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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވަން. މި ޮކމިޓީގެ މިއަދުގެ ެދވަނަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދެްއވިކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން

މިޓީއަށް ވަަޑއިެގްނ ވަުގތު މި ކޮ މިދަންނަވަން.  ންެދއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުބައްދަލުވުން ވަަޑއިގެ

ދު، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާިއރާގެ އި މި ތިއްބެވީ؛ 

 އަޙްމަދު ައސްޢަދު، މިަލންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު

މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު، ެކންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ތުުލސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ 

އަދު މިދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.  އަދި އަޅުގަނޑު ވިލުފުށީ ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްމެންބަ

ވެސް  ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްއަދި މި ވަގުުތ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްހެނދުނު، 

ޖެހިއިރު އޮްތ  11ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންފި. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މިއަދު 

ތްތެިރ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވި ޭއ.ސީ.ސީން ވެސް ލަަފއެްއ ބައްދަލުވުން ައޅުގަނޑުމެން ނިންމާލީ ބައެއް ިއއްޒަ

ޓަކައި  ހޯދަން. އަދި އިކޮނޮމިކް މިިނސްޓްރީން ވެސް ލަަފއެއް ހޯަދން. މިކަމުގައި އޭ.ސީ.ސީން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

ރީން ތި . އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްކަްތކޮށް ައދި އެ ސިޓީ ފޮނުވުމަށްވާނީ މިހާރު އެދިފައަޅުގަނޑު މަސައް

އިޝޫއެއް.  ފެނުނީ ކުޑަ އެހެންމި ޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން  ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް

ފައި ކުރިއަްށވަަޑިއގެންނެވީަމ ރަނގަޅުވާނެ. އެކަުމގަިއ ްތތެރި މެންބަރުން ގޮތެއް ނިންމަވާ، އެކަުމގައި ިއއްޒައެހެންވީމާ

އަމިްއލަ ވިޔަފާިރއެްއ ކުރާކަމަށް ވަންޏާ ެއ ިވޔަފާރި އެހެްނ މީހެއްގެ ނަން ަމއްޗަްށ ދިމާވާގޮތަީކ ަވޒީރުން 

، މިހާރު ދޭ ހިސާބުން ފެށިގެން. އެހެންވީމާބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާ ހިނގަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ މަޖިލީހުން ރުހުން

ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން  އޭަނގެ ވިޔަފާީރގެ ހިއްސާމިކަން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ރުހުން ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ 

، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަީށގެްނވާ ކަމެްއ. އެހެްނވީމާ އޭނައަށް އިޔާދަނުކުެރވޭވަުރގެ ގެއްލުމެްއ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަަމކީ

ެއއްބަްސވުމެްއ ދުވަސް ތެރޭގައި އެފަދަ މުޢާމަލާތެއް، އެފަދަ  7މި ކޮމިޓީން ނިންމިދާނެ ރުހުން ލިބޭތާ  ،ނިންމިދާނެ

ކޮމިޓީ  ޖެހޭނެ ކަމަށްމަސްލަޙަެތއް ޫދކޮށްލަން އެފަދަ ވިޔަާފރިއެއް ނޫނީުދވަހުގެ ތެޭރަގއި  7އެފަދަ ފަރާތެއް ވާނަމަ 

، މި ދެ ކަންތައް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހެންވީމާރިޕޯޓު އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިދާނެ. 

ަގއި ން އޮތީ ރުުހންދިނުމުގެ މައްސަލައި ވާލަވަނަ ކަަމކަށް ދަންނަ 3 ،ނަާވލުމަށްފަހުގައިޓަކައި ދަން މަޢުލޫމާތަށް

ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއިުރގަިއ، ކުރީެގ  އި ިއއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކާކުށުގެ ރެޯކޑު ސާފުކުރިއިުރގަ 

ތް. އެހެންނަމަވެސް، ތް ކަމަށް ޙުކުމެއް އޮހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމުގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަެއއް އޮ

ވެސް ވަނީ މި . އަދި އެ ލިޔުން ން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ. އެކަުމގެ އެކަ ގޮތަްށވަނީ ފަިއސާ ދައްކަވާފައެއް އެ ޙުކުމާ

ވާ . ފައިލްޮކޅުަގއި އޮންނާނެ. ހަމަ ެއާއއެުކަގއި ެއއީ މިހާރު ަވޒީރުންެގ ލިސްޓު، ހުށަހަޅުްއވާފައި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފަ

އޮތް މިނިސްޓަރ އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެްނޑް  ވަަނއަށް މި 5ވަޒީރުްނގެ ގޮތުަގއި ފޮުނވާފަިއ އޮތް ލިސްުޓެގ 
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ދެންނެވީ. ދެން ޭއގެ އިތުރުްނ  ފޮނުވާފައި އޮތް މުޙައްަމދު އަސްލަމްގެ ވާހަކަ މިމި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަމަްށ 

ށް ސާބިތު ދަރަންޏެްއ ނުއްވާފައި މިއޮތް ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ަމއްޗަމިނިސްޓަރ އާޓްސް އެްނޑް، ގެ މަޤާމަށް ފޮ

ނުކުރުމަށް އެ ވަނީ ޖައްސާލުމަށް، އެ ުޙކުމް ަތންފީޒުވަނީ ަމޑު ންނަމަވެސް، ެއކަން. އެހެ ވަނީ އަްނގަވާފައޮތްކަން

އޭަނގެ މަްއޗަްށ  ، އިްސތިޢުނާފު ނުކުރާ ހިނދެއްގަިއ އެއީ ްއވާފައި އެ މައްސަލަ. އެހެްނވީމާއިސްތިޢުނާފުކުރަ

، އެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ިއއްޒަތްތެިރ އް އޮތް ކަެމްއ ނޫން. އެހެންވީމާދަރަންޏެއް އޮތް ކަމަކަށް ެބލެވޭނެ ޖާަގއެ

މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި ޮއންނާނެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ބެލި ކަންތައްތަކުން މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި 

ޝެއިޙް އިމްރާްނ ން ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ ރުގެ އިތުކަންތައް. ދެން އޮތީ އޭ

އުެފދިދާނެ މައްސަލައެއް ގޮތުަގއި ފާހަގަކުެރވިފައި އޮތް  އާ ގުިޅގެން އުފެދިފައިވާ ނޫންނަމަހުވަهللا ޢަބްދު

ށްަފއި ވަނިކޮްށ ެގ ޙުކުމެއް ކޮއަހަރު 12މައްސަލަެއއް. އެކަން މި ިދމާވާގޮތަީކ ޝެއިްޙ އިމްރާްނެގ މައްޗަްށ 

. ެއ ދި ޝެއިްޙ އިމްރާން ދޫކޮށްލާފައެްއެވސް ފަރާތަކުން އިތުރު ފިަޔަވޅެއް ނޭޅުމަށް އެ ވަނީސްޕްރީމް ކޯޓުން

ންތަކުން ވެސް ަދއްކަނީ.  ދެމިއޮތް ކަމަށް ހުރިހާ ލިޔެކިއުމަރުޙަލާގައި ޙުކުމެއް ބާޠިެލްއ ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ުޙކުމް

. ެއހެންވީމާ، އޭރުގެ ޙުކުމެއް ޝެއިޙް އިމްާރން ހުވާކުރައްވާަފއި ވަނީވަނީ ލާގައި މިދެންނެވި މަރުޙަލާގައި އެ މަރުޙަ

ންނެވި ޙުކުމަކީ އެއީ ެއ މިދެ އިދެމިއޮތް. އޭގެ ފަހުަގއި ހުވާުކރުމުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގަ ސްްޕރީމް ކޯޓުން ވަނީ އޭރުގަ 

މި ދިމާވާ މައްސަަލައކީ އެ ހުވާ ޖެހޭނީ އަލުން  އި. އެހެންވީމާ، މީގަފަޕްރީމް ކޯޓުން ބާޠިލުކުރައްވާވަނީ ސްޙުކުމް

ކުރަން ކަމަށް މި ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ މި ބަްއދަލުވުމުގައި ެޝއިޙް އިމްރާންގެ މައްސަލަެއއް ކުރިައކަްށ 

މައްސަލަ އަލުން އެ އަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުގެންެދވޭނެ. އެ ޖެހޭނީ އަލުން ހުވާކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީ 

ޓަކައި މިއަދު ދަންނަވާލަން އޮތް ހަތަރު  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށްފޮނުވަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި އި

އަށް ގެންދަން ކަމަށް އެުކގައި މި ބައްދަުލވުން ުކރި ވާހަކަައކީ. ދެން އޭގެ އިތުުރން މިދެންނެވި ކަންތައްތަކާ

ދިނުމުގެ މައްސަލަ  ދެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ނަންތަކަށް ރުހުން ރަނީ. ެއހެންވީމާ، ދެން މި ސްދުކުއަޅުގަނޑު ގަ

  ނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވެއްިޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ބަލައިގަތީ ކަމަށް ޢުތިާރޟުއަޅުގަނޑު ދެންނެވީމަ އި

ން ަވކިން ވޯަޓކަށް ވެސް އެހިދާނެ. ދެ އީދު ލިބިމަ އެއަށް ުހށަހެޅި ތާއެހީ ށްވާ ނަމަބެލެވިދާނެ. އަދި މި ލިސްުޓަގއި

ވޯޓަށް ދެންނެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މި  މިދެންނެވި ނަން ފިޔަވައި ދެން އެއްކޮށް ވެސް ނޫނިއްޔާ މުޅި ގަނޑުކޮށް ވެސް 

 ށް ފުރުޞަތު.ފަލާޙަްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ކަމުގައި އި

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެމާފަންނު ހުޅަނގު 

މްރާން ހުންނެވި ޢިހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ލައްވާފައި ޝުކުރިއްާޔ. މުޤައްރިރު ދެންމެ ވާހަކަ ދައްަކވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ 

ން ގެ ުހވާެގ މައްސަަލިއގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަށް ީހަވނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޮކމިޓީން ނިންމުމުގެ ކުރިهللاޢަބްދު
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ބެހޭ ބޭފުޅަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެއްެގ ލަފާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން ލިބުން އެއީ  މަޖިލީހުގެ ގާނޫނީ ކަންކަމާ

ލިޔުމުން އެ ލަފާ  ،ރަނގަޅު ގޮެތއްހެން. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މުޤައްރިރު އަރިހުން އަހާލަން ބޭނުން

. އެހެންވީމާ، ކޯޓުތަކުން އެބަހުއްޓޭ އައިސްފަމިހިރަ ކަންކަން ކުރީމާ ލިބިފައިތޯ އޮތިއްޔާ ދެން ވިދާޅުވެއްޖެ މިހެން 

 ،ކޮރަޕްޝަނުން އެ ލަފާ- އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެންޓިއެސްޓުކުރަން ހަމަ ރިކުއަދިވެސް އެއްފަހަރު އަުޅގަނުޑ ހަމަ

ކަމެއް އޮތިްއޔާ ހަމަ ގޮުތން  ވާހަކަައކީ އެ ބޭފުޅުްނގެ ިޚޔާލާއި ފިކުރު އަދި އެ ބޭފުޅުން މައްސަލައާ ބެހޭ

ރިކޯަޑކަށް ވެސް މި ޮކމިޓީގެ  ެއއީަރނގަޅު ކަމެޭކ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅުންފިުލވާލަދެްއވުން ެއއީ 

އި ރަީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އޮންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ކޮންމެހެން އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުގަ 

ވާފައި ހުރި މިނިސްޓަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭކަށް ނޫން އިނޭގތޯ. ރުހުން އަޅުގަނޑުމެން ލިޙް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއް ޞާ

އެސްެޓއް ން އެ ހުރި ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުގެ ހަމަ ރިކުލަބޭނުންވޭ ބަލާއެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެްނ  .ދެން

އަުޅގަނޑު ީމގެ  ،ނގޭ މިހާ ުކޑަކުޑަ ހަމަ އަދިވެސް މުޤައްރިރު ަމސައްކަތްކޮށްެދްއވުމަށް. ދެން އަޅުގަނޑަށް އި

މުޤައްރިުރ ވިދާޅުވި ތިމަން މަނިކުފާނު މަސައްކަތްކޮށްދެްއވާނަމޭ.  .ދެގަިޑއިރު ކުރިން ކޮމިޓީެއއް ބާއްަވއިގެންިދޔައީ

ކޮންކަހަލަ ޖަވާބެއްތޯ އެ  ،ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެނގިލަން ބޭނުން ކިހާވަރެއްގެ މަސަްއކަތްތަެކއްތޯ ކުރީ

ބޫލުކުރެވޭ ދެން އެ ބޭފުޅުން ދާުޅާވ ވާހަކަ ދެން އަުޅގަނޑަށް ގަ އޮޅުންފިލުވާލަން. ދެން އިކޮޮނމިކް މިނިސްޓްރީން ތިވި

ހުރިހާ އެްއޗެއް ދޫކޮށްލަން އޮންނަނީ.  އިއާ  ހުވާކުރެްއވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރަކަށްވުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅުްނ ޝެއަރ

އީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް މުއްދަތެއް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ އަޅުގަނުޑމެން. އެ އެވެސް ދޫކޮށްލިތޯ ައޅުގަނޑުމެން ބަލާނެ

ބޫލުކުރަނީ. އެ ބޭފުޅުްނ ނަ ިޒންމާއެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަައދާކުރާ ކޮމިޓީއަށް އޮން ިލއްޔަތުސަރުކާރު މަސްއޫ

ވަނީ. ދެން އެ ސްޓަރުންނަށްމަ އެ ބޭފުޅުން މިނިމިނިސްޓަރުކަމުގެ ހުވާކުަރްއާވ އަދި މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވީ

ދުވަެހއްތޯ ތޯ ނޫނީ ކިހާއިެއްއޗެހި ދޫޮކށްލާފައި އޮތީ ކިހާދުވަހެްއގަ  އިބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންެގ ޝެއަރތަކާ 

އަޅުގަނޑުމެން  .ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ  އެ ބޭފުޅުން އެކަްނ ކުރައްވަނީކޮން މުއްދަތެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދޭނީ،

ބި ކޮމިޓީެއއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ެއ ކަްނކަން ވެްސ ބެލޭނެ ގޮެތއް ައޅުގަނޑު ިމއަދު ހަމަ މި ޒިންމާދާރުކުރަން ތި

ރު ދެން އެ އަިދވެްސ ެއއްފަހަ ރުގެ ިޚާޔލު ހުރީ ކިހިނެއްތޯއާ.މުޤައްރި ކޮމީޓީގަިއ ހަމަ އޮޅުންފިުލވާަލން ބޭނުން

އިތުރަްށ ނާ ބެހޭ ގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތިްއޔާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މި ބޭފުޅުން-އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުން އެންޓި

 އެދުމެއް.އެއީ އަުޅގަނޑު އެދޭ  އޮޅުންފިލާ ކަހަލަ ގޮތެއް ވުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ފަހުގައި..މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު އޭގެްއޒަތްތެރި އި
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 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ްށ އޭ.ސީ.ސީއަ  ،އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އޭ.ސީ.ސީަގއި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ 

 ޑު ވެސް ައޅުގަނމާތުތައް ހޯދަން. އެހެންނަމަވެސް، ފޮނުއްވުމަކުން މައްސަަލއެްއ ނެތް މި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫ

ތިއްެބިވ  ްއވާފައި މިމި ބޭފުޅުން ހުާވކުރަކުރެވިފަިއވާ ޢައްޔަން  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިހާރު މި ވަޒީރުކަމަށްގަ

 ންނަވާ ވެަވޑަިއގަތަފާތު އެކިއެކި ފިކުރުަތކުަގއި ސިޔާސީ އެިކއެކި ޕާޓީަތކަށް ނިސްބަތް އިކުރީގަ  ބޭފުޅުންނަކީ މީގެ

ނާނެ. ީމެގ ވިފައި ހުން. އެހެންވީމާ، މި ބޭބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ސިޔާީސ އެިކއެކި ކަންަތއްތައް ތުހުމަތުކުރެބޭބޭފުޅުން

ްނ މަވެސް، އެހެހުށަހެޅިފައި އޮވެދާނެ. އެހެންނަފަހަރެއްަގއި މިއިން ބޭފުޅެްއގެ މަްއސަލަ މާނައަކީ އޭ.ސީ.ސީއަށް 

ކުެރވޭ ތުހުމަތު އަށް އެއަދި ެއކަން ހުށަހެޅިފައި އޮުތމަކުންނެއް ެއއީ އެ މީހާ ކުްށވެރިާވ ކަމެްއ ނޫން. އަދި ޭއނަ

ބޮޑަްށ  ހެން އެހާން ކޮންމެމިީއކީ އަުޅގަނޑުމެ ާވ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވުމާއެުކ، ްއޗަށް ާސބިތުވެސްމައްސަލަ އޭަނގެ މަ

ންތަްއ ށް މިކަތަމިބުނާ ގޮ އީ އެ  ުނއެްއ ދެކެން.މު ކަމެއް ދީގެން ެއކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު މުހިން

 ޅަކަށް ވެސް މީހެއްގެ މައްސަލަ ެވސް ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުއެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެދިމާވެފައި ހުރީމަ. 

ނަވާ ދަން އެކަަމކު ޭއގެން އެްއެވސް އަސަެރއް ނުެއއް ކުޭރ އެ މީހެއްެގ މިހުށަހެޅިދާނެ އޭ.ސީ.ސީއަށް ެވސް. 

 ކައަށް ކެވި ވާހަފަލާޙް އެ ދެއް އިދެން ކުރީގަ ފާހަގަކޮްށލާފައިއަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ވާަހކަ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ުޝުކރިއްޔާ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދް. އި

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ދިނުމުެގ ނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ރުހުންޑުމެންނަށް ޤާއަުޅގަނ. ރިރުއްޒަތްތެރި މުޤައްއި  ޝުކުރިއްޔާ

 މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަނޑުެމން މި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަޒީރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސާފުކުރަމުން މި 

. ކޮންެމ އެްއޗެްއ ނޫންސާފުކުރުމުެގ ތެރޭގަިއ ކޮންމެ ބޭފުޅަީކ އެީއ ގަނޑުކޮށް ބަަލއިލެޭވ  މިގެންދަނީ. 

ކުރަންޖެހޭ އެބަ މި ކޮމިޓީން ވެރިފަިއޮކށް ޔަޤީންދެނެގަނެ  ހޯދައިަވކިން މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިނިސްޓަރަކީ އެއީ ވަކި 

ކޮންެމ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުާރއިުރގައި ޓަކައި  ފްލޯރއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މުޅި މަޖިލީހުގެ  ރުހުން ދިނުމަށް 

އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ އެހެންވީމާ، ހެން އިނގެން އޮތުން. ރަކަށް ެއ މަޢުލޫމާތު ސާފުވާނޭްއޒަތްތެރި މެންބައި

ހުށަހަޅާފައި އޮތް މަްއސަލައަކީ އެއީ އަދި އޭެގ ނިންމުމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ،  ހިނގުމަށް މީހަކު ތަޙުޤީޤެއް 

މެން މި ކޮމިޓީން ުޅގަނޑުނުވަތަ ޙުކުމެއް އޭގެ މަްއޗަށް ބިނާވެފައި ނެތް ކަމެއް އަނެތް ނިންމުމެއް 
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އަުޅގަނޑަށް ނުބެލޭ. ޙުކުމެއް ޭއގެ މަްއޗަްށ  ިމކަމަށް ކުރާނެ ކަމަކަށްދިރާސާކުރުމަކުންނެއް ޭއގެ ފައިދާއެއް 

ގޮުތގަިއ ފުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭ ސާައޅުގަނޑުމެން މައްސަަލތައް  ޓަކައި އޮތްތޯ ބެލުމަށް ވެފައިބިނާ

ސަަލެއއްެގ މަތުކުރެވިފަިއވާ މައްކޮމިޓީންވަނީ ެއކަން ކޮށް ނިންމަވާފަ. ަމއްަސލައެއް ހުށަހެޅިފަިއ ތުހުވެއްިޖއްޔާ މި 

ކަެމއް  މައްޗަްށ ިބނާވެފަިއވާ ެއްއވެސް ފަދަ ގޮަތކަށް ހުށަހަޅުއްވަފާނެ. އެހެްނނަމަވެސް، އޭގެ މައްސަލަެއއް ކޮންމެ

ށެއް ޮއތް މީހެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަުޅަގނޑުމެން އޭނައަކީ ކުނެތް

ހެންވީމާ، ފާހަގަކޮށް ދަންނަވަން. އެ ކަން އަުޅގަނޑު ަތކުން ވެސް ނެތް ގޮ ސް އަިދ ގާނޫނީޝަރުޢީގޮތުން ވެ 

ގެ ތެރެއިްނ ލިްއޔަތު އަދާކުރުުމގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިފައިވާ މެންޑޭޓުއަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫ

ގަނުޑެގ މާމެދުގައި އަޅު ބެލުންތަކެއް ވަިކވަކިން ގެންދިއު ކޮންމެ މިނިސްޓަރަކާ ދޭތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ

ސް ިމ ވެސް އަަވސް ގޮަތކަށް ކުރިއަށް ގެންގޮ  ްއ ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާ މިަކން ވީހާހަމަ އެއްެވސް އިޢުތިރާޟެ

ެދއްާވ ންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހުުޅވައިއި ހިންގުުމގެ މަގު އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުޮގތުގަ ސަރުކާރު އެންމެ ފުރިހަމަ

 ފާަހގަކޮށް ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ށް ހުރަހަކަށްވެގެން ނުވާނެ ޅުގަނޑުމެންނަކީ އެކަން ކުުރމައަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަރު.ޖަޢު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު ބަރުމެން ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

މުން މުަޤއްރިުރ ވަފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ ދެން ޖަލްސާ ފައްޓަ އި އަުޅގަނުޑ މި މައްސަލަިއގައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. 

ަގއި މި  5ވަނަ މާއްދާގެ  130ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ައސްލު ލަތަށް ބަލާއިރުހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ހާވިދާޅުވި ފަދައިން 

ވަނީ. ދެން ެއއީ އަސްލު ުހާވކުރެވިފައި  ކުށުގެ ރިކޯެޑއް އެ ަމނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފުުޅގައި އެޅިފައި އޮްއވާބުނާ 

ށް ވުމާއެކު އެ މަނިކުފާނަށް އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ އެ ދެން. ދެން އެހެންކަމަ .ޙަޤީޤަތެއް

ނޫން. ދެން ތިއްބެިވ ވަޒީރުންނާ ދޭތެރޭަގިއ  ކަމެއް ދިނުމަކީ ައޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަލަތުގައި ރުހުންހާ

ވަނަ މާއްދާގަިއ މިބުނާ މި ކަންތަްއތައް ައޅުގަނޑުމެން ވެރިފަިއުކރަން ޖެހޭނީ. އެ ވެރިފަިއ  136ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ެތއްެގ . އަޅުގަނޑުމެން ރުހުންދޭތާ ވަކި މުއްދައިދެްއވީ އޭރުގަ ސޫލެއް ދެްނ މުޤައްރިރު ވިދާުޅވެކުރެވޭނެ މި އު 

ދުވަސް ތެޭރގަިއ  7ވަރު ެއކަށީެގންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް އެއީ ަހމަ. ދުވަސް  7ގަނޑަށް ހަމަ ެފންނަނީ އަޅު  ،ތެރޭގައި 

ސަރުކާރުަގިއ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެްނ  ،ތުތައްއި މިބުނާ މާލީ މަސްލަޙައެ މީހުންގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި މީގަ

ޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި ބަރީޢަވިކަުމގެ ލިޔުމެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަތުތައް އެކަމުން ނގަމުންދާ މާލީ މަސްލަޙަ ހި

ހިމެނުމަށް.  އިކޮމަންޑޭޝަނެއް މީގަން މޮނިޓަރކުރަންޖެހޭނެކަމުގެ ރެބެހޭ ވުޒާރާއިން މަޖިލީހުގެ ފަރާތު ކަމާއެކަން
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ންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި އަޅުގަނޑަށް ފެހިމަނާފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުންދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން 

 ދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ.ތަންކޮޅު ނޯޓުކޮށްލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އި

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ރު ސިޔާސަތު ކުށެއް ނެތް، ކާސަރު  މި އައު ވެފައި އޮތީ،މެންގެ ސަުރކާރުގެ ސިާޔސަތަކަށް އާދެ! އަުޅގަނޑު

 މަޤާމުތަކަށް. ރުންނަށާއި ދައުލަުތގެ ސިާޔސީ އިސްތްތެރި، ކޮރަޕްޝަނުން މިންޖުވެފައިވާ ފަރާތްތައް ަވޒީނަޒާހާ

  ަކމަށް. ތެދެއް. އެ ގާނޫނީ ނޫން؛ ެގ ަމއްސަލަތަްއ ވެސް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-ގާނޫނީ ގޮތުްނ ވެދާނެ އެންޓި 

ހުރަހަކަށް ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެތަނުން ވެސް ރެކޯޑު ސާފުކުރަން. އެ ހުށަހެޅިފައިވާ 

، ބާވަތުެގ މައްސަލަެއއް އެބަ އޮތޭ މައްސަލަެއއްަގއި ސީިރޔަސްަކމުން ފަހަރެއްގަިއ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މަޖިލީހަށް މި

، އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުަގިއ މިޓީއަށް ލިބެންވާނެ. އެހެްނވީމާ ޖާގަ ވެސް މި ކޮހަމައަށް ނުދޭ، ބުނުމުގެ ޝަރީޢަތްތަކާ

 ބޫލުކުރާޑޭޝަނެއް ފޮނުވުަމކީ އަުޅގަނޑު ގަންއި މަޖިލީހަށް ރެކޮމައޮންނަ އެންމެ ކުޑަމިންވަރުްނ މީހުން ބެޓުކޮށްފަ

 ައޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލައެްއ ، އަދި އަުޅގަނޑު ނުދެެކން. އެހެންވީމާގޮތުަގއި އެންމެ ރަނގަުޅގޮްތ ކަމަކަށް

ހުށަހެޅި ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ހަމަ މީހަކު ހުށަހަޅާފާނެ މައްސަލައެއް ވެސް. 

ިމކަންކަން  ާބވަތުން ސީރިަޔްސ މައްސަލައަކާހަމަ ހުރެފައި މީހަކު ހުށަހަޅާ މައްސަލަައކާއި އެ މަްއސަލައިގެ 

ކުރަނީ. ބޫލު ގައި ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ ވިސްނާ ދިރާސާުކރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު މި ޮކމިޓީދެނެގަނެ

، މީހަކު ޖެއްސުމަށް ނުވަތަ ސަމާސާއަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަައކާއި ސީިރޔަްސ ހުންނަންވާނެ. އެހެންވީމާ

ހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމުގައި މިކަންކަމަށް ވެސް އެބަ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެ އް ބެލެމުންދޭތޯއާމައްސަލައެ 

ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަމެއް ސާބިުތވެފައި ުހންނާކަށް. އެްއގޮތަކަްށ ވެްސ ނުޖެހޭ. މި ކޮމިޓީން މި 

މައްޗަށް  ގޮތުަގއި ސާބިތު ޝަރީޢަތެއް މީހެއްގެ ބޫލުކުރާ އަުޅގަނޑު ގަ ވެސް މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބޭނުމަކީ ފަހަރެއްަގއި

އޮތްތޯ ބެލުން ނުވަތަ ނުބެލުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަުރގައި އެ މިނިްސޓަރުކަން ދޭ ފަރާތަކީ 

ވާލުކުެރވޭ ހަ ތަކާ ރާނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެުކ ޢަދުލުވެިރކަމާއެކު ަރއްޔިތުންނަށް ތަފާުތ ކުރުމެއްނެތި ޤާބިލުކަމާެއކު އެ ފަ

 މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ ޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަުރަގއި ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެޒިންމާ އަދާކުރެވޭ ފަރާތެްއކަމުގައި އަ 

ވާއިުރގައި މިނިމަމް ރިކުއަމަންޓްކީ މިއީޭއ ކިޔާފައި އަުޅގަނޑުމެން ށް ފޮނުވަްނވާނީ. މިހެން ކަމަށްންްޑކޮއެކަން ރެކޮމަ

ޅުގަނޑުމެންގެ ޒިްނމާ އަދާކުރެވެނީ ކަމަކަށް ބޮލުން ނައްޓާލާފައި ފޮނުވުމަކީ އެއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. އެހެން އަ
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 ، ިއއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު ވެސް ކަންތައް ކުެރއްވި ގޮތް އަުޅގަނޑު އެހާނުކުރަން. އެހެންވީމާ ބޫެލއްއަޅުގަނޑު ގަ

ިދ ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނުން ވެްސ އަ-ވަނީ މިތަނުން ވަރަށް ފުާޅ ާދއިރާެއއްަގއި އެންޓިހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ. ސަބަބަކަށް

އެދި ިތއްބާ ސާފުކުރުމަށް އަުޅަގނޑުމެން އެދިދައުލަތުގެ އެހެން މުއަްއސަާސތަކުން ވެސް މި ަމއްސަލަ ަކންތައްތައް 

އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އެަތނަށް ސިޓީ ފޮނުވަިއގެން ެވސް އެ މަްއސަލަ ސާފުކުުރާވފައި ނުވާކަން ހިތާމަާއއެކު 

 އުޅެނީ؟ ގޮތެއް ނޫން. ޮކން ކަމަކުން ބަރީޢަވާންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރަން. އެހެން އެކަން ކޮށްގެްނވާނެ

މިއީ  އުޅެނީ؟ކޮންކަެމްއ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަންތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި  އުޅެނީ؟ކޮންކަމެއް ފޮުރވަންތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި 

. އަުޅގަނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ ، ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްިރރު ވެސް އެހެން ނުހައްދަވާމެއް. އެެހންވީމާވިސްނާލަންޖެހޭ ކަ

ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިގެން އެކަން ބެލުމުަގއި -ބޭފުޅެއްގެ މަްއސަލަ ނެތްކަމަށް ވަންޏާ ކޮންމެހެން އެންޓި

ނުކުރަން މި ކޮމިޓީއަކުން  ބޫލެއްކަށް. އަުޅގަނޑު ގައަޅުގަނޑުމެން ފަސްޖެހެން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަ

ވަފާނެ ކަމަކަްށ ންޑްކުރުވާފައި ރުހުން ނުދިނުމަށް ރެކޮމަބޭފުޅަކު ނުކުރައްާވ ކަމެއް ތުހުމަތު ައޅު އި އެމީހެއްގެ ބޮލުގަ 

މި ކުރެވޭ ކަމަކީ  ، އަުޅގަނޑުެމން ވެސް ބަލަން ބޭނުންވަީނ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންވެސް. އެހެންވީމާ

 ވެސް ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދުން. ީވހާފުވެރިކަާމއެކު ކުެރޭވ މަސައްކަތަކަށް ހެއިންޞާ

-، އަުޅގަނޑު ތަކުރާރުކޮްށ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަިރހުން އެބަ އެދެން އެންޓިމަސައްކަތް ނިންމުން. އެހެންވީމާ

ންމެހެން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވެސް މި ބޭބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް. އަަވސްއަރުަވިއގެން ކޮ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ނުކޮށް ދޫޮކށްލުމަކީ ފަހުން މީހުން ކުރިމަތިކުރާނެ ސުވާލުތަކަްށ 

 ާވތީ އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދަްނނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ހަމަ ދަތިވާނެ ކަމެއް ކަމުަގއިއަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދާރީވާން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނއަށް. އިްއޒަ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ވެސް ހެނދުނު ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުރާރުކުރަން ޖެހިފައި މިއޮތީ. ދެން އެ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން ހަމަ އަނެއްކާ

 ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ހަމަ ދެއްކެވި ވާހަަކ. އެ ދެއްކެވީ ކުރާކަށް ނެތިން. އެ ހަމަ ޝަރީފްތަކުރާރު

ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަން ފޮނުވުނުއިރުަގއި ޙުކުެމްއ ގަ ދެން އިމްރާނުގެ ކޭްސގައި އަުޅގަނޑަށް

އި ެއ އޮތް މައްސަލައެއް އޮތީ. ހި ފެނުނުއިރުގަވީތަކުންނާއި އެްއޗެނެތް. ޢައްޔަންކުރެްއވި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓީ

، ުޙކުމެއް އޮޭތ އިރަުކ ޙުކުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އެޕްރޫވްކޮށްދޭށޭ ިކޔާފަިއ ނަން ފޮނުވި

ކިޔާފައި ނަން ފޮނުވި ވަގުތު ނެތް ޙުކުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތެކޭ ނުބުނެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހުވާކުެރްއވިތަން 
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ންޭޑޝަނެއް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ެއ ތީ ައުޅގަނޑުމެން މިކޮޅުން ރެކޮމަނޑުމެންނަށް ފެނުނުއިރުގައި ިތ މައްސަލަ އޮތީއަޅުގަ

ށް ހުވާ އަލުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަަމށް. އެ ހުާވކޮށްފައި އޮތް އޮުތން އެއީ އޭރުަގއި އެ ގާނޫުނަގއި އެ އޮްތގޮތާއި ޚިލާފަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ޙުކުމެއްަގއި ނެތީތީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ރުހުން ާވތީވެ ައޅުގަގޮސްފައި އޮތް ކަެމއް ކަމަށް 

ދެވޭނެ. އެކަމަކު ެއގެ ފަހުން އެ ހުވާކުރަންޖެހޭނެ. ހުވާކުުރމުގައި ނޯވޭ ރުހުން ދިނުމަށްފަހުއޭ ނޫނީ ރުހުންދިނުމުގެ 

ހުން ނުދެނެނީސް ވެސް ހުާވކުރެވެމުްނ ކުރިންނޭ ހުވާކުރަންޖެހޭނީ. ެއހެން ނޯންނާތީވެ ގާނޫނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ރު

، މިދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑުެމން ރުހުންދިނުމުގައި ބަލާ އިސްފައި މިއޮީތ ވެސް. އެހެންވީމާމިހާތަނަށް އަ

ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ރުހުންދެވޭނޭ. އެކަމަކު ހުވާ އަލުން ކުރަން ގަީޑގައި ެއކަހަލަ މައްސަލަެއްއ ނެތް

 ންޑޭޝަން ލާފައި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފޮނުވިދާނެ.  ލުކުރެވޭީތވެ ެއގޮތަށް އެ ރެކޮމަ ބޫ ށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ގަކަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ސައިނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙު 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ޑު ފާހަގަކުރި ެވސް އަުޅގަނ އްޔާ މުަޤއްރިރު. ައުޅގަނޑު މީަގއި ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ ކުރިންޝުކުރި

ހުންގެ ހުިރ ނޫނުއަާސސީގައި ަވޒީރުން މަޖިލީހުގެ މީހުން ނުވަތަ ވަޒީރުންނަށް ކަނޑައަޅާ މީނުކުތާއެއް. ެއއީ ޤާ

ވެސް މި ވަކާލާތުކޮށް ނުވަތަ މި  އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުތައް އެބަ ކަނޑައަާޅ. މިހާރު ޝަރުޠު

ދޭތެރޭގައި އެންމެ، ދެން ރޮޒައިނާ ފާހަގަކުިރގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ކަނީ ކޮންމެހެން އެ ޝަރުޠުތަކާވާހަކަދައް 

ތަކުގަިއ ނިއްޔާ ކޮންމެހެން ޝަރުޠުންނޫޚިލާފު އުފެދޭ މައްސަލައެއް އެބަ އޮވޭ ެޝއިޚް އިލްޔާްސެގ ކޭސްގަިއ. އެހެ

ވަަނ  136ނޫނުއަސާސީގެ އުޅެނީ ޤާމައްސަލަެއއް އޮެވގެެނއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި މި އުޅެނީ. އިނގޭތޯ. މައްސަލަ މި 

މާއްދާގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންަތްއތައް. ޙަޤީޤަތުަގއި މީަގއި 

ތަ ވަޒީރުްނގެ ުގޅޭ ބައި ުނވަ  އިންޓަރގްރިީޓއާ ރައްޔިތުން، ަވީޒރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ަވޒީރުންގެމިއޮންނަނީ

ވަނަ މާއްދާގައި. އެއި ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މީހަކު  136ނޫނުއަސާސީގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭ ބައި މި އިންނަނީ ޤާ

ކަހަލަ ކަންތަކެއް އެބަ ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ އަދި ޝަރުތު ހަމަވިޔަސް އެ މީހެއްގެ ކިބާަގއި ވަކި 

 އެބަ ހުރޭ. ހުވާކުރުމަށްފަހު ވަޒީެރއް ކަމަށް ހުވާކުރުމަށްފަހުގައި އެ މީހަކު ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންަތއްތައް ވެސް

ސަރުކާުރގެ އެހެން ތެރޭގައި އެބަ ޮއވޭ ަވޒީރުްނ މަޖިލީހުގެ އެއްެވސް މެންބަރަކު  ، ޭއގެއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

، ުކންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރަކަްށ އް ފުރައިގެންުނވާނޭ. އެހެންވީމާމަޤާމެއް އަދި ފައިދާއެއް ލިބޭ އެނޫން ވެސް މަޤާމެ

ވެސް ޯބޑު  ހުރުމަކީ ކުންފުންޏެއްގެ ބަިއެވރިވެ މަސައްކަްތކުރުން، ކުންުފނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ އެހެން
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ވަނަ މާއްދާަގއި ެއ ބަޔާންކުރާ އެނޫން ވެސް  136ނޫނުއަސާސީގެ ތެރޭަގއި ހިމެނުމަކީ މި ޤާރުންގެ އޮފް ޑިރެކްޓަ

އިނގޭތޯ. އަދި ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަެރްއ  ނަނީމަޤާމެއް ފުރައިގެންނުވާނޭ ުބނާއިރުަގއި ޭއގެ މަޤާމެްއގައި އެ ހުން

އެބަ އާދޭ މީގައި އިންަސއިޑަރ  އެއާެއއްކޮށް މަނީ. ހަކަމުގައި ހުރެގެން ހުއްޓަސް އެ ހަމަ އެ މަޤާމެއްގައި ހުރެވެ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(. އިނގޭތޯ. ްސޓޮކް ެއކްސްޗޭންޖުތަުކަގއި  136ޓްރޭޑިންގގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަ އާދޭ. 

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ދަންނާނެ ވާހަކަެއއް އަދި ކުންުފނީގެ ގާނޫުނގައި މި ިކޔާފަިއ ހުރި މީހުން ދަންނާނެ 

ގުޅިގެން ިލބޭ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް  މަޖިލީހަށް، ަވޒީރެްއގެ މަޤާމާ ރޭޑިންގ. ެއއީ ަވޒީރުންގެއިންސަިއޑަރ ޓް

ހިއްސާކޮށްގެން ުނވާނެ މީހަކަށް. މިސާލަކަށް ރިސޯޓެއް ިވއްކާލަން އުޭޅކަން އެނގިގެްނ އެ މަޢުލޫމާތު މީހަކަށް 

 ަބއިވެިރވުމާިއ، ސަުރކާރުގެ މުދާ ުނވަތަ ބިްނ ހިއްސާކޮށްގެްނ މީހަކު ލަްއާވ ރިސޯޓެްއ ގަތުާމއި، އެ ަގތުމުގައި

. ދިނުމާއި އެ ގަތުާމއި މި ހުރިހާ ކަމެއް، މިއިން އެއްވެސް ކަމަކީ ވަޒީަރކަށް ނުކުރެވޭނެ ކަންތައް ކުއްޔަށް

 136 ނޫނުއަސާސީގެަޙތްތެރިކަމާ ގުޅޭ ބައި އެބަ ާއދޭ ޤާ، ޖުމްލަގޮތެްއަގއި ދަންނަވަނީ ވަޒީރުްނގެ ނަޒާއެހެންވީމާ

، މި މާއްދާ އެބަ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ބާރު ލިބިދޭ އެންމެ ކުޑަމިނުން އިކޮނޮމިކް ވަނަ މާއްާދގައި. އެހެްނވީމާ

މިނިސްޓްރީގައި ައޅުގަނޑުމެން އަހާލަން އެބަ ޖެހޭ ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ކަންތައްތަްއ 

ތޯ. ކުންފުނިތަކުގެ ހިްއސާ އެބަ ޮއތްތޯ. ކުންފުނީގެ ހިއްާސ ކިހިނެއް ވިޔަފާިރ މުޢާމަލާތު ހުރީބޭފުޅުްނގެ  ނުވަތަ އެ

ވަނީ. ކުންފުނީެގ ބޯޑު އޮފް ޑިރެކްޓަރުްނގެ ގޮތުަގއި ހިމެނޭތޯ. ހަމަ މެއް ނޫން ީމގަިއ މަްއސަލައަކަށް އޮތު

ޑުމެންނަށް ޝެއަރހޯލްޑަރެްއގެ ގޮުތގަިއ، ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުރޭތޯ. މި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނ

ގޮތުަގއި. އަޅުގަނޑުމެން ރުހުން  ބޫލުކުރާހުންދިނުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ގަސާފުވާންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ރު

ދެއްތޯ. ކޮންމެހެން އަދި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުން ހުވާކުރާކަށް  އް ެއ މީހުން ކުރުން ހުއްޓާލީމަދޭންޖެހޭނީ މި ކަންތައްތަ

ވަޒީރުްނގެ  ރަކު ކޮށްގެންނުވާނޭ. އެހެންވީމާ، ބުނަނީ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަމިކަން ކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން މި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވުމާއެކީަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ަވޒީރުން ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ ުކންފުންޏެއްގެ ޝެއަރ، ބޯޑު 

 ކަމުގައި ވަންޏާ މިކަން ދޫކޮށްލެއްވުން. ޝެއަރ އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުަގއި، ޑިރެކްޓަރެްއގެ ގޮުތގައި ހުންނަވާ

 ވާނެ ެއއްގެ ޮގތުގައި ހިމެނޭގޮތަކަށް ގޮތުން ބައިވެިރވުމަކީ ަވޒީފާ ކޮންމެހެން ބަދަލުކުރާ ވާހަކައެއްނޫން. ޢަމަލީ

ޅަކު ބޭފު ، ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯުޑގަިއ ހިމެނޭކަމަށް ވަންޏާ އެކަްނ ދޫކޮށްލަން އެޑިރެކްޓަކަށް ހުރުން. އެހެްނީވމާ

ވެސް މި  ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްްޓރީން ހަމަގައިމު ބޫުލކުރާކަމެއް. އަުޅގަނޑު ގަ ކުރަްއވަންޖެހޭ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ވާހަކަ. ރަނގަޅު. ފުރަތަމަ -މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަންޖެހޭނެ. ދެން އޮތީ އެންޓި

ތްތެރިކަމާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު ެއަބ ގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ނަޒާޙަކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން-ކަމަކީ އެންޓި

ތްތެރިކަްނ އެނގޭ އެބޭފުޅުްނ ތިއްބެވި ނަޒާޙަ އުފެދޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުސވާލު އުފެދޭ. އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ

މަވެްސ، ަދންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ ހުރި މިންވަރު. ދެން މައްސަަލ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް ލެވިދާނެ. އެހެންނަ
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ކޮރަޕްޝަން -އަޅުގަނޑުގެ މި ކޮންސަރން ހުރި ކަމަކީ އާދައިގެ މީހަކު ވަޒީާފއަކަށް ހަމަ އެދެންޏާ އެބަ ޖެހޭ އެންޓި

އަހަރު ރެކޯޑު އޮތަސް ވަޒީާފއެއް  5މައްސަލަެއއް ޮއެވއްޖެއްާޔ ަވޒީފާއެްއ ނުލިބޭ. ޕޮލިސް ެރޯކޑުަގއި ވޭތުވެިދޔަ 

އުމުެގ ވަޒީރުންނަށް ަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންގެ މިވަރު ކަމެްއ އްެވސް ކަެމއް ނުކުރޭ. ެއކަމަކު ޤަލިބޭ. މިއިން އެނު

އޮތްތޯ، ނެތްތޯ ވެސް ސާފުޮކށްލަން އަޅުގަނޑުމެން ފަސް މި ޖެހެނީ ކީއްެވގެންހެއްޔޭ. އެއީ އަުޅގަނޑު އުފެޭދ 

އި އޮްފކޯސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީހަކަށް ހަމަ ލަނޑެއްދޭން ނޫނުއަސާސީގަކޮންމެހެން ޤާ ސުވާލަކީ. ައޅުގަނޑަށް

ކޮަރޕްޝަނަށް މީހަކަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިދާނެ. ެއއެްއ -ވެސް އަދި ސިާޔސީގޮތުން ަދއުާވކުރުމަށް ވެްސ އެންޓި

ތޯ ރެކޯޑު. ކިހިނެއްން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ ނޫން. އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަައީކ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެ

އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަެއއް ސާފުކުރިއިރު، ެރކޯޑު ސާފުުކރީމަ އެނގޭނެ ކިާހވަރެްއގެ މައްސަލަެއއްތޯ އޮތީ. ހަަމ 

ތަކެއް އެބަ ހުރިތޯ. އެ މީހަކު ލާފައި އޮތް މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ އެ މަްއަސލައަކީ ކިހާވަެރްއގެ ކަންތައް 

ގޮތަށް ބެލީމަ އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެނގޭނެ ހަމަ މީހަކު ޖެއްސުމަށް ލާފައި އޮތް  ގައި ކަން ހިނގާަފއިވާމައްސަލައި 

ވެްސ ކަންތައްަތކެއް ިހނގަިއގެން ލާފައި ހުިރ  މައްސަލަެއއް ިވއްާޔ ެއކަންެވސް އެނގޭނެ. އަދި ޙަޤީޤަުތގައި

 މިނިސްޓްރީއަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ިއކޮނޮމިން ، ަހމަގައިމުކަން ެވސް އެނގޭނެ. އެހެންވީމާމައްސަލަެއއްިވއްޔާ އެ 

ބޭފުޅުންގެ އެ  ދަންނަވާނީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭނޭ. އަދި އެ

ގޮތުަގިއ  ބޫލުކުރާނުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަދިއްލުުނވަނީސް އަޅުގަނޑުމެން ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހަށް ރުހުންކަންތައްތައް ޙަ

  ވާނެ ކަެމއް ނޫން. އެއީ ކުެރިވގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި އަސްޢަދު.

  

  ހަކަދެއްެކވުްނ:ވާ އަސްޢަދު މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދާންދޫ

ގެ ގެ ސަރުކާުރން މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގޮތުގައި މިއަދު  ބޫލުކުރާ ޔާ މުޤައްރިރު. ދެން އަޅުގަނޑު ގައާދެ! ޝުކުރިއް 

. ދެން އެ ނަންތައް ންވާ ބޭފުޅުން ކަނޑައަުޅްއވާފައޮތީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވަން ބޭނުވާހަކަައކީ މި

 ޓަަކއި މިހިރީ  ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އަނެކަތިކުރުމަށް ޓަކައި ުނވަތަ އެ ބޭފުޅުްނނާ އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރުމަށް 

ގަނޑަކަށް އެންމެ ހޯމް މިނިސްޓަރު މިސާލަކަށް އިމްރާނު . އަުޅގަނުޑމެން ބެލި ބެލުމުން ގާތްމިކޮޅަށް ފޮނުވާފަ

ތެޭރަގއި ެއކި ގޮތް ގޮތަށް މި . ދެން ޭއގެތިހިރީ އައިސްފަނޫނިއްޔާ އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް 

 ކީއްވެހެއްޔޭ ދެންމެ ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް އެވިދާުޅީވ މިސާލަކަށް  ،ވާހަކަ ދެއްކެނީ. މިއަދު މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ

އަނެއްހެން ބަާލއިރު ެއ  ،ގޮަތކީ ކީްއވެތަ ިއއްެޔަގއި ކުރި ޙުކުމްތަްއ ވާ  މިވެނި ކަމެްއ މިހެން ނުބެލެނީ؟
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ގޮތަކީ ޖަލުތަކުގައި ެއ  އެހެން ބަޔަކު ވާ  ން ވަކި ބަަޔކު ދޫކޮށްލައި،ގެ ތެރެއިކުމްތަކުވަުރގެ ހުރި ޙުދުވަސް

ގޮތަކީ އަނެއްހެން އެ ދުވަްސވަރުަގއި ތިިބ  މަށް ވަްނޏާ ވާދުވަސްވަުރގެ ޙުކުމްަތއް އެަކކަށް އަިއސްފި ކަ

ވެސް  ފަނޑިޔާރުން އެ ދުވަްސވަުރ ތަޙުޤީޤުކުރި ބޭފުޅުން އެއީ ގޯސް ކަމަށް ވާކަމަށް ވަްނޏާ ހުރިހާ އެންމެން 

ނަގާފަިއ  ތެެރއިން ވެސް ވަކި ބަަޔކު ދޯ މި ނެގީ.ކޮށްފައި ތިބި. އެކަމަކު އޭގެްސވާނެ އެ ދުވަްސވަުރގައި ޙުކުމްގޯ

، ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންތައް ތިބީ ހަމަ ތިބި ތަނުގައި. އެ މީހުންގެ ވާހަކަ ަދއްކާެނ އެެހންވީމާވަކި ބަަޔކު މި ދޫކޮށްލީ. 

، މީގައި ހުންނާނެ ތަފާތުތަކެއް. މި ތަފާތުތަކެއް ހުރެގެން މި ވަކާލާތުކުރާއިުރ ކު ވެސް ނެތް މިއަދު. އެހެންވީމާމީހަ

ކުރާނީ. އެކަމަުކ އެްއކަލަ ތިމާ ބޭނުންވާ މަްޤޞަދު ހާސިލުވީމަ ެއއަކަްށ ހެން ަކމަކާ ަވކާލާތުމެންބަރު އެގޮތަކީ  ވާ

ހުރި މީހުން ނިކަމެތި . ސިޔާސީ ގޮތުން މިސާލަކަށް ބާރުއް ނޫން. އެކަން އެއޮީތ ލިބިފަވަކާލާތެްއ ކުާރކަށް ބޭނުމެ

ގޮޅީަގއި ބާްއވާފަިއ، މީހާ ކަމަކު އެ ނިކަމެތި ރަްއޔިތު ރާއްޖެތެރޭ މީހާގެ ފަހަތުގައި ތިބޭއިރު އެ މީހަކަށް ބަލާތަ؟ އެ

، ެއ ؟ ުނކުރޭ ެއަކކު ވެސް. އެހެންވީމާ ކުރަނީނީ. ކާކު މިއަދު އެކަާމ ވަކާލާތުއެކަމަކު ިސޔާސީ މީހާ މި ނުކުންނަ

އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ކަމެއް  ،ންވާ މަޤްޞަދެއްގޮތުން ވެސްމި އިންނަނީ އެ މީހަކު ބޭނު ސިޔާސީ ؛މީހަކު ބޭނުންވީމަ

ށް ވާހަކަަދއްކަްނ ޟޫޢަވަންޏާ ިމއަދުގެ މައު ޖެ ކަމަށްޓަކަިއ މި ވާހަކަ ަދއްކަނީ. އެހެންެވއް ހާސިލުކުރުމަށް

ށް ގަނޑުކޮށް ވާހަކަައކީ މިނިސްޓަރުންނަހޯމް މިނިސްޓަރު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހައި ވަންޏާ ދައްކަންީވ.  ބޭނުންކަމަށް

މި ކޮމިޓީން ނިންމަންވީ. އެއީ އަުޅގަނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ. ުޝކުރިްއޔާ ރުހުން ދީފައި ރުހުން ދޭންވީ. 

 މުޤައްރިރު ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، މިހާރު މިކަމުަގއި އަުރވާ މި ނިމުނީ. އެެހންވީމާ ފައި ިތބި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުމިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދި

ވެސް ިމ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެއް ިނންމާލީ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ،  އަޅުގަނޑު ކުރިން

ރުަވއިފިން. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު. އެ ފުރުޞަތުގަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު މިކަމުގައި ފުުރޞަތު އަ

، މިއީ ބަޙުސަކަށް ދާކަމަށް ވަންޏާ މިކަން ވަރަށް ދިގުަލއިގެްނ ންވީމާއެ ވިދާުޅވި އެްއޗަށް ޖަވާބު ެވސް ދޭނަން. އެހެ

ވެސް އެބަ ރުން އަށް އެހެން ބައްދަލުވުމަކަށް ދާން ތިބި އިއްޒަތްެތރި މެންބަ 2:30ހިނގައިދާނެ. ހަމަ މިތަނުގައި 

، މިއަށް މިާހރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓަށް އަހާލާފައި ެދން މި ކުރިއަށް ދިަޔއީމަ ތިބި. އެހެންވީމާ

ރަނގަޅުވާނެހެން އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ. އަޅުގަނޑު މިކަން ވަިކގޮތަކަށް ގެންދަން އުޭޅކަމަށް ތީގެ އެއްެވސް ބޭފުޅަުކ 

ކަުނދެއްކިޔަސް އަުޅގަނޑަށް ވަރަްށ ރަނގަޅު. އަުޅގަނޑު މިހިރީ މެންބަރުން ބޭނުންވާގޮތަށް އެގޮތަށް ދޭހަާވގޮތަށް ވާހަ

މިކަން ކުރިއަށްގެންދަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ވަޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ވެްސ ެދވަނަ ފުރުޞަތު ައޅުގަނުޑ   ކޮމިޓީގެ އަނެއްކާ ، އަުޅގަނޑު ަހމަ އެބަ އޮތް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާއެ ފުރުޞަތު
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ބޭފުޅުން  ޓު އަރުވަމުން ކުރިއަށްގެންދާނަން. އެކަަމކު މިހާރު ތި މިނެ 1އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ކޮންމެ 

ނުޑ ޓު ދީގެން އަުޅގަމިނެ 1 މެންބަރަކަށް އިތުރު ތެރިއިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ ކަމަށް ަވންޏާ ކޮންމެ އަނެއްާކ ިއއްޒަތް 

ކުރިއަްށގެންދާނަން. ފުރަތަމަ ޖަޢުފަރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައިތޯ އޮތީ؟ ައޅުގަނޑު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

އްެކވި އްރިރު ދެއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް. އަުޅގަނޑަްށ ހަމަ މުޤަޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ އަދިވެްސ އެ 

ފައި އޮތީ ރި ވިދާޅުވެވާހަކައިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފެއްނުވި މީގެ މެންދުރު ކުރީގައި ބޭްއވި ބައްދަުލވުމަށް ެއބަ ހު

ހުން ވަން. ދެން އޭގެ ފަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެބަ އެދެމޭ އެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުކޮ-ތިމަންނަމެން އެބަ އެންޓި

. އި އޮތީ މިހެންނޭނޫުނައސާސީގަ ދާޅުވަނީ ޤާގެ ފަހުން ައނެއްކާ މަޢުލޫމާތު، ކޮމިޓީ ބާްއވާފައި ތި ވި 2ކުއްލިައކަށް 

ގައި ނެތޭ ކޯޓުަގއި ނެރިފަިއ އޮތް އަމުުރގަިއ އޮތީ މިެހންނޭ. އަޅުގަނޑު ެއއިން ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް  ސްޕްރީމް

ތު  މަޢުލޫމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި އެދޭވުން މަނާކޮށްފައެއް. އެހެންވީމާޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަ

ށް ނޫނޭ. އް ކުރާކައަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެްއވާށޭ. އަުޅގަނުޑމެން މިއުޅެނީ އެހެން އެއްެވސް ކަމެ

މްހޫރިއްާޔ ރައީސުލްޖު ނޑުމެންނަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެމިއީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާލާށޭ މިއުޅެނީ. އަުޅގަ 

ގެ ހުރިހާ ހާ އެންމެންއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިްޙ ވިދާުޅވެފަިއ އޮތީ ވެްޓކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ވެޓްކޮްށ ބަލާށޭ. ހުރި

ތް ރެވޭނެ ގޮކުން ، މިކަންކަށްފަހު ވޯޓުދެއްވަން. އެހެންވީމާ މައްސަލަތަކެއް ބަލާފައި ހަމަ ރަނގަޅަށް ޗެކްކުރުމަ

ތަން. ެއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަދާ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މުޤައްރިރު މިކަންކަން ނުކުރައްވަްނ އުޅޭ

 ކީްއވެގެންާބއޭ އަުޅގަނޑު ހިަތށް މި އަރަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއީ   މަޢުލޫމާތު ހޯދާނަންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ.ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނުން-، އަުޅގަނޑު މިހާުރ އޮތީ އެންޓިއެހެންވީމާ

 ، އަުޅަގނޑު މިހާރު އެކަން ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް. އެއަށް ތާއީދު ވެސް ލިބިފައި އެބަ އޮތް.ސުވާލަކީ. އެހެންވީމާ 

ވަިކ ، ައޅުގަނޑު ވޯޓަްށ އަހާލާނަން، ކުރިން އެ ދެންނެވި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު މިތަނަށް އެހެންވީމާ

ނާނީ މި ކޮމިޓީގަިއ ދެއްކި ވާހަަކއެއް ަދއްކާފަިއ އޮންމި ން އަޅުގަނޑުކުރަކަމެއް ަވކިގޮަތކަށް ނުކުރަްނ ނޫނީ 

ަވޒީރެްއގެ ނޫނުއަސާސީން ކޯޓުގެ ޙުކުާމއި، އަދި ޤާ މް ށްފައި ޮއތް ގޮތާއި، އަދި ސްޕްރީމަލުކޮމިހާތަނަށް ޢަ

ކަމާއި ނުކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައް. މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ަމއްޗަށް ބަލާފައި އަދި އެމީހާ ކުރަންޖެހޭނެ  ހުންނަންޖެހޭ ރުހުމާ

ނުކުާރކަށް ކި ގޮތަކަށް ކުަރން ވަކި ކަމެއް އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކަެއްއ ދައްކާފައި އޮންނާނީ. ަވިކ ކަމެއް ވަ
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ރުން ހުށަހެޅިގެން ތާއީދު ގަިއ ކަންކަން ނިންމާނީ މެްނބަނއަޅުގަނޑު އެްއވެސް ނިންމުެމއް މިތާކު ނުނިންމަން. މިތާ

ޫލމާތު ކޮންމެ ކަމެއް ވޯޓަށް ުރގެ ވާޖިބެއް ެއއީ މިކަމުގެ މަޢުއެކަމަކު މުޤައްރި ތައް.ލިބިގެން ވޯޓުން ނިންމާނީ ކަން

މެންބަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ދެން ލޫމާތު އެކަމަކާ ބެޭހގޮތުން ަރނގަޅު މައުމުގެ ކުރިން ކަށް ިދއުއެހުމުގެ އިޫޝއަ

ޖެނެރަލް އޮތީ ކީކޭތޯ ިވދާޅުވެފައި އޮތީ. މިކަމުަގއި ހަގަކުރެްއވި މިކަމުން ަކއުްނސެލް ތެރި މެންބަރު ފަލާޙު ފާްއޒަތްއި

ކަްށ ވާަފއި މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ފޮނުއް ފާހަަގކުރެްއވި ހޯމް މިނިސްޓަރައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ ވެސް

 ނުދެކެމޭ. އެއީ  ެއްއ ކަމަށްމްރާނުގެ ުހވާގެ ަމއްސަލަައކީ އެހާބޮޑު އިޝޫނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައި އޮތް ޝެއިޚް އި

ްއޔަްނ ކު މި ދިމާެވގެން އުޅޭ އިޫޝއަކީ ޢަކޯޓުގެ ޙުކުމެއް ައއިފަހުންނޭ މިކޮޅަށް ނަން އައީ. އެކަމަ މްސްޕްރީ

ހުރީ. އޭގެ ފަހުން  ކުެމއްަގއިއްޔަންކުެރވި، ހުވާ ކުރެއްިވއިރުަގއި ޙުގައި ދިމާެވގެން ުއޅޭ މައްސަލަ. ޢަކުރެްއވިއިރު 

ިއގައި އަުޅގަނުޑަވނީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މައްސަލަ ، އެ ވާފަ. އެހެންވީމާކުރައް ކޯޓުންވަނީ ާބޠިލު މްޙުކުމް ސްޕްރީ

ންނެވީ ޙުކުމެްއގައޭ. އިުރަގއި ހުލަތަކީ ހުވާކުރެްއވިހާ ކީ އެ ޖެނެރަލް ދެއްވި ލަފަޔަ ލްލަފާ ހޯދާފަ. ކައުންސެ

ކުެށއް ެއ ކޯޓުން  މްލުން ސްްޕރީ، އަންނެވީ ުޙކުމެްއަގއޭ. އެހެންވީމާކުރެްއވިއިުރގަިއ ހުއަލުން ހުވާ  އެހެންވީމާ،

ގޮތަކަްށ  އްޙަލުން އެ ުކރަންޖެހޭ ގޮތަކީ އެއޭ އެންމެ ރަނގަޅު ޞަސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ނިންމި ހިސާބުން ފެށިގެން އަ

، މިއީ އަުޅގަނުޑ ބަރު ބައްލަވާލައްވާ. ެއހެންވީމާތްތެރި މެން. އިއްޒަލަފާ އޮތީ ލިބިފަ ، އެވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ 

ލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ންވި ކަންަތއްތަކަކީ. އެހެްނވީމާ، އިކޮނޮިމކް މިނިސްޓްރީން ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުސާފުކޮށްދޭން ބޭނު

ންނަށް އޭރު ވެސް އަުޅގަނުޑ . މި ފޮނުއްވިއިރުަގއި މިވަުގތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޅުގަނޑުވާނީ މިއަދު ފޮނުްއާވފައަ

ކުރިްނ ، އޭެގ މުގަިއ ދެމިހުރެވޭނެއޭ. އެހެންވީމާދެންނެވިން ރުހުން ލިބުމަށްފަހުގައި އޭނައަްށ ދާއިމީ ގޮތެްއަގއި މަޤާ

ބޫލުކުރެެވއޭ. އެބަ ގަ އްޤެއް ެގއްލިގެންދާނެ ކަމަށްއް އޮންނަ ދޫކޮށްލާކަށް އޭނަގެ ޙަތެއޭނަގެ ިވޔަފާރީގެ މަސްލަޙަ

 ،ބޫލުކުެރުވނު ގޮތް. އެހެންނަމަވެސްގައެކަން ވެސް ، އެ އިޫޝަގއި ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވީމާއެހެން

 މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވިހެން އަދި އިްއޒަތްތެރި ިއއްޒަތްތެރި ެއހެންބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖައުފަރު އަދި 

ަކއަީކ ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވިހެން ރުހުންދޭއިުރގައި  ފަލާޙު ވެސް ފާހަގަކުރެްއވިހެން ވާހަމެންބަރު

ން ނިންމާނަމޭ ރުހުން ލިބޭތާ ވަކި ދުވަެހއްެގ ތެރޭގައި އޭަނގެ މިފަަދ ޖިލީހުން ނޫނީ ކޮމިޓީއަޅުގަނޑުމެން މަ

ގެންދާނީ. ދެން ށް އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް މިކަން ކުރިއައޮތް ކަމަށްވަންޏާ އެކަން ދޫކޮށްލައްވާނެއޭ.  ސްލަޙަތެއްމަ

ލޫމާތު ހޯދާއިރު މިތަނަށް މީހުން ްއަކން އިނގޭތޯ. ހަމަ މަޢުމިތަނަށް މީހަކު ނުގެންނާކަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަެއއް ނުދަ

 ޙުކުުމގައި އެބައޮތް ބުނެފައި މި  މް ޯކޓުގެ ޙުކުމެއް އެއީ. މިޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަަކއަކީ ސްޕްރީހާޒިރު ނުކުރުމަށް އަ

 އޮތީ ސާފު  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއި މިވާ ކަންތައްތަކަކީ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫނޭ. މި  171ގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

މިކަްނކަން ުކރުމަށް މިތަނަށް އެްއވެްސ  އި ބުނެފަިއ އޮްނނަނީ މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމާިއ ޙާޒިރުކުރުމާބަހުން. އޭގަ 

، ރުހުން ދިނުމަށްފަހުގައި މިތަނަށް ވީމާ ދެމި އެގޮތަށް. އެހެންވަޒީަރކު ނުގެެނވޭނެއޭ ބުިނ ބުނުން އެބައޮތް 
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މަރުޙަލާއަށް ކަމެއް ސާފުކުރަން އިންޓަރވިއު ކުރަން ުސވާލުކުރަން  މި ހުންދޭރު މިކަމުަގއިގެނެވިދާނެ. ެއކަމަކު 

، ައޅުގަނުޑ ނެވި ޙުކުމުގައި އޮތީ. އެހެންވީމާނުގެނެވޭނެ ކަމަށް. އެއީ ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިދެން

ލޫމާތު މަޢު ން މި. ޭއ.ސީ.ސީލާނަންކަމަށް. މިހާރު ވޯޓަކަށް ދަންނަވައިލުކުރަން މިކަން ވަރަށް ސާފުވެއްޖެ ބޫގަ

 އޮތީ ފަހަކާ  ދައުރު މި މަޖިލީހުގެ މި މި ،. އެެހންނަމަވެސްމެންބަރުންވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަ ގެނައުމަށް ިއއްޒަތްތެރި

ހަމައަށް ފޮނުްއވަިއގެން ައޅުގަނޑު ވެސް  ނެވި މުއްދަތާގެނެސް މިދެންހަމައަށް. ދެން މިއަދު  . ހޯމަ ދުވަހާހަމައަށް

ކުރިން މިއަދުން މިއަދަްށ . އަިދ މިކޮޅުން ވެސް މަަސއްކަތް މަސައްކަތް ކުރިން އޭ.ސީ.ީސގެ ބޭފުޅުންނަށް ގުޅޭތޯ

ވޭތޯ އުޅުނީ. ކަން ކުރެ މިކަން ކުރެވޭތޯ. ައޅުގަނޑުެމން ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ވަގުުތކޮެޅއްެގ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި

ލޫމާތެއް ލިބޭނެ ކަމަކަށް. މަޢު ނުކުރެވޭ ދެން މިއަދަުކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބޫލު، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގައެހެންވީމާ

ގެނެްސގެން ނޫިނއްޔާ  ،ލޫމާތު ގެންނަން މަޢު ، މިދުަވސް އޮތީ. އެހެްނވީމާ 2ަބންދު މާދަމާއަކީ ހުކުރު ހޮނިހިރު 

ރުހުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް  ،ންދަން ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަށް މި އިންޓަރވިުއގެ މަސައްކަތް ށް ގެމިކަން ކުރިއަ

ށް ތު ގެނެސްގެން ނޫންގޮތަކަށް ކުރިއަލޫމާޅުންގެ މަޢުލޫމާތު، ވަޒީރުންގެ މަޢުބޭފު ން އެކޮމިޓީން އޭ.ސީ.ސީ މި

ށް ގެންދަްނ ގޮތަށްތޯ މިކަން ކުރިއަ، އެ އެހެންވީމާ ޅުން ވާހަކަ ެދއްެކވި. ގެންދަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބައެއް ބޭފު

މަށް ބައެއް ބޭފުޅުން. ށް ގެންދަން ބޭނުން ނުާވ ކަކުަގއި ނޫންގޮތަކަށް މިކަން ުކރިއައެ މަޢުލޫމާތާ ބޭނުންވަނީ. އެ

، އެހެންވީމާ .ކޮމިޓީައށް ގެންނަން މި ވެސް ވަނީ މިޮކޅުން ހުށަހެޅިފައިލޫމާތު ގެނައުމަށް މަޢު ، މިހާރު އެއެހެންވީމާ

ލޫމާތު އޮތީ ގެަނއުމަށް، އެހެންީވމާ، އޭ.ސީ.ސީން މަޢު ށް ގެންދެވޭނީ. މިހާރު އެއެ މަޢުލޫމާތު ގެނެްސގެންތާ ކުރިއަ

ްށ، ޔާ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަލޫމާތު ގެނެސްގެން ނޫނިއްހަޅުްއވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ މަޢުގެނައުމަށް ވަނީ ހުށަ

ށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަ ަކއަކީ ެއގޮތަށް ނިންމައިފި ކަމަށްވެއްޖިްއޔާ ދެން މި ދައްކާ ވާހަ އަޅުގަނޑު މި

ހެޅުމަށް ވޯޓު ދެްއވާ. ބޭފުޅުން ހުށަހެޅި ހުށަ ، އަުޅގަނުޑމެން، ތިމަޢުލޫމާތު ލިބުނީމައޭ. އެހެންވީމާ ގެންދެވޭނީ އެ

ްއވުން. ދެ ތަށް ފެނިަވޑައިުނގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެންމެ އެގޮ ،ުނގަންނަވާ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ެއގޮތަްށ ފެނިވަޑައި

ނުގަންަނވާ ބޭފުޅުން ، ެއގޮތަށް ފެިނވަަޑއިގޮަތކަށް ފާހެއް ުނވި. އެހެންވީމާދެންމެ އެ ؛ދެކޮޅު  ހުށަހެޅުމާ ދެންމެގައި

ންމޭނީ އަދި އެގޮތަށް ނި އެ ފާސް ނުވި ކަމަށްދަންނަވަނީ ދެންމެ ފާހެއް އެގޮތަކަށް ނުވިއޭ.  އެބަ، އަުޅގަނޑު މި

ވޯޓު.  4ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ ލިބުނީ  5ތިއްެބވި ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިނުާވ  އެބަ

، އި ޯވަޓށް އަހަންޖެހޭ. އެހެންވީމާގޮތަށް މީގަ 2، ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ 9ގައި ނމިތާ

، މިކަން ސާުފޮކށްދީފައި އިތުރަށް ޯވޓަށް ވޯޓު. އެހެންވީމާ 4ގެން މި ލިބުނީ އެްއގޮތަށް މީަގއި ވޯޓަށް ައހައި

ެއގޮތަށް ވޯޓަްށ ުނގަންނަާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާ. ން. މިކަން މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިއަހާލާނައަޅުގަނޑު 

، އްވި ގެންނަން ފެންނަ. އެހެންވީމާދެ އަުޅގަނޑު މިދެންނެިވ ގޮތަށް ދެންމެއެހެންވީމާ، ނިންމާފައި އޮތީ.  އަހައި

އަުޅގަނުޑ  )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިކަން ސާފުކޮށްދީފައި،އެއަށް ތާއީދުނުކުަރއްވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާ. 
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ސް ރުންނަށް ހަމަ އަދިވެއަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ މިކަން ސާފުކޮށްދީފައި، އަދި މަޑުކޮށްދެއްވާ. އަުޅގަނުޑ،

ދެއްވީމަ އަދި  މެންބަރުން 4ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދެން  4ލާނަން މިކަން މިހާރު މިއަށް ތާއީދުކުެރއްވީ ދަންނަވައި

 2ބޭފުުޅން މިކަމުގައި ވޯޓަކަށް  ދެން މީގައި ޯވޓު ނުދޭ ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ އިތުރަށް އެ އިރުަގއިށް ބަލާމިވަގުތު ކޯރަމަ

، އަޅުގަނޑު އަނެއްާކ ައހާލާނަން މިކަމުގައި ނުފެންނަ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ހެންވީމާކަށް އަހަންޖެހޭ އެބަ. އެގޮތަ

ލޫމާތު މައްސަލައިަގއި މި މަޢު ނަން އިނގޭތޯ. މިހާރު މިން. އަުޅގަނޑު ސާފުކޮށް ދަންނަވާފުރުޞަތު އަރުވަ

، މެންބަރުން. އެހެންވީމާ 9ގޮތަށް ެދވޭ ތިއްބެވި ވޯޓު  ކޮމިޓީަގއި ެއބަ ، މިވޯުޓ. އެހެންވީމާ 4އުމަށް ލިބުނީ ގެނަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މި އަޣުލަބިއްޔަތަށް ބަާލއިރުަގއި މިގޮތަކަށް ފާހެއް ުނވޭ.  5ތިއްެބވި  އަދި ބާކީ އެބަ

ކަށް އަހަންޖެހޭ އެބަ. ފާސްނުވާ ކަމަށް ނިންމޭނީ ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވަނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ އިތުރު ވޯޓަ

ލޫމާތު ގެނައުމަށް ނުފެންނަ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވީަމ މަޢު މި ،އަހާލަނީ ނުފެންނަ ، ައޅުގަނޑު ދެން މިހެންވީމާއެ

ލޫމާތު ގެންނަން ނުފެންނަ ނުޑ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން. މި މަޢު، ެއގޮތަށް ައޅުގަގޭނީ ފާްސވިތޯ ނޫންތޯ. ެއހެންވީމާއިނ

ޓުގައި ބަިއވެރިުނވޭ. ވޯޓު ދެން ތިބި ބޭފުޅުން ވޯ 4، ރު އެހެންވީމާ ވޯޓު ދެއްވާ. މިހާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ލޫމާތު ލިބުނީމަ މަޢު ، މިމަޢުލޫމާތު ގެންނަން. އެހެންވީމާ ބޭނުންފުޅުވަނީ މި އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން 4، އެހެންވީމާ

 ނަން. ، އަުޅގަނޑު ެއގޮތަށް ފޮނުވާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ދެން ކުރިއަށްދާނީ. އެހެންވީމާ  މި
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