ ދެ މަސްބައްދަލ ވ ަމށް ޮގއޭ.  ދެ މަސް ވެއް  ، ކޮމިޝަންެގ ކޯރަމް ހަމަނ ވާތާ

އ ފެދިފަިއ    ަގއިެއކީ  މިޓީއާކޮ  241  .ދާޅ ވީކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެހެން އެ ވި 241 ؟ތޯ މި ދައްކަނީކީކޭ

. އެ ނަންތައް އްޒަތްތެރި ރައީސްޓީއަކ ން މި މައްސަލަ މި ތަނަށް ފާސްކޮށްފައި މި އޮތީ ފޮނ ވާފައި އިއޮތް އެހެން ކޮމި

ކަތި  .ހާމަވެއްޖެ އަބ ރ   ރައްޔިތ ންެގ  އިްއޒަތްތެއެ  ރިޕޯޓ ލެވިއްޖެ  މި  ރައީސް.  އެބަވޭގަ ރި    3ަމއިަގނޑ     ،އި 

މައްއަސާސެ  ރިޕޯޗަށޭ އްެގ  މި  ހ ރި    ހިެމނިޓ ަގިއ  އެއްހ ރީފައި  ނަންތައް  ޭއެގތެރެއިން  ޑިޖިޓަލް   ،ެއއީކަމަކީ    . 

ޓެ ހ ރި  ކ ރެވިފައި  ނ ވަތަ  މ އެިވޑެންސް  އޮތީޢާ ރީޛަމަލާތްތަކެއްެގ  ޢާކްސްޓް  މި  ދެން    ބޭންކ    ،އިންނޭ. 

ޔާންތައް މި ބަ ؟ތޯދެނީ ކާކ   ން މިބަޔާ ؛އްޔާނެތްތަކ ެގ ނަމޭ. ދެން މި އޮތީ ބައި ހ ރި ފަރާހެދިފަސެކްޝަންސް  ޓްރާން

ފާސިޤ ންދީ ހ ރީ  މި  އަޙްފައި  އަޙް.  އަދީބ .  ކޮބައިތޯމަދ   ދެން  ައދީބ   އަމީން އަޙް؟ މަދ   ހ ންނެވީ  އެ  އަދީބ   މަދ  

ކޮ ފިނި  ކާކ ަގއިރިެއއްޓައެވެނިއ ަގއި  ބެހެތޯ.  އެތާަގއި  މ ޙައްމަދ ރައީ؟ އްޓީ  އިބްރާހީމް  ،  ޙް ޞާލި  ސް 

؟ ކީެއސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަ ،ޝަނެއްތޯ މިއީ މި ކޮ. ކާކ  އ ފެއްދިޙްބްރާހީްމ މ ޙައްމަދ  ޞާލިހޫރިއްޔާ އިލްޖ މ ރައީސ 

 ކޯރަމް މަންނަމެން ތިނ ން މި ބ ނަނީ ދެ މަސް ވެއްޖޭޝަ. އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމި އްމަދ  ޞާލިޙްޙަމ ރައީސް އިބްރާހީމް 

ށްފައި އޮތް މައްސަލައެކޭ  ކޮމަންނަމެން އިންވެސްޓިޭގޓް ތި  މިއީ ޖޮއިންޓްލީ   . މި ކޮމިޓީން މި ބ ނަނީވެެގން އ ޅޭތާހަމަނ 

. އެހެންވީމާ،  އ ފެދޭމެން މިއަދ  ސ ވާލ އަޅ ަގނޑ ތޯ  ހ ރި މަސައްކަތަކީ ކޮބައި  . ޖޮއިންޓްލީ ކ ރެވިފައި މި މައްސަލައަކީ

  މަށް ކަ  ލެވޭެގ މަޖިލީހ ން ކަތި، ރައްޔިތ ން ވަންޏާ  ކަމަށް  ތ ންެގ އަބ ރ  ކަތިލެވޭއްޔިރަ  ަގޑިއިރ ެގ ތެރޭަގއި  48ތަށް  މިޮގ

 ތަނަށް މީހ ން   އެން މ އަްއސަސާތަކެްއ އ ފައްދާއްޖޭަގއި މ ސާރަދީެގދިވެހިރާ  ،ވޭަގނޑަކަށް ަގބޫލެްއ ނ ކ ރެއަޅ    ންޏާވަ

ދޭ  އިލަ ނ މ ސާރަ  ސަބަބެއް  އެތާވިސްނޭންޖެހޭ  ރައީ  ަގއި.  މައްޖޭ.އެސް.ސީެގ  އިންނަަވއިެގން  ފައި ންމާނިސަލަ  ސާ 

ހޯދަ  ލާފައި  ކޯޓަށް ކ ޑަކަކ ލަ  .ށޭދޭއިއިންސާފ   ޖައްސާފައިފަނޑިޔާރ   ބ ނީ  !އާނ ؛ށް  އިންސާފ ދޭށޭ   މާ ިމކަމަށް 

ކަމ ަގއި މިހާތަނަށް ރައީސް    މި  ،ވަނީޅ ަގނޑ މެން މި ދަންނައަން  އެހެންެވެގ؟ ސްރި ރައީއިއްޒަތްތެ  އިންސާފ  ލިބޭނެތޯ

އެޔާ އަކަނި  މީން  ލިބިެގންހ ރީ  އައެކަނިމީން  ޔާއީސް  ރަ.  ދަބެްއ  މިކަމ ަގއި  ކޮބައިތޯ ހ ރީލިބިެގން  ްއ  ދަބެ   .  

މިކަމ ަގއިކޮބައިތޯ؟ ސާފަކީއިން އިންސާފަކީ  ދަންނަ  މެންޅ ަގނޑ އަ ންެވެގން  އެހެ؟   ކަމ ަގ  ،ވަނީމި  ނެތޭ މި  އި 
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  ޮގވާލަން  ޅ ަގނޑ އަމަށް އައި ވަޢ ދ ތައް ފ އްދ މ ެގ ހެޔޮ ނިޔަތެއް ނެތޭ.  ރ  ވެރިކަކާެގ ހެޔޮ ނިޔަތެއް. ސަރ ސަރ ކާރ 

ކަންތަްއ    ތެރޭަގއި އެއިރ ެގ  ަގޑި   48.  ށްފަސާކޮހިއް  އާޔާ ވާނެ ރައީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޕޯޓ ެގ ރިމިޝަންމަރ ކޮ  ،ކޮށްތަކ ރާރ 

 . ންނަވަންދަ   ޝ ކ ރ ޑަށްބޮދެްއވި ފ ރ ޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ؟ ރި ރައީސްވީ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެމަންނިން

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ފީފ ޢަރި މެންބަރ  ޙަސަން ޒަތްތެއް ރާެގ އިދާއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ވިލ ފ ށީރިއްޔާ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ 

 

 ދެއްކެވ ން: ވާހަކަ ފީފ ޢަމެންބަރ  ޙަސަން ރާެގ ދާއި ވިލ ފ ށީ

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ   އިޔާނާތ ެގ މައްސަލަިއގަ ޚިއާރ .ސީެގ  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެމް.އެމް.ޕީ.ޝ ކ ރި

މި   ،މަތީން  ވާ ޮގތ ެގ. އާދެ! މި ރިޕޯޓ ަގއި ވަނީ  މި  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި  ނިންމި  އިބަލަ  ންޓް ކޮމިޓީޖޮއިން

މަ  މި  ނިންމ މަރިޕޯޓ   ޮގތެއް  މިހާޖިލީހ ން  ހ ށަހެޅިމެން  ޅ ަގނޑ އަރ   ށް  މިފައިކ ރިމައްޗަށް  އިއްޒަތްތެވަނީ    ރި  . 

ެގ ހ މި މަޖިލީޚާބ ަގއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް  މެން ރިޔާސީ އިންތިޅ ަގނޑ އަ  ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލަައކީ؛ ރައީސް

ޔާނާތްތަކެއް ޚިނިން.  މެން ބ ޅ ަގނޑ އަކަމަށް    ލާނެ. މި މައްސަލަ ބަ ވާހަކައެއް ވ ނ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެއިންތިޚާބ ަގއި  

ދައ   ،ހިނގައިފި ކޮންމެ  ހިނއަދި  ވިކަމ ަގ  ިގރެްއަގިއ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ  ޔަސްިއ  އޮތީއ ފައް.  ރާއްޖެ ދާފަިއ   

މާ،  . އެހެންވީކ ރ ެމއްވިޔަފާރި  ،އި ނެތްއެ ކ ންފ ނީެގ ަމޤްޞަދ ތަކ ެގ ތެރޭގަ   އިަގވެސް ހާލެއްއް . އެއިޝްތިހާރ ކ ރ މަށް

މަޤްފާރިވިޔަ ވިޔަފާރިކ ރ ން  ކ ންފ ންޏަކަށް  ނެތް  ތެރޭަގއި  ނަމ ގައިކ ރ ޞަދ ެގ  ސަރ ކާއޭރ   މ ެގ  ފަރާތ ން  ެގ  ރ ެގ 

ހަވާލ ކ ރ މ ކެއްރަށްތަ ބޭނ   ނ ފެނޭޅ ަގނޑައަމެއް  ެގ  ކަންތައްތައް ޚި  ކަށް  ކ ރިއަށްޢަމަ  ،ޔާނާތ ެގ  ެގންދިއ ން  ލ ތައް 

  . ދެން މީަގއި ބަިއވެރިވީ ކޮންނަށް ނެހެދޭނެމެންޅ ަގނޑ އަކަށް  ކަމަ  . މިއީ ނ ވާއްތަްއ މިހިރީ ކޮށްފަންތަ. ެއކަފިޔަވައި 

ކޮންބައެްއކަބައި   ،ބައެއްކަން  ނ ވަނީ  ތަޙ ވެރި  އެ  ފ ޤީޤ ން  މި ޅ ަގނޑ އަމަ  ކ ރީހަމަރިތަްއ  ަވގ ތ   މި  އެނޭގނީ.  މެން 

ފަރާތްތަކަކީ ބަެއއް  ތ ހ މަތ   ،ލިސްޓ ަގިއވާ  ކޮމިޝަނ ން  މި  ފަކ ރާމިކަމަށް  އެކަން ރާތްތަ  ފަރާތްތައް  އެ  ދެން  ކެއް. 

  އެ ؛ންޖެހޭ އަދަބެއްންނަށް އަންނަހ މީ  ށްފަހ  އެރ މަބިތ ކ ޝަރީޢަތަށް ސާ   .ށްޝަރީޢަތަ  ކޮށްފައިާވކަން ސާބިތ ކ ރެވޭނީ

އެ ބަ  މީހ ން  އަކ ށ ން  ކ ރީޢަިވޔަސް  އެށ ދި  ދަޢ ވާ  ސާބިތ ވެ  މީހ   ެގ  މައްޗަށް  އަންނާނީ.ހ ންެގ  ައޔަސް   ކ މެއް 

ރައީއިްއޒަތް އ ފެއްދ ޅ ަގނޑ އަ ؛ ސް ތެރި  ކޮމިޝަނެއް  މިފަދަ  ކަންތައްތަްއ  ޅ ަގނޑ އަ  އަދި  ިއ،މާމެން  މި  މެން 

. ކަރަޕްޝަނ ެގ  ދިނ ންނ ްއ ތަކ ރާރ ވެ ކަންތައްތަމިފަދަ  ،ންމ  ބޭނ މަކީންމެ މ ހިތައް ބެލ މ ެގ އެންތަލަސްވެެގން މި ކަ

 ކޮށްފައި މެން  ޅ ަގނޑ އައްތައް  މި ކަންތަ   .ންމެންނަށް ެވވ ނ  މިންަވރަކ ން ހ އްޓ ވ ޅ ަގނޑ އަ ؛ހ އްޓ ވ ން   އްތައްންތަކަ

ޓިލޭޓަރ ެގ ކަންތައް ވެސް ހިނަގިއެގން ރ ކާރ ަގއި ވެންމެންެގ ިމ ސަަގނޑ ޅ އަ މެންނަށް އިހަށްދ ވަހަކ   ޅ ަގނޑ އަހ އްޓާ  
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ދިޔައީ މިހެން  މި  މިހާރ   ކަންތަ ކަރަހިނާގ  .  ހ އްޕްޝަނ ެގ  ެއއީއްތައް  މ ހިންޅ ަގނޑ އަ  ، ޓ ވ ން  އެންމެ  މ   މެންނަށް 

އޭރ ަގއި ވެސް    ،އިރ ަގއި ސަލަ ހިނިގސީަގއި މި މައް.އާރ .ދެ! ކ ރީަގއި އެމް.އެމް.ޕީއ. އާށް ވާންޖެހޭނީކަމަ  އްކަމެ  އެއް

މިނިސްޓަރަހ  މިކ   ންނެވި  ހިނާގފައި  ކަންތައްތަކެއް  މި  އޭރ  ހިރީފަިއސާދީެގން  މެންބަރ ަމޖިެގ  .  ވެސް ންނަށް  ލިސް 

ނ ދިނ ން ކަމެއް މިހާރ  ވިޔަ   އެފަދަ ންމެޅ ަގނޑ އަ ން.  ޮގތ   މި ލިސްޓ ަގއި މި އޮންނަ  ، ވަނީ  ށްކަމަ  ފައިސާ ދީފަިއވާ

ބަރ ންނަށް  ޖިލިސް މެންއްބަާވ މަަގއި ތި މިތާ  ،ހާރ ެގ ިމނިސްޓަރ ން. އާދެ! މިކަމަކީ  ހިންމ މ މެންނަށް  ަގނޑ ޅ  އަމިއީ  

ންތައްތައް ެއީއ  އެ ކަ  ،ވީމާ. އެހެންނޫންކަމެއް    މެން އެދޭޅ ަގނޑ އައިސާ ދިނ ން އެއީ  ށް ފަތައްތައް ކ ރެްއވ މަކަން  އެ

ނ ކ ރ މަށްސްމިނި   ،ޮގވާލަން  ޅ ަގނޑ އަވަންޏާ    ކަމަށް  އްކަމެ  ކ ރާ ކަންތައްތައް  އެ  އެފަދަ   ދިއަ  .ޓަރ ންނަށް 

ކޮންފައިސާެއއް   އެކަހަލަ  ޅ ަގނޑ އަ  ތަނަކ ންކަންހޯދަނީ  ައޑ ިއވޭމެން  ބަލަ  ކަމަށް  ކަންތައްތައް  ެވސް   ންވަންޏާ 

ފައިސާެއއް  ،އެބަޖެހޭ ހޯދާ  ދެނީ  ތޯކޮންތާކ ން  ރައީސްއެ  ިއްއޒަތްތެރި  ކަންތައްމި؛ .    ، ކ ރަން  މެންޅ ަގނޑ އަ ތައް   

ިއ  ން. ކ ރީަގއް ހ އްޓ ވ މިފަދަ ކަންތައްތަ  ،ބޭނ މަކީ  ންމ  އެއް ންމެ މ ހިއެ  ސީެގ މަްއސަލަ މި ނެިގ..އާރ .ޕީ،އެމް.އެމް

ކަން  ކޮށްފައި ކަންތައް  ހ ރި  ހ ންނަ  ކޮށްފައި  އެއް ސަރ ކާރ ން  އަދި  ނިން  އެތައް  ދެން  ،މާމާލީހިސާބ ން    އަނެއްކާ 

ސަރ  އެއަންނަ  ސަރ ކާރަ  ކަންތައް  ކާރ ން  އަންނަ  ދެން  އެކޮށްފައި  ބެ   ކ ން  ނޫން.  ކަންތައް  މެން ޅ ަގނޑ އަލ މެއް 

ތައް  ޞަތ ފ ރ އޮތް    މަށްކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިންގ ސްޓްރޭޝަންަގއި މި މި ެއޑްމިނި  ،އި ަގދާ ސަރ ކާރ މިހާރ  ހިންަގމ ން

ކަން  ،ންހަނިކ ރ  ވިޔައެފަދަ  މ ހިންޅ ަގނޑ އަމިީއ   ؛ނ ދިނ ންތައްތައް  އެންމެ  މަމ މެންެގ  ވާން  . ހޭނީޖެޤްޞަދަކަށް 

 ކީ މިއީ ޤްޞަދައެއް މަމ   ހިންއެންމެ މ  މެން ބެލ މ ެގ  ޅ ަގނޑ އަޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލަ  އެމް.އެްމ.؛ ސްރި ރައީއިްއޒަތްތެ

ެއމް.އެމްދެކެނީ  ޅ ަގނޑ އަކަމަށް   ހިނާގފަޚި.ޕީ.އާރ .ސީެގ  .  ވަނީ  ޭއަގޔާނާތް  މީހ .  ބަިއވެރިިވ  ލިބެންޖެހޭ  އި  ންނަށް 

މީހ ން    އެ  ،ހ ންމީ  ޢަތަށް ސާބިތ ވާކަމަށް ޝަރީ  ބަިއެވރިނ ވާ  ޭއަގއި ؛ ތައްކަންތައް  އެތެރެއިން  އޭެގ  ނެ.ދަބެއް ލިބޭއަ

އިްއޒަތްތެޢަވެެގންދާނެބަރީ އާދެ!  ރައީސް.  މިފަދަމެޅ ަގނޑ  އަ؛ ރި  އެބަޖެހޭ  މީން  ކަރަޕް  ،ހ ން  ޝަނ ެގ މިފަދަ 

ތިކަންތައް ކޮށްފައި  ދައ ތަްއ  ލިބިފައިވާ  މީހ ންނަށް  އެ  ،ލަތ ެގބި  ފައިސާ  ލިބޭނެ   ެގމީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ   އަތ ން 

ފަހަރ    ތަނ ަގއި ބަެއއް  މި؛ އީސްރި ރަ . ިއއްޒަތްތެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް މެޅ ަގނޑ އަހޯދަން. މިއީ  ތްތަކެއް  ޮގ

ިއއްޒަތްތެޅ ަގނޑ އަ އެބަ  ރިމެންެގ  މެންބަރ ން  ތަފާތ  ޔާޚި  ރިޕޯޓ   ،ވޭލ   މަމި  މި  ކޮމިޝަނ ން  ތަނ ެގ ޢ ލޫމާތ   ،   މި 

ތް ކޮމިޝަނ ަގއި  އޮއްދާފައި  އީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ އ ފަ ރަ  ،ްއެގ ވާހަކަ ވިދާޅ ަވނީ. އާދެ! ެއއީ ާގނޫނެކޮމިޓީއަކަށް ދީެގން

ކަ  ހިނާގފައި ރަީއސ ލްޖ މ ހޫރިހ ރި  ރިޕޯޓ   މަޖިއަރ ާވނެ  ންކޮމިޝަނ   އަށްއްޔާ ންތައްތަކ ެގ  މި  އެއީ  ން ލީހ . 

. މި ާގނޫނ ަގއި  ޤާނޫނ އަސާސީއަކީ  އީމިއް   ާގނޫނެަގދަވ ރެ ބާރ   އެކަމަކ  އެ ާގނޫނަށް  .އް އޮތް ާގނޫނެ ފާސްކޮށްފައި

  އަކ ން ކަމަށް މ އައްސަސާ ެގ ކޮންމެއީ ދައ ލަތ ޢ ލޫމާތެއް އެ ކޮންމެ މަޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ބޭނ ންވާއް ރަ  ، ބ ނޭއެބަ

  އީއެ  ،ނޫނެއްަގއި ބ ނާތީ. އެހެން ާގ އެއްޗަކީމެން ބަލަންޖެހޭޅ ަގނޑ އައެއީ    ،. ެއހެންވީމާމަށްކަ  ވިޔަސް ދޭންޖެހޭނެ
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ނ ބ   ޚިލާފ   ާގނޫނާ ބ ނަނީ.  ންމެޅ ަގނޑ އަ  ،ނ ންކަމެކޭ  ޖެހޭނީ ޅ ަގނޑ އަެއްއޮގތަށް    އަސާސީއާނޫނ ޤާމި    މި  މެން 

ކ ރި   ހާހ ރި ޝ ކ   އަށްކަމެއް  އާދެ!  ރިްއޔާެގންދަން.  ކަންތައްތައް .  ދެއްިވ   ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރިއާދެ!  ؛ މި 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ވަން ދަންނަޝ ކ ރ  ޅ ަގނޑ އަޞަތަށް ފ ރ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކާއިްއޒަތްތެ މެންބަރ ން  ޗެކ  ޑ  ރި  ެއދެން.  ކޮށްލަކޮޅ ތައް  އެށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަދެްއވ ން  ޖަލްސާެގ  ޑާ  ޖެންިމއަދ ެގ 

ޚިރީ  ޑީޝިއަޖ   ވާ،ަގއި 9.1އައިޓަމް   ސަލާމަތީ  ކޮމިޓީެގ  ދ މަތްތަކާކޮމިޓީއާއި  ކޮމިޓީެގ  ޖޮ  ބެހޭ  ރިޕޯޓ ެގ  އިންޓް 

އިތ ރ ކ ރ މަސައްކަތް ނިމެންދެ ވަގ ތ   ޖަލްސާެގ  މެން މިއަދ ެގ  ފެނިދ  އިއްޒަތްތެމާ  މެންބަރ ންނަށް    ިއަގންނަވާ ވަޑަރި 

 އެދެން.  ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 31    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 30    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    30     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  16      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 30؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  .31؛ އަދަދ   ވި މެންބަރ ންެގހާޒިރ ވެ ތިއްބެ 

މެންބަރ ވޯޓ ދެ އަްއވި  ވޯޓ ދޭންސ މެއް ؛ދަދ ންެގ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ބޭ.  ކަމަށް    ނެތް.  ނ ންނ ވާ  މެންބަރަކ   ވޯޓ ދެްއވި 
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އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ބައިވެރިވި  ބޭނ ންވާ  ފާސްވ މަށް. 30؛ ވޯޓ ަގއި  މި    ،އެހެންކަމ ން  ފާސްވެއްޖެ.. 16؛ އަދަދ  

ޫގފާރ  ދާއިރާެގ  ނަން. އ ނސާ ކ ރިއަށްެގންދާއަދ ެގ ޖަލްނިމެންދެން އަޅ ަގނޑ މެން މި  އިވޯޓ ލަ   ބަހ ސްކޮށް  ޟޫޢަށްއ މަ

 .ޙީދ ދ  ވަންބަރ  މ ޙައްމަމެއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ވަޙީދ  އްމަދ ޙަބަރ  މ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެން

  ތަކާ  އަދި ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްާއއި ރީ ކޮމިޓީޝިއަލީހ ެގ ޖ ޑީ ަމޖިރައްޔިތ ންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. `. 

އެމް.އެމް.ޕީ  ބެހޭ ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް  ކޮ  އާރް.ސީ.ކޮމިޓީެގ  ޚިޔާރަޕްޝަނާބޭނ ންކޮށްެގން  ހިންާގއި   މަށް ކަ  ފައިވާނާތް 

ކ ެގ  ފަރާތްތަމަތ ކ ރެވޭ  ހ ކަމަށް ތ   ންފާ ލިބިފައިވާމާލީ މަ  ންަވތަ އެ މައްސަލައިެގ ތެރެއިމަތ ކ ރެވޭ ފަރާތްތައް ނ  ތ ޙ 

ޚިދ މަތްތަކ ަގއާ  ތެރޭގައި ދާއިރާަގާއއި  ،އި ސަލާމަތީ  މ އައްސަސާތަކ ަގއާއި   ،ޝަރ ޢީ  ޔިތ ންެގ  ރައް  ،މިނިވަން 

ޮގތ ަގާއއި  ،ގައާއިޖިލީހ މަ މަސަްއކަތްކ ރަ ސްޓޭ  ،މިނިސްޓަރ ންެގ  ކ ރީަގއި  ޮގތ ަގއި  މިނިސްޓަރ ންެގ   ވާ އްވާފައިޓް 

މިހާ މަސަރ ފަރާތްތަކާއި  ހިމެނޭވެސް  ފަރާތްތައް  ެގންދަާވ  އެފަދަ    ، އިންކ ރަްއވަ ބަޔާކަމަށް    އްކަތްކ ރަްއވަމ ން 

ޖިނާ ޮގސްޤީޤ  ޙ ތަ  އީފަރާތްތަކ ެގ  ހިސާބާއި  ތަ  ،ފަިއވާ  އެކަެއ  ކ ރި  ެގންވާ ށީ ޙ ޤީޤ   ސަބަޮގތަށް  ބ   އަށްނ ދާ 

ވާ ހ ށަހަޅ އްވާފައި   ން ލަޠީފްމެންބަރ  ޙަސަިއއްޒަތްތެރި    ގ  ދާއިރާެގރ  ހ ޅަނވޭހެން  ،ސާފ ކ ރެްއވ މަށް އެދިަވޑަިއެގން

އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ  ހަމައަފ ރިވާ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓަށް އަޅ ަގނޑ    ނިންމަފާއިމައްސަލަ ދިރާސާކޮށް

ހ   އެންމެ ފަހ  ދ ވަ  ދ  އިންނަވަިއެގންތ ަގއި ރައީސް ނަޝީ ކ ރީަގއި މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަދިއ މ ގެ   އަށްސެސްރި ؛ރައީސް

ހަނދާނަ ވާހަކަ  ރިޔާވިދާޅ ވި  މި  އަޅ ަގނޑ   އަންނަނީ.  އެމް.އެމްށް  އިނދެެގން  ޚިސަތ ަގއި  ޔާނާތް  .ޕީ.އާރް.ސީެގ 

ތަކަށް  ދަ ފަރާކޮންމެ ފަ  ،ދަ އަމީރަކަށް ވިޔަސްކޮންމެ ފަ  ، ވިޔަސްދަ މެންބަރަކަށް  ނ ދެއްވާނަމޭ. ކޮންމެ ފަހިންދާލިޔަކަ

  .ހާމަކ ރާނަމޭހޯދައި  އޭެގ ޙަޤީޤަތް    ،މޭފީނާނަނަ  ފަރާތްތަކ ެގ އެންމެ ފ ނަށް ތިމަން  ަގއި ހިމެނޭޓ މި ލިސް  ،ޔަސް ވި

  އެ   ،ފަދައިން  ވިމަނިކ ފާނ  އެދ ަވހ  އެ ވިދާޅ   އެ  ،އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ މިއަދ  އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ޔާބީއެއްމިނަށް ހާސިލ ކ ރެވ ނ  ބޮޑ  ކާ ެއކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެ  ބާރ އެޅ ްއވ މާ  ޑ ނ ެގ ވަރަށް ބޮމަނިކ ފާ

ސް ައދި މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީ   ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދި    ،އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ   ޖޮއިންޓް  ކެން.ދެ

ރ ންނަށް އަދި ކޮމިޓީެގ އެންމެ މެންބަ ،ފަށްފަށ ން އަޅ ަގނޑ   ހަމަ ތަށްސަްއކަރެްއވި މަށް ޓަކައި ކ ވ މަމިކަން ހާމަކ ރެއް

ބައިވެރިވާ މީހ ން ވަްއކަމ ަގއި    ،. ވަްއކަކ ރި މީހ ންދަންނަވަން  އެކީ ޝ ކ ރ   ރިކަމާތެޞްލާ ޚ ށްފަށ ން ވަރަށް އިފަހަމަ  

އާންމ ހިދާނެ.  ނ ރ   މިކަމާ ރަްއޔިއެކަމަކ ،  ދިވެހި  މ ހިންމ    ވަރަށް  އެޅި  ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލައިަގނޭ  ތ ން 

މި ލިސްޓ  މިތާ  ދެންމެގައި  ހާމަކ ރ ން.  ފިޔަވަޅެއްކަން  ބޭފ ޅެއްށްރަވަ   ާގނޫނީ  ވާހަކަދެ   ެގއަޅ ަގނޑ   ،   އްކެިވ  ކ ރިން 

  . ވަރަށް ާގނޫނީ ބޭފ ޅެއް  .ނޭއެއް ނ ކ ރެވޭ ސާ އް މި ލިސްޓެއް ހިލީހަކަށްރިޔާސީ ކޮމިޝަނ ން މަޖި  ،ޅ ވެއްޖެފ ޅަކ  ވިދާބޭ
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ވަނަ    99.  ހި ކިޔާލަން އެނޭގޗެނޫނ އަސާސީ ެއއްޤާއަޅ ަގނޑަށް ވެސް    ،އަޅ ަގނޑ  ދެން އެހާ ާގނޫނީ މީހެއް ނޫނަސް

އެބަ  ިވޔަސްއޮ   މާއްދާަގިއ  ފަރާތެއް  ފަދަ  ކޮންމެ  ބޭނ ންވެްއޖެ  ، ވޭ،  މަޖިލީހ ން  މަޖިލީހަށް    ،ނަމަ  މި  މި 

ފާހަަގކޮށްލަން  ، ކަމަށް  ދާނެހާޒިރ ކ ރެވި އަޅ ަގނޑ   ކަަމކަށް  ދެވަނަ  ކަމަކަށް.  ކޮމިރިޔާސީ  ، ެއްއ  ެވސް  ެއއްޝަނ ން   

ްއވާފަިއ އޮތީ. އެހެންވީާމ، އެކަހަލަ  ހިއްސާކ ރަ  ކޮމިޓީއާ  މަޖ ބޫރ ކަމެއް ނެތި ހަމަ އަމިއްލަ އިސްނެގ މ ަގއި މި ލިސްޓ 

ށް ލ މައިލ ވަމީެގ އިތ ބާރ  ގެއް  ،ބިލިޓީ ބޮޑ  މަސައްކަތ ެގ ކްރެޑިެގ މި  ޓ މި ލިސް  .ހަކަ ނ ދެއްކެވ މަށްހޭ ވާޖެކ ތާކ ންތާ

ޒާތްޒާތ ެގ ދަންނަވާ ޓަކައި  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަނ ދެްއކެވ މަށް  ދާއިރާެގ    ނައިފަރ   އަޙްމަދ   އިްއޒަތްތެރި  ލަން.  މެންބަރ  

ދަންނަވާލަން އަޅ ަގނޑ   ހި  .ޝިޔާމަށް  ވެސްއަޅ ަގނޑ   ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ  ރައީސް  ނަަގން  ތަށްއެރި   . އިްއޒަތްތެރި 

  ކަންކަން. މި ދަންނަވަނީ ޔަތްކ ރަންވީ  ަގއި ރިޢާއްކަތ ންބަރ ން މަސަމެ،  ންނަނީދާަގއި އޮވަނަ މާއް  75ސީެގ  ޤާނޫނ އަސާ

ިއ  ޔާއްޔިތ ންެގ ލާބަރަ   ،ށާއިލަޙަތަ ޞްރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ ޤައ މީ މަ ؛ޤާނޫނ އަސާސީަގއި

ގ ޅ ެމއް އޮތް އެހެން    ޞަޚާއް  ހަކާމީހެއްެގ ނ ވަތަ އެ މީ  ސްކަންދީެގންނެެވ. އަދި އެްއވެސް މެންބަރަކ  އެ ފާއަށް އިމަން

މަ ބޭނ ންމ ޤާމަ  ރ ވ މަށްލަޙަތެއް ކ ރިއެޞްމީހެއްެގ ެވސް ޒާތީ  އެހެންވީމާ، އަިމއްލަ ނަން އެ  ށްެގންކޮެގ  ނ ވާނެެއވެ. 

ޯގ ލިސްޓ   އެ  ޮއވެެގން  މަސައް   ،ފައިކޮށްސް ލިސްޓ ަގިއ  ކޮމިޓީެގ  ދެްއކެވިމި  އެ  ޯގސްކޮށްފަިއ  ިމ   ،ހަކައަކީ ވާ  ކަތް 

ވީ މި ދެންނެ ؛ވި ވާހަކަެއއް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލައްކެދެޚިލާފަށް އެ ބޭފ ޅާ    އާނޫނ އަސާސީޤީޤަތ ަގއި ޤާޙަހ ަގއި  މަޖިލީ

ވާހަކަ  ެގންސިޔާސީކޮށް  ިމ  ަވރަށް  ނ ދެއްކެވ ން  ޒާތްޒާތަށް  ރާއްދޭއެ  އެއީ  ކަމެއް.  އެދޭ މި    ެގޖޭ  ރައްޔިތ ން  ޖ މ ލަ 

ލި  ،ކަމ ަގއި  ފަރާތްތައްމިހިރަ  މިހިރަ  ރަނަގޅ    ؛ސްޓ ަގިއ  ފަރާތަކ ން އްބައެދެން  ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީ  މި  އެބަ ،  ަގއި 

ނި ޝަރީޢަތ ން  އެބައޮތް،  ފާހަަގކޮށްފައި  ޚިމީ  މި  ދިއަންމާފައި  ސާފ ކޮށް  ބޮޑެތި   ކަމަށް  ނާތްތެރިންޔާހ ންނަކީ 

ނެތް.ންމާނި ހިންގާފައި  ފައެއް  މ ޢާމަލާތް  ެއކި  ފެންވަރ ެގ  ފަރާތްތައް  އެކި  އެމް.އެމް. ؛ހ ރި  .ސީ  އާރްޕީ. ތިމަންނައެއް 

ޖެހިފައެ ކ ޑަ  ންނާނޭނޯއް  ފައިސާަގއި  މީހާ  ބ ނާ  ވާރަށް  ޮގއެންމެ    މަޖިލިސް   އަށްތިމަންނަ  ،ބ ނޭ  އެބަ  އްސަދަށަށް 

ތެރޭމްކެ ދެއްވި ޕޭން  އަދީބ   މިހާވަރ .ަގއި  އެންމެ  އޭ  ބ ނޭރ ޅިއައިސްެގން  ހަމަ  ވެސް  މީހާ  ވާހަކަދައްކާ  އެ    ،  

ހޯއަށް  ތިމަންނަ ދިނޭދަންޑޮލަރ   މިހާރ ވަރ   ދ ވަހަކ ވެެގން  މިވެނި  ޑޮލަރ   ތިމަންނަ  ދެންނެވީ ؛،  އަމިއްލައަށް    ،މި 

 ކޮށްޚާއްޞަ  .ތެއްރާފަ  ނ ހިމެނޭމަލާތ ަގއި  ޢާމ  ނެތް އެ  ޤީޤަތަކ  ވެސް  ޙައިޢ ތިރާފ ވެފައި އެބައޮތް. މި ލިސްޓަކ  ހަމަ  

މި ފާހަަގކޮށްފައި  ދަ  ކޮމިޓީން  ސަރވިސްލަތ ެގ  އ އޮތީ  މީހ ންޕަބްލިކް  އ ޅޭ  ރައީސް  ؛ަގއި  ،  އިއްޒަތްތެރި 

މިހާރ  އަިމއްލަ  އެއީއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޒިންމާެއްއ  ާގނޫނީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ،ވެސް  ބަޔާނާއި  ާމލީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ހާމ ދަލާ ކަންކަން  ވިޔަފާރީެގ  ހަލާއި  ކޮށްފައި    ލ  މަކ ރ ން.  ެއ  ށްކަމަ  މ ޢާމަލާތެއް  ންނައޮޮގތ ަގިއ  ބ ނާއިރ ަގއި   

އ ޅެންހާމަ  ޢާމަލާތެއްމ  ރ ޅިއައިސްެގން  މިހާ  ބޭފ ޅ ން  މި  ައޅ ަގވެެގން  ނ ވިސްވީ ސަބަބެއް  ިއއްޒަތްތެރި    ނޭނޑަކަށް 

މި  .ރައީސް މަސަވަރަށް    އީއެހެންވީާމ،  އިންސާފ ފ ރިހަމަ  ވަރަށް  ސިއްކަތެްއ.  ަވކި  ަމސައްކަތެއް.  ޔާސީ  ވެރި 
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ހިތ ން   އަޅ ަގނޑ   ނޫންކަން  ލިސްޓ ހަމަ  ވިސްނ މެްއަގއި  މި  ބައްލަރަނަގޅަށް  ބައިލެއް ވަ  ހަމަ   ނެ.ނޭގއެކަށް  ޔަވި 

ން ވެސް ކ ރައްވާފައި އޮތީ ލީހ ެގ ކޮމިޓީއަދި މި މަޖި  އަދި ކޮމިޝަނ ން ެވސް،  ކަށްޔަލެއްިވ ބައިވަޅަށް ބައްލަ ރަނަގ

ޔާ ސާފ ވާނެ. ދެން ފިއް ލައްަވއިއިލަ އެޖެންޑާައކަށް ނޫންކަން ރަނަގޅަށް މި ބައްލަވަ ަވކި އަމިއްކަށް  ކ ރަވަކި ސިޔާސީ ފި

ކިތަންމެ ފަރާތެއް  ނޭ  ނ ހިމެަގއި  ޔާނާތެއް. އަދި މި ލިސްޓ  ބޮޑ  ޚިޔާނާތަކީ  އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރް.ސީެގ ޚި  ،ނޫން  އްމާނައެ

ހަމަ އެާއއެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއެހެނިހެން ޮގތްޮގތ ން.    ނ ން އެކަށީެގންވޭމެއޭަގއި ހި

ވާހަކައެއް.  ބޭނ ން ރައީސް  އެހެން  މަޖިލީހ ެގ  ތެރޭމްކެމަޖިލިސް    ، ރައްޔިތ ން  އެއްޕޭން  ޖަލް  ަގިއ  ސާއެއް  ދ ވަހ  

  ރާޔާފާ ފަނޑިހިޝްވަތ ޙަޤީޤަތ ަގއި ފެށިެގން އަންނަނީ ރިޑެތި މައްސަލަތައް  ރަ ބޮރާއްޖޭަގިއ މިހި  ެއއް،ިވ ވާހަކަ ޅ ވިދާ

ރިނ   ކ ންނެއްހިސާބަ ރައްޔިތ ން ތ ޝްވަނޭ.  ނޫނޭ  ެގހިފާ  ހިސަބަކ ންނެއް  މެންބަރާ  ކ ރި  މަޖިލީހ ެގ  ބިލިއަނ ން   .

ވާހަކަ   ރައީސްވަްއކަމެްއެގ  ދައް  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރަކ މި  މިތާ  ރައް  ،ކަނީ.  އާންމ   އާދައިެގ  ޔިތ ންެގ  ރަނަގޅ  

ލާތް  ޢާމަމި ަވގ  މ   ،އިޒ ނާޖާ  މި  ޑ  އަދަދެއް އެއީ. ެއކަމަކ ،ބޮ  ތިން ލައްކަ ރ ފިޔާ  ، ކަލައްދެ    ،ލަތައް ބަލާއިރ ހާ

 ނަާގ މީހ ން އެބައިމަށް ބިލިައނ ން ފައިދާހިންަގިއެގން ދާލާތް  ވަްއކަމ ެގ ނާޖާިއޒ  މ ޢާމަމި ޚިޔާނާތ ެގ    ،ހިންގައިެގން 

  65ދި  އްސަނރީތި މ  ؛ރަށެއް ރާްއޖޭެގ  66ދައްކަން އެބަޖެހޭ.  ރާއްޖޭަގއި. އެ މީހ ންެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން    ބިތި

. އެހެންވީމާ، ެގން މި އ ޅެނީރިވެ ޚިޔާނާތްތެ  އަށްލާފައި އެ ފައިސާއި. އެ ވިްއކައިއަގ ަގ ނ ފައި ވެއްޖެލާއިރަށެއް ވިްއކަ

ނަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ  ަގންއަޅ ަގނޑ މެން މީެގ ހ ރިހާ ކޮޅެއް އެބަޖެހޭ ބަލަން. މިއިން މަންފާވި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކެއް ދެނެ

ައޅ ަގނޑ މެން ޙަޤީ  ވަޢ ދާެގ  އެާއއެކީަގއި  ރިކަވަރީއެްއޮގތަށް  އެސެޓް  ހެދީކޮމި  ޤަތ ަގިއ  ފައި  ޝަނެއް   ސާެގއްލ ނ  

އަ މާލިހޯދަން.  ރައްޔިތ ންެގ  ފައިސާ  އެ  ބައްތަޔައް ވަހަށް  މަސއްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަކަށް  ވެްއދޭނެ    ންވާންޓަށް 

ހަމަ    .އެބަޖެހޭ ދަންނަވާނީ  މ ން ލަމާނިންއަޅ ަގނޑ   ކ ރައްވާފަޖޮ  ،ވެސް  ކޮމިޓީން  މިއިންޓް  މަސައްކަތަށް   އި  ވާ 

އަޅ ަގނޑ     ލްތިމާސްއެހެން އި  ހަމަ ނިންމާލަމ ން  .އެކީަގއި ޝ ކ ރ ދަންނަވަމޭ  މާތެރިކަޞް ލާއަދިވެސް ެއއްފަހަރ  އިޚ 

މީޑިއާލާއިދަންނަވަ ރާއްޖޭެގ  ހައަށްނަން،  އަޅ ަގނޑ   ލިޔެފައި.  ނޫހެްއަގއި  އެއް  އިްއޒަތްތެރި  ޚަބަރ ތަކެއް    ހ ރި  މަ 

ބޮޑ   އިވަދަންނަ  ރައީސް ނ ޮގވަ   ،ޚިޔާނާތްލާނަން.  ހާމަކ ރަން  ހާމަކ ރާ  އިނަން  ލަޠީފް.ސަޙަ ؛ނަންދިރާސާކ ރާ   ން 

  ، އޮތީ  ފަ. ދެން މިށް ފާޑ ކިޔާ ވަރަށް ބޮޑަވާށޭ. މިކަމަށްމަކ ރަން ނ ގޮ ނަމޭ،. ހާދިރާސާކޮށްފައި ތިމަންނަމެން ހާމަކ ރާ

އި ލާފައިށްލީމަ ޖަހަހާމަކޮ  ކ  ހިމާޔަތްކ ރާށޭ. ސ ރ ޚީއެއް. ލިސްޓ ޔަ ބަހާމަނ ކޮށް ބަހަނާދައްކަނީ    ޚިޔާނާތ ެގ ލިސްޓ ބޮޑ   

މި   ،ޖޭަގއި ތިލައިފި. ރާއްރ  ކަށްވެރިންނަށް ހަދައިފި. އެތައް ބަެއއްެގ އަބ ކ  ކ ޔަެއތައް ބަ  އް ނެތިޤެތަޙ ޤީ  ،އޮތީ  މި

މިހާރ  ސްކްދެންނެވީ ކ ރީގަ  ެއއް ރީން ޝޮޓްތައި  އަޅ ަގނޑ ޗެކާ  ބޭބޭފ ޅ ން އެބަ  ހ ރި   މެން ދައްކާފައިހި ނަަގިއެގން 

އެބަެއއް  ވާހަކަތަކާ ދަ  ޗިހި  ބޮ   ެގއަހަރ   5މިދިޔަ   ؟ންނަވަންތޯލާ.  ހާދަ  ފާޑ ކީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޑ   ތެރޭަގއި 

ތިބެެގން އަނިޔާއެްއަގއި  ހާދަ  ތިބެެގންނޭ.  އަބިރ ވެރިކަމެްއަގއި  ވާހަކަނޭ  އެ  ެއކަމަކ   ޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ    ދެއްކީ. 



1202 މޭ 91                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  4 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

66 

 

  ކ ރ މ ެގ. މީޑިާއގެ ޅ ފާ  ޚިޔާލ   ނެޔާ އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ވެރިކަމެއް އައިސް ރާއްޖޭަގއި މިނިވަންކަން އޮންނާއިރާދަކ ރެްއިވއް

އޮންނާ ޖާަގިއަގމިނިވަންކަން  ލިބ ނ   މި  ބޭ  އިނެ.  ނަތި  ސަފ ޅ ން  ބ އްދި ފ ސ   ތިއްބަަވއިެގން    ، ވެރިކޮށްލާމަތ ން 

  ށްކަމ ެގ ފ ނަމި ކަން  !ހިއްޕަވާށޭކޮށް  ފ ޅާ  !ނިވަންކަމ ެގ ބޭނ ން ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ހިއްޕަވާށޭރިކޮށް އެ މިއ ފެއްދ ންތެ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ނ އްވާށޭ. ވަރަށް ބޮ ފީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބޮޑަށް   އަދި  ޓ ރިޕޯޑ   އަޅ ަގނ   .ރ މެންބަިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް  ނ ކ ތާ  އެްއ  ހަމަ   ފަހަރ   އެއް   ެވސް 

މަދައ ން.  ފާހަަގކޮށްލާނަ މަޤާމ ލަތ ެގ  މީހ ންެގ  ތިއްބެވި  ލަސްވ މ ންތަކ ަގއި  ލަތ ެގ  އ ދަ   !ފ ކ ރ އްވާތިމާ ؛އްސަލަތައް 

ލ ެގ  ދ އަ  އީނާކަމަށް ޖި   ބޮޑ ވާނޭށ ެގ ބާވަތ ން މީހަކ  ކ ރި ކ ށ ެގ އަދަބ އެ ކ   ،ފިނަމައް ކޮށްކ ށެ  އީމ ވަްއޒަފެއް ޖިނާ

،  ޕް، އަދި އިލިސިޓް އެންރިޗްމަންޓްރޭ ؛މެންބަރ ން ހަނދ މަފ ޅ ހ ންނާނެއިްއޒަތްތެރި  ވ ން.  ވެފައި ރާރ އިސްތިޤްނިޒާމ   

ދަ ޚާއްޞަކޮށް  ނާއ އަދި  ނ ވަތަ  ކޮރަޕްޝަން  މ ވައްޒަފެްއެގ  ބޮޑެ ؛މަންފާޖާއިޒ   ލަތ ެގ  ކ މިއީ  ޮގތ ަގިއ   ެގށ ތި 

ައޅ ަގނ  ހ ށަހަޅައިޑ މެންއެކ އެކީަގއި  ސަރ ކާރ ން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ން  އަޅ ަގނ  ،  ިއއްޒަތްތެރި    ،ޑ މެންއަދި 

ޕީނަލް    ،ތ ަގއި މިއީއަ އިޖ ރާއީ ނާނީ. ޖިކ ރައްވާފައިވަގ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތަސްދީރައީސ   ،ބައިެގން ފާސްކޮށްއްމެންބަރ ން ތި

،  ވަކިން ހ ށަހަޅައި އެކ އެކ ަގއި ފާސްކ ރީކި ށްވ ދަހަކ  ވަމެން ދާދި ިއހަކަޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ގެ ޑެތި ކ ށ ަގއި ިމއީ ބޮކޯޑ 

އަދި  ރޭ މިކަމ ވައް   ލަތ ެގއ ދަޕް  ކ ށ    ހަލަޒަފ ންެގ  ބޮޑ   އެއީ  އެހެންވީއިޮގތ ގަ ެގ  ކަންކަން  ވާހަކަ  .  އެ  ހަމަ  މާ، 

މެންބަރ    ިއއްޒަތްތެރިއިދޫ ދާއިރާެގ ންކ ރަން. އިނގ ރަަގނޑ  ޔަީގހ ންނާނެކަން އަޅ މެންބަރ ން ހަނދ މަފ ޅ އިްއޒަތްތެރި 

 ޙަސަން އަޙްމަދ .

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ އިދޫ ދާއިނގ ރައި

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީޖޮޝ ކ ރިއްޔާ  ބެލި މް.ޕީ.އާރް.ސީ އެމް.އެ  ންއިންޓް  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  ޚިޔާނާތ ެގ  ެގ 

ފ  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓަށް  ތާކޮމިޓީެގ  ރައީސްރަން.  އީދ ކ ރިހަމައަށް  ޕާޓީ މޯ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  ޑިމޮކްރެޓިކް  ލްޑިިވއަން 

ވާހަކަ ދެއްކެވި  ނ ކ މެ  ދަ  ،ކެންޕޭނަށް  ދިވެހި  ސަރ ކާރ ން  އޮތްޚަ  ،ލަތ ންއ އޭރ ެގ  ކޮށްފައި    ވައްކަން   ޒާނާިއން 

ފައި  ގެއަށް ބަހާޔ ންތަކެއް ގޭ އެތައް ލި  ،ޒާނާއަށް ވައްދައިދޭނަމޭ. އެތައް ވާހަކަެއއް ދެކެވިޚަެއކީަގއި    އިންސާފ ވެރިކަމާ

ޑަށް  ނއަޅ ަގ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނ ވާނެ.    އްޅެެގނެ ޑ ެމން އެޅ ަގނދ  އަނޑ މެން އަީއ. ދެން މިިއން ރެކެން މިއައަޅ ަގ

ރަ ވޯޓެއް  ނެތްދިން  މޯލްޑިދިނީ  ވޯޓ   .އްޔިތ ންނެއް  ޑިމޮލޯގޯއަށް.  ޖަހާލައިޕާކްރެޓިކް  ިވއަން  ލޯޯގ  ވޯޓ   ޓީެގ  ެގން 

އިށީހޯދައިެގ އަޅ ަގނޑ   މިއަދ   އައިސް  މިތަނަށް  ފ އްން  ލޯ  އ ޅޭނެޕަންނީމާ  މި  ވެސް  މާދަމާ  ނެތް.  ގޯއިން ކަމެއް 
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ފައިސާވެރިކަމ ަގއި އަިމއްލަ  ހޮވެނީ.  ބާރ ވެރިކަމ ަގއި  ،ޮގސްެގން  ނ ހޮވޭެއއް   އަމިއްލަ  ީމހަކ   ރައްޔިތ ންނެ ވެސް  އް . 

މިއަދަކ ނޮހ  ސިޔާސި  ވާ  ދިވެހި.  އ ފެދިޕާޓީތައް  ައހަރ ސޯޅަ  ،ރާއްޖޭަގއި  އެ    ފަނަރަވަރަކަށް  ވެެގންދާއިރ ަގއި 

އެނޭގ ނިށްއިހަ   ،ރައްޔިތ ންނަށް  އިންތިޚާބ ވެ  ދިދ ވަހ   އެ  އޮތްމިެގން  އެކަން  އެއީ  މިއިތް.  ޮގ  އައީ.  ން ދެން 

  ންނ ވާނެ ބެެގތި  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ހިނާގ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ދެކިފައި އަޅ ަގނޑ މެން  ިއ،ރީޢަވެފައަޅ ަގނޑ މެން ބަ

.  ވާނެނ   އްޚިޔާނާތްތެރިވެެގނެ  ފައިސާއަށް  ތ ެގއ ލަދަސާ. ެއްއވެސް ބޭފ ޅަކ   ލަތ ެގ ފައި އ ިމއީ ދަ   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި    އިފިއޭ.ޮގތަކީ ނަން އަރަ   ެއންމެ ރިވެތި  ތީމާ އޭަގއި ނަން އޮން ހަމަސާ. ދެއެއީ އެންމެންެގ ފައި 

ތިލިސްޓ  ދަންނަވާަގއި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ރިހާ  ބޭނ ން ބި  ޖެނެ  ،ލަން  ނަމޫނާއަކަށްއޮޑިޓަރ  ލިސްޓ     !ބައްލަވާށޭ  ރަލް 

ނަންފ ޅ  ނެ އިސްތިރ ންރޭ  އޮވެެގން  ދިވެހި  ފާދެްއވީ.އ   މަރާއްޖޭއެއީ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ތިމ ޤާެގ  އްބަވާފައި  ތަކ ަގއި 

 އި އަދި ހަތަރ  ކޯޓ ން ނިމ ނީމަޭއ ތިމަންނާ މިކަން ކޮށްލާނީފަލާއިފައި ވިއްދަ ދައްކަންޖެހޭ ރީތި ނަމޫނާ ެއއީ. ހަމަ ަގދަ

ނ ވާނެބ ނެެގނެ ތިމާ އް  އިންޓެ .  އަމިއްލަ  އަމިއްލައަށް    ްގރިޓީެގ  ނ ލިބޭނެ  އްޓީމާހިފެހެތިމާ  ދޭ   .ނޫނީ  ރައްޔިތ ން 

އަނޫން  އެްއޗެއް މިއީ  އެނެގންޖެހޭ.  މިހި  ،ނެމިްއލައަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ތިމަންނަ  ތިމަންއްަގޚާދިމެރީ   ނަ ިއކަން. 

ވަފާތެރިކަމާތެޞްލާއިޚ   ރައްޔިތ ންނަށް ތިމަން  ރިކަމާއި  އަދާކ ރަންކަން  ވަޒީފާ  އެވަރ   ހ ރީ.    މި  ނައެކީ  އެހެންވީމާ، 

ައއިމާ ރީތި  ކަމެއް  ފަހަރ އޭ ؛ކޮށްހަމަ  އަންނަ  ދެން  ކ ރިމަ  ންރ ން  ރައްޔިތެއްެގ  އަރާވެސް  ތިމައްޗަށް  ންނަ ފައި 

އިސްތިއޮންނާ ތިމަންދީފަފާއ ނީ  އެއޭ.  މަ  ނަ  ތިމަންނަ  ދޫކޮށްލީމޭމ  ޤާހިސާބ ން  ރައްޔިބ ނީމަ    އަ  ިއސް  ތަކ  

ހަލަ ރިެވތި އާދަކާދަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރަނަގޅޭ. މިކަ  !ްއކޯއޭކޮ  ރީ.ތިހި  ލޭ ކޮށްލާފައޭނ! ކައާ ؛ސަލާމްކޮށްލާފައި ބ ނާނެ

ކަމަށް  އަށަނ ަގންނަ  ކިވަން  ަގިއަގިއ  ދެން  ޤަޏާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ހިންާގނީއ ހިނެއްތޯ  ދިރިއ ޅޭޤައ މެ ؟ެމއް   ؟ނީއްަގއި 

ކާލައިެގ ދާންވީހަމަ  އަޅ ަގނޑ ނ ން  ކ ރި  .  ހަމަންވަރަށް  ދައްކަން  ެވސް  ވާހަކަދަްއކަ    ބޭ  ލިން  ޖަލްސާެއއްަގއި 

ބޭނީ ބޮޑ   އްޔާ ހަމަ ލިލަިއެގންދާ މީހަކަށް ވެއްޖެ ލަތް ކާއ ހަމަ ދަ ށ ނީއްސ ރެހަމަ މި ޤައ މ  ފެ ،އްޔާ ތެްއަގއި ެވއްޖެވަގ 

ހަ   ،ފަސް އަހަރ   ،ހިލާފައި އޮތަސްލާރި ޖެ  25ންނަ ކާތިބަކ  ވަރިހަމަ  އާދަިއެގ އޮފީހެއްަގއި އި  މެކޭ. އެކަމަކ ،ޤާމަ

ޖަލ ގައި    ،އަހަރ  އަހަރ   ރަނަގހަތް  ބޭފ ޅަކ   ފެންވަރެއްެގ  ރަނަގޅ   އަދަދަކ ން  ބޮޑ   އެބަ.  ޅަށް  ހޭދަކޮށްލާ 

ފަލްސަފާމެއްޤާމައިތ ރ     ފިއްޔާފަރީއްކ ޅ ވާލަިއވައި އެ  ޮގ  ،.  ބަދައެ  ޑިމޮކްރެޓިކް  ލްޑިިވއަމޯކ ރީ  ތް    ޕާޓީން. ން 

ޖެހޭނެ ޮގތަކީ. ދައ ލަތ ެގ  ޖެހޭނެ ޮގތަކީ. ެއއެއް ނޫނޭ ދައ ލަތް ހިންަގންެއއެއް ނޫނޭ ޤައ މ  ހިންަގން ، ދ ނީއެ ރައްޔިތ ން

ވަްއކަން ފަވަތްަގނޑ ން  ޓެކްސް  ވިޔަފާރިކޮށްފަިވޔަފާރިވެރި  ،އިސާއިންނ ކ ރާށޭ.  ދެއްކީމާ  އިން  ފައިސާ    ޓެކްސް 

ބޭފ ޅ  މަސަ ންދައ ލަތ ެގ  ދެއްވާފައިއްކަތްނާިއ،  މ ސާރަ  ބޭފ ޅ ންނަން  ދެްއވާފައި  ، ކ ރާ  ވަސީލަތެްއ    ، އިނާޔަތް  ހ ރިހާ 

ބޭސްދި ރައްޔިތ ންނަން  އަދި  ހ ންނަފަރ ވާނީމަ  ވަްއކަން  ކ ރަން  ރ ޅިލާރިކޮޅ ން  އެީއ  ކ ރީމަ  ރައްޔިތ ން.  އަންނާނެ 

ރ ޅި  ކަމަރައްޔިތ ން  ކާންއަންނަ  ރައްޔިތ ންނަން  ަވއްކަން ދޭން ންބޯކީ.  ލާރިކޮޅ ން  ހ ންނަ  ރ ޅި  ދެން  ކ ރީމަ  އަންނާނެ. 
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ހަމަ ؟ ކީއްޔަ ވި ަވެގކޭ ޮގވަންއެ އޮތް ދަނީ ަވެގކޭ  ަގނެެގން ދިޔައިމާލެޓ  ފޭރިންނަ ވޮއޮއްކ ރަންތޯ އަމިއްލަ ޖީބ ަގިއ  ކީ

އެކަްއޗެއްވީތިބެން ހަމަ  އެ  މިއީ  ނ ނޫންތޯ.  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް.  ޮގތަށް  ހަ  ،ދެންިއއްޒަތްތެރި  އޮތް  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  މަ 

ފާސްކ ރެއްވީމާމަ ިވސްނާ  ޖިލީހ ން  ފ ންކޮށް  ދޭތެރޭަގިއ  މިާއ  ސަރ ކާރ ން  މިއަށް   ިއ،ވަޑައިަގންނަވަމިއަދ ެގ 

މިއަދ ޢަ ރައްޔިތ ން  ރާއްޖޭެގ  ެއދި  މި  ،ވެސް   މަލ ކ ރެއްވ ން.  ވެސް  ިމވަގ ތ   ވެސް  ދިވެހި    ތިބެނީރޭ  ފައިސާ  މި 

ހޯދަ އިޚ ލާޞްތެރިމަށް.  އިދިނ ދައ ލަތަށް  މަސަްއކަތް  ތެދ ވެރިކަމާ  އިކަމާ އެީއ  ކަމަށް  ޕ ޅ އެކީަގިއ  ކ ރަްއވަންޖެހޭ 

ހަމަވެ ތ   ކްޓެއް ހަދާފައި ހަވާލ ކ ރަނީ. އެ ކޮންޓްރެކްޓ ެގ މ އްދަރެ ކޮންޓް ؛އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެން އެސެޓ  ރިކަވަރީ 

އެ   ދައ ލަތަށް ވ ރެ  . ދިވެހިނާދޭ   ަވކިވާ ތަނެއް  ވޭ ރަށް.އޮ  އތ ަގއި އޮބަ  އަހަރ  ވާއިރ  ެވސް އަދިވެސް އެ މީހާ  25

ދެ މިލިއަން    ،އްޔާއަހަރ  ވަންދެން ނަހަދާ އޮތި  25  ،މިލިއަން ޑޮލަރ  ދައްކާފައި އޮތަސްދަ. އެ މީހާ ދެ  މީހާ ވަރ ަގ

އެހެންވިއް  ގޮއްސަތާ.  ދަށ ން  ކޮންޓްރެކްޓ ެގ  އޮންނާނީ  މ ޑޮލަރ   އެ  ދައ ލަތަށް  ނެޔާ  ކ ރެވޭނެ  ބިޑ   އަލ ން  އިިގފަދާ 

ގެ އ ސޫލެ އެބަޖެހޭތާ  ވެސް  މިޮގތެއްއް  ހަމަ  ންގ ޅެން.  ނޯވޭ.  ހަމަ    ވެސް  އަދިވެސް  މީހާއަދިވެސް   އަށް މ އްސަނދި 

ޮގތް މީހާ  ،މ އްސަނދި  ފެންނަމ ންނިކަމެތި  އަދިވެސް  ތަން  އޮންނަ  ޮގތް  ނިކަމެތި  މީހާއަށް   .ދަނީއަށް  ރައްޔިތ  

ކ ރީެގ   ؛އަފްރާޝީލް ޢަލީ  . ރލާފަިއ ެވއްޖެ. ޑއިމަރަ  އިރަ ތޮޅ ެގ ދެ ދަރިން ވަޅިހައިންސާފެއް ނ ލިބޭ. އަޅ ަގނޑ  އަ

މީން ރަޝީދަކަށް ޖެއް. އަދިެވސް އިންސާފެްއ ނ ލިބޭ. ޔާޒ ވާން ކ އް ؛އާިއ، މީދޫ އަނަސްޝީމް ޢަލީ އަލްމަރްހޫމް އަފްރާ

ދިން   އި ރ ކޮށްފަން މިއީ ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަމއްޗަށް އިތ ބާޔ ދިބޭ. ިމޮގތަށް ޮގސް މިހެން ދާފެއް ނ ލިއިންސާ

ނ ވެ  ޒާތީ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ކަންކަން ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ބެލ މެއް ނެތި  ކަމެއް ދާ ވޯޓ ެގ ނަޒަރިއްޔާތ ން ެގއްލި

ކަން ލިބޭ ޙައްޤ  އަދަބެއް  ،ކަންޙައްޤ  ހ ކ މެއް  ފ  މި ރާއްޖޭަގިއ ގާއިމ ކ ރެވިފައި އެ މީހާއަށް އެ ކ ރެވެނީޞާއިންދ ލ ޢަ

ެގ ސާފ   ނޫނިއްޔާ   ންދެވ ނީމާވަރަށް  އިްއޒަތްތެރި ތާއަޅ ަގނޑ މެން  ނޫޅެވޭނެ  ޤައ ެމއްަގއި  މި  ދިރިއ ޅ މެްއަގއި  ހިރ  

އިރާދަފ ޅ  އަޅ ަގނޑ   ވަްއކަށްރައީސް.  އަދި  ދޭނަން.  ވެސް  ޯވޓ   ރިޕޯޓަށް  މި  އަކޮށްެގކ ރެްއވިްއޔާ  ކޮންމެ ން  ންނަ 

 ފ ރ ޞަތަށް.ދެްއވި  ރި ރައީސްދޭނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެއްިވއްޔާ ވޯޓ ކ ރެރިޕޯޓަކަށް ހަމަ ބޮޑ ތަނ ން އިރާދަފ ޅ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . هللاޙްމަދ  ޢަބްދ  މެންބަރ  އަިއއްޒަތްތެރި ބާރަށ  ދާއިރާެގ ރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޙްމަދ  ޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަ

  ކ ރެވެމ ންޖޮއިންޓ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ބަހ ސް  ކޮމިޓީެގ  ރީޝިއަކޮމިޓީއާއި ޖ ޑީ  241  ރި ރަީއސް.ިއއްޒަތްތެޔާ  ޝ ކ ރިއް

ދަންނަވާނީމި   ައޅ ަގނޑ   ވަގ ތ ަގއި  މ ނާސަ  ،ދާ  ވަރަށް  ެއކަމާމިއީ  ވަގ ތެކޭ  އިއްޒަތްތެރި  ބަހ ސް  ބ   ކޮށްލަން. 
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ދައ  ؛ރައީސް ދިވެހި  ދެއްކެނީ  މި  ރައްޔި  ،ލަތ ންއަޅ ަގނޑ މެންނަން  ބޮޑ   ޚަތ ންެގ  ދިވެހި  އ ޅޭ  ެގއްލިެގން  ޒާނާއިން 

އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ.  ފައިސާެގ  ހިތަށްއަދަދެްއެގ  ބަެއކޭ.    މިއީ   ،ވަދޭ ެގ  ތެރެއިން  ފައިސާެގ  ެގއްލ ނ   ދައ ލަތ ން  ދިވެހި 

ެގއްލ ނަސްންމެ  ކޮ  ،ލ ނަސްކޮންމެ ސިފައެްއަގއި ގެއް ެއއީ އެ ފައިސާ  އްއްޖެލިެގއް   ދައ ލަތ ން ފައިސާ  ،ޮގތަކަށް  ޔާ 

ަވއްކަމ ެގ    ދިވެހި ދައ ލަތ ން ؛ވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޫލެއް ނ ކ ރެަގކަމ ަގއި ނޫން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް    ނީެގއްލ 

އަޅ ަގނޑ   ޮގސްފައި އެބަވޭ.  ޮގތ ން ވެސް ވަރަށް ިގނަ އަދަދެއްެގ ފައިސާ ެގއްލިެގންޮގތ ންނާއި، އަދި އެހެނިހެން ޮގތް

މިހާހަ އާދޭރ ނދާނަން  މައްސަލައާ  ،ވެސް  ޖީ.އެމް.އާރ ެގ  ބޭރ ކޮށްލާފަިއ    ނިންމ ންތަކާ ނިންމި  ގ ޅިެގން  ޖީ.އެމް.އާރ  

ެގއްލިެގން ދިޔަ ބޮޑ  އަދަދ ެގ ފައިސާ.  ރައްޔިތ ންެގ ޚަޒާނާއިން ބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި ނޫނީ ވެއްޖެ  ގ ޅިެގން ދިވެހި އްޔާ 

އެއާއެ  ބާވަތ ެގ  ހަމަ  މި  ކަންކަން  އެކިއްކޮށް  ކޮށްެގންެއކި  ބޭރ ން  އ ސޫލ   ،ާގނޫނ ން  ކޮށްެގން ާގނޫނާިއ  ބޭރ ން  ން 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ  ަގއަޅ ަގނޑ   ހަމަ އެ ފަރާތްތައް ވެސް ހަމަ    ،ޖެހ ނ  ބޮޑެތި އަދަދ ތައްކ ރަންދިވެހި ދައ ލަތ ން ހޭދަ

ހެން ޮގތްޮގތަށް  ދައ ލަތ ެގ ފައިސާ އެ  ،ދިނ ންއްލ ންދައ ލަތަށް ެގ  ،ކ ރ ން ދިނީ. ވައްކަންދިވެހި ދައ ލަތަށް ެގއްލ ން އެ 

ހަމަހޭދަ ވެސް  މިއަދ   ވެސް  މީހ ން  މ އްސަނދިއެ  ކ ރި  އެ  ތިޮގތ ަގއި  އެ  ރައީސް ބެނީކަމ ަގއި  އިއްޒަތްތެރި  މި  ؛. 

ސޭހައިން  ރަށް ފަލަތައް ވައަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން މި ދެންނެވި މައްސަނީ މިނޫ  ،ދަްއކާިއރ ަގއި ގ ޅިެގން ވާހަކަ  ޕޯޓާރި

އެބަ އޮތް. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނަން އާދޭއިބަލަ ޮގތް  ކޮިމޓީއަޅ ަގނޑ މެން އެކި   ،ލެވޭނެ  ބޭބޭފ ޅ ން  ތަކަށް އެކި އެކި  އެކި 

 ،ކ ން ދައްކަވަމ ން ެގންދެވި އެއް ވާހަކައަކީ ދެްއކީމާ އެ ފަރާތްތަެއކި ފަރާތްތައް ހާޒިރ ކޮށް ވާހަކަނޫނީ އެކި  ،ެގނެސް

މަށް އްސަލަތަްއ ބެލ ަގއި ތިބި މީހ ންެގ މަކަމ އްސަނދިމ   ޤ އްޙަނ ނޫނީ    ،އްސަނދިވެެގން އަންނަ މީހ ންކ އްލިައކަށް މ 

ހ ރަ ހ ރި  ޮގތ ން  ނ ާގނޫނީ  ވާހަކަ.  ނެތްމ އްސަނދިކަން  ޤ އްޙަ ސްތަކެްއެގ  ނިޒާމެއް  ާގނޫނީ  ބެލޭނެ  ވާހަކަ. ކަމ ެގ   

ަވނީ   މަްއސަލައަށް  އެ  އެހެންޙަމިއަދ   ލިބިފަ.  ބަލާކަށް އްލ   މައްސަލަ  މި  މައްސަލައާ  ، ީވމާ،  ދޭތެރޭަގިއ   މި 

ެއ   ،ބިކަން ލިޮގތ ަގއި މ އްސަނދި  ޤ އްޙަްއޔާ ނ ވެއްޖެ  ދައ ލަތ ން ެގއްލިފައި ހ ރި ފައިސާތައް ނޫނީ  ،އަޅާކަށް ފިޔަވަޅ  

އ ޅެމ ން މީމ އްސަނދިކަމ ަގއި  އޮތްދާ  ހ ރަހެއް  މިއަދ   ބަލަން  މައްސަލަތަްއ  ެއއް  ހ ންެގ  ެވސް ކަމަކަށް 

.  ބަހެއް ނޫން ަގއި ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި ބ ނެވޭނެ  ރާ ޮގތ  ބޫލ ކ ަގޅ ަގނޑ   އަ  ،މ އައްސަސާއަކ ން ބ ނ މަކީ ެއއީ

ޓަކަިއ ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މ ޅި    ލިފައި ހ ރި ފައިސާ ހޯދ ން. ެއ ފައިސާތަްއ ހޯދ މަށްތީ ދައ ލަތަށް ެގއްމިއަދ  އޮ

ކ ރަދި ރައްޔިތ ން  ފަދައިންވެހިރާއްޖޭެގ  ފާހަަގކ ރެއްވި  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ިގނަ  މި   ،ންވީ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

  ށް ރާލެވ ނ  މީހ ން، ެގްއލ ނ  މީހ ން، އަދި ދައ ލަތަ މަ  ،ދ ެގ ތެރޭަގއި ވެސް އޮތީޢ މަޖިލީހ ަގއި ވެސް އަދި ރިޔާސީ ވަ

ދީ ެގއްލ ންތައް  ބޮޑެތި  ދެންނެވި  މީހ ންމި  ތިބި  މީހ ންެގ .އާރ އެމް.އެމް.ޕީ  ،ފައި  ހިމެނޭ  ަމްއސަލައިަގއި  .ސީެގ 

ވަ ބެލ މ ެގ  އެ  ދ ޢ މައްސަލަތައް  ެގންދޭ.  އެބަ  ކ ރަމ ން  މަސައްކަތް  އެ  ކ ރަމ ން  ވެފަ.  ދާިއރ   މަސައްކަތް 

މައްސަލަތަކާ ދިމާވާ  ައޅ ަގނޑ   އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ަގކ   ޮގތ ަގއި    ކ ރިއަށްބޫލ ކ ރާ 
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އަދެވެން އަޅ ަގނޑ ެމންނަން  ވާނެ.  ބަލަ ދި  މައްސަލަތައް  ާގއިމ ކ ރެވެން  އިއެ  ދައ ލަތަށް އިންސާފ   ފައިސާ  މި  ާވނެ. 

އިްއޒަވާނެހޯދެން ރަީއސް.  މައްސަމަރ ތަކ ެގ ؛ތްތެރި  ދައްކަމ ން  ވާހަކަ  ިމއަދ ލަިއެގ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް    ދާއިރ ަގިއ 

ކ  ހަމަ ޔަޒ ވާން ދަރި  ެގތަކަންދޫ  ،ށ  ދާއިރާެގ އެއް ރަށްއަޅ ަގނޑ  އެ ދާއިރާެއއް ތަމްސީލ ކ ރާ ބާރަ  ، އާދޭށްހަނދާނަ

ވެސް  ޔަ ކ އްލި އަދަށް  އަދި  މަރާލަިއފި.  ރޭ  ެއއް  ޮގ  މިކަށް  ވީ  މަރަށް  އެ  ނޭނިގެގން.  އ ޅެނީ  މި ތެްއ  ައޅ ަގނޑ  

ޖަނަވަރީގެ ކ އިޝާރާތް ތަކަންދޫ  ޢަބްދ ރަނީ  ޢަބްދ    ރައީސްެގ ވާهللاއްޝ ކޫރ   ިއްއޒަތްތެރި  ޝަންަގއި  ކޮމި  މަރ  ؛ހަކަ. 

ޢާއިލާއަށް އިންސާފ   ށް އައިއިރ  ެވސް އެ  ހަމައަ  މިއަދާ  ،ދޭ. އެހެންނަމަވެސްކ ރެވެމ ންޤ މިއަދ  އެ މައްސަލަ ތަޙ ޤީ

ެގއްލ ވަ މިޮގތަށް  އޮތީ.  އެްއވެސް  އިނ ލިބި  ވެއްލެވ ނ   ނޫނީ  ޙަޤީޤަތް  މަރ ޖެމީހެްއެގ  ނޫނީ އިެގއްލ ވަ  ،އްޔާ  ލެވ ނ  

ޢާއިލާތަ މީހ ންެގ  ލިބިކަށް  މަރާލެވ ނ   މިއިންސާފ   ނެތް.  ކ ރަންެވއްއީ  ފައެއް  މިއަދ   ސްޕީޑ ަގއި  ކަމެއް.  ބާރ   ޖެ 

ވަރަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަތައް ދަްއކަންޖެހޭ. އެއް   ެގ ވާހަކައާފައިސާެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން ދައްކާއިރ ަގއި ފައިސާ 

ރައީސްއީ  މި ިއއްޒަތްތެރި  ވައ ދެއް.  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގވާލަންއަ ؛ވެސް  ހ ރެ  މިތާ  މިއަދ   ހަމަ    ،ޅ ަގނޑ  

މީހ ންނާއި އިެގއްލ ވަ އެލެވިފަިއވާ  އަދި  މަރ ތަކ ން  ،  ނޭނޭގ  ޮގތް  މައްކިއެކި  މީހ ންެގ  މަރ  މަރާލެވިފައިވާ  ސަލަތައް 

ހަމަ  ،ކޮށް ައވަސްކޮމިޝަނ ން   ހޯދައިދޭން.  ިއންސާފ   ޢާއިލާތަކަށް  މީހ ންެގ  އެމްެއ    .އެމް.ޕީ.އާރ .ސީގެ އެާއއެކ  

ތ ަގއި ބަެއއް މީހ ން ބޭރ ކޮށް ކަންކަން ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން  ޮގޤ އްޙަ ދެންނެވި ޮގތަށް ނ ޚިޔާނާތާއި، އަދި ދައ ލަތަށް މި

އެއީ ރައްޔިތ ންެގ ފައިސާ. އެ ފައިސާ ވެސް    .ޖެހޭނެންކަން ކ ރި ފަރާތްތަކ ން ދައ ލަތަށް ހޯދަންލިބ ނ  ެގއްލ ން އެކަ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާހޯދަން ހޯދަންޖެހޭނެ.  ވެސް  ފައިސާ  ގެ ރ .ސީެގ  ބޮޑެތި  ދައ ލަތަށް  ހ ރިހާ ޖެހޭނެ.  ހ ރި  ދީފައި  އްލ ން 

ަގނޑ މެން މިއަދ  ނެ. އެ ކަންކަން ފޮރ ާވފައި ނޫނީ އެކަމ ެގ ވާހަކަ ނ ދައްކާ ައޅ ޖެހޭފ ލަންމީހ ން އެކަމ ެގ ޒިންމާ އ 

އަދި   އިޅަ ޤީޤ ކޮށް ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ  އަ މަްއސަލަ ތަޙ މި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކެއްެގ ؛ ނެތީމ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްތިބޭކަށް

ވަރަށް   .ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމާލަންމ ހޯދަންޖެހޭ ހ ރިހާ ބަދަލެއް ހ ރިހާ ފައިސާއެއް ދައ ލަތަށް ހޯދ މަށް ޮގވާލަ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޝީދ ދ  ރަމ ޙައްމަމެންބަރ  ރި ިއއްޒަތްތެއ ތ ރ  ދާިއރާެގ   ޮގޅީމައްޗަންރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ޝީދ ދ  ރަމ ޙައްމައ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ   މައްޗަންޮގޅީ

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  ތާީއދ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރިހަމައަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ކޮމިޓީެގ    ،ންކ ރައާދެ،  ޖޮއިންޓ  

ވަނަ އަހަރ     2012ަގނޑ މެން  ައޅ  ؛ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ! އާދެ ؛އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ޚިޔާނާތް  !ނިންމ މަށް. އާދެ
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ވަނަ   2008،  ހަމައިން އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ބަޣާވާތެއްކޮށް ވެރިކަން ވައްޓާލި ހިސާބާ

ހޯދައިދިނ އަހަރ  ވެރިކަމަށް  އައީ ެވސް   މެރ މާ  ،މާއިއިންސާފ   މީހ ން  މިހިރަ  އަނިޔާެގ އިންސާފ    ،އިވައްކަާމއި، 

މަސައްކަތް އިްއޒަތްތެހޯދ މަށް  ައޅ ަގނޑ މެންެގކޮށްެގން  ރައީސް.  ބަޣާވާތް  ،ބަޣާވާތްކޮށް  ރި  ދެން  ެއ  ކ ރ މަށްފަހ ، 

ތަކެއް ހިފަހައްޓަމ ން މި ދަނީ. ެއްއވެސް  މަސަްއކަތް  ތިބި ބަޔަކ  އެ މަޤާމ ތަކަށް ަގދަކޮށްެގންތާނަގއި  މަ އެއަނެއްކާ ހަ

ނ ބެލި މަްއސަލަ  ރަީއސް.  ދިގ ދެމިެގން  ވަރަކަށް  މި  ިއްއޒަތްތެރި  ކަމަކީ، އަޅ ަގނޑ ފާހަަގކޮށްލަން  ެއއް  ބޭނ ންވާ   

ބޮޑ  އަދަދަކ ން، ތިންވަރަކަށް ބިލިއަން ރ ފިޔާެގ    ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންޅ ކީ މި ީވހާތަނަށް އަ.ސީއަ ރްއެމް.އެމް.ޕީ.އާ

އަޅ ަގ ކަމަށް  ބޮޑ ޚިޔާނާތެއް  ފާހަަގކ ރެވޭ  އެއް  ނޑ މެންނަށް  ރައީސް.ޔާނާތް  ޚި   ރިކަވަރީ    ިއއްޒަތްތެރި  އެސެޓް 

މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވޭ،  ، އަޅ ަގނޑ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނީ  ަގނޑ މެން މި ކ ރިއަށްެގންދަ ކޮމިޝަނެއް އ ފެއްދިެގން އަޅ  

އޭރ ަގއި  ރަންޒަމާނ ަގއި ކ ރީަގއި  ރަންޒަމާނ ެގ  ،  ތިރީހ ެގ  އަޅ ަގ،  ކ ވެސް  މަސް  ވެސް،    ފ ނިތަކެއްންނޑ މެންނަށް 

ރ ެގ  ންެގ ސަރ ކާްއ، އަޅ ަގނޑ މެ.އީތަކެއެސް.އޯ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޔައީ  ވެެގން ދިޓ ލައިންތަކެއް ވެސް ބަނގ ރޫއެއަރ

ބަނގ ރޫހަ  ކ ންފ ނިތަކެއް ލާރިތަކެްއ  ވެެގން ޓ މަ  ެއއިން  ނަަގިއ،  ފައިދާތަކެއް  ނާޖާއިޒ   އެތަކެއް  އޭެގ  ޮގސް 

ދި ބަޔަކ   އެތައް  ރަީއސް.ޔައީ  ބޭނ ންކޮށްެގން  އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  ރިކަވަރީެއއް  ެއއްެވސް  މެންނަކަށް ެއއިން 

ރ ކާރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނެއް ހެދީ،  ސަ  އެޮގތ ން ިމއަދ ެގ މި   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފައެއް ނ ޭވ  ފެނި

ަގނޑ   ޅ  ޅ ަގނޑ  ހަމަ ހިތާމަކ ރަން މިއިން ކިހާހިސާބަކ ންބާއޭ އަދާއިރ ، އަ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްދައ ރ  ދެބައިެވެގން  

ހި ރިކަވަ   އަރާށްތަހަމަ  މިއިން  ެވސް  އަންނައިރ   ނިމިެގން  ދައ ރ   އޭ.  ންބާވަކ ކިހާހިސާބަ  ރވާނީއަޅ ަގނޑ ެމންެގ 

ނ  ހައިރާނެއް  ބައެއްއަޅ ަގނޑ   ބައިވަރ   ލިސްޓ ަގއި  މީގައި،  ނަވޭ  ދަންނަ ތަކެއް  ންެގ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ޖެހި، 

ނޭނިގ ހ ރެެއްއ  .  ވޭހަމަ ކ ޑަކޮށް ެވސް ހައިރާނެއް ނ ފައި ހ ރ މަކ ން އަޅ ަގނޑ   މެނިރައްޓެހިންތަކެއް މީެގތެރޭަގއި ހި

ހޮޓަލަކަށް ވަދެ   ތީ ފިހާރައަކަށް ަވދެ ވެސް ެއއްޗެއް ަގންނަނީ. ނޫނީ، ނޭނިގ ހ ރެއެއް ނޫން މިތާ ހ ންނަކަންމަނޫން  

ބޮސައި ެވސް  ރައީސް.  ނީކީތަށްޓެްއ  އެސް.އޯ.އެ  ިއއްޒަތްތެރި  އެނޭގ،  އެބަ  ކޮފްކަނޑައެޅިެގން  ެވސް  ބައިކަން،  އަކީ 

ނެއްކަން ވެސް ހަމަ ވަރަށް  ެއއް، ކިހިނެއް މަސަްއކަތްކ ރާ ތަންތަ  ކޮންބަކީ ވެސް ކޮބައިކަން، ެއއީއެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަ .އެމް

އެނޭގ އެފަދަސާފ ކޮށް  ިވއްކަިއ،  ފަިއސާ  ވިއްކައި،  ޑޮލަރ   ެއއީކީ  ނޫންކަން ޢާމަމ   .  ތަންތަނެއް  ހިންާގ  ލާތްތަކެއް 

ެގން ލަތައް ދެމި ، ިމކަހަލަ މައްސައިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ރާ އެއް ކަމަކީއެންމެ ހިތާމަ  ައޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އިއްޒަތްތެރި  ދަކ   ބޭހާ ހިނމަޤާމ ން ދ ރ ނ ކ ރެވި ތި  ތިބި ބަޔަކ ،  ވ ޒާރާތަކ ަގއި، މަޤާމ ތަކ ަގއި  ރ ެގކާމި ދަނީ ސަރ 

އަވަ ،  ރައީސް މައްސަލަތަކެއް  ނިިމކަހަލަ  އެްއވެސްެވ  ޮގމޭނެ  ރައީސްތެްއ  ސް  އަޅ ަގނިއއްޒަތްތެރި  ޑ މެންނަކަށް  ، 

ަގިއ  ވާނެ ހަމަ އެްއޮގތެއް ވެސް ނޯންނާނެ. އެ ބައެއްެގ ބާރ ވެރިކަމ ނ ވޭ. އެ ބަެއްއެގ ނ ފޫޒ  މިއަށް ނ ފޯރ ފާހަގައެއް

ރައީސް  ޚިއިްއޒަތްތެރި  މިކަހަލަ  ީވހާތަނަށް  މި  މިޔާނާތް،  ކަންކަމެ  ތަކާއި  ހ ރިހާ  މިހ ރި  ދެމިެގން  ެއއީ    އީ.އަ   އް 
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ަގއި ހ ރި ކަމަށް ވިޔަސް، އެ ސިވިލް ސަރވިސް މަޤާމެްއަގއި ހ ރި ކަމަށް ވިޔަސް، އަދި އެހެން ކޮންމެވެސް މަޤާމެއް

ބޭނ ންކޮށްެގން ނ ފޫޒ   ރައީސް   މަޤާމ ެގ  ކަންކަމަށް އިއްޒަތްތެރި  އެ  އަދި  ކަލެކްޓ ކޮށް  އިންފޮމޭޝަން  ހ ރިހާ  ެއ   ،

، މި ހ ރިހާ ކަމެއް ދެމިެގން  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ންކޮށްެގން  ޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އަޅަިއ، އޭަގއި މަޤާމ ެގ ބާރ  ބޭނ އަޅަން

ދަނީ ރައްޔިތ ންމި  އިންސާފ   މިއިން  ދަނީ  .  މި  ނ ލިބި  ރައީސް. ނަށް  ޮގވާލަން   އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  

ރައްވާފައި ތިބި ބޭފ ޅ ން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަ މި ންކ ، ހަމަ މިހާރ ން މިހާރަށް ވެސް ޢައްޔައިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތިބި    ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި މަޤާމ ތަކެއްަގއި ަވރަށް ިގނަ ބަޔަކ  އެބަށްދެްއވާށޭ!  ކޮަގޑިއިރ ެގ ތެރޭަގިއ ެވސް، ދ ރ   24

އަ ފާޅ ކަމަށް  އެކަހެރިކ   ކ ރެވޭ.ހަަގަގނޑަށް  ބަޔަކ   އަވަހަކަށްރައެ  ވީހާވެސް  އިންސާފ     ްއވާފައި  ވެސް  ބަޔަކަށް  އެ 

ަގއި ތިބެ، އެ ބަޔަކ  އެތާނަގއި ތިބެ، އެ ަމޤާމ  ބޭނ ންކޮށްފާނެ ކަމަށް ން. އެ ބަެއއްެގ ނަން މިތާނހޯއްދަވައިދެއްވ 

ތ ހ  މާ  ،މަތ ކ ރީމާބަޔަކ   ދެރަ  ދެވޭ  އެ  ބަޔަކަށް  ރައީސްބޮޑ     އެ  މަޤާިއއްޒަތްތެރި  ެއ  ބަޔަކ   އެ  ިމއަދ   މ ން . 

ިއއްޒަތްތެރި  ސް  ޔަ ޖެހ ނ  ކަމަށް ވިލިބި، އަދި އެބަޔަކަށް އަނބ ރާ އެ މަޤާމ  ދޭންށް ޙައްޤ   މަށްފަހ ، އެ ބަޔަކަދ ރ ކ ރ 

މައް،  ރައީސް ެއއްެވސް  ނެތް.  ސައަޅ ަގނޑ ެގ  ރައީސް ލައެއް  އަޅ ަގކޮމިޝަ؛ ިއއްޒަތްތެރި  ނޑ މެންނަށް ންތަކެއް 

ބޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ން ހެދިއްޖެ. ބައިވަރި ކޮމިޝަންތަކެއް ހަދައި އެއިން އިންސާފ  ލި

ންދަނިކޮށް މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ވެސް  މަޖިލީހ ަގއި މިވަރ ެގ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ދަނީ.  

ހަ ދިން  މި  ހިތާމަކ ރަން  ؛ މަލާހަމަ  ހަމަ  ރަީއސްއަޅ ަގނޑ   މަރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހެދި،  ކޮމިޝަނެއް  މަރ ެގ   .

ދަމ ކޮމި ހިސާބަށް  މި  ނ ކ ރެިވ  ކަެމްއ  ެއއްވެސް  ައޅ ގަ ންޝަނަށް  އަނެއްކާ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޑ މެންނދަނިކޮށް  ެގ 

ެއ ދިނީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ ހަމަލާއެއް  އެ  ފެންނާކަށްދިއަ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްށް  ކަމެއް  އެްއވެސް  ެއއިން    ވެސް 

ދެތިން ހަތަރ  ކ އްޖެއް. ރިމޯޓެއް ެގންގ ޅ ނ  ޮގލަޔަކާިއ، ދ ވަމ ންދިޔަ ޮގލަޔަކާ، އެކަހަލަ ދެތިން   ނަނީ،ފެން. ހަމަ ނެތް

ދިޔައީ  ކ އްޖެއް އިންފޮސްފައިނޭން  . ަވއްދަިއެގން  މީހެްއެގ  އިންޓެލިޖެންސަކ ރި  ނޫން.  ލިބ ނީކީ  ޭއގެ މޭޝަނެއް  ށް 

ލިބ  ނޫރިޕޯޓެއް  ރަީއސްން.  ނީކީ  ބ ނަ؛ ިއއްޒަތްތެރި  މި  ވާހަކައަކީ،  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް ންޖެހޭ  ،  އިްއޒަތްތެރި 

އްސަލަހެން އަނެއްކާ މަރ  މި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ މަ،  އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވަގ ތ ކޮޅެއް. މިހެން ބ ނަން މި ޖެހެނީ  

މަޖިލީ އަނެއްކާ  މައްސަލަތައް  ކ ރަންވީތޯއޭކޮމިޝަންެގ  މިކަން  ެގނެސްެގން  މަޖިލީހ ން ؟ ހަށް    އަޅ ަގނޑ މެން 

އިން ނޫ  ލިޖެންސްޓެއަނެއްކާވެސް  ހޯދައިެގން  ކ ރަންޖެހޭ ރިޕޯޓ   ކަންކަމެއް  ހ ރިހާ  މީެގ  ހޯދަިއެގން  އެހީ  ބޭރ ެގ  ނީ 

ރައީސް އަސްލ     މާއިޔަދިހިސާބަށް   ޯގ،  އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގ  .ވާނެސްމާ  ހިސާބަށް ނޑ މެން  އެހެންވީާމ،  އެ 

ހޯދާނަން. ބޭރ ެގ އެހީ ހޯދައިެގން   އްޤ  ޙަދަިއެގން ވެސް މީެގ  ބޭރ ެގ އެހީ ހޯރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އިهللا ދާންޖެހިއްޖެއްޔާ  

 ތަށް.ރ ޞަދެްއވި ފ ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމަޖިލީހ ން މިކަން ކ ރަންޖެހިއްޖެއްޔާ ކ ރަން ެވސް ކ ރާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

 . މ ޙައްމަދ  ވިސާމްމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ަގމ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  މ ޙަްއމަދ  ވިސާމްަގމ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ންސާފާިއ،  އަޅ ަގނޑ މެން ެވރިކަމަށް ައއީ ވަްއކަމާއި، އަނިޔާވެރިކަާމއި، ބޭއި  ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

ެގއްލ ވަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އިއަދި  މިއަދ   ހޯދައިދިނ މަށް.  އިންސާފ   ީމހ ންނަން  މަރާލެވިފައިވާ  އަދި  މީހ ންނާއި،  ލާފަިއވާ 

ބަހ ސް ރިޕޯޓަށް  މި  އެހެންނަމަވެސްއަޅ ަގނޑ މެން  ތާއީދ ކ ރަން.  ރިޕޯޓަށް  މި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ    ،ކ ރާއިރ  

ިމ   ،ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ވެރިކަމަށް މިހާރ  ދެ އަހަރާއި ބަިއވެެގން ދިޔައިރ    ،ޔައީއަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ހާލަތަށް މި ދި

ކޮމިޝަން އެބަވޭ  ހަވާލ ކޮށްފައި  ޒިންާމތަކެއް  ބަލަންވެެގން  މިކަން  ތަކަކާކަންކަން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކޮމިޝަންތަކ ން  އެ   .

ޮގސްފައި ކ ރިއަށް  ތަޙ ޤީޤ   މި  ޮގތަށް  އެދެވޭ  ައޅ   ،ނ ވާތީއެންމެ  ޮގސްެގންމިއަދ   މިހާލަތަށް    ، ަގނޑ މެން 

ވަނީ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ    މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި މަސައްކަތް ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއަދ  ކ ރަންޖެހިފައި މި  ،އަޅ ަގނޑ މެން

ކަމަށް އެ   ޖެހޭލޫމާތ  ހޯދަންޢ މީހ ންެގ މަ  176  ،ލާއިރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަން ެއބަ ފެނޭލައިމި ލިސްޓަށް ބަ

އާދެލިސްޓ  ެއބަވޭ.  ބަޔާންކޮށްފައި  އ ފައްދަ  !ަގއި  ކޮމިޝަނެއް  ރިކަވަރީ  މަސައްކަތް   އި،އެސެޓް  ކޮމިޝަނ ން  ެއ 

މިކަމާއި،  ފަށަ ޙަޤީޤަތ ަގއި  ިއސްވެ  ކޮމިޝަނ ން  މަ  އެ  އެކި  ހިއްސާޢ ގ ޅ ންހ ރި  ކޮމިޝަނަން  ކ ރ މަށް ލޫމާތ ތައް 

ށް އައިއިރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެންމެ ެއދެވޭ ޮގތަށް އެސެޓ  ރިކަވަރީ  ހަމައަ  އެދިފައި ވެސް އެބަވޭ. އެދިެގން މިއަދ  މިވަގ ތާ

މަސައްކަތް އޮތްކޮމިޝަނ ން  އަޅ ަގނޑަކަށް    ކޮށްފައި  ބަލަަގކަމަކަށް  ލިސްޓަށް  މި  ނ ކ ރެވޭ.  ވެސް އިބޫލެއް  ލ މ ން 

ކ ރިއަށް އޮތީ  . ދެން  މި ފާހަަގވެެގންދަނީ  ނޑ މެންނަށްއޮތް ކަމަށް ައޅ ަގ  އެްއކޮށް ނިމިފައި  އެންމެ މީހެއްެގ މައްސަލަ

ތަޙ ޤީށްރިއަޤ  އެންމެ ރަނަގޅަށް ކ ތަޙ ޤީސް  ަގއި މިކަމ ެގ ވެ ތ ޤަޙަޤީ ޅަށް  ޤ  އެންމެ ރަނަގެގންދިއ ން. ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ހަމަރިއަށް ކ  މިއަދާ  އަ އަެގންދާއިރ   ިމ  ށް  މިކަން  ކީްއވެެގންތޯ  ަގއިތ ޙަޤީޤަ  ،ލަސްވީ އިއިރ   ރިއެ    ވަރީ ކަ ސެޓް 

އްބާރ ލ ންދޭ ން އެ .ސީ.ސީއޭ  ،ން އެބަ ބ ނޭ.ސީއޭ.ސީާއދެ!  .  ށްދޭންއަދ  ބަޔާންކޮޙަޤީޤަތ ަގއި މި  އެބަޖެހޭޝަނ ން  ކޮމި

ބަ  އެހ ން  ފ ލ ކަ.  ންދޭ ވާހަލ ބާރ އެއް  އޮފީހ ން ލް  ސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަޕްރޮ  ،ލް އެބަ ބ ނޭޓަރ ޖެނެރައ ކި ޕްރޮސި.  ވާހަކަ

ވާހަލ އެއްބާރ ފ ލ ހ ން    ،ބ ނޭ މިކަން ންދޭ  ދެން  މި  ޤަޙަޤީ ؛ކަ.  ކ ރިތަޙ ޤީޤ ތ ަގއި  ޙަޤީޤަތ ަގއި    ޮގސް  ނ  އަށް 

އ ޅެ  ނިމިެގންނ  ކީމި  އެބަޖެމެއަޅ ަގނޑ އްެވެގންތޯ  ނީ  ސ ވާލ ކ ހޭން  މިއަދ   ވަގ ތ ރަން  މި  އަދި  ލި.  މި   ސްޓ  ަގއި 

އްބެިވ ބޭފ ޅ ންނާ ެއއްކޮށް  ތި  ަގއި ކޮމިޝަނ   ެއސެޓް ރިކަވަރީށް މިހާރ   ކ ރިއަ  ، އޮތްއިރ   ޑ މެން އާންމ ކޮށްފައިއަޅ ަގނ 

އީ . އެ ދޭއ ފެހަމަ ސ ވާލ   ށް ޑައަޅ ަގނތޯ  ނެެގންދެވޭށްނަށް ކ ރިއަންމެޑ އަޅ ަގނތ ަގއި ިމ ތަޙ ޤީޤ   ޤަޮގސް ޙަޤީކ ރިއަށް 

ކ ރަން  ޮގތަށް ސ ވާލ މިއަދ  މި  މެންޑ އަޅ ަގނތީވެ  ލިބޭނ  ނަތީޖާއެްއ  ވޭދެއިރ  ކޮިމޝަންތަކ ން އެށް އައިއަމިއަދާ ހަމަ
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ޙަޤީމި   މަޖެހެނީ.  ކޮމިޝަނެއްޤަތ ަގއި  އ ފައްދައި  ރ   ކޮށް   ،ެވސް  މަސަްއކަތެއް  ވެސް  ކޮމިޝަންތަކ ން  މަރ   އަދި 

އެބަޙަޤީޤަ ނެރެފައި  ވެސް  ރިޕޯޓެއް  އެހެންނަ  ތ ަގއި  ހަމަމެވެއޮތް.  މިއަދާ  އައި އަސް،  ރިޕޯށް  އެ  ވެސް  އިރ   ޓަށް 

ފި  ެއޅިެގންދިޔަ  ނެތްޙަޤީޤަތ ަގއި  މަ.  ޔަވަޅެއް  އިތ ރަށް  ކޮމިރ އަދި  ހަމަނ ން  ޝަ  އައިއަމިއަދާ  ޭވ  އެދެ  ،ރ  އިށް 

ނ އެއް  ކ ރާވެސް  ކަތްތަކެއް  މަސައް އެ  ތަނެއް  ވާނަ  ހެންފެނޭ.  ހާލަތ މަކަމަށް  މި  މިއަދ   މި ޑ އަޅ ަގނަގއި    މެން 

ވަންޏާ    މަށްކަ ނ ވާ  ބެވި ބޭފ ޅ ންނަށް މިކަންންތަކ ަގއި ތިއްޙަޤީޤަތ ަގއި މި ކޮމިޝަ  ، މެދ  ވިސްނައި  ޝަންތަކާމިކޮ

ދ ރ ކޮށްފައި ެވސްކޮމިޝަން ބޭފ ޅ ން  ތިއްބެވި  މައްސަލަ އިންސާފ ވެރިކަމާޑ އަޅ ަގނތ ަގއި  ޙަޤީޤަ  ،ތަކ ަގއި  މި    މެން 

 ދާއިރ  ބޭންކ އިނގަ މް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ަމްއސަލައެއް ހިއެ  ، ސަލަެއއްބޮޑ  ަމއް  ެގ ބަލަން. އަދި މިވަރ އެްއކޮށް އެބަޖެހޭ

ަގއި   ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ކަންކަމ ންތަނ ގައިމި ތަ  ،ަގއިކ ސަސާތައައްޤީޤަތ ަގއި މި މ ޙަ  .އެމް.އޭއާއެމް  ސްއާއިއޮފް މޯލްޑިވް

މި   ޤީޤަތ ަގއިޙަތްތަކަށް ވެސް  ، މި ފަރާވާނަމަކަމަށްހެންބޭނެ. އެ ތިޤީޤަތ ަގއި  ޙަވާ ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެއް  ޝާމިލ 

ަގބޫލ ކ ރަނީނޑ މެން އަ  އަޅ ަގޔަވަޅެއްޅަންޖެހޭ ފިއަ  ލ ެގ ތެރެއިންއ ސޫ . އެހެންކަމ ން،  ޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

 ،ޙަލާަގއި ެވސް މިކަން ކޮށްރ ޤ  މަތަޙ ޤީ  ޤީޤަތ ގައިޙަ  ހަކަށް ވަމި މައްސަލަ ވީ އެންމެ އަ  ،ދެނީއަޅ ަގނޑ  ވެސް އެ

ނިމިެގންދިއ ންޤީޤަތ ގައިޙަ ިމކަން  ވާހަކަދައް  .  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ިމއަދ   މައްސަލަ  އިކަ ެއއީ  މި    ޤީޤަތ ަގއި ޙަލާފަިއ 

ތެމިކަމަ  ޤީޤަތ ަގއި ޙަވެސް  އަނެްއކާ  ދެން  ،ލަސްވެއްޖެނަމަ ތިބީ  ިއެގން  ވެސް  ކަމަށްއަ ދ ވަން  ވާތީެވ،    ޅ ަގނޑ މެން 

ބޭފ  ތިއްބެވި  ކޮމިޝަންތަކ ަގިއ  އެ  ތަޙ ޤީޅ މިއަދ   މި  ވެސް  އަވަސްކޮޤ ންނަށް  އަޅ ަގތައް  ވަރަށް  ނށްދިނ މަށް  ޑ  

އެ  މާކަވެރިދަބ އަ އަދި  އެދެން.  އެބަ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ެއ  ބޭއެްއކޮށް  ކ ރިން  މީެގ  ކޮިމޝަނ ން  ރިކަވަރީ   ވިއް ސެޓް 

ބައްންނޫސްވެރި އެބަވޭދަލ  ެގ  ފާހަަގކޮށްފައި  ތަޙ ޤީޤ   ފ ޅ ންބޭ  އެ   ،ވ މެްއަގއި  މައްސަލަ    ޤީޤަތ ަގއިޙަ  ،އިރ ކ ރިމި 

އެތ ދައ ލަ ލިޔ ންެގ  އެކި  އިދާރާތަކ ން  ވާހަކަ   ަގއިޤީޤަތ ޙަތަްއ  ކި  ބައްދަލ ވ މެއް   ،ެގއްލިފަިއވާ   ަގއި ނޫސްވެރިންެގ 

އެހެންއެސެ ކޮމިޝަނ ން.  ރިކަވަރީ  ކޮފައިެގްއލިވާނަމަ،  ކަމަށްޓް  ކަންކަމ ަގިއ  ވަނީ  އެ  އަދި  ތަންތަނަކ ންތޯ  ން 

ފަރާތްތަކެއްތޯޝާމިލ  ކޮން  ައޅ ަގނ ވަނީ  ެވސް  އެ ޑ   ެއނެގން  ޤީޤަތ ގައިޙަޖެހޭ  ބަމެން  ޮގތަކަމިއަދ   އެނޫން  ށެއް  . 

މިކަން އަޅ ަގނޑ މެއަޅ ަގނޑ  ކ ރެޭވކަށް. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިންމާލަމ ން  މެންނަކަށް ނެތް  ވެސް އަޅ ަގނޑ   ންނަށް 

ން ބަރ ަގއި ތިބި މެންކޮިމޝަންތަކ   ،ވިސްނާފައި ޅާކޮށް  ދ  ވަރަށް ފ މެ  ންތަކާޝަކޮމި  މިމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ދެނީއެ

އަޅ ަގނކޮަވކި  ،ނަމަޖެއްޖެހި  ންރަކ ވަކި ެވސް  މިެމންޑ ށްފައި  ކ ރިއަށް  ދ ވަސްތައޮ    އަޅ ަގޑ މެންތް  މި   ކ ަގއި 

ެވސްމަސައްކަތް ޓަކައި  މިކ ރ މަށް  ތަޙ ޤީޤ ،  ޓަކައިކ ކަން  މިކަން    ރ މަށް  ވެސް  ވެސް،  ޓަކައި  ހާސިލ ކ ރ މަށް 

ބަދަލ  ައޅ   ،ނަމަ  ޖެހިއްޖެެގންނަންކޮމިޝަންތަކަށް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން   ޑ މެންަގނ ބަދަލ ެގނެސެްގން  ތަޙ ޤީޤ   މި 

 . ރިއްޔާކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް. ޝ ކ 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މް.އާދަ  ޒައިނާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މްއާދަ ޒައިނާމެންބަރ  ރޮ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   މަްއސަލަައކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގކަމ ަވއް  .ސީެގއެމް.ޕީ.އާރ .އެމްޝ ކ ރިއްޔާ  ދެއް ޢ ެގ ރިޔާސީ ވަ 

އެޖެންޑާ ވަޢ ދެއ19ް-އަދި  ވެސް  އެކަމަކ   ެގ  ފާއަޅ ަގނޑ  .  ހަމަ  ބޭނ ންވަނީ  ޮގތެއްަގއި  މަިއަގނ  ،ހަަގކޮށްލަން  ޑ  

 ތީ، މިއީ ވަްއކަންވާ  ކަމަށް  ޝަންކޮރަޕްމިއީ    ސަބަބަކީ،ކާ  މި ދައްމެން  ަގނޑ ޅ އަ ކަ ވެސް  .އާރ .ސީެގ ވާހަމް.ޕީއެމް.އެ

އެހެންކަމ ންވާތީ  ކަމަށް އެމް.  ވަޢ  ެގ  ޕީ.ޑީ.،  ދެކެ އަޅ ަގނޑަކަމަށް    ދ ަމއިަގނޑ   ކޮރަޕްށް  ދެކޮޅަށް  ޝަވެނީ  ނާ 

މަސައްކަތް  ،މަސައްކަތްކ ރ ން ދެކޮޅަށް  ވައްކަމާ  އެއަދި  މިއެ ،  ވާއިރ ހެންކަމަށްކ ރ ން.  ކޮރަޕްޝައް  ންެގ  ންަގނޑަކ ން 

  އަޅ ަގނޑ .  ޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭއަޅ ަގނމެން މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ ހ ރިހާ ޢަމަލ ތަކަކާ ދެކޮޅަށް ެވސް  

ކޮމިޓީން މަސައްކަތަށް  ވާއިކޮށްފަ  މި  އަދާކ ރަން  މި  ، ޝ ކ ރ   ކ   އަދި  ސާފ   ރ މ ަގއިކަންކަން  މި މަޢ ލޫމާތ   ކޮށް 

ސް،  ހެންނަމަވެ. އެދާކ ރަންއަ ޝ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ ަގއި  ތެރޭއްޓީެގ  މި ޗ   ،ކަމަށް ޓަކައި  ންދެވި އަށް ެގރިސައްކަތް ކ މަ

ސަލަ މި މަޖިލީހ ން މި މައް  ،ތ ންށްލާނަން. އެޮގކޮ ހަމަ ފާހަަގއަޅ ަގނޑ އް ެވސް  ތައް ކަންތައް ހ ރި ބައެންވ ބޮޑ ންކަ

މެން އަޅ ަގނޑ ށް.  އެކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ މ ަގއި ކަމަ  ،ތީދާ ލަސްވެެގން މިކަން ދެކެނީއަޅ ަގނޑ   ،ފެށީ  ތ ަގއި ބަލަންޤަޙަޤީ

ދިޔައިމ . އަދި އަނެްއކާ މި   ންސްކ ރާށޭ، މިކަން ލަސްވެއޭ ކިޔަމ ވަމި މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ަގއި ތަކ ރާރ ކޮށް މިކަން އަ

،  ލަސްވެއޭ  ،ބ ނެވެނީ  ަގއި ލިޔެފަިއ މިވެސް ކަރ ދާހ އްކާ މެންނަށް އަނެ އަޅ ަގނޑ ސް  ަގއި ވެައއިއިރ    ެގ ރިޕޯޓ ކޮމިޓީ

ެއކަމަކ ސްކ ރާވައަ އެކަމެންައޅ ަގނޑ   ށޭ.  ބެލިފައިނަށް  ޮގތެއްަގއި  އަށީެގންވާ  ފާހަަގކ ރެ ނ ާވކަން  ިމ    ،ވެނީޅ ަގނޑަށް 

ސަބަބ  ކޮން  ވަނީ  މި  ލަސް  ކޮމިޓީމައްސަލަ  ހ ރެކަން.  ކަމ ދިޔަަގނޑަށް  އަޅ  ރިޕޯޓ ަގއި    ތަކަކާ  މި    ،ސްއީ ވަރަށް 

މި މައްސަލަ އަވަސްކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ   ،ކާ ހ ރެއޭކަންތައްތަމިހިރަ    ،މިހިރަ  ،މި ދަނީ މިހިރަ  ެގންސަލަ ލަސްވެ މައް

 ށްއަތަންކޮޅެްއ ފ ރިހަމަސާ  މެންނަށް އެ ދިރާ އަޅ ަގނޑ ހިރީއޭ. އެހެންވީާމ، ެއޮގތަށް  މި  ، މިހިރީ  ،ކަކީ މިހިރީކަންތައްތަ

އޮތްނަމަ ހީޑައަޅ ަގނ   ،ކ ރެވިފައި  ރިޕޯކޮ  މި  ނީވަށް  ސްހެން. ދެވަނަ  ޔައީދި  ހަމަެވެގންފ ރިރެ  ވ މިއަށް  އަދި  ޓ މިޓީެގ 

ފާހަގަ އަޅ ަގނކަމަކަށް   މި  3ން  ޅ ހ ށަހެ  ،3ން  ޅ ހެހ ށަމި  ނީ  ވަޑަށް  ރ .ސީެގ  .އާއެމް.އެމް.ޕީ  ،އޮންނަނީ  ަގއި 

މަްއސަލަތ  ނާޔާޚިވަްއކަމާއި،   މިހާތަެގ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ެގ  ލިބިފަިއވާ  ފައިސާ  ނިމިފައިއިަގއި  ތަޙ ޤީޤ   ާވ ނަށް 

ހޯދ  އަނބ ރާ  ފަިއސާ  އެ  އަތ ން  މަސަ ފަރާތްތަކ ެގ  ދައ އްމ ެގ  ެގންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  ކަމާކަތް  ހ ރިހާ   ލަތ ެގ  ގ ޅޭ 

ކަމަށްއިދާރާތަކަ ފެންނަ  ދެންނެވ މަށް  މަކަށް  އެ  ރަްއޔިތ ންެގ    ކ ރިއަށްެގންދާއްކަތް  ސަ.  ބަލަ މަޮގތް  ން  ޖިލީހ ން 

އެބަހޯފައިސާ  މި    ންމެައޅ ަގނޑ ށް.  އ މަެގންދި އަދި    ދަން  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ ޖެހޭ.  ތެރެއިން ޕްކޮރަމި  މެން  ޝަންެގ 
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އެސެޓ ތައް އެކިއެކި  ހ ރި  ހޯހޯދާފައި  ވެސް  އެބަ  އެހެންނަމަވެޖެހޭ  ދަން  އޮތްމިސް،  .  މި  ތަ  ހާރ   ޤ   ޙ ޤީޮގތ ން 

ންތޯ ތަކ ކޮން ޮގ  ،ދެނީއ ފެޑަށް ސ ާވލ އަޅ ަގނ  ތީމާހަކަ ޖަހާފައި އޮހޯދާ ވާސާ  އަތ ން އެ ފައިެގ  ނިމިފައިވާ ފަރާތްތަކ 

ކަ ކ ރާތަންއެ  ނާ  އެ  ؟ނީްއ  މީހެއް   ށްޑައަޅ ަގނންނާތީވެ.  ބަިއ  ޮގތ ަގއި  ހޯދޭނީފައިސާ އަތ ން    ެގަގބޫލ ކ ރެވޭ    އެއް 

އަމ ރ ކޮށް  އެކަމަށް  އަެގކޯޓ ތަކ ން  މީހަކ   އެ  ފައިން  އެ  މީހެތ ން  ކޯޓ ން  އެކަމަކ   ދެން  އ ޅ ނީމަ.  ހޯދަން  އްެގ ސާ 

ެއކަން  ،. އެހެންވީމާކަމަށް ކޯޓަކ ން ނ ނިންމާ ތޯ އެ ފައިސާ އެ މީހަކ  ނެިގރެއް ކ ރެވޭނެމައްޗަށް ފައިސާ ހޯދަން އަމ 

އޮތީ ރެކޮއަޅ ަގނޑ   މައެހެން  މި  ކޮންމެމެންެގ  ޢަމަލ ކ ރާނީ  އެއީ  ޮގތަކ ން  ންޑޭޝަނަށް  އ ފެދޭައޅ ަގނޑަތޯ   ށް 

ެވ  މިކަން ކ ރާނެ ޮގތެއް މ ޅިން ސާފ ނ ވާތީ   ،އިރ ަގއި ތްކަ މިހެން އޮއި މި ވާހަމި ރިޕޯޓ ަގކަމ ން،  އެހެން ؟ސ ވާލެއް

އޮއަޅ ަގނޑ އެކަން   މި  ދެން  ބޭނ ންވަނީ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ހ ށަހެ  4  ތީ  އެބަޮއވޭ  4  ޅ ން.ވަނަ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި    ، ަވނަ 

  ،ރާއިރ  ކ މައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ   ފަރާތްތަކ ެގ  ހ މަތ ކ ރެވޭތ ަގއި  އި ޚިޔާނާތ ެގ މައްސަލަ  ރ .ސީެގ ަވއްކަާމއިޕީއާއެމް.އެމް.

ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ    ،ތ ން ޮގއި، އެކަމަށާ  ފެންނަށް  މަތައް ެއޅ ޅ ހ ރި މ ހިންމ  ފިޔަވަ   ކ  އެޅެންމެދ  އެ ަވގ ތަ  އެ ފަރާތްތަކާ

ތެ މަޤާމ ރެފަރާތްތަކ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ވަކިއިން  ތެރެއިން  ވަގ ކ ރެވޭތަކ ެގ  އެ  ފަރާތްތައް  މަޤާނެ  ހ ރި  މަކ ން ތަކ  

ގ ޅިެގން  ވަކިކ ރ މަށް   މިކަމާ  ކަމަށް.  ހިތައަޅ ަގނޑ ފެންނަ  ހަމަ  ސ   އެށްއަރާ  މް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ވާލަކީ، 

ށް އ ފެދެނީ، ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދެން އަނެއް ސ ވާލަކަ؟ ރާނީކ ޢަމަލ   ން މިހެންމެއަޅ ަގނޑ ަގއި އެކަނިތޯއޭ  އްސަލައި މަ

ކާ  ތަކަނި ކ ރެވޭ ފަރާތްތ ހ މަތ  އެ ،އްދާަގއި އެ އޮންނަ ޮގތ ންވަނަ މާ  51 ިއ،އާނަ މާއްދާވަ 43ވަނަ މާއްދާާއއި،    33

ފިޔަވަޅ   ނަށްމެންއަޅ ަގނޑ ދޭތެރޭަގއި   އ ފެދޭ ށް  އަޅ ަގނޑައެއީ  ؟ އެޅޭނެތޯއޭމިހެން  އެ   ހަމަ  ކަމައްސ ވާލެްއ.  ށް  ކަ 

އެމް  މިހެން ދަންނަވާ ސަބަބަކީ،  ޢަމަލ ކޮށްފައި.މި  މިހެން  މަްއސަލައިަގއި  ކޮބައިތޯޭއ   ސާލަކަށްމި ؛އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ 

ބޮޑެތި  ރ ސަރ ކާެގ  ނ މީޔާސް  އޭރ ަގއި ރައީ ފެނަކައިން ކ ރި  ތެރެއިން ކ ރި  ެގއެމް.ޕީ.އެލް؟ އްކަންތައްވަަގއި   ބޮޑެތި 

 ދައްކަނީ. މި  މެންއަޅ ަގނޑ ޔާއެްއެގ ވާހަކަ  ރ ފިއެތައް މިލިއަން  ްއކަންތަކަކީ ވެސް އެތައްވަމި ހ ރިހާ  ؟ ތައްންވަްއކަ

ހ   ،ވަންޏާކަމަށްންއެހެ ވަްއކަމެރިއެ  ޝާމިަގއް ހާ  މީހ ންނާލ ިއ  ނޫން  ވާ  އެއްޮގތަކަށް  ހަމަ  ވެސް  ތޯޭއ  ދޭތެރޭަގއި 

ފިޔަވަޅ އަޅ ަގނޑ  އޮތީޅަންޖެހޭނީއަ މެން  ދެން  ެއންޓި.  މިހާރ   އެކިއެކޮރަޕްޝަ-  ހ ރި  ކޮމިޝަނ ަގއި  އްކަމ ެގ  ވަ ކި  ން 

ހަމަ    ރޭތެކާ ދޭތަހ ރިހާ ފަރާތް  މަތ ކ ރެވޭވެސް ތ ހ އެ މައްސަލަތަކ ަގއި    .ރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތައް، ކޮމައްސަލަތައް

ޓަންޓްކޮށް ސްށް މިހެން ކޮންސިމެންނައަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ، މިއީ؟ މެން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ   އޭމިޮގތަށް ނޫންތޯ

މެންނަށް ައޅ ަގނޑ   ،ނ ވެއްދާތަކާ ޚިލާފ ސީެގ މި ދެންނެވި މާ ނޫނ އަސާމެންނަށް ޤާއަޅ ަގނޑ ދި  އަ؟ ތޯދާނެ ކަެމއްކ ރެވި

ވަނަ  5  ންވާލ  މި ކޮށްލީ. ދެސ   އެ  އަޅ ަގނޑ  ން އ ފެދޭތީވެ  ތ ާގނޫނީ ޮގށް  ޑައަޅ ަގނއެ ސ ާވލ    ؟ވިދާނެ ކަެމއްތޯކ ރެ

ެއ ފަރާތްތައް އަމިއްލައަށް ެއ    ނީކ ރެވޭތައް މަޤާމ ން ވަކިފަރާތް  ތިބިއިންތިޚާބީ މަޤާމ ތަކ ަގއި    ،ޕޮއިންޓ ަގއި މި އޮތީ

ޤާމ ތަކ ަގިއ  ޓ ަގއި އެހެން މަމެން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯއަޅ ަގނޑ   ،ދިނ މ ން ކަމަށް. ވަރަށް ފ ރިހަމަވީސްފާއ މ ން އިސްތިމަޤާ
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މީހ  ޮގޔ ލިކ ރާށޭ  ވަކިން  ތިބި  ރެކޮމެއަޅ ަގނޑ މީަގއި    ،ތަށްނ   ޮގތަށް  ނެއްޑޭޝަންމެންެގ  ބޭފ   ޅ ން  އެ 

މަޖިލީހ ފާއ އިސްތި ޮގތ ންޑ ރެކޮމެން  ދިނ މަކީ  ކަމެއްެގ  ބޭފ ޅ ކ ރާ  އެ  އިސްތިަގއި.  އިސްތިފާއ  ން  ދެވޭނީ. ފާއ ދެއްވީމަ 

ޕޯޓ ަގއި  ނަށް ކޮމިޓީ ރިމެންއަޅ ަގނޑ ށޭ  ފާދޭއ ށް ވެސް އިސްތި  ަމޤާމ ތަކ ަގއި ތިބި މީހ ންނަނަމަވެސް، އިންތިޚާބީހެންއެ

ކަމަށް  ކ ރެންޑްމެރެކޮ ަގބޫލ ކ ރެވެނީއަޅ ަގނޑަވެންވާނެ  މަޤާ  ، ށް  މީއެހެން  ތިބި  ވަކިކ ރާށޭ    ތައްހ ންމ ތަކ ަގއި  ވެސް 

އެހެންވީ ވަންޏާ.  ކަމަށް  މިއީ  ބ ނާ  ކަންތައްތައް  މި  ހ ރި  އަޅ ަގނޑ މާ،  ކޮންސަރން  ޮގތ ަގއި  ެގ  ކަންތައްތަކެްއެގ 

ތ ަގިއ  ލ ކ ރާ ޮގ ަގބޫައޅ ަގނޑ   ވެސް ދޭނަން. އަދިށް ވޯޓ   ޕޯޓަ މި ރިައޅ ަގނޑ ވީ.  ން ބޭނ ންލަށްހަަގކޮ ފާއަޅ ަގނޑ 

އަ ވީހާވެސް  މައްސަލަ  ނިމި  އެަވހަކަށް  ވެސް  ވީހާވެސް  ބަޖެހޭންމަން  ތަޤީޤ ތައް  ދާން .  ވެސް  ކ ރިއަށް  ބާރަކަށް 

ރިޕޯ  ،ކ ރަނީއ އްމީދ    އަޅ ަގނޑ .  ހޭއެބަޖެ މައްސަލަށްފަޓަމި  މި  ެވސް  ކޮމިޓީތަކ ހ   ބަލަމ ންދިޔަ  ަމއްސަލަ މި  ން   

ލަސްކ ރ މަށާވައަ ސައި،  އިސްވާ  ދެނެަގތ މަށް  މަސައްކަތްބަބ ތައް  ޝ ކ ރިއްތަތ ރ   ކަމަށް.  ކ ރައްވާނެ  ޔާ  ކެއް 

 .  ސް ރައީތްތެރިޒައިއް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކ ރިތާ ާގތްަގނޑަކަށް  ލޭޓްސަރކިއ   މެން މި ރިޕޯޓ އަޅ ަގނޑ  ؛ންބަރ ތެރި މެޒަތްއިއް  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ޝަނެްއ  ޑޭންމެރެކޮ  ،ފަދަ  ބަރ  ތިޔަ ވިދާޅ ވިންތެރި މެތްޒަވަނީ. އެކަމަކ  އެްއވެސް އިއް   ަވސް ދ   ވ ރެ ިގނަ  ހަފްތާއަކަށް

 އިތ ރަށް ކ ރާ ޮގތ ަގއި ތި ވިދާޅ ވީ ަގބޫލ އަޅ ަގނޑ   ތް. އެކަމަކ ނެއިޞްލާޙެއް ވެސް ހ ށަހަޅ އްވާފަެއއް  ވެސް އަދި  

ހިމަނާފައި ދަނާކ ރެވޭނެހަރ  ރިޕޯޓ ަގއި  ައދި  ކަންކަން.  ފޭ  ،ވޭ  މަސައްކަތ ެގ  ފޭ  1ސިންގ  މި  ކަމަށް.   1ސް  ކަމަށް. 

ވިދާއެ ތި  އަދި  އިތ ހެންވީމާ،  މަސަްއކަތް  ޅ ވި  ކ ރެވޭރ   ހަމަ  ކޮމިޓީންވެސް  އެ  މާފަނެ  ދާއިރާެގ.  މެދ    ންނ  

 ރަޝީދ .ހީމް ރާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބް

 

 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ  ރަޝީދ ހީމް ރާމެންބަރ  އިބް ންނ  މެދ  ދާއިރާެގމާފަ

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  އެލްޑިމޯ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މާކެޓިންގ  ޕަބްވްސް  ރިލޭޝަންޑް  ކޯޕަރޭޝަން  ލިކް  ން 

ކޮރަބޭ  (ޕީ.އާރ .ސީއެމް.އެމް.) ފަރާ  ނާއިޝަޕްނ ންކޮށްެގން  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކަމަށް  ހިންާގފައިާވ  ނ ވަޚިޔާނާތް    ތަ ތްތަްއ 

އަދި ެއ    ،ެއޅ މަށްށް ފިޔަވަޅ ރެވޭ ފަރާތްތަކަކ އް ކަމަށް ތ ހ މަތ ފައިވާ ފަރާތްތަބިންފާ ލިން މާލީ މަ އިެގ ތެރެމައްސަލައި 

ހޯދައި،  ކޮންފަރާތްތަކަކީ   ސް  ޓަކައި އަދިވެ   ްއ އެޅ މަށްތަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ މެދ  އަޅަ  ކާ ތައެ ފަރާތް  ،ބަލައި  ބައެއްކަން 

ިއއްމި ދަނީ ކ ރި  ޤ ތަޙ ޤީ ެއހެންނަމަވެސް  މަކ ރެވިފައި އެބަކެްއ ހާ ރައީސް. ނަންތަޒަތްތެރިއަށް  އިްއޒަތްތެރި    ހ ރި. 

ައޅ ަގނޑ   ރައީ ހެން ޗެއްތ ންެގ ކ ރިމަތީަގއި ހަމަ ފ ޓ ބޯޅަ މެޔިދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައް   މަކީ މ ޅިކަ  މި،  ނީނަވާ ދަންސް، 



1202 މޭ 91                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  4 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

78 

 

ކޮ ވަގ ތ ން  ގައިމެންޓްރީ ލައިވް  އެންމެހަމަ  ފެ  ހިނަގމ ލޯމަ  ،ންމ ނަންންނަށް  ރިޕޯޓ ތީަގއި  މި  ކަމެއް.    ގައިންދިޔަ 

ރި ތެތްޒައްއި ؛ތ ކޮށްމައިވާ ކަމަށް ތ ހ  ފަޚިޔާނާތް ހިންާގ  އިނާޝަޕްބޭނ ންކޮށްެގން ކޮރަ  އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ.އެމް  ،ރާކ ބަޔާން

ބޭނ ސްރައީ ދައ ލަތް  މ ޅި  އޮތީ.ފަށްންކޮ،  ދަ   އި  ބޭއ ލަތ މ ޅި  ނިޒާމެއް  ހ ރިހާ  ހިންާގނ ންކޮށްެގެގ  ފަިއާވ  ން 

ކޮރަޕްޝަނަކީޕްކޮރަ މި  އަޝަނެއް  ކޮ.  މި  ފަރާތްތައްޝަރަޕްދި  ހިމެނޭ  މ ޅި ނ ަގއި  ފަރާތްތަކަކީ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ   ،

މަޤާމ ތަކާއި   ެގތ ދައ ލަ އަދާކ ރާއްޔަތ ތައްލިމަސްއޫ  އެކި  މ އައްސަސާއަ  ،  ތިއްތަކ  ދި  ބޭފ ބެަގއި  އަދި ވި  ޅ ން. 

ބޭފ ޅ ަގއި ވެސް  ފ ނިތަކ ކ ން ެގ  ރ  ން ސަރ ކާރ އިތ އޭގެ   ވާހަކަ  އެމް.ޕީ.އާރ .ސީގެ .އެމް  މެންނަށްއަޅ ަގނޑ ން.  ތިއްބެވި 

ޮގތ ގައިސްެގސްޓީލިންގ ޕެރަޑައި  ޭއެގ  ،ވެސް    ރަތަމަ  ކަމ ެގ ވާހަކަ އެންމެ ފ ރަމ ންދާކ އިތ ރ ން ވެސް މިކަން  އަދި 

ވަނަ އަހަރ ެގ   2013 ؛ޕޭންއޭރ ެގ ކެމް   ،ޔާ ފިހާ ރ އްމިލިއަނެ  70ެގ  .އެލްޕީެވެގން އަީއ އެމް.މެންނަށް ތިލައަޅ ަގނޑ 

 ވާހަކަތަކ ެގ ތެރެިއން  އެަގއިެގން  ނަ.ޕީ.އެލްއިން  އެމް  އެއްޔާފިމިލިއަން ރ   70ކެމްޕޭނަށް ނެިގ ހިސާބ ން ކެމްޕޭނ ެގ  

އި ޖެތްނާޚިޔާ  ތ ރ އަދި  އޮޑިޓަރ  އޭރ ެގ  ހިނަގމ ންދާކަމ ެގ ޝަކ ވާ  ވާހަކަތަތައް  އެ  ދެއްނެރަލް  އޮޑިޓަރ    ،މ ންކ އް 

ޭއެގ ދ ރ ކ ރީ.  މަޤާމ ން  ބޭރ ކޮށްލީ.  ވަްއކަފަ  ޖެނެރަލް  މި  ތެރެއިން    ،ކ ރަމ ންދާކަންތައް  ންހ ން  ބޭންކ ެގ 

ލަންދޫ ބީ.އެމް.އެލް   ނިއަތޮޅ   ފ.  .އަތޮޅ ެގ  ފ.  ،ރެއްމެނޭޖަ ބޭންކ ެގ  އީ އެ  ،މްކަރީަގމ ންދާކަން ޤާސިމް ޢަބްދ ލްހިން

މެ ދިޔައިރ ވަހީ   ށްއަޅ ަގނޑަނޭޖަރ ހެން  ބްރާންޗ ެގ  ދައްކަމ ން  ެއއްޗެހި  ވާހަކަތަކާ  އެ  ރައް  ، ަގއިނީ.  ެގ  ން ޔިތ ހަމަ 

އަދި   ،ސް ވެެއމް.އެމް.އޭައކ ން  ކަށް  ކަމަ  ޅެއް މިރ  އެްއެވސް ފިޔަވަރ ަގއި އޭޔައިަގއި މި ވާހަކަތައް ދައްކަމ ން ދިތެރޭ

އޭރ   ؟ ރައީސް  ތްތެރިކ ރަނީ. ކީްއވެެގންތޯ އިްއޒަރާ މީހާ ހައްޔަރ ކ ޓ  ރިޕޯ  އިއަންަގ  ،ްވސްއިން ެވސްޑިންކް އޮފް މޯލްބޭ

އިސް   ހ ރި  ހަވާލ ވެ  ހިންަގން  މަޤާޖ މްހޫރިރައީސ ލް  ،ތްރާފަސަރ ކާރ   ޔާމީއްޔާެގ  ހ ރި  ޢަބްމ ަގއި    ޤައްޔޫމް ދ ލްން 

ތިކޮޅ   ދި އެއިން ކ ދިކ ކަން ކ ރި. ދެން އެޭގތެރެޅާ މިމް މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނެވި ބޭފ . ޓޫރިޒަވީރެއްމިކަން ކ   ސްމެއި

އަދަދ ތަކ ންއި ނަަގ ބޮޑެތި  ފަރާތްނާ ،  ނެިގ  އަދަދ ތަކ ން  އެކި  ތިބީ    މި  ފަރާތައް  އެކި  މިހާރ  ކަށްތްތަމެންބަރ ންނާ   . 

ދިވެހިއަޅ ަގނޑ  ެވސް  ޒަމާނ ަގއި  ކ ރީ  ތަފާތަކީ  ވައްކަންއްޖޭަގއި  ރާމެން  ދައ ލަތ ން  މިޮގތަށް  ޔަ.  ކ ރަމ ންދިހަމަ 

ތަފާ މިހާރ   ބަޔަ  ،ތަކީއެހެންނަމަވެސް،  އެންމެން    އިކާ ކ ރި  ހ ރިހާ  މިކޮޅަެގއެކ ވެ އެ  އޮތީ  މި  ެގނެށްން  ރިޕޯޓ    ސް 

ކީއްށްހާމަކޮ މިރާއެ ؟ ންތޯެވެގފަ.  މ ޙައްއީ  ރައީސް  ތަފާތ ކަން.  މަޖިލީހ ެގ  މި  މިހާރ   ނަޝީއްޖޭަގއި  ދ ެގ  މަދ  

މިހިސާބަށް   މަސައްކަތ ން  މިއަޅ ަގނޑ އެއްބާރ ލ މާިއ،  އޮތީ  މި  އެހެއައި  ރިޕޯޓ    މެންނަށް  މިއަދާ    ،ނޫންނަމަންްއސަ. 

  ރ  އެބަހާ. މިފަވެހެން ސިއްރ  ވީ  ށްއެހެން ރިޕޯޓަކަ  ވަތަވީހެން ނ    ޓަށްނީ ހަމަ ކޯނީ ރިޕޯނާން ވެސް މި އޮހަމަޔަށް

ިއއްއެ ރައީސް،  ޒަނޭގ  ބޭފ ާގފައި  ނަތްތެރި  އެބަތިބި  އެބަތ ނޭގ.  އެ  ޅ ން  ފަރާތްތައް  މި އެ  ހ މަތ ކ ރެވޭ   ނޭގ. 

؟ ތޯބައިކޮކީ  . އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރ .ސީއަ އްޖޭެގ ރަށްތަކެއްހިރާކީ ދިވެމި ފައިސާއަ ؟ ރައީސްރިތެ ތްޒަިއއް  ބައިތޯކޮ  ފައިސާައކީ

ކ ންފ ންޏެއްރ ރ ކާސަކީ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީއަ  ސަރ ކާސްއީރަރި  ތެތް ިއއްޒަ  ،ެގ  ކ ންފ ންޏަ.  ކަމަކީކ ރ ެގ  ކ ރި   ،ން 
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ފަ ކ ތަރަށްޅ ރާއްޖޭެގ  ދިނީ.  ކ ްއޔަށް  ދިނީމާއްއް  މީ  ޔަށް  ހިފަބަޔަކ   ކ ްއޔަށް  އެ ހ ން  އަިއއްސަ.  ބަޔަކ   ނީ  އް 

ކ ތައް ލިޔެފައި މި އޮންނަނީ  ސާ ޗެފައި؟ ތާކަށްތޯކޮން  މި ދެނީ  ަގއި. އެ ފައިސާތައްގ އަ   އަނެއް ބަޔަކ   ،އި ަގގ  ނ އަ

ކ ންފ ންޏަކަށްސަރ  އެހެންނަމަވެސް،ކާރ ެގ  ކ ންފ ނިން  ސަރ    .  ފަރާޗެކާރ   އަނެްއ  ސޮއިކޮށްެގން  ކ ެގ  ތ ަގއި 

އެހެއިތެރެެގ  .އެމް.އެލް ބީ ކޮންެމވެސް  ޮގސް  ލާފަިއ  މީހެން  ެއކައ ންެގއްން  އިއް   ފޮނ ަވނީ.  ރައީސް ޒަޓަކަށް   ؛ތްތެރި 

ތްތެރި  ޒަަގން ހ ރި ފަރާތްތައް ވެސް ކ ށްވެރިވޭ ިއއްންމް.އެމް.ޭއ ހިއެ ؟ފާހަަގނ ކޮށް އޮތީވެެގންތޯ އޭރ ަގއި ެއކަން  ކީއް 

އެމް.  އިއެމް.އޭ ރައީސް.  ބޮޑަށް  އެންމެ  މީަގއި  ަގވަރ ނަރ   މެނޭޖަހ މާލ ެގ  ބޭންތަކ ެގ  އޮތީ.  ބޮޑ  ރ ވެފައި  އެންމެ  ން 

  ސް  ބޮޑ  އިހ މާލެއް މި އޮތީ. އެ ފަރާތްތައް ވެތައް މީަގިއ އެންމެފަރާތްހިންަގން ތިބި    ބޭންކ  މި އޮތީ.  އްހ މާލެއި

ޝާެގތެރޭމީ ހިަގއި  ދައ ލަތް  މ ޅި  އެބަޖެހޭ.  ކަމެ ކޮށްފައި   މެނިެގންމިލ ވާން  އިއް ވާ  ކަަމކީ.  ތެތް ޒައް  މި  ރައީސް،  ރި 

ހ ރި ފައިސާ. އަނެއްބަިއ    ނޭގ. ބައެއް ފައިސާއަކީ ޗެކ ން ދީފައި އެ  އަދަދާ އެބަ  އި ރާބ ނ ވަނޭގ ލިއެ  އް އެބަތަފައިސާ

ދީފައި  ،ފައިސާައކީ މިކަ  ނަގ ދ ން  ފައިސާ.  ރައްޔިތ   ކަންޔަދިންކ ރަމ   ންހ ރި  އެވެސް  ޤަނންނަށް  މ ޅި  އ މަށް ޭގ. 

 ؛ައޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ؛ތްތެރި ރަީއސްޒަކަމަކީ. ިއއް  ށްފައި އޮތް ކަެމއްއަށް އިޢ ލާންކޮށްެގން ކޮނޭގ. މ ޅި ދ ނިޔެއެ

  ،ދެ މައްސަލައެއް ނޫން  ،ންޕޯޓ ަގއި މި ހިމެނެނީ އެންމެ މައްސަލައެއް ނޫން. މި ރިރަކ ތާއީދ    އަޅ ަގނޑ   ށްމި ރިޕޯޓަ

އެލައެ އްސަމަސަތޭކަ    އެތައް ހިމެނޭއް  މައްސަލަެއއް.    .ަވކިަވކި   ،ބަ  ަވކި  ކަމަކީ  އެހެންވީާމ، ކޮންމެ 

  ށްމިސްރާބަ  ދ ތަކ ެގޢ ންކޮށްފައި ހ ރި ވަަގއި ބަޔާ  19-ޑާ.ޕީެގ އެޖެންދ ތަކާއި އަދި އެމް.ޑީޢ ެގ ވަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

 އިހިނާގފަ  އިއ ލަތ ގަ ދަ  ހި، ދިވެއި މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭަގ  ،ފާތަކީއެއްކަމެއް ވެސް ސިއްރ ކޮށްފަެއއް ނެތް. ތަ  މި ދަނީ.

ސިއްހ ރި   ކަންކަން  މި  ދައްކާކަން.  ެވސް  ވާހަކަ  ސިއްރ ރ ވައްކަންތަކ ެގ  ނަމަނ ކ ރާކަން.  ހި  ،ނ ކ ރާ  މެނޭ މީަގިއ 

މިވެނި ވަރެއް ނެީގ ތިމަން   ،ނެީގމޭ  ފަރާތްތަކަށް އަދަބ  ލިބޭނެ. އިންސާފ ެގ ކ ރިމައްޗަށް ވެސް ެގންދާނެ. ތިމަންނަ

ގަ ަގންނަންށޭ  ޑޮލަރ  ޑޮލަރ   މީހާއަށް  ން.  ނެިގ  އިްއޒަތްނަން  ޑޮލަރަތެއެނޭގނެ  ރައީސް.  ތައް  ސެކްޝަންޓްރާން  ށްރި 

އެބަ ާވހައިން  އެމް.އެމް.އޭ  ،ހ ރި  ހަދާފައި  ރަނަގޅ   ދ ވައެމް.އެމް.އޭ   ކަ.އެއީ  އެ  ކަންތައް  އިން  އެ  ސްކޮޅ ަގއި 

  އެީއ ކޮން   ،ރ  އެނޭގނެއި، ެއ ތަޙ ޤީޤ  ނިމޭނަމަވެސް. ެއހެންރީކަހަލަ ކަންތައް ހިނާގފައި ހ ދޫކޮށްލާފައި އޮތީމާ، އެ  

  ގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި އިންވެސްޓަރ ން  ބައެއްކަން  ކޮންއިސާ ބޭނ ންކ ރީ.  ފަ  ކޮންބައެއްކަން.  ަގތީ  ބައެއްކަން ޑޮލަރ 

އިްއޒަތްތެރި  ކާލީ.  މިީއ  އަޅ ަގ ؛ރައީސް  ލާރިތައް  ހ ރީ  ނޑ   އެ  ޔާމީން  ބޮޑ  އި  އަ   ހިރާއްޖެއަށްދިވެހެއްކެއް. 

  ށްއަޅ ަގނޑަ ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅ ަގނޑ  ހެކިދޭނަން. ؛ސްޓަރެްއެގ ލާރި ނަަގިއެގން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އންވެ

ފަހަރ  ބ ނޭ އްޖޭެގ ރަށެކޭ ބ ނީމާ ބަެއއް  ، ދިވެހިރާ ނޭގ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އިންެވސްޓަރ ންވަރަށް ރަނަގޅަށް އެ

ދިވެ ހީވަނީ  ަވއްކަން ތިމަންނަމެންނަށް  ދާންޖެހިރާއްޖެއަށް  ދިނީމާ  ހެންހޭކ ރަން  ފައިސާ  ތި  ިއއްޒަތްތެރި    މިހާރ . 

ެގންގޮ ޗެކ   ،ރައީސް އަޑަސް  ލާފައިއިވިދަ  ކ ރީމާހަވާލ   ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީއާ  އްސަ  އެބަ  އިެއއްލަ  ،އި ޅަބިނަށް  ލާފައި 
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ދިވެހި ފައިސާތ ރިޝްވަލަތަށް  ދައ   ހ އްޓޭ.  ހިފައި  ދެ  ޗެކ   ގެ ނ ދޭންެވެގން  ޑޮލަރ   ިގނަ  ސް  ޮގެގންމިލިއަނަށްވ ރެ 

  މާ. ފިނިފެންމާ ެގން މި އ ޅެނީ ބޮމެއް ގޮވީއަރައިލީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ފަޅާ  ޑަސްބިނަށްލާފައި  އިދިނީމާ، އެ ވީދަ

ން . އެހިސާބ މަޖެހ ނީ  ދީބާއަ  އީއަ  އަނެއްކާވެސް އެހެން ވާހަކަެއއްސާބ ން  އެހިދެން    ،ންޮގްއވި ހިސާބ ބޮން  ލޯންޗ ަގއި

ޯގސްވީ.   އޭނަ މީހާ  ެވސް  ހ ރި  ޯގވެ  ދެން  ދެސް  ޮގވަމ ން  ޔަމ ންކިން  ސްީވ.  އަނެކަކަށް  ޮގސް  ެއކަކ   ޮގވަމ ން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ފައިސާ ނެިގ ފަރާތަކީ އެއީ  ؛ތައް ނެިގ ފަރާތްފައިސާ  ޒަތްތެރި ރައީސް. މިިއއް   އި މި އޮތީފަޅާއަރާފަ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރި އޭރ   ހޮވި، އްޔާައކަރައްޔިތ ން  ކަމެ  ށް  ފަރާތް  އްަގއިހ ރިހާ  ޔާމީން    .ޒިންމާވާންޖެހޭ  ރައީސް  އެއީ 

އޭނައާޢަބްދ ލްޤައް މި  ޔޫމް.  ރައްޔިތ ން  ކ ންފ ނިތައް   .ހަވާލ ކ ރީ  ހިންަގންދިވެހިރާއްޖެ    ދިެވހި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މ އަްއސަ  .ހަވާލ ކ ރީ ހިދައ ލަތ ެގ  ޖ މް  .ކ ރީހަވާލ   ންންަގސާތައް  ރާއްޖޭެގ  ހިންމ ޅި  ވެރިކަން  ހަވާލ ކ ރީ  ހޫރީ  ަގން 

ޔާ ޢަބްރައީސް  އޭނަ  ޤައްޔޫމާލްދ މީން  ެގން އަނިޔާވެރިެވެގން  ނަށްހ ން މީ.  ޖަލަށް   ސްޮގ،  އެންމެން  ލާފައި،   ހ ރިހާ 

ފައި ހޯދި  ކޮންތާކ ން  ނަާގފައި،  ަވަގށް  ފައިސާެއއް  ހ ރިހާ  ހ ރި  އޭނަ  މިހާރ     ތޯކ ން ސާއަދައ ލަތ ަގއި  ހ ރީ  އެ 

ލިބޭނެ ެވސް ކާމިނީެގއަކ ން ނ   ގައިމ ހަމަ ؟ހ ރީ ކޮންތާކ ންތޯ  އަޅަިއެގން އެއޭނަ ެގ ؟ތްތެރި ރަީއސްޒައަޅަިއެގން ިއއްެގ

އިްއޒަތްތެރި   ހަދާ ެގެއއް ެއއީވަދެ   ފެށެގންއްސ ރެ  ން. ކ ޑައިރ  ސާއެްއ އޭނައަކަށެއް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ދަންނައެ ފައި

މީހ ންޢާ  ރައީސް. ދަންނަ  އިލާ  ފައިސާކޮންތާކ ން  ން.ެވސް  ެއ  ހޯދަނީތޯ  ދިވެ  ؟  އެނޭގނެ މ ޅި  ރައްޔިތ ންނަށް   ހި 

ރައީސް  .އެކަން އަޅ ަގނޑ މެން ؛އިްއޒަތްތެރި  ކޮށްފައި  ކަންތައްތައް  ބޮޑެތި  ހަމަ ގ ޅި   އެކަމާ  ހަމަ  މިވަރ ެގ  ެގން 

އޮންނާނީއަވަޅ  ފިޔަ ެއއީއަންާގފަ  ޅަން  ނ ޙަ.  މ އްސަނދިކަ  އަޅ ަގނޑ މެއްޤ   އެންނަން.  ރީ  ރިކަވަ  އެސެޓް  ،ންެގވިށް 

 ... ރ  އެނެގންޖެހޭކ ރާއިކޮމިޝަނ ން މިކަން 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މެތެރިތްދަްއކަވަން އެދިވަޑައިެގންފައިވާ އިްއޒަ. ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި   ،ންބަރ ންެގ ތެރެއިން 

ތި ތަޅ މ ަގއި  އެދިަވޑަވަގ ތ   ފ ރ ޞަތަކަށް  ދެވަނަ  ހެންވޭރ   ންފައި ިއެގއްބެވީ  އެއީ  މެންބަރ ން.  ިއްއޒަތްތެރި  ދެ  ވާ 

މެންބަރާއި    ދެކ ނ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ  އިއްޒަތްތެރި  .  ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ  މެންބަރ ރި  އިއްޒަތްތެކާށިދޫ 

މެންބަރ  ރި  ތެތްރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަމިނެޓ . ހެންވޭ  3 ލިބިވަޑައިަގންނަވާނީ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތ  ވީމާ  ،މެންބަރ ން

 .ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ޞަތ  ދޫކޮށްލައްަވއިފި. ފ ރ 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ
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ައޑ އަހައިފީ މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ  މިމ   ޝ ކރިއްޔާ  ދެއްކެވި  ބޮމެތައްމަޖިލީހ ަގއި  ްއ . 

ންމެ ރަށް. ކޮބާބަލާ ަމްއސަލައެއް. މި މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ ވަރަށް  ލީމާއިލީހ ެގ ރައީސް ޮގްއވަލަިއެގން މި މަޖިވާޮގއް 

ޮގއްވާލަިއެގން ނޫން މަްއސަލައެްއ ބަލަން . މި ފަހަރ  ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި  ޖެހެނީކީފަހަރަކ  މި މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް 

ން  ނ ވެ ބޮ  އްިގނައިރެ  މާ  ތާވިދާޅ ވި  ؛ނަިގ  ތާ މާ ބ ނިކަ  ވާހަ  ލާ ބަިވދާޅ ވެ، މި މައްސަލަ  މިކަމ ަގއި ެއްއޗެއް  ރައީސް

ަގއި އ މ ެގ ކަށީމ ޅި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާއި ޤައެއް ިމއީ.  ށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަވީމާ، އެހާ ބާރަން. އެހެފިޮގްއވާލައި

މަ ޅައަންވޭ މި  މަްއސަލައެއް  ބަލަންޖެހޭ  މި  މ ން  އެއްސަލަައކީ.  މައްސަލަތަކާމައްސަލަާއއި  އަބަދ ވެސް  ؛ހެން 

އަރަ  އާޤާނޫނ އަސާސީ އެހެ  އިއެްއޮގތަކަށް  މައްސަލަ ހަމަކ ރަންޖެހޭނެ.  ބަލަންޖެހޭ  މައްސަލައިަގއި  މި  ންނަމަވެސް، 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްބަލަންޖެ ރާއްޖޭެގ  އަދި  މިހޭނެ.  ބެލ މ ގަ   ޔާ  ޖެހިވަޑައެ   އިމައްސަލަ  އްނ ަގންނަވާނެ.  ފަހަތަކަށް 

މަ މި  ބައްލަވާބައްލަވާނެ  މައްސަލަ  މި  ވަޑަިއަގ  ވަޢ ދާ  ނެކަމ ެގއްސަލަ.  އެ އެްއކޮށް  ކިެއްއތޯތީ.   އީ 

މީހާ  އްޔާއާ ސ ލްޖ މްހޫރިރައީ ހ ރި  މީވިޔަސް   ޖެހިެގން  ބޮޑ   ހ ރި  އޮފީހ ަގިއ  ރައީސް  ވިޔަސް  ،  ކަމަށް  ހާ 

ރަށް މިކަމ ަގއި. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހ ރީ ތައްޔާ  ޔާފިޔަވަޅ ައޅ އްވާނެ. ރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްމްހޫރިއްޔާ  ލްޖ ރައީސ 

ރައީސް    ،ހ ަގއި ދަންނަވާށޭލީމި މަޖި   ކްރިސްޓިއަން ވޮންސްޓަކަން ވިދާޅ ވި ައޅ ަގނޑ  ާގތ ގައި  ،ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވޭ

ނަޝީދ    ޖަރ މަނ   ެގންެގންޮގސްމ ޙައްމަދ   މި  ެގތިމަންނާއާއި  ޖަރ ޚިދ މަތް  ފްރެންޑ ންނޭ    ރާސަރ ކާމަނ   ކ ރަނީ. 

ހިނ ކްރިސްޓިއަން  ބެހިެގން  އަޅ ަގނޑ   ނޫނޭ.  ކަމެއް  މަރ ާގ  ތަޮވންޑްސްޓަކަންއަށް  މ ބާރަކ ބާދީ ހ ނިޙަބާާއިއ  ޔާއާއި 

ހައިސިްއޔަތ ންނާިއ    ،ދަންނަވަން މެންބަރ ެގ  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  އަދި  ހައިސިއްޔަތ ން.  މެންބަރެއްެގ  މަޖިލީހ ެގ  މި 

ށް،  ވާ ލޯބި ފާހަަގކޮކެ ޖަރ މަނ  މީހ ންދެ  ްއެގ ހައިސިއްޔަތ ންނާިއ އަދި މި ޤައ މ ޓެއްސެއް ރަ އަދި  ލީޑަރ ،  ޑީ.އާރ .ޕީެގ  

އި އަދި  ކަކަތަށް ޓަ ލާޞްތެރި މަސައްކޮށްދެއްިވ އިޚ ކަށް  ޔަހ ެގ ރަީއސަށް މި ދިމާވި ކަމ ަގއި ކ ްއލިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

ބަލަހައްހާމި ބެލެހެއްޓ މަެގންމ ންޓަރ ވެސް  ޓަ  ،އިށާދާ  ކްރިސްއެކަމަށް  ޖަރ ޑްސްޓަކަންއަށްން ވޮ  ޓިއަންކައި  މަން ، 

ޔާއާއި  ޙަބާއާއި ތަހ ނިށް ެވސް މަރ ެގ ފްރެންޑ ންނަފ ޅާދި ެއ ބޭތަހ ނިޔާ ދަންނަވަން. އަ، ޝ ކ ރ  ޕާލިމެންޓް މެންބަރަށް

. ތެދ  ވާހަކަެއއް. ކ ރޭ ިމ ޤައ މ ގައިއްކަންއަބަދ ވެސް ވަ   ، މައަކީހިތާ ؛ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކ ބާދީމ ބާރަ

ަވގ ން އަބަދަކ   ހިފޭފޭނެތާ.  ނ ހި  އެކަމަކ   ވަ ދ ވަހެއް    ވަގ ން  ިމއަދ   ަމއްޗަށް  ޮއވޭތާ.  ވަގ ންެގ  ހިފ ނީމާ  ގ ން 

ފިޔަވަޅ  އަޅާ ވެސް ންޖެހޭ  އަ    ބެލ މަށްވ ރެ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ  ކަ މާނާތްތެރިސީދާ  ކަމަށް  ނެތް  މެއް 

ރިޕޯޓ ގަ ކ ބޫލ ަގ ހ ރި ރަނީ.  ކޮށްެގން ؛އި  ކަމެއް  ެއއްެވސް  ހަނދ މަފ ޅ އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރިހާ   !އްޓަވަްއޗޭބަހަނ ވާނެ. 

މެންބަރ ންނޭ މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔި  !ރައްޔިތ ންެގ  އިމޯޝަން  !ތ ންނޭރާއްޖޭެގ  ކަންތައްއަޅ ަގނޑ މެން    ތައް ަގއި 

ރަީއސ ލްޖ މް  ކޮށްެގންނ ވާނެ.  ދަރާއްޖޭެގ  ވަރަށް  ަވގ ތ   މި  ހ ންނަ   ތިހޫރިއްޔާ  ޚަޒާނާއިން  ވާހާލ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ނީ. 

ވަ  ހ ރި،  ފައިނަާގފައި  ހ ރި  ނަާގފައި  ކ ންފ ނިަގށް  ބޮޑެތި  ރިޓަސާ  މިހާރ   ދައ ލަތ ެގ ކ ރާށޭ.  ރންތަކ ން 
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ޮގވާލަނީއަސްކަ މި  ާގތ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ  ެއއީ    ،އޭ ރިއްޔާއާއި  އަތ ލާށޭ.  ފައިސާ  އެ  ރަށެއް  ؟ކިެއއްތޯޮގސް  ކޮންމެ 

ހަވާލ ވިޔަސް  ޮއތަސް  އޮޕަރޭޝަންަގއި  ޚަޒާނާ،  ވަކ ރާށޭ  މި  ބަޖެޓ ގައިއަށް.  ރާއްޖޭެގ  ފައިސާެއއް.    ގ ތ   ނެތޭ 

ޔޫސަ ރިޒާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަވގ ބަލް  މި  ދެ  ތ ވްަގއި  ކޮއްތ މަސް  ނެތޭ  އެހެންވެއްޖެ  ދ ވަހ ެގ  ވެސް.  ވަންޏާ   ،ކަމަށް 

މާ، މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީ. އެހެންވީ  ންނޭކޮދަތިތެރޭަގއި ވަރަށް    ެގެގ ޕެންޑަމިކް ސިޓ ޭއޝަނ19ް-ކޮވިޑ  

ދ ވަ  މާ  ،ކަށްބަލާ ބަލާކަށް  ކަށް  ހަ ިގނަ  މައްސަލަ  ނޯންނާނޭމި  ވެސް  ަވގ ޖާަގއެްއ  ދިވެހި.  ަވގ ތަށް  އްޖޭެގ  ރާ ތ ން 

ަވަގއަސްކަރި  ،ސިފައިންފ ލ ހ ންނާއި   ށް ނަާގފަިއ  ަގ ވަ ންކޮށްެގންށް ނަާގފައި ހ ރި، އަދީބ  ބޭނ އްޔާ ބޭނ ންކޮށްެގން 

މ ދާ ހ ރިހާ  ޚަޒާނާ ދިވެހިރާ  ހ ރި  ލާން  މިހާރ ންމަ  ހަ  އަށްއްޖޭެގ  އަސްކަރިއްޔާއަށާިއ    ،މިހާރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ފ ލ ހ ންނަށާއިދިވެ އަދި  ސިފައިންނަށާއި  ރައީ  ،ހިރާއްޖޭެގ  މަޖިލީހަށާއި    ،ލްޖ މްހޫރިްއޔާއަށާއިސ ރާއްޖޭެގ  މި 

ކޮމިޓީތަކ   ،ށާއިތަކަެގނޑިޔާރ ފަ ވެރިންނަށާއިހ ރިހާ  ފަރާތްތަކ ަގެއންމެހައި  ،ެގ  އެ  ރަސްމީކޮށޭ  އި  މިމި    ތި ދަ  ދެނީ 

ބަލަިއަގނެވޭނެ  އެީއކީ  .  ވެއްޖޭދި މީހ ން މ އްސަނ. ބަޔަކ ްއޖޭވެނިކަމެތި .  ހި ރައްޔިތ ން ފަީގރ ވެއްޖޭވަޅ ަގއި ދިވެދަނޑި

ވެސް އަތ ލާށޭ  ހަތ ން ދ ވެ  ފަ  !ވާށޭބަހައްޓަދ މަފ ޅ ހަނ!   ރައްޔިތ ންނޭ ތިދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއންމެހައި ލޮބ ވެނޭ.  ކަމެއް ނޫ

  ..މ ދާ.

 

 ފަހ ( )ވަގ ތ ކޮޅަކަށް

 

 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 10

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އި  ނ ންކޮށްެގން ކޮރަޕްޝަނާބޭ  (ރް.ސީއެމް.ޕީ.އާއެމް.)  ޝަންޝަންސް ކޯޕަރޭ ކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭމާ  މޯލްޑިވްސް

ކަމަށް   ލިބިފައިވާ  ލީ މަންފާމައްސަލައިެގ ތެރެއިން މާ ތްތައް ނ ަވތަ އެފަރާ  ރެވޭކަމަށް ތ ހ މަތ ކ   ފައިވާ ތް ހިންާގނާޔާޚި

ތެރޭތްތަކ ފަރާ  ވޭތ ހ މަތ ކ ރެ ސަލާަގެގ  ދާ  ،ަގާއއިކ ޚިދ މަތްތަ މަތީއި  މިނިވަން   ،އިަގއާ އިރާޝަރ ޢީ 

ޮގތ ގަ މިނިސްޓަރ   ،އި މަޖިލީހ ގައާ ރަްއޔިތ ންެގ  ،އާއި ތަކ ގަ މ އައްސަސާ މިސްޓޭ   ،އާއި ންެގ  ޮގތ ަގޓް    އި ނިސްޓަރ ންެގ 

ންކޮށް، ބަޔާ ކަމަށް ތައް ހިމެނޭތްރާފަ މ ން ެގންދާރ ވެސް މަސައްކަތްކ ރައި މިހާތްތަކާފަރާ  މަސަްއކަތްކޮށްފަިއވާ ކ ރީަގއި

ފަރާ ޖިނާއެފަދަ  ޮގސްފަިއވާތަޙ   އީތްތަކ ެގ  ތަޙ ބާ ހިސާ  ޤީޤ   އެ  އެކަށީެގންވާ އި،  ކ ރިއަށްޮގތަ ޤީޤ ތައް    ނ ދާ ށް 

 ފަިއވާ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވާ ްއޒަތްތެރިއިެގ  އިރާރ  ހ ޅަނގ  ދާ ހެންވޭ  ،ފ ކ ރ މަށް އެދި އް ސާސަބަބ ތަ

ކޮމިޓީއާ ޖ ޑީ  ކޮށް،ރާސާދި  ސަލަމައް ސަލާޝިއަރީ  ދިރާ  ބެހޭ   ޚިދ މަތްތަކާ މަތީއި  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް  ކޮށް ސާކޮމިޓީެގ 
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ފެނިވަޑައި  މެދ    ހ ން ފާސްކ ރ މާމަޖިލީ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ނިންމި ަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެއްވ ން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން 

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

    މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ެގ އިރާ ރ  ހ ޅަނގ  ދާހެންވޭ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 46    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 45    ށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ކަމަފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    45     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 45؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 46؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންވޯޓ ދެ

 ފާސްވެއްޖެ. . 23؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 45؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

 .ޖަހާއިރ  9ހެނދ ނ   ެގވަހ ދ  ހޯމަވާ   2021 މޭ 24 ،ލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީދެން މަޖި
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 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
 

____________ 




