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 ( ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއީސްރަ މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ( 5ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ) އްވިދައުރުން ބޭރުގައި ބޭ  ވަނަ އަހަރު 2021

 ދުވަސް( ުބރާސްފަތި) 2021  ޑިސެންަބރު 16

 

 ދުޢާ .  1

 

  :ންވާހަކަދެއްކެވު ރިޔާސަތުން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސް   .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށުނީ

 

 ވުން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  3ޗުއްޓީަގިއ    .ބަރުންތެރި މެންިއއްޒަތް  42  ތިއްބެވީ  ވަޑައިެގންހާޒިރުވެ   ށްސާއަޖަލްމި ވަުގތު  

ވަނަ    12ވަނަ އަހަރުެގ ޖުމާދަލްއޫލާ މަހުން    1443ބުރާސްފަތި ދުަވސް.    ވީ   2021ބަރު  ސެންޑި  16އެބަވޭ. ިމއަދަކީ  

ވަނަ    5ރުން ބޭރުަގިއ ބާްއވާ  ނދެ މި ތިބީ ދައުށީވަނަ ދުަވސް. ައޅުަގނޑުމެން އި  7ދުވަސް. މިީއ މުލަ ނަކަތުން  

 ޚާއްޞަ ޖަލްސާަގއި.  

 

 ން ރު ކުން ޢުލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހު ވަ ދު  .3

 

 ން:ވުކެ އް ދެކަހަވާ ސަތުންޔާރި

    {5/ ޚޞ/2021/ޖއ  އަކީއެޖެންޑާ މިއަދުެގ }

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން .  4
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 ން:ވުކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެދި މަޖިލީހުެގ   ބޭރު   ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައުރު  31މި ޖަލްސާ މި ބޭއްވެނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  

އެދިވަޑަިއެގންފައި މަތީ  ޮގތުެގ  ވާަގާވއިދުަގއި  މެންބަރުން  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަމުން.  ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި  ،ވަނީ  ން 

މެ ވަކިކުރުމާކޮމިޝަންެގ  ަގވާއިދުެގ    ުގޅޭ  ންބަރުން  މަޖިލީހެުގ  އިޖުރާ  210ޮގތުން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ތު  ވަނަ 

ޖަލްސާއެއް  ކުރިއަށް ބޭރުަގއި  ދައުރުން  ޓަކަިއ  ބޭނުންވާތީ  ެގންދިއުމަށް  ބޭއްވުމަށް  ޖަލްސާތަކެއް  ެއ    ،ނުވަތަ 

މި އެދިފައި  އިދާރާަގއި  މަޖިލީހުެގ  މެންބަރުން  އިޝާރާތްކުރައްވާ   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރުން  ބޭއްވުމަށް.  ޖަލްސާ    ވަނީ 

ނަމަ ކަންތައް    ންވެއްޖެމުން ވަކިކުރާޤާމުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާެއއްެގ މެންބަރުން މަ  ،ވަނީ  ވަނަ މާއްދާަގއި މި  210

އިޖުރާ ބަޔާންކުރަނީ ހިންާގންޖެހޭނެ  ޭއަގއި  އެދެނީ ،  ތު.  ކުރުމަށް  އެކަން  އެކަން ކޮމިޓީއަ   ،ނަމަ  ކޮމިޓީއަކުން  ކުން 

ފޮނުވަ އެކަން  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ިއއްަވއި   ،އި ފާސްކޮށް  މަްއސަލަ  އެ  ތަޅުމުަގއި  ނެތި  ،މި  ެއ    ބަހުސްކުރުމެއް 

ކޮމިޓީމައް ދިރާސާކުރުމަށް  ކޮމިޓީެގ   އަށްސަލަ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީން  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުަގއި  މައްސަލަ  ފޮނުވުން. 

  ،އެއަށްފަހުަގިއ މެންބަރުންނަށް ތިން ދުވަހުެގ މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހުަގއި ތަޅުމަށް އެ ރިޕޯޓު ެގނެސްރިޕޯޓު ފޮނުވުން.  

ރިޕޯޓާ ކުރުމަށްފަހުަގިއ  ރިޕޯޓަށް  ބަހުސެްއ  ަގޑިއިރުެގ  ކޮމިޓީެގ    ުގޅޭ  ދެ  އެހުން.  ވޯޓަށް  ނިންމުމަށް  ޮގތެްއ  ޮގތުން 

ކުރެވޭ ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތުއެރުވުން.  އޮތް، ަވކި  މަސައްކަތް ެގންދާއިރުަގއި ކޮމިޓީެގ އިޚްތިޔާރު އެބަ

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ެވސް ނުވަތަ ލިޔުމުން   އޮތް  އެބަ   ކޮމިޓީއަށް އެ ފުރުޞަތު އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެވެން

އައިޓަމު   އެޖެންޑާ  ވެސް.  ކޮމިޝަންެގ  -އެންޓި -5.1 ؛5ޖަވާބުދާރީވުމަށް  މަ  4ކޮރަޕްޝަން  މުން  ޤާމެންބަރުން 

ެގންދި ކުރިައށް  މައްސަލަ  ބޭނުންޔުވަކިކުރުުމެގ  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  ކުރީަގއި  މި  ؛މުެގ  ހިނަގމުން  ދާ    މިހާރު 

ޙުސައިން  19 މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކޮމަންޑޫ  ހުންނެވި  ޮގތުަގއި  މެންބަރެއްެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ވަނަ 

  28މުެގ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފަ. އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން ވަޙީދު  ަގއި ވަނީ ދެމިއޮތު  2021ރު  ޑިސެންބަ  14ވަޙީދު  

ެގ ނިޔަލަށް  2021ޑިސެންބަރު    14އިން ފެށިެގން    2019  މޭ  28އަދި    ،އަށް  2014  މޭ  27ން ފެށިެގން  އި  2009  މޭ

އަލް ކުރަްއވާފަިއވޭ.  މެންބަރުކަން  މަޖިލީހުެގ  ސުވަރު ރައްޔިތުންެގ  ވަޙީދަށް  ޙުސައިން  ނިޢުމަތް މަރްޙޫމް  ދާއިމީ  ޭގެގ 

ދުޢާ އެދި  ދަންނަވަން.   މިންވަރުކޮށްދެްއވުމަށް  ދުޢާ  އެދި  ދެްއވުަމށް  ކެތްތެރިކަން  ޢާިއލާއަށް  އަދި  ދަންނަވަން. 

ވަޙީދު ޙުސައިން  އި   ެގއަލްމަރްޙޫމް  ފާހަަގކުރުމަށް  ސުކޫތެްއ  މަޖިލީހުަގއި  ރައްޔިތުންެގ  އްޒަތްތެރި ހަނދާނުަގއި 

ދަންނަވަން. މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ތެދުވެވަޑަިއަގތުމަށް  ވަުގތުކޮޅު(   މެންބަރުން  )ސުކޫތުެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 5
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 ން:ވުކެ އް ދެކަހަވާ ސަތުންޔާރި

 .  5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ    210  މުން ވަކިކުރުކުެގ މައްސަލަ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގޤާމެންބަރުން މަ  4ކޮމިޝަނުެގ  ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި  -5.1

ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީން ފޮނުވާފަިއާވ  ން މަޖިލީހުަގއި އިޢުލާންމަތީ  ޮގތުެގ  ވާމާއްދާެގ )ށ( ަގއި

އަމީން ައޅުަގނޑު  އެދޭނަންޢާ  މައްސަލަ.  އަރިހުން  ފޮނުްއވަވާފައިާވ    ،ންމު  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  މުއައްސަސާ  މިނިވަން 

ންމު ސިޓީ އެްއެވވުމުެގ  ޢާ  އަމީން  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ންމު.ޢާ  އްަވއިދެްއވުމަށް. އަމީންސިޓީ މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުަގއި އި 

 ؛ޑިސެންބަރު  16ންމަށް ލިބިވަޑައިެގންފައި ެއބަވޭ. ެއއީ  ޢާ  ެގ އޮފީހުެގ ސިޓީއެއް އަމީންކުރީަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މި މީަގިއ  ސިޓީެއްއ.  ހެނދުނުެގ  ނަންބަރު    ،ވަނީ   މިއަދުެގ  ކޮމިޝަންެގ  -އެންޓި)   2008/13ާގނޫނު  ކޮރަޕްޝަން 

ދަފުތަރު ނަންބަރު  މަތީ  ޮގތުެގ  ވާެގ ދެވަނަ ނަންބަރުަގއި ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  10ެގ  (ާގނޫނު އަލްފާޟިލް 3654ން   ،

 ؛ިމކަން އެ އޮފީހަށް  ،ފާ ހުށަހަޅުއްަވއިއުއިބްރާހީމް ޝަކީލް މިއަދުން ފެށިެގން އެ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުކަމުން އިސްތި

ުގޅޭ    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުެގ މަޖިލީހުެގ ކަންކަމާ  ، ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހަށް ލިޔުމަކުން އަންަގވާފަިއވާތީސުރައީ

 މުން ވަކިކުރުމަށް ޤާސިޓީން ވިދާޅުވެފައި އެބަޭވ. އެހެންވީާމ، މިހާރު މަ  ންމަށްޢާ  އަމީން  ،ވަޒީރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒް 

މަތި    ،ނަށްންއަޅުަގނޑުމެ ތިޤާބޭފުޅުން  ޖެހިަވޑަިއެގންފައި  ެގންދެވުމަށް  ަމސައްކަތް  ވަކިކުރުމުެގ  ތިން   މުން  ވަނީ 

 ންމު. ޢާ  މެންބަރުންެގ މައްޗަށް. އަމީން

 

 : ވުންއިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓިސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.    ވެދުން  ،ހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީ

މައްސަލަތަކާއި  ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިާވ  ތަޙުޤީޤު  ،ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނުން  މައްސަލަތަކާއިއެ  ކޮމިޝަނަށް އެ    ، ކުރަމުންދާ 

އެްއޮގތަކަށް  ތަޙުޤީޤު  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުެގ  މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ  ނުހިނާގ  މިންވަރަށް   ،ވެސް  އެކަށީެގންވާ 

ހިނަގމުން ދެނެަގނެތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތައް  ހިނަގމުން  ،ނުދާ  ބާރުމިނެއްަގއި  އެކަށީެގންވާ  ތަޙުޤީޤު  ނުދާ ކޮމިޝަނުެގ 

ޮގތްތަކާއި  ،ސަބަބާއި ހަލުވިކުރެވިދާނެ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން  ހަރުދަނާކަން    ،އެ  ަމސައްކަތްތަކުެގ 

ހިމެނޭ ޮގތްތަްއ  ޕަރފޯމަން  އިތުރުކުރެވިދާނެ  ކޮމިޝަނުެގ  މަޖިލީހުެގ  ޮގތުން  ރަްއޔިތުންެގ  ހައްދަަވއި  އޮޑިޓެއް  ސް 

ޮއފީހުން ތައްޔާރު ޖެނެރަލްެގ  އެދުމުން އޮޑިޓަރ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް   9ކުރަްއަވއި  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީއަށް 

 ކަންތައްތައް ވަނަ ދުަވހު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަންނަންނިވި  2021ޑިސެންބަރު  

ތެރެއިން މިހާތަނަށް %  -1މި ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެެވއެވެ.     61ކޮރަޕްޝަންެގ ކުށް އެކުލެވިެގންނުވާ މައްސަލަތަކުެގ 
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ނިމިފައިވާއިރު  %ޕްރޮސި،  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވަނީ  ދަޢުވާކުރުމަށް  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ    ، މައްސަލަކަމާއި  1ކިއުޓަރ 

އެސެސްމަ ޕްރިލިމިނަރީ  ހުރުމުން  ންޓުެގއެއީ  މައްސަލައެއް  ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ    މަރުޙަލާަގއި  ނުވަތަ  މަރުޙަލާަގއި ކަމަށް 

އިންވެސްޓިޭގޓަރުންެގ ކެޕޭސިޓީެގ ަމއްސަލަ    ، ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއވާތީ  މައްސަލަެއއް ހުރުމުން

ފާހަަގކުރެވޭކަން.   ކޮމިޓީއަށް  ހުށަހެޅޭ  -2ހުރިކަން  މެނޭޖުމަންޓު  ކޮމިޝަނަށް  ކޭސް  މައްސަލަތަކުެގ   މު ޓަސްސި 

އިންތިޒާުމ    ތަފާސްހިސާބާ  ،ހަމަނުވުމާއިއަދާ ތައްޔާރުކުރެވޭނެ  ސިސްޓަމުން  މެނޭޖުމަންޓު  ކޭސް  ރިޕޯޓުތަްއ  ުގޅޭ 

ސް އޮޑިޓް  ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ޕަރފޯމަން  ން ތައްޔާރުކޮށް ހުއޮޑިޓް އޮފީ  ،ނުވުމުެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތުންހަމަޖެހިފައި

އެންޓި ހޯ-ހެދުމަށް  ކޮމިޝަނުން  ކޭސްތަކާކޮރަޕްޝަން  ތަފާސް  ދާފައިވާ  ވެސް ުގޅޭ  މަޢުލޫމާތު  ބައެއް  ހިސާބާިއ 

ރިޕޯޓު  ކަމަށް  ފުރިހަމަނުވާ ތެރެއިން    -3.  ފާހަަގކުރެވޭކަން  ންއޮޑިޓް  މައްސަލަތަކުެގ  ހުށަހެޅިފައިވާ    31ކޮމިޝަނަށް 

ކޮމިޝަންަގިއ    ،މައްސަލަތަކުެގ މުއްދަތު ނުވަތަ އޭޖު އެނަލިސިސްައށް ބަލާއިރު  ހުރި  ެގ ނިޔަލަށް ނުނިމ2020ިޖުލައި  

ފާއިތުެވެގން އަހަރުތަކެއް  ނުނިމިިގނަ  މައްސަލަތަްއ  ފާހަަގކުރެވުނުކަން.    ޮގސްފަިއވާ  ކޮމިޓީައށް    -4ހުރިކަން 

އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ިގނަ   ނެރަލްޖެކިއުޓަރ  ވާކުރުމަށް ޕްރޮސިދަޢު  ،ތަކުެގ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާ ނިމުނު ނަމަވެސްލަމައްސަ

ހޭދަވާކަން.   ކަމާ  ރިސްކު  -5ދުވަސްތަކެއް  ރިޕޯޓު  ހުށަހަޅާފައިާވއިރު  8ބެހޭ    އެސެސްމަންޓް    ،މުއައްސަސާއަކަށް 

ެއކުލަވަ  ޕްލޭނެްއ  އެކްޝަން  މުައއްސަސާއަކުން  ކޮމިޝަނާއިއެްއވެސް  ދެ    ،ނުވާކަާމއިހިއްސާކޮށްފައި  ލައި 

ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތް  މުއައްސަސާއަކުން  އެއްެވސް  ފިޔަަވިއ  ރިޕޯޓު   މުއައްސަސާއަކުން  ސްޓޭޓަސް  ޮގތުެގ 

ކޮމިޝަންެގ މަސައްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް    -6ނުވާކަން.  މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާފައި  ނަމަވެސް ެއ ފަރާތްތަކާ  ނުވިހުށަހަޅާފައި

ކޮމި މުއަްއސަސާތަކުެގ  މިނިވަން  ފާލަސްކަމަށް  ކޮމިޓީއަށް  ތަކުރާރުކޮށް  ކޮމިޓީއަށް  ހަަގކުރެވޭތީ  މެންބަރުން  ޝަންެގ 

ނަމަވެސް ސުވާލުކުރެވުނު  ކުރިައށްެގންޮގސްފައި  ،ހާޒިރުކޮށް  މަސައްކަތް  ހަލުިވމިނެއްަގއި    -7ނުާވކަން.  ެއކަށީެގންވާ 

ލަސްވާތީ ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައިެގ  ޚިޔާނާތުެގ  ތަޙުޤީޤުތައް    އެކަމާތަކުރާރުކޮށް    ،އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ  ސުވާލުކޮށް 

ސުާވލުކޮށް ކޮބައިތޯ  ކަންތައްތަކަކީ  ކުރެވޭނެ  ކޮމިޓީން    ،އަވަސްކުރުމަށް  ފަހިކޮށްދިނުމަށް  ކަންތައްތައް  އެ 

އަދަދަކަށް  ވަކި  ދަޢުވާކުރުމަށް  ވެސް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ހާޒިރުކުރެޭވ  ކޮމިޓީއަށް  ވީނަމަެވސް  މަސއްކަތްކޮށްފައި 

ވަ މުއްމައްސަލަތަކެއް  ޕްރޮސި ދަކި  ތެރޭަގއި  ފޮނުވާނެތެްއެގ  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ  ބުނެފައި    ކިއުޓަރ  ކޮމިޓީަގއި  ކަމަށް 

ދައުލަތައް    ،ކޮރަޕްޝަންެގ ބޮޑެތި ަމއްސަތަްއ ކޮމިޝަންަގއި ފުނިޖެހި  -8ނުވާކަން.  ވީނަމަވެސް ެއޮގތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި

ދަޢުވާކު ހޯދަން  އަނބުރާ  ރުފިޔާއެއް  މިލިއަން  ވީނަމަވެސްއެތައް  ކޮމިޝަނުން    2021  ،ރަންޖެހިފައި  އަހަރު  ވަނަ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު    2021ޮއކްޓޫބަރު    26ކަމަށް    ރުފިޔާ  11000ދައުލަތަށް އަނބުރާ ނަގައިދެިވފައިވަނީ އެންމެ  

އެންޓި އެހެންކަމުން،  ދީފައިވާކަން.  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޝަނުން  އެ  ކޮމިޓީއަށް  މުއަްއސަސާތަކުެގ  ޕްޝަން ކޮރަ-މިނިވަން 

މަސައްކަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު   ށްކޮމިޝަނުެގ  މިންވަރަށް  އެކަށީެގންާވ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޝަނުެގ  ެއ  ބަލާއިރު 
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ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮނުވުނު  މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމައި ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސި  -9އަދާނުކުރެޭވކަން.  

ފުރިހަމަވުމުގައި  ،ނަމަވެސް ސަބަބުތަކާ  ތަޙުޤީޤު  ވެސް  އެނޫން  ފޮނުވަ  ހުރެ  ނުވަތަ  އަނބުރާ  ލާފަިއާވ  އިދަޢުވާނުކޮށް 

ތްކޮށް އެ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުން ބަދަލުކޮށްެގން ނޫނީ  ޢަމަތީަގއި ބުނެވުނު ސަބަބުތަކަށް ރިޔާ  -10މައްސަލަ ިގނަކަން.  

ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ަގބޫލުނުކުރެވޭކަން.    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ފަރާތުން އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނެރެވިދާނެ-އެންޓި

ހުރުމާ އެހެން  ކަންކަން  ދެންނެވުނު  މެންބަރުން    އިސްެވ  ތިރީަގިއވާ  ތެރެިއން  މެންބަރުންެގ  ކޮިމޝަންެގ  ެއކު 

ވަނަ   48ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޓީެގ    2021ސެންބަރު  ޑި  9ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުކަމުން ަވކިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް  

ފާސްކޮށްފަެއވެ.  ބައްދަލުވު ވަނީ  އަޣްލަބިއްޔަތުން  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  މަރްޔަމް   -1މުަގއި  ރައީސް  ކޮމިޝަންެގ 

ފާޠިމަތު އަނޫލާ،    -2ޝިއުނާ،   ޢަބްދު  -3ކޮމިޝަނުެގ ނައިބު ރައީސް  މެންބަރު ޢާއިޝަތު    ، ވީމާهللا. ކޮމިޝަނުެގ 

ވަކި-އެންޓި މެންބަރުން  ދެންނެވުނު  ިއސްެވ  ކޮމިޝަނުެގ  ޓަކަިއ ކޮރަޕްޝަން  ދިރާސާކުރުމަށް  މަްއސަލަ  ކުރުުމެގ 

ން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުަގިއ  މަތީ  ޮގތުެގ  ވާވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި   210ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދުެގ  

 މުަގއިދަލުވުވަނަ ބައް  48ަވނަ ދުވަހު ބޭްއވި މި ކޮމިޓީެގ    2021ޑިސެންބަރު    9  އިޢުލާނުކޮށްދެްއވުމަށް ދަންނަަވން

އި ދެންނެވީމެވެ.  ވާހަކަ  ެއ  ނިންމާފައިވާތީ  އަޣްލަބިއްޔަތުން  އެދެމެެވ.  ޤަ  ތިރާމުޙްކޮމިޓީެގ    10ބޫލުކުރެްއވުން 

ިއއްޒަތްތެރި    މީދޫ ދާއިރާެގ  އަްއޑޫ   ،ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ؛ކުމް. ޚާދިމަތ2021ުޑިސެންބަރު    14  ،1443ޖުމާދަލްއޫލާ  

 ރޮޒައިނާ އާދަމް. މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ-އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޕޯޓަލްަގއި އެންޓި  ންމު.ޢާ  އަމީންޝުކުރިއްޔާ  

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕަ  މެދު  ރިޕޯޓުޮގތުެގ  އޮޑިޓް  ނަންބަރު  )  ރފޯމަންސް  ބޭފުޅުންެގ  (  PER-2021-4(D)ރިޕޯޓު  ތި 

ޕޯޓަލްަގއި މިދެންނެވި ރިޕޯޓު މިހާރު ވާނެ. އަދި މަޖިލީހުެގ ވެބްސައިޓްަގއި ވެސް މި ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރެވިފައި މިހާރު  

ދެންނެވި ފައިވަނީ އޮޑިޓް އޮފީހުެގ މިވާނެ. މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން އެ ބޭފުޅުން ބިނާކުރައްވާ

އޮޑިޓު މައްޗަށް.  ެގޕަރފޯމަންސް  ތިއްބެވީ    މި  ރިޕޯޓުެގ  ހާޒިރުވެަވޑަިއެގން  މަޖިލީހަށް  އިްއޒަތްތެރި   53ވަުގތު 

އެންޓި ކޮމިޝަންެގ  -މެންބަރުން.  މަޖިލީހަށް މެން   3ކޮރަޕްޝަން  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުެގ  މަޤާމުން  ބަރުން 

 ެއކަން މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން އިޢުލާނުކުރަން.  ،ހުށަހެޅިފައިވާތީ

 

 ށް އެހުން މަށް ވޯޓަ ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަ .  6
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުރި ކަންކަން  -6އެޖެންޑާ އައިޓަމު   ކުރިމައްޗަކު ކަމެްއ   ؛ވޯޓަށް އެހުމަށް  މިއަދު ވޯޓަށް އެހުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން 

 ނެތް. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރެޭވނެ. ނާނެ ދުވަސް އިޢުލާންދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް ޮއން

 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ. العالمين رب   هلل  الحمدو

___________ 




