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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންދުރުފަހުގެ މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަްށ އްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މިނިވަން މުއައަ

ޒިުރވަަޑއިގެން ތިއްބެވީ ތުލުސްދޫ ާދއިރާެގ ންނަވަން. މިވަގުުތ ކޮމިޓީަގއި ހާރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަހުރިހާ މެންބަ

ގުަރިއދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، ކ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވަޙީދު، އަދި 

ައދި އޭގެ އިތުރަށް ައޅުަގނުޑ މި ބައިވެިރވަނީ. މިހާރު  ޙުސައިންފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

ނުޑމެންގެ ކޮމިޓީގަ އޮމި ަބއްދަލުވުމުަގއި މިއަޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ  -އި އެންޓި ތީ މެންދުރު ކުރީ ސެޝަންގައި އަުޅގަ

ނުނިމިވާ ދެ  އިގެންިދޔަ ބައިގަ  ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ކުރިމަތިލައްވާފަިއވާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް

އެ ދެ  . އާދެ!އިންޓަިވއުކުރުުމެގ މަސައްކަްތ، އެ ނަންފުުޅތައް ދިރާސާކުެރއްވުުމގެ ަމސައްކަތް ނާބޭފުޅުން

ކުރުމުެގ މަސައްކަތް މި ކޮމިީޓަގިއ ޙައްަމދާއި ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދާ ދެ ބޭފުޅުންގެ އިންަޓވިުއ ދު މުބޭފުޅުންނަކީ ޔަޒްމީ

ހާރު ކޮމިޓީގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންފި ކޮމިޓީގެ ނައިބު ުމޤައްރިރު ޢަލީ މަޢުރޫފް، ކުރިއަށް ދާނީ. އަދި މިމިއަދު 

އިދާރީގޮތުން އެ ޭބފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ، ތްތެރި މެންބަރު ވެސް. އެހެންވީމާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ 

ނޑުއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރަވން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާެދ! މިހާރު  ުގޅިަވޑަިއގެންފި  ކޮމިޓީއާމެންގެ އަޅުގަ

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ޢިއް  ނޑު ރެކަ އިން ެވސް. ދަންަނވާލަން މުޙައްމަދު ޙުސަ ޯކޑަށް ޓަކައިޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ައޅުަގނޑުމެން ިމ ކޮމިޓީ ައކީ މިނިވަން ުމއަްއސަސާތަކާ ބެހޭ ކަްނކަމާ 

ހޫރިއްާޔ މިޓީ. ދެން ަޔޒްމީދު މުޙައްމަދަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން މި ކޮމިޓީ އަށް މި ދަންަނވައިީލ ރައީސުލްޖުމްބެހޭ ކޮ

މުަގއި އެ މަނިކުފާުނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ިމޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުކޮރަޕްޝަން ކޮ-މި އެންޓި

ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި ވަނީ މި ، ންފުޅު ެއބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީމާނަތެޭރގައި ޖަޒްމީދުގެ  ނަންފުޅުތަކުގެފޮނުއްވި 

ވެސް މަޢުލޫމާތު  ަވކިވަކިން ަބއްދަލުކުރަްއަވއި ދެ ފަރާތުން ްއވުމުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ވެސްނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެ

ޒްމީދަށް ބަބަށް ޓަކައި ޔަސާފުކުރާގޮތަކަށް. އެހެންވީާމ، މި ސަ ކޮމިޓީ އަށްއްސާކޮށް މި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހި

ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  އެންމެ، އަްށ މި ދަންނަވައިލީ. އެހެންީވމާއަޅުަގނޑުމެން މި ގަޑި 

ނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި މި ކޮމިޓީ އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގައި އަދި އަުޅގަ

ވެސް  ޝުކުރުލި ދަންނަާވލުމަށް ވަަޑއިގެންދެްއވި ކަަމށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާދަންަނވާލަން. އެއް 

ގެ ކުރިން ޖަޒްމީދަްށ އެރުވުމު ފުަރތަމަ އަޅުަގނުޑ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު، އަދާކުރަން. އެހެންވީމާ

މަތިލައްަވއިގެން ތިުއޅޭ މަސައްކަާތ ކުރިމި އާ ތަޢާރުފުގައި ނޫނިއްޔާ މި ކޮމިޓީއަމިއްަލ ފުރުޞަތު އަރުވަން 

އްސާކޮށްެލއްވުމަށް. ވަރަްށ މަޢުލޫމާތެއް އޮތިއްޔާ ހިޮއތިއްޔާ ކޮށްަލން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކައެއް ވެސް ހިއްސާ ގުޭޅގޮތުން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 



  

 ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ބާއްވަޖެރި ދުވަަހކަށް އެދެން. އަޅުަގނުޑގެ ނަމަކީ ޖަޒްމީދު އާދެ! `. އާދެ! ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަ

އިލާައކަށް އުފަން މީހެއް. އެހެންވުމުން ވިލިނިގއްޔަށް ނިސްބަތްވާ ކުޑަ ޢާ  މުޙައްމަދު. އަޅުަގނަޑކީ ހުވަުދއަތޮޅު އުތުބުރީ

ރުކަޒުން. ތަޢުލީމީ މަރުކަުޒްނ އަޮތޅު ތަޢުލީމީ މަމައަށް ތަޢުލީމީ ހާސިލުކުރީ ގއ.އަޅުަގނުޑ ސާނަީވ ތަޢުލީމާއި ހަ

ވަަނ  0222ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުން ތަޢުލީމު ޖީ.ސީ.އީ އޯެލވެލް ހެދުމަށްފަހު އަޅުަގނޑަށް މަތީ ސާނަވަީތ 

 އޭޖީ.ސީ.ވަނަ އަހަރު  0220ުގޅުނިން. އަދި އެއަށްފަހު ައޅުަގނޑު  އެސް.ީސއާައއިސް ސީ.އެޗް. މާލެއަޅުަގނޑު 

ނުޑ ލެވެލް ހެދުމަށް  .އެ އަހަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާ ގުޅުނިން. އޭރު ހަމަ އޮޑިޓު އޮފީސްހަމަ ފަހު އަޅުގަ

ނޑު މަަސްއކަތްކުރަމުން މިދަނީ އޮޑިޓު ޮއފީހުގައި ވަނަ އަހަރު  0222 ގައި ުއޅެމުން،ވަޒީފާ  0222 .އޭރުއްސުރެ އަުޅގަ

 0222އެއަށްފަހު  .ދިން. އެއީ އޭ.ސީ.ސީެގ ފެށުން)ސަރޓިފިކެޓު ެއކަުއންޓިންގ ޓެކްނީޝަން( އެ ކޯސް ހެ ސީ.އޭ.ޓީ

ނޑަށް ިސންގަ ނޑު ސިންގަވަނަ އަހަރު އަުޅގަ އޭ.ސީ.ީސ  ޕޯއިންޕޯއިން އޭ.ސީ.ސީ ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުން އަޅުގަ

އިޕެްކ އަ  އޭ.ސީ.ސީައކީވަަނ އަހަރު ތެރޭގައި އޭ.ސީ.ސީގެ މެންބަރޝިޕް ހޯދިން.  0202ފުރިހަމަކޮށް 

ނޑު އިންޓަރނޭޝަނަ ލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް ޤަޫބލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުްނޓިންގ ބޮޑީެއއް. އަުޅގަ

ނޑު އިންޯވލްވެގެން މަސަްއކަތް ކުރަމުްނ  0220 ވަނަ އަހަރު އޮިޑޓް އޮފީހާ ގުޅުނު ފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް އަޅުގަ

ނުޑގެ އެްނމެ ދަށް ލެވެލުން ފެށިގެން މިދަނީ އޮޑިޓްކުރުމުގެ ތެރޭަގިއ. އަޅުަގނޑަށް އެންމެ، ޮއޑި ްޓ އޮފީހުގައި އޮިނގަ

ނޑު އޮފީހާިއ  އެންމެ މަތީ ލެވެލްގައި އަުޅަގނޑަށް މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވިއްޖެ. ެއގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ޓަރެްއގެ ގޮުތގައި އަިދ ގުޅުނީ ޓްރެއިނީެއްއގެ ގޮުތގަިއ. އެއަށްފަހު އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަެރއްގެ ގޮތުަގއި. އުޅެަފިއ އޮޑި

ނޑު މަސައްކަްތ  ސީނިއަރ އޮޑިޓަެރއްގެ ގޮތުަގއި. މާނައަކީ ޓީމު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަްތކޮށްފައި މިހާރު އަޅުގަ

ކުރަމުން މިދަނީ އޮޑިޓް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮުތގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިވަގުތަކީ ިމއީ ައޅުަގނުޑ 

ރގައި ހަމަ ސްޓެޕެއް ކުރިއަށް ނަގަން ހަމަ ކުރިއަށް ޖެހިލަން މިއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު މުނާސަބު ވަގުތު. ކެރިއަ

ނޑު މިކަަމށް މި ކުރިމަތިލީ. ދެން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މި މަޤާމުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ކޮރަޕްޝަންގެ -އޮފީހުގެ މަސަްއކަތާިއ، އެންޓި  މަަސއްކަތަކީ ދާދި އެއްކަހަލަ މަސަްއކަތްތަެކއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަދާކުެރވޭނެކަުމެގ 

ނުޑ ގަިއގައި އެބަހުރި ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޔަޤީންކަމާއި އެ ޤާބިލިްއޔަތުަކމާއި ކުޅަދާނަކަން އަުޅގަ . އެއީ ައޅުގަ

އަޅުަގނަޑކީ މި ދާއިާރއިން ޮކލިފައިޑްވެަފއި ހުރި މީހަކަށްވެަފއި ައޅުަގނަޑކީ މި ދާއިާރގެ ތަމްރީނާއި، ތަޖުރިބާ ވަރަްށ 

 ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވާތީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިކަަމށް ކުރިމަތިލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ



  

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޢިއްޒަތްތެިރ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

 މެންބަރު. 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ނޑުމެން މަރުޙަބާ ދަންނަވަން މި ކޮމިޝަނަށް އެކަށީގެްނވާ ބޭފުޅެްއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ަޔޒީދަށް، ޔަޒްމީދަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވައި  ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަަވއިގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޔަޒްމީދުގެ ނަންފުޅު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެްނމެ ތި ވިދާޅުވި ވިދާުޅވުމުަގިއ ވެސް ތި ވިދާުޅވީ ޮއޑިޓާިއ،  ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާއި ދެއްވާފަ. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޔަޒުމީދުގެ ޓްރެއިނިންގއާިއ  ދެން މިއީ ވަރަށް ގުޅުން ހުރި ދެ ދާއިރާއޭ. ނަމަވެސް އަޅުގަ

ޔަޒުމީދުެގ މަސައްކަުތގެ ތަޖުިރބާއާއި ވަރަށް ފުާޅ ދާއިާރއެްއގަިއ މިއޮތީ އޮޑިޓިްނގެގ. ޮއިޑޓް، ކަެމއް ޮއޑިޓް މިކުރަީނ 

ޢާއްމު ބަހުރުވައިގެން ބަހުރުވައިން ލޭމަނެއްގެ ބުނާކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އޮޑިްޓކުުރމޭ ބުނީމަ ޢާއްމު މީހަކަށް ދެން 

ވިސްނޭނީ ކޮށްފަިއ ހުރި ޚަަރދެއް ނުވަތަ ހިްނގާފައި ހުންަނ ކަމެއް އެކަުމގެ ަޞއްޙަކަން ނުވަތަ ކޮމްޕްލެއިންސް ދެން 

ކޮރަޕްޝަނަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި ެއއާ ވަރަށް ތަފާތު -ޭއގެ ޒާުތަގިއ، އެންޓި  މި ކަންކަން ބެލުން. އެކަމަުކ ކޮރަޕްޝަނަކީ

ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު އޮންނަންޖެހޭނީކީ. އެހެންވީމާ، މި -ކަމެއް. ެއއީ ކޮރަޕްޝަން ހިނގީމަ އެކަން ބަލާކަށް ނޫން އެންޓި

އި ކޮރަޕްަޝންގެ ރިސްކު މެނޭޖްމަންޓުގެ ޕަރޮސްޕެކްޓިްވގައި އެބަުއޅޭ ފުދޭވަރެްއގެ ތަފާތެއް ދެއްތޯ. ެއހެންވީމާ، ރާއްޖޭގަ 

ދާއިރާގެ ތެޭރަގއި ިއސްކަންޭދންޖެހިފައިވާ ކަންތައްަތކަކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެނިގގެން އެ ކަްނކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރަމުން ހުލިކުރަމުން ގެންދިއުން ވާ ނީ އެޑްރެްސކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ައޅުގަ

 ދަތި ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، މި ދާއިރާ އަށް އަިލއަުޅވާލަްއވައި ވާހަކަފުޅު ދަްއކަަވއިދެްއވަފާަނންތޯ؟ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ޔަޒްމީދު

ޝުކުރްއޔާ. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން މިއޮންނަނީ 

ކުރުަމކީ ކަމެްއ ހިނގާ ދިޔައިމަ ޕާސް، މިސާަލކަށް، ފާއިތުވި އަހަރުގެ ކަމެއް ހިނގާ ދިަޔއިމަ ފާއިުތވި އަހަުރގެ އޮޑިޓް

-ކޮރަޕްޝަން، އެންޓި -އެ ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް ބެލުން. ެއއީ ޮއިޑޓުގެ މެންޑޭޓަކީ. ެއކަމަކު އެންޓި 

ނޑު މަުޤޞަދަކީ ކޮރަޕްޝަން ހު އްުޓުވން. އެހެންވީމާ، ކޮރަޕްޝަން ކަމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ކޮރަޕްޝަންގެ މަިއގަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަންތައް ނޫނީ ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަންތައް ފާހަަގވެއްެޖއްޔާމުން ނޫނީ ބަޔަކު 

އެ ކަންކަން ހުއްުޓވުން. ދެން  ޝަކުާވއެއް ކޮށްފިއްޔާމުން ެއ ކަންތައްތަކަށް އަިލއަުޅވައި އެ ކަންތައްަތއް ތަޙުޤީޤުކޮށް

ވަރަށް ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް. ރާއްޖެ، ކޮންމެ ޤައުމެްއގެ ެވސް ހަމަ ކޮރަޕްޝަން ހަމަ އިންތިހާއަށް އޮންނާނެ. އޭެގ 

ތެރެއިން ހަމަ ރާއްޖޭގައި ހަމަ ތެދުތެދަށް ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަދައްކަންޏާ ހަމަ ރާއްޖޭގައި ޮކރަޕްޝަންގެ ކަންތައް ހަމަ 



  

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރައްޔިތުްނ  ވަރަށް މަތީފަންތީގައި ިމއުެޅނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ ހޭލުންތެރިކުރުވަން. ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަމުގައި ހޭލަްނ ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮބައިކަން 

ނެ ގޮްތގޮތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ކިަޔއިީދ ކޮރަޕްޝަނަކީ ކިހާ ނުބައި ރައްޔިތުންނަށް އަންަގއިދީ ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވޭ

ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް، އަސަރެއް ޭއގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމަށް މުޅި އިޤުތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ ކަމަކަށްވާތީ މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ 

ނުޑ ރައްޔިތުންނަށް އެބަޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަފްސީލުކޮށް ަރއްޔިތުން އެެވއަރކުރަން . ދެްނ އޭެގ އިތުރުން އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮރަޕްަޝން، ރާއްޖެއަކީ ެއކިެއކި ރަށްތަކަށް ބެހިގެންވާ، ޖަޒީރާ ރަށްަތކެއް ބެހިގެންވާ ތަނަކަްށވާތީ 

ކޮރަޕްޝަން ހަމައެކަނި ހިނާގނީކީ މާލޭގައި އެކަންެޏއް ޫނން. ކޮރަޕްޝަން މުޅި ރާއްޭޖގައި ހިނގާނެ. އެހެްނވީމާ، 

ނޑަށް އަ ނޑު އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ބާްއވާނަން އަުޅގަ ޅުަގނޑު މި މަޤާމަށް އައިްސފިއްޔާމުން އަުޅގަ

ނޑަކަށް އެއިީޓ  މިހާރު ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަްނގެ މިހާރު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުެގ ެތރެއިން ގާްތގަ

ނޑު އެންމެ ފައިވް ޓު ަނއިންޓީ ޕަސަންްޓ މައްސަލަތަ ކަކީ ާރއްޖެތެރެިއން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިސްކަމެއް ދޭ އެއް ކަެމއްެގ ގޮތުަގއި ބާްއވާނަން ރާއްޖެތެރެއިން އެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޓައިމްލީކޮށް އިނގޭޯތ، 

ުކ ހަމަ އެއްަފހަރު ނުދެވޭ އަޮތޅުތަްއ ވެްސ މިހާރު އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާުތ ލިބޭ ގޮތުން އަހަރަުކ ެއއްފަހަރު ނޫނީ އަހަރަ

ނޑު ހަމަ އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނަން ރަނގަޅަށް  އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި މަޤާމަށް ހޮވިއްޖިއްޔާުމން އަޅުގަ

އަހަރަކު ދެފަހަރު ނަމަވެްސ ނޫނީ ދެތިންފަހަރު ނަމަވެސް އަތޮޅުތެރޭެގ ރަށްތަަކށް ޒިޔާރަތްކޮްށ ިވޒިޓްކޮްށ 

ތޮޅުތެރޭަގއި ހުރި ޝަކުވާަތއް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަަތއް ބަލައި އެ ކަންތައްަތއް ހަމަ އަވަސް ފިޔަވަޅުަތކެްއ އަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ   އެޅުން. އޭެގ އިތުރަްށ ކޮރަްޕޝަން މައްސަލަތަްއ ޝަުކވާަތއް ހުށަހެޅޭނެ ފަސޭހަ މަގުަތކެއް އަުޅގަ

ނުޑ  ތަނަވަސްކޮށްދޭން. މިހާރު ވެސް އެބަހުރިމެ ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ކަންތައްތަކެއް ފަހިކޮށްދީފަ. އެކަމަކު ވެސް ައޅުގަ

މިދެންނެވިހެން ރާއްޖެތެރޭގަިއ އުޅޭ ރާއްޖެތެޭރގެ ރަްއޔިުތންނަށް މި ކަންތައްތައް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން ފަިހވާނެ 

 ގޮތަކަށް ބައްޓަްނކޮށް އެ ކަންަތއްތައް ބަލަން އެބަޖެހޭހެން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެން ފަށައިގަތުމުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ދެ ބޭފުޅަކު މިހާ ހިސާބުން، ދެތިން ބޭފުޅަކު  އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ކޮމިޓީއާ އެބަ ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ. ެއއީ ކެންދޫ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ ޙުސައިނާިއ، އަްއޑޫ މީދޫ 

އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަްމގެ އިތުުރން އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމީން ދާ

ނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލާފައި  ރަޝީދު ވެސް އެބަ ބައިވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، ރެކޯޑަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވާނަން. ޢަލީ ޙުސައިން.އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން  ނަށް އަޅުގަ

 



  

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ބަލާއިުރ ވެްސ ކޮްށލި ސުވާެލއް މިއީ. ކޮރަޕްަޝންގެ ނިސްބަތު މަ ސުވާުލކުރީ އެހެން ބޭފުޅުންނާއަޅުަގނުޑ ހަ

 ޞާފު ކިހިނެްއތޯ މާނަކުރައްވަނީ؟ އަޅާ ިކާޔއިރު ޢަދުލުއިން އިނގޭތޯ ކޮރަޕްޝަނާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ޔަޒްމީދު

ޝަރުޢީ ދާއިރާ އަށް މި ފޮނުަވނީ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް. ފޮނުވީމަ އެ އިންސާފުން ހަމަހަމަކަމާއިެއކު ޝަރީޢަތުަގއި ެއ 

މަށްވަންޏާމުން އެ އެކަުމގައި ިއންވޯލްވާ ކަމަތުކުރެވޭނަމަ އޭނަ ތުހުމީހާ މަތުކުރެވޭ ތުހު ޖަޖްކުރެވި އެ ކޮރަޕްޝަނުަގއި 

ދަބު ދެވެންޖެހޭނެ. ދެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގަިއ ވެސް ހަމަ ކަންތައްތައް އަށް ެއ ޙައްޤު އަޝަރީޢަތްކޮށް އޭނަ 

ފާއި ހަމަ އެންމެްނ ވަކި މޫނަކަްށ، ރަްއޔިތަުކ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ވެންޖެހޭނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާކުރެ

ތުން ހަމަހަމަވާ ގޮތަށް ހަމަ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމުަގއި ވެސް ހަމަ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ވެސް ހަމަ ރައްޔި

ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ކަންތައްަތްއ ހުންނަންޖެހޭނީ. އޭގެ އިުތރުން ހަމަ ކޮރަޕްޝަންގެ ެވސް ކޮރަޕްޝަން ޢަމަލުތައް 

ނޑުމެން ކަށް ވެއްޖެ ން ތަޙުޤީޤުކުރާ ބޭފުޅައްޔާމުން ކޮރަްޕޝަމެންބަރަކަށް ވެއްޖެ  އަޅުަގނޑު މިސާލަކަްށ، އްޔާމުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަ ހަމަހަމަވާ ގޮތަކަށް ވަކި މީހަކަށް މޫނަކަށް 

ގެން. ހަމަކަމާއިއެކު ބަލައިފުވެރިކަާމއިެއކު، ހަމައް އިންޞާކަނދުރާއަކަށް ނުބަލައި ހަމަ ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލައެ 

ޢަދުލުއިންޞާުފގެ ދާއިރާ ކޮރަޕްޝަްނގެ ދާއިާރ ހަމަ ޢަދުލުއިންޞާފު މިސާލަކަށް، ޝަރުޢީ ދާއިާރަގއި ެއ ، އެހެންވީމާ

ނޑަކަށް ހަމަ -އެންޓި މުއައްސަސާަތއް މަސައްކަްތކުާރ ގޮތާއި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާިއ ހަމަ ގާތްގަ

ދެ ާދއިރާަގއި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ، ޅިފަ. އެީއ ހަމަހަމަކަން. އެހެންވީމާމަ އެއް ކޮންސެްޕޓަކުން ގުމިއޮތީ ހަ

ުފވެރިކަމާިއއެކު އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަން އޮންނަ ގޮތަށް ަމގުފަހިާވ ަވކި މީހަކަްށ ނުބަލައި އިންޞާހަމަހަމަކަމާއިއެކު 

 ގޮތަށް އެ ކަންަތއްތައް ބެލެންޖެހޭނެ.

 

 އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާ

ކޮރަޕްޝަްނ -މައްސަލަ ނިންމާފަ. ދެން އެންޓި އަޅުަގނުޑގެ ދެވަނަ ސުވާލަީކ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެބައޮތް ނެކްސް 

 ކޮމިޝަނުގައި މަަސއްކަތް ުކރައްވާ ކަމުަގއިވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަަލތައް ފުދޭވަރަކަށް ފެމިލިއަރ

ވާނެހެން. ނެކްސް ބިޒުގެ މައްސަލަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ ދެއްތޯ؟ ނެކްސް ބިޒު މައްސަލަ. އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުމާއި އެނިގަވޑަިއގަންަނވާތޯއޭ އެ މައްސަލަިއގެ ފެްކޓްސް އަނެއްހެން ހިނގާދިޔަ 

ރީމް ކޯޓުްނ ނެކްސް ިބޒުެގ މައްސަަލ މި ނިންމެވި ގޮާތއި އަދި ވިދާުޅވެެދއްވަފާނަންތޯ ސުޕް، ތް؟ އެހެންވީމާގޮ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޚާއްަޞކޮްށ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ މައްސަލަިއގަިއ ކޮރަޕްޝަްނ ޑިފައިންކުެރިވގެންދިޔަ ގޮތާިއ 



  

ވިފަިއވާ ގޮާތއި އަާޅ ެބހޭ ޤާނޫނުގައި ކޮރަޕްޝަން މަނާކުރެ ކުރުމާއަދި ރާއްޖޭަގއި ކޮރަޕްޝަްނ ހުއްޓުވުމާއި މަނާ

  ނަމަ ެއކަމެއް ފާހަގަކޮށްދެްއވަފާނަންތޯ.ބަލާއިރު ކޮރަޕްޝަން މާނަކުރުމުގައި މައްސަަލއެއް ހުރިކަމަްށ ފާހަގަކުރެވޭ
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ނ ޑަކަށް ޑީޓެއިލްްސެއއް ރަނގަޅު. ހަމަ ތެދުތެދަށް ދަންނަވަނީ ކަމަށްވަންޏާ ނެްކސް ބިޒުެގ އެހާ ބޮަޑކަށް ައޅުގަ

 ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ނެކްސް ިބޒުގެ އެ ކޭސް...، ވީމާނޭނގެ. އެހެން

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހަަމ ، ލާނަން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު ެނކްސް ބިުޒ ކޭްސ އެ ހަމަ ދޫކޮށް ހަމަ އެަބއި ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ގިަނ، ެއއީ  00ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުުރމާޤާނޫނުގައި އެބަ ބުނޭ ކޮރަ މި 

ވަރަށް ގިަނއިން ދަޢުާވކުރެޭވ މާއްދާއެްއ ޢާއްމުކޮށް. މަޤާމުެގ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާިއޒު ފައިާދއެއް ހޯދައިދިނުން. 

ކަމުަގއި ވަނީ. ެއކަމަކު އޭނަޔަށް ލިބޭ މަންާފއެއް ނެތަސް އިނގޭތޯ ެއ  އްއޭރު މިހެން މި ޑިފައިން ެއއީ ކުށެ 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެެވނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއިންނަނީ މޭކްކުރައްވާަފއި އަިދ މްޕްޝަނެޕްރިޒަ އް ކަމަށް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ.  ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނުން ވެސް އެ ޕްރިޒަމްޕްޝަން މޭކްކުރާކަމަށް-ފަހަރަށް އެންޓިގިނަ

މީހަކަށް ފައިދާެއއް ހޯދައިދޭ ގޮތަށް މިސާލަކަށް، ޕްރޮޖެކްެޓއް ދޭއިުރ މީހަކަށް ފައިާދެއއް ލިބޭގޮތަްށ ޕްރޮޖެކްޓެްއ 

ކީ ދަުއލަތުގެ ަވޒީފާަގއި ހުރި މީހާއަށް ހުންނާނީ ފައިދާއެއް ލިބިފައޭ. އެ ފައިދާ އެމީހަކަްށ އްޔާ ޭއގެ މާނައަދީފި

ކަން ޖަސްޓިފައި ނުކުރެވުނަސް އެސްޓަބްލިޝް ނުުކރެވުނަސް ދަޢުވާކުރަން އެބަ ފޮނުވާ އަދި ސާބިތު ވެްސ ލިބުނު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެއީ ޮކރަޕްޝަންގެ މާނަ މާބޮޑަށް ފު، އެހެންވީމާއެބަވޭ.  ، ޅާެވގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާއަުޅގަ

 ންަނވަނީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯއޭ؟ އެކަމާއި ދޭތެޭރގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ ދެކެވަަޑއިގަ
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އްޔާމުން ެވއްޖެކޮރަޕްޝަން ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން -ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ެއއީ. އެންޓި ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. 

ނަސް ޕަރސަނަލީ ެއއް ނުލިބުކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ކޮރަްޕޝަން ޢަމަލުގައި ބަިއވެރިިވ އަދި މިސާލަކަށް، ފައިދާ 

 .ެމދުގައި ދަުޢވާ އެބަ ކުެރވޭ ޔާމުން އޭަނއާއް އޭނަ ެއކަމުަގއި އިްނވޯލް ވެއްޖެ ށް އޭެގ މަންފާއެއް ނުިލބުނަސްއޭނައަ

ހަމަ ކުށްކުރި މީހެކޭ ނޫނީ ޭއގަިއ ޝާމިލްވި މީހެކޭ ހަމަ ެއއްވަރު. އަދި ކުށް ނުކުިރޔަްސ ޭއގައި ހަމަ ުކޑަ ނަމަެވސް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މަންފާއެއް އިންވޯ ލްމަންޓެއް އައިސްިފއްޔާމުން ހަމަ އެ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ހަމަ އެއްަވރު. އަޅުގަ

ދަބުތަކެއް ޮއންނަންޖެހޭނެ. އެއީ އޭނަ ެއ ޅު ގޮެތއް ނޫން. އެކަމަކު އޭނައަށް ވެސް އަގޮތުަގއި ެއއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަ



  

ހޭނީ ކޮރަޕްޝަންތައް ހުއްޓުުވން. ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މު އެއް ކަމަކަށް ވާންޖެންކޮރަޕްޝަން، މިހާރު އެންމެ މުހި

ދަބު ލިބޭކަމަށް ައދި މަންފާއެއް ނުލިބުނަސް އޭނައަށް އައަޅުަގނޑުމެން ބާރުއަޅާ ކަަމށް މިސާލަކަށް، ެއގޮތަށް 

މަލު ހިންގި ެއކަމަކު އެ ކޮަރޕްޝަން އެ ޢަ، ށް އެޅޭ ބާރަކަްށވާނެ. އެހެންވީމާވަންޏާމުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަ

މީހާއާއި އެ ކޮރަޕްޝަނުން ައދި މަންފާއެއް ނުލިބި ކުޑަ ނަމަވެސް އިްނވޯލްމަންޓެއް އުުޅނީ މިސާލަކަށް. އަދި އެްއވެްސ 

ދަުބ ކުަޑވާންޖެހޭނެ. އެކަމަްށ މުން އެ ދެމީހުންގެ އަްއޔާހެްނވެއްޖެވަރަކަށް އިންވޯލްމަންޓެްއ ޭއގެ ތަޙުޤީޤުީވ. އެ

 އެއްކޮށް.  ރީމައާ ބެންޖެހޭނެ އޭަގއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ އޭނަ އިންވޯްލވެފައި ހުދަެބއް ލިސް އަކޮންމެވެ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

، އެހެންވީމާ ކުރިން އޮިޑޓް އޮފީހުަގިއ ވެސް މަަސއްކަތް ކުަރްއވާފައި ެދއްތޯ.  ހު ުސވާލަކީ އަޅުަގނުޑގެ ފަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުްނ -އަދި ެއންޓިއޮޑިްޓ އޮފީހުން ކުަރއްާވ މަސައްަކތާއި ޮއޑިޓިްނގާއއި  ދަންނަވާލަފާނަންތޯ މި

ކުރަްއވާ މަސަްއކަތާިއ މި ތަާފތު ދެ މަސައްކަެތއް ތަފާުތވާ މިންވަރާއި އޯވަރލެްޕ ވަންޏާުމން އޯވަރލެްޕވާ މިްނވަރެއް 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ؟
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ނޑުމެންނަށް ވެސް އޮޅިފައި އޮންނަ  ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ިމއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ުސވާލެއް. އަސްލު އަުޅގަ

އަސްލު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މެއިން ތަފާތަީކ  މިއީ.ކޮރަޕްޝަނުން މިކުރާ ތަޙުޤީޤާއި -ޓި ކަމެއް މިއީ ޮއޑިޓާއި އެން

-ކުެރވުނީ. އެންޓި  މަތުތަކެއްުކވާެއއް ައއީ ތުހުމިކުރަނީ ތަޙުޤީޤުތަކެއް. ކަމެްއަގއި ޝަކޮރަޕްޝަނުން -އެންޓި 

 . ެއކަމަކު ކޮރަޕްޝަނުން ދެން އިތުރަށް އޭެގ ޑީެޓއިލްސްއަްށ ޮގސްފަިއ ތަޙުޤީޤުތައް އިންވެސްިޓޭގޝަނެއް މި ކުރަނީ

ްއޔާމުން އެ ށް، ކަމެއް ހިނގާފައި އޮެވއްޖެކައޮޑިޓް އޮފީހުން އަޅުަގނޑުެމން މި ކުރަނީ ފާއިތުވި އަަހރު މިސާލަ

ނޑުމެން މި ބަލަނީ. ދެން  ކަންތައްތައް ހިނގާފައި އޮތީ ކިހިނެއްކަން ޖެނެރަލީ އެހާ ބްރޯ، އޭގެ ޑީޕަށް ނުގޮސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއންޓިއެ . ބެޭހ މުއައްސަސާަތކަށް މި ފެނުނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ކަމާކޮރަޕްޝަނާއި -އަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ކަމަކުެއއީ ެއއް ޑިަފއިން. އެ، އެހެންވީމާ ނޑަށް ވެސް ބައެއްފަހަރު އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މާ ޑީެޓއިލްސްކޮށް ވެްސ ހަމަ ބައެއް ކަންތައްތަުކަގއި  އޮފީހުން އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ ބަެއއްފަހަރު ހަމަ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހަމަ ޮއޑިޓް މި ކުރެވެނީ. ޑޮިކއުމަންޓްތައް ބަަލއިގެްނ ަމއިަގނޑު ، އެހެންވީމާދެވޭކަމަށް.  ތަފާތަީކ ހަމަ ގާްތގަ

އޭ.ސީީސގައި މިވާ ގޮތަކީ ހަމަ ތަޙުޤީޤު  ހުރި ގޮތް މި ބަލަނީ. އެކަމަކު އޭަގއި ކިހިނެއްކަން ހިނގާފައި

އޭނަ އެ ކުށް ސާބިުތވޭތޯ  އިންވެސްިޓގޭޝަން ހަމަ ޑީެޓއިލްސްއަށް މި ދާން މިޖެހެނީ. ޑީޓެއިލްްސއަށް ގޮްސގެން

ނޑުމެން ހަމަ  . ެއކަމަކުނޫންތޯ އެވަރަށް އިންވެސްިޓގޭޝަން ރަނަގޅު ެއވިޑެްނސް އެބައޮތް ޮއިޑޓުގައި އަުޅގަ



  

ނޑުމެން  ނޑުމެން އިންވެސްިޓގޭޝަްނ މި ބަލާއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ޖެނެރަލްކޮށް އަޅުގަ ލަނީ. އެހާ ޑީޕަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ތަފާތަކީ. ، ހެންީވމާނޑުމެން ޮއޑިޓުަގއި ނުެއއް ދަން. އެސްޓައިލަކަށް އަޅުގަ   އެއީ މަިއގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަކު  ނޑު އަުރވާނަން. އެހެންނަމަވެސްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް ފުރުޞަތު އަޅުގަ އާދެ!

ލާނަން. އަޅުަގނޑު މި ހިތަށްައރަނީ ދެން ރާއްޖޭގައި ވަރަށް އިޝާރާތްކުަރއްވާަފއި ނެތީމަ އަޅުަގނޑު ުސވާެލއް ދަންނަވާ 

ގިނަ މުައއްސަސާތަާކއި އެްއެޗހި މިވަގުތު އުފެދި އަދި ހަަމ ފުރާ ފުރިހަމަވަމުން މި އަންނަނީ. މި މަރުޙަލާގައި މި 

ަފއި ކަންނޭނެގ ދާއިރާ އަށް ލޯ ހިންގައި ދެން އޮޑިޓް ދާއިރާވީމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް މި ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވި

ހުންނާނީ. ކިހިނެއްތޯ ޢާއްމުކޮށް ރާއްޖޭގައި ދެން މި ސައިހޮޓާތަކާއި ދެން ޢާއްމު މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި އެިކ 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަާނއި ދޭތެރެ މިވަގުތު ކޮން ކަހަލަ ތަޞައްވުެރއްތޯ އޮތީ؟ -އެންޓިފޯރަމްތަކުގައި ޒުވާނުންނާއި ިމ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މަދުމުޙައް ޔަޒްމީދު

ނަޑށް އަުޑިއވިފައި ހުރި ގޮތުން  ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރި ގޮތުން އަުޅގަ ތެދުތެދަށް ދަންނަވާ ކަމަށްވަްނޏާ އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން ހަމަ މިހާރު ނެތް ތަނެކޭ. ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުން ހަމަ ވިދާޅުވަނީ އެީއ ހަމަ އެްއވެސް -ހަމަ އެންޓި

ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވެސް -ންޓި އެ ކަމަކު ރި ތަނެއް ނޫނޭ. ދެން ފަހަރުގައި ތެދަކަށް ވެސް ވެދާނެމެ. އެބޭނުން ހު

ބޭފުުޅން އެބަހުރި. އެކަމަުކ ވެްސ  ފާއިތުވި މިދިޔަ ަދއުރުަގއި ެވސް ހަމަ މަސައްކަތްތަެކއް ޮކށްފައި ކުރަްއވާފައި އެ

ނޑަށް ،ހާމަ މީޑިޔާތަކުގައި  ނޑު ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަކުރި ގޮތަްށ މި އަންނަނީ އަސްލު ގިަނ  ެއވާ ގޮތަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑަށް ެވސް ޕަރސަނަލީ ފާހަގަކުރެޭވ ، މައްސަލަތައް ގިނަ ޝަުކވާތަްއ މި ހުށަހެޅެނީ ރާއްޖެތެރެއިން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަކަށް އެހާ ބޮޑަކަށް ެއ ގޯ ތްރޫކޮށްގެން އެ އެްއެޗހި ރާއްޖެތެރެއިން އެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ރާއްޖެތެރޭގަިއ ގިނަ ބޭފުޅުން ، ންވީމާއިންވެސްިޓގޭެޓއް ުނއެްއ ކުެރވޭ. ތަޙުޤީެޤއް ނުކުެރވޭ. އެހެ  އަުޅގަ

ސިޔާސީ  ން ވިދާޅުވަީނކީ ނޫން. އެކަމަކުމިއުޅެނީ. ދެން އޭގެ އިތުރަްށ ސިޔާސީ، ދެން އަޅުަގނޑު ޕަރސަނަލީ އެހެ

ނަޑށް އަޑުިއވޭ ގޮުތގައި ިސޔާީސ ކަންތައްތައް ެވސް މީގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން އެ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ވެސް އަުޅގަ

ކުން އެކަމަކު ެއއީ ދެން މުޅިއަމައްސަލަތައް ރަނގަޅަށް ނުެބލި ނޫނީ ހުއްޓިފައި އެކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް މި އަންނަނީ. 

ވެސް ާފއިތުވީ ދައުުރަގއި ހަމަ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފަިއ  ބޭފުޅުން ރަނގަޅު ވާހަަކެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެ

 02% ވެސް އެ ދަނީ. ދެން މިއީ ހަމަ މެއިން އަސްލު މެއިން ޮޕއިްނޓަކީ ރާއްޖެތެރެއިން ހަމަ ކުރަމުން މިހާރު

މައްސަލަ. އަތޮުޅ  އަކީ ހަމަ ރާއްޖެތެރެއިން ހުށަހެޅޭ  02ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ %-އެންޓި 

ނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ ހަމަ އެޑްރެސްކުެރވެން. ހަމަ  ތެރޭގައި ަރއްޔިތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް. މި ެއއްެޗއްސަްށ އަުޅގަ



  

މެން ޖެހޭނެ ހަމަ އަޅުަގނޑު، އެހެންވީމާރަނގަޅު ހަމަ އޮށްޓަރު ހުރި މައްސަލަތައް ވެސް ީމގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ. 

ނޑަށް މިސާލަކަްށ، އަހަރަކު އެއްފަ ަޓއިމްލީ މިހާރުފްރީކުއަންޓްކޮށް  އަތޮުޅ  ،އްޔާހަރު ދަުތރެއް ކުެރވިއްޖެ އަޅުގަ

ވަންދެން އެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުންނާނެއޭ. އެއް ައހަރު ދުވަސްކީ ނައަްއޔާމުން އޭގެ މާތުރެއް ކުރެވިއްޖެ ތެރެއަށް ދަ

ނޑުެމން ވީހާވެްސ ގިަނއިން އަ ތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަްތކޮށް އެ ހުށަހެޅިފަިއ ހުރި ޅުތޮ އޭގެ ބަދަުލގަިއ އަުޅގަ

 މައްސަލަތަކަށް ެއޑްރެސްކޮށް އެ ެއއްޗެހި ހަމަ ތަޙުޤީޤުކޮށް އެ ފޮނުވަންޖެހޭ މުއައްސަސާަތކަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދެން ވީމާ އައި ވިދާޅު އް ޕަސަންޓޭ ކިޔާފަރާއްޖެތެރޭގައި މި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މިތަ ުޅގަ

ފުދޭ ވަރަކަށް އެކަމުގެ ތެެރއަށް ވެދިަވޑަިއގެން އެ މަޢުލޫމާތުތައް ބައްލަވައި ދިރާާސ ވެސް ކުރަްއވާފައި ހުރީމަ. 

ނޑަްށ ދެން ޤަބޫލުކުރެވެނީ ާރއްޖެތެރޭގަިއ ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކާއި މާލެއިން ހުށަ ެހޅޭ ރާއްޖެތެރޭގަިއ އަުޅގަ

މައްސަލަތަކާއި އޭގެ ބަރުދަުނގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތަްއ ހުރެދާނެ ފަހަރެއްގައި އަޅުަގނޑު ހިތަށް މި އަންނަނީ. 

އުފެދިފައި ދެން ކިހިނެއްތޯ ތި ޕަސެންޓާ އެްއޗެހި ނަންގަާވއިރު ހުރިހާ ދިރާސާއެއް ކުެރްއވިއިުރގައި މި ދިވެހިރާއްޖެ 

ގޮތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް މުއައްސަާސއަކުން މި ރާއްޖެތެރޭގައި އެހެން ހަމަ  މިއޮތް ގޮތުން މީހުން ދިރިއުޅޭ 

އަެޅ، ކޮންކަހަަލ އަރަނީ  . އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ހިތަށްކަމެއް ހުށަހެޅޭއިރު އެ ކަމެްއ ބެލުމަކީ ވެސް ދެއްތޯ

 އް ކިހިނެއްތޯ އެ ދިރާާސުކރެއްިވއިރުަގއި.އާއި މި މާލެއާ ހުރި މައްަސލަތަ ބާަވއޭ ރާއްޖެތެރެ ކަންތައްތަެކއް

 

 ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލެ، ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާެލއް ިއނގޭތޯ. ތެދުތެދަށް ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ ރަނގަޅު ވާހަަކެއއް ތި ވިދާޅުވީ. އެ މާ

 ،އިްނވެސްޓްަމންޓްތަކާއި ހުރިހާ އެްއޗެހި މުކޮށް މާލެއަީކ ރާއްޭޖގެ ހަމަ ބޭސް އިނގޭތޯ. ހަމަ ިވޔަފާރިކުރާ ހަމަޢާއް

ބޮޑެތި އިންވެްސޓްމަންޓްތަްއ ކުރެވުމުންދަނީ ހަމަ މާލޭގައި ގިނައިން. މި ސަރަަޙއްދުަގއި. އެހެންވީާމ، ބޮޑެތި 

 ަމލުތަކާއި އެްއޗެހި ގިަނއިންވެސްޓްމަންޓްގެ ތެރެއިން މި ކޮރަޕްޝަން ޢަކޮންމެ ގޮތެްއ ވިޔަްސ އިން  ،ތައް ސްއިޝޫ

ތައް މި އަންނަނީ ހަމަ މި ސްޓަރު ހުރި ބޮޑެތި އިޝޫހަމަ ބުރަދަން ހުރި ރަނގަޅު އޮށް ނާނީ. އެހެންވީމާ، މާލެއަން

ސްތައް. މެ ރަނގަޅު ިއޝޫ ތެރޭަގއި އެބަހުރިޭވ އިންވެްސޓްމަންޓްތަކުން. ެދން އަތޮޅުސަރަޙައްދުަގއި ހަމަ ކުރެ 

އް ތި މާލޭގެ މި ސަރަޙައްުދަގއި ހަމަ ހިނގާ ކަންަތއްތަްއ ހަަމ ރަނގަުޅ ވާަހކައެ  މެހަމަ ތެދެއް އެހެންވީމާ، އެކަމަކު 

 .ވަނީ ބޮޑު ކަންތައްަތއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ފެނިފައި ހުރި  އި އަދިއެހެންވީމާ، ދެކިަވޑަިއގަންނަަވނީތޯ ހަމަ މިސާލަކަށް، އަޅުަގނޑަށް ދެން މީހުން ކިޔާ އަުޑ އިވިފަ

ށުން މި ބެލޭ މައްސަލަެއްއަގއި ގިނަ ފަހަރަށް މި ހުންނަނީ އެހެން. މިސްކިުތގެ ފުރާޅު ތަނަށް ބަލާއިރު ެވސް ރަށްފު 

ބަދަލުކޮށްލުން ކަހަލަ ނޫނިއްޔާ ކަރަންޓް ދޭ ސަބްިސީޑއެއް ކަހަލަ މިކަހަލަ ނިސްބަތުން ދެން ތި ބޭފުޅުން 

ނޑުމެންނަށް  ކު ކަމަ ނޭނގޭ. އެޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ކަންދިރާސާކުރަްއވާފައި ހުރީމަ މާ ރަނގަ ވެސް އަުޅގަ

ޔަސް ެވސް ެއކަހަަލ ޑުމެްނގެ ދާއިރާތަކަްށ ބަލާލިފެންނަ ތަނުގައި މި ބަލާފަިއ މި ހުންނަނީ މިސާލަކަށް، އަޅުަގނ

ކަންތައްތަެކއް މި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަންތޯ ހަމަ މާލޭގައި މި ހިނގާ ހިޔުޖް ޕްރޮޖެކްޓްތަާކިއ 

 ހި އެ ހިސާބަށްވުރެ ބޮަޑށް މި ހަމަ ފޯކަސް ކުރައްވަްނޖެހެނީ ރާއްޖެތެރޭގެ މި މައްސަލަތަކަށް ކަމަށް.އެްއޗެ

 

 ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެންނެވީ އެއްެވސް ގޮތަކަށް އެހެެނއް ނޫން ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވެްސ  ހަމަ .ނޫން. އަޅުގަ

ލީޮކށް ބެލޭނެ. މާލޭގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ެވސް ހަމަ ބެލެވެންޖެހޭނެ. އޭގެ އިތުރަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓައިމް

ފޯކަސްުކރުން. ރާއްޖެތެރެ ެވސް ހަމަ  އަށް ާރއްޖެތެރެ ލެވިފައި އޮތް އެްއ ކަމެްއ އެއީމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫޮކށް

ތެރެއިން ހުށަހެޅޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އެ  ސަލަ އަތޮޅުނައިޓީ ޕަސެްނޓް މައް ފައިވް ޓު އެިއޓީ، 02ބެލެންސްކޮށް އެ %

ގުިޅގެްނ  ރ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ގުިޅގެން އިްނވެސްޓްތަކާހަމަ އެއްޗެހި ހަމަ ބެލެވެންޖެހޭ. އޭގެ އިތުރަށް ހަމަ މާލޭގައި މެގަ

 އިން ހަމަ ބެލެވެންޖެހޭނެ. އާދެ!މި ހުށަހެޅޭ ހަމަ މައްސަލަތައް ވެސް ހަމަ މާލެ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރޮޒައިނާ އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޕްޝަން ގޮއްސަ އޮތް ހިސާަބށް މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކޮރަ އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ ކޮްނ ކަމެއްތޯ ދެކިވަަޑއިގަންަނަވނީ

ރުަގއި ކޮން ކަމެއް ުނވަތަ ކަންތައްަތކެއް ކޮށްގެންޯތ މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދޭނީ ޔަޒްމީދު ދެކިަވޑަިއގަންނަާވ ބަލާއި

 ގޮތުަގއި.

 

 ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުެރވޭެނ މަދު ވަރަށް ރަނަގޅު ުސވާލެްއ ިއނގޭތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަަކށް މީގަިއ ހަމަ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވޭނެ ނޫނީ

-މު އެއް ކަމަީކ މީހުން އެވެއަރކުރުން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން ޚާއްޞަކޮށް އެންޓި އެންމެ މުހިން



  

-ިލއްޔަުތ ހަވާލުވެފައި އޮތް ެއއް ފަރާތް. އެހެންވީމާ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަނަކީ އެ މަސްއޫ-އެންޓި  ކޮރަޕްޝަން،

ރި ނުރައްކާތެރިކަާމއި ކޮރަޕްޝަންގެ، ކޮރަޕްޝަން ޑިފައިންކޮށްދީ ކޮރަޕްޝަނުން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މީގައި ހު

މަލުން މުޅި ޤައުމަށް އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަްއ ަގއި ހުރި ނުބައި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަކޮރަޕްޝަނު

ދެވަނަ ކަަމކަށް ައޅުަގނުޑ ރައްޔިތުން ެއވެއަރކުރަން.  ނެ.ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދީ މިަކންތައްތައް ުހއްޓުވުން. ހުއްުޓވޭ 

ނޑު އެންމެ އިްސކަމެއް ޭދނެ ކަންތައްތައް ކޮރަޕްޝަްނ އަޅުަގނުޑ ހޮވިއްޖެ، ހަމަ މިސާލަކަށް ްއޔާމުން ވެސް އަުޅގަ

-އެ ައޅުަގނޑުމެްނ މިސާލަކަށް ކޮރަޕްޝަން ިމ ތަޙުޤީޤު ކުރަން މި އޮންަނ މުއައްސަާސއަީކ އެންޓި  .ހުއްޓުވަން

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މި  ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގައި ރަނަގޅު -ސާލަކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން . ރަނގަޅު ހަމަ ބޭސްއެހަރުދަނާކުރަން .މުވަްއޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރަން އް ތަްއޔާރުކުރަން އެަބޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮިޑޓް އޮފީހުަގއި ވެސް މިހާރު ގަޅު ަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޮއޑިޓް ޮއފީހުގައި، އަޕްރޮފެޝަންމި މި ދާއިރާ 

ކޮލިފަިއޑް މީހުން ނެތުން. އެހެންވީމާ، މި  ގައި ރަނގަޅުޕްރޮފެޝަން ދިމާވެގެން އުޅޭ އެއް އިޝޫައކީ ރަނގަޅު މި

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ އޮޑިޓްޮކށް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ތަނެއް. އެހެންވީމާ، މި ދާއިރާގައި-ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ އެންޓި 

މެން އެބަޖެހޭ ބިނާކުރަން. އެއީ ުމވަްއޒަފުންނަކީ އަސްލު ގެން ތިބި ތަޖުރިބާ ުހރި މުވަްއޒަފުންތަކަްއ ައޅުަގނޑުވައި ކިޔަ 

މަލީ ގޮތުން މި މަސައްކަތުގައި އިްނވޯލްެވގެން މިކަންތައްތައް ކުރާ މީހުން. އެހެންވީމާ، މުވައްޒަފުންގެ ނޮލެޖް ޢަ

 ކުރަން. ެއހެންވީމާ، އެއް ކަންތައް. ވް އިމްޕުރޫއެކްސްޕަޓީސް އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ލާއިރުަގއި ސަރުކާރު އޮފީހަކަށް ކަމެއް ކުރުވަްނ ލަކީ މިހާރު ހަމަ ރާއްޖެއަށް ބަލައިދެވަނަ ސުވާ ދެންއަޅުަގނުޑގެ 

އެންމެފަހުން ގޮސް އެތާނަގއި ެއކަމެްއ  ލަްސވަމުން ލަސްވަމުންދާނީ.ށް ުނގޮސް ދިޔަސް ެއކަމެއް ދެން އޮންާނނީ ކުރިއަ

މު އުސޫލަށްވެަފއި މެވެސް ެއއްެޗއް ދިނާމަ މި ހިނގައިގަންނަނީ. މީ ހަމަ ރާއްޖޭގެ ޢާއްކުރަން ހުންނަ މީހަކަށް ކޮން

ަރން ގޮއްިސއްޔާމު އެތަނުެގ މިހާރު މި އޮންނަނީ. ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރަގއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ކަމެއް ކު

ގަންނާނީ. ލަ އެއްެޗއް ދިނީމަ އެކަން ހިނގައި މިނިސްޓަރަށް ނޫނީ ދެން ހުންނަ މީހަކަށް ކޮންމެވެސް ކަހަ

ހަމަ މި  .ހަމަ މިކަހަލަ ހާލަތެއްގައި ެއއް ހޯދަން ގޮއްސިްއޔާމި އީ.އައި.އޭ  ،މަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް އެްއޗެއް ންއެންަވޔަރަ

ަކންތައްތައް މި ހިނގަނީ. ދެން  މި ހުންނަނީ މިކަހަލަ ގޮތަކަްށ މިހާރު ހަމަ ރާއްޖޭަގއި ށް ބެއްަޔސްކޮންމެ ދިމާލަކަ

. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެނގޭނެ އަދި ދެން ގޮއްސަ އަދި މިހެން ބުނެލިޔަކަސް ކަމެއް މިހާރު މި އޮތީ ނޯމްއަކަށްވެފަ

ހިނގާނީ.  ންމެ ވެސް މީހަކު އެްއެޗއް ދިނީމަ މިކަންނުހިނގާނެ ނޫނީ ޑިއު ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ނުހިނގާެނ ކޮ

ރނަސް ޕްޮރގްރާމްސް ދެްނ ކޮން ކަމެްއ ކުރާނީތޯ. ދެްނ އެެވއަ އިރުަގއިއެހެންވީމާ، މި ެލވަލަށް މިަކން ގޮއްަސ އޮތް 

ކުރުވަންާދ  ެއކަންތައްަތއް ނުހުއްޭޓ ަކމަށްވަންޏާ ކަމެއް ީމހުން އެެވއަރ އެބަވޭ. ެއކަމަކުހިންގާ ހެދީމަ ވެސް ހަމަ 



  

އްލެްއ ވާހަކަ ދަްއކަިއގެން ޙަ އެ  އެ ްސޓެކްވެަފއި އޮންނާނީ. ދެންހަމަ ދެން ްއ. ކަށް ވެްސ ނޯވޭ އެހެން ޗޮއިްސއެމީހާއަ

 ދޭތެރޭގައި ނެގޭނެ ެއކްޝަނެއް ކަމަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަވާނީ ކޮން ކަމެއްތޯ؟ އެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، މިކަމާލިބެނީކީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު 

ހަމަ ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ކަން ޕްރެކްޓިކަީލ  .ވަރަށް ރަނގަޅު ުސވާެލއް ިއނގޭތޯ. ތި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް

ނޑަށް ހީަވނީ އެންމެ މުހިން . ގިނަ މުއްސަސާތަކުަގއި ތިހެން ތި ދަނީ.އީމެ ތި އެކަންތައް ހިނގާ ގޮތް މު ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނޑަށް  ކުރަްނޖެހޭ، ދެން ދީގެން އަުޅގަ އެވެއަރނަސްގެ އިތުރަށް ރައްޔިތުން ެއވެއަރުކރުމުގެ އިތުރަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނީ ބާރު ހިންގަން އެބަޖެހޭ. ކޮރަޕްޝަނުެގ  ޤާނޫނީ ބާރު ހިނގާ ޤައުމެއް ކަން،ހީވަނީ އެބަ ޖެހޭހެން މި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި، މިސާލަކަށް . ެއކަމަކުގެން ސާބިތުވެ ވެސް އެަބވޭޢަމަލުތަކެއް ހިންގައި  ވެސް އެބަހުރި ެއ  އަުޅގަ

ދޭ  ތަޙުޤީޤުކޮށްގެން ޝަރުޢީ ދާިއރާގައި ހަމަ އޭތި ހަމަ ސާބިުތވާ ކަންތައްަތއް ވެސް ޝަުރޢީ ދާއިރާގައި ހަމަ އެބަ

 ޢަތް ނުހިނގާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް އެބަ ުނކުރެިވ ނޫނީ ޝަރީ ހަމަ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ނޫނީ އޭނައަށް ތަޙުޤީޤު

ނެތް. ޤާނޫނީ ބާރު މިހާރު ނުހިނގާ. ދޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު ަރްއޔިތުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤާޫނނެއް މިހާރު ހަމަ 

މު ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން ޤާނޫނަށް ބިރު ގަންނަން އެބަޖެހޭ. ޤާނޫނުތަކަށް ބިރު އެހެންވީމާ، އެންމެ މުހިން

މަލުތަކުން ދުރަށްނުދާނެ. އެ ޤާނޫނުތަކަށް ބިރު ގަނެގެން ޤާނޫނު ހެންނޫނީ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަން ޢަންނަންޖެހޭ. އެގަ

މު އެއް އް ހުއްޓުވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެންމެ މުހިންމަލުތަށް މި ޤައުމުެވގެން ކޮރަޕްޝަން ޢަބާރު ހިނގާ ޤައުމަކަ

 ކަންތައް.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އިމްތިޔާޒަށް ފުރުޞަތު އަުރަވން.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑެގ ފުރަތަމަ ސުވާެލއްެގ ގޮުތގަިއ މީގެ ކުީރގަިއ އިނގޭތޯ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ޔަޒުމީދު . ައުޅގަ

ގައި. ކީްއވެތޯ ކުއްލި ސަޑަްނ މު މަތީ މަޤާމެއްފީހުަގއި އަދި އެހާ މުހިންޑީޓް އޮމަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވާފައި ިމވަނީ އޮ

 ޝަނެއް މި ެނގީ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ވަޑައިގަުތމުގެ؟ޑިޒި

 

 ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ިފން. އަަގނޑު ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ހައިަލއިޓް ކޮށްލައިއާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު ުސާވލު. އަޅު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ކުިރއަށްދާން ބޭނުންވާނެ. ދެން ލައިފްގައިހަމަ ގޮތުަގއި ކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް  އަޅުގަ

ހަމަ ހުރިހާ ލެވަލެއްަގއި ވޯކްކުެރވިފަިއ  އިއަޅުަގނޑު އޮޑިޓް އޮފީހަށް ެއންމެ ޖޫނިއަރ ސްޓާފެއް ގޮުތގައި ޮޖއިންކޮށްފަ

ނޑަށް ޕާރސަނަތަޖުހަމަ އޮޑިޓް ދާއިރާަގއި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  މި ދާއިރާގައި ހަމަ ލީ ރިބާ ލިބިފައި އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ އެ ކަންަތއް. އަިދ އޮޑިްޓ ކުރަން ވެސް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ހަމަ އެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުަގއި އެ 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ޑަށް ކުެރވޭނެ ކަން. ދެންއަުޅަގނވަްލަގއި އް ެފންވަރަށް އެ ލެއެހަމަ އުޅޭ ސްޓާފުންނާ 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަާތއި އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ހަމަ ދާދި ހަމަ އެއްކަހަލަ މަސައްކަތެްއ -އެންޓި 

. އެހެންވީމާ، މިދަނީ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި ބޮޑަށް އިްނވެސްިޓގޭްޓ ބަޔޭ-ތަކީ އެންޓިމިކުރަނީ. ހަމަ ކުޑަ ތަފާ

.ސީ. އަޅުަގނަޑީކ ސީ.އް މި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުރެފައި އަދި މި ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު އޭކެއެްއކަހަލަ މަސައްކަތްތަ

މި ދާއިާރިއން ންޓެއް. އެހެންވީމާ، މި ދާއިރާއަށް ާޚްއޞަކޮށް އޮިޑޓިންނަށް ސްޕަޝަލައިްޒވެގެން ޗާޓަޑް އެަކއުންޓެ

ނޑަ ްއކޮށްކިަޔވާފައި ހުރީމައާ އެ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  ހަމަ މުގެ މަސްއޫލިއްަޔތުށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ައޅުަގނޑު މި މަޤާައޅުގަ

މަށް ކުރިމަތިލާން. އަނެއް ރީޒަނަކީ ކުރިން ދާކުރެވޭނެ ކަން. އެހެްނވެ، އެއީ އެއް ރީޒަން ައޅުަގނޑު މި މަޤާއަ

މަތީ ފަންތީގައި  ހަމަހަމަ މިވަނީ. އިންތިހާއަށް ގޮއްސަ  ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންތައްތައް ހަމަ ފާހަގަކުރިހެން މި ޤައުމުގެ 

ކުަރވިްއާޔ އަޅުަގނޑު ޕާރސަލީ ޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑު ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް އަޅުަގނޑު އިރާދަ މިއުޅެނީ. ދެން

ހަމަ ކަންމަތީގައި ުފވެިރކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު އެްއެވސް ފަރާތަކަށް މޫނުކަށް ނުބަލާ ހަމަ ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ އިންޞާ

ނޑަށްމަސައްކަތްމި އަޅުަގނުޑ ހަމަ  ކޮރަޕްޝަްނ -އެންޓި އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރޭ  ކުރާނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ހަލުވިކަމާއެުކ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަްތ ހަމަ ވަރަ-ްއޔާމު ހަމަ އެންޓިކޮމިޝަނަށް ހޮވިއްޖެ

 ުޝުކރިއްޔާ. ކަން. ހިނގައިގަންނާނެ

 

 ންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަ

އަޅުަގނޑު އަނެއް ސުވާަލކީ، އަޅުަގނޑު އެންމެ އުާފވާ ކަަމކީ މައްސަލަެއއް އޮންނަ ދިމާލެއް އެބަޖެހޭ އެ މަްއސަލަ 

ނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ  އީއޮތް ކަން ފުރަތަމަ ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަން އެ   ންިޑޓޭޓެއްގެ ސިފަތަުކގެ ތެރޭަގއި.އެއް ކަމަކީ ކެ އަުޅގަ

ނޑު އަނެއް ުސވާލެްއގެ ގޮތުން  ކޮމިޝަނުެގ ކޮރަޕްޝަން -ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ރާއްޖޭގެ ެއންޓިައޅުގަ

ށް ލިބިޭދ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި މި ބާވަތުގެ ޤާނޫނުތަާކއި އަދި އެ ކޮމިޝަންސްތަކަ

ބަާލއިރުަގއި ކޮން ކަންތައްތަެކްއތޯ ބޮޑަށް އުނިކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެްއވެނީ މަސްއޫލިއްޔަުތ  އޮންނަ ގޮތާއި ބާރުތައް

 އަދާކުރެްއވުމަށް ހުރި ދަތިތަކެްއ ގޮތުަގއި މިހާރު މި ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން؟

 



  

 ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުން  0222ވަނަ ައހަރު.  0222ން ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އަިއސް މިއޮތީ ކޮރަޕްޝަ-ކުރެވޭ ކަަމކަށް އެންޓި 

ަވރަކަށް އަހަރުވެފައި ިމވަނީ.  6ވަރަކަށް އަަހރުވެފައި މިވަނީ ނޫނީ  5ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ފުދޭ ވަރަކަށް 

ނޑުމެންނަްށ ޭއަގއި އެބަ ގެޕެްއ ައއިއްސަ. ދެންމިވަނީ.  އި އެހެންވީމާ، ފުޭދވަރަކަށް ުދަވސްވެފަ ހުރި ހަމަ އަުޅގަ

ކުރެވެން. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު  ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރި ކަންތައްަތކެއް. އެކަންތައްަތއް އެބަޖެޭހ ހަމަ ރަނގަޅު

ދެ އަހަރު ކުރިން. ނޫނީ އެއް ައހަރު  ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ އިޞްލާޙެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައިހެންވަނީ މީގެކޮ-އެންޓި 

ނޑު ކޮންެމވެްސ ވަރަކަށް ގޯތްރޫކޮށްލިން ޫޔ.އެން އަޅު  އީމި މީގަިއ  .ކޮރަޕްޝަން ކޮންވެންޝަން ައގެިއންސްޓްގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަްށ -ހޯލްައކީ ޙަޤީަޤތުގައި އެހާ ބޮޑު ބާެރއް އެންޓި މު އެއް ލޫޕްއެންމެ އެންމެ މުހިންއެބަހުރި 

ނޑުމެން ތަލިބިގެނެއް  ނޑުމެންނަށް ސާބިތު އްކޮށްފައި ޙުޤީޤެުނވޭ. މިހާރު ިމސާލަކަށް، އަުޅގަ އެަބވޭ ހުރިާހ  އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތްރޫކުރަން އެކަަމށް ކަމެއް. ސާބިތުކޮށްފައި ޖީން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން .ޖީއަށް. ޕީ.ޕީ ޖެހެނީއަޅުގަ

ޤައުމުތަުކގަިއ ހަމަ ސީދާ ަބެއއް  ޤައުމުަތކުަގއި، ދުނިޭޔގެ އެހެން މައްަސލަ ހުށަހަޅަނީ. އެކަމަކު ޖީން ކޯޓުތަކަށް މި.ޕީ

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ ކޯޓުތަކަށް އެ މައްސަލަ. އަދި ަބއެއް ޤައުމުތަުކަގއި އެންޓި -ޑައިރެކްޓްލީ ހަމަ އެންޓި 

 މު އެއް ތަފާތު.ކޯޓެއް ޭއގެ ޒާތުަގއި. އެހެްނވީމާ، ެއއީ އެންމެ މުހިންކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ވެްސ 

 

 ންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

ފަހު ސުވާލެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫީނ މި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ބައެއް މިނިަވން 

ތަކާިއ ގުިޅެގން ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓ ކުެގ ކޮމިޝަންްސތައް ަވޑަިއގެން ިހއްސާކުަރއްާވފައިވާ މަޢުލޫމާތުމުއައްސަސާތަ 

އަސާީސއާ ޚިލާފަށް އްކުމުގެ ކަންތައްތަެކއް ޤާނޫނުވާކުރަްއާވގެން އަމިއްަލއަްށ ބިރު ދެދަ ކޯޓުތަކުން އަމިއްަލއަށް ދަޢުފަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ވަރަށް ގިނަ ކޮމިޝަންސްަތކެއް މިާހރު ބިރުން ތިއްބަވާނެ ކަމަށް  ކުރަްއވާފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެމި ޤާނޫީނ ކޮ ،މި ކޮމީޓީ އަށް ން ދަންނަވާ ސުވާލުތަކަށް. މި މިޓީއަށް ކަްނކަން ހިއްާސކުރެްއވުމަށް އަުޅގަ

މަށް ވަޑައިގެންފިނަމަހީ އެ ދެންނެވި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ދައްކަވާަފިއވާ ބިރަށް ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަުތ މަޤާ

ޖެހިލުންވެވަަޑއިގަންަނވާނަންތޯ؟ ކަްނ  އަދާކުރެްއވުމަށް މިދެންނެވި މި ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ކަންަކން ހިއްސާކުރުމަށް

 އޮތް ގޮތަށް ހާމަކުރަްއވާނަންތޯ؟

 

 ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ އިނގޭތޯ އާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު ުސާވލެއް . އަޅުަގނޑު ހަމަވަރަށް ބޭނުންވި ސުވާލެްއ ތީ އަހާލަން. އަޅުގަ

އް ހުްނނަންޖެހޭނެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރިވާންޖެހޭ ފުރަތަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެ މީހެއްގައި ވެސް ގޮތެ



  

ނޑު އަދި މީހަކަށް، އެހެންވީމާކަމަކަށް. އަޅު  ނުޑެގ ، ގަ ނޑު މެއިން ހަމަ އަޅުގަ ނުޑ؛ އަުޅގަ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ހަމަކަމާއެކު އެްއވެސް މީހެއްެގ މެއިން ހަމަ ކެރެކްޓަރެއއްގެ ގޮތުަގއި ބަހައްޓާނަން ހިފަހައްޓާނަން ތެދުވެރިކަމާއެކު، ހަމަ

. އެހެންވީާމ، ދުވެރިކަމާއެކު އަޅުަގނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މަސައްކަތްކުރަންބިރަކަށް ނުފޫޒަކަށް ނުޖެހި ހަމަ ތެ

ސުޕްރީމް ކޯޓަކުން އަދި އެެހން މުއައްސަާސއަކުން ވެސް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ިވޔަސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުާރ 

 ސަްއކަތް ކުރެވެންޖެހޭނެ ތަނެއް ވަރަށް މިނިވަްނކަމާއެީކގައި ހަމަ އެްއވެސް ކަހަލަ ނުފޫޒެއް ނެތި މަ އީގޮތުން މި

ނޑު ނުޖެހޭނަން  އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ނުފޫަޒކަށް، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ. އެހެންވީމާ -ރާއްޖޭަގއި މިއޮތް އެންޓި  އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ނޑު ހަަމ އަދި ބިރެއް ވެސް ނުގަްނނާނެ. އަޅުގަ ނޑުެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ތެދުވެރިކަމާެއކު އަުޅގަ

ެދމި ހުންނާނަން. އެންމެން ހަމަހަމަ ކަންމަތީގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް  ސައްކަތްކުރުުމގެ މަތީގައިމަ

ން މަތީަގިއ ސައްކަތްކުރުައޅުަގނުޑ މަހަމަ އަޅުަގނޑު ެދކޭ ގޮުތގަިއ. އެެހންވީމާ، އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ކަންމަތީގައި 

ނޑަށް ޕާސަީލ  ދެމިހުންނާނަން. ދެން ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުން އަުޅގަ ނޑު މިހާރު ވެސް އަުޅގަ ހިއްސާކުރުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ބުނުން އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތް އެއީ ހަމަ ތެދުތެދަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފާަހގަކުެރވިއްޖެ މި ރާއްޭޖގައި ުހރި މައްސަލަތަކާއި އެްއޗެހި ހަމަ ތެދުތެދަށް ކޯޓު ޝަރުޢީ މިހާރު ވެސް  އަުޅގަ

ދާއިރާަގއި ހުރި މައްސަލަަތާކއި ހަމައަށް. ހުރިހާ މަްއސަލަތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަދި ވަިކ މުއައްަސސާެއއްެގ ނުފޫޒުްނ 

ނުޑ ހާމަކުރަންޖެހޭ  ރަށްސުޕްރީމް ކޯޓު ނޫނީ އެހެްނ މުއައްަސސާެއއްެގ ބި ނޑު ނުހުންނާނަން އަުޅގަ ޓަކައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ މި ދާއިރާގެ ގޮތުން މި މުއައްސަާސގެ ގޮތުން މި އެކަމަކު މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކޮށް. 

ހާމަކުރެޭވ  މު ހަމަ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ދެްއކޭ އެންފިޑެންޝަލިޓީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންކޮ

މަޢުލޫމާތު ޝެއަރކުރަންޖެހޭ އިދާރާތަުކގެ އެ އަޅުަގނޑުމެން  ެކއް ނޫން ެއއީކީ. އެކަމަކު ވެސްވާހަކަތަ

ނޑުެމން ހަމަ އެ ޝެއަރކުރާނަން. އަޅުަގނޑު ެޝއަރކުރާނަން ަހމަ  ޔަޤީނުން ވެސް. މުއައްސަސާަތކުގެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަަރކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައިނުވާތީ މިހާ ހިސާބުން މި އަޅުަގނޑުމެން މި  އިތުރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ވަަޑިއގެންދެްއވި  ކަމަށް  ޑިސްކަޝަން ކުރުކޮށްލާނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލަިއުކމް. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ( އައްސަލާމްޢަަވގުތުޮކޅަކަށްފަހުޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރއަދާކުރަން އިނގޭތޯ. )

 ލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަްއޔިތުން މަޖި ކޮމިޓީން ކުިރއަްށ މިގެންދަނީ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ަކންކަމާ ބެހޭ

ނޑަެއޅުްއވުމަްށ ފޮނުވާފަިއވާ -އެންޓި  ނަންފުޅުތަްއ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް މި މެންބަރުން ކަ

ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަްތ. ދެން މި ކޮމިޓީން މި ނިންމަވާފައި މި އޮންނަނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ެވސް ވަިކވަކިްނ 

ފަރާތުން ވެސް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ސުވާލުކޮށްލާ ހަދާފައި  0އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްލަިއ 



  

ތެރެއަށް ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއންމެ ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާކުރުމުގެ މަަސއްކަުތެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާިލ ދަންނަވާލުމަށް ވަަޑިއގެންނެވި ކަމަށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެން މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ކޮމިީޓެގ 

ން. އެހެންވީމާ، މިކޮޅުން އަޅުަގނޑުމެން މި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގަިއ މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު އަދާކުރަ

ނޑުމެްނ ފުރުޞަތު ކުރަްއވަން ހިއްސާ އަރުވަން މި ކޮމިޓީއާ  ޞައްފަތާ ސުވާލުކުުރކުގެ ުކރިން ތިކޮޅަށް އަުޅގަ

ކޮށްލައްވަން. ށްވަންޏާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ހިއްސާބޭނުންފުޅުވާ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެއްެވސް ކަމެއް އޮްތ ކަމަ

 އަރުވަން އިނގޭތޯ. ކުިރއަށް ގެންދަާވ. ގުތުވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޞަފްޢަތު

ނޑު ފުރަތަމަ އަޅު އާދެ! ނޑުގެ ުކުރ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ ތި ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ދެން އަޅުގަ ގަ

ނޑު  ފެއް ދޭނަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތަށް ބަލައިލާތަޢާރު ކަމަށް ވަންޏާ ތަޢުލީމު އަޅުގަ

ފަހުން މަޢުހަދުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު  ސްކޫލުން. ޭއގެ މިއޮންނަނީ އަރަބިއްޔާ  އިފުރަތަމަ ފަށާފަ

ޭއގެ ފަހުން މި ރާްއެޖ  އިހާސިލުކޮށްފަ ހާސިލުކުރިން. އަޅުަގނުޑ ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެަކއުންޓިންގ ާދއިރާއިން ޑިްގރީ

ނުޑ ޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގަށްފަހު އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރީ އޮއައުމަ . އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި އަުޅގަ

ނަޑކަށް  މަސް ދުވަހު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިްޓގެ  6މި އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަެރްއެގ މަޤާމުގައި ގާްތގަ

ކުރިން. އެ މަޤާމުގަިއ  ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް 4އި އަޅުަގނޑު އެ މަޤާމުގަ ގެން މަޤާމަށް ޕްރޮމޯޝަން ލިބި

ނުޑ މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނީ. އެގޮތުން އަޅުަގނޑު ގެްނގުޅޭ  ،އަޅުަގނޑު ޓީމް ލީޑަރެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ިއ ެއ ކުރުމުަގޔާވާލުޙަ އަޅުަގނުޑގެ ދަށުން މަސަްއކަތްކުރި ޓީމުަގއި އެ ޓީމު މުވަްއޒަފުންނަށް އެކި ަކންކަން

ޭވ. ދެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިވާުލކުރެވިފަ ޙަ ޕްވައިްޒކުރުމުގެ ރޯލު އަޅުަގނޑާމަސައްކަތްަތްއ ސު މުވަްއޒަފުންގެ

ނޑު ިމ -އޮފީހުގައި މަަސއްކަްތކުރުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު އެންޓި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުވިން. އެ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަނަށް އަުޅަގނޑު ަވޒީފާ ބަދަލުކުރީ. ދެން -އެންޓިބޮޑަށް ހުންނާތީ  ދާއިރާއަށް އިންޓަރެސްޓް ތަޙްޤީޤަތުކުރުމުގެ

ނޑު  އެ ކޮމިޝަނުގައި މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑު ަވޒީފާ އަދާކުރަމުްނ އައިއްސަ މިވަނީ. ދެން ކޮމިޝަނުގައި ެވސް އަުޅގަ

ނިއާ މުަވއްޒަފުން ތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތްކުރީ. ތެރޭ ހަމަ އެންމެ ސީ މިހާރު ހަމަ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން

ގޮތުން ކޮމިޝަްނގައި ވެްސ މި ހުންނަނީ ޓީމްތަކެއް އެކުަލވާލާފަ. ެއގޮތުން  ދެން ކޮމިޝަންގެ މަސަްއކަްތތައް އޮންނަ

ނޑު މަސައްކަްތކުާރ ޓީމުގެ ލީޑަރެްއގެ ހައިިސއްަޔތުން އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތްުކރަމުން މި  ދަނީ. ހަމަ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަްށ  ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން.

 އަުރވަން. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

-ކުރަްއަވމުން ތި ގެންދަވަނީ އެންޓި ޙަބާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް. މިހާރު ވެސް މަސައްކަތްޝުކުރިއްާޔ. މަރު

ނޑުެމން އެންމެންނަށް ވެސް އެނޭގ  އިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގަ  ނުޑގެ ުސާވލަކީ މިހާރު ހަމަ އަޅުގަ ދެއްތޯ. ދެން އަުޅގަ

ތިހާއަށް މަްއޗަށް ޮގއްސަ. ސަރުކާރު އޮފީހަކުން ތާކުްނ ޙަޤީޤަތެއް ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ޮކރަޕްޝަންގެ ކަންތައް ިމވަނީ އިން

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ޖީބަށް އެއްޗެއް ލާދިނިްއާޔ  މީހަކު ކަމެއް ކުރަން ދިޔަސް ހަމަ އަޅުގަ

ވާނެ ހަމަ ވަރަށް ވެސް ވަރަކަްށ އެނގިލައް މެނޫނިއްޔާ އެްއވެސް ކަމެއް ުނހިނގާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ކޮން

ގެންދަވާ ގޮތް.  ކުރަްއވަމުން .ސީަގއި މިހާރު މަސައްކަތް އޭ.ސީބޭފުޅުން އެ  ރަނގަޅަށް ެވސް އެނގިލަްއާވނެ ހަމަ ތި

މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ދެން އިތުރަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަެތއް ކަމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ ކޮން ކަމެއްޯތ. 

ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުަގއި ހަމަ ރަނގަޅު ހެއްާކ  ވޭ ހަމަ ބައެއް ފަހަރަށް ތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެ

ވެސް ޝަރީޢަތުން ވެސް ކަންކަްނ ހަމަ އެބަ އަނެއްކާ ެވސް  ދިޔައިމަޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވަިއގެން  އިއެީކގަ

ންވީާމ، މިއަށް ޙައްެލއް ކަމަްށ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ެތރެއިން ޝަރީޢަތް ވެސް ނުުކރެވި އެބަދޭ ހަމަ. އެހެ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ މި ކޮން ކަމެއްތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޞަފްޢަތު

ނޑަްށ  ނޑު މި ކޮިމޝަނުގައި މަަސއްކަތްކުރި ދުވަސްތަުކގައި ވަރަށް ގިަނ ކަންތައްތައް އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

ފާހަގަކުެރވޭ އެއް ކަަމކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭ  ފާހަގަކުރެވުނު. ެއގޮތުން އަުޅަގނޑު އެންމެ ބޮޑަށް

ހުންނަ  އިއްމު ރައްޔިތުން މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަމުން އަިއއްަސ ހުންނަ، ދިމާވެފަހަމަ ޢާ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ

ނަޑކަށް ހަމަ ބުނެވިދާެނ  ގިނަ ަމއްސަލަތަކަީކ އިނގޭތޯ. ގިނަ ކަންަތއްތައް މަްއސަލަތަކަކީ އެ  02%ގާްތގަ

ާޚްއޞަކޮށް މި ަކއުންސިލުތައް  ،މުން މި ކޮރަޕްޝަނާ ޭދތެރޭ ހޭލުންތެރިކުރުވުންންތައްތަކޭ. އެހެންވީމާ، މީަގ އާންކަ

އުފެދިގެން ައއިމަ ަކއުންސިުލތަކުގެ، ކައުްނސިލުތަކަށް ިއންތިޚާބުވެވަަޑިއގަންނަވާ ކަުއންސިލަރުންނާ މި ބޭބޭފުޅުން 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ  އިކާރުގެ ަގވާިއދުތަކާބޮޑަށް މި ސަރު މި ކޮރަޕްޝަނާ ގުޭޅގޮތުން ހަމަ ހޭލުންތެރިކުރުވުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުަގއި ހަމަ ތަޙްޤީޤު ޤާނޫނީ  އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ. ެދން އަނެއް މި އަުޅގަ

ނޑަށް ކޮންމެވެސް  ނޑު މި އޮތްގޮތުން ޤާނޫނީ އޮނިގަ ނޑަށް އަނިގަ ވަރެްއގެ އިޞްލާޙުތަެކއް އަްނނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޝަނުން މިހާރު ވެސް އޮންނާނެ ކޮރަޕްޝަްނ ބިލެއް ޑްރާފްޓްކޮށްފަޤަބޫލުކުރޭ ެއ  އި. އެގޮތުން އަުޅގަ



  

ނޑަށް ެއ  ކަމަށްވާނީ ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ. އިއަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ވެސް ފޮނުިވފަ އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ވަރަްށ  އިމަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އޮތީ އެގޮަތށް. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 ބޮޑު ބައި އިޞްލާުހވެގެން އަންނާނެ ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އިނަށް ފުރުޞަތުޙައްމަދު ޙުސަމު

 

ނޑިތީމު  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު އިާރގެދާ ކަ

ނަޑށް އާދެ! ނަމުގެ  5ން ޞައްފަތަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ޔަޤީ ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނާނީ. މިއިން ދައްކަީނ އޮން އި ބޭފުޅުންގެ ބެކްަރއުންޑާ ޭދތެރޭގައި ވެސް ަބއްލަވާެލވިފަ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބައިކަން. އަދި އެ

އަހަރުދުވަހުެގ  5ޑައުންްޑގެ ޓީެމއް ކުިރއަށް އޮތް ގް ވަރަށް ސްޓްރޯންްގ ޮއޑިޓިންގ ބެކް ،ރައުްނޑްގެ ގްއޮޑިޓިްނގ ބެކް 

ކޮރަޕްޝަން ބޯޑާ ޙަވާލުެވގެން ލީޑްކުަރްއަވން ބޯޑުގެ ގޮުތގައި ިތއްވާ ޮގތަކަށް ކަންކަން މިހާރު މި -ތެރޭގައި އެންޓި

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މީގައި ހަމަ ިވޔަފާރީގެ އެހެން  މަންޒަރު މި ދައްކަނީ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަމެއް ދިމާވީާމ  ކަންކަން ވެސް ހިނގާ ގޮތަްށ ސަޕްލައި އެންޑް ޑިމާންޑް މީގައި ވެސް މި ހިނގަނީ. ައޅުގަ

ދަބުދިނުން ނިސްބަތުން އެއީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުަގއި އެއީ ވަރަްށ އެކަމެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެ ކުްށވެރިވީ މީހާއަށް އަ

ނޑުމެން ދިވެހިންގެ މިާސލުގައި ބުނާހެން ަވގަކަށް ާހސް ދުވަހޭ، ވެރިޔަކަށް ެއްއ  ކުޑަުކޑަ މިންވަެރއް. ެއއީ ައޅުގަ

ން ާމ ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި މިކަްނ ވެިރޔަކަށް ލިބޭ ުދވަހު މީހަކު ގެނެސް އަދަބު މި ދެވެނީ. ެއކަމަކު އެއަްށވުރެދުވަހޭ. 

އޮގަަނއިޒޭޝަްނ  .މި އިންނަނީ ސަޕްލައި އެންްޑ ޑިމާންޑް. ސަޕްލައިއޭ ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ އޮގަަނއިޭޒޝަނެއްގަ

ކަލްޗަރ ޕަބްލިކް ބައްލަވާަލއްާވ، ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުަގއި ެއީއ މުޅި ސަރުކާރު ކަމުގައި ބެލިޔަސް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުަގިއ 

ކަމުަގއި ބެލި އެ ތަންތާނަގއި އޮންނަ  އެިކއެކި އޮފީސްަތއް ެއއީ ަވކި ޮއގަނަިއޒޭޝަނެއް  މެނޭ ކުދިކުދި އެލަމަންޓްތައް ހި

ކަލްޗަރުގެ ސަބަބުން ކޮރަްޕޝަން މި ފެތުރިގެން ދަނީ. އެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ިރއަލަިއޒޭޝަނެއް އޮންނަންޖެހޭ 

ެގ ގތިޔަ އޮޑިޓިން ،ބޭފުޅުންގެ ޓީމްތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާ،  ކޮރަޕްޝަން މަނާކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ތިއްަބވާ

މިހެނޭ މިކަން  ކަންތައް ހިނގާ ގޮތޭ، ދެން މިތާ ރައުްނޑްގެ ޓީމުން އޮގަނަިއޒޭޝަނަލް ކަްލޗަރ އެބެްކގް ސްޓްރޯންގެ

ރެއިން ކޮރަޕްޝަން މި ވެސް ވަރިހަމައޭ މިހެން ކަންތައް ހިނގިޔަސް. މި ކަލްޗަުރގެ ތެ ދެން އެ އީއޮންނާނީ. މި

ޓަކައި ކޮން ކަހަލަ މަސައްކަެތއްތޯ ތިޔަ ޓީމުން ކުރެްއވޭެނ  ނަށްން ޕްރިވެންޝައަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޮކރަޕްޝަ

 ދެކެވަޑަިއގަްނނަވަނީ. ޞަފްޢަތުކަމަށް 

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޞަފްޢަތު

ކް އެވެއާނަސް ން އަޅުަގނޑުމެން މި ޤަބޫލުކުރަން މި ޕަބްލިޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނުޑ ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެ އާދެ!

ކަމުަގއި. ދެން މި ެއކި މުއަްއސަސާތަާކއި ސަރުާކރު ދާއިރާތަުކގެ ބޭފުޅުން މި  މު އެއް ަކންތައްމިއީ އެންމެ މުހިން

މު ކަމެއް. ެއކަމުގެ ވަރަްށ މުހިން ކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވާ ހޭުލންތެރިކުރުމުގެ ެއކި ޕްޮރގްާރމުތައް ހިންގުން ެއއީ

ނޑުމެން ކުރަން ނޑު ދެކެނީ ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަ  ސަބަބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު  އިކޮށްފަގަސްދު ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ހުރި ކަންަތްއތައް ސުވާލު ތި ކުެރްއވީ. ެދން އޭަގއި އަުޅގަ

މުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން. ހަމަ އާން ުކރަމުންނޭ ދަނީ  ކަށީގެންވާ މަސައްކަތްަތކެއްވެސް ހަމަ ކޮމިޝަނުން އެ

ނޑުމެން ވެްސ މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުިރއަށް ގެންދާނަން. އަދި ޭއގެ އިތުރުން ެވްސ  އެގޮތުން އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން -ގެ ެއކި ކޮމިަޝންތަކާއި އެންޓި އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ގުޭޅ އިތުރު ދިރާސާތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު

ބޭފުޅުންގެ  ކޮމިޝަންތައް ޚާއްޞަކޮށް ިމ ބޭރު މި މެލޭޝިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ކޮމިޝަންތަކާ ަމޝްވަރާކޮްށގެން އެ

ނޑުމެން ާރވާފަ  އޮތީ އިނގޭތޯ.  އިއެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން އިތުުރ ކުރިއެރުންތަެކއް ހޯދަން އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޢަލީ ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އަޅުަގނޑު އަހާލަން އޮތީ ކޮބައިހޭ އަސްލު ކޮރަޕްޝަން ަވޓް އިޒް ރޯންގ އިން ކޮރަްޕޝަން އެހެންނޫންތޯ. ކޮބައިހޭ 

ހޭ އަނެއްހެން ހަމަ ޮއއިލް ަމނީގެ ގޮުތަގއި ވެސް ފަިއސާ މައްސަލައަީކ ކޮރަޕްޝަން. ޮކރަޕްޝަން ހަމަ ނަގަންވީނޫން 

ވިންވިން ގޭމެއްނޫންހެްއޔޭ މިއީ.  އިނަގަންވީ. ދެން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހޯދަންވީމަ ޕްރޮޖެކްޓަށް ވެސް ހަމަ ފައިސާ ނަގާފަ

ކޮބައިޭހ  އިޒްކޮށްފަކީްއވެހެއްޭޔ ކޮރަޕްޝަން ްކރިމިނަލައިްސވެގެން ިމއުޅެނީ ހަޤީޤަތުަގއި. ދެން ކޮން ކަމެއްހެްއޔޭ ގޯ

މައްސަލައަކީ. ވަޓް އިޒް ރޯްނގް، އަނެއްހެން ކުރުކޮށް ދަްނނަވަންޏާ ވަޓް ިއޒް ރޯންގް ިވތް ކޮރަޕްޝަން އެންޑް ވަޓް 

 އިޒް ރޯންގް ވިތް ޓޭކިްނގ ްބރައިޑްސް. އެ ސުވާލަށް ަޖވާުބދެއްވަފާނަންތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޞަފްޢަތު

ށް ވަރަްށ ޔާ. ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ކޮރަޕްޝަނަކީ ޤައުމަށް، ޚާއްަޞކޮށް ޤައުމީ އިޤްތިޞާދަޝުކުރިއް  އާދެ!

ފައިސާ ނަގާ ރިްޝވަތު ނަާގ ެއ ޭއގެ ސަބަބުން ވަކި ބަެއްއގެ ތި ދެންނެވި ގޮތަށް ކޮރަޕްޝަން  ނުރައްކާތެރި ެއއްެޗއް.

ރައްޔިތުންނަށް  އްމުވަރަށް ބޮޑަށް ދައްެވގެްނދާނެ. ޢާ ލަތުެއއް މުއްސަނިދވެގެންާދއިރު އެ ޢާއްމު ރަްއޔިތުންގެ ހާ ވަކި ބަ



  

އްުމ ރައްޔިުތންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ޮބޑަށް ޚިދުމަތްތަުކެގ ފެންވަރު ދަްށވެގެންދާނެ. އޭެގ ެގއްލުން ޢާ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ޭއގެ ވަރަށް ުނރައްކާތެރި ކަމެއް ކޮއެހެންވީމާ،  ޕްޝަްނ ކޮރަ ގަެނގެންށަްނ އަރަޕްޝައެީއ އަުޅގަ

 މަކީ. އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ިދއު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ން. މިހާުރ ޓިުއޝަނަލައިޒް ެވގެން ދިއުދެންމެ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވެސް ފާހަަގކުރަްއވައިފި ކޮަރޕްޝަން އިންސްޓި

ކަށް އައިސް މިހާރު ވަރަށް ދެއްކޭ ވާހަކަ. ދެން ރާއްޖޭަގއި ވެސް މިހާރު ފަހަ  އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ޤައުމުަތކުަގއި

އިންސްޓިިޓއުޝަނަލަިއްޒވުން އިނގޭތޯ. އިންްސޓިޓިުއޝަންތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ  އީށް ދެެކވޭ ވާހަަކއެއް މިގަދައަ

ނޑުމެން  މިކިޔާ ަވކި މީހަކަށް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮަރޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ުނވަތަ އަުޅގަ

މުޙައްމަދަށް މެންބަރުކަން ލިބޭ ފަހުން ރާއްޖޭަގއި  ޞަފްޢަތުިދުއން. މިސާލަކަށް ތި ބޭފުޅާ  ޤާނޫނުތައް ބައްޓަްނވެގެން

ނޭ. ކޮަރޕްޝަނަކީ މަނާކަމެއް ނޫފާސްކުރަނީ ޤާނޫނެއް. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަނީ. މިއަށްފަހު ރާއްޖޭގައި 

ކިހިނެއްތޯ އެއަށް ރިއެކްޓް ކުަރއްވާނީ. ައޅުަގނޑު ދެންނެވީ މުޅި ޤާނޫނު އުވާލާފައި މީގެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި  ޞަފްޢަތު

ގޮަތކަށް ނަގަންވީ. ކިހިނެއްޯތ  ކީ ހަމަ ހުއްދަ ކަމެކޭ. އެމީހަކު ނަގާނެރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނޭ. ކޮރަޕްޝަނަކޮ

 ނީ އޭގެ ފަހުން.ކުރާޢަމަލު
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ެޗްއގެ ގޮތުަގއި ކީ ހުއްދަ އެއްނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަނަދެކޮޅު ހަދާނަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަ  އަޅުަގނޑު ެއކަމާ

ދެންނެވި ސުވާުލަގއި ކޮރަޕްޝަން  ކަމަކަށް. ދެން ތި ކުރިއަަރިއެގންދާނެ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ. ެއއް އޮެވގެން ޤައުމެއް

ނޑަށް އެހިސާބުން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ދެމިއޮތުމުގެ އެްއވެސް ބޭނުެމއް އަުޅގަ-އޮންނާނޭ. އެންޓި ދެމިކޮމިޝަން 

ހާލަތަށް  ފާ ދޭންނަން އިނގޭތޯ އެކަމަށްވަންާޏ. އަޅުަގނޑު އިސްތިޢު ހާލަތަށް ރާއްޖެ ހިނގައްޖެ އެ ނުފެނޭ އިނގޭތޯ

 ން. ރާއްޖެ ހިނގައްޖެ ކަމަށްވާނަމަ. އަޅުަގނެޑއް ނުހުންނާނަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ނޑުމެންނަށް ިކހާވަރެއް  ނޑުމެންނަށް، ގިަނ  އީ ކޮށް މިގެ ޔަޤީްނކަމެއް ެދވިދާނެތޯ ޚާއްޞަ ދެން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ކަމެްއ އެއީ މިސާލަކަށް އިލެްކޝަން ކޮމިޝަނަށްަތކުއިންސްޓިޓިއުޝަން ބެލިޔަސް ހަމަ  ން އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެފަދަ މަންޒަރުތަކެއް ފެނުނު ސްޕްރިމް ކޯޓުްނ -އެންޓި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ބެލިޔަސް އަދި އަުޅގަ

ންނަށް ފެނިގެން ށް ހުށަހެޅިގެން އެކަންތައް އަޅުަގނޑުމެކުރި މީހެްއގެ މައްސަލަ އެމްޕްލޮއިމެންޓް ޓްރައިބިއުނަލަ ވަކި



  

ނުފޫޒަކަށް ނުހެއްލި ހަމަ  ތުެގ މިހުރި މުއައްސަސާތަކުްނ އަތުވެދާނެ ބިރަކަށް ުނވަތަ ަދއުލަ، ދިޔަ. އެހެންވީމާ

ނޑު  ވާނެ ކަމުގެ ކިހާބޮޑު ޔަޤީްނކަމެއް ގްރިޓީ ހިފަހައްަޓވަިއެގން މަސައްކަތް ކުރައް އިންޓަރ ދެއްވަފާނަންތޯ. އަުޅގަ

 ބިރުދެއްކުން.ދާނެ ެދއްތޯ ެއކަހަލަ ކުެރވިެވސް  ކިދެންނެވީ މިސާލަކަށް ދެއްތޯ ިއތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވޯޓު ަނާގފައި ވަ 

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯެޓްއ  ވަންޏާމުން މައްސަލަ ބަލާކަމުގައި އެކަމަކު ހަމަ މައްސަލަެއްއގަިއ ހަމަ މިސާލަކަށް މި

ނޑުމެންނަްށ ުކރައްވާނީނަމޭ. އެފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްެޖއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ޢަމަލުވަކި ކުރާ ،ތިމަންނަމެން ނަގާނަމޭ . އަުޅގަ

ުކރައްވާ މަަސއްކަތް ކުަރްއވާެނ  ވާގްރިޓީ ހިފަހައްޓަ ބޭފުޅާގެ އިންޓަރ ހާލަތުގައި ެވސް ތި ޔަޤީންކަން ދެްއވަފާނަންތޯ އެ

 ކަމަށް.
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ޓީއެްއގަިއ ެވސް ުއޅެފައި އަޅުަގނުޑ ެއއްެވސް މީގެ ުކރިން ވެސް އަދި މިހާތަނަށް ވެސް އެްއވެްސ ސިޔާީސ ޕާ

ނޑު އުެޅފައި ނުޑ ވީމަ އެްއވެސް އެކަހަލަ ފިކުރެއް އަުޅގަޕްރޮފެޝަނަލް އިދާރާތަކެއްަގއި  ހުރީ ނުހުންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑު ޔަޤީންަކން އަރުވަން މިހާތަނަށް ނޯންނާނެ އުޅެފައެއް ވަރަކަށް ތިދެންނެވިހެން ކިތަންމެ އަދި ހަމަ . ދެން އަޅުގަ

ނޑުގެ ތަޖުރިބާ އަޔަސް ޕްރެޝަރ ނުޑގެ ތަޢުލީމާއި، އަުޅގަ ނޑު އަޅުަގނުޑގެ މަސައްކަްތ، އަުޅގަ  ޤާބިލު ދޭ އިންއަުޅގަ

ފާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑު ކަންަތްއ ޕްރެޝަރގައި މަަސއްކަތް ކުާރނަން އިސްތިޢުމިންވަރުން އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ޅުަގނުޑގެ ޓާރގެޓަކީ މިާރއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ރަނގަޅު ކުރަން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރާނީ އިނގޭތޯ. އަ

ކުރުން. ރާއްޖޭަގިއ . ާރއްޖޭަގއި ކޮރަޕްަޝން މަދުރަމުން މިދަނީ ހަމަ ކޮމިޝަންގައި އެ ޢަޒުމުގަވެސް މަަސއްކަތް ކު

ނޑު ެއްއވެ، ށް މަސައްކަތް ކުރުން. އެހެންވީމާދެކޮޅަ ކޮރަޕްޝަނާ ފަރާތެްއެގ  ސްއަޅުަގނޑު ޔަޤީންކަން އަރުވަން އަުޅގަ

 ނުދާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ.ނުފޫޒަށް ލެނބިގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަުރަވން.އިމްތިޔާޒަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރަތަމަ ސުވާލެޞަފްޢަތުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ަމރުޙަބާ ޝު ކޮރަޕްޝަން -އްގެ ގޮތުަގއި އެންޓި . އަޅުގަ

ހުރީ ބޮޑަށް ތަޙުޤީޤު ހިންގެވުމުގައި ދެއްތޯ. ތަޙުޤީޤު ހިންގެވުމަކީ ވެސް  ކުރަްއވާފައިޕުޅު ކޮމިޝަނުގައި މަސަްއކަތް

ރިން ރު ތަމްރީނުތަކެއް ކުވަރަށްބޮޑު ހުނަރެއް އެކުެލިވެގންވާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުެރވެނީ. މިކަހަލަ އިތު

 ކުރައްވާަފއިވާނެތޯ.ހާސިލު
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ނުޑވާނެެގ ކުރިން ވެްސ ޮއޑިޓް އޮީފހުގައި ވެސް އާދެ! އަުޅަގނޑު މި ކޮިމޝަނަށް ވަޒީާފއަށް ވަނުމު   ،އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ސާއިން ވެސް އޮޑިްޓ އަދި އިންވެސްިޓގޭޝަން ދާއިރާއިން.ސި.އުޅުނުއިރު ެވސް އިންޑިާޔގެ އައި

 ތަމްރީނު ހޯދާފައި އިނގޭތޯ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންެގ ވަޒީފާއަށް ައއުމަށްފަހު ވެސް އިންޑިޔާގެ ސީ.ބީ.އައި އަދި 

ނޑު  ވިސްރާއްޖޭގެ މޯލްިޑވްްސ ޕޮލިސް ސާރ ނޑު އިންވެސްިޓގޭަޝން ދާއިރާއިން އަުޅގަ ވެްސ މިތަންތަނުން އަުޅގަ

ނޑަކީ ދުނިޭޔގެ މިތަމްރީނު ހާސިލުކޮށްފަ ވީޑިްނގ  އިވާނީ އިނގޭތޯ. ދެން ޭއގެ އިތުރުްނ އަޅުަގނޑު މިހާރު އަުޅގަ

ފް ސެޓިަފއިްޑ އެޯސސިއޭޝަން އޮމި އި ދެކޮަޅށް މަސައްކަތްކުރާ އިންެވސްިޓގޭޓް ކުރާ ޮބޑީެއއް ފްރޯޑް އެންޓި ފްރޯޑާ 

ނޑު މިހާރު ކޮންމެވެސް އިނޭގތޯ. އެ އެސޯިސއޭޝަންގެ ާދއިމީ މެންބަރު ފްރޯޑް އެްގޒަމިނާރސް ކަން ހޯދަން އަޅުގަ

ނޑު ނޮވެމްބަރު މަހު އޭގެ ެއގްޒާެމއް ދޭނަން. އެްގޒާމް ދިނުމަށްފަހު މިހާރު  ވަރަކަށް ިކޔަވަމުން މިދަނީ. ދެން އަޅުގަ

 ވެސް ައޅުަގނޑަކީ އެ ެއސޯިސއޭޓް މެންބަރެއް. 

 

 މާފަންނު އުތުރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ކާމިޔާބަށް ވެސް އެދެން. އަނެއް ސުވާލެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނަޑށް ފާހަގަކުރެވެނީ ރާއްޖޭގަިއ އެކަމުގަ  އި އަުޅގަ

ފަރާތްތަކުން ނެރުްއާވ  ދިރާސާކުާރ އެކި  އަދި އެހެން ހަމަ މިކަންތައް ބަަލއި ކަމަށް ވަރަށް ކޮރަޕްޝަްނ ކަންތަްއ ބޮޑު

މިަފދަ ރިޕޯޓުތައް ކޮމިޝަެނއްަގިއ މަސައްކަތްޕުުޅ ކުެރއްވުން ، ނީ. އެހެްނވީމާިއ ެވސް ފާހަގަކުރަފަންނީ ރިޕޯޓްތަކުގަ

ވެގެންދާނީ ައޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ެއއްގޮަތީކ ވަރަށްބޮޑަށް ކޮރަޕްްޓވެގެން. އެއީ ޓާރގެޓަކަށް ވާނީ 

ނެވޭނީ ކޮރަޕްޝަނާ އިދިކޮޅަްށ. ން ދެމިހުންައނެއްގޮތަކީ ވަރަށް ހިތްވަރުުފޅު ގަދަެވގެ އިޓް ސެލްފް.ކޮމިޝަން 

ދާއިރާއިން މަސައްކަތްުޕޅު ކުރަްއވާފައޭ ވަނީ. ކިާހވަރަކަށް ެއ  މިކަން މިހެން ކުރައްާވއިރު މިހާރު ވެސް މި، އެހެންވީމާ

 ތަޙުޤީޤަކަށް ކޮރަޕްޝަން ވެއްދުމަށް ޓަަކއި.  ތައް ާއދޭތޯކޮމިޝަނުން ބޭރުން އެކަސްާޓރނަލް އިންފުލުއެންސް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޞަފްޢަތު

ށް މައްސަލައެއް ކޮމިޝަން މެންބަރުން ކޮމިޝަނަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޝަންގަިއ މަސައްކަތް މިއޮންނަ ގޮތުން ފުރަތަމަ

. އެސައިން ކުރަްއވާ ހިސާބުްނ ަރްއވާނީ އިންވެްސޓިގޭޓަރުންނަށްބޭފުޅުން އޭތި އެަސއިން ކު އެހުށަހެޅުނީމަ 

ލް ޮއތޯރިޓީ އޭތި ގެންދާނެ ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮުތގެ އިނގޭތޯ. ދެން އޭަގއި އޮޭވ ފު ްނގެއިންވެސްިޓގޭޓަރު

އަޅުަގނޑުމެން އިންޓަރނަލީ ތައްޔާރުކޮށްަފއި އޮންނަ ޭއެގ ޕްރޮސީޖަރ ވެސް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް 

ނޑަކަްށ  އަޅުަގނުޑ ތަޙުޤީޤުކުރި އެްއވެސް ަމއްސަލަ އަޅުަގނުޑ މިއަހަރު ތިރީހަްށވުރެ ގިނަ ، 22ވެްސ ގާްތގަ



  

ނޑަްށ ޕަބްލިކް ޕްރެޝަރ  މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށްަފއި ރިޕޯޓު ސަބްމިޓްކޮށްފަވާނީ. ެއއްވެްސ މައްސަަލއެްއގައި އަުޅގަ

ނޑު ެއ  އެގޮތަށް ައއިސްފަެއއް ނެތް. ދެން އެކްސްޓަރނަލް އިނގޭތޯ. ދެން އައި ކަމުަގއިީވ ނަމަވެސް އަޅުގަ

ޝަރއަކަށް ނުލެނބޭނެ. ނުލެނބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ޔަޤީންކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ޕްރެ

ނޑަށް ކޮމިޝަނުން  ނޑު އަިދ އެއްވެސް މައްސަަލއެްއަގިއ އަޅުގަ އިންޓަރނަލް، އިންޓަރނަލީ މިހާތަނަށް އަޅުގަ

 ނެތް.  އެްއވެސް ކަހަލަ ޕްރެޝަރ ެއއް ައއިސްފަެއއް

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އަބަދުެވސް މިނިވަން މުއައްސަާސއިން މިތަނަށް ހާޒިރުކުރެިވއްޖެއްޔާ ދަންނަވާާލ  ފަހު ސުވާލެއް ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ްނގެ މަޖިލީހުގެ ެއއީ ޤާނޫނީ ކުީރގައި ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތު ީމގެ .ސުވާލެއް

އަމިއްލައަްށ  ތަކަކަށް ސްޕްރީްމ ކޯޓުން ވެއްޖެކޮމިޓީއެއް އެއީ ޤާނޫނީ ކޮިމޝަނެއް ަވޑަިއގެން ދެއްެކިވ ވާހަކަފުޅު

 . ޭއގެޤުކުރަްއވަިއގެން އަިމއްލަ އަށް ހުކުމެްއ ިއއްވާފަބޭފުޅުން އަމިއްަލއަށް ތަުޙޤީ އިނީޝިއޭުޓކުރަްއވަިއގެން އެ 

ނަޑށް ހީވަނީ އެހެން ކޮމިޝަންތަކަށް ދެއްކޭ ބިރެއް ކަންނޭނެގ  ސަބަބުން ވަރަށްގިނަ އެހެން ކޮމިޝަންސްތަކަށް އަުޅގަ

އެއީ މި ޤާނޫނީ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ެވސް ވާހަކަތައް ދެއްކެވުމަށް އެ ހުރަސްެއޅުްއވުމުގެ ގޮތުން. އެހެްނވީމާ، 

ނޑުމެން ދަންނަވާ ސުވާަލކަްށ ކަމެއް ެއ އިހުސާްސކުރެްއވިދާނެތޯ މި ކޮ މިކަހަލަ މިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ކަންކަން އަުޅގަ

ބޭފުޅާއަްށ  ކަމެއް އިހުސާސްކުެރވޭނެތޯ. ޤާނޫނީ ގޮތުން ތި ވަެރއްެގ ބިރުވެރި ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަށް ބިުރ އެްއވެސް

 އްަކވާނަންތޯ ނުަވތަިއގެން ާވހަކަފުޅުދަވެސް ލިިބވަަޑއިގެންަފއިާވ ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަްނ ބޭނުންކުރަްއވަ

 ހިއްސާކުރަްއވާނަންތޯ؟
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ނޑު ޤާނޫނީ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާ އަޅުަގނޑު ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާނަން.  އާދެ! ނޑު ެއގޮތަށް ައޅުގަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަ އަޅުަގނޑު ަޖވާބުދާރީވާންޖެހޭ ކޮންމެ ނޑަށް ތަނެއްގައި އަުޅގަ ށް ޖަވާބުދާރީވާނަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު އެްއވެސް ފަރާތަކުން ެއއްެވސް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމުގެ ފުުރޞަތެއް  ނުޑ އަުޅގަ ނުދޭނަން. އެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

 އަރުވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޔާމީން އެދިވަަޑިއގެންފައި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު ައރުވަން. 

 



  

 ޔާމީން ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެ

ފައިވާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ބެލި-އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވި ުސވާލަކީ މިހާރު އެންޓި 

 ހަމަައށް ޖަސްޓިސްއާ ހަމައަށް ވާިސލުވާ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއަވންތޯ؟  މައްސަލަތަކުގެ ނަތީޖާއާ
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ނޑަްށ،  އާދެ! ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަ ނޑުމެން ބަލާ މައްސަލަތައް ގިނަ މައްސަަލތަކުަގއި ހަމަ އެ އަޅުގަ އަުޅގަ

ފައި ވިއަޅުަގނޑު ވަޒީާފއަށް ވަނުމަްށފަހު އިނގޭތޯ ގިނަ މައްސަލަަތކުަގއި ހަމަ އެ މައްސަލަތަުކެގ ނަތީޖާއަށް ވާސިލުވެ 

ނޑުމެން ކޮމިޝަނުން ގެންދަންޖެހޭ ހިސާބަށް ހުރީ.  އިތުރުން ދެން  މައްސަލަތައް ގެންދެިވފައިވަނީ. ޭއގެއެ ދެން އަޅުގަ

ކަުމގަިއވީ  ވަަރކަށް ލަްސވުންތަކެއް އޮތް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޕީ.ޖީ އަދި ކޯޓުތަުކގެ މަރުޙަލާަގއި ެވސް ކޮންމެވެސް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިއަށްވުެރ ނަމަވެސް އެއީ ހަމަ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކު ރެވެމުންނޭ ދަނީ. ދެން އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވުނީމަ ައދި މުސްތަޤުބަލުގައި މަސައްަކތްކުރެވޭނެ ކަމަށް.   ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން މި ނިންމާލާނަން. ދެން ނިންމާލުމުގައި ވެސް އިތުރު މެންބަރެއްގެ ުސވާުލ ނެތުމާ އެކު އަޅުަގނޑު ިމހިސާބު

ކޮމިޓީ އަށް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ކާމިޔާބީއަށް ވެސް އެދެން. އަދި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝުކރު ދަންނަވަން

 ވަަޑިއެގންނެވި ކަމަށް ޓަކައި. އެހެންީވމާ، މިހާހިސާބުން ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އެއްބާރުލުން ދެްއވައި
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 ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ.  އާދެ!

______________________ 

 

 

 

 

 


