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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ޮކމިޓީގެ މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން އަޅުަގނޑު ފަަށއިގަންނަން.  މުައއްަސސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ މިނިވަން`. 

ނުޑ ވަރަްށ ހޫނު ފަށައިގަންނައިުރގަިއ ހު ރިހާ، ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާެގ  މިަވގުތުކޮމިޓީގަިއ  މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. މި ފަށަިއގަންނައިރުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަްނނަވަނީ ކަ

އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، މާފަންނު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ބ.އަތޮޅު ކެންދޫ ދާ

ނާ އާދަމް ރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒެއިއުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، އައްޑޫ މީދޫ ދާއި

ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަދި ކެނދިކޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

ރިޟާ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން، ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންނަުރ 

ންނަށް ވެސް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޝުކުރުަދންނަވަމުން އަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުމުޙައްމަދު ވަޙީދު. ަވޑަިއގެންެނވި ހުރިހާ 

ންޑާއަށް ދަތުރު ކުރަމާ ހިނގާ. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަމާޒު ކުެރވިފަިއ މިއަދުގެ އެޖެ

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައިވާ ނަންފުޅުތަްއ ދިރާސާ-މިއޮތީ އެންޓި

މަށް ދިރާސާކުރުމުގައި އިންޓަރިވއު ޕްޮރސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއު ތައްމިަގޑިއަށް އަުޅަގނޑުމެން ނަންފުޅު، އެހެންވީމާ

ފީ އާއި މުޙައްމަދު މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ާއިއ ޅުންނަށް. އެއީ ޙަސަން ލުޠުބޭފު 3ވަަޑއިގަންަނވަން ދެންނެވިފަިއވަނީ 

ކޮށްދެްއވުން އެދެން، ުރތީބުން ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހާޒިރުއިދާރީ މޭޒުން މިތަ، އިމިނަތު މިންނާއާ. އެހެންވީމާއަ

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ަސއިނައާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާތީ މުޙައްމަދު ޙު ބޭފުޅުން.

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން   ވާހަކަދެްއކެވުން:ކަ

ކޮންމެ މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުެގ ތެރެއިން  ބެޭހ ކޮމިޓީން ިމނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ .السالم عليكم`. 

އްޔަންކުރާއިރު ެވސް އޭގެ ަބްއދަލުވުމުގައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަެއއް މުއައްސަާސއަކަށް މީހުން ޢަ

ނޑުމެްނ މިހާރު  މިއަދު އޮތީ.  ވާހަަކއެއް 2ވެސް ހަމަ ދަްއކަން ބޭނުންވޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުމީ އަުޅގަ

ނޑުވާހަަކއަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާރު މި  އެއް ަތކަކީ އައުްޓއޭޓެޑް މިންަގނޑުތަެކއްކަްނ ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ މިންގަ

ނޑުމެންނަށް ވީއެންމެ ައވަްސ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަމޭ. މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް އޮންދަ ރެޯކޑް އަދި މީގެ ފަހުން އަުޅގަ

ނޑު ްއޔަން ކުރެވޭ ކޮމިޝަނަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އް ިއޞްލާޙުކޮށް އެފަަހރަކު އެ ޢަތަފުރުޞަތެއްަގއި މި މިންގަ

ނޑު ތަކުާރރުކޮށްލަމެވެ. ޭއގެ އިތުރަށް  ނޑުަތއް އިޞްލާޙު ުކރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި އަިދ އިތުރަށް އަުޅގަ މިންގަ

ރަޕްޝަްނ ކޮ-ގޮތުން އެންޓި ވަނަ މާއްާދގައި އޮންނަ  203އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ދައުރަށޭ ޤާނޫނުގަިއ އެބައޮތޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ  1އަހަރު ދުވަހުގެ  5އްޔަން ކުރަނީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢަ

އަހަރަްށވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް އިތުރު ކުރުމަށް  5އެބައޮތޭ. އަދި ެއއިން މެންަބރެއްގެ މެންބަރު ކަުމގެ މުއްަދތު 



  

، މާްއދާގައި އެބައޮތޭ. އެހެންވީމާ ވަނަ 203މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ޤާޫނނުއަސާސީގެ ރައްޔިތުންގެ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް -ނަންފުުޅގެ ެތރެއިން މިހާރު އެންޓި  5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަުޅއްވާަފއިވާ 

-އި ހުންނެވި މުޢައްވިޒު ަރޝީދު އެއީ އަލުން އެންޓިރައީސް ކަމުގަ ފީ އާއި ނައިބުޙަސަން ލުޠުކަމުގައި ހުންނެވި 

ނޑުމެން އިންޓަރވިުއކޮށްގެން އެ ގެ ެމންބަރުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ބޭފުޅުންެގ  ކަމަށް ނަން ގެނެސްގެން އަުޅގަ

ނޑު ނުދެކެ ލަޔާގަތާިއ ޤާބިލު މި މޭ. މަޤާަމށް އެކަީށގެންާވ ގޮތަްށ ހުރިތޯ ބަލަންޖެހޭނެ ބޭފުޅުން ކަމަކަށް އަުޅގަ

 2ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ  203ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބޭުނންފުޅުވާ ކަމަށްވަީނވިްއޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަހަރު ދުވަހަށް ނުވަތަ  5އަހަރަށްވުރެ ިދުގނޫން މުއްދަތަކަށް،  5މެންބަރުންގެ މުއްދަތު އިތުރު 

އަހަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮަތކަށް ހުށަހެޅުއްވީަމ،  5ތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ މުއްދަ

އެބައޮތޭ.  ފުރުބަތުވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަްނ ފާސްކުރުމުގެ  203ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އަޅުަގނޑު ދެކެމެެވ. ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮުތގެަމތިން ހިނގަންވާނީ އެގޮތަށް ކަމަށް  203އެކަން ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މު ނުކުތާއެއް އެވެސް ފާހަގަކުރަްއވާ ަވރަށް މުހިން  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަބަދު

މާ ށިގެން އަުޅަގނޑުމެން ެއކަފާހަގަކުރެްއވީ. ދެން ކުރީ ުދވަހު ޖަލްސާަގއި ވިދާުޅވެަފިއ އޮތީ އަންނަ ަދއުރުން ފެ

ެއ ނިންމުން އެގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ފައިލްކޮށްަލއިެގްނ ، ދޭތެރޭގައި ވިސްނާފައި ކުރިައށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ 

ަގނޑުމެން މަޝްވަާރކޮށްލުން ދޭތެރޭަގިއ އޮފް ދަ ރެޯކޑްަގއި އަޅު  ން ފަހުމީ ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަަލއާމިއުޅެނީ. ދެ

 ނގެ. މު ކަންނޭމުހިން

 

 ނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިއަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނު  203ަސއިން ދެންމެ އެ ފާހަގަކުެރއްވި ންވާ ވާހަަކއަކީ މުޙައްމަދު ޙުއޮން ދަ ރެކޯްޑގައި އަުޅގަ

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން  5ގެ މުއްދަުތ ވަނަ މާއްދާ. އޭަގއި މިއޮންނަނީ ނަމަވެސް އެއިން މެންބަރެއްގެ މެންބަރު ކަމު

ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެއަކަށް  ހުން ފާސްކުރެވިދާނޭ. އެހެންވީމާ،މުއްދަތަކަށް އިތުރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ދެންމެ ، ރަން މިޖެހެނީ ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާއާދެ! އިތުރު ކު . ހަމަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންއިތުރު ނުކުެރވޭނޭ

ތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާނޭ ރައްޔި ކީކޭތޯ؟ީވ. އާދެ! ނޑަށް ކޮންފިުއޒް ޅުނުވީމަ އަުޅގަވިދާޅުއިުރަގއި އެހެން ވިދާ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަނެއްކާ ވެްސ  އެތާ މިއިންނަނީ ދެއްތޯ. އޭެގމާނައަކީ އަުޅގަ

ދަތު އިތުުރކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވިދާނޭ. ފޮނުވީމާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އިތުރުކުރަން އެ ބޭފުޅެްއެގ މުއް



  

ފާސްކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ފާސްކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ބޭނުމިއްޔާ ހަމަ އިންޓަރވިއު ެވސް ކުރެވިދާނެ އަލުން 

ން ބޭނުންާވ ވާހަކަަތއް ހަމަ އަުޅަގނޑަްށ އެބޭފުޅާ މިހާރު ކުެރއްވި ަމސައްކަާތއި ދޭތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ސާފުކުރަ

 ހީވަނީ ސުވާލުކުެރވޭނެހެން. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެދެްއކެިވ ވާހަކަފުޅަްށ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ތާއީުދކު މެންބަރުންނަށް ކޮމިޝަނެއް އޮވޭ. އޭގެ ތެރޭަގއި  5ރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހިތުަގއި އެބަ އުފެދޭ ސުވާލުތަެކއް.  2ހަމައެކަނި  މެންބަރެްއގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވީމާ އަުޅގަ

 2ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ލީޑަރޝިޕްަގއި ތިއްެބވި -ކީ ެއންޓިބޭފުޅުންތޯ އެ ބޭފުޅުންނަ 2އޭގެ ތެެރއިން ހަމައެކަނި 

ބޭފުޅުންގެ ަނން އައިސްފައި ދެން ބާީކ  2ބޭފުޅުން. އެ ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސާއި ަނއިބު ރައީސް. އެހެންވީމާ، އެ 

 3ތިއްެބވި ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ނަން ަނއީ. އެހެްނވީމާ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެެކވަަޑއިގަންަނވަީނތޯއޭ އެ ާބކީ 

ބޭފުޅުންނަން ޕަރފޯމްނުކުރެވުނީ ކަމަށް. ހަމައެކަނި ޕަރފޯމެންސް ރަނގަޅީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީްސ 

ކަމަށް ފެނިލެއްވީތޯއޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ކޮމިޝަެނއް ފެއިުލވުމާއި ނުވަތަ ކާމިޔާުބވުމާިއ 

ޅި ޮކމިޝަނުގައި ިތއްބެވި ހަމަ ެއންމެހައި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން ެއ ނުވުން ބިނާެވގެންދާނީ މު

ނޑު ެވސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.   މުޙައްމަދު ޙުސައިން ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތަށް އަުޅގަ

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

-ކޮރަޕްޝަންގެ، އެންޓި -ަވނަ މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ އެންޓި 203އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އާދެ! 

އަހަރު ދުވަހުގެ ެއއް  5ައހަރު ދުވަހުގެ އެއް ދައުރަށޭ.  5ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ 

އެ ތިއްެބވީ. ފަހު ޖުމްލާަގިއ ބުނަނީ ނަމަވެސް ެއއިްނ  ބޭފުޅުން މިހާރު 5ދައުރަށް ޢައްޔަްނކުރަްއވާފައި ތިއްބެވި 

އަހަރަށްވުރެ ދިުގނޫން މުއްދަތަކަށް އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  5މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު 

ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން  5 ފާސްކުރެވިދާނޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ އެ ބޭފުޅުން، މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ

ބޭފުޅުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރާށޭ ޖެހޭނީ. އެ  2މުޢައްވިޒު ރަޝީދާއި އަދި ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީއާ މި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކަށް. އެީއ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ބުާނގޮތް. -ބޭފުޅުން އަލުން ޢަްއޔަންކުރާަކށް ނޫނޭ ޖެހޭނީ އެންޓި

ަގނޑުމެން ނިންމަންވާނީ ވެސް ދެން އިންޓަރިވއުކުަރއްވަން ބަެއްއ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅު

އެބޭފުޅުންގެ ޕަރފޯމެންސް ައށް ބަލާފައި ތިމަންނަމެން އިންޓަރވިުއކޮށް ހަދާފައޭ އިުތރުކުރަން ވޯޓު ދޭނީ ުނވަަތ 

ނޑު ޢަްއޔަންކުަރންޖެހޭ ވަނަ،  103ބޭފުޅުންނެއް ނޫނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީެގ  އަޅުަގނުޑ ދެންނެވީ ތި ބޭފުުޅންނަކީ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ޖެހޭނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާގޮުތން އެ  203 ބޭފުޅުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރާށޭ އަުޅގަ

ރަްށ އަހަ 5އަހަރަްށ އިތުރުކުރަން. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފެންނަކަމަށްވަނީ ވިްއޔާ ހަމަ  5ބޭނުންފުޅުވަނީ 

އިތުރުކުރަން ައޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރަންޖެހޭނީ. މިއީ ފައިން ނުކުތާއެޭކ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ 

ނޑަްށ ފެނޭ. ދެން އިންޓަރވިުއުކރައްވަން ގިނަ ބޭފުޅުންނަްށ  ނޑުމެން ނިންމަން އަުޅގަ އެކަން އެބުނާގޮތަްށ އަުޅގަ

ވަޑަިއގެން ތިއްެބުވމާއި އެކީަގއި އިންޓަރވިުއކުރުމުން މައްސަލަ އެއް ނެތް.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ އެ ބޭފުޅުން ވެސް

ނޑަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.   ރިޕޯޓު ލިޔުއްާވއިރު މި މައްަސލަ ހުށަހަޅުއްވާއިުރގައި ިމގޮތަްށ ހުށަހެޅުއްވުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާލުކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުަކމަށް ތި ނުކުތާ ގެންނެވީމާ. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިނގޭތޯ ތި ސަ

ނޑަްށ  ނޑުމެން ިރޕޯޓު ތައްޔާުރކުރުމުަގއި ެއގޮަތށް މިބައި ކުިރއަށް ގެންދާނީ. އެއާ ދޭތެޭރގަިއ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ނުކުތާަގިއ ހީވަނީ އެްއވެސް ބޭފުެޅއްގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއްނެތްހެން. ދެން ރޮޒައިނާ ޢި

އަޅުަގނޑުމެން ދެން އަލުން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި ހަމަ އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ދިރާސާކޮށްލަން 

ރިއަްށ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ދީފައި ކުރިއަށް ގެންާދގޮތަށް ރިޕޯޓު އެކަމަކު ެއގޮތަށް ކު

ގެންދާގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، ުލޠުފީ އަށް ދަންނަވާލުމަށް މައްސަލަ ެއއް އެަބއޮތްތޯ މިހާރު؟ ނެތް ކަމަށް. ލުޠުފީ. 

ނޑުމެްނ މިއަދު މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައއްސަާލމްޢަލައިކުމް. އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މުއްދަތު ހަމަވަމުންދާތީ އަލުން އެ -ޓިކޮމިޓީން ކުރިއަށް މިގެންދަނީ އެން

ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަްއ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީއަށް 

ށް މި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުުމެގ ފްލޯއަށް އަިއސްފައި އޮތީމަ ެއ ނަންފުޅުތަކާއި ދޭތެރޭަގއި ޮގތެއް ނިންމުމަ

މަސައްކަތް. ދެން މި މަސައްަކތުގައި ކޮމިޓީން ނިންމަވާފަިއަވނީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންފުުޅތަކުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ވަރަކަށް  ބޭބޭފުޅުންނާއި ަވކިަވކިން ަބއްދަލުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ެދފަރާތުން ވެސް ވާހަކަދަްއާކލައި ކޮންމެެވސް

ނޑުމެން ލުޠުފީ އަށް ވެސް މި ދަންނަވާލީ މިއަދު  މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ ގޮތަކަްށ. އެހެންވީމާ، އެ މަރުޙަލާގަިއ އަޅުގަ

ނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އަދި ައޅުަގނުޑެގ  މި ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމާ، ުފރަތަމަ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ނޑު  އަމިއްލަ ނަމުގައި ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާ އެއް ލުޠުފީ އަށް މި ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވަން. ހަމަ އެއާެއކުަގއި އަުޅގަ

ލުޠުފީ އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން އަމިއްލަ ތަޢާރުފުގަިއ ނޫނިއްޔާ ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލުޠުފީ 

ރަތަމަ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވަންޏާ ެއ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެްނނަމަވެސް ެއއްވެސް ވާހަކަުފޅެއް ވިާދޅުވާން ފު

 ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ލުޠުފީ އަށް އަުރވަން. 

 



  

 ޙަސަން ލުޠުފީ ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނުޑެގ  ނޑުގެ ނަމަކީ ދެްނމެ މުޤައްރިރު ވެސް ފާހަގަުކރެއްވި ފަދައިން އަުޅގަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނ ިއން ފެށިގެން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުަގއި، ދައުލަްތ  1811ޑަކީ ނަމަކީ ޙަސަން ލުޠުފީ. ދެން އަޅުގަ

ގަިއ ޮއޑިޓު 1811ޖަވާބުދާރީކުރުވުުމގެ މަސަްއަކތުގައި އުޅޭ މީެހއް. އެންެމފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ސަުރާކރަށްވަނީ 

ނުޑ މަސައްކަްތކުރިްނ  ނޑަ  2001އޮފީހުގައި. ޮއޑިޓު އޮފީުހގަިއ އަުޅގަ އަހަރުދުވަހު  20ކަށް ާއއި ހިސާބަށް ގާްތގަ

އަޅުަގނޑު މަަސއްކަްތކުރިން ހަމަ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާިއ ޖަވާބުދާރީކުރުވުާމއި މިކަންަކމުގެ ތެރޭަގއި. އެއަށްފަހުަގއި 

ކޮރަޕްޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު. -އަޅުަގނޑު އޭރު ައއު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ެއކުލަާވލެވުނު އިންތިޤާލީ އެންޓި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެިވގެން މިހާތަނަށް ވެސް އަޅުަގނުޑ -އިމީ އެްނޓިއޭގެފަހުަގއި ދާ

ނުޑގެ ތަޢުލީމީ ބެކްގްރައުންްޑ -މަސައްކަތްކުރަމުން މިއަންނަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި. ދެން އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުގެ ސީ.ވީ ާއއި ހުރިހާ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެހެން.

 އެްއޗެއް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އިތުރަކަށް ެއވާހަކަ ައޅުަގނޑު ނުދައްކާނަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލުޠުފީއާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ުސވާލެއް

ނޫނިއްޔާ ސާފުކުަރއްވަން ބޭުނންފުޅުވާކަމެއް އޮތިްއޔާ ެއކަަމކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ިއނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އަރުވަން. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހަމަ   ލުޠުފީ މިހާރު ވެސް ކޮމިޝަންގެ ރައީްސކަން ކުަރްއވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެއް ަކމަށްވާތީވެ އަުޅގަ

ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ިމހާރު ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަްތތައް ކުރުުމގައި ދިާމވަމުން އަންނަ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަިއން އެކަންކަން ޙައްލުކުެރްއވުމަށް މިހާރު ކުރެވެމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަ ަކކީ ކޮބައިތޯ؟ އަުޅގަ

އަުޑއިވޭ ހަމަ ކޯޓުތަކުގެ ކަންަތއްތައް ޮއޑިޓުކުރުމާއި ކަްނކަމުގައި އެތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ަދތިކަމާއި އެްއޗެހި ނުލިބުމާއި 

ވަފާނަންތޯ ެއކަންތައްތައް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާާވ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ކޮންެމެވސް ވަރެްއގެ ބްރީފިންގ ެއްއ ދެއް

 ހުރިގޮތުގެ؟ 

 

 ޙަސަން ލުޠުފީ ވާހަކަދެއްެކވުްނ:



  

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދެންމެ ތިވިދާޅުވިހެން ބައެއް ދިމަދިމާލުން އެހެން ދަތިތައް ދިމާވޭ. ދެން ޢާއްމު 

ންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބިއްޖެއްޔާމުން އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ސަރުކާުރެގ އެހެން އިދާރާތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންވާ ބޭނު

އަޅުަގނޑުމެން ކޯޓު އަމުުރ ހޯދަނީ. ދެން ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމުގައި މިހާތަނަށް އެްއވެސް ހުރަހެއް ނެތް. 

ނޑަްށ ހިޔެއްުނވޭ ކޯޓެްއގެ ތެރެއަށް ވަެދގެން އެްއޗެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ. ދެްނ ވަރަށް މަދުން ނޫނިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދަން އަޅުގަ ނޑުމެން އުެޅފައި ހުންނާނެހެނެއް. އެއީ ކޯޓުތަކުން އަޅުގަ

މިދެންނެވިހެން ސަރުކާރުގެ ެއހެން އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން ހުންނާނީ ހޯދިފަ. މިތަނުން ވެސް 

ނ 2012އަޅުަގނޑު ހަނދާންވޭ  ޑުމެން ހުންނާނެ ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މިތަނުން ވަނަ އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ އޭރު ހުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހޯދާފައި ހުންނާނެ. ދެން 

ނޑުމެ 6ކޮމިޝަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަްށގިނަ މަސައްކަްތތައް މިވޭތުވެދިޔަ  ންނަށް އަހަުރެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ކުރެވިފައި ެވއްޖެ. އެއީ ެދން އޭގެ ތެރޭަގއި ކޮމިަޝނަށް ކޮމިޝަން ރަނގަޅަށް ފަންކްޝަންކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ކޮރަޕްޝަން އިދާރާތަކާއި އެްއހަމައެއްަގއި ފައި ހަމަކޮށް ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާެނ -ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީ އެންޓި 

ނޑެްއގެ ދެިލކޮޕީ ތައްޔާރު   2ކޮށްފައި މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަތާ މިހާރު ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙްތިރާމާއި ެއކީަގއި ިތ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން އެ  އަހަރަށްވުރެ ގިނަުދވަސް ެވްއޖެ. އަޅުގަ

ގެ ވަބާ ނައްތާލުމަށް ޓަަކއި ިތ އިން މި ކޮރަޕްޝަންލު ޤާނޫނަކަށް ހައްދަވައިެދއްވާ ާރއްޖެޤާނޫނު މިދެންނެވި ބި

ނުޑ  ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާކޮށްެދްއވާށޭ މިދައުރުގެ ތެޭރަގއި އެ ޤާނޫނަކަށްވޭތޯ މަސަްއކަތް ޮކށްދެއްވުން ެއއީ އަުޅގަ

އެީއ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުާމިއ ، 2000ހަމަ. އޭގައި ހުންނާނެ މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެ 

ވަނަ އަހަރު ހަދާފައި އޮްތ ޤާނޫނެއް. އެ ޤާނޫނަީކ މިހާރު މި ޒަމާނަށް ފެތޭ ޤާނޫނެއް  2000ޤާނޫނަކީ  މަނާކުރުމުގެ

ނޫން. އޭގައި ކޮރަޕްޝަންެގ ކުށްތައް ވެސް ރަނގަޅަްށ ޑިފައިންކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެބަޖެހޭ ޤާނޫނީ 

ނޑަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ގެންނަން. ެއއް ުދވަހުން އަނެ  އް ދުވަހަށް ާރއްޖޭަގއި އިތުުރވަމުން މިދާ މައްސަލަތަްއ. އޮނިގަ

މިސާލަކަށް ވަިކވަކި ފަރުދުން ހަމަ ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް ުކްއލިއަކަށް މުއްސަނިދވާ މުއްަސނދިވުން މިކަން ހުއްޓުވޭނެ 

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ. މި ސާލަކަށް ސަރުކާރުެގ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް. އަުޅގަ

ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ތެރޭަގއި އެފް.އައި.ޔޫެއއް އެަބއިނދޭ ހެދިފަ. ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓެއް. 

އެހެންނަމަވެސް ޢާއްމުކޮށް ރާއްޖޭަގއި މި ހިންގޭ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކަްށ ބަލާއިރުގައި އެ ދައުުރާވ 

ނަ ފައިސާއެއް ނޫން. ކޮންމެވެސް ޕްރޮކްސީ އެކައުންެޓއްަގއި ކޮންމެވެސް ޤައުމެްއަގިއ ފައިސާައކީ ރާއްޖޭގައި ހުން

ނޑުމެންނާ އެކީަގއި ހިްއސާކޮްށގެން ޭއގެ އެންމެ ފުނަށް  ހުންނަ ފައިސާ. އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަ

ައަވށްޓެރި އެހެން ޤައުމުތަކާިއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދާންެޖހޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަުއމެއް، ައޅުަގނޑުމެންނާ 

އަޅުަގނޑުމެންނާ ވަރަށް ބޮަޑށް ގުޅުން އުފެދިފައި އޮތީ. މިސާލަކަށް މެލޭޝިޔާ އަށް ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް އަދި 



  

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދެއްވާ ގޮތަށް އޮތީ. އެކަހަަލ  އޮސްޓްރޭލިާޔ، ނިުއޒިލެންޑް ަތންތަނުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމން ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ެއކަުއންޓް ހޯދައި އެ ެއކައުންުޓެގ މަޢުލޫމާތު ތައް ހިއްސާކުރެްއީވމަ އެ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ދިމާވާ ދައްޗަކީ ޤާނޫނީ  މަޢުލޫމާތު މިކޮޅަށް ފޮނުއްވައިދެްއވަނީ. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުގަ

ނޑެއް ނެތީމަ ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެ ލެވެލަށް އަދި ނޑުމެްނގެ ތަޙުޤީޤުތައް ނުެގންދެވުން.  އޮނިގަ  އަުޅގަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި އިޞްލާުޙތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައޭ ވީ ތިވިދާުޅވީ ދެއްތޯ. އެހެންެވއްޖެއްޔާމުން ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ދެއަހަރު އަތުަގއި މިހާރު އެ ހުންނަންޖެހޭ ނޑަކަްށ ހަނދާނެއް ނުވޭ އަޅުގަ ނެތާ. އެއީ އަޅުގަ

ކޮރަޕްޝަނުން ޮކމިޝަނުން ފޮނުވާފައި ހުރި -ތެރޭގައި ވެސް ކޮމިޓީއާ ަހމައަށް އެ އިޞްލާޙުތައް ިމއީ އެންޓި 

ްއ ުކރެވިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙުތަކެޭކ އެ ގެނެސް ަޙވާލުކުރަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަްށ ގެންދަން މަސަްއކަތްތަކެ

ނޑު ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނެއް އަދި ނުެވސް ދެކެން ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވަންޏާމުން ތި އިޞްލާޙުތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ދެން އެދެނީ އަދި އެއްފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އައު މަޖިލީހަށް އެ ހުށަހަުޅއްާވލަދެއްވަން މި ކޮމިޓީ އަށް 

 ފޮނުވާލަ ދެއްވަން. 

 

 ޙަސަން ލުޠުފީ ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުމެން ކުރީަގިއ ވެސް ައޅުަގނޑު އިޝާރާްތކުރިހެން މިހާރު  އަހަރު ެވއްޖެ އެ ޤާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީ  2އާދެ! އަުޅގަ

ނަޑަކށް ނޭނގެ ތަޅުމަށް ނުދިޔައީ ކީއްެވގެން ކަމެ  އް. ދެން މަޖިލީހުގެ މި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި އޮންނަތާ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ފޮނުވޭނީ. އޭގެ އިތުރުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން މި ހުންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ އަމިއްލައަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ން އެންމެން މެންބަރުން ގުިޅގެން ކުރި މަސަްއކަތުގެ ނަތީޖާ އިންނާނެ، ރާއްޖޭގަިއ މުވަްއޒަފުންނާއި އަދި ައޅުަގނޑުމެ

ނޯންނާނެ މިހާތަނަކަށް ތަކެްއޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުެގ، ޕްިރކިއުމަންޓުެގ ޤާނޫނެއް ވެްސ ނެތް ރާއްޖޭަގއި ހެދިފަ. 

ނޑުމެން އިން ނާނެ ތައްޔާުރކޮށްފަ. އެ ޤާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީ އެހެންވީމާ، ޕްރޮކިއުމަންުޓގެ ޤާނޫނެއްގެ ދެލިކޮޕީ ވެސް އަުޅގަ

ވެސް މިހާރު ވާީނ މިހާރުެގ ބަންޑާރަ ނައިާބއި ޙަވާުލުކރެވިފަ. އަދި ހަމަ ދެންމެ ރޮޒައިނާ އެ ވިދާޅުިވ ޤާނޫނު 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝންގެ ޤާނޫނާއި ކޮރަޕްޝަން-އަޅުަގނޑުމެން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުުމގެ ބިލުގެ ނަމުަގއި މިހާރު އެންޓި

ނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްަފިއ  ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނު ދެ ޤާނޫނު އެއްކޮށްފައި ެއއް ޤާނޫނެއްގެ ސިަފއިަގއި ައޅުގަ

ނޑު އުންއިން ޤާނޫނުގެ ދެލިކޮ ީމދުކުރަނީ ހަމަ އަލުން އެ މި ޕީ މިހާުރ ވާނީ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލާ ޙަާވލުކުރެވިފަ. އަުޅގަ

 މަށް. ކަ މަޖިލިސް ތެރެއަށް ވަންނާނެ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން.   ކަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ނޑުމެން މިހާރު ކޮމިޝަންގެ ރަީއސް ަޙސަން ލުޠުފީއަށް މި ކޮމިޓީ  ކޮރަޕްޝަން-ވެސް އޮތް އެންޓި  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލު ފެށުމުގެ ކުރީަގިއ ދަންނަވާލާނަން ނުޑ އަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ . އަޅުގަ

ޖުމްހޫރިއްާޔ ދޭެތރޭގަިއ ރައީސުލް ޙަސަްނ ލުޠުފީގެ މަަސއްކަތްޕުޅާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ަރއީްސ -ދެކޭގޮުތގައި އެންޓި 

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން މަނިކުފާނުގެ މެންބަރުކަމުގެ  203ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާީތ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

. މިހާރު މިއޮތީ ހުށަހަޅުއްވާފަ އަހަރަްށވުރެ ދިުގ ނޫން މުއްދަތަކަށް އިތުރުކުުރމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 5މުއްދަތު 

ެއކީަގއި ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަްނ ސް ަމރުޙަބާ ދަންނަވަން. ެއއާއެކަމަށް ވެ، މިއޮތީ. ދެން އެހެންވީމާ އްވާފައި ހުށަހަޅު

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީޑަރޝިޕްަގއި ހުންނެވި އެ އޮޑި ދުްއވާ ކައްޕިތާނު. ތި -މަނިކުފާނަކީ އެްނޓި ބޭނުންވަނީ

ގޮތަކަށް ނޫން މިއޮތީ  އެކީަގއި ދަތުރުުކރެއްވޭ ބޭފުޅާއާ ޅަކު ތިބޭފުޅާގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ެއއް ތިން ބޭފު

 . މި ފުރުޞަތުަގއި ޮކން ކަހަލަ އެކްސްޕްލެނޭޝަނެްއތޯ މަނިކުފާނު ދެއްވާނީ އެކަާމއި ދޭތެރޭގަިއ. އައިސްފަ

 

 ޙަސަން ލުޠުފީ ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުމެްނގެ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ެވސް ވިދާޅުވެ އްޖެ ައޅުަގނުޑގެ މަސަްއކަތާއި އަދި އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ޓީމުގެ ދެން އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ހަމަ ކޮމިޝަނަށް ނަންފުޅު ފޮނުވާފައި އެބައިން 

ނޑުެގ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮފނުއްވަން ޖެހިަވޑައި ، އެހެންވީމާ ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ ގަތްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަީކ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަން ައޅުަގނޑު އޮންނާނީ މި ވޭތުވެދިޔަ  އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އަުޅގަ

ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި އަދި މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވެސް  ވަހުެގ ތެރޭަގިއ ސާބިތުކޮށްދީފައިއަހަރު ދު  6

ނޑަކަށް ހަމަ  އީ ޭއގެ ެއއް ސަބަބުސާބިތުކޮށްދީފައި އިންނާނީ. އެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ދެން އަޅުގަ

ނަޑށް ވެސް އަ ނަޑއެިޅގެން އެހެން ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ. އަުޅގަ ބެހޭގޮތުން  ޅުަގނުޑގެ ބަެއއް މެންބަރުންނާކަ

ބިތުާވވަުރގެ ހެއްެކްއ ައޅުަގނޑަށް ސާ ސް މީހުން ުކރޭ. އެހެންނަމަވެސްބޭރުތެރެއިން އަޑުަތއް އިވޭ. ސުވާލުތައް ވެ

ނޑު އެ ބޭފުޅުންނާނެ ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްފައި ެއއްެޗކޭ ނުއެއް ދެންނެވޭނެ. އެކަހަލަ ބައެއް  ތިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް ބޭރުތެރެ ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އުޅޭކަުމގެ ވާހަކަ ައޅުގަ ، އިްނ އަޑު އެބަ ިއވޭ. އެހެންވީމާމެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ފަތިފުށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫ ލުކުރާ ގޮުތގަިއ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެ ސަރުކާރަކަށް އަުޅގަ



  

ނޑުމެްނގެ ފޯނުކޯލުތައް ވެސް އަުޑއެހޭނެ.  ނޑަްށ އިނގޭ. އަުޅގަ ބެލުމުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބަލާނެކަން އަޅުގަ

ތަ ތިވިދާޅުވިން މި ކޮމިޝަނަށް އެކަށީގެން ނުވާކަމަްށ އަުޑއަހައި އެކަހަލަ އިންޓެިލޖެންސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެެކވަަޑިއގަތީކަމަށް   އަުޅގަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ގެ އިޚްިތޔާރުން ބޭރުަގއިާވ ކަމަާކއި ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނުޑ ެއްއގޮތަކަށް ވެްސ މި ސުވާުލުކރީ ޙަސަން ލުޠުފީ

ދޭތެރޭގައި ބަޔާނެއް ެދއްާވަކށެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ ޓީމެއް ގޮތުަގއި މަސައްކަތް ކުަރއްވަމުްނ 

ވަަޑއިގެންެނވިއިުރގަިއ ޙަސަްނ ލުޠުފީ ކޮންޓިނިއު ކުެރްއވުމަށް އެކަީށގެންވާ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއކަމަށް ތާއީދުކޮްށ 

ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުަމށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓު ދޭންޖެހެނީ ޙަސަން ލުޠުފީގެ ފަރާތުން ކޮން ކަހަލަ ޕަރފޯމަންސެްއ  އެ

އަހަރު ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  5ޔަ ފެންނާތީތޯ ޙަސަން ލުޠުފީ ދެކެަވޑަިއގަންނަާވ ގޮުތގަިއ. ކޮބައިޯތ ވޭުތވެދި

ނޑިތަކަކީ. ކޮަބއިތޯހާ ނޑުދަ އެީޗވްކުެރވިފަިއވާ އަމާޒުތަަކކީ. އޭެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެއްތޯ  ސިލުކުރެވިފަިއވާ ލަ

ން އަހަރު ދުވަހަށް ޙަސަ 5ވެސް އިތުރު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވޯޓު ދޭނީ އަނެއްކާ .އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓު ދެނީ

އްވަފާނަންތޯ ކޮަބއިތޯ ްޖކޮށްދެވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންކަރޭ، ލުޠުފީ ހުންނަވަން. އެހެންވީމާ

ނޑިަތކަކީ؟ހާސިލުކު އަދި ރާއްޭޖެގ ކޮރަޕްޝަން އިންޑެކްސް  ތޯ އެީޗްވކުރެްއިވ އަމާޒުތަކަކީ؟ކޮަބއި ރެއްވި ަލނޑުދަ

ނޑު ކޮންމެހެން މިތާނަގިއ މިހާރު ތަކުރާރު ކުރާކަްށ  ގަިއ ރާއްޖެދުނިޔޭގެ ކޮރަްޕޝަން އިންެޑްކސް އޮތް މަޤާމު ައޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށާއި އަދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް މަިނކުފާނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ބޭނުމެއް ނޫން. އަ ޅުގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެްނވީމާ، ާރއްޖޭަގއި ހިނަގއި ކޮަރޕްޝަން މަދުކުރުމަށާއި އަދި މަދުކުރަމުން ގެންގޮސް ދެްނ 

ން ކަމަށް އަމާޒުކޮށް ޮކރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަންގެ ވާންއޮތްކަެމއް ކަމަށް ވަީނވިްއޔާ ނައްތާލުމަށާއި މި ކަ

އަހަރު ދުަވހުގެ ތެރޭގަ. އެ ސްޓްރެޓަޖީައށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް  5ސްޓްރެޓަޖީއެއް ރާްއަވވާފަިއޭވތޯ ވޭތުވެދިޔަ 

ގެންނަަވިއ،  ޓަކައި ޕްލޭނެްއ ރާްއވަވާަފއިޭވތޯ؟ އެ މަރުކަޒީ ެލވެްލގައި ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޝަންެގ ލެވެލުން ތިރިއަށް

މިނިސްޓްރީތަކާއި، ޑިޕާޓްމެްނޓްތަކާއި، ސަުރކާރުގެ ކޯޕަޭރޝަންތަކާއި ހަމައަށް ތިލަކޮށްދެއްަވއި ތިރިކޮށްދެްއވާފަިއ 

 އޮންނާނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޙަސަން ލުޠުފީ

ނުޑ ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަޅުަގނުޑ ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުވި ފަހުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަ  ކެއް ުކރެވުނު. އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ކުރިން ވެސް ދެންމެ ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ުސވާލުތަކަްށ ޖަވާބު އަރުވަމުން ވެްސ ދެންނެވިން. އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ތަްއާޔރުކޮށްފައި ަރއްޔިތުންެގ ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް  ޤާނޫނެއްގަިއ، ދެ ޤާނޫެނއްެގ ދެލިކޮޕީ އަުޅގަ



  

މިހާރު ވަނީ އެޓަރީނ ޖެނެރަލާ ޙަވާލުކުރެވިފަ. ޭއގެ އިތުރުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ޕްރިވެންްޓ  ޓަކައި

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އެތަްއ  ނޑުމެްނގެ ސްޓްރެޓަޖީތަެކްއ ހެދިފައި ހުންނާނެ. އަޅުގަ ކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް އަުޅގަ

އި އެަތއްސަތޭކަ ބަޔަކަށް ައޅުަގނޑުެމން ވާނީ ޓްރެއިނިންގ ދީފަ. އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 5އަތޮޅެްއަގއި މި ވޭތުވެދިޔަ 

މާލޭގެ ސްކޫލުތަާކއި، ޕްަރއިމަރީ ސްކޫލުތަކާިއ، ެސކަންޑަީރ ސްކޫލުތަކާިއ، ޔުިނވަރސިީޓތަކާއި، ކޮލެޖްތަކުަގއި ވެްސ 

ސް އަޅުަގނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެްނވާނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިދީފަ. އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ވެ

ނުޑ  ނޑުމެްނ ވާނީ ތިލަކޮށްފަ. ާޢއްމު ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ރާއްޭޖގެ ގިނަ އަތޮޅުަތއް؛ އަުޅގަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ރާއްޭޖގައި ހަމަ މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ އަތޮޅެއްަގއި، ގިނަ ރަށްރަށުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ މި 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޕްރޮގްރާމްަތއް ހިްނގިފައި ވާނީ. އަދި ހަމަެއގޮުތން ކޮރަޕްޝަނަށް ރަްއޔިތުން އަހަުރ  6ވޭތުވެިދޔަ 

ހޭލުންތެރި ކުރުވަިއ ކަރަޕްަޝނާ ދުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ އިންަޓރގްރިޓީ އަޙުދެްއގެ ގޮތުަގއި، އެީއ ކަރަޕްޝަނުން ދުުރެވ 

ފައި ާވނެ. ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ރައްކާތެިރވެ ތިބުމަށް ޓަކައި ައޙުދެއްަގއި ސޮއި ކުުރވާ

އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ އަޙުުދގައި ޮސއިކޮށްފަިއވާނެ. ހަމަ އެާއއެީކގައި މީހުން ކަރަޕްޝަނުްނ  5ވޭތުވެިދޔަ 

ނޑުމެން ތަޢާރުފުކޮްށގެން ދުރުކޮށް، ކޮރަޕްޝަްނ ނައްތާުލމަށް ޓަކައި އިންޓަރގްރިޓީ ެއވޯެޑއް މި އަހަރު ތެރޭަގއި އަ ުޅގަ

ނުޑމެންގެ ހަމަ ސްޓްރެޓަޖީއެއް  މިހާރު ވާނީ އިޢުލާން ކުރެިވ އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅިފަ. އެ ކަްނކަން އަުޅގަ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  2ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސަިއގެން މިހާތަނަށް އެކަން ނުކުރެވި ދިޔައީ މި ވޭތުވެދިޔަ 

ށް ބަޖެޓް ނުލިބިގެން. އެހެންނަމަވެސް ިމދިޔަ އަހަރު ތިޔަ ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ އެހީތެރިކަމާއި އަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުމެން މި ކަންކަން ކުރުމަށް ަޓކަިއ ބަޖެޓެއް ލިބުމާއި ގުިޅގެން ެއ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ެއކަން  އެީކގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެޯވޑް ިދނު މުގެ ކަންތައްަތއް ވެސް ެއބަ ކުރިއަށް ގެންދަން. ދެން ހަމަޖެހެން އޮތީމާ މި އަހަރު އަުޅގަ

ނޑަށް މި ވޭތުވެިދޔަ   6އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕަރފޯމެންސް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެެސސް ުކރެއްވޭނެ. ހަމަ ޓަސްލާފައި ައޅުގަ

އެހެން ދަންނަވަްނ  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ެއީޗވް ކުެރވުނީ ކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ، އެހެން ހަމަ ލިސްޓްއަުއޓްކޮށްފައި

ދަތި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ އަހަރު ރިޕޯޓުަގިއ  ކޮންމެ އަހަރު ރިޕޯޓެއްގެ ވެސް ދެލިކޮޕީ އަޅުަގނޑުމެން 

 2013އޮންނާނެ މި ދެންނެވި ކޮޕީ ުހންނާނެ މިކޮޅަށް ފޮނުވިފައި ުހންނާނެ. ދެން ތި ބޭފުޅުން ބަްއލަވާލެްއވުމަށް ޓަަކއި 

ނޑުމެންނަށް ވަނަ އަހަރުގެ އަ ނޑުމެން މި ތަނަށް ދޫކޮށްލާނަން. އަޅުގަ ހަރު ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނަގޅު އެނގެން.  ހާސިލުކުރެވިފައިހުރި ކަންަތއްަތކާއި، އަުޅގަ

 ނެ.މި އަހަރީ ރިޕޯޓުތަކުން ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ސާފުވެވަަޑއިަގންނަވާ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު   ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަ



  

އަހަރު ދުަވސް  5އާދެ! ައޅުަގނޑު އެންމެ ަފހު ސުވާލަކަްށ އަދި ކޮމެންޓަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނ ވަނީ 

ށް މިކަން ރައްޔިތުްނެގ އަޅުަގނޑުމެން މާޒީކުރީ. އަެނއްކާ ެވސް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަ

މަޖިލީހުން ނިންމަވައި ދެއްަވިއފިއްޔާ ޙަސަން ލުޠުފީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަން އަނެއްކާ ެވސް 

އަހަރު ދުވަުހގެ ދަތުރަކަށް ނުކުންނާނެ. ސަރުކާރުެގ ކޮްނމެ މިނިސްޓްރީއަާކއި، ސަުރާކރުގެ ކޮންމެ ޑިޕާޓްމެންޓަކާިއ،  5

ކުންފުނިތަކާިއ، މި ތަންތަން ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ކޮރަޕްޝަން ޕްިރވެންަޝން ސްޓްރެޓަޖީއަާކއި އެއަްށ ސަރުކާރުެގ 

އަހަރު  5ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ. އެއަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެންނާނެ ެއކްޝަނެްއ ޕްލޭނެއް ޤާއިމުކޮށްެދއްވާނަްނތޯ، ކުރިއަްށ އޮތް 

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި؟

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން  ޙަސަން ލުޠުފީ

އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން މި ައހަރު ބަޖެޓް އެކުަލވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން މިދަނީ. ތި ވިދާުޅވި ގޮތަްށ 

ނޑުމެންނަށް ވެސް ފާަހގަކުެރވި ކޮރަްޕޝަންގެ މައްސަލަަތއް ތަޙުީޤޤުކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ހެޅިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަން މަދުކުރުމަށް ޓަކައި އިތުރަށް ކިތަންމެ ގިނައިން ެވސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަ

ނުޑމެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަުކގެ ރިސްްކ އެެސސްކޮށްފަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތްަތކެއް ކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ްސ.އޯ.ބީަތއް ހެދިފައި ރިސްކް ހުރި ދާއިރާތަްއ މިނިމައިޒްކުރުމަށް ަޓކައި އެ ބޭުފޅުންނަށް ދޭންވާ އިރުޝާާދއި، އަދި އެ

ނެތް ތަންތަން، އަޅުަގނުޑމެންގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް ޫނން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުެގ އެސް.ޯއ.ބީތައް ހެދުމަކީ. 

ނޑުމެން އެ ފެންވަރަށް އެ ބޭފުޅުންނާ އެބަޖެހޭ މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އެ ބޭފުޅުންެގ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އަންަނ މަސައްކަތަށް ހަރުދަނާކުރުމަ ށް ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުަރންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެްނ އަުޅގަ

އަހަރަށް ބަޖެޓްކޮށްފައި އިންނާނެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަުކގެ ޕްރިވެންޝަން ސްޓްރެޓަޖީއެއް ގާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮންެމ 

މުކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭުނން ވާނެ ުމވަްއޒަފުންނާިއ އިދާރާެއއްަގއި ވެސް ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް ެއ ގާއި

ނޑު އުންމީދުކުރަީނ  ވަސީލަތްތައް ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓްކުރެވިފައި އިންނާނެ މި އަހަރު ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އަހަރު  5އަހަރަކީ މި ދެންނެވި ސްޓްރެޓަޖީ ހަމަ ޢަމަލީ ސިފަ އޭގައި ތަންފީޛްކުރެިވގެން ދާނެ  5ކުރިއަށް އޮތް 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ނަތީޖާތަކެއް ހާސިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް  ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. ވީހާ ވެސް ކުރުކޮްށ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަޙުމީ އަށް ފުރުޞަތު އަރުާވނަ

 ލުޠުފީ ވެސް އަދި ުސވާލު ކުެރއްވުުމގައި ވެސް ކުިރއަށް ގެްނދެވުން އެދެން.



  

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

ންގެ ދެން ވެސް ަބއެްއ ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ޙަަސން ލުޠުފީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރާ  އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ކޮރަްޕޝަންގެ އިްނޑެކްްސގަިއ ވަރަްށ އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކަހަލަ ކޮމިޝަނަކަށް -ދަރަޖައިގައި ަޤއުމު އޮތް ަކން ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީާމ، އެންޓި 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެ ކޮމިޝަން މިނިވަން ކޮމިޝަ ނަކަށް ވަރަްށ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޓަރެގްޓކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ވެސް ކޮރަޕްްޓކުރުމަށް ޓަކަިއ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި އީދަރ ކޮމިޝަން ކަރަޕްޓްެވގެން 

ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކުން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާގޮުތގަިއ ނޫނިއްޔާ ކޮމިޝަން ވަރަށް ހިތްވަރުގަަދވެގެން ދެމިޮއެވވޭެނ 

ކޮމިޝަނުން ރަނގަޅު މަސަްއކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރަްއވާފަިއވާ ަކމަށް ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަުޅަގނޑުގެ ުސވާލަކީ މަނިކުފާނު 

 ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަން ޙަޤީޤަުތގަިއ އޮތް މިންވަރަކީ ކޮަބއިތޯ؟

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސަން ލުޠުފީޙަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ރާއްޭޖގައި ކޮރަްޕޝަން އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޭޖގައި މިވީ ގޮތަީކ  ރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މިނިވަންކަމެއް ލިބިގެން މި ދިޔައީ. 2001 ަގއި ައއު ޤާނޫނުއަސާީސ އެއް އެކުަލވާެލވި އަުޅގަ

ޔައީމަ ކުރީގެ ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓު ކުރާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮރަޕްޝަންެގ ދި

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  5މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު މަތިވުމުގެ ސަބަބުން މި ވޭތުވެިދޔަ 

ެކއް ލިބުނު. ދުވާލެްއގެ ތެރޭަގއި ތިންސަތޭަކ، ދުިއސައްތަ ވަަރކަށް މައްސަަލ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރަށް ގިނަ ަމއްސަލަތަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުކުެރވެމުން ދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސް މިހާރު މަޑުމަޑުން އަޅުގަ

ކަީކ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލަ މައްސަލަތައް ވެސް މަދު. އެއީ މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެ، ބަެއއް މައްސަލަތަ

ނޑުމެންނަށް މި ދެންނެ ކަން ވި މިނިވަންއަކަށް އަެނއްކާ އޭގެ ކޮރަޕްަޝން އެކުލެވޭ މަްއސަލަ އެއް ެވސް ނޫން. އަޅުގަ

ލިބުމާއި ގުިޅގެން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ހީވެފައި މިއޮްނނަނީ ކޮންމެ މައްސަލަ އަީކ މިއީ ވެސް ކޮރަޕްޝަްނެގ 

ނޑުމެންނަްށ މި ވޭތުލައޭ. މައްސަ އަހަރު ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި ވަިރކަިއވެނީެގ މައްސަލަތައް ވެސް އެބަހުރި  5ވެދިޔަ އަުޅގަ

ތަ މުދާ ބެހުމުގެ ވާރު ،ހުށަހެޅިފައި އިނގޭތޯ. ގޯިތެގދޮރު ބެހުމުގެ މައްސަލަތަކުަގއި އެބަހުރި. ޢާއިލާގެ މުދާ

ނުޑމެންނަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ހުރި މައްސަލަތައް އެބަހުރި. އަ ގުޅުން މައްސަލަތަކާ ދި ެއހެން އިދާރާތަކުން އަޅުގަ

 ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ކަށަވަުރޮކށްދީފައި ހުރި އެހެން އިދާރާަތކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެ މައްސަލަތައް ވީގޮަތކީ އަޅުަގނޑުމެން މީހުންނަށް ހޭ، އެބަހުރި ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ

ހިންގައި، އެ ދާންވާ ދިމަދިމާ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަންަގއިިދނުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅޭ 



  

ނޑަށް ދެންނެވޭނެ އޭެގ  މައްސަލަތައް ކުރިއާ އަޅާ ބަާލއިރުަގއި ވަރަށް ބޮޑުތަން މަދުވެގެން ދިޔަީއ. ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދީ ހާމައެކަނި ެއ ފެކްޓަރއެްއ ނޫން. އެހެން ފެކްޓަރަތއް ވެްސ އެބަހުހަ ލަތު މިހާރު ރި. އަުޅގަ

އޮތް ގޮތުން އައު ސަުރކާރުން މާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ނުިހންގޭ ކަމަށް ވަންޏާ ޭއގެ ތެޭރގައި ޝާމިުލވާ، މިސާލަކަްށ 

ޔިތުންނަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ެއ ފަދަ މައްސަލަތަްއ ނެތީމާ ވެސް މައްސަލަަތއް އޭގެ ތެޭރަގއި ހިންގޭ ކަމަށް ޢާއްމު ރައް

ނޑުމެންނަށް އެ ފަދަ މައްސަލަަތއް މަދުުކރެވިދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ  ރިޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު މަދު. އަދިވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދަ ކިއުމެންޓް އުސޫލުތަކެއް ެވސް ނެތް. ކުރާނެ ޕްރޮއުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުޤަބޫލުކުރެވެނީ. އަުޅގަ

ެއވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކަންކަން ، މުންދަނީ އެކި ގޮތަށް. އެހެންވީމާއެކި ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުުކރަ

ނޑު ޤަބޫ ނޑުމެންނަށް  ލުކުާރގޮތުަގއި ޕްރޮިކއުމެންޓާމަދުނުކުރެވިގެން ުއޅޭ ެއއް މައްސަލަ. އަުޅގަ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  ދެްއަވއިފި ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާމުއި ފޮނުވައިތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާފަތުންެގ ޢިްއޒަރައްޔި

މިހާރު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން މަދުެވގެން ދާނެ. ރާއްޖޭގެ ހުަށހެޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ގިަނ 

ުހރި  ހުރި މައްސަލަ. މަދުމަދުން ވަޒީފާާއއި ގުޅުން ގުޅުން އަީކ ހަމަ ޕްރިކިއުމެންޓާ 80% މައްސަލަތަކެއް

 މައްސަލަތައް ެވސް އެބަހުރި ހުށަހެޅިފަ.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ

ތިބާކާރު ށް ޮބޑު ތަޖުކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަންގެ ޤާނޫނު އޮތް ގޮުތން، ދެން މަނިކުފާނު މިކަމުގެ ވަރަ-މިހާރު އެންޓި

ފަދަ ކޮމިޝަންސްތަކަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި ރާއްޭޖގައި ިމ ނިޔޭގެ އެެހން ޤައުމުތަކުގައި މިދު ބޭފުޅަކަށްވާީތވެ

 ،ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އޮތް ގޮތުން ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ފާހަގަުކރެއްވެނީ ލިބިވަަޑއިުނގަންނަވާ

ވީ ދުނިޔޭގެ ރަނގަޅަށް މި ކަންތައްތައް ހިނގައި ޤައުމުތަުކގައި އޮންނަ ކަހަލަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުތައް އެހެން މި ދެންނެ

 އެބަހުރިތޯ ލިބިވަަޑއިގެންފައި މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން، ނޫނީ އެއްެވސް ހުރަހެއް އެބަ އޮތްތޯ؟

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޙަސަން ލުޠުފީ

މައެްއަގއި ކޮރަޕްޝަންތަކާއި ެއއްހަ-މެންނަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން އެންޓިނޑުމިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން އަޅުގަ 

ނޑު ކުރިފައިހަމަކޮށްގެން ހިނ ނޑުމެންނަށް  ން ވެސް އިޝާރާތް ކުރިންގޭވަރަކަްށ ނޫން. އަޅުގަ ވަަނ  2000އަުޅގަ

. ެއ ޤާނޫނުަގއި ރަނަގޅަށް ވަނަ އަހަުރގެ ޤާނޫެނއް 2000އަހަރު ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުާމއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫަނކީ މިީއ 

މުގެ ނުފޫޒު މަޤާ، ކޮރަޕްޝަން ޑިފައިން ކުރެވިަފއެއް ވެސް ނެތް. ހަމައެކަނި ކުށަކަށް މި އިންނަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި

އް އެަބ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެކި ގޮްތގޮތަށް ޮކރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަ ކަނި މިއޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސްބޭނުންކުރުން އެ

ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެކަން ކުރާ މީހާ ޖަވާބުދާރީ  . އެހެންނަމަވެސް އެކަްނކަމެއް ނެތްހިންގޭ



  

ނދިވާ މުއްސަނދިވުމާިއ، މި ކުރުވޭނެ ގޮެތއް މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ނެތް. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މީހުން މުއްސަ

އެންމެ ބޮަޑށް ބެލޭ ކަންތައްަތއް. ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް އެ ބާެރއް.  ކަމަކީ ހަމަ މިހާރު ދުނިޭޔގެ އެންމެ ބާރަށްކަން

ނޑު ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދެންމެ  ނޑުމެން ކޯޓު އަމުރެއް  ރިިއޝާރާތްކުއަޅުގަ ހޯދަން ވެްސ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ދާން މި ޖެހެނީ. ކުރިން އަދާންމިޖެހެނީ ޕްރޮސެ ޅުގަ

ނުޑ  ލައަށް ދިަޔއިން. އެހެންނަމަވެސްއަމިއް ކޯޓު ހުކުމަކާއި ގުުޅމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަްނ ވަނީ ހުއްޓިފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިސާބަށް  ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދަން ޕީ.ޖީއާ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުެމންގެ މި ކުޑަކުޑަ މުޖުތަމަޢުަގއި އަުޅގަ

ހުރި މައްސަލައެްއގައި ކަްނ  ނެ ވަރަްށ ގިނަ މީހުންނަށް މިއީ ކާކުގެ މައްސަލައަކާއި ާކކާއި ގުޅުން ދާއިރު ވެސް އެނގޭ

ކޯޓު އަމުރު ހޯދަން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ބަެއއް ފަހަރަށް ިޑލޭވާތަން ވެސް އަތުވެދާނެ. ެއހެންވީމާ، ކޯޓު އަމުާރއި އެ 

ލިބެންޖެހޭ. ލިބިގެން ެއ ުކްއލިއަކަށް ގޮސް ވަންނަންޖެހޭ އެަބ ހަމަ  ފަދަ އެްއޗެހި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ވަގުތު 

ނުޑމެންނަށް އެބަ ޤާނޫނީ ބާރު އެބަ ލިބެންޖެހޭ.    ޙާލަތު ވެސް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް، ައޅުަގނޑު ފުރުަޞތު 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ކޮށްލަްނ ބޭނުން ވަނީ ދެންމެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާާލއި ގުިޅގެން، ލުޠުފީ ދެްއވި އަޅުަގނޑު ހަމަ ސުވާލު

ތި ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވެއްޖެ  ރިން ޖަވާބަކާިއ ެވސް ގުިޅގެން. ކޯޓު އަމުެރއް ހޯއްެދވުމަށް މިހާރު ތި ވިދާުޅވީ ކު

ލަތުގައި ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައްވަން ކޯޓަށް ަވޑަިއގެންނެެވޭއ. މިހާރު ކޮންމެވެސް އަމުރެއްގެ ސަބަބުން، ކޯޓު ކޮން ހާ

 ލަތު ބަދަލުވެގެން މިުއޅެނީ؟އަމުރެްއގެ ސަބަބުންތޯ މިހާރު ހާ ކޯޓުގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޙަސަން ލުޠުފީ

 ކުމަކާއި ގުިޅގެން.ން ކުރަްއވާފައި އޮތް ހުރީމް ކޯޓުސުޕް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

 ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ޙުކުމުގައި ިމއޮންނަނީ މިހާރު...، އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޙަސަން ލުޠުފީ



  

އުޓަރ އަޅުަގނޑުމެްނ ދާންޖެހެނީ ޕްރޮސެ ނީކުމްަގިއ މިއިންނަން މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ހުއަޅުަގނޑުމެ

 ޖެނެރަލްގެ ތެރެއިންނޭ ކޯޓު ައމުރެއް ހޯދަންޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް.

 

  ހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާ

ނޑު ކުރާ ުސވާލު ވެްސ.  އަެނއްކާ އެހެންމެ އަޅުަގނޑު ެއއާ އާދެ! ހަމަ މިހާރު ނެކްސް ވެސް ގުުޅވާލާނަން އަުޅގަ

ބިޒްގެ މަްއސަލަ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ ސީދާ މައްސަލަިއގެ ކޮންމެހެން ފެކްޓްސްއަށް ދާކަށް ނޫން. 

ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ވާނެ. ނެކްސް ބިޒްގެ މައްސަލައާއަޅުަގނުޑ، ތި ބޭފުޅުން ފެކްޓްސްއަށް މާ ފެމެލީއަރ 

ތި ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް އެްއވެސް ބުރުލެްއ އަރާކަަމށް  ންވާފައިވާ ނިންމެވުުމެގ ސަބަބުނިންމަ

 ދެކެވަަޑިއގަންނަވަމުތޯ؟

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޙަސަން ލުޠުފީ

ނޑު ފާހަގަކުީރ އޭގެ އެއް ކަންަތއް. އެީއ ނެކްސް ބިޒްގެ މައްސަލަިއގައި ެވސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ ނިންމާފައިވާ އޮތް ނިންމެވުމެއް  . އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

 ކޯޓު އަމުރު ހޯދަން ވެސް ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހެްއެގ ތެރެއިން.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

 ލުއިންޞާފް މާނަކުރައްވަނީ؟ނާ އަާޅކިޭޔގޮތުން ޢަދުކިހިނެއްތޯ ކަރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ޮގތުން ނުވަތަ ކަރަޕްޝަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޙަސަން ލުޠުފީ

 ކަެމއްގެ މަންމަ. ކޮރަޕްޝަނާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮރަްޕޝަންގެ ކަރަޕްޝަނަކީ ޙަީޤޤަތުގައި ހުރިހާ ނުބައި

މި ކަންކަން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެްއގަިއ  އިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުިޅގެންގޮސް ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް

ލުއިންޞާފްގެ ދާއިރާ ސަބަުބން ޢަދު ނުދެވިގެން މިއުޅެނީ. ދުނިޭޔެގ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ޙަީޤޤަތުގައި ކޮރަޕްޝަްނގެ

ލުހުން ދޭ ކަމާއި ހިމާޔަތް ކަމުަގއި ވިޔަްސ، އަދި ފުދައިދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަމުގަިއ ިވޔަސް، ރަްއޔިތުންނަށް ހޯ

ޚިދުމަތެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް، އަދި ސަރުކާުރގެ އެހެން އިާދރާއަކުން ދޭ ޚިދުމަތެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް، ލިބިދިނުމުގައި 

ކޮރަޕްޝަން ޭއގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެްއޔާމު ޭއގެ އެންމެ ފައިނަލީ އެ ައސަރުކުރަން ތިބޭ ބަޔަކީ ޢާއްމު ދިވެިހ 

ނޑުމެްނގެ ޤަުއމުގައި ީކްއވެގެންތޯ ބިދޭސީްނގެ މައްސަލަ ނުހުއްުޓވިގެްނ ރައްޔިތުން. މިސާލަކަށް ބަލަމާހިނ ގާ އަުޅގަ

މިއުޅެނީ. ތި ބޭފުޅުންގެ ތެރެިއން ކޮން ބޭފުޅަކަށްތޯ އެނިގަވޑަިއގަންނަވަނީ ެއއީ ކިހާ ީސރިއަސް މައްސަލަ އެއް ކަން. 



  

މި ރާއްޖޭަގއި އެބަ ތިިބ  އުޭޅ ސަބަބަކީ ުނހުއްޓުިވގެން މި ކީްއވެގެންތޯ އެ ކަންކަން ނުހުއްޓުިވގެން މިއުޅެނީ.

 3މީހުން އެބައުޅޭ މި ރާއްޖޭަގ. ެއއީ ޮކންމެ ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން  ސްޕްލޮއިްޓކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާބިދޭސީންގެ އެކް 

 ހާސް ޑޮލަރު އެަބ ލިބޭ ެއ ީމހާ އައިްސ ރާއްޭޖގެ އެއަރޕޯަޓށް ފޭބުމާއި ެއކީގަ. ދެން ައިއސް އެ މީހާ މާލެ ތެެރއަށް

ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ދޫޮކށްލިޔަސް އެއީ އޭނަ ކޮންމެހެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން އެއީ. ީކއްެވގެންތޯ މި 

ކަންކަން ނުހުއްުޓވިގެން މިުއޅެނީ. ކީްއެވގެންތޯ ފުލުހުންނަށް ޑްރަގް ުނވަތަ މަސްތުވާަތކެތި ނޫނީ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި 

ނުކުރެިވގެން މިއުެޅނީ. ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްަގއި ކޮން ދިމާލެއްގައިތޯ ލޫޕްޕޯލް ހިންގޭ މީހުންގެ މަްއސަލަ ޙައްލުކުށްތައް 

ގައި ކަމުތޯ ކޯޓުތަކުްނ މި ދެންނެވި ކަންއޮތީ؟ ކޮން ބައެްއގެ ޒިންާމއެއްތޯ މި ކަންކަން ހުއްުޓުވމަކީ. ކީްއގެން

 އެްއގެ ފަހަތުަގއި އޮތީ ކޮރަޕްޝަން.އުޅެނީ. މިއިން ކޮންމެ މައްސަލަފު ނުލިބިގެން މިރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާ

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ލް ޢަބްދުލްޙަމީދު، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ނުވަތަ ށް އަުޅަގނޑު ކޮށްލާނީ އިސްމާޢީތިން ވަނަ ސުވާލަކަ

ުސޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވާފައި  ން ދަޢުވާ ކޮށްގެން ފަހުންއިސްމާޢީލް ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހު 

 އަދި ކޮރަްޕޝަން ރާއްޖޭގައި މަނާކުެރވޭ ގޮތާއި މެދު ެއއްެވސް ކަންބޮުޑވުމެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ އޮތް ނިންމެވުމާއި
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މަރުޙަލާ  3މައްސަލަ އަކީ މިހާތަނަށް ކޯޓުގެ ޮގތުގައި އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނަޑއްތުކޮށްފައި ކޮރަޕްޝަްނގެ މައްސަލަ އެއް ހަމައެކަނި ނިންމިފައި އޮތް މައްސަލަ އަކީ އެއީ. އެ މައްސަަލިއގަިއ  ކަ

ނިޑ ެގއްބިުތވެގެްނ، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙައިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު މައްޗަށް ކުށް ސާ ލުީނ މީދުގެ މަޖިލީހުގެ ގޮ

އެީކގައި އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ އަތުން ސަުރކާރަށް ެއއާ  އޮްތގޮތުން. ހަމަ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިިބފައި

ލިބެންޖެހޭ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު އިސްވެ ހުރެގެން ކުރި ޢަމަލެއްގެ ނަތީޖާެއއް ގޮތުން ސަރުކާރަށް ލިބުުނ 

ވާ ކުރުން ެވސް އަުޅަގނޑުމެން އިންނާނެ އޭރުގެ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވިފަ. ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ދަޢު

ނޑުމެން ވާނީ މި ވެސް  ހާރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއަދި ހަމަ މިހާރު ވެސް އެ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

މައްސަލަިއަގއި  އަދިެވސް އެ ކަންކަން ކުެރވޭތަނެއް ނާދޭ. ދެން އެ ކުެރވިފަިއވަނީ. އެެހންނަމަވެސްމަޝްވަރާ

އަޅުަގނޑުމެން ބޮލުަގއި އެިޅފައި މިއޮންނަނީ ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް 

ނުގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އެ ބަިއ އޭގެ ބަދަުލގައި އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ކުރި ޢަމަލުގެ 

ވާލުވާނެ އެްއވެސް މީހަކު ުއފުލި އަދިވެސް އެބައިން. ެއާއ ޙައްލުންވާގޮތަށް ހޯދި އުޅަނދެއް، ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެ



  

ނޑުމެންނާނެތް. ކޮންމެ ސަރުކާ އޭގެ ބަދަލު ، ރަނީ ކޮބައިހޭ އުުފލި. އެހެންވީމާމި ސުވާލު ކު ރެއް އަޔަސް އަުޅގަ

 ގޮތުން. ގެތީޖާއެއް ސަުރކާރަށް ލިބޭތަނެއް ނާދޭ އޭނާގެ އެ ޢަަމލުގެ ނަ ،ސަރުކާރަކުން

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ުސވާުލެގ ދެ ވަނަ ަބއި، ކޮރަޕްޝަން ރާއްޖޭަގއި މާނަކުެރވޭ ގޮތާއި މެދު އެްއވެސް ކަންބޮުޑވުމެްއ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މިހެން މި ދެ ންނެވި ވަކި ކަމެއް ހަމަ އޮވެގެން އިނގޭޯތ. އެބަ އޮތްތޯއޭ؟ ޚާްއޞަކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ ކޮރަ ނޑު ހަނދާންވާގޮތުްނ  ޕްޝަން ހުއްުޓވުމާއި މަނާކުރުމާއެއީ އަުޅގަ ބެހޭ ޤާނޫނުެގ އަުޅގަ

 މުގެ އް މިހުންނަނީ ކުރެވިފަ. އެއީ މަޤާވަނަ މާއްދާގެ ކޮންމެެވސް އަކުެރއްގެ ދަށުން ޢާއްުމކޮށް ގިނަ ދަޢުވާތަ 12

ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާެއއް ހޯދައިދިނުން. އެ ފައިދާއެއް ހޯދައިޭދއިރުަގއި އެ ފައިދާ ހޯދައިޭދ 

މީހާ އަށް ފައިދާއެއް ލިބުްނ ނުވަތަ ނުލިބުން ނުވަތަ ލިބުނު ކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ވެސް ނުޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ނުޑމެން މި ގުޅޭ  އޮީތ. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ ދެންނެވި ނިންމެވުްނ ޙަޤީޤަތުގަިއ ނިންމިފައި ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި އަުޅގަ

ުނވަތަ އެ މާނަ ކުެރވޭ ގޮތާއިމެދު  ގޮތުަގއި ގޮތުން ެއގޮތަށްތޯޭއ ހަމަ މާނަކުރެވެންޖެހޭނީ ލުޠުފީ ދެކެަވަޑއިގަންަނވާ

 އިތުރު މައްސަލަ ެއއް އެބަ ޮއތްތޯއޭ؟

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޙަސަން ލުޠުފީ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ  ަގނޑުމެންޅުއަ ޢާއްމުކޮށް ަމއްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަލާ، ތި ވިދާޅުވި ކަންތައްތަކަށް ައޅުގަ

ބަލަން. މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭުނންކޮށްގެން ކުެރވޭ ކޮންމެ ކަަމކީ އަިދ ކޮރަޕްޝަނަކަށް ުނެވދާނެ. މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް 

ނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ޕްޮރކިއުމަންޓްގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކުޑަުކޑަކަމެއް ަޙވާލުކުރުމުގެ ސަރުކާރުން މީހަކަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫ

ނޑުމެން ބަލާ ބެލުމުގަިއ އެކަމަކީ މިސާަލކަށް މީހަކަށް  ތެރޭގައި ވަިކ ފަރާތަކަށް ދީފަިއ އޮވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ވެސް ހުންނާނެ. އެފަދަ މައްސަލައެްއގެ ސަބަބުްނ  އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ މިސްޓޭކަުކން ވެސް، އެހެނިހެން މިސްޓޭކް

ނޑުމެްނ ޢާއްމު އުސޫލަކުން ދަުޢާވއެއް ނުކުރަން. މިސާަލކަށް  ދިމާވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަަމށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ކުރަން ކޮރަޕްޝަނުގެ ސަބަބުން މަާޤމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮްށގެން މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިާދއެއް ހޯދައިދިނުމަކީ އެކަން 

ހުރި މީހާއަށް ވެސް ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެއާއެީކގައި އޭނަގެ ެއ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުްނ 

ނޑުެމން ޖެހޭނެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  އަނެއްޮކޅުގެ ަފއިދާެއއް ވެްސ ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. އެހެން ދިމާވާ ހާލަތްތައް އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ތި ވިދާުޅވި ވާހަަކިއަގއި އެބަ ހުރި ކަންަތއްތަކެްއ. އިންވެސްިޓގޭްޓކޮށްގެން ބަލަ ްނޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް އެކަންކަެމއް ނެތް އެގޮތަށް ބެލޭކަށް. ދެން ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްނމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް މިވަީނ އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ަފއްޓަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު އިޝާރާތްުކރިން 



  

ރާއްޖޭަގއި ފައިނޭންޝިއަލް ިއންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް ނުހިނގާތީއޭ. މި ވަރަށް މުހިންމު 

ފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެްނ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަުނގެ ދަޢުާވއެއް ކުރަން ފޮނުވާއިުރގައި ަމޤާމުގެ ނު

ނާޖާއިޒް ފައިދާެއއް ހޯދުމަކީ އެކަން ކުރަން ހުރި މީހާއަށް ވެސް އެބަ ޖެހޭ، ނޫނީ އަދި އަނެއްޮކޅުން ލިބޭ ފަރާތަށް 

ވެސް މި ދެފަރާތުގެ ގުުޅން ރަނގަޅަށް އެސްޓެބްިލޝް ކުރެިވގެން ނޫނީ އެ ދަޢުވާ އެމީހެއްގެ މަްއަޗށް 

 ޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.ކުރެިވގެންނުވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޔާމިނަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ވާލަން ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. މަރުޙަބާ ލުޠުފީ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަ

ގޮެތްއގަިއ  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ރިޕޯޓުތަާކ ގުޭޅގޮތުން ހުރި މައްސަލަތަްއ ކިހިނެއްތޯ ކުރިއަށް ގެންދަަވނީ. އަދި ޚާއްޞަ

 ތީމުގޭ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ މަްއސަލަތަުކގެ ސްޓޭޓަްސއަކީ މިހާރު ކޮބަިއތޯ؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޙަސަން ލުޠުފީ

ނޑުމެން ޢައޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ރިޕޯޓު ޢާ  މަލުކުރާ އުސޫލަކީ ަވިކ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލެއް ނޫން. އްމު އުސޫލަކުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމައެކަިނ މީހަކު މައްސަލަެއއް ހުަށހެޅީމައެއް ނޫން ައޅުަގނޑުެމން ބަލަނީ. މީޑިއާ ވެސް 

ނ ޑު ގޭަގއި ޚަބަރު ބަލަން އިންނައިރުގައި ވެސް ކޮރަޕްަޝނުގެ މައްސަލަެއއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ބަލަން. އަުޅގަ

ކުރާނީ. ކޮށްގެން ެއ އަެނއް ދުވަހު އެޖެންޑާއްާޔ އޭގެ ކަމަށް ވެއްޖެ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ މައްސަލަެއއް 

ތެދު ބަލާފައި އެއީ ކިާހވަރެްއެގ ، މައްސަލަެއއް ބަލާނީ. އަދި މީހެއްގެ ފަރާތުން ވާހަަކއެއް ައޑުިއވުނަސް ޭއގެ ދޮގު 

ނޑު އަމިއްލައަްށ އެސެސްކޮށްފައިބުރަދަނެއް ހުރި މައްސަލައެ އެ މަްއސަލައެއް ބަލާފައި ހުންނާނެ.  އްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން މައްަސލަ އެޖެންޑާކޮށްގެން ކުިރއަްށ  އެހެންވީމާ، މީހަކު ޝަުކވާ ހުށަނޭޅިޔަސް ޢާއްމު އުސޫަލކުން އަުޅގަ

ނެރުމާއެކީގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް، ހަމަ މަ އެ އުސޫލުން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ރިޕޯޓު ގެންދަން. ހަ

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ޝައުުޤވެރިކަެމްއ  ވިއްަސކަށް އަހަރު މަސައްކަްތ ކުރި އިދާރާ އޮޑިްޓ އޮފީހަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހަދާނެ. ހަމަ އޮޑިޓަރ  ގެ ވެބްަސއިޓަށް ވަދެ، ބަަލއިއެތަނު ހުރޭ އެތަނަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ާޢއްމުކޮށް 

ނުޑމެންނަށް އެޖެންޑާ ކޮށްގެން  ޖެނަރަލްގެ ރިޕޯޓު ނެރުމާއެކީގައި އަޅުަގނޑު އެ ރިޕޯޓެްއ ކިޔަން. ކިޔާފައި އަުޅގަ

ފޮނުއްވުުމެގ ްއޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އަިދ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެިވއްޖެގެންދަންޖެހޭ މައްަސލަ ހުރި  ކުރިއަށް



  

ނޑުމެން ނިންމަން. ހަމަ  އެީކގައި ޮއޑިޓަރ  އެއާެއކު ކުރިން އެ އެޖެންޑާ ކޮށްގެްނ އެ މައްސަލައެއް ބަލަން އަޅުގަ

ޖެނަރަލް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފޮނުވާނެ އޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަެއއް ހިމެނޭ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް 

ހިމެނޭ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް އޭަގއި-އްޔާ ެއއީ އެންޓި ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށް ެވްއޖެ

ނޑުމެން ކަމަށް ފާހަގަކުރެިވއްޖެ ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާދެއްވާނެ. ފޮުނވާދެްއީވމަ އެކަން އަުޅގަ ްއޔާ ެއ ރިޕޯޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާީނ ގެންދަން. ދެން ިތ ވިދާުޅވި ތީުމގޭ އޮޑިޓް ިރޕޯޓުގަިއ ހުރި މަ ކުރިއަށް އްސަލަަތއް ވެސް އަުޅގަ

 5. ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ކަންަތއް ުކރިއަށްދިޔަ މި ވޭތުވެދިަޔ ިވސްއާ ގުިޅގެން ތަޙުޤީޤުކޮށްފަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރ

ނޑަށް ޤަބޫލުއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެވސް، ކުރިއަށް ކުެރވެނީ. އެެހންނަމަވެސް އަދި މޯލްޑިވްްސ ިދޔަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަކަށްނާދޭ.ޕޮ  ލިސް ސަރވިސް އިން އެ މައްސަލަ ެއއްކޮށް ނިންމާފައި ައޅުގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

އަޅުަގނޑު ެދވަނަ ސުވާލެްއެގ ގޮތުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބައެއް މައްސަލަތަުކގައި ދެންމެ 

ހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ެވސް މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާ، ތި ފާ

އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ ގުިޅެގން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އިދާރާތަުކން ކިހާވަރެްއގެ ެއއްބާރުލުމެްއ 

 ދަތިތަެކއް އެބަހުރިޯތ؟ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާތޯ؟ މިކަމުގެ އެްއވެސް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޙަސަން ލުޠުފީ

ނުޑމެން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން މިގެންދަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއާ ގުިޅގެން. ދެން  ޢާއްމު އުސޫލަކުން އަުޅގަ

ދަށުން . އެ އެމް.އޯ.ޫޔގެ ިއންނާނެ އެމް.އޯ.ޫޔއެއް ހަދާފަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއާެއކު އަުޅަގނޑުމެން 

ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ޢާއްމު އުސޫލަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްަކތެއް މި ކުރަނީ. ދެން އެ

 އަޅުަގނޑުެމންނަށް ބޭނުންވާނީ. ހަމަ  ޙުޤީޤެއް ހިންގަން ބޭނުން ވެއްޖެއްޔާ ެއކަނިބޭނުންވަނީ ފޮރެންސިކް ތަ

އްޔާ އް ހިންގަްނ ބޭނުން ކަމަށް ވެއްޖެއިނޭންޝިއަލް ިއންވެސްޓިޭގޝަނެބޭފުޅުންނަްށ ވެސް ފަ އެާއއެީކގައި އެ

ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ.  ބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގަތީާމ އެކަެމއް ައޅުަގނޑުމެން ކޮްށދެން އެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެހީތެރިކަމަްށ އެ

ޕޮލިސްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވަީނ  މި ދެފަރާތުން ވެސް މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޢާއްމުކޮށް،

ހަމައެކަނި ފޮރެންސިކް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގަން. އެެހންވީމާ، ދެފަރާތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އޮންނާނެ. 

 އެުކަގިއ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން އެމް.އޯ.ޫޔއެއް އިންނާނެ. އޮޑިޓް އޮފީހުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުން ހަމަ އޮޑިޓް އޮފީހާ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ  އެ ވިޔަސް ބޭފުޅުން ވެސް އެހީތެރިކަންދެްއވާ. ސަރުކާރުެގ އެހެން އިދާރާތަކުން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް.  އެހީތެރިކަންދެްއވާ އަުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޤަބޫލުއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަ ކުން އެހެން ސުވާލުކުެރވޭ ބޭފުުޅންގެ ުސވާލުތަމި ކުެރެވނީ ށް ުޝކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ލިބިގެންިދޔައީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އިުތރު ބޭފުޅެއްގެ އިޝާރާެތއް  ބޭފުޅުންނަށް ކުރައްވަން ހުރި ސުވާލުތަކަށް ަޖވާބު

ނޑު މިހާހިސާބުން މިބައި ނިންމާލަން. ލުޠުފީއަށް އަދިވެސް ެއއްފަހަރު  ނެތުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙާބާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

 ހުރިހާ ންނަވަްނ އިނގޭތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! މުޢައްވިޒަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ޝުކުރުދަ ދަންނަވައި

މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ 

ޝަނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ މި މުއްދަތު ހަމަވާތީ ކޮރަޕްޝަން ކޮމި-ކޮމިޓީގައި މި ކުރެވޭ މަސަްއކަތަކީ އެންޓި 

އާއި ޤާނޫނުތައް ބުނާގޮތުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅުތަކެއް ފޮނުްއވާފައި އެބަ ުހރި. ދެން ޤާނޫނުއަސާސީ

ެވވީަމ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ެބހޭ ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް އައުމަށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނަންތައް ފޮނުއް

ނޑުމެން މިއަދު މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށްކުރަންޖެހޭ ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަސަްއކަތް   . އެ މަސައްކަްތކުރުމުގައި އަުޅގަ

ޢައްޔަނު ކުރަްއވަްނ ދެވަނަ ަދުއރަކަށް  އެބަ އޮތް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެންދަނީ. ދެން މުޢައްިވޒުެގ ނަންފުޅު 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އިތުރު އަދި އެހެން ބޭފުޅުން ވެްސ . އެހެންވީމާ، މިކަްނ ވެސް އަފޮނުއްވާފަ ުޅގަ

އަރުވަން އަމިއްލައަށް ައޅުަގނޑުމެންނާ  އްފުރަތަމަ މުޢައްިވޒަށް ފުރުޞަތެ އެއްކޮށް ދިގުނުކޮށް އަޅުަގނޑު ތިބުމާ

އި ވިޔަސް. ދެން އަިމއްލަ ގަ ފުކަމަށް ވަންޏާ، އަމިއްލަ ތަޢާރު ހިއްސާކޮށްލަން ެއްއވެސް ަކމެއް ބޭނުންފުޅުވާ

މާބޮޑު ބޭނުމެްއ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ެއހެންވީމާ، ހިއްާސކޮށްލަވަން  ތަޢާރުފެއްގެ

 ފެށުމުގައި ެއއްެވސް ކަމެއް ޮއތިއްޔާ އެ ފުރުޞަތު މިކޮޅުން އަރުވަން އިނގޭތޯ.

 

 ން:ވާހަކަދެްއެކވުރަޝީދު ވިޒު މުޢައް

ނޑު، ވިާދޅުވިހެން ކޮމިޝަނުގައި މަަސއްކަތްކުރަމުންދާތާ، ކުީރގަިއ `. ޝުކުރިއް  ޔާ ވަަރށް ބޮޑަށް. އަޅުގަ

ނޑު މި ާދއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާތާ ގާތްަގނަޑކަށް -އެންޓި  އަހަުރ  1ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ބޯޑާ ެއއްކޮށް އަުޅގަ

 5އަހަރު. ވޭތުވެދިޔަ  5ރެވުނުތާ، މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި މިހާރު ވޭތުވެގެން މިދަނީ. ދެން ކޮމިޝަނުގައި މަސަްއކަތްކު 

ނޑު ދެވަނަ ދައުރަކަށް  އަހަރު މަސައްކަތް ކުރިން. ދެން ތި ބޭފުޅުން ހިތައްއަރާވަަޑއިގެންފާނެ ކަންނޭނގެ ައޅުގަ

ފައި އޮތީމަ. މި ޝައުޤުވެިރވީ ީކއްވެާބއޭ. ދެން ވާހަކަިއގެ ފާހަގަކޮށްފި ދެަވނަ ދައުރަކަށް އަޅުަގނުޑގެ ނަން ފޮނުވާ

ނޑަށް ލިބިަފިއ  ނޑު މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްަތކާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ދާިއރާގައި އަުޅގަ ކޮމިޝަންގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުހުރި ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް  ކުރެވެނީ ކޮމިޝަނުގަިއ އަދި ކުރިއަށް ކުރަން ހުރި ބަލާއިރުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮމިޝަނަށް އިތުރަްށ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި  މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ



  

ކޮމިޝަން ދާއިރާގައި -ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއޭ. އަދި ާޚްއޞަކޮށް ައޅުަގނޑު މިހާތަނަްށ މަސައްކަތު މާަޙއުލުަގއި، އެންޓި 

ަފއި އޮތް ގޮތާއި ައދި ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތް މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފައި ހުީރމަ މިހާތަނަށް ކޮމިޝަނުގެ ސްޕީޑް ގޮސް

ނުޑގެ ފަރާތުން އެންމެ ބޮޑަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ދާއިރާ ކަމަްށ ރެވިފައި  ހުރި ގޮތަށް ބަލާިއރު ޤައުމަށް އަުޅގަ

 ވާތީ އަސްލު މި ދާއިރާައށް ކުރިމަތިލީ. ދެން މިހެން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކަމަށް-ންޓިކުެރވެނީ އެ ލުއަޅުަގނޑަށް ޤަބޫ

ވާނީ ކޮމިޝަންެގ މިހާތަނަށް އައިއިރު އަޅުަގނޑު  ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުން ފަށައިގެން-ފާހަގަކުރާއިރު ވެސް އެންޓި

މުވަްއޒަފެްއގެ ހައިސިްއޔަތުްނ ވެސް ކޮމިޝަންގެ ތެޭރަގއި ހުރި ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް، ޢަމަލީ ގޮތުން 

ޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެނގޭ ެއ ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭަގއި މިހާރު . އޭގެ ސަބަބުން އަ ސައްކަތްކޮްށ، ޝާމިލުވެ ުއޅެފަމަ

އާއި ްސޓްރެންތްތަކަކީ ކޮބަިއކަމާއި އަދި ކޮިމޝަން ކުރިމަގަށް، އަުޅަގނުޑމެންގެ މިހާރުގެ ކޮމިޝަނުން  ހުރި ވީކްނެސް

ތައްތައް. ޚާްއޞަކޮްށ ލުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންާވ ކަންރާވާފައި ހުރި ކަންތައްަތއް ހާސި މުސްތަޤުބަލަށް ކޮމިޝަން

އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތްކުރަމުްނދާ ދާއިރާ، ކޮރަޕްޝަން އިންވެސްޓިޭގޝަނާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާގައި ކޮމިޝަނުަގއި 

ނޑުމެންގެ މުވަްއޒަފުންނަކީ ވަރަްށ  މިވަގުތު މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ އިންވެސްިޓގޭޓަރުންނަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ްށ ޑެިޑޭކޓެޑް މުަވއްޒަފުންތަެކއް. އެކަަމކު ހަމަ މި ދާއިރާަގއި ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ އެބަ ޔަންގް ނަމަެވސް ވަރަ

ަތކުަގއި ކެއް ވެްސ ެއބަ ހުރި. އެކަންތައްހުރި އިމްޕްރޫވްކުރުމަށް ަޓަކއި ކުރަންޖެހޭ. ައޅުަގނޑުެމންގެ ޕްލޭންތަ

ނުޑ ޝާމިލުވެ ކުރީ އަުޅަގނޑު ކަމަށް  ްތތަކެއްމިހާތަނަށް އެންމެ ޢަމަލީ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ މަސައްކަ ވާތީ އަުޅގަ

ނޑުެގ އެހީތެރިކަން ޮކމިޝަނަށް ބޭނުންވާނެ. ދެން  ޤަބޫލު ކުރަނީ ެއކަންތައްތަްއ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަކީ. ނޑު ގޮެތްއގައި ައޅުގަ  އެއީ މަިއގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ މިހާރު އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް. 

 އަރުވާނަން ށް ފުރުޞަތުމެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަޢިްއޒތްތެިރ ަކނޑިތީމު ދާއިރާގެ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު 

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް ގޮތުގަިއ.

 

ނޑި  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ތީމުކަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނާގޮތުން ކޮމިޝަުނެގ  8ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިުބ ރައީްސ މަނިކުފާނަކީ. ޤާނޫނުގެ -އެންޓި 

ވަން މި އިންނަނީ ނައިބު އްޔާ އެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދުކރައްިލއްޔަތު އަާދކުރަން ނުކުޅެދިއްޖެ ރައީސް އެ މަޤާމުގެ މަްސއޫ

ާވލުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އެހެން އީސް، ކޮމިަޝނުގެ ނައިބު ރައީސާ ޙަރައީސް. ޭއގެ އިތުރަށް ކޮމިޝަނުގެ ރަ

ވަނަ މާއްާދގައި ިމއޮންނަނީ. އެގޮތުން ކޮމިޝަނުެގ  8ޤާނޫނުެގ  ންވާެނއޭމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ވެސް ޭއނަ އަދާކުރަ



  

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޮކން މަސައްކަތްތަކެްއ، ކޮން  5ނައިބު ރައީސާ ަހާވލުކުރަްއވަިއގެން ވޭުތވެދިޔަ  ރައީސް

 ދާއިރާތަކަށްތޯ މުޢައްިވޒު ބަލަހައްޓަވާަފއިވަނީ؟

 

 ން:ވިޒު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުމުޢައް

ނޑު މަސަްއކަތަކަށް އަހަރު ވެސް އަޅުގަ  5ތުވެިދޔަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި ވޭ ނުޑެގ މައިގަ

ވާލުވެފައި ޮއތީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުުމގަިއ ކޮމިޝަން ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮމިޝަނުން ޙަ

ބެލެހެއްޓުމާިއ  ޕަވަިއޒްކޮށްއޮޕަރޭޝަން ސެކްޝަން އަދި އެ ސެކްޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ދެ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ސު

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ވެސް ކުރުން.  ގެންދިއުމަށް ކުަރންޖެހޭ އެންމެހައިގެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަށް އަދި އެ ޔުނިޓް 

ނޑު ގޮެތްއަގއި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ިއންވެސްޓިޭގޓަރުންނަށް ދިމާވާ  އެގޮތުން މަިއގަ

ދިނުމާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް  އާއި އިރުޝާދު ގައި ބޭނުންވާ ލަފަދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާއި އަދި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ތެރޭ

ކޮމިޝަނުގެ އިްނވެސްިޓގޭޓަުރން ތަމްރީނުކޮށް، އެ ދާއިާރ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ަވރަށް ގިނަ މަސައްކަތްަތކެްއ 

ނޑު ޢަމަލީ ގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ކުރެވިފަ ހުންނާނެ -ކުރީއްސުރެ އެންޓި ހަމަ . ދެން އޭގެ އިތުރުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޢަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ުމަވއްޒަފެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން މަސައްކަތް ކުރިއިރު މަލީ ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

ގޮތުން ބައިވެިރވިން ެއވެއަރަނސް ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންޑަކްްޓުކރުމުގަާއއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރޭޑިއޯ، ީޓވީ ޕްރޮގްރާމްތަްއ 

. ސެަޝންތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ތެރޭގައި އަޮތޅުތަުކަގއި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުމުަގއާއި އަދި ރާއްޖެކުރިއަށް ގެންދި 

 ވެސް އެ މަސައްކަުތގައި ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝާމިލުވެގެން ކުިރއަށް ިމގެންދަނީ.  އެހެންވީމާ، މިހާރު

 

ނޑިތީމު  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ބޭފުޅުްނ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ކޮމިޝަުނގެ ރައީްސ އަދި މުޢައްވިޒު ދެ-އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އެންޓި 

ތިއްބަަވއިގެން ކުރަްއވަމުންގެްނދިޔަ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮުތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ މަޢުލޫމާތެއް 

ނުޑ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ޮކމިޝަނު މެންބަރު ކަމުގަިއ ވެސް ވަނީ ެދއްވާފަ ރަީއސްކުރީގެ އިންޓަރިވއު އިން  . އަުޅގަ

މަށްފަހު އިތުރު ދައުރަކަށް މުޢައްިވޒު ބަހައްޓަަވން ފެނިވަޑައިގަންަނވަިއގެްނ ހަމަކުރެއްވުއަހަރުގެ ެއއް ދައުރު  5

ދަންނަވަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ

ކަަމށް ވެސް އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ވީމާ، އެވިްއޔާ ދެ ދައުރު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންއެގޮތަށް އަުތވެއްޖެ ކަމަށް ަވނީ

ވެްސ  ރުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އުފެދުނުއި-ދަންނަވަން. އެާއއެކީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ އެންޓި

. ެއ ކޮންވެޝަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކޮންވެންޝަނުގައި ބަިއވެރިވެފަ ދިވެހިރާއްޖެވަނީ ބައިނަލްއަްޤާވމީ ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ 

ދިވެހިރާއްޖެ އެކްސީޑް ޓް ކޮްނވެންަޝނަށް އެކްީސޑް ކޮށްފައި އޮތީ ޔުނަިއޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސް



  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އުފެދިގެން -ތި އެންޓި  ޤާނޫުނއަސާސީ ާފސްެވގެން. ގައ2002ިމާޗް  22ކޮށްފައި އޮތީ 

މިހާތަނަށް މިވީ ދުވަސްތަކުގެ ތެޭރގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެްކސްސީޑް ކޮށްފަިއ މިއޮތް އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ލިން ކޮންވެންޝަންަގއި ސްޓޭޓްްސ ޕާޓީސްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން އެނޭބަ

ލެޖިސްލޭޝަންސް ހެދުމާއި އެކަންތައްަތކުގެ ތެޭރގައި ެއކަށީގެްނވާ ކުރިއެރުމަކާ ދިމާއަށް ދަތުރުނުކުރެވިފަިއވަީނ 

 ކީްއވެތޯ؟ ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ން:ވިޒު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުމުޢައް

ކޮރަޕްޝަން -ރު. އޭރުެގ އެންޓި ވަނަ އަހަ 2002ްކގައި ަބިއވެިރވެފަިއވަނީ ވިދާުޅިވގޮތަށް ާރއްޖެއިން އޮްނކެޝުކުރިއްާޔ. 

ބޯޑުގެ ދުވަްސވަރު އޮްނކެްކގަިއ ބައިވެިރވުމާ ގުޭޅގޮތުން އޭުރގެ ބޯޑުގެ ލަފާ، އިުރޝާދުތަްއ އޭރުގެ ސަރުކާރުން ެވސް 

ނޑުމެން  ވަަނ އަހަރު އައު 2001ވީ. ނަމަވެސް ހޯއްދަވާފައި ބަިއވެިރވަަޑއިގެްނނެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން އަޅުގަ

ރަސީ ިނޒާމުެގ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެން ބަިއވެރިވެަފއިާވ މުޢާހަދާތަކަށް ޤާނޫނީ ބާރު ދިނުމަށް ޓަކަިއ ގެނައި ޑިމޮކް

ންދިޔަ ސަރުކާުރގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެޕްޫރވް ހޯދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮސެސް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޑިލޭެވގެ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަވި. ހަމައެހެ ތެރެއިން ވެސް ނޑުމެން މި އޮންކެ ންމެއަުޅގަ ކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ

ނުޑގެ ތެރެއިްނ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަެކއް އިޞްާލޙުކުރަންޖެހުނު. ޚާއްޞަކޮށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮިނގަ

ވަަނ  2005ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަޅުަގނޑުެމން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަކީ 

ވަނަ އަހަުރ އަޅުަގނޑުމެން މި ގެނައި  2001އަުޅަގނޑުމެން  އިސްަފއި އޮތް ޤާނޫނަކަށްވެފައިއަހަރު ވުޖޫދަށް އަ

ވެސް  ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާުމގެ ތެރެިއން ގެނައި ބަދަލުތަކާ ނުގުޭޅ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކްއ އެ ޤާނޫނުގައި މިހާރު

ވަަނ  2008ލުގެންނަންޖެހުނު. އެގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތ ފަށައިގަތިން ހުރީމަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަކަްށ ބަދަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން އައުއަހަރު އަުޅގަ ާޤނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެަނއުމުެގ  ކޮމިޝަން އުފެދުމާ ގުޅިގެން ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވި ދައް ޗަކީ ހަމައެކަނި އެ ޤާނޫނު މަސައްކަތް. ނަމަވެސް މަސައްކަުތގެ ވަކި ހިސާބަކުން ައޅުގަ

ތެރެއިްނ  ކްަގއި ހުިރ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮމްޕްލީޓް ުކރެވޭކަށް ނެތް. އޭގެ އިސްގެެނއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮންކެ ވުޖޫދަށް އަ 

ނޑުމެން މި ސްޓޭްޓ  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް، އެހެން ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަކުރެވެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑައަޅާަފއި އި ަބއިވެިރވެފަިއ ހުރި ޤައުމުތަުކގެޕާޓީޒްގަ  އެްއ ކަމެްއ ެއއީ ިމ ލާޒިުމކޮށްފަިއ އޮތް  މެދުަގއި ކުރަްނ ކަ

 ކޮންމެ ޤައުމެްއގަިއ ވެސް. މުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުން ްކގެ ދަށުން މި ގެޕް އެނަލެލިސް ހެދުޤާނޫނުގެ، އޮްނކެ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް ނޫން. -ގެ ރާއްޭޖގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކީ އެންޓި ކް ދެން މިހާތަނަށް އައިއިުރެވސް އޮންކެ

ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތައް ޯފަކލް ޕޮއިންޓް ބަދަލުެވގެންދިއުުމގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިަނ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި. ޚާއްަޞކޮށް 

ނޑުެމން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ އަހަަރކު އޮންނަ ްސޓޭޓް ޕާޓީ ޮކންފަރެންސްގައި އަުޅގަ



  

ކަންަތއްަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގއި ޯފކަލް ޕޮއިންެޓއްެގ ެއއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ވަރަްށ  ކިެއކިއެ ހުށަހެޅުމާ

ނުޑމެން ބައިވެިރވިއިރު ގިނަ ދަތިތަެކއް ދިމާެވގެންދިަޔ. އެންމެ ފުރަތަ ށަށް ބަންޑާަރ ނައިބުެގ ބެލުމުގެ ދަ މަ އަުޅގަ

ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ހަމަޖެހިގެންދިޔަ. ނަމަވެސް ފަހުން ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން. 

ނޑުމެންނަަކށް އިދާރާތަކުެގ  މުެގ މާބޮޑު ެއއްބާރުލުމެއް ނުލިބި ދިއު ުގޅުން ކުަޑވުމުގެ ސަބަބުންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަަރށް ބޮޑެ ތި ދަތިތަކާ އެީކަގއި ވެސް ހަމަެއކަނި ސަރުކާުރެގ ބޮލަށް ޖަހާލާފައި އެކަްނ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ކުރިއަށް ނޑުމެން އިނީޝިއޭޓް ެނގީ އަުޅގަ ގެންދަނީޭއ  ހުއްޓާލުމުގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެ ގެން އޮްނކެްކގެ ރިިވއު ޕާޓް ޓީމެއް ަނގައި އެްކސް ތެރެއިން ން ކޮމިޝަންއެހާހިސާބުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނަޑކަށް ދެ އަހަުރގެ މަސަްއކަތަަކށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން ރިިވއު  ނޑުމެން ުކރިއަށް ގެންިދޔައީ. ގާްތގަ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނުޑމެން އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަުތގެ ކަމާ ބެހޭ  މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންޮގސް ނިންމާލާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ފޮނުަވއިގެން ގާްތަގނޑަކަށް ހަމަސް ދުވަްސީވއިރު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އިދާރާތަކުަގއި ކޮމެ ންޓަށް ައުޅގަ

ނުޑމެން އެއީ ފައިނަލް އެްއޗެްއ  އެްއވެސް އިދާާރއަކުން ކޮމެްނޓެއް ނުލިބުނު. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮތް އެއްަޗކީ އަުޅގަ

ޔޫ.އެްނ އޯ.ޑީ.ީސއަށް ކޮޕީެއއް ފޮނުާވފަ. ދެން އެކަމަކު އެ ރިވިއު  ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާރުވާނީ ޔޫ.އެންގެ

ަމސައްކަތް ަކނަޑއެޅިފައި އޮްނނަ އުސޫލުަގއި ާވގޮތުން ވެއްެޖއްޔާމުން ރާއްޖެ ނޫން އެހެން  ކުރުމުގެ ސްޓެޕް ޕާޓީްސގެ

ިރއަށް ގެންދަނީ ސްލޮޓްތަކެްއ ދެ ޤައުމަކުން ރާއްޖެ ރިވިުއކުރަން އެބަޖެހޭ. ދެން ރިވިުއކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ކު

ނަގަިއގެން ގުރުއަަތކުން ިދމާވެގެން. ާރއްޖެ ކަންދިމާުކރިގޮތުން ދިމާވެފަިއ އޮީތ މިދިޔައަހަރު އަސްުލ ރާއްޖެ 

ރިވިުއކުރަން އޮތީ. އެކަމަކު ދިމާވި ދަތިތަކާ ހެދީ ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ޑިލޭެވގެން ޮގސް މިއަހަރު މިހާރު ރިވިއުެގ 

ިރއަށް ގެންދިުއމުގެ މަސަްއކަތް ފެށިގެން ެއބަ ކުރިއަށް ގެންދޭ. ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހާރު މަސައްކަތް ކު

ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ާރއްެޖއަށް ެއކްސްޕާޓް ޓީެމއް ވެްސ ޒިޔާރަްތކޮށް ރާއްޭޖގަިއ ރިިވއު ކުިރއަށް ގެންގޮްސ ރިިވއު 

ނުޑގެ ތެރެއިން ބަދަލު ނިންމުމަށްފަހު ރާއްޖެ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅީމާ އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ދިމާލެއް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން ޮއންނާނެ. އެކަމަކު މި މަސަްއަކތް ކުރިއަށް ދިަޔއިރު ވެސް 

ނޑުމެން މަ ސައްކަތްތަެކއް ކުރެވެމުްނ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް މީެގ ތެރެއިން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ުގޅިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޯޓުން ކުރި ުހކުމަކާ ގުިޅެގން ވަރަށް ބޮުޑ ޗެލެންޖިންގ  ދިޔަ. މަސަްއކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އަުޅގަ

މަސައްކަތްތަކާ ެވސް ދިމާވި. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަާތ އެކީަގއި ވީހާ ވެސް ެއކީަގއި އެކަން ކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އޭރު މެންބަރެްއެގ ވެސް އެހީތެރިކަމާ އެްއކޮްށ ޤާނޫނެއް ޑްރާފްޓް ކުރެވި އަޅުަގނޑުމެން ަރއް

ނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާލެވުނު. އެ މަޖިލީހުގައި ދެ އަހަރު ދުވަސްވަންދެްނ  ނިމިގެން ދިޔަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ސްނުވެ ދިއުމުގެ ސަބަބުން އަސްލު އަދިެވްސ ބިލު އޮވެ ނަމަވެސް މަޖިލިސް ނިމިގެން ދިޔައިރު ބިލު ފާ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ކުެރވިގެން ނުދިަޔއީ. 



  

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މުޙައް  މަުދ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކަ

ށް ެއ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަްއ ތަޙުޤީޤު ކުރުމާ ބެހޭ ދާއިރާ ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާަފއި އޮތުާމ އެީކގަިއ ވަރަށް ޮބޑަ

އެ ދާއިރާގެ ތެެރއަށް ވެދެަވަޑއިގެންފައި ވަނީ. ރާއްޖޭަގއި ޮކރަޕްޝަން ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް އެޕްރޯޗެްއގެ ގޮުތަގއި ކޮން 

ކަހަލަ އެޕްރޯޗެއްތޯ ގެންގުެޅންޖެހޭ ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވަނީ. އަދި އެ ރިސްކް ައއިޑެންޓިފިކޭޝަްނގައި އެންމެ 

 ތަކަީކ ކޮބައިތޯ؟ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ާދއިރާ

 

 ން:ވިޒު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުމުޢައް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަުތގެ ައލީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އައިޑެންޓިފަިއ 

 އެސެސް ކުރުމަށް ކުރެވެނީ ދައުލަުތގެ ޕްރޮިކއުމެންޓް ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރިސްކް 

ނޑުމެން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޚާއްޞަކޮށް އަުޅނޑުމެންގެ ަތޙުޤީޤަށް އެއްވެސް ކަހަލަ  ޓަކައި އަުޅގަ

ފައިންޑިންގްްސއެްއ އެހެން ދިމާލަށް ނޫންގޮތެއްަގއި ޮގސްފައި އޮތްކަމަށް ފާހަަގކުެރވޭ ކޮންމެ މައްސަަލއެްއަގއި 

ށް ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ދެން. ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް ކަތައަޅުަގނޑުމެން ދައުލަުތގެ ިއދާރާ

ވެސް ކުރާތާ މިހާރުެވއްޖެ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތ ދުވަހުގެ މަަސއްކަތެްއ މިހާރު  މިނިސްޓްރީއާ ެއއްކޮށް ދެ ައހަރު

ނޑު މެންގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުުނ ޤާނޫނަށް އަދި މާލިއްޔަތު ގަވާއިުދގައި ހުރި ކަންތައްަތއް. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ތަކެއް ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން އިޞްާލޙު ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދާތާ. ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ފާގހަގަކުެރވޭ ދައުލަުތގެ ކުްނފުނިތަކުގައި ހުރި ނިޒާމުަގިއ ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. ޚާއްޞަ ގޮެތްއގަިއ 

ކަހަލަ  ޖެހޭ ބައެއްންއުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިއިރު ޙަޤީޤަތުަގިއ އެ ޤާނޫނާ އެއްކޮށް ވުޖޫދަށް އަންނަދަ

ށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ވުޖޫދަށް ައއިސްަފއި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ުކންފުނިތަކަ އުސޫލީ ބަެއއް

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައި  ތަުކގެ ބޭނުން ނާޖައިޒު ގޮތުަގއިރުއް ލިބިގެން ދިަޔ. އެ އިޚްތިޔާއިޚްތިޔާރުތަކެ 

ނަލައިޒް ކުެރވޭނެ ޮގތްތަކެއް ނެތިގެން ދިަޔކަން ގޮތުން ޚާއްަޞޮކށް ކްރިމިހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު. ނަމަވެސް ޤާނޫނީ 

ނޑުެމން ޕްރޮކިއުމެންޓް ދާއިރާއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނު. އެްއގޮތަށް ބުނާކަމަށްަވންޏާ މިސާލަކަ ށް އަޅުގަ

ނޑަައޅާ އެަތކަކީ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުން އުސޫލުބަލާކަމަށްވަންޏާ ކުންފުނިތަކުެގ ޕްރޮކިއުމެންޓް  ބޯޑުްނ  އަމިއްަލއަށް ކަ

ގޮުތގެމަތިން  ތާ އެއްގޮްތވާލަޙައި ތިއްަބވާ ބައެއް ބޭފުޅުން މަޞްނިންމާ ކަންތައްތައް. ބައެއްަފހަރު އެބަހުރި ބޯޑުގަ

ނަޑއަުޅްއވާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ  ނަާކއި ަގވާއިދަކާ ޤާނޫއެ ުއސޫލާ ޚިލާފު ނުވާހާ ހިނދެއްަގއި  އުސޫލުތައް ކަ

. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެްއ މީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޢަމަލުކުރަން ދަތިތަކެއް ދިމާވިޚިލާފުވެގެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  އައިސް  . ދެން ހަމަ އެާއއެްއކޮށް މިހާރަކަށްދާއިރާގަ ެވނީ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެ 



  

ފާހަގަކުރެިވގެން ދިަޔ ަވޒީާފ ާއއި ބިމާ ބެހޭ މަްއސަލަތަކުަގއި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ އެބަހުރި އިޞްލާުޙ 

ނޑުމެން ސިިވލް ސަރވިސް ކޮ މިޝަނަށް ބައެއް އިންސްޓްރަކްޝަްނީދ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެއާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ެވްސ ކަން  ކޮށްފިސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިމްޕްރޫވް ތަނުގައި ސިވިލް  ތުވެިދޔަވޭވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް 

 ިސވިލް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ޚާްއޞަކޮށް ިއވެލުއޭޝަން ޕްޮރސެސް ތެރޭގައި ކުރިއަށް ެގންދާ ކަންތައްތައް

ނޑުމެންނަށް އިމްޕްރޫވްކުރިކަން ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެވޭ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނެޝަނަލް ލެވެލްަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ނެތް ކޮމްޕްރިހެންސިވް ސްޓަީޑއެްއ  ދެން، ފާހަގަކުރެވޭ ދިމަދިމާ ައޅުގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަހެދިފައެއް ކޮބަ  އަހަުރގަިއ  3ތުވެިދޔަ ޚާއްޞަޮކށް ވޭ ދާނެ މިސްރާބު. ތް ކުރިައށްއިކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓްަގއި ހިމެނިން ނެޝަނަލް ސަރވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންޮގސްގެން ކޮބައިކަން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން އަުޅގަ އެއް ކަމަކީ ޓަކައި. ޚާއްަޞކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ެފށި ކުރިއަށްދާންވީ މިސްރާބު ދެނެގަތުމަށް

ނުޑމެންގެ ސްޓެރެޓަޖީގައި، ސްޓްރެޓެޖީއެްއގައި  ކަންތައްތަްއ  ހުރި ވަރަށް ގިނަ ެއކުލާވާފައި އޮްތގޮތުން ކުރަން އަުޅގަ

ކަންތައްތައް. އެހެންވީާމ، ބައެްއ ގެން ކުިރއަށް ގެންދެވޭ ކަހަލަ މިހުންނަނީ ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވާެލވި

އެްއ ކުރިއަްށ ޓަކަިއ އެބަ ބޭުނންވޭ އަސްލު ނެޝަނަލް ެލވެލްގެ ސަރވޭ  ށްނެޝަނަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަްށ ދިއުމަ

 މަސަްއކަތް ބަޖެޓް ތާށިކަމުން އަދި ނުވެގެން މިދިަޔއީ.  އެ ގެންދަން. އެކަމަކު

 

 މާފަނުން އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާަގކަެދއްެކވުން:

ވެސް  ބާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ުކރީގެ ކޮމިޝަނާއަށްށް ބޮޑަށް ަމރުޙަޝުކުރިއްޔޔާ މުޤައްރިރު. ުމޢައްިވޒަށް ވަރަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމާ ބެހޭގޮތުން މި ހެދޭ އެިކއެކި އިންޑިޕެންޑެންްޓ  ދަންނަވާލި ސުވާެލއް ދަންނަވާލާނަން. އަުޅގަ

ނޑަްށ ފައިބޮޑީސްތަކުން ހަދާ ދިރާސާތަުކން ކޮރަޕްޝަން ކަންތައްތައް ވަރަށް މަތީަގއި ާވކަން ފާހަަގކޮށް ވޭ. ދެން އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކަހަލަ ކޮމިޝަނެއްެގ -އެންޓިޤަބޫލުކުރެވެނީ މިކަހަލަ ޤައުމެއްގެ ެވއްޖެ ކަމަށް ވަނީަނމަ 

ެވވަަޑިއގެން ނޫނިއްޔާ ވަރަށް ހިްތވަުރފުޅު ގަަދވެގެން. ކިހިނެއްޯތ ދެމިތިއްބެވޭނީ އީދަރ ކޮރަޕްޓް މެންބަރުންނަށް

ކަމަށް ޤަބޫުލކުރެްއވޭތޯ. އަދި މިކަުމގަިއ  ރާއްޭޖގަިއ ކޮރަޕްޝަން މިއޮތް ދަރަޖައަީކ ކިހާ މިންވަރެއް ދެކިވަަޑިއގަންނަވާނީ

 އެކި ފަރާތްތަކުްނ؟ ނޫނީއްޔާ އިންފްލުެއންސް ކުރޭތޯ ބޭފުޅުންނަށް ެއބަ ނުފޫޒު ކިހާވަރަކަށް ތި

 

 ން:ވިޒު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުމުޢައް

ނަޑއެޅި  ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު ކުިރންރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަން ހާލަތު ބަލާ ނޑުމެންނަށް ސީދާ ކަ ގެން މިވެނިވަެރޭކ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު މަސައްމިހާތަނަށް އަ ނު ކަމަށް ވިޔަސްގުނހެން ބުނަން ނޭއެ ނޑުމެްނ ުޅގަ ަކތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ށް ޙަޤީަޤތުގައި ކޮރަޕްޝަން ހާލަތު ެއބައޮތް. ކަކަންބޮޑުާވ މިންވަރަ މިހެން ދަންނަވަން މިޖެހެނީ އަޅުގަ



  

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭ ބާވަތްތަާކއި ައދި އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ 

ކި ވެސް ވަ  އަހަރު ދުވަހުގެ މަސަްއަކތަށް ބަލާއިރު 5ުތވެދިޔަ ންނަކަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުރެވޭ ވޭއަޅުަގނޑުމެ

ކަމަކަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުަރން. އެކަމަކު އިމްޕްރޫވްމަންްޓ ހުރި ދާއިރާތައް އެބަހުރި.  އިޕްރޫވްމެންޓެއް ހުރި

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ އަޅުަގނޑުމެން ނިން ންޑޭޝަންސްތަާކ މާ މަސައްކަތްތަކާ ގުުޅެގން ދޭ ރެކޮމަޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

މިސާލަކަށް ކައުންސިލުތަކުން ނޫނީ ބައެއް ކަހަލަ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ޢަމަލުކުރާތަން  ކުދި އިދާރާތަކުންން ކުދިގުިޅގެ

ބޮޑަްށ އެބަފެނޭ. ނަމަވެސް މިނިސްްޓރީ ލެވެލް ނޫނީ ެއއަށްވުރެ ަތންކޮޅެއް މަީތގެ ިޑޒިޝަންތަަކށް ބަލާއިރު ތަންކޮެޅއް 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ުކރުމުގައި.  ންފީޛުރެސްޓްރިކްޓް އެބަވޭ އަސްުލ ޑިޒިޝަންަތއް ތަ ދެން ޤާނޫނީ ގޮުތން އަުޅގަ

ނީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމް ންޑޭޝަނަކީ ޤާނޫތު އެބަހުރި. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރެކޮމަބޮޑެތި ދަތިތަކެއް މިވަގު

ނޑުމެންނަށް ރެކޮމަތަކަކަށް ުނޭވ ބައެްއ ހާލަރެކޮމަންޑޭޝަން ންޭޑަޝނެއް މިދެވެނީ. އެހެންވީމާ، ތްތަކުަގއި. އަުޅގަ

އްލުެވގެން ދާންޖެހޭކަމަށް ަގއި ޙަޢަމަލު ނުކޮށްފިއްޔާ ެއޅޭނެ ފިޔަވަޅު މިހާރު ޑްރާފްޓް ުކރެވިފައި އޮތް ޤާނޫނު

ނޑުމެން ނުފޫޒަްށ ބަލާ އަހަުރ  5ުތވެދިަޔ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނަޑކަށް ވޭއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެ ވެސް ދައުލަތުގެ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުިރއިރު ެގ ންނަށް މީިޑއާއިން އިޭވ އޭ.ސީ.ސީ ގިނަ ފަހަރަށް އަުޅގަ

. ރޮޖެކްޓެއް ވަިކގޮތަކަށް ގެންދަނީމެންބަރުންނަށް މިވެނިގޮތަކަްށ ނޫފޫޒު ފޯރުވައިގެން ސަރުާކރުން ބޭނުންވާ ވަކި ޕް

ނޑުމެން ނިންމާ މަސަ ަތކާ ގުިޅގެން އްކަތްއަޅުަގނަޑކަށް ފާހަަގކުރެވިަފެއއް ނެތް އެހެން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިވެނި މައްސަަލެއއް ބެލުމަށްްއސަތައް އެބަުހރި އައިބައެއްކަހަލަ ތްރެޓް ޓަކައި ތަޙުޤީޤު  . މިސާލަކަށް އަުޅގަ

 ފަހަރު އެބަހުރި މިސާލަކަށް މެސެޖްކޮށްލާފައި ތި ނޫންގޮތަކަށް ނިންމައިފި ކަމެއް ހޯލްޑްކޮށްލީމާ ހަމަ ބައެއް މިވެނި

މިކަހަލަ  ލީހަށް ގެންގޮސް ުސާވލުކުރާނަމޭ ކިޔާފައި ޏާމުން ވަޒީާފއިން ވަކި ކޮށްލާނަމޭ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިކަމަށްވަން

ނޑުމެން މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ކަމަކު . އެކަންތައްތަްއ އެބަހުރި ގޮްސފަ ބިރުދެއްކުންތަކާިއ މިކަހަލަ  ކުރި އަުޅގަ

 . ޅުަގނޑުެމން ނޯންނާނެ ބޯލަނބާފައަ ކުރުމުގައި އެ ބިރުދެއްކުަމކަށް އެކަހަލަ ކަމަކަށް 

 

 މާފަނުން އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާަގކަެދއްެކވުން:

ނިޑޔާރުންެގ ދެން އެއީ އަހާފައިވާ ވާަހކަެއއް. ވާލެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު އަޑު އަނެއް ސު  ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަެއއް ފަ

ކޮިމޝަނަށް ބާރު ލިބިވަޑައިގެްނ  ނެމައްސަލަ ނުބެއްލެވޭ ހިނދުގައި އެކޮރަޕްޝަން މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިފައި ވީ

ސަރވިސް  ގާފައިވޭތޯ؟ އަިދ އެއީ ޖުޑީޝަލްނޒާތުެގ ކަމެއް ހި އެއަމުރެއް ނުބެއްލެޭވނެ ކަމުގެ  ވިދާުޅވެ ނުވާކަމަށް

.ސީގެ މަސްއޫިލއްޔަތަކީ ެއ ކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވިދާޅުވީ. އެހެންނަމަވެސް ޖޭ.އެސް  ލިްއޔަތެއްކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫ

 ހިނގާފައިވާ ކަމެއްތޯ؟ ރަޕްޝަން ކަންތަކާއި ކްރިމިނަލް ކަންތަކެއް ބެލުމެއް ނޫން. މިކޮ

 



  

 ން:ވިޒު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުމުޢައް

ނޑިޔާުރންގެ މައްސަލަތަްއ ބައްލަ  ނޑުމެންނަށް ސިޓީއެްއ ލިބުނު ފަ  ވާތީ ސީދާ އަމުރެއް ގޮތުަގއެއް ޫނން އައީީކ. އަުޅގަ

. ނަމަވެސް ރެވޭ ކަންަތއްތައް ފާހަގަކޮށްފަބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ފާހަގަކު ެދން އެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރއްވާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ -އަސާސީ ާއއި ޤާނޫނުން އެންޓިޖަވާބު ދިނިން، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެން އެ ސިީޓއަށް

ހުންނެއް . އެފަޝަން ކޮށްފަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތް މެންތަކުގެ ތެރެއިން ޭއ.ސީ.ސީންމާޒި އިލިްއޔަތާ ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސްއޫ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އޭގެ ރިޕްލަިއެއއް  . ނާދޭ އަޅުގަ

 

 މާފަނުން އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާަގކަެދއްެކވުން:

ކަހަލަ މައްސަލަތަެކްއ ކޮމިޝަނުން ބައްލަވަމުން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ތިވިދާޅުވީ ބަސްފުޅުން ކޮންެމވެސް 

 މައްސަަލތައް ކިހިނެއްޯތވީ؟ އެ ބެއްެލިވންތޯ އޭގެފަހުން؟  މިހާރު އެ ،ގެންދާތީ

 

 

 ން:ވިޒު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުމުޢައް

ވެސް  ްޓ ކުރަން ޕީ.ޖީ އަށްބައްލަވާފައި ަބއެއް ަމއސަލަތައް ހަމަ ޕްރޮސެކިއު  މަްއސަލަވަގުތު ހަމަ  އާދެ! އެ

 ވާފައިވަނީ. ފޮނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ުސވާލިކޮށްލަން ން. މިހާރު ތިހުންނެީވ ކުނުންވަނީ ސުވާލު ަޖވާބުދެްއވާޮގތަބޭ ހަމަ އަހާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

-ގަިއ ވާނަމަ އެންޓި ަދއުރަށް ހޮިވވަަޑިއެގންފި ކަމު އޮތް ޝަނުގެ ނާއިުބ ރަީއސަކަށް. ކުރިައށްކޮރަޕްޝަން ކޮމި-އެންޓި 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސްކަން ބޭނުންފުޅުތޯ. 

 

 ން:ވިޒު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުމުޢައް

ނޑު ޚިޔާލުކޮށްފަިއ އޮތް  . އަދި މެއް ނޫން ެއއީކީކަ އަދި އަުޅގަ

 



  

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސަކަށް މިހާރު -އެހެންވީމާ، ދެވަނަ ސުވާުލ އެއާ ގުޅޭ ސުވާެލއް. ެއންޓި

ސްއަކީ ުނވަތަ ުތން ޖަސްޓިގޮނުަވތަ ކޮރަޕްޝަނާ އަާޅކިޔޭ ގުޭޅގޮތުން  ޮކރަޕްޝަނާތިހުންނެވީ. އެހެންވީމާ، 

 ފަކީ ކޮބައިކަމަށްޯތ ޤަބޫލުކުރައްވަނީ؟ ޢަދުލުއިންޞާ

 

 ން:ވިޒު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުމުޢައް

ންމު ކުރުމުގެ ބާރަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިފު ޤާއިމުޑިމޮކްރަސިކް ނިޒާެމއްަގއި ޢަދުލުއިންޞާ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި 

ނޑުމެން މި ެގނަބާރެއް. އަ ޓަކައި އެންމެ  ތަކުގެ ތެރެއިްނ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައި ދިނުމަށްއި ޗޭންޖަސްުޅގަ

ދިމާލުގައި މިސާލަކަށް ކޮަރޕްޝަން އަށަގަންފި ކަމުަގއި  ފު. އެ ނޑައްތު ކުރެވެނީ ޢަދުލުއިންޞާފަހު މަރުޙަލާ މި ކަ

ނުޑ ޤަބޫލުކަމަށް ވާނަމަ އެއީ އަޅު ވާނަމަ ނޫނީ ކޮރަޕްޝަން ޢަމަލުތަކެއް ހިނގާ  މުޅި  އަޅުަގނޑުމެންގެދެން ކުރަނީ ގަ

ތައް އެ ދިޔައީ. ވަރަށް ކުުރގޮތަކަށް ބުނާކަމަށް ވާނަމަ ކަންތައްއެ ތަމަޢު ފަސާދައަށް މެދުވެރިވާ ހިސާބަށޭ މުޖު

ނޑައަޅަީނ ދައުލަތަށް ނޑުމެން މުއައްަސސާތައް އުަފއްދާ މިހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް މިކަ ތުންނަށް ރައްޔި ،ދައުލަތުގައި އަުޅގަ

ެއ މުއައްސަސާަތކުން ނިންމާ  ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. ެއކަމަކުފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްއެންމެ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް 

ކުރާ ދާއިރާަތކަްށ ން މޭކް ކުރަން މިތިބެނީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުނިންމުންތައް އެންމެފަހު މަރުޙަލާއަކުން ިޑޒިޝަ

ގޮަތކަށް  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގިގެން ނުޙައްޤުން ބަޔަކަށް ނާޖައިޒުއިން ފައި އެ ދާއިރާަތކުގެ ތެރެ ވެ

ނޑުމެން ނޏާމުން މި އިދާރާތަކުެގ ބޭނުން ކެދާކަމަށް ވަންމަންފާތަކެއް ލިބިގެން  ޑިގެންދަނީ. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

ވެގެން މިދަނީ އަނެއްހެން ގެ ަޤއުމު އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންޤައުމު ތެރޭަގއި އޮންނަ ަހމަހަމަކަން ގެއްލި 

 . އެއީ ޖުޑިޝަރީ ތެރޭގައި ތިހާލަތު ގޮސްދާނޭ ގާ ހިސާބަށް އެނީ ގަވާއިދު ހިނބުނާކަމަށްވަންޏާ ޖަންގަލީގެ ޤާނޫނޫ ނޫ

ނޑު އުންމީދުކުރަނީ ވިދާޅުާވ ފެންވަރަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހި  ނގައިފިކަމަްށވަންޏާ. ެއކަމަުކ އަުޅގަ

 ާހލަތަށް ވެއްިޓގެން ނުދާނެކަމަށް.  މެްނގެ ޤައުމު އެއަޅުަގނޑު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަމަށް  ޓަކައި މިހާރުން މިހާރަށް ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް

 ެދްއވަފާނަންތޯ؟ބަދަލެއް ވިދާޅުވެ 3ންމު ދެކިވަަޑިއގަންނަވާ މުހި

 

 ން:ވިޒު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުމުޢައް



  

ނޑުމެންގެ ޤާޫނނުގެ އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ އެއްވެސް ފުރަތަމަ ކަމަކަްށ  އާދެ! އެންމެ ނޑަށް ޤަބޫުލުކރެވެނީ އަުޅގަ  އަުޅގަ

މަތީ ވުރެ އާމްދަނީއަށްއްޒަފުންނަްށ ލިބޭ ގެ މުވަ މިނަލައިޒް ކުރުން. ެއއީ ދައުލަތުކްރި އެލްސިޓް އެންރިޓްމަްނޓް ކަމެއް

ކަމަށް ހަދައިގެްނ  ދިނުމަކީ އެ މުވަްއޒަފެްއެގ ކަމެއްށްވަންޏާމުން އެކަން ސާބިތުކޮށްދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ހުރިަކމަ

ކަމަްށ  ވިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ެއއީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ހޯދާފައި ހުރި ފައިސާތަކެއްސާބިުތކޮށް ނުދެއޭނައަށް އެކަން 

ށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ ދުނިޔޭެގ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަުކަގިއ ޅުން. ެއއީ މިހާރުގެ ޒަމާނީ މުޖުތަމަޢަ އެ  ޔަވަޅު ފި ފައިބަލާ

ވެްސ އި ކޮރަޕްޝަނުގަ  އަެގއިްނސްތް ދޭ. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ޫޔ.އެން ކޮންވެންޝަން ކުރަމުންކްރިމިނަލައިޒު 

ނޑުމެންނަށް .ެއއީ އެއް ކަންތައްަތއްގައި ހިމެނޭ އެ ޗެޕްޓަރު ހިމެނޭ ވެސް ޤަބޫލުުކރެވެނީ ރާއްޖޭަގއި މިހާރުެގ  އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަންެގ ކްރައިްމގެ ގޮތުަގއި ަވއިޓް ކޮލާރ ގަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަްށ ގިނަ ފަަހރު ނހި

ޕްރޫވް ކުރުމުަގއި މިހާުރ  އެކަންަތއްތައްއެހެންވީމާ، . އްކޭއެބަދެ ވާހަކަަވރަށް ގިނަފަހަރު  އިވެންޓްަތކާއި ބެހޭ ގޮތުން

ކުރަން. ޭއގެފަހުގައި ނޫީނ ޝްވަތުން އޭަނގެ މަްއޗަށް ާސބިތުޖެހޭ ރިއެބަުއޅޭ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ފުރަތަމަ ދިމާވެގެން 

ނޑަްށ  އެމީހެއްގެ މާލިްއޔަތާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުނުކުރެވޭ ހާލަތެްއ މިއޮންނަނީ. ހަމަ އެހެންމެ ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ ޤަބޫ ލުކުރެވެނީ އަުޅގަ

ނޑުގަިއޑްލައިެނއް ޤާނޫނަކުން ނަމަ  ތުގެ ެމންނަށް ފެންނަނީ ދައުލަވެސް އެބަ ވުޖޫދަށް އަންނަންޖެހޭ. ބައެއްފަހަރު އަޅުގަ

ފުނިތަކެއްެގ ޓަކަިއ ބޭނުންކުރާ ކުން އި ސިޔާސީ ކަްނތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަ ދަށްކުންފުނިތަކަކީ ސިޔާސީ މަުޤޞަ

އޮވޭ. އެހެންވީމާ،  ވެސް އް ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައިމަތުތަވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އެކަހަލަ ތުހު ެރިވގެންދަނީ.ގޮތުަގއި ފާހަގަކު

ޓަކައި ރަނގަޅު  ން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްރައްޔުތުންނަށް އެ އިތުބާރު ހޯދައިދީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަްއ ހިންގު

ނެޑއް ނިޒާަމށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް އެންޓި  މިވަގުުތ  ގެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-ޤާނޫނީ އޮނިގަ

 މިހާތަނަށް ދިމާވެފައި ހުރި  މިހާރު ކުރިއަށް ޮގްސފައި އޮތް ހިސާބާއި އަދި، ޮގްސފައި ،މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާ

ނޑުމެްނ  ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގަޔާއި އަދި ތަންފީޛުޗެލެންޖްތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ  ކުރުމުގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ އިތުރު ބާރުތަކެއް މީގެ ތެރެއިން  ދޭން. މިސާލަކަށް ލިބިޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

ލެއް ހިނގަމުން ނޑުމެންނަށް ކޮރަޕްޝަްނގެ އެންމެ ބޮުޑކަމަކީ ކިތަންެމ ބޮޑު ޢަމަބަލާކަމަށްވަންޏާމުން މިވަގުތު އަޅުގަ 

ކަމުަގއިވަންޏާމުން  ސް ނެތް ހުއްޓާލަން އެންގުުމގެ ބާރެއް ދައުލަތުގެ ެއއްބަްސވުމެއް ހެދިފައި އޮތްދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަ

 އެހެން އިދާރާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ބެސްޓް ކުރާ ރިގޮތުން. އެކަމަކު މި މަސައްކަތްކޯުޓގެ ރޫލިންގްްސ ހު މިވަގުތު

ނޑަައޅާ. މިސާލަކަށް އެްނޓިޕްރެކްޓިސް އުސޫލަށް ބަލާކަުމގައި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -ވަންޏާމުން ލިމިޓެއް އެބަ ކަ

ނޑަކަށް  ނަްސއަށްސީރިައސް ގެއި މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅީމާ އެ މައްސަލަ ދުވަހުެގ  4ނޫނީ ދުވަސް  3ބަލާފައި ގާްތގަ

ދުވަުހގެ މުއްދަތުގައި ފަންޑިންްސާއިއ  4 ނޫނީދުވަސް  3 އެ ފަހުއެންގުމަށް ތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށްދަތަކަށް ަވގުމުއް

ކަށް މިވަގުތު ައޅުަގނޑުމެްނ ހުއްޓުން. އެކަމަކު މިސާލަެގން އަމުރެއް ހޯދައި  އަނެއް ކޮށް ކޯޓަކަށް ގޮސްފައި ޯކޓުންއެއް 



  

ނޑު ްލ ޖެނެރަ ކިއުޓަރއްޔާމުްނ ޕްރޮސެނަށް ެއކަހަލަ ކަމެއް ދިމާެވއްޖެމެންމަސައްކަތް ކުރަން މިޖެހެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާތްަގނަޑކަށް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަ ުދވަްސ  2ިއގެން ކުިރއަށް ގެންދަން. މި ޕްރޮސެސްަގއި އަުޅގަ

ތަކެއް ެއއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ދުވަސް ނަގާކަމަށްަވންޏާމުން ދައުލަތުގެ އެކައުްނޓުން ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ  1ނޫނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ހުއްުޓޭވ ސް ެއއްަކލަ އަުޅަގނޑުމެން ހުއްުޓވަްނ ބެލިކަމުގައި ިވޔަނުޙައްޤުން ނަގައިިފއޭ ިކޔާފައި 

ވަރަށް  ށް ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތް ކުރުންރިކަވަރ ކުރުމަ ކަމެއްވެ ނިމިފަ. ެއއްެޗއް  ޕްރޮސެސް ދާއިރު އޮންނާނީ ހުރިހާ

 ހާލަތެްއގައި ިމވަގުތު ޤާނޫނު ހުރިގޮތުން ހުރީ. އުނދަގޫ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިނގޭތޯ ެވސް ކުރުކޮށް ގެންަދވަްއޗޭ ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ވީހާރު ވަޙީދަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ޓަކައި މި ޤާނޫނީ ގޮތުްނ  ހަމަ ކުޑަކުަޑ ސުވާލެއް. އެއީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ުހއްޓުވުމަށް  އާދެ! ސުވާަލކީ

އޭ.ސީ.ސީ އަށް ލާޒިުމކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްަތއް ވަިކ އޮނިަގނެޑއްެގ ދަށުން ެގންދިއުމަށް ދިމާވެފައި ހުިރ 

ާއއި އަދި އެ  ރިބާޖުޭއގެ ތަ ދާކުަރއްވާަފއިވާީތވެއަަހރު ދުވަހުގެ ަދއުރެއް މުޢަްއވިޒު އަ 5 މައްސަލަތައް މިހާރު

ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް  ސުވާލަކީ މިފަދަ ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި ކުރެވިަފއި މިހާރު ހުންނާނީ. ދެން ނުކުތާތައް ފާހަގަ

ތަ ބިނާކުރެވިގެން މިކަން އެްނމެ ރައްކާތެރިގޮތަށް ގެންދިުއމަށް ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަން އިޞްލާޙު ނުވަ

އެކަންތައްަތކާ ގުޭޅގޮތުން ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަށް ރާާވފައި އެަބއޮތްތޯ. ުނވަތަ މިހާރު މަސައްކަތްަތކެއް ކުެރވިފަިއ 

 އެބަހުރިތޯ؟

 

 ން:ވިޒު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުމުޢައް

ނޑުެމން ކޮރަޕްޝަން  ނޑު ކުިރން ފާހަގަކުރިހެން އަޅުގަ މިވަގުތު  ގެ ޤާނޫނާއިހުއްޓުވާ މަނާ ކުރުމުޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ޚާއްަޞ އަދި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޤާނޫނު. މި ދެ ޤާނޫނު އެއްކޮށް މަރޖް ކުރުމަށްފަހު -އެންޓި އޮތް ވުޖޫދުަގއި 

ން މީެގ ހުރި މާއްދާތައް ހިމަނައިެގން އައު ޤާނޫނެއް ޑްރާފްްޓ ޓް ކޮރަޕްޝަޔޫ.އެން ކޮްނވެންޝަންސް ެއގެއިންސް

ނޑުމެން މި ޤާނޫޏު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ދެން މި ނިނިގެންކުރެވުނު.   ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

އެ ޤާނޫނު  ވެސް އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތަށްފަހު ހުށަހެޅުނުވެސްމެ. ނަމަވެސް ދެ އެްއކޮށް މެންބަރެއްގެ އެހީތެރިކަމާ

ިވއްޖެ މިވަގުތު ފާސްކުރެ  ޤާނޫނަކީ ކުރަނީ އެޤަބޫލު މެްނނަށްވެސް އަޅުަގނޑު ފާސްނުވެ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު

އެއާެއއްކޮށް ެއ  ލުކުރެވޭނެ ާޤނޫނު. ހަމައްާމވެފައި ހުރި ދަިތތަކަށް ހަމަ ޙަތައް ދިކަމަށް ވަންޏާ މިވަގުތު މަަސއްކަ



  

ގެން ކަމަށް ބަލައި އެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަންނާނެހަމަ ސް އަޅުަގނޑުެމން ވީ ނަމަވެޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ނައި ކަމުގައި 

ކަހަލަ ޕްރޮސީޖަރތަާކއި  ހުންނާނެ ބަެއއްއެީއ އޭގެ ތެރޜަގއި އެބަ ކުިރއަށް ގެންދަން.  ަތކެއްމަަސއްކަތްވަރަށް ގިނަ 

ނޑުމެން  ގަިއޑްލައިންތަާކއި ކުރަންޖޭހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ޑްރާފްޓިންގ ޕްރޮސެސް އަޅުގަ

ވިސްނުުމގައި މިހިރީ  ކަމުގަިއވަންޏާ ައޅުަގނުޑމެންގެ ިއްސފިއަނޫނު ވުޖޫދަށް ނަގެންދަން. ެއ ޤާއެބަ ކުރިއަށް 

ނޑުމެން މި ފައިނަލްކުރާ ެއއްޗެހިތަކަްށ މެން ކޮންެމވެސް ަކހަލަ ރެގިއުލޭޝަނެްއގެ ތެެރިއން ނަމައަޅުަގނޑު ވެސް އަުޅގަ

 ން ފެށުން. ޢަމަލުކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ގަސްުދކުަރނީ ކުރުކޮށްލަން މުޢަސުވާ އާދެ! އިތުރު   ްއވިޒާ އެްއކޮށް މިގެންެދވުނު ބައި ެލއް ނެުތމާއެކު އަުޅގަ

ޖަވާުބ ވެސް ބޭފުޅުންގެ ސުވާލުފުޅުތަކަށް  ދެން އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ މި ން. ކުރެވުނު ުސވާލުަތކުއިނގޭތޯ

ކަމަށް. އެހެްނވީމާ،  ކަްށ ޖަވާބު އެުރވިއްޖެކަމަށް. އެހެންވީާމ، ކޮށްަލއްވަން ހުރި ަބެއްއ ސުވާލުތަ އެރުިވއްޖެ

ބާ އާއި ޝުކުރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަދިވެސް އެއްފަހަުރ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި މަރުޙަމިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. 

އް `. އާދެ! މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ ބެހޭ ކަންތައްތަ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  . ޝުކުިރއްޔާ.އިނގޭތޯ ދަންނަވަން

ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު އާމިނަތު މިންނާ އަށް މި ދަންނަވާލެވުނީ މި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިކުރާ 

ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޖެހިފަިއ -ުއ ދަުއރަކަށް ހޮވެމުންދާ އެންޓި މަސައްކަތަީކ އަލުން އަ

އްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެރޭގައި މިންނާގެ ނަްނ އޮތީމަ އެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ަދންނަވަމުން ގެންދާނީ. މިންނާގެ ނަން ހުށަހެޅިފައި އޮތީމަ  ،އަޅުަގނުޑ ކުރުކޮށް މި ކިަޔމުން ގެންދާނީ އިނގޭތޯ 

ވެސް މި  ވީމާ، މިންނާއާގެ މަރުޙަލާ މިއީ. އެހެންކޮމިޓީން މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުރިހާ ނަންފުޅުތަކެއް ދިރާސާުކރެއްވުމު 

ތު ބަދަލުކޮށް ފަރާތުން ވެސް މަޢުލޫމާ ކޮމިޓީން މި ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެބަ ބޭނުންފުޅުޭވ ސުވާލުކޮށް ދެ

ނޑު  ފުރަތަމަ، . އެހެންވީމާއެ މަރުޙަލާގައި މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަަތށް މި ދަންނަވާލެވުނީ، ހަދަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 ބޭފުޅުންގެ ވެސް ނަންފުޅާ  ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގައި މިަވގުތު އަިދ ބައެއް މެންބަރުން ނެތް. އެ

 އަށްއެުކގައި ައޅުަގނޑު މިންނާ އަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. އެއަށްފަހުަގއި މި ކޮމިޓީ

ވާހަކައެއް ދަންނަވާލަން ހިއްސާކޮށްލަން ކަމެއް އޮިތއްާޔ އަމިއްލަ ތަޢާރުފުގައި ވެސް  މިންނާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް 

އެްއވެސް ވާަހކަފުޅެއް ވިދާޅުަވން އޮތިއްޔާ ވީާހވެސް ކުުރކޮށް ކޮމިޓީ އަށް އެކަމެއް ހިއްާސކުރުމަށް އަޅުަގނޑު މިންާނ 

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ



  

ނުޑ  އަޅުަގނުޑގެ ނަމަކީ މިންނާ. ދެން ފުރިހަމަ ނަމަކީ އާމިނަތު މިންނާ. ޢާއްމުކޮށް ކިޔަނީ މިންނާ. ދެން އަޅުގަ

އެންމެ ފަހުން ކިޔަވާ ނިމިގެން މިއައީ މާސްޓަސް އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޓަރކީގައި. ދެން ކިަޔާވ 

ހާ ުދވަސް ކުރިން. ދެން މިަވުގތު މަސައްކަތް ިމ ކުރަީނ ނިމިގެން ައއީ ގާތްަގނޑަކަްށ ރޯދަމަހުގެ ހަފްތާއެއް

. އެއީ އިްނޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން، އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުްނޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް އައި.އެފް.އެްސގަ

މަްށ އެކީަގއި ބޭްއވު އާއި އިންތިޚާބުތައް ވީހާވެސް ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލުއިންޞާފާ ސިސްޓަމް. ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްަރސީ

މަސައްކަތްކުރާ އިންޓަރނޭަޝނަލް އެން.ޖީ.އޯއެއް އެއީ. ެދން މީގެ ކުރިން ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުަގއި މަސައްކަްތ 

ނިމިދިަޔ  ،ކުރެވިފަިއވާނެ. އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރެވިަފއިާވނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަުނގައި ވޯޓަރސް 

ކަންަތއްތަުކގައި. ދެން ވަރަށް ގިނަ ދުަވސްވަންދެން ޓީޗަރަކަށް ެވްސ  އިލެކްޝަްނގައި ޯވޓުގެ ޯކޑިނޭޓްކުރުމާއި، ވޯޓުގެ

ސަރިވސް  މަސައްކަތްކުެރވުނު. ދެން އޭެގ އިތުރަށް ލެކްޗަރަރެއއްގެ ޮގތުން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުޭކޝަންގަިއ، ސިވިލް

 ސަްއކަތް ކުެރވުނު. ދެން މިހާރުކޮމިޝަނުގަިއ ދެން އަިދވެސް އެކި ކަހަލަ ފެކަލްޓީތަުކގައި ެލކްޗަރަރއެްއގެ ގޮތުން މަ

ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯުޓގެ މުަވްއޒަފުންނަށް ބައެއް މެނޭޖްމަންޓް ގަޑިަތއް ނަަގއިދެވޭ. ދެން ެއއީ ޢާއްމުކޮށް އަޅުަގނުޑގެ 

 މަސައްކަތްތަަކކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން. އަޅުަގނޑު ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. އަދި މި ކޮމިޓީ އަށް މިންނާ އަށް މަރުޙަާބ. ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ، ތިފަދަ ފަންނުވެރި 

ރަށް ތަފަތު ދާއިރާއެއް ގޮުތގައި މިއޮީތ އޭ.ސީ.ސީ. ދެން މިފަދަ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުރަްއވަުމން ގެންދަވާފައި ވަ

ީވ އަދި ހޮވަން ނާ ހޮވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލެްއވީމާ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މިން

ން ހުއްޓުވުމާއި، އަދި ޭއގެ ިއތުރުން ހޮވިއްޖެ ކަމުގައި ަވނީނަމަ މިންނާ މިހާރުގެ މި ކޮރަޕްޝަ ކީްއވެގެންތޯ؟

އަދި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ަގވާއިދަކަްށ  ންވަރަކަށް ކުރެވިގެްނދާނެތޯ؟މަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅުަތްއ ކިހާ މި

ެގ ލަތެއްަގއި ކޮަބއިތޯ މިންނާއަަލށް އުފަންކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާ  ލަތެއްގަިއ ނުވަތަ ޖެހިްއޖެ ހާއިޞްލާޙެއް ގެންނަން 

 ގެންދާނީ؟މަސައްކަތަކަށް ވެ

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޑިިސޝަން މޭކިންގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ާރއްޖޭަގއި ފުޅާކުަރންޖެހެއޭ. ދެން ނިމިގެންދިޔަ 

ރާއްޖޭަގއެްއ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ެވސް އަންހެނުންގެ ޕާޓިސިޕޭޝަން ވަރަށް ކުޑަ. ހަމައެކަނި ދިވެހި



  

ނޑުމެން ރިސަރެޗއް ަހދައިފިއްޔާ ވެްސ ޕޮލިޓިކަްލ ދާއިރާަގއި ނޫނިްއޔާ މި  ނޫން. އިންޓަރނޭޝަނަލީ ައޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ މި ، ދައުރު ވަރަށް ކުޑަ. އެހެންވީމާ އޮތޯރިޓޭޓިވް ޑިިސޝަން މޭކިންގ ލެވަލްަގއި އަންހެނުންގެ  އަުޅގަ

ނުޑ ެއކަންޏޭ އަންެހނަކަށް ހިމެނިފައިވަނީ. ދެން  މަޖިލީހަށް ޕްރެޒިޑެންޓް ނޮމިނޭޓްކުރެްއވި ބޭފުޅުންެގ ތެރޭަގިއ އަުޅގަ

އެއީ ެއއް ރީޒަޭނ އަންހެނަަކށް ފުރުޞަތު ދިނުން އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުާޅކުރުމުގެ ގޮތުން. ދެން އަެނއް ކަމަީކ 

މަކަން ބޮޑު ހަމަހަމަކޮށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ވާންޖެހޭނީ ވަރަށް ހާ -އެންޓި އަސްލު 

މަސައްކަތްކުާރ އަދި އެްއވެްސ ކަމެއް ފޮުރވިފައި ޮއވެގެން މަސައްކަތް ނުކުާރ ބަޔަކަްށ ާވންޖެހޭ. ހަމަ އެހެންމެ ވަރަްށ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުަގނަޑކީ  ނަޒާޙަތްތެރި ބަޔަކަށް ވާންެޖހޭ. އިންޓަރގްރިޓީ މި ިސފަ ހުންނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ްއވެސް ތަނެްއަގއި އެްއވެސް ިސޔާސީ ޕާޓީެއއްަގއި މަސައްކަްތކުރި މީހެއް ނޫނޭ. އެއްވެސް ިސޔާީސ ވޭތުވެިދޔަ އެ

ރަކާެތއްަގިއ އެްއވެސް ހަކުރި މީހެްއ ވެސް ނޫނޭ. އަދި އެްއވެސް ޕާޓީެއއްގެ ކެމްޕޭނުަގއި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު

އްކަތްކޮށްަފއިވާނީ ިމނިވަން މުއަްއސަސާެއްއގައި މަސައްކަތްކުރި މީހެްއ ނޫނެ. އަޅުަގނޑު ީމގަިއ އެންމެ ފަުހން މަސަ

ވެސް މި މަަސއްކަތްކުރަނީ އަިއ.އެފް.އެސްައކީ ވެްސ އިންޓަރނޭޝަނަްލ  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަްނގައޭ. މިހާރު

ވެސް ޓްރާންސްޕޭރަންްޓކޮށް  އެން.ޖީ.އޯެއއް ާރއްޖޭެގ ޑިޮމކްރަސީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުުރމާއި އިލެްކޝަންތައް ވީހާ

ނުޑގެ ކިަބއިަގއި އެބަހުއްޓޭ އެ ބޭއްވުމަ ށް މަސަްއކަތްކުރާ ޖަްމޢިއްޔާެއކޭ. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން ބޯޑަށް އަޅުަގނޑު ކުރިމަތިލި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ކުރިން -އަސްލު އެންޓިނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ސިފަ. ދެން 

ނޑު މާސްޓަސްއަށް ފުރުމު ކޮރަޕްޝަން ބޯޑަށް އަޅުަގނޑު ކުރިމަތިލަިއގެްނ -ގެ ކުރިންވެްސ އެންޓިޓަރކީއަށް އަުޅގަ

ނޑު ، ންވީމާއެތަނުގެ ަވޒީފާައކަށް ހޮވިފަިއ އޮްއވާ ހަމަ އެ ހަފްތާގައި ސްކޮލަރޝިޕް ވެސް ލިބުނީ. އެހެ  ދެން އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް އިންޓްރަސްްޓ އޭރު، ސްކޮލަރޝިޕަށޭ ދާނީ. އެހެންވީމާ ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު ދޫކޮށްލާފައި-ޗޫޒްކުރީ އެންޓި 

ނޑު ބޭރަްށ  ހުރެގެން ކުރިމަތިލީ. ލާފައި އޮްއވައި ހަމަ އެ ހަފްތާގައި ސްކޮލަރޝިޕް ހަމަޖެހުމާއި ގުިޅގެން އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ ގައި އޮތީމަ ކުިރމަތިލީ. ދެން އިރާގެ އިންޓްރަްސޓް މި ދާއެއީ ައޅުަގނޑު ، ހެންވީމާފުރައިގެންދިަޔއީ. އެ

މޭ ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްަޝން ހުއްޓުވުމަށް. ދާދިފަހުން ންޑަށް ކުރެވޭެނއޭ. އަންހެނެއްެގ ރޯލު ވަރަށް މުހިހަމަ އަޅުަގނ

ަގއި ހެދުނު ސަރވޭގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖޭަގއި ކަންބޮުޑާވ މިންވަރަށް ކޮރަޕްޝަންގެ 2010ރާއްޖޭަގއި 

ޕޭރަންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެރޯމީޓަރއިން ހެދި މައްސަލަތައް އެބަހުރި ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި. ދެން ޓްރާންސް

ރިސަރޗެްއގައި ަދއްކާ ގޮތުްނ މަޢާފްކުރައްވާތި އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިއީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަްއ 

ނަޑކަށް % އެންމެ ބޮޑަށް އަށަގެންފަިއވާ ތަންކަމަށް އެ ޕްޝަްނ ކޮރަ 65ބޭފުޅުންގެ ދިރާސާއިން ދެއްކީ އިނގޭތޯ. ގާްތގަ

ބޭފުޅުން ކަންބޮުޑވޭ  އެހެންމެ އެ އުފެދިގެން އަންނަނީ ާރއްޭޖގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިްސގެ ތެރެއިންނޭ. ހަމަ

ނޑުމެންެގ ވަށަިއގެންވާ ަޤއުމުތަކުަގއި އިނގޭތޯ ނެއިބަރިްނގ ކަންްޓރީގައި ކޮރަޕްޝަން އުފެދިފައި  މިސާލަކަށް، އަުޅގަ

ާރއްޖޭަގއި މި ައސާސީ ޚިދުމަްތތަކުގެ ތެެރއަށް ކޮރަޕްޝަން ، ން. އެހެންވީމާ ުކގެ ތެރެއިއެބަހުރި އަސާީސ ބޭނުންތަ



  

މާނައަކީ ރާއްޖޭަގިއ ކޮރަޕްޝަން ލެވަލް ވަރަށް ، ެއހެންވީމާބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރޭ.  ވަދެދާނެ ކަމާއިމެދު އެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަސްލު މި ދާއިރާ އަށް ، . އެހެންވީމާސެންސިޓިްވއޭ މި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގައި ައޅުަގނޑަްށ ައޅުގަ

ބޭފުޅުްނގެ  މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެޭއ ސަްކސެސްފުލްކަމާއި އެީކގައި. އަިދ ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމަށް ަޓކައި ހަމަ އެހެން

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  ނޑަްށ މަސައްކަތްކުެރވިދާނެ. ސަބަަބީކ އަުޅގަ ނޑުެގ އެބަހުއްޭޓ  ލެވަލްަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

ރިޓީ އާިއ، އޮނެްސޓީ އާިއ، ފެއިތްފުލްާއއި މި ހުރިހާ ސިފަތަކެއް. ދެން މިވީހާ ތަނަކަށް އެްއވެސް ކަހަަލ އިންޓަރގް

އެކަހަލަ މައްސަލަެއއްަގއި ުކށެއްަގއި އަދި އެހެން ބާވަތެްއގެ ކުށެްއަގއި ވެސް ެއްއވެްސ ކަހަލަ ކޯޓަކަށް އެްއވެްސ 

 ފަެއއް ނޯންނާނެއޭ. ތަނަކަށް ހާޒިރުކޮށް އެކަހަލަ ެއއްވެސް ކަމެއް ވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން.  ،ސިނާނަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިނާނަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އިނގޭތޯ. ތި މަސައްކަުތގައި މިންނާ ވެސް  ބެހޭ ކޮމިޓީ ައށް މަރުޙަބާ މިންނާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ އާދެ!

ސް މު އެއް ކަމަކީ އިންޓަރްގރިޓީ ކަމަށް. ތި މަޤާމަށް ހޮވިަވޑަިއގެންފިނަމަ އެްއވެފާހަގަކުރަްއވައިފި އެންމެ މުހިން

 ނުފޫޒަކަށް ލެނބިގެންދާނެތޯ؟

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ

ނޑުެގ މަ ްއޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިދާނެ ކަމަކަށް. އަިދ އެހާ ޔަޤީްނކަން އެަބއޮްތ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލެއް ުނކުރަން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް އެ އިންޓަރގްރިީޓ ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމާއި ދޭތެރޭގައި. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް އެނގޭ އާދެ! ނޑު ހަމަ ދެަވނަ ސުވާލަކީ، އަުޅގަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހަމަ އަލަށް ތި -އެންޓި  އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދެްއެކވި އިންޓަރވިއުކުރި  ބޭފުުޅންނަކީ ކުރީ ދައުރުގައި ވެސް  2ކުރިމަތިލައްވަނީ ދެއްތޯ. ކުިރން އަޅުގަ

ގެ ހަމަ މިންނާ އަށް މި ސުވާލު ައޅުަގނޑު ިމ ކުރިމަތިކޮށްލަނީ މިންނާ ބޭފުޅުން. އެހެްނނަމަވެސް 2އިންނެވި 

ނޑަކީ ވެްސ ނޫސްވެިރކަުމގެ ދާއިާރަގއި ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް މަސަްއކަތްކުރި މީހެްއ  ވިސްނުން ކިހިނެއްޯތ ހުރީ. ައޅުގަ

-އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، މި ދިމާވާ އެއް ގޮތަކީ ވަރަށް ިގނަފަހަރަށް މީހުންގެ މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަވެސް އެންޓި

ކަމަށް އެބަ ވެއްދޭ. އަދި ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުން އެ މައްސަލަ  ެއއް އޮތްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެބަ މައްސަލަ



  

ކަމަށް އެބަ ބުނެވޭ. ެއހާ ހަމައިން ފެށިގެން ނޫހުގައި އެބަ ޖެހިގެންދޭ މިވެނި މީހެއްގެ މިވެނި މައްސަަލއެއް  އޮތް

ެއއް ވެއްދިފަިއ މަ މި އޮންަނނީ މައްސަލައެބަހުއްޓޭ. ިމވެނި މައްސަލަަތކެއް އެބައޮތޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި މައްސަލަެއއް ހަ

މަތުކުރެވެީނ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ިމއީ ެއއްގޮަތކުން ބުނާކަމަށްަވންޏާ މީހުންގެ ކެރެކްޓަރ މިއޮތީ އެީއ ތުހު

އެސިސިނޭޓުކުެރވެނީ ެދއްތޯ. މިކަމަށް ެއއްެވސް ކަހަަލ ވިސްނުމެްއ ނުވަަތ މީަގިއ ޙައްލެްއ މިންނާގެ އަމިއްލަ 

ނަޑކަށް ވިސްނުމު އަށް ހަމަ ތަޢުލީމު  2002އިން ފެށިގެން  2002ން، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް މިފެނުނީ ގާތްގަ

. އެހެންވީމާ، އެްއވެްސ ކަހަލަ ޯކސްތައް އެބަހުރި ހައްދަވާފަ ސިލުކުރެއްވުުމގަިއ ތި އުޅުްއވީ. ތަފާތު ތަޖުރިބާ އެކިހާ

 ށް ަޤބޫލުކުރެވޭތޯ؟ރެވިދާނެ ކަމަވިސްނުންފުޅެއް އެބައޮތްތޯ މިަކން ޙައްލުކު

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ

ކޮރަޕްޝަންގެ ާޤނޫނުގައި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި -ކޮރަޕްޝަންގެ ޤާނޫުނ ބުނާގޮތުން ވެސް ހަމަެއަކނި އެންޓި -އެންޓި 

އިތުރަްށ ރިޝްވަތް ދޭ މީހާ އާއި ނޫނިއްޔާމުން ރިޝްވަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހާ ހުއްޓުވުމެއް ނޫން. އޭގެ 

ވިދާޅުވި ޕޮިއންޓުގައި ައޅުަގނޑަށް ބޮޑަްށ  ޢާއްމު ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުން ވެސް ޮއވޭ. ދެން ތި

ފާހަގަކުރެވެނީ އޭަގއި ެއކުލެިވފައިވަނީ ޢާއްމު، ާޢއްމު ފަރުދެއްގެ އޭނަެގ، އޭަނގެ އޭނަ ަރއްކާތެރިކުރުން އޭަގއި ވަރަްށ 

ކޮރަޕްޝަން ޤާނޫނު ބުނާގޮުތން ވެސް ވަިކވަިކ ފަރުދުންގެ -އި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެންޓި ބޮޑަށް އެަބއޮތޭ ެއކުލެވިފަ 

އެމީހުންގެ އަބުރާއި ިޢއްޒަތް ރައްކާތެރިކުރުާމއި އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަރާމާތާއި އެ ަކންކަމަށް ޤަދަރުކުރުން ވެސް 

މާ، އެގޮތަށް މީހެްއގެ ކުެށއް ނެތި އެމީހަުކގެ މަްއސަލަ ކޮރަޕްަޝން ޤާނޫނުގެ ދަށުން. އެހެްނވީ-ހިމެނިފައިވޭ އެންޓި 

-ވެއްދި އަދި އެމީހެްއގެ މަްއސަލަ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮެތްއަގއި ނެތް ގޮެތއްަގއި ނޫސްތަަކށް ހާމަކުރުމަކީ އެއީ އެންޓި 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މި ޤާނޫނު ތަންދޭކަމެއް ނޫން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا ބްދުމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަ

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އާދެ!  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް އަުޅގަ

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ



  

ނޑު އާދެ! ގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަޚް މޭޒުގެ އަނެްއކޮޅުން ކުރެްއވި ސުވާލުތަކުން ވަރަށް ގިަނ ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ލިޓީއޭ ތަފާތު ދާއިރާެއއްަގއި ހޮސްޕިޓާ ކަންތައްތައް ސާުފވެގެން ހިނގައްޖެ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ މިހާ 

ކޮރަޕްޝަން ކަހަލަ -އި ުއޅުްއވާަފއި އެންޓި މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރޭގަ  އާއި، ލޭޝަރއާ ޗުއްޓީ  ،ބުނީމަ އުފާވެރިކަމާއި

ނުޑ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އެންޓި  ަޑިއގަންނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސްކުރަކި ާދއިރާއަާކއި ދިމާލަށް ިތ ވަ ކޮރަޕްޝަްނ -އަުޅގަ

ހަމަ ކޮމިޝަނުގެ ކާިމޔާބީއަށް ަޓަކއި ައޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި އެކަޑަިމކް ެއކްސަލަންސާިއ އިންސައިްޓ ބޭނުންވޭ. 

ނުގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އާިއ އެކްސްޕީރިއަންސް ވެސް ޭބނުންވޭ. މި ދެބައި ގުޅިގެން ެއންޓި އެފަދައިން ޕްރެކްޓިކަލިޓީ

ނުޑ އެންމެ ފުަރތަމަ ސުވާލު އަމާުޒކޮމަޤުޞަދުތައް ހާ ށްލާީނ އެންމެ ފަހުން ތަޢުލީމު ސިލުކުރެވޭީނ. އަުޅގަ

 ،ގެ ދާއިރާއިން ކަމަށްވާތީވެ ބައިނަްލައޤްވާމީ ކޮންވެންޝަންތަކަށްސިލުކުރެއްވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްހާ

ނޑުމެްނގެ އޮންނަ ގުޅުްނތަކުގެ އިދާރާގެ ތެެރއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އަުޅގަ

އްތޯ ކަހަލަ ބާރުއެޅުންތަކެ މަދުކުރުމަށް ނުވަތަ މަދުކުރަމުން ގެންގޮސް ޕޮސިބަލް ކަމަަކށް ވަނީވިްއޔާ ނައްތާލުމަށް ޮކން

 ޝުކުރިއްާޔ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދޭނީ؟

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ

ދުނިޔޭގެ ެއއްވެސް ަޤއުމަކީ ކޮރަޕްޝަން ފްރީ ޤަުއމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ކޮންމެ ޤައުމެްއގައި ވެސް ކޮންެމ  އާދެ!

ކޮރަޕްޝަން އޮންނާނެ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް  ސަރުކާރެްއގެ ތެރޭަގއި ވެްސ ކޮންމެވެސް މިންވަަރކަށް

މަކަށް ކޮރަޕްޝަން ފްރީ ޤައުމަކަށް ހެދިދާނެ ކަ 000%އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލެއް ނުުކރަން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވެސް ހަމަ 

އެގޮތަްށ  .ންކޮރަޕްޝަންގެ މަޤުޞަދަކަށް ވާންޖެހޭނީ ވީހާވަރަކުްނ މިނިމައިޒުކުރު-ެއންޓި އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް

ްއ ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް މިނިމަިއޒްކުރުމާއި ަޙއްލުކުރުާމއި އަިދ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ެއ ކަންތައްތަ

ތަކުަގއި ވެސް ތަފާުތ ން. ދެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަެރްއގަިއ ކުރަންޏާ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުއެނިގގެން ދިއު

މު ކަމަކަށްވެފަިއ އޮންނަނީ ހޭލުންތެރިކަން. މީހުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުން ހިންގޭ. އެންމެ މުހިން އެކަހަލަ ހަރަކާތްތައް

މުންނަށް ނޭނގުން ކޮބައިތޯ ޮކރަޕްޝަނަކީ. ކޮން ކަހަލަ ކަްނތައްތަކެއްތޯ މި އެކުެލވެނީ މެ ބޮޑު މައްސަލަައކީ އާން އެން

ނަ ީމހަކު އޭނަެގ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ވެސް ބޭނުންކޮްށގެން މީހަކަށް ރިޝްވަތުެގ ތެރޭަގއި. މިސާަލކަށް، މަޤާމެްއގައި ހުން

ގޮތެްއަގއި މޮޅެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްަކތްކުރުން މި ހިމެނޭނެތޯ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރޭަގއި. އެހެްނވީމާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ގެން އެ އެން.ޖީ.އޯތަުކގެ ތެރެއިން މުކަމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ެއކަހަލަ އެން.ޖީ.އޯތަކާއި ުގޅިބަލަންޏާ އެންމެ މުހިން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ ރާއްޖޭަގއި ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނީ ކޮން ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ މީހުންގެ އެެވއަރނެްސ 

ނޑުމެންނަށް ވާީމ ގޮތުން ހެދިފައި ހުރި މުޢާހަ އެހެންމެ ބައިނަލްއަޤް އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި. ދެން ހަމަ  ދާތަކާއި އަުޅގަ



  

ވާހަކަދެްއކިދާނެ ރާއްޖެއަށް ޮކން ކަހަލަ ފައިދާތަކެއްތޯ ހުރީ ކޮން ގޮތަކުންތޯ ރާއްޖެއަށް ިމކަމުން ފައިދާކުރާނީ. އެގޮތަށް 

 ބަލައި މަޝްވަރާކުެރވިދާނެ ުކރިއަށް އޮތް ތާނަގއި. 

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކަ

ނޑުމެން  ޑު ދެ ސުވާލުން ފުއްދާލެވޭތޯ ބަލާަނން. އަޅުަގނޑު ފަހު ސުވާލު ދެން އަޅުަގނ އާދެ! އަމާޒުކުރާނީ އަުޅގަ

ކުރީަގއި ކުރި އިންޓަރިވއުތަުކގެ ތެރޭގައި ވެސް އައި ބަެހއް އެއީ ލޫޕް. ލޫޕް ގިނަވި ވަރަކަށް ކޮރަޕްޝަނަށް ވެްސ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެލް.އޯ.އޯ.ޕީ ލޫޕް މިީއ  ފަހިވުން ވެސް ބޮުޑވާނޭ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކަމަކަްށ މިކަމާ ބެހޭ  4ކޮރަޕްޝަން މަނާކުރުމުގެ ުނަވތަ ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމުގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ 

ރޝިޕް، ެދވަަނ ތަޖުރިބާކާރުން ދެއްވާފަިއ ހުރި ނަންތަކުގެ އެކްރޮނިމެއް ުނަވތަ ރަމްޒެއް. ލޫްޕގެ ފުރަތަމަ ލަފްޒު ލީޑަ

ވަނަ އަކުރު އޯ. އޯގަަނއިޒޭޝަނަލް ްސޓޭންެޑޑްސް، އޯގަަނއިޒޭޝަްނަގއި  3ލަފްޒް ޯއގަނަިއޒޭޝަނަލް ަކލްޗަރ، 

ނޑުތައް އަދި ހަމަ އެާއއެީކގައި ޕޮލިސީ ފްރޭމް ވޯރކް. އެހެންވީާމ، އެކަޑަމިްކ  ގެންގުޅޭ ސްޓޭންެޑޑްސް ާއިއ މިންގަ

ނޑު އަސާސް ބިްނގާތަްއ ކޮ 4ބޭފުޅެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން މި  ރަޕްޝަްނގެ މައިަގނޑު ކޮރަޕްޝަން މަނާކުރުމުގެ މަިއގަ

ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެބޮޑު އަހަމިއްޔަތެއް ދީގެްނ  4ކަމުގައި މިވާ ލޫޕް، މި ލޫޕްގައި މިހިމެނޭ 

 އަުޅްއވާލަފާނަންތޯ.މަސައްކަތްކުރަންޖެހިފަިއވަނީ ޮކން ކަންތައްތަކެްއގެ މަްއޗަށް ކަން އަލި

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ

ނޑު މި ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު  ނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ގޮުތގަިއ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްެގ ގޮތުން އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަ

މިސާލަކަްށ ކިޔާލަނިކޮށް ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އޭގެ ތެޭރގަިއ ނެތޭ އެވިޑެންސް މިސާަލކަށް އެކްެޓއް. 

މައްސަލަެއއްަގއި ދިޔާމަ އެްނމެބޮޑަށް އޭަގއި ލޫޕް ޕޯލްސްަތއް މި ފާހަގަކުެރވެނީ ކިހިެންއތޯ އޭނަގެ ަމއްސަލަ ސާބިތު 

ކުރާނީ ޝަރީޢަތުގައި އިނގޭތޯ. ކިހިނެއްތޯ އެ އޭނަ މިސާލަަކށް އޭނަ ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެިވގެން ގެންދާއިުރަގއި 

ވިޑެންެސއްތޯ ހުންނާނީ. ކޮބައިތޯ އެިވެޑންސް އެކްެޓއް ނެތް. ދެން ަހމަ އެހެންމެ ހަމަ އެގޮތަށް ކޮބައިތޯ ކޮްނކަހަލަ އެ 

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަ ސްޕެސިފިކް އެކްެޓއް ނެތީމަ ޤާނޫނުގަިއ  އެިވޑެންސް އެްކޓެއް ނެތީމަ ވާގޮަތކީ ެއގޮތަށް ވަކި ކަ

ސަލަތައް ެއކްސެޕްޓް ކުރަން ވަރަށް އުނަދގޫ. އެހެްނވީމާ، ނެތީމަ ވާގޮތަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ގިނަ ަމއްސަލަތައް އެ މައް 

އެވެސް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަުކރެވޭ ލޫޕް ހޯލެއްގެ ގޮތުަގިއ ފާހަގަކުރެވުނީ. ދެން ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައި ޤާނޫނު 

ކަހަލަ އިތުުރ ކޮރަޕްޝަން ބޯާޑއި މަޝްަވރާކޮށްގެން ކޮން-ފަރުމާކުރައްވާ ބޭފުޅުްނ ެއަކންކަމާމެދު މިސާލަކަށް އެންޓި 

ކަންތައްތަެކއްތޯ ގެެނވޭނީ ިއތުރަށް ޤާނޫނު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި. އެގޮތަްށ މަޝްވަރާކޮްށގެން ެއކަންތައްަތއް 

ކުރެވިދާނެ. އެ ވެސް އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު ެއއް ލޫޕް ހޯލެއް. ދެން އަެނއްކަަމކީ ދައުލަތުން ކުރެވޭ އަދި 



  

އެްއޗެހިތައް ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ޮގތެއްަގއި އޮިޑޓް ކުރެިވގެން  ްސ ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާއި މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެ

މުންނަށް ސް އަދި މީޑިާޔއަށް ެވސް އަިދ އާންއޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް ޕަބްލިޝް ުކރެވުން. އޭރަްށ ހުރިހާ މުއަްއސަސާތަކަށް ވެ

ގޮތަކުްނކަން އިނގޭނެ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ކޮން  ަފއިސާެގ ޚަރަދުތައް ހިނގަނީ އެކި ުމއަްއަސސާތަކަކުންމި ވެސް 

ައޅުަގނުޑ  އިކޮށް ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ވެސް ވަރަްށ ދާދި، އިްއޔެގަ ޚާއްޞަ ، އްމުކަންބޮޑު ގޮަތކީ މިކުރެޭވ ޚަރަދުތައްޢާ

ޕޯޒިއަމްަގިއ ލް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނީ. މި ސިމްއަްއގައި ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖޭގެ އިލެކްޓޯރި ބައިވެިރވި ސިމްޕޯިޒއަމެ

ބެހޭގޮތުްނ ށް ކެމްޕޭން ފައިނޭންސިންގާއ ކަށް ެވގެންދޭ ވަރަށްބޮޑަޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީތަކުގެ ކޮންސާރނަވެސް އެންމެބޮޑަށް 

ކުރާ  ކުން މިސާަލކަްށ ކުރާ ޚަރަދުތަްއ،ކަށް ެވގެްނދިޔައީ ޕާޓީތަނު. ޭއަގއި އެންެމބޮޑު ކޮންސާރނަވާހަކަދެެކވު

ޯޕޓްތައް ކީްއެވގެންތޯ އެ އެްއޗެހި ޕަބްލިޝް ނުކުރެވެނީ. ކީްއވެގެންތޯ ރަްއޔިތުންނަށް ޚަރަދުތަކުގެ ޮއޑިޓިންގ ރި

 ނޭނގެނީ. މިސާލަކަށް ޕޮލިޓިކަލް ކެންޑިޑޭޓަކު އޭނަގެ ކެންިޑޑޭޓަށް ކެމްޕޭން ކުރަންވެގެން އޭނަ ޚަރަދުކުރި މިންވަރު އެ 

ށް ެޝއާރ ނުކުެރވެނީ. އްޔާ ެއ ެއއްޗެހި މީިޑޔާއަނޫނި އްެވގެންހޭ ޕަބްލިޝް ނުކުރެވެނީ އެ ތަފްސީލުަތއް ކީ  ޕާޓީ،

ާރއްޖޭގެ މި ިސސްޓަމްގެ ތެރޭަގއި ހުރި އިނގޭތޯ.  ރެވުނު ލޫޕް ހޯލްްސތަކެއްވަރަށްޮބޑަްށ ފާހަގަކު އީ މި، އެހެންވީމާ

 ހަމައަށް ނާންނަކަން އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތުަގއި.  އޮިޑޓިންގ ރިޯޕޓްތައް އާންމުންނާމި ، އެހެންވީމާ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ައޅުަގނޑު ިމފަހަރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ، . އެހެންވީމާއާދެ! ބައެއް ބޭފުޅުން އަދިެވސް އެބަ އެިދވަަޑއިގަންަނވާ

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް.

 

 ެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއް

 މިންނާ އިނގޭތޯ. މަރުޙަބާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އާމިނަތު ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަދި ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ފަދަ ބޮޑެތި ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުަރއްވަންޖެހޭ ކޮމިޝަންތަުކގަިއ -އިނގޭ މި އެންޓި

އްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްެގ މެންބަރުންނާއި، މިހެން ސަރުާކރު ތިއްބަާވ ބޭފުޅުން ެވސް ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުންާނއި، އަިދ ރަ

ތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނަކަން. އަދި ހަމައެކަނި ބިރުދެއްކުމެއް ނޫން. ފިޒިކަލީ ވެސް ޓާރނަލް ތްރެްޓސްވަރަށް އެކްސް

ނޑުމެްނގެ ޕާީޓގެ މާރިާޔ މަރާލާނެ ކަމުގެ އިްނޒާރުތައް އެބައާދޭ. ިމގޮތުން ހަމަ އަންެހން ބޭކަނބަ ލަކަށް ދެންމެ އަުޅގަ

މެސެޖް  އަޙްމަދުދީދީ އަށް އެކަމަނާއަށް އެކަންޏެއް ނޫން. އެކަމަނާެގ ދަރިން ވެސް މަރާލާނެ ކަމަށް ދެންމެ ހަމަ މި

ނޑު ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ކުރާ ޤާ ނާ ައށް ވެސް ައޅުަގނޑަށް ވެސް މިމެން މިއަީއ. އޭގެ ކުރީަގއި ޮރޒެއިކިޔާފައި އަުޅގަ

އިދިކޮަޅްށ  ސްތަކާމަސައްކަތެްއ ކުރުމާ ގުުޅވަިއގެން އިނގޭތޯ. ކިހާ ހިތްަވރުފުޅެއް އެބަހުރިތޯ މިކަހަލަ ތްރެޓް

 ކެތްކޮށްލެްއވޭނެ ކަމުގެ. 



  

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ

ްނ ރާއްޖޭަގއި. ދެން ހަމަ މީގެ ދެން ފުރަތަމަ ކުރިމަތިލިއިރުަގއި ެވސް ައޅުަގނޑަށް އިނޭގ މިކަހަލަ ޗެލެންޖްތައް ހުރިކަ

ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅެއް ވެސް އެކަހަލަ ވަރަށް އަނިޔާެވރި ގޮތަކަށް ވަނީ ޝަޙީދުކޮށް  ކުރިން

ފުރަތަމަ ކުރިމަތިލިއިރު ވެސް އަުޅަގނޑަށް އިނގޭ އެކަހަލަ ތްެރޓްސްތައް އަންނާނެކަން. އަިދ  ލެވިފަ. އެހެންވީމާ،

ގިނަބަޔެްއގެ ލޯތައް އަމާޒުވާނެ ފަރާތެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ވަރަށްގިނަ ބަޔެްއެގ  ކޮރަޕްޝަން ބޯޑަކީ ވަރަށް-އެންޓި 

ކޮިމޝަންގެ ކަންތައްަތއް ބިނާވެަފއި  އް. ދެން އެއީ މިވަން މަސައްކަްތކުރާނެ ކޮމިޝަނެވެސް ފޯރުވާނެ، ފޯރު  ނުފޫޒު

، ޓްރާންްސސެކްޝަންތައް ބަަލއި ތަުޙޤީޤު ކުރުން. އެހެންވީމާ އިާސގެ ކުރާ މިބާވަތުގެ ފަ  މިއޮންނަނީ މީހުން

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ ަފއިސާވެރިންާނއި އަދި ސަރުާކރުގެ ިއސްމަޤާމުތަކުަގއި ތިއްެބވި ނުފޫޒު ގަދަ ފަރާތްތަކުެގ 

ހަމަ އަޅުަގނޑަްށ ، މާހެންވީއަންނާނެ ކަމަށް. ނުފޫޒު ވެސް ފޯރާނެ ކަމަށް. އެ ތައްވަރަށްގިނަ ބަެއްއގެ ޗެލެންޖްސް

 ޔަޤީންކަން އެބައޮތް އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށް. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޑަިއގެން ދައްަކާވ އަނެއް ުސވާލެްއގެ ގޮތުަގއި ާޤނޫނީ ބައެއް ކޮމިޝަންސްަތއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ޮކމިޓީއަށް ވަ 

ބޭފުޅުން މަޤާމުން ވަިކ  ކޯޓުން އަިމއްލައަށް ދަޢުާވ ކުަރއްަވއިގެްނ އެ ވާހަކަތަާކއި ގުޅުަވިއގެން މިާސލަކަށް ސްޕްރިމް

ކުރެްއވުމަށް ވެސް އަދި ޖަުލ ޙުކުމް ވެސް އެބަ ކުަރްއާވ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި އެއީ 

ިޚލާފަށް ކުރަްއވާ ކަެމއް. އެފަދަ ބިރުވެރިކަެމއް މިހާރު ވެްސ  ރެޭވ ގޮތުގަިއ ެއއީ ޤާނޫނުައސާސީއާ ލުކުއަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫ

ކަމަނާއަށް ކެރިަވޑަިއގަންނަވާނެޯތ  މިދެންނެވީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން.، ކަށްމަތިކުރުވާފަިއވާީތވެ ކޮމިޝަނަކުރި

ދެއްވުމަށް. އެަކމުގެ އެްއވެސް ބިރުވެރިކަެމްއ  ެގންވާ ޖަވާބުއަޅުަގނޑުމެން މިތަނުގައި ދަންނަވާ ސުވާލުތަކަށް އެކަށީ 

 އޮންނާނެތޯ. ހުރަހެއް އޮންނާނެތޯ.

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ

އެކަމަކީ އެީއ ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އަދި ކޮމިޝަްނގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތެެރއިން އަންނަ ކަމެއް ކަމުަގއިވަންާޏ 

ނޑު ޖަވާ ބުދާީރވާްނޖެހެނީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ކަމުަގިއވާނަމަ އެައަކށް އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް އަދި އަުޅގަ

އްޔާ އެކަމަށް ައޅުަގނޑު ދާރީވާންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ެވްއޖެނެތް. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ޖަވާބު

ތެރެއިްނ  ގެ ތެރެއިން އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނގެކޮރަޕްޝަންެގ ޤާނޫނު-ބުނަންޖެހެނީ ނޫނެކޭ. އެކަމަކު ެއއީ އެންޓި 

 ވެވޭނެ. ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހިއްޖެއްޔާ ެއކަމަށް ޖަވާބުދާރީ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެބައޮތް ސުވާެލއް އިނގޭތޯ. ުތ ސުވާަލކަށް އެިދވަަޑިއގެންފަމިަވގު ބޭފުޅަުކ ނެތް އިތުރު . އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް -ފުުޅގަިއ ފާހަގަކުަރއްަވއިފި އެންޓި މިންނާގެ ވާހަކަ

ތްތެރި ބެކްގްަރއުންެޑއް އޮންނަ އަދި ވަރަށް ޓްރާްނސްޕޭރެންޓްކޮށް ކަންކަން ކުުރމުގެ ިވސްނުން ގެްނގުުޅއްާވ ޒާޙަނަ

ނޑު ހިތަށްވަރަށް ހަރުދަނާ ބަޔަ އްވި އިާރއި އަދި ރާއްޖޭެގ މިއަރަނީ ދެން ބޭރުގައި އުޅު ކަށްވާންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

ަދ ދޭތެރޭގައި އެފަ ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނާ-ގެ އެންޓި އުލުގެ ޚަބަރުތައް ައޑުެއއްސެިވއިުރގައި ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖޭމިމާޙަ

 ރެއްތޯ އަުޑިއވިފައި އޮތީ. ވިސްނުމެއްތޯ އެފަދަ ތަަސއްވު 

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ

ނުދާ ވާހަކަ.  ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުން އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަޅުަތއް އެޅެމުން-އަބަދުވެސް ައޑުިއވޭ ާވހަކައަކީ އެންޓި  ދެން

އް ެއގޮތަށް ދެން ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ީފޑްބެކެ  ކޮށް ނުފޫުޒގަދަ ފަރާްތތަކުގެ ަމއްސަލަތައް ބެލެމުްނ ނުދާ ވާހަކަ.ޚާއްޞަ

ނޑު ކުރިމަތިލީ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް  އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ނުލިބޭ. ހަމަ އެންމެން  ވެސް ބުނަނީ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޫހަށް ރައީސް ނޮމިނޭޓް ކުެރއްިވ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެްސ އަޅުަގނޑަްށ ރައްޓެހިން ވެްސ އަދި އެިކއެކި މީހުން ވެސް 

ރެވޭ ކަެމއް ނޯެވޔޭ. ބެޭލ ކޮމިޓީން މިހާތަނަށް ކު ގުޅާފައި ވެސް ބުނި ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޮމިޓީއެކޭ ތީ. ެދން ތި

ތިކަހަަލ ، ފަރާތަކަށޭ ޖަްއސަނީ. އެހެންވީމާއްޔާ ެއއްދަ މީހެއްގެ މައްސަަލއެއް ވެއްޖެ މައްސަލަެއއް ނޯވެޔޭ. ނުފޫުޒގަ

ކޮމިޓީއަކަށް ކުރިމަތިލިއިރުަގިއ އެކަން އެނިގވަަޑިއގަންނަާވހޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ދެންެނވިން މިގޮތަށޭ ވާހަކަތަްއ 

ނޑު ިކޔާލިން އެ ހުންނަނީ. އެ  2012ާއއި  2011، 2010ބޭފުޅުްނގެ ރިޕޯޓުތަްއ. އެންމެފަހުގެ  ހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ހުރި. އަދި ވަރަްށގިނަ މައްސަލަތަްއ  ބޭފުޅުން ކުރައްވާފައި އާއި މި އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް. ެދން ވަރަށްގިނަ ކަންތައްަތއް އެ 

ްށގިަނ ސަރުކާރުެގ ބަެއއް އޮިނަގނޑުތައް ޭއގެ ސްޓްަރކްޗަރަލް ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުއްވާފަިއ ވެސް ހުރި. އަދި ވަރަ

މައްސަލަތަްއ  ފަރާތްތަކަށް އެ ކުރުމަށް ޓަކައި އެމައްސަލަތައް ޙައްލުހުރި  އިޝޫްޒގެ ސަބަބުން ދިމާެވފައި

ކީ އަދި އެންެމ އްމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިވޭ ވާހަކަަތކަހުށަހަޅުއްވާފައި ވެސް ހުރި. އެހެންވީމާ، ބަެއއްފަހަރު ޢާ

އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށްގިަނ ، ވެސް ހިނގައިާދނެ. އެހެންވީމާ އެކަީށގެންވާ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ނުވެ

ކޮށް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގަިއ ެއެވއާރނަސް ޕްރޮގްރާމްތައް ާޚްއޞަބޭފުޅުން ުކރައްވާަފއޭ ހުރީ. އަނެްއކާ  މައްސަލަތަކެއް އެ

 ގޮްތގޮތަށް ަވރަށް އިންޓްރެސްޓިންގ ގޮތްޮގތަށް ހިންގަވާފައިހުރިކަން ފާހަގަކުެރވުނު. ވަރަށްގިނަ ތަފާތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ރު ަބދަލުކުރަން ކޮންކަހަލަ މަސަްއަކތެއްތޯ ވިދާުޅެވއްޖެ މިހެންނޭ ޔިތުންެގ މެދުގައި އޮތް ތަަސްއވުރައް ، އޯކޭ. އެހެންވީމާ

ގޮތެއްަގއި ެވސް އެ  ވެދާނެ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ ކޮންމެ ދެން އެމީހުން ދެކެނީ. އެގޮތަށޭ. 

ފުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދުަގއި ހިތްތަކުަގއި. އެހެންވީމާ، ެއކަްނ ކަޝްރައްޔިތުންގެ މެ އެަބއޮތްތާދޯ ބަނަކޮށް ބޯވިލާަގނޑު

ގެން ކަންނޭނގެ ވަަޑއިގަްނނަވާނީ. އެ ރައްޓެހިން ވެސް ވިސްނުން ޮއވެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް ސިފަޮކށްދިނުމުގައި އެ

ކޮންކަހަލަ ވިސްނުްނފުޅެއްތޯ އޮތީ މިހާރު އެއޮތް ޓީމާއިއެކު ުނވަތަ އެއަންަނ ، ދާޅުވި ވާހަކަ ތިބުނީ. އެހެންވީމާވި

 ޅުން ވެސް އެބަ ކުީރގައި ިތއްބެވި ބޭފު ،އެކުަގއިބޭުފޅުންނާ  ބޭފުޅުން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެތާ. އެ 5 ،ޓީމާއިއެކު 

ރު ރަނަގޅު ކުރުމަށް ކޮންކަހަލަ ވިސްނުމެއްތޯ ތަސައްވު އެކުގައި އެތިއްބެވިތާ. އެހެްނވީމާ، ެއ ބޭފުޅުންނާ 

 ގެންގުުޅްއވާނީ. 

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ

ނޭޝަންގެ ޓީމްަގއި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކުީރެގ ރައީސް ވެސް ަނއިބު ރަީއސް ވެސް އެބަހުންނެވި މިާހރުގެ ނޮމި

ބޭފުޅުންނަކީ ފާއިތުވެދިަޔ  ވެސް ވަަރށް ތަޖުރިބާ ހުންނަވާނެ. އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ހަމަ ގައިމު އެހެންނޫންތޯ. ދެން އެ

އެީކގަިއ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާއާ  އެ، ތް ކުރެްއވި ޭބފުޅުން. އެހެންވީމާދުވަސްތަުކގައި ވެސް ކޮމިަޝންގެ މަސައްކަ

ެރއް ާގިއމް ކުރެވޭނޭ. ެއގޮތަށް މަސަްއކަތް ކުރާނަމޭ ރައްޔިތުްނގެ މެންެވގެްނ ރަނގަޅު ތަސަްއވުއެން އަޅުަގނޑުމެން

ވެސް ބޮޑަކަށް ކޮމިޝަނުން ުކރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށް  އިތުބާރާއި، ޔަޤީންކަން ކޮމިީޓއަށް ހޯދުމަށް. އެގޮތުން ވީހާ

އެކީަގއި ުކރާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް  ިއ ޢަދުލުއިންޞާފާހަމަހަމަ ގޮތެއްގަ ވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް އަދި ީވހާ

ނޑުެމން ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ.  އެގޮތަށް ހެދުމަށޭ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން ކުރީގެ ވާހަކަފުެޅްއގައި ފާހަގަކުރެްއވި ކޮންމެވެސް ްޓރާންސްޕޭރެންސީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަ އެސޯިސއޭޝަނަކުްނ 

ބޭފުުޅންގެ ރާއްޭޖގަިއ ނެރެފައި ިމހިރަ ރިޕޯޓްތަކާއި މިެއްއޗެހި  ތޯ. އެތް ރިޕޯަޓކާިއ، ިއންޓަރނޭޝަނަލްއި އޮނެރެފަ

 ާއއި ދޭތެރޭަގއި ކިހިނެއްތޯ ެދކެވަަޑިއގަންނަވަނީ. އެ

 

 މިނަތު މިންނާ ވާހަކަދެއްެކުވން:އާ

ހަދާފައި އޮތީ އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ވެްސ ހުރީ  ސާރޗް ެއއްފީލްޑް ރި  ބޭފުޅުން އަސްލު ދެން އަޅުަގނޑު ިކޔާލިއިރު އެ 

. ކިހިނެއްތޯ އެމީހުން ދެކެނީ. ދެން އެގޮތަށް މީހުންނާ ފިގަރ ރިސާރޗް. މާނައަކީ ިއންޓަރވިުއކޮށްގެންނޭ އިންިޑވިުޖއަލް

ޖޯރިޓީ ން މެހުރީ. ދެ މީހުން ރިސާރޗް، މީހުންގެ އިންޓަރިވުއއަށް ބިނާކޮށް ރިސާރޗްަތއް ހަދާފައި އެ މީހުން ބުނެފައި



  

ންޏާ އޭގެ މާނަައކީ މިސާލަަކށް ރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީ ރަްއިޔތުން ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަން ބަޔަކު ެއގޮތަށް ބުނާ ކަމަްށވަ 

 އެބައޮތޭ އެހެން ބުނާކަމަށްވަްނޏާ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޭއގައި ތެެދއް އެކުެލެވއޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދާޮކށް ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ުރ ބޭފުޅަކު ނެތުމާިއއެކު މިންާނ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުއާދެ! އިތުުރ ބޭފުޅަކު. އިތު

ނޑުމެންނަށް ިމ މަސައްކަުތގައި އެއްބާރުލުން  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއަށް ަދންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް ވަަޑއިގެން އަުޅގަ

 ދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި. ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 


