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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މިއަުދ ިމ ބައްދަުލވުމުގަިއ ބާ. ޙަބައްަދލުވުމަްށ ވަޑައިގެންދެްއިވ ުހރިާހ ބޭފުޅުންނަށް މަރުލިއްޔަުތ ކޮމިޓީެގ ހަވަަނ މާ

ފުރަތަަމ  ިމ ކޮމިޓީެގ ިމ ބައްދަުލވުމުގައި ދެން ބޭފުޅުން އެބަ ިތއްބެިވ.  7ކޮމިޓީގަިއ އަޅުގަނޑާ އެއްކޮްށ 

 އިދާީރ މައްސަަލއެްއ ޮއތް  ،ުކރުން. ދެންެއކަމަށް މަޝްވަރާވާނަމަ ްއ އިދާީރ މައްަސލައެީތ އޮ ގައި މިއެޖެންޑާ

-އެންޓި ،އޮތީ ދެްނ މި ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، އެޖެްނޑާގެ ިމ އައިޓަުމ ނިމުނީ.  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަްށ ފާހަަގއެއް 

އިުތުރ  ،ުކރުމަށްމަޝްވަރާ އޭ.ސީ.ސީއާ ޅުވީންފުބޭނު ގުޅިގެްނ ތިޔަ ބޭފުުޅން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ؛ އާދެ! ރިޕޯޓާ

ެގ ސަފުހާ  700 ބޮޑު ރިޕޯޓެއް ވެސް، ބައޮތް ވަރަށްން އެދެން، އޭ.ސީ.ސީ ސާފުުކރުމަށް. ގޮތުން ކަންތައްތަކާ ބެހޭ

ްއުރ ސި ،ލުވުން ގެންދާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯވެްސ މީޑިއާއަށް ރިލީޒްކޮށްފަ. އެހެންީވމާ، މި ބައްދަ ބޮޑު ރިޕޯެޓއް ވަރަށް

 ލާނަން.އިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައެ ވޭ. އެއަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ،ބައްދަލުވުމެއްަގއިތޯ ނޫންތޯ

 އާދެ! ާޠރިޤް.

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ްތ ރިޕޯޓަކީ މިާހރު ޕަްބލިޝްކޮށްފައި އޮ އޭ.ސީ.ސީ ޚާްއޞަޮކށް ؛މީޑިއާގެ ވާހަކަތޯ؟ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މީޑިއާ

 ގެްނދަން.ކުިރއަށް ކޮމިޓީ ްށގެން ވާތީ މީޑިާއ ހާޒިރުކޮ ކަމަށް  އްރިޕޯޓެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މިރު.ޢާއެމް.ޕީ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިރުޢާކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ 

ގުޭޅ  އޭ.ސީ.ސީއާވާަހކަ ދަންނަވާލަން. މިާހރު އެ ށް އެދުނީ ުފރުޞަތަކައާދެ! އަޅުގަނޑު ވެްސ އަނެއް 

ކަެމއް ނެތީމަާއ ެއއްޮކްށ  ޤައުީމ މަޞްލަަޙތަށް ޓަކަިއ ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލައިަގއި ދެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހުަށހެޅުމަްށ  ގެ ރިޤްކަށް ޠާގެްނ ގެންދެޭވ ބައްދަލުވުމަ ބައްދަުލވުން ހަމަ ހުޅުާވލައިިމ އަޅުގަނޑުމެން އޭ.ސީ.ސީގެ ހަމަ 

 ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑު.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގޮތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަަކްށ  ލުާމ ބެހޭ އިބައްދަުލވުން ހުޅުވަިމ އެހެންވީމާ، 

 ޠާރިޤް. ؛ރުއިތުދެން، ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 
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  ވާހަކަެދއްކެވުން: މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ކޮމިޓީަގއި ުކރެވުނު ުސވާލުތަކަްށ  އި މި މައްަސލަިއގައި އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެއީ ިއއްޔެގަ އާދެ! 

މައްަސލަތަކެްއ ފޮނުވާފައިާވ  ގިނަން ަވރަށް އެ ބޭފުޅު ،އެމް.އެމް.އޭއިން ޚާއްޞަކޮްށ ފާހަގަކޮށްަފއި އެަބހުރި ،ބަލާއިރު

. ކަމަށް ލިބޭނުވެސް ޕޮިލހުން ބުނީމާ ކަމަށާއި އަދި އެ ފޮނުވާ މައްަސލަތަކުގެ އެއްވެސް އަޕްޑޭޓެްއ ލިޔުމުން ދޭން 

 ުކރުމަށް.ްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް ހާޒިރުއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެްނ މި މައްަސލައިަގއި މޯލްޑިވް

 

  ކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރަޝީދު.އި

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ގައްދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ރަޝީދު

ކުރަން. ެއީއ ާތއީދު ވެސް ހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުެއ މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޠާރިްޤ 

ކުރެވުުނ ޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭފުތީން ެރއްގެ މަގައި ދެބުނއިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާ

ކޮްށލަންޖެޭހ ސާފުއަޅުގަނޑުމެން  އެބަހުިރ ޕޮލިހުން  ،ލިބުނު ޖަވާބުަތކަށް ބަލާަފއި ސުވާލުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އުޅެީނ  މި ިކހިނެއްެވގެންތޯ އިމީގަވަންޏާ ރަނގަޅަށް  ކަމަށް  މިކަން ަބލާ. މިކަމާ ގުޅިގެންބައެއް ކަންތައްތައް ވެސް 

 ކުރަން.ށް އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުމައްވުހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުެއ މިކަން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ާޠރިޤް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އިްސ ާވ އިންޯވލް ކަންަތއްތަްއ ގެންދިއުމުަގއި  ިމ ަތޙްޤީޤުގެއަިދ ޕޮިލސް ކޮމިޝަނަރާިއ  ގއެކްޓިންއެހެންވީމާ، 

ފެނިވަޑައިގަންނަާވ މިގޮތަްށ ޖަާހއިރު.  4ލާނަން އިއާދެވޭޯތ ދަްނނަވަގަޑިއަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދުގެ ބޭފުޅުން 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( . މޭޒުން ެއކަން ފުރިހަމަކޮށްދެްއވުން އެދެން އިާދރީޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް. ބޭފުޅުން 

ކޮރަޕްޝަްނ -މިއަދު ިމ ިހނގަނީ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ އެންޓި ން ވަނަ ަބއްދަލުވު 6ކޮމިޓީެގ  ތުއާދެ! މާލިްއޔަ

އްުމކުރަްއވާފަިއވާ ރިޕޯާޓ ގުޅިގެން، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުްނ ބައެްއ އާގަިއ  2019ީރ ުރވަފެބު 14 ންކޮމިޝަނު

ން މި މައްސަަލއަކީ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ަބަލީނ އަޅުގަނޑުމެ ވާތީވެ.މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅު

ެބހޭ މައްސަލަަތއް.  ުހރުމާއި މިކަންކަމާ ޖަމާވެފައިފަިއސާ ށް އެސް.އޯ.އެފަ ެވސްގައި މުޅި ރިޕޯޓުގެ ެތރެއިން ނމިތާ

ްށ އަބޮޑު ރިޕޯޓެއް. މިާހރު މީޑިއާ ގެ ަވރަށްސަފުހާ 700ތި ބޭފުޅުންގެ ރިޕޯޓަކީ  ،ދެން މި ބައްދަލުވުމަކީ

ޫބލުފުޅުކުރެއްީވ ކޮންެމހެން ިމއީ ިސއްރުުކރަންެޖޭހ ގަކޮމިޓީެގ މެންބަރުްނ  ،ރިލީޒްކޮށްފަިއ އޮްތ ރިޕޯަޓކަްށ ވާތީވެ



3 

 

ކަމުގަިއ ެއ ތަޙުޤީޤަްށ ހުރަްސއެޭޅ ބައްދަލުވުމެްއ ނޫން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ތަޙުޤީޤު މިާހުރ ހިނގަމުންާދ ކަން

ބޭފުޅުން ެއކަން ހައިަލއިޓްކޮށްފައި އެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންނެީވަމ ިތ  ޖެްއޔާާވލެއް އަތުވެއްސުކަހަަލ 

ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ  އްވީމަ ރަނގަޅުވާނެ.ިތ ބޭފުޅުން ޝެއަރކުރެ  އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ތަޙުޤީޤު އިާދރާއާ

ަވރަށް ބަިއވަުރ  އަޅުގަނޑުމެންޅޭ ަދއުރަީކ މަޖިީލހުން އަާދކުރަން މިއު ،މިކަާމ ގުޅިގެންކީ ނަމެންބަރުންގެ ކޮންަސރ

އޭ.ސީ.ސީއާއި އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ  .ުހރި މި ހުރިހާ އެޖެންސީތަކެއް ،ގާނޫނުތަކާއި

މިނިވަން މުއައްަސސާތައް ުހރިިއރުގަިއ ިމ އަދި ތަފާތު  އޮތޯރިޓީއާިއ އަދި ޭއގެދަށުން ހެދިފަިއ އޮތް އެފް.އައި.ޔޫއާ 

މަސައްކަުތްނ ިއއްޔެެގ  ގެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އޮތީ. ފުަރތަމަ ނގާފަިއ މިގެން މިކަން ހިޓަމް ފެއިލްވެ ސިސް

މޯލްޑިްވްސ  ،އިބްާރހީމް އި ހުިރ އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް ނިޔާޒު އޭުރގަ ؛އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް ،ކަމަކީ ފާހަގަވެގެންދިޔަ 

ބަދަލުުކރުާމ ވުމަށް ޓަަކއި އްލަރު ސޯޕްުކރެެއަކއުންޓަށް ޑޮއެސް.އޯ.އެފް  ން ރުފިޔާއަމިލި 77ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން 

ދެްނ  ،އެއަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި ،އިްބރާހީމް ބަދަލުެވގެން ފަުހގައި ދެން ނިޔާޒުގުޅިގެން އެކަން ހަިއލައިޓްވުމަށް

ސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަހަމ އިއްޔެގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބަލާިއރު ވެމުޅި މިކަންތައްތައް ފެށުނީ. ދެން 

ދެއްވާފައި ވަޑައިގަތީ. އަދި ދެްނ ދެން އަިއ އިސްތިޢުފާއެފް.އައި.ޔޫގެ ހެޑަކަށް ުހރި ބޭފުޅާ ވެްސ  ،ގެންދިޔައީފެނި

ދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، ަވރަށް ބައިވަރު މެންބަރުްނގެ ކޮންަސރންތައް އެބަުހރި. އިތުުރ މުން ވަކިވެގެންޤާބޭފުޅާ ވެސް މަ

ގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަްށ  ހެންވީމާ، މިކަންކަާމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނަށް އެބަހުރި. އެ ތިްއ ސުވާލުތަ

މަސައްކަތްޕުޅުގަިއ އިުތުރ  ރު ިތ ޭބފުޅުން ކުރައްވާފަިއ އޮތް އަިދ މިހާ  ،ުކރުމަށް ހުޅުާވލުމުގެ ކުރިންސުވާލު

 ގައި ލްޓޭޝަން ލެވަ ޒެންްޕރެއަދި  ނުންފުޅުާވ ކަމަށް ވަންޏާުކރައްވަން ބޭސާއްހިމެންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތެއް 

ިމ ކުެރއްވުމަށް ފަުހގައި އެއާ ގުޅިގެން ުކރައްވާ ސުވާލުތަކަށް ަޖވާބުދެއްވީމަ ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ސާއްހި

ން ައލްއުސްތާްޛ  ަފރާތުގޮތުގަިއ މި ަބއިެވރިވެވަޑައިގަންަނވަނީ ކޮމިޝަްނގެ ބައްދަލުވުމުގަިއ އަޅުގަނޑަްށ އެނގިފަިއވާ

ންެގ ނާ؛ ކޮމިޝަންކޮމިޝަްނގެ ނައިބު ރައީސް. ދެން، އަލްފާޟިލް ާއއިމިނަތު މި ،އީއެ މުޢައްވިޒު ރަޝީދު؛

؛ ދެން، އަްލއުސްތާޛް ޒިހުާނ ނަޞީރު  ަޝންގެ މެންބަރު.ކޮމިއެއީ، މީދު މުޙައްމަދު؛ މެންބަރު. އަލްފާޟިްލ ޔަޒް

ބޮަޑްށ  ސަރ. ަވރަށްއެސިެޓންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަްނ އޮފިލީ؛ ައލްފާޟިލް އިބްާރހީމް ޢަލީގަްލ އޮފިސަރ. 

 ދަލުވުމަްށ ވަޑައިގެންދެްއީވތީ.ޝުކުރިއްާޔ ހުިރހާ ބޭފުޅުން މި ަބއް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިުޒ ަރޝީދު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

 ޝުކުރު ހަަމ އްވީީތ އަޅުގަނޑު ހަމަ ިމ ބައްަދލުވުަމށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަޢުވަުތ ދެ. السالم عليكم`. 

ކޮމިޓީ މުޤަްއރިރުެގ ސަމާލުކަމަްށ ހަަމ ކަމެއް  ގެންދިއުުމގެ ުކރިން ހަަމ ދެތިންއަދާކުރަން. މި ބައްދަުލވުން ުކރިއަށް

ންތައްތަެކއް މިާހރުވެްސ މި މައްސަލަިއގެ އިުތރު ކަ ،ވެަފއި ބޮޑު މައްސަލަައކަށް ގެންނަން. މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް 
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މަޞްލަޙަުތ ހިމެނޭ ަފރާތެއް ކޮމިޓީގަިއ  ގެ އާއެްއކޮށް ފަަހރުގަިއ މި ަމއްސަލައިަމއެދޭ. ހައެބަ ތަޙުޤީޤުކުރަމުން

ލޫމާާތިއ މަްއސަލަ ތަޙުޤީުޤކުރުމުެގ މަރުަޙލާގަިއ ހިމެނޭ މަޢު  ކަމެއް. ހަމައެއާެއއްކޮށް، ކަށީގެންވާ ހިމެނުމަކީ ެވސް އެ

އެހެންވީމާ، ެއކަހަަލ ކަންތައްތަާކ  ؛ހުރުމަކީއަދި ޝަރްޢީ ަމރުޙަާލގައި ުކރިއަށްދާ ަބއެއް ކަންތައްތަްއ ވެސް 

ކުރުުމގައި ވެްސ އަދި ކޮމިޓީ މަސައްކަްތ ސުވާލު ނާއަޅުގަނުޑމެން ،ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި

 ކަމުގަިއ ބޮޑަްށ އެޭދ ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް  ންަތއްތަްއ ސަމާލުކަންދެްއުވމަކީގެންދިއުުމގަިއ ވެްސ އެކަކުރިއަށް

ފަރާތުްނ މުޅި މައްސަަލއިެގ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -ގެންދިއުމުގަިއ އެންޓި ވަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ުކރިއަށް ދަންނަ

 . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ތްއި އެަބއޮއެްއ ދައްކާލުމަްށ ޓަކަިއ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ަތއްާޔރުކޮށްފަިވއުއޯވަރ

މެްނ އަޅުގަނޑު ގޮތަށް ދެވޭުކރިއަށް ދެން މެންބަރުްނގެ ސުވާލުތަާކއިގެން ،ދައްކާލުމަށްފަހުފުރަތަމަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 އެހެްނވީމަ. ތީ.ޕްލޭން ތައްާޔރުކޮށްފައި އޮ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ރެޒެންޓޭޝަނާއިގެްނ ކުރިއަްށ ަވޑައިގަންނަވާ.ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ޕް  ވަރަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިުޒ ަރޝީދު ްނގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އެންޓި

 މޯލްޑިވްްސ މާކެޓިންގ އެންޑް...މި މައްސަލައަީކ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ލާަނން. އޭރުން...އި އަޅުގަނޑުމެން ަލއިޓްތައް ކުޑަކޮްށ ނިވަމަޑުކޮށްލައްވާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:އްވިުޒ ަރޝީދު ނައިުބ ރަީއސް މުޢަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

 ،ިޚލާފަށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އްން ދޫކޮށްފައި ހުރި، ޓޫރިޒަމް ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތައެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ

 ގެ ކޮރަޕްޝަން  ،ލިޭބ ގޮތަށްއަދި ަދުއލަތަށް ލިބެންެޖހޭ ފައިާދ ނު ،ގޮތަށް އަދި ވަިކ ބަޔަކަްށ ނާޖާއިުޒ މަންފާ ލިބޭ 

ކޮރަޕްަޝްނ -ުކރެވިގެްނ އެންޓިގެންގޮސްަފއިާވ މައްސަަލއެއް ކަމަްށ ތުހުމަތުގިގެްނ ުކރިއަށްޢަމަލުތަކެއް ހިން

 މައްަސލައިެގ ބޮޑު މައްަސލައަކީ.ކޮމިޝަނުން އަމިއްަލއަށް އިސްަނގައިގެްނ ބަލަން ފެިށ މައްސަލައެްއ މި 

 ،ގެންދިަޔއިރު ފުރަތަމަ ުކރިއަށްޙުޤީޤު ނީ މި މައްސަލައިަގއި ތަފޯކަސްކޮށްފައި އޮންނާ މައްސަލައިަގއި އަޅުގަނޑުމެން

ހިސާަބކުްނ  ަވކި ގެމާއްދާތަކަށް. ނަމަވެސް، ތަޙުޤީޤުމަނާުކރުމުގެ ގާނޫނުގެ މަިއގަނޑު  ކޮރަޕްޝަން ުހއްޓުވަން

ކަމަށް.  ޅުންުހރިވެސް މި ަމއްސަލަިއގައި ގު ކާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތުގެ ދެ ާމއްދާއަ
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 .ވާނީ ގޮތެއްަގއި ިމ ެދ ގާނޫނަްށ އަޅުގަނޑުމެން މި މައްަސލައިަގިއ ތުހުމަުތ ފޯކަސްކޮށްފައި އެހެންވީމާ، މަިއގަނޑު

ކޮމިޝަނުްނ  ،ޅުގަނޑު ކުރިންވެްސ ފާހަގަުކރިހެންގޮތަށް ަބލާިއރު މި މަްއސަލައަީކ އަ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްދިޔަ 

އަހަުރ ތެޭރގަިއ ބަލަްނ ފެިށ މައްަސލައެއް. ދެން، ިމ  ވަނަ 2015ޮއކްޓޯބަުރ މަުހ  މިއްލައަްށ އިސްަނގައިގެން އަ

ގުޅުންހުިރ ވަރަްށ ގިނަ އިދާރާތަކުްނ މަޢުލޫމާތާިއ  ގެންދިއުމަްށ ޓަކަިއ ދަުއލަތުެގ ކަމާ މައްސަަލ ކުިރއަށް

ރިޒަމާއި، އަިދ އަމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓު ،އޮފީާހއި ގެިރއްޔާހޫއީސުލްޖުމް ވާނެ. އޭގެެތރޭގައި ރަލިޔެކިޔުންތައް ހޯަދއިފައި

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ. އަިދ ރިކަްލޗަރ، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ؛ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިޝަރީޒް އެންްޑ އެގް 

ޓީން، މޯލްިޑވްްސ ންްޑ ެރވެނިުއ އޮޯތރިއިންލެ ،އެމް.އެމް.އޭިއންނާއި ؛ުހރިހާ ގަިއ ހިނގާ ގެ ާމީލ ބޭންކުދިވެހިރާއްޖޭ 

މިއްލަ ަބއެއް ފަރާތްަތކުންނާއި، އަދިވެސް އަ އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އޮފީުހންނާއި، ، އަދިޕޮލިސް ސަރިވސް

 ؛އަމިއްަލ ކުންފުނިތަކުްނ ވެްސ ަވރަށް ގިަނ މަޢުލޫމާތުތަކެްއ ހޯދުނު. މި މަްއސަލަާއ ގުޅިގެްނ ެއކިއެިކ އިާދރާތަކުން

ކަްނ ހިނގާފަިއ އޮްތ ގޮަތްށ  އި އިގަމި މައްަސލަނެ. ވާ ުތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދިފައިއިދާރާައކުން މަޢުލޫމާ 73

ގޮތެްއގަިއ ޫޓރިޒަމް ބޭނުންތަަކްށ  އާއްމު ، ރާއްޭޖގަިއ ހެދިފަިއހުިރ ގާނޫނާިއ ގަވާއިދުތަކަްށ ބަާލއިރު، ބަލާއިރު

ނީ. ޗާޓުން ފެނިވަޑައިގަންަނވަފްލޯ  ރަށްތައް ދޫުކރުމުގައި ޢަަމލުކުރަްނ އޮންނަ އުޫސލު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު

 ކަމަށް ވަންޏާ  ރިޒަްމ ބޭނުމަކަށް ކަނޑައަޅާއަަފރާތުން ަވކި ރަށެއް ނޫީނ ވަިކ ތަނެއް ޓު ގެރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަޓު

ރަެށްއ އެ  ،އޮފީހަށް ިލޔެ ގެިރއްޔާހޫރައީުސލްޖުމް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ ންފުރަތަމަ މި ގާނޫނު

ގެ އޮފީހަށް ލިޔުުމްނ ރިއްޔާ ހޫ ޖެހެނީ. އެެހންވީމާ، ރައީސުލްޖުމް މި ބޭނުމަކަށް ބަދަލުުކރަން ގެރިޒަމްއަޓު

ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރުމަްށ ޓަކަިއ ބަަދލުކުރުަމްށ ިރޒަމް އަފަރާތުްނ ެއ ރަެށއް ޓު ރިއްާޔގެ އޮފީހުެގ ހޫ ރައީސުލްޖުމް

ަބ ްށ ެވސް އެ ސިޓީ އެޒަްމ މިނިސްޓްރީއައަރިއަންގަނީ. އަްނާގއިުރ ޓުސިީޓއަކުްނ މި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްީރއަށް 

ރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެންގީމަ ދެން ިމ އަފޮނުވޭ. އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ެއގޮތަށް ބަދަލުުކުރމަށްފަހު ޓު

ޒަްމ ައރިޓު ،ހުރި ގޮތުން ބަލާިއރު ގެންދަނީ. ދެން މި މައްސަލަިއގައި ޢަމަލުކުރެވިފައިޕްރޮސެސް ކުިރއަށް

އެ ރަށްަތްއ  އެ ޕްޮރސެސްގެ ތެރޭަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާެއކީގައި އަދި އެކު މިނިސްޓްރީއަށް އެ ުހއްދަ ލިބުމާ

ހުރިކަްނ ފާހަގަކުެރވުނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މައްަސަލ  ހަވާލުކޮްށގެން އަމިްއލަ ފަރާތްަތކަށް ދޫކޮށްފައި

ކަމުަގިއ ްނ ކަނޑައެޅިފަިއ އޮތްން މިހެގެންދަ ިއ ަގވާއިދުތަކުެގ ިމ ްޕރޮސެސްގާނޫނުތަކާ ،ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަުކރެވުނީ

މުޅި ޕްރޮސެސް ގޮއްސަ އޮތީކީ މިހެންނެްއ ނޫން. މީގައި އެކި ަމރުޙަލާތަުކގައި ގާނޫުނގައި ބުނާ ެއިކ ވީނަމަވެސް 

 ަގއި،ންޓޭޝަންުހރި ޕްރެޒެ ިރއަށްފާހަގަުކރެވުނީ. ކުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިކަން  ޚިލާފަށް ގޮއްސަ ކަންތައްތަކާ

ގޮތެއްގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސ  މައިގަނޑުއެބައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮްށލާނަން.  އިތަުކގައިުހރި ބަކުރިއަށް

އެްގރީމެންޓެއްެގ ދަށުން. ެއއީ، މިނިސްްޓީރ  ރީ ހި ދޫކޮށްަފއި މި ރަށްތައް ރިކޮްށ އަމިއްަލ ަފރާތްތަކަްށ ދޫކުިރ މެދުވެ

އޭގެަފހުގަިއ  ެއ ރަށްތަކެްއ ހަާވލުުކރުމަށް. ދަީނ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާމުން ުފރަތަމަ ެއގްރީމެންްޓ ިމ ހަރިޒައަ އޮފް ޓު
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އެްގރީމެންޓެއްގަިއ  ޕަރޗޭސިންގދޭެތޭރގައި ޭސލްސް އެންޑް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއާއި އެ ރަށް ކުއްޔަްށ ހިފާ ަފރާތާ

ރައިްޓ ނުވަަތ ރަްށ ލީްސ ހޯލްޑް  ރް.ސީއަށް ލިބިފައިވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާ ލީޑް އޮފް އެސައިންމެންޓުން  ،ސޮއިކޮށްފައި

ރިޒަމް ގާނޫުނެގ އަ ހުިރ ގޮތަށް ބަާލއިރު ޓު ޢަމަލުކޮށްފައިުކރަނީ. ދެން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް މި ބަދަލު

ވަަނ މާއްާދގަިއ ިމ  12ަނ މާއްދާާއިއ ވަ 11ެބޭހ ގާނޫނުގެ  ވަަނ މާއްާދ އަިދ ފަޅުރަށްރަށާ  5 ،ވަނަ ާމއްދާއާއި 4

މީގެެތރޭގަިއ ހިެމނިފައި އޮތް ކަމަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވުނީ.  އްސޫލުތަާކ ގުޅުންހުިރ ކަންތައްތަކެ އުބުނާ 

ހަމަެއއާއެުކ، ޮގއްސައެްއ ނެތް. ެއއްގޮތަށް ހުރިާހ ކަމެްއ  އެކަމަކު ުކރިން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރިހެްނ މި އުސޫލުތަކާ 

ރިޒަމުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ރަށެްއ އަ ކުރުމަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓުގޮތުަގއި ތަަރއްޤީ ގެރަެށއް މްގެރިޒައަޓު

ީނ ރަެށްއ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއަށް ރަެށްއ ނުވަތަ ފަޅެްއ އެހެްނ ފަރާަތކަށް ުކއްޔަްށ ދޫކުރާ ން ނުވަތަ ފަޅެްއ ދޫކުރުމު

ުހިރ  ޢަމަލުކޮށްފައި  ގޮތަށް ކަމަށް ޮކްސޓެއް ދައްކަންޖެހޭ އެކުއިޒިޝަން ޅެއް ކުްއޔަށް ހިާފ ފަރާތުން ނުވަތަ ފަ

 ގެތެެރއިން ފާަހގަކުެރުވނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވގެންދިޔަ. ެއކަމަކު  އުސޫލުތަކުން 

އޮފަރ ލެަޓރ  ފަހު ޓަރއެްއ ވަިކ ފަރާތަކަްށ ދިނުމަށްފަަހުރ އޮފަރ ލެ  ބަެއއް ؛ކަމެއް. ެއއީ އޮފަރ ލެަޓރ ދެ

 ފަހަުރ ޢަމަުލކޮށްފަިއ ހުރި   ަފރާތްތަކަށް. ހަަމއެހެންެމ، އޮފަރ ލެޓަރ ބަެއއް ށްފަިއ އެބަުހިރ އެހެން ޓްރާންސްކޮ

ބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެސް ަބއެއް މުޢާމަލާތްތަކެްއ ހިންގާަފއި އެަބހުރި. ދެންަހަމ  ގޮތުން ކޮންޓްރެކްަޓރއާ 

 ވެްސ ންކަން ދޫކޮށްފަިއ ުހރި.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީއެމްސް ލެޓަރއެްއ ވެެއކްސެޕްޓެންސް ގެފަހުގަިއ އޮަފރ ލެޓަރއަށް އޭ

މިނިސްޓްރީްނ ވެްސ  ،ރަށްަތއް ޫދކުރުމުެގ ްޕރޮސެސްެގ ތެެރއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ފާހަގަކުެރވޭ.

 ރިޒަމާ އަ ެގ ޓުދިވެިހރާއްޖޭ ،އައި އުސޫލުތަކަްށ ބަާލއިރު  ޢަމަުލކުރަމުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރްސީން ވެްސ މީގެުކރިންއަދި 

 ތްތަކަށް ވިއްާކލުމުގެ އުސޫުލ އެބަޮއވޭއިން ލިބިފައިާވ ޙައްޤުތަްއ އެހެްނ ފަރާވަަނ މާއްދާ 12ބެހޭ ގާނޫނުެގ 

 ިމ ތްމާއްދާއެްއ އެަބއޮ 3ހަމައެއާއެްއކޮށް ުޓއަރިޒަްމ ރިސޯޓުތަުކެގ ޙައްުޤތައް ބަދަުލކުރުމުެގ ގަވާއިދުެގ . ކަނޑައަޅާފަ

 ކުަގއި މި ގާނޫނުތަކާއި އަިދ މި ަގވާއިދުތަ ،. އެކަމަކު ިމ ޕްރޮސީޖަރކަނޑައަޅާފަތަްއ ގޮތް ޕްރޮސީޖަރ ގެންދަންޖެހޭ

 މައިގަނޑު ގޮެތއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުވެފައި ހުރިކަްނ ފާހަގަުކރެުވނު. އެގޮތުން ވެސް ިޚލާ ހުރި ުއސޫލުތަކާ

ވަަނ  5 މި ގާނޫނު، ޓުައރިޒަމް ގާނޫުނގެ ުހރީ  ޫދކޮްށފައިދޫކުާރ ރަށްަތއް  ޓުައރިޒަމް ބޭނުމަށް  ،ފާހަގަކުެރވުނީ

ވަަނ  5ކޮށްފައިާވއިރު، ުޓއަރިޒަމް ގާނޫނުގެ ބަޔާން ކަމަށް  އެްގރިމަންޓެއް ހަދައިގެން  ހެޑްލީސް މާއްދާގެ ދަށުން

 ކުާރ ރަށްތަކާިއ ބިންތަްއ އެ ުއސޫލުން އިސްތިސްނާވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި ަސރުކާރުްނ އިންވެސްޓު 

އިވަީނ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދޫކޮށްފަ އަށްން އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީވޭ. އެކަމަކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމުއޮއެބަ

ސަރުާކރުން ބައިެވރިވެގެްނ ުކރާ ގޮތަށް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. އަދި ސަރުކާރުން އިންވެސްޓު

ވަަނ  5މެންނަށް ާފހަގަކުެރވުނީ. ެއހެންވީމާ، ުޓއަރިޒަްމ ގާނޫނުެގ ގަނޑުއަޅުވެސް ކުާރ ގޮތަށް ނޫންކަްނ އިންވެސްޓު

ނީ. އެހެްނވީމާ، ިމ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާަހގަކުެރވުށް ނުފެޭތ ަކމަށްއަްސުލ މިއަ ލަތު މާއްދާގައި ބުާނ ިއސްތިސްނާ ހާ
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ލާަގއި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ޙަ ަމރުަމލުކޮށްފައި ހުިރ ގޮތަްށ ބަލާއިުރ ފުރަތަމަޢަާލގައި ޙަރަށްތައް ދޫުކރުމުގެ ަމރު

ގެންދަން ނޫނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ން ޕްރޮސެސް ކުިރއަށްގުޅިގެ ސަރުކާުރގެ ބޭނުމަކަށް، ސަރުާކރާ ،ފާހަގަކުެރވެނީ

ޮޔްޓ  ،. ދެން ހަމައެއާއެްއކޮށް ޓުައރިޒަމް ރިސޯޓްތީއޮގޮތަށް ނޫންކަން ފާަހގަވެފައި ިމ  ގެންދާމެދުވެރިވެގެން ކުރިއަށް 

. މަލުުކރަމުންދިޔަޢަ  ޭއރު ކުރުމާ ެބޭހ ގަާވއިދެްއ ވެސް އެހެްނ ބޭނުންތަކަްށ ފަޅު ދޫ ގުޭޅ  ހެދުން ފަަދ ފަތުރުެވރިކަމާ 

ތަކަްށ ޓުގޮސްފަިއ ުހރީކީ. ދެން މައިގަނޑު ފެކްއެއްގޮަތކަށް ނޫން ކުރިއަށްވެްސ  ާމއްދާތަކާ އެކަމަކު މި ަގވާއިދުގެ

ތަނެްއ  57 ،ގުޅިގެްނ ހެދިފަިއ އޮްތއިރު މި ރަށްތަާކއި ފަޅުތަކާ  އެްގރިމެންޓެއް  49ުމ ގޮެތއްގަިއ އްއާ ،ބަލާއިރު

ފަަހުރ  ެތރޭގަިއ ބައެއް  ގެ ރަށު 42ރަށް. މި  42ފަަޅކާއި  15ުހރި. މީގެތެޭރގަިއ މި ހިމެނެނީ ދީފަިއ އެބަ ށްޔަށްކު

ެގ ުހރި. މި ޕްޮރސެސް ފައި ވެްސ އެބަގުޅުން ހުންނަ ކައިީރގައި ހުންނަ ފަޅުތައް ވެސް ހިމެނި ެއ ރަށާ  ،ހުރިއެބަ

ގެ ނިަޔލަށް. 2015 އޮކްޓޯަބރު 1އިން ފެިށގެން  2014މޭ  21ންނަނީ އޮ ތެރޭގައި އޮަފރ ލެަޓރތައް ދޫކޮށްފައި މި

 7ނުާވ އެްގރިމެންޓް ހެދިފައި ،ތަނެއް 7މަާލތްކޮށްފައިާވ ޢާއޭގެއިތުރުްނ އޮަފރ ލެަޓރ ދޫކޮށްފައި، ަފއިސާެގ މު

ގަނޑުމެްނ ގެ ގޮުތގައި ެދއްކި ކަމަށް އަޅުޝަން ކޮސްޓުވޭ. އިުކއިޒިކުރެވިަފއިޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ތަނެއް ވެސް އަ

ގުޅޭގޮތުން. މީގެތެެރއިްނ  ތަނާ 57 ތްދޫކޮށްފައި އޮ ،މިިލއަން ޔޫ.އެސް ޑޮަލރު 77.455 ،މި ބުނާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ

މައިގަނޑު ގޮެތއްގަިއ މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު.  12.5 ވަނީއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައި 

 ލައިިފްއޔާ އިޙުޤީުޤ ރިޕޯުޓ ބަލަ . ތަރު މީޑިާއއަށް ެވސް ހިއްާސކުރެވިފަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު މިހާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަ

މުގަިއ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ަވރަށް ތަްފޞީލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ އެ ރަްށ އުފެދު ކޮންމެ ރަށަކާ  ،ފާހަގަކުެރވޭނެ

މި މައްސަަލ އުފެދުނުއިުރ އެ ރަށް އޮީތ ފުރަތަމަ އޭގެފަހުަގއި  ،އެ ރަށުެގ ބޮޑުމިނާއި ،އްދާއިހަ އޮތް ސަރަ

އޮތީ. ެއހެންވީމާ، މުިޅ  ގެްނގޮއްސަ ކިހިެނއްތޯ  ،ލުމުެގ ދަުށގައިތޯކޮންދިމާއެއްަގއި ކޮންބަެއއްެގ ބެ ،ކޮންދިމާލެއްގައިތޯ

އެީކ ގޮތާ ޔަަމ އޮްތ ާހލަތުން ދެން ަފހުން ެއ ރަްށ ބަދަލުެވގެންދިރަށް ފުރަތަ އޮންނާނީ އެ ޕްރޮސެސް ގެްނގޮއްސަ 

 ދިގު ރިޕޯޓަކަށް ވާތީ. ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮްށ ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެަބއިތަކަށް ައޅުގަނޑު ދާކަށް ނެތިން ވަރަށް

ްށ ކަމަ ގޮތް މަލުކޮށްފަިއވާޢަމުގަިއ ރުކުުރ ރައްދު އޮްތ ގޮތަްށ ބަލާއި ޮގއްސަުކރިއަށް ްޕރޮސެސް ން ކޮސްޓްއިކުއިޒިޝަ

ހުރި. ދެްނ ވާހަކަދައްކާަފއި އެބަ ޫސލުތަކަށް ރިފަރކޮށްފައި ަޙލާގަިއ ބައެްއ ަފރާތްތަކުން އުބުނާ އުސޫުލ ތަޙުޤީުޤ މަރު

ކުްނ ލިޔެ، ބެލުމުަގއި އެއްވެްސ ތަނަބުާނހެން އެއްވެްސ އުސޫލަީކ ައޅުގަނޑުމެން ބެލި  ބުނާިއރު،ބައެއް އުސޫލޭ 

ވަިކ  ން ކޮސްްޓ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަޝާއިޢުކުެރވިފަިއ އޮްތ އުޫސލެްއ ނޫން. ިއކުއިޒި ،ކޮށްީނ ގެޒެޓުސްކޮށް ނޫފާ

ހަމަހަަމ އުޫސލަކުްނ ެވސް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ކޮސްޓް ޝަންއިުކއިޒި ،އުސޫލެއްެގ ދަށުން ކަމަށް ބުިނ ނަމަވެސް

ުކާރ ބައެްއ އުޫސލުތައް، ެއ އުޫސލުތަުކެގ ރރިފަރަށް ްއ ފަހަ  ބައެއީ . އެ  އަޅުގަނޑުމެން ފާަހގަކުެރވުނީނޫންކަން

ދިމާނުވާކަން ވެސް ފާހަގަުކރެވުނު. ެއހެންވީމާ، ދެން އިކުއިޒިޝަްނ  ކާބުނާ އަދަދުތަ ކިުއލޭޝަން ހެދީމާދަށުން ކަލް

 . މިާހރުެވސް ށް ކަންނޭނގެއަޅުގަނޑުމެން ޓޭބަލެްއ ތަންކޮޅެއް ކުޑަކޮ ،ކޮސްޓް ނަގާަފއި ހުިރ ގޮތަްށ ަބލާއިރު
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ެތއްަގއި ކޮންމެ ރަށަކަށް ިއކުއިޒިޝަން ކޮސްްޓ ދައްކާފަިއ ންނާެނ މައިގަނޑު ގޮއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރިޕޯޓުަގއި އޮ

 ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، މިއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭ ގޮތަށްއެ ،ކަމާއި ހުރީ ކިާހވަރަކަށް

ޕީ.އާރު.ސީގެ އެމް.އެމް.ބަލް ިއކުއިިޒޝަން ކޮސްޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް. ތަނުގެ ޓޭ 57ހާ ތަނެއް، ދޫކޮށްފައި ހުރީ ުހރި

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މެންޑޭޓުެގ ތެޭރަގިއ  ،މެންޑޭޓަށް ބަލާިއުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޙުޤީޤަްށ ފާހަަގކުރެވެނީ

އެޕްީރްލ  8ނެތް. ނަމަެވސް  ހިމެނިފައެއްށް ދޫކުރުްނ ްއޔަކުޅުތައް ޓުއަރިޒަމް ރިސޯުޓ ތަަރއްޤީކުރުމަށް ރަށްތަކާިއ ފަ

ގޮތަްށ ެއ  ކުެރވޭ ން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީމަސައްކަތް ންޑާއި ަވރޓިަކލް ޓުައރިޒަމްިއލެހައުްސ އަގައި ގެސްޓ2014ް

ގަިއ ުޓއަރިޒަމް ރިސޯޓުެގ ގޮތުމެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށްފަިއ އޮތްކަން ވެސް ފާަހަގކުރެވުނު. ނަމަވެސް  ކުންފުނީގެ

އެފަދަ ބަދަެލއް ގެނައުމަށް ަސރުކާުރެގ  ،އިރުނުވާމެންޑޭޓް ބަދަުލޮކށްފައި ގެ ކުންފުނީށްދޫުކރުމަށް ކުރުމަްށ ރަތަރައްޤީ

އެއްވެސް އިދާރާއަކުްނ ނޫނީ އެްއވެސް މަރުަޙލާއެްއގަިއ ވެސް ނިންމާފައި އޮްތ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ 

ޤީަޤްށ ތެރޭަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޙު ޕްރޮސެްސގެ  އެއްކޮްށ މިދެްނ ހަމަެއއާތަޙުޤީޤަކަށް ފާަހގަކުެރވިފައެްއ ނެތް. 

ުހރިާހ ރަެށްއެގ ހަާވލާދީ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނަކާ  ،ކަމެއް އެއީ ހަގަކުެރވުނު އެންމެ ބޮުޑ އެއް ފާ

ހުިރ. އެބައެޭޓޗްވެފައި ޝަެނއް ބޯޑު ރިޒޮލިއު އެއްކޮށް ިއރު ެއގްރިމަންޓްތަކާ ވެސް އެްގރިމަންޓްތަކުގަިއ ސޮއިުކރެވުނު

ުނވޭ. މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ިތ  ެބލުމުގައި ަޞްއޙަ ރިޒޮލިއުޝަނަކަށްނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބެލިމި ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަ

ގެ ޯބުޑ މު ގޮތެއްަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއްއާ ،ބ2014/05ީބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނުަގއި  ނީ،ފެނިވަޑައިގަންނަވަ

ޖަހާފައެްއ ނުުހރޭ. ހަމަެއކަނި ިމ އެއް އެގޮތަށް އަންނަނީ. އޭ.ބީ.ސީ.ޑީ 05678ނީ އަންނަ ލިއުޝަންަގއިރިޒޮ

 ން . ެއހެންވީމާ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީނީރިޒޮލިއުޝަނުަގއި ބީ ަޖހާފައި ހުރިކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވު

 ިމ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަްނގެ ަޞއްޙަަކމާ  ،ސްމަވެނައޮްތ  އިފިބޯުޑ ރިޒޮލިުއޝަން ހިމަނަ ންތަކުގައި އެއްބަްސވު ސޮއިކުރި 

. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބޯޑު މެންބަރުން ތަހުޤީޤަށް ގެނެސް ސުވާުލކުރީމާ އެފަދަ ނިންމުެމްއ އުފެދޭމެދު ސުވާލު 

 ސޮއިކޮށް، އެފަދަ ރިޒޮލިއުޝަެނއްގައި  އެހެންވީމާ،ހުިރ. ކަމަްށ ބޯޑުން ާފހަގަކޮށްފަިއ އެބަ  ނުވާބޯޑުން ނިންމާފައި

 ކުރޭ. ދެން ޯބޑު އިންާކރު އެބަ  ސޮއި ކަމަްށ އެބޭުފޅުންގެކު ުހރި. އެކަމަ ންގެ ސޮިއ ވެްސ އެބަބޯޑު މެންބަރު

ޒޮލިއުޝަންެގ ިމ ބޯޑު ރި ނަަމވެސްކޮށްފައި ުހރި ސޮއި  ގައިއެގްރިމަންޓް  ގެރަށްރަށު  ؛ކޮޕީ ގެ ރިޒޮލިއުޝަން

ްސ ށް ފެނިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މޯލްޑިވްކަންނައަޅުގަނުޑމެ މިހާތަނަކަށްއޮރިޖިނަލެއް އެއްވެސް ދިމާަލކުން 

ކުރިން. ނަމަވެްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުެވރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ފޮރެންސިްކ ތަހުީލލުކުރަްނ ވެސް މަަސއްކަތް

 ަގއި ތަކެްއގެ ގޮތު ކަންތައްޞަދެން ޚާއް އޮރިޖިނަލް ނުލިބުމުެގ ސަބަބުން އެ ތަުހލީލެއް ުކރިއަށް ގެންދެވިފައެއްނުވޭ.

 57 ފާހަަގކުރި ިމ ގޮތެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން  ލަހުރި. ޖުމުރަްށރަށް އެބައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިފައި ހުިރ 

 ޚާއްޞަކޮްށ ބަެއއް  ،ެވސްނަމަ ގާަފއި ުހރިހިން ގިނަ ކަންތައްަތކެއްިޚލާފު  ރަށުގައި ވެސް ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ

ން އަންަގއިެގްނ .ސީެއއީ އީ.ވައިފިނޮޅު . މިސާލަކަށް މަތިވެރިުހރިބަ ވެސް އެރަށްތައް ރެވޭކަންތައްތައް ފާހަކު  ކަހަކލަ
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 ކައުންިސލުން. ދ. ޔޫތުއެންޑް މިކް އިކޮނޮއެއީ ދޫކޮށްފައިވާ ރަެށއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާަހގަކުެރވުނު. 

 ޒަމް މިނިސްޓަރާ ރުގެ ުޓއަރި އަދަދެއް އޭ އެއްަވރުގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮްސޓާ ގެ ރަށު ،ކަމަށް ވަްނޏާ އަށް ބަލާ ގައުމާ

 އަިއލެންޑުގެ ގޮތުގައި  ޕިކްނިކު ށް؛ ވޯވަ ތްކަން ާފހަަގކުރެވުނު. ބ.އިާސ ގޮސްަފއި އޮކައުންޓަކަްށ ފަހުރި އެގުޅުން

. ފާހަގަުކރެވުނު ުކރުމަށް ދޫކޮށްފައިާވކަން އިތުރު ަފއިސާ ނުނަގާ ުޓއަރިޒަމް ިރސޯޓު ތަރައްޤީ ،ދޫކޮށްފައިވާ ރަެށއް

 ދަްއކާފަިއވާ  ކޮސްޓް  ރަށްތަކަްށ އިކުއިޒިޝަން ށްަފއިާވ ފަޅުދޫކޮ އަށް ހުާރ އަިދ ެލގޫްނ މޯލްޑިވްސްޑުކާށި، ބޮދޫހިނބަޅި

ެޗެކްއ   ބުނެއިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ދެއްިކ ކަމަށް ގެންނަކަށް ފާހަގަެއއް ނުކުެރވޭ. ހީންފަރު ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެ

ދެއްިކ  ށްފަިއވާ ފަޅަްށ ފައިސާ ސީހައުސްއަްށ ދޫކޮ ގަުކރެުވނު.ްނ ވެސް ާފހަނުވާކަޔަސް ެއ ޗެްކ ޖަމާވެފައިއްކިދެ

އެީއ  ،ފާހަގަކުެރވެނީ. އަދި ހަމަ ފުށިދިއްގާ، ރަށްދިއްގާ ލާފައިވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށްއި ކަމަށް ހަދާފައި އޮޅުވަ

ފާަހގަކުެރވުނު. ިރކަން ވެސް ކޮށްފައި ހުފަރާަތކަށް ކުއްޔަށް ދޫ އެއް ރަށެްއ އަސްުލ ދެ ނަމެއްގެ ނަމުަގއި ތަފާތު ދެ

އެއީ ފަުތރުވެރިްނ ތަރައްީޤކުރުމަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިްނ މިނިސްްޓީރ  ،ފަރުދިގު ބ.

ަކްނ ން ޖަމާކުރި ފަިއސާއިންނުާވ ރަށެއް. އަިދ ފައިސާ ަދއްކާފައިވަނީ އެސް.އޯ.އެފުހަާވލުކޮށްފައި އޮފް ޓުއަރިޒަމާ

 ހުރި. ނ.ގުޅޭގޮތުން ވެްސ ފާހަގަުކރެޭވ ކަންތައްތަެކއް އެބަ  އާއޮޅިގިނރި ތ. އެގޮތަށް  ވޭ. ހަމަ އިަހގަކުެރވިފަވެސް ފާ

 ރަްށ ނުއަުގގައި އަދި ުއސޫލުތަކާ ގުޅިފައިާވ ކުޑަ އަިދ ނ.މެދުފަރާ ނިމާފުށިނ.ކަ ،ތޮށިގަނޑުހުަރއާއި ނ. ،ދުފަރާއިމެ

. ފާަހގަކުެރވުނުރަށްތަެކއްކަން  ހުރި ގާފަިއ ނަޒިަޝން ކޮސްޓް އްގައި އިކުއިށް ކުޑަ އަގެ ވަރަ ތީ.ޚިލާފަށް ދޫކޮށްފައި އޮ

 އަޅުގަނޑު  ،ްތ ގޮތަށް ަބލާިއރުމަލާތް ހިނގާފަިއ އޮޢާމި ފަިއސާގެ މު ،ދެން ކުރިްނ މުޤައްިރރު ެވސް ފާަހގަކުިރހެން

 ެދން އިޒިޝަން ކޮްސޓް ރެއިން އިކުރަށްތަކުގެ ތެ ކުރިން ފާަހގަކުިރހެން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މެދުވެރިކޮްށ ދޫކުރި 

ޖަހާފައި ހުރި އަދަދުތަކަްށ ރީ. އެްގރިމަންޓުގައި ހިމި އެގްރިމަންޓުަގއި ހުރި އަދަދުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރިފަރކޮށްަފއި

 77.455ކަނީ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުްނ މި ދައް  ބަލައިގެން އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުެގ ގޮތުަގއި ދައްކާަފއި ުހރި ފައިސާ

ިމ  ،ނަމަވެސްހަވާލުކުރި ޗެކެއް  އާެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ، އޮތް ގޮތަށް ބަލާިއރުފައިސާ ދައުުރވެފައި މިލިއަން. މި

 އެސް.އޯ.އެްފ ކިާޔ އަމިްއަލ ކުންފުންޏެއްެގ ތީ މި އޮ ިމލިއަްނ ރުފިާޔ ގޮއްސަ  59.455ފައިސާގެ ެތރެއިްނ 

މިލިއަްނ ޑޮލަުރ  12.5އިްނ ސްޓުެގ ތެރެިޒޝަން ކޮމި އިކުއި ،ންއޭގެެތރެއި ޑޮަލރު. ހަމަ ،އެކައުންޓަށް

މިލިއަން ޑޮަލުރ  5ތެެރއިން . މީގެތީއަށް އަޅުގަނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރިހެްނ ޖަމާވެފައި އޮއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 0.1 ންޓަށް. އަދިމް ކިޔާ އަމިއްަލ ފަރާތެްއގެ އެކައުާޢޞިهللا ިމލިއަން ޢަބްދު 0.4ޭއގެއިތުރުން  ،ކެޕިޓަލް މިލޭނިއަމް

ްށ މިލިއަްނ ވެްސ އެހެްނ ދިމަދިމާލަ  12.5އަށް ލިބުުނ . އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީވޭޫޔ ސްޓޯރަްށ ޖަމާކޮށްފައިން އެމް.މިލިއަ

.އޯ.އެފްެގ ިމލިއަްނ ޑޮލަުރ އެސް 5.3. އޭގެތެރެއިްނ ހުރިކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާަހގަކުެރވުނީ ކޮށްފައިމޫވް

ުހރި. ހަމައެހެންެމ މިލިއަްނ ޖަމާވެފަިއ އެބަ 64.805އަްށ ޖުމްަލ އެސް.އޯ.އެ ،ެއހެންވީމާ ؛އެކައުންޓަށް ގޮސްގެން

މިލިއަްނ މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަްލ މެނޭޖްމަންޓަށް ެވްސ  1.5ެތރެއިްނ  އަށް ލިބުނު ޑޮލަރުަތކުގެ.ޕީ.އާރު.ސީއެމް.އެމް
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އަޅުގަނުޑ ެއއީ ރަށުގެ ަފއިސާ،  9ަލ މުވާ ޖުކޮށްފައިއަށް ަޖމާގޮއްސަިއ ހުިރކަން ާފހަގަުކރެވުނު. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

ަރށެއްގެ ފައިސާ. ދެން ޗެކް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އަމިްއަލ  9މިިލއަން ރުފިޔާއަކީ އެއީ  12.5ކުރިން ފާަހގަކުިރ 

 ތަކަްށ ޖަމާކޮށްފައި ުހރިކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ. އެންެމ ފަރާތެްއގެ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓު

ން ނިންމާފަިއ ޮއްތ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މު އުސޫލަކުން އްވޭ. އާ އޮެވގެން ވެްސ ޖަމާކުރޭ  ޓެއްޒްމަންއެންޑޯ

ދެ އެންޑޯޒްމަންޓެއް ެޗކްތަކުގައި ބޭނުންވޭ އެހެން ަފރާތެއްގެ އެކައުންޓަކަްށ  ނިންމުންތަކަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ 

 އާ މް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީހަދާފައި ވެސް އެމުގައި ޗެްކ ތްަތކުެގ ނަދެން އަމިްއލަ ފަރާ ޖަމާކުރާ ކަމަށް ވަންާޏ ވެސް.

ފިނޮޅުެގ ޗެްކ ޮއީތ ރަށެއް. ެއއީ މާބިްނހުރާާއއި މަިތވެރި . އެީއ ޚާއްަޞކޮށް ދެ ވުނުފަިއ ހުރިކަްނ ފާަހގަކުރެ ހަވާލުކޮށް

އިގަނުޑ ރުމުގައި މަ ޓަށް ޖަމާކު ންތައް އަމިއްަލ އެކައުނޫންކަން ފާހަގަުކރެވުނު. ެޗކު ގައިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ނަމު

އެސް.އޯ.އެފްގެ މުވައްޒަފުންކަން ފާަހގަކުެރވުނު. އުޅެފައިވަނީ ށް ބަާލއިރު ލޫމާތުތަކަޢުތަކުން ހޯދި މަބޭންކު ގޮތެއްގައި

 ތިން  ،ކުރިއިރުޮކރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުގެ ތަޙުޤީޤަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަޙުޤީޤު-ދައުރުވެފައި އޮތް ގޮތް އެންޓި ފައިސާ

ތަޙުޤީޤުގައި ެބލިން ފައިާސ ަދއުރުވެފަިއވަނީ ކިހިެނއްތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖަީކ ޅުގަނޑުމެން ޓޭޖަކުން އަސް

އަޅުގަނޑު ކުރިްނ ދައްާކލި ޗާުޓަގިއ  ހުިރ ގޮތް. އެއީ  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ގޮއްސަ އަށްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

އޮންނަނީ.  ށް ގޮއްަސއި މިޑޮލަރު އެސް.އޯ.އެފަސް ޔޫ.އެލިއަން މި  64ލަ ަބއި. މީގެތެެރއިން ޖުމު ހުރިފާހަގަކޮށްފައި 

ބިނާކޮްށ ފައިސާ ލޯނުގެ ގޮތުގަިއ  ށްނޯޓަ މިސަރީ ޕްރޮއަށް ދޫކޮށްފައިާވ ދެން މީގެއިތުރުްނ ވެސް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

ސީެގ މް.ޕީ.އާރު.ކުރި އެމް.އެއުންޓަށް ޖަމާށް ދޫކޮށްފައި ހުރިކަން ފާަހގަކުެރވޭ. އަދި އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައެސް.އޯ.އެފަ

ގޮސްފައި ުހރިކަން ެވސް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިަފއި ުހިރ  ޑަރކުރަމުން، ލޯންއިފައިސާ އެކިެއކި ފަރާތްތަކަްށ ބަހަ

 ށް ލިބުުނ ފައިސާ ެއސް.އޯ.އެފަ ،ުހރި. ދެވަަނ ސްޓޭޖަްށ ބަާލ ކަމަްށ ވަްނޏާލޫމާތުތަކުން ފާހަަގކުރެވިަފިއ އެބަޢުމަ

ފަރާތަކަްށ ޓްރާންސްފަރކޮށްފައި ުހރިަކްނ  155ގޮތަްށ  ހިއްސާުކރި ގައިއާ ންވެސް މީޑިކުރި މެންއަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑު މިާތ ިމ  ވެފަިއ ހުރީ.ން ޓްރާންސްަފރއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވުނު. އެީއ ޗެކްތަކުންާނއި ޭބންކު

ުހިރ ަހަމ  ފައިާސ އެބަތުރުްނ ބައެއް އޭެގއިފަރ. ޓްާރންސް ހުިރ ތަކުްނ ޓްރޭްސވާންބޭންކުއަީކ  155ފާހަގަކޮށްާލ 

، ަނގުދުން ަފއިާސ ނަގާފަިއ ުހރުުމެގ އްްށ ކަމެކަ. ެއ ފައިާސ ދިަޔީއ ކޮްނ ދިމަދިމާލަނަގުދުން ވިތްޑްޯރކޮށްފަ

ފަރާތްތަުކެގ  155 ން ދިޔަނުވޭ. މީގެތެރެއިން އެސް.އޯ.އެފު ުކރެވިފަެއއްސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޓްރޭސް

ވޭ. އަދި ތިންވަަނ ރާތަކަްށ ފައިާސ ގޮސްފައި ހުރިކަްނ ެވސް ާފހަގަުކރެފަ 15މަތިން  ލިއަނަށްުވރެ މި 1ތެރެއިން 

ްނ ދެ ފަރާތެއް ާފހަގަުކރެވިފައިވޭ. ެއއީ  13ގޮތަކަށް ފާހަގަކުެރވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު ،ސްޓޭޖަކަށް ބަލާއިރު

ިމ  ނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވުނީ.ކަމަށް އަޅުގަަތއްތަކެއް  ޭއގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންޖިނާޢީ އެހެން ސަސްޕެކްޓްތަކެއް

ކިއުަޓރ ޖެނަރަްލ އޮފީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ިމ ގައި ޕްރޮސި 2017ޯއގަސްޓް  10 އިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނިންމަ

ނު. ވާުކރުމަށް ޓަކަިއ ފޮނުވުދަޢުބެލި ކޮރަްޕޝަނުގެ މައްސަލަތަުކގެ  ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަން -އެންޓިމައްސަލައިެގ 
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ދަޢުވާއެްއ  14ޢުވާެއއް ކުރުމަްށ ޓަކަިއ ފޮނުވުނު. އަިދ އޭެގއިތުރުްނ ފައިާސ ހޯދުމަްށ ޓަކަިއ ދަ 109ގަިއ މީގެތެރޭ

. ދަޢުވާުކރެވުުނ މައިގަނުޑ ކިުއޓަރ ޖެަނރަލް އޮފީހަށް ަވނީ އެ ތާރީުޚގައި ފޮނުވިފަކުރުމަށް ޓަކަިއ ވެސް ްޕރޮސި

ވަަނ މާއްދާެގ ދަުށްނ  12 ގެ ގާނޫނުގެކުރުމު އި މަނާން ހުއްޓުުވމާން ޮކރަޕްޝައަޅުގަނޑުމެ ،ކަށް ަބލާއިރުކަންތައްތަ

ގެ ދަށުން ަދއުލަތަށް ފައިާދެއްއ ވަަނ މާއްދާ 13 ،ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެްއ ހޯދައިިދނުމާއި ގެމުޤާމަ

ވަނަ މާއްދާެގ  513ޤޫބާތުގެ ޢުލްނޫނުޤާއްޭޖގެ އަިދ ދިވެހިރާ ،މަލުުކރުމާއިޢައޮތް ގޮތެއްަގއި، އެނޫން ގޮތަކަށް  ލިބެން

ކޮރަޕްޝަްނ ހުއްުޓވުމާއި މަނާުކރުމުެގ އަިދ  ،ގޮތުަގއި ބޭުނންކުރުމާއި ނުފޫޒު ނަހަމަ  ގެ ރަސްމީ ަހއިސިއްޔަތު ،ދަށުން

 ަފއިސާ އެ ުނވާތީ ދައުލަތަށް ލިެބންޖެހޭ ފައިސާ ދައުލަަތއް ލިބިފައި ،ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުން 24ގާނޫނުގެ 

 މަރުަޙާލގެ  ގެއެއްކޮށް ިމ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ހަމައެއާ .ހުންނާނީ  ދަޢުވާަތކެއް ، ކޮށްފައި ހުރިމަށް އެދިފައިހޯދައިދިނު

 ގެ ގޮުތގައި މައްަސލަތަކެއް  ކެްއގެއްަސލަތަުގޅިގެން ވަކި މަ ތެރޭގައި އޭ.ސީ.ސީއަށް ފާހަގަުކރެވުނު އެހެން ކަންތައްތަކާ

އަށް ލިބިފައިާވ ގުޅޭގޮތުން އެފް.އައި.ޔޫ .އޯ.އެފް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެސްެތރޭގަ . އޭގެގެންދެވުނުތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް

ގުޅޭ މައްަސލަެއއް އަޅުގަނޑުމެން ތަޙުޤީޤުކުރިން. މި މައްސަލައަީކ  ރިޕޯޓަކާ ޓްރާންސެކްޝަން ސްސަސަސްޕި

އްަސލައިގަިއ ، އެީއ މި މަދާ ތަޙުޤީެޤއްގެންން ވަިކން ކުރަމުންގުޅޭގޮތުން އޭ.ސީ.ސީ އަސްލު އެމް.އެމް.އޭގެ ދައުރާ 

އެމް.އެމް.އޭގެ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް. ހަމަެއއާއެއްކޮށް އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެަޑްށ 

ޓުގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ުކރިން ފާހަަގކުރިހެްނ ނޯ ޓަރމް ޕްރޮމިަސރީޑް އަށް ފިކްސްއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

ިމލިއަްނ ރުފިާޔ  127ޑޮލަުރ ގަތުމުެގ ނަމުގަިއ  ،ފައިާސގެ އިތުުރން ނު ތުގަިއ ލިބުއިކުއިޒިޝަން ކޮސްުޓގެ ގޮ

ޔާމީްނ هللا ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ޢަބްދު އޭރުގެ ،. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން. އޭެގއިތުުރން ދޫކޮށްފަތްއެބައޮ

ގޮުތގައި އޭ.ސީ.ސީްނ  ގެ އެއްއްސަލަ ގުޅޭ މައްަސލައެްއ ވެްސ ވަިކ މަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އެކައުންޓަްށ ޖަމާވި ަފއިސާއާ 

ރަށްތަކާިއ  .އާރު.ސީ މެދުވެރިކޮްށ ދޫުކރި. ހަމައެއާެއއްކޮްށ އެމް.އެމް.ޕީއީގެންދިޔަނިންާމ ކުިރއަށް ންކުރަތަޙުޤީޤު

ައހަރަްށ  50ޚިލާފަްށ  ން ނަސަންދުަރ ޕެލަްސ ހޮެޓްލ ގާނޫނާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ،ފަޅުތަކުގެ އިތުރުން

 އި ގޮތުަގއި ތަޙުޤީޤުކޮށް، މި މައްސަަލއިގެ ތަޙުޤީޤު ނިންމަ ގެ ވަިކ މައްސަަލއެއްސްވެ  މަްއސަލަކުއްޔަށްދީފައިވާ

ން ލިބެންޖެޭހ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ،ކިއުަޓރ ޖެނަަރލް އޮފީހަްށ މިހާުރވެސް ފޮނުވިފަިއަވނީ. ހަމައެހެންމެޕްރޮސި

ށް ުތހުމަތުކޮށް މީޑިއާތަުކގައި ދެެކވުުނ ފައިވާ ކަމަފައިސާ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ބައެްއ މެންބަރުންނަށް ިލބި

ގޮތުަގިއ  ގެ އަިދ އިތުުރ ަމއްސަލަެއއް ގެންދެވުނު.ގުޅިގެްނ ެވސް ވަިކ މައްަސލައެއްެގ ތަޙުޤީުޤ ުކރިއަށް ވާހަކަތަކާ 

ްނ ހެ ފާހަގަުކރި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މައްސަލައިގަިއ ހިމެނޭ ރަށްތަކާއި ަފޅުތައް ދޫކުރުމުގަިއ އަޅުގަނޑު ކުރިން 

ގެ ގޮތުގަިއ އަދި ޕޭއޯޑަރ ބޭންކަރސް  ،ތެރެއިން މުޢާމަލާތްކޮށްފައި ހުރި ގޮތަށް ަބލާއިރު ގެބޭންކު

ޭއރުެގ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  އި ތައް އެންޑޯޒްކުރުުމގަެއ ޗެކު  އަށް ލިބިފައި، އެހެންނަމަވެސް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 22ންޓަށް ބިނާކޮށް އެސް.އޯ.އެފްގެ އެކައުންޓަްށ ންޯޑޒްމައެ ގެޗެކު ުނވާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޮސއިކޮށްފައި ފޮ
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މިކަމުގަިއ މުިޅ ނީ. ެއހެންވީމާ، ޅުގަނޑުމެންނަށް މި ާފހަގަުކރެވެމިލިއަން އެމެރިާކ ޑޮލަުރ ޖަމާކޮށްފަިއވާކަްނ އަ

ިކ ތަޙުޤީެޤްއ ގޮތުން ވަ އެކަާމ ގުޅޭ ،މުަވއްޒަފުންގެ ަބއިވެިރވުން އޮްތ މިންވަރަީކ ކޮބައިތޯއޮްފ މޯލްޑިވްްސގެ  ބޭންކު

ކަމަަކްށ  އެންމެ ބޮުޑ އެއް މީގަިއ ހިމެޭނ . ދެްނ ހަމަެއއާއެްއކޮށް ހާރުވެްސ ކުިރއަށް އެބަ ގެންދަންމި

މި ފައިސާ ޖަމާވެފައި ުހިރ  ،ގޮތާއިހުރި މި ފައިސާ ދަުއރުެވފައި  ،ށް ފާހަގަކުރެވުނީމެންނައަޅުގަނޑު

 ،ކަމަށް ވެފައިޖަމާވެފަިއ ުހިރ ފައިސާތަެކއް  ތަކަށްޓު ންއެަކއު ގެ ރާތްތަކުއަމިއްަލ ފަ  ،އެކައުންޓުތަކަްށ ބަލާިއރު

، މައްަސލަ ވާފޮނުވާަފއި ކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްއެަފާރތްތަކި އެ ފައިސާ  ށް، އެއެކައުންޓަށް ޖަމާކޮ ގެ.އޯ.އެފްއެސް

ްސ ވެްސ ގަޫބލުކުެރވޭތީ. ނަމަވެ  ނޑުމެންނަށްކަން އަޅުގަޖެޭހ މައްަސލައެއް ކުރަންގޮތުގަިއ ތަޙުޤީޤު ގެވަކި މައްަސލައެއް 

ެގ ތެޭރގަިއ ނުހިެމޭނ ޞް ތިޞާޚްއޭ.ސީ.ސީގެ އި ،މެންޑޭޓަށް ބަާލއިރު އޮތް ގާނޫީނ ގޮތުްނ ލިބިފަިއ  އަށްއޭ.ސީ.ސީ

މަްށ ކުރުގުޅިގެްނ ތަޙުޤީޤު ވަރަްށ ގިަނ ކަންތައްތަެކއް ީމގެތެރެއަްށ އަންނާތީ، މޯލްިޑވްސް ޮޕލިްސ ސަރވިސްއާ 

ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރިން. ދެްނ  ެއއްކޮށް  އާ މޯލްޑިވްްސ ޮޕލިްސ ސަރވިސް ނިންމާފައި، ކުރިން 

މި ަމއްސަލައިަގއި ޝާިމލުާވ ބައެްއ ފަރާތްތަްއ ރާއްޖެިއްނ  ،އޭރުގަިއ މީަގއި ދިމާިވ މައިގަނުޑ އެްއ ެޗލެންޖަކީ

މީގެތެޭރަގިއ  ،ވުނީޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެކަަމކަށް އަ ވުން. ެދވަނަބޭރުގަިއ ތިބުމުގެ ސަބަބުްނ ހާޒިރުުނކުރެ

ކަންތައްަތކަީކ އޭ.ސީ.ސީގެ މެންޑޭޓުަގއި ހިމެޭނ  ކަންތައްަތްއ. މި ހުރި ގުޅުންހުިރ ފޯޖަީރ މަީނ ލޯންޑްރިންގާއ އެބަ

މާ، . ެއހެންވީއޮންނަނީކީ ކުރެޭވ ގޮތަކަްށ ނޫން މި އަށް ތަޙުީޤޤުވެފައި، އޭ.ސީ.ސީކަމަްށ  ކަންތައްތަކެއް ނޫން 

ތިންވަަނ  ؛ގެންދިއުމަްށ އޭ.ސީ.ސީގެ ސަރވިސް މެދުެވރިކޮްށ ތަޙުޤީޤު ުކރިއަށްއެކަންތައްތައް ޯމލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 

ކުރިން. އެީއ ގެންދަންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް އިްނވެސްޓިގޭޝަނެްއ ކުިރައށް ޓްކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖޮއިން

ާރއްޖޭގަިއ  ކުެއއީ ކަމަށް ވާތީ. އެކަމަ ގައި ދެން ގެންެދވޭނެ ހާލަތަކީހިމެނޭ ހާލަތުޑޭޓުގައި ނުމެންއޭ.ސީ.ސީގެ 

ެއހެން އެްއވެސް އިދާާރއަކަށް ޖޮއިންްޓ  އިގާނޫނީ ނިޒާމު އޮތް ގޮތުން އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް ފިޔަވަ

ތުެގ އަ. މިހާުރ ޖިނާޢީ އިޖުރާއޮތީ އި ޓަންކުެރވިފަބައް ނު ގާނޫ ނޫން  ގޮތަކަށް އިންވެސްޓިގޭޝަނެްއ އިނީޝިއެްޓ ނެގޭ

ކުރެވޭީނ ވެްސ މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލްސ ރިކުއެސްޓް  ޖޮއިންޓް އިްނވެސްޓިގޭަޝނަށް ،އްޔާތުްނ ވިގާނޫނު ބުނާ ގޮ

ތުގެ ގާނޫނުަގއި ޖޮއިންޓް އިންވެސްިޓގޭަޝްނ އަސަރވިސްއަށް އެކަނި. ދެން ހަމައެއާއެްއކޮށް ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ވެސް ވުޖޫުދގައި ނެތް. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ިމ ން ކަމަށް ބުނާ ގަާވއިުދ އަދިއިދެއްގެ ދަށުދެވޭީނ ގަވާ ގެންކުރިއަށް

ޖޮއިންޓް އިންވެސްިޓގޭޝަނަަކްށ  ،ނަމަވެސްކުރި މަސައްކަތްއަހަރުން ފެިށގެން އަޅުގަނޑުމެން  2017ބުނިހެން 

ހުިރ ގުޅުން . ހަމައެއާއެްއކޮށް މިއާނުގައިތަ މި ޮކށްލަންފާހަގަ މެންނޑުފަިހވެފައި ނެތްކަން އަޅުގަ އަދިވެސް މަގެއް

ެތރޭގަިއ ުނހިމެނޭ ބަެއްއ  ގެއަޅުގަނޑު ކުރިްނ ފާހަަގކުރިހެްނ ައޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓު ؛ބައެއް ކަންތައްތައް

ުރ ބަ ޓޯވަަނ އަަހރުެގ އޮކް 2017ކަންތައްތައް ޯމލްޑިވްސް ޮޕލިްސ ސަރވިސްއަްށ އަޅުގަނޑުމެންވާނެ ފޮނުވިފަިއ 

 ގެ އޮޅުވާަލއިގެން ބައެއް ރަށްރަުށގެ ފައިސާ ،ރާއި ީހލަތް ހަދައިގެންމަކަ  ،ކަމަކީ . އޭގެތެެރއިން އެއް ތެރޭަގއިމަހުގެ
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މައްސަލަ. ހަމަެއހެންމެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ބޯުޑ  ތުހުމަތުުކރެވޭ  މަށް މަލާތްތައް ހިްނގާފަިއ ހުިރ ކަޢާމު

ބަުރ ޤުކޮށްދިނުމަށް އޮކްޓޯގޮތުގަިއ ތަޙުޤީ ގެ އްިކ މަްއސަލައެަސލަ ވެސް ވަފައިާވ މައްކޮށްރިޒޮލިއުޝަްނ ފޯޖު

 ންގުނު އެ ނަށްކުރަްނ އަޅުގަނޑުމެންދެން އިްޞލާޙު .ގައި ވާނީ ޯމލްޑިވްސް ޮޕލިސް ަސރވިސްަގއި އެދިފ2017ަ

ރޭގަިއ މުގެ ތެ . ސިސްޓަވުނުފާަހގަކުރެ  ގުޅިގެްނ ވަރަްށ ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ތަޙުޤީޤަށް ިމއާ ،ކަންތައްތަކުގެ ެތރޭގައި

ލޫޕްޯހލްސްތަކާިއ އަދި ިސސްޓަމުގަިއ ހުިރ ގާނޫނުތަކާިއ ގަވާއިދުތަްއ ވެްސ ބޭނުންނުކޮށް،  ހުިރ ަވރަށް ގިނަ 

ގޮތެއްގަިއ ބަންޑާަރ ނައިުބގެ ލަފާެގ  މުއްއާ  ،ކޮށްަފއި ހުިރ ކަންތައްތަެކއް. އެގޮތުންގަވާއިދުތަކުެގ އިމުްނ ބޭރުްނ 

ށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓުައރިޒަމަްށ ސޫލެްއ ހެދުމަަގވާއިދެްއ ނުަވތަ އު މަލުުކރާނެޢަ ގައި ދޫކުރުމު ފަޅުތައްމަތީން 

ތެރޭގަިއ ޢަމަލުކުިރ  ޕްރޮސެސްމި  . އަޅުގަނޑުމެންތީ އެންގިފައި އޮއެންގުމެްއ ޖެނަރަލްކޮށް  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

 އާްއމު  ؛އުސޫލެއް ،ދެއްއިވާއެއްވެްސ ގަ  ޢަމަލުކުރާނެ ކުރުމުަގއިދޫފަޅުތަްއ އުޫސލުތަކުެގ ތެރޭަގއި  އި ތަކާދުއިގަވާ

 ގުޅޭގޮތުން  ޅުތަކާފަ ހުރީ. އި ަގވާއިދުތައްގާނޫނުތަކާޢަމަލުކުރާެނ  އި ުކރުމުގަރިޒަމަށް ރަށްތައް ދޫގަިއ ޓޫގޮތެއް

ހުިރ އި ޅިފަނޑައެކަ ،ފާހަގަކުރެވުނީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް. އެއްފަަހލަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކޮށްމިހާތަނަކަށް އެކަ

 ގޮތުގައި ުޓގެ ސްއިޒިޝަން ކޮިއކުނީ. ވަފަ މި ށްކޮދޫ  ފަޅުތަކެއްއި ރަށްތަކާގިނަ  ވަރަށް  ތަކާ ިޚލާފަށްއުސޫލު

ލަތަްށ އު ދަ ންދެންނަނީ. އޮިމ  އިވެފަމާޖަކައުންޓަށް ތްތަެކއްގެ އެ ފަރާގިނަ  ަވރަށް ާސ އަމިްއލަފައި އިވާނަގާފަ

އެހެްނވީމާ،  ؛ނުލިބި ހުރީމަ ލިބެންޖެހޭ ަފއިސާޮގތުގައި ޓުެގ ސްއިޒިޝަން ކޮިއކު ،ސާލިބެންޖެހޭ ވަރަްށ ގިނަ ފައި

ްއ ރާނެ ގޮތެ ރަށްތަކާ މެދު ޢަަމލުކުމި  ،ަދއްކާފައިވާތީ ގޮތުގައިޓުގެ ސްއިޒިޝަން ކޮިއކު، ފައިސާ އިވާދައްކާފަ

 ތެއްގަިއ ފާހަގަުކރި މައިގަނޑު ގޮ މިގޮތަށްަދއިގެން ުކރިއަށްެގންދިއުމަށް. ހޯނައިބުގެ އޮފީުހގެ ލަަފއެއް  ބަންޑާރަ

 ރބޯޑަ ެބލި މިޝަނުންރަޕްޝަން ކޮކޮ -އޮންނާނެ ޙުކުެމއް ކުރިްނ އެންޓި އިފަރެނެ ން ޕްރީްމ ކޯޓުެގ ސުރާއްޖޭ ،ކަމަކީ

ްށ ކަމާ ބެހޭ އިާދރާތަކަ ލަތުގެއު ދަނެއިަގިއ އޭ.ސީ.ސީން ވާަސލައްމަ ގައި. އެއިސަލަ މައް ބިޒްކްސް؛ ނެރޯލްކޮންޓް

ްނ ކޮރަޕްޝަ-އެންޓި ނެރުުނއިރު ގރޫލިން ގެކޯުޓން ޙުކުމް ޕްރީމް ސުކުމުގަިއ ގާފަ. ެއ ޙުންއަ ންތަކެއްވަކި އެްނގު

 ކަމަށް ފައިވާ ދިހެވުމެއް ސް ދޭތެރޭ އެއްބަން ެއއްެވސް ފަރާތަކާލަތުގެ އިާދރާއަކުއު ދަ ،ވޭއަންގާފައިކޮމިޝަނަށް 

. ެއހެންވީމާ، ނޭނގޭެނ ކަމަށް އަކަށް.ސީއޭ.ސީ އްގުމެން އެ ތަކަްށ އެްއވެސްުލވާ ގޮތިސްވުްނ ބާވަންޏާ އެ އެއްބަ

، އަޅުގަނޑުމެން ިމ ެއހެންވީމާ .ންާހލަތު ގެ ހާރުމި ނުވެްއ އެންގޭނެ  ،ކުރެވޭނީޑުމެންށް ރެކަގަނޑުމެންނައަޅު

 ކުގެ ށްތަވިޔަްސ މި ރަ ށް ގަކުެރވުނު ކަމަފާހަ  އްކަްނތައްތަކެ ގޯސްކޮށް  ކިތަންމެމެންނަށް ޅުގަނޑުއަ ކަންކަމުގައި ވެސް

ުނާވ ދައްކާަފއި ޓް ސްއިޒިޝަން ކޮއިކު  ދެން ނޭނގުނު ސަބަަބކީ އެއީ.  ކަނޑައެޅިގެން ލުކުރާށޭ ތި ވުން ބާބަސްއެއް

ހަަމ ހަަގކުރެވުނު. އެހެންވީމާ، އެއީ ފާ ެކްއ ވެފައިާވކަންކުށްޔަށް ޫދކުރުމަށް އެއްބަސްވުންތަ ފަޅުތައް ރަށްތަކާއި 

މީގަިއ  މެދު  ުކރުމާލުތި ބާތައް އެއްަބސްވުންއޮްތ  އިހަާދފަ ،ވޭތީކަށް ނުެބލެތަވުންއްަޙ އެއްބަސް ން ޞަކަނޑައެޅިގެ

 . ދެން ުކރިން ވެސް ނެއަންގާފައިވާއަޅުގަނޑުމެން ން ނިންމަ  ނައިުބގެ ލަަފއެއް ހޯަދއިގެން ގޮތެއް ރަޑާންބަވެސް 
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 ަހގަކުެރވިގެން ފާ ންކައޮތް  އި ފަށްކަށް ދޫކޮފަރާތަ  2އި މެއްގަ ނަ 2 ްއ ރަށެްއ ައސްލު އެ ،ންހެފާހަގަުކރި ގަނޑުޅުއަ

 މަ ކުރިއަްށ އޮތް ނެތީއިޮފލޯކޮށްފަ ސްސެ އުޕްރޮޑި ވާނެ. އަދިފައި އަންގާވެްސ  މަށް އެޅުްނ ފިޔަވަޅުގޮތުއެކަމާ ގުޅޭ

ފިޝަީރްޒ  .ުކރަން ވެސް އަންގާފައިވާނެލޯފޮޮރސެސް  ޕްޑިއު  ުކގެަތއް ބަަދލުކުރުޤުއްޙަނގައި ެއކަލަަހ ތާ

 ޭރގައި. މިނިސްޓްރީްނ ރަށެއް ތެ ގެއެންގުންަތކެއް އެންުގނު މި ޕްރޮސެސް  ންއަޅުގަނޑުމެ ވެސް އަށް މިނިސްޓްރީ

ަލ އެކަހަ ން ސަބަބުނެތުމުގެ އިވިފަ ލިޔެ ރާނެ އުސޫލެއްލުކު މުގައި ޢަމަުކރުލުަހވާ ތަކާފަރާތް އެހެންފަޅުތައް  ނުވަތަ

ކުރާެނ ަމލުޢަމުގައި ުކރުދޫ ށް ފަޅުތައްބޭނުންތަނަކަ ބޭނުްނ ނޫން ެއހެން ގެރިޒަމްއަޓު . އަދި ސޫލެއް ަތއްޔާުރކުރުމަށްއު

 ލަުތގެ އުރުން ދައިތު . މީގެވެސް އެްނގިފައިވާނެ ުކރުމަށްތައްޔާރު  އިދެއް ގަވާ ނެތީމަ އެފަދައިކަނޑައެޅިފަދެއް އިގަވާ

 އި ގަ އިމި މައްަސލަ ،މި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތާއި ސީން އޭ.ސީ. ވެސް ށްކަތަ ެއހެން އިދާރާގުޅުންހުރި  ކަމާ

ިއ . އޭގެެތރޭގަނެކޮށްފައިވާސާއްހި ލޫމާތު ގެ މަޢު ިމ ކަްނތައްތަކު ،ކަންަތއްތަކާއިގި ޞްލާޙުުކރަން އެން  އި.ސީންސީ.އޭ

ީރ ވަިރކަ އެސެޓް  އޮންއޭރުެގ ކޮމިޝަން ،ޮއފީހަށާއި ގެ ނީ ޖެެނރަލްރއެޓަ ،ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮފީހަާށއި

. ކޮށްފަސާއްހިތު ލޫމާގައި މި މަޢުެތރޭހުބަރު މަގެ އޮކްޓޯ އަަހރު ވަނަ 2017ވާނީ  މެންކޮމިޝަނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު

 ،ފާަހގަކުެރވުނުށް ުހރި ކަްނތައްތަކަށް ބަލާިއރު އަޅުގަނޑުމެންނަިއ ްޓރާސްފަރކޮށްފަ ރލެޓަ  ރްއކޮށް އޮފައެއާއެހަމަ

ިއ ުކރުމުގަރސްފަކަްށ ްޓރާންތްތައެހެްނ ފަރާ ރލެޓަ  ރއޮފަޙުޤީޤަށް ފާަހގަކުެރވުުނ ގޮތުގަިއ ތަ އެކި ަފރާތްތަކުން 

 ދާނެ ހިމެނިްނ ޅުވާލުއެީއ ެޓކްސްއަްށ މަކަުރހެދުމާިއ އޮ ،ތީގަބޫލުުކރެވޭ ކަމަށް  ވާ ހިންގާފައި  އް މަލާތްތަކެ މުޢާ ގެ ވިޔަފާރީ

ސް މޯލްޑިވްްސ އިްނލެންޑް ރެވެިނުއ ތައް ވެއެކަން ،ކަމަށް ާވތީ އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް  ހިމެނުމަކީ ގެެތރޭގަިއ އޭ ކަމެއް

ދެން މަިއގަނޑު ގޮތެއްަގއި ިމ  ފަ.މަުހ ގެނެވި ޮއކްޓޯބަރުވަަނ އަަހރު  2017 ެވސް ވާނީމާލުކަމަށް އޮތޯރިޓީގެ ސަ

-މިހާތަނަށް އެންޓި މިއީ  ދިމާވި. އްަވރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަ ؛ވިގެންދިޔަިއރު ދިމާ ކުިރއަށްޤުޤީތަޙު އިގެ މައްސަލަ

ގިަނ  ޤުކުރީ. ެއހެންވީމާ، ވަރަށްސަލަ ތަޙުޤީޑު އެްއ މައްންމެ ބޮއެއި ަހޔާތުގަ ގެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ަނ ފައިާސެގ ވަރަްށ ގި ،ނީށް ފާހަގަކުެރވުމީގެެތރެއިްނ އެްއ ކަމަކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަ ގޮންޖެހުންތަްއ ދިމާވި.

ވަރަްށ ނަގުދުްނ  ،ބެލިިއރު ތަކެއް ގަިއ ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްތަޙުޤީޤު  ގެއިސަލަ އްިމ މަ .ަސލައެއްހިމެނޭ މައް މުޢާމަލާތް

ޤަްށ ަވރަށް ގިނަ ދަތިތަކެްއ ދިމާވި. ތަޙުޤީ މުގައިކޮށްފަިއވާތީ އެ ފައިސާ ްޓރޭސްުކރުމުޢާމަލާތްގެ  ފައިސާގިނަ

ެގ ލާޙަ ފުރަތަމަ މަރު އިާދރާތަކުން އެކަީށގެންވާ ެއއްބާރުލުން  އްބައެ ލަތުގެ އު ތަާކއި ދަބޭންކު ބޭނުންވާ ހެކި ހޯދުމުގައި

 މާ ދަްނ ދިޔައިމާުތ ހޯއަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫ ކަށްތަފާަހގަކުރިްނ ބައެްއ ބޭންކުޑުމެން އަޅުގަނ ކޮށް ާޚއްޞަ ،ތެރޭގައި

 ގަނޑުމެން ހުންާނނެ ޅުތަކަްށ އަބޭންކުބައެްއ އި، ފަދޭން އިންކާުރކޮށް މަޢުލޫމާތު ތަކުްނ ކަނޑައެޅިގެން ކުހަމަ ބޭން

ތަުކެގ ބައެއް ބޭންކު ޒާރު ވެސް ދީފަ.ންއި އި،ނުވާފަސް ފޮން ސިޓީ ވެމަތީ ރުތު އެކި ފަހަތަފާ ،ގާނޫނީ އިންޒާރު

ހިސާބަކުްނ  އެކަމަކު ަވކި؛ ން ޮގސްގެން ވެސް މަޢުލޫމާތުކޮމީޝަނުގެ މެންަބރުން ބައްދަލުުކރަ އިސް ވެރިންނާ

 ތަކުެގ އަީލގަިއ ވަކި މަޝްަވރާ އި ކުރެވުނު ތަކާވުނު ަބއްދަުލވުންްއކޮށް ބޭއް އަޅުގަނޑުމެން އެމް.އެމް.އޭއާ އެ
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ވެގެްނ މަޢުލޫމާުތ ޑުއޮންބޯ ހުން ހެްނ ފަކުންމެދުތެރެއިްނ އަޅުގަޑުމެންާނ ހަމައަްށ ުހރިާހ ބޭންކަ ،ހިސާބަކުން

ތަކުްނ ަބއެްއ އިދާރާ ،ދިޔަިއރު ވެސްހޯދަމުން މާތުމަޢުލޫ ށް ލަތުެގ އިދާރާތަކައު ދަން ދެފާަހގަކުެރވުނު.  ންމުންދިޔަކަލިބެ

ތަކެއް ކަމަްށ ނެތް މަޢުލޫމާތު ކީކަ ތަތުމަޢުލޫމާއެ  ބަެއއް ފަހަރު ،އިވުމާލުންޖެހި  މާތު ދިނުމުގައި ބައެއް ަފހަރުމަޢުލޫ

، އަޅުގަނޑުމެންެގ ތަޙުޤީޤުކުިރ ހެްނވީމާުހރީ. އެ އިެވފަ އް އްތަކެއެކަަހލަ ކަންތަ ،ުކރުމާއިދެއްކުމަށް މަސައްކަތް

 ރާައކުން އިދާ 73ހަގަުކރި ފާ މި  ކުރިން ންގަނޑުމެޅުއަ ؛ތިތަކުެގ ތެރެއިންދަ ޓިގޭަޓރުންނަށް ަވރަށް ގިނަ އިންވެސް

ދަންެޖޭހ އާ ގުޅުންހުިރ އިާދރާތަކުން ހޯދެން މައްސަލަ  .ހުރި އެބަ ަވރަްށ ގިަނ ދަތިތައް ދިާމވެފައި ،ިއރުލޫމާތު ހޯދިމަޢު

 ،ިއރުދިޔަ ހޯދަން އެކްސެސްވާން  ްށ ބައެއް މަޢުލޫމާތުަތއްއަޅުގަނޑުމެން އޭ.ސީ.ސީގެ ތަޙުޤީޤަ ށް؛ތަޙުޤީޤަ ތައް ކިހެ

 2ލަުތގެ އުދަ ތަޙުޤީޤު ުކރިއަށްގެންދިަޔއިރު ކަްށ ޭއ.ސީ.ސީގެ މިސާލަ ؛ތައްތުކުްނ ެއ މަޢުލޫމާްނ އިދާރާތަ އެހެބައެއް

 ން ރވިސްއި ޮޕލިސްސަެވސް މޯލްޑި ،ޔަ. އެްއ ކަމަކީދިކުރަުމން އްކަތެއް މަސަ  2ފާތު ކުްނ މިާއ ގުޅުންހުިރ ތައިދާރާއަ

ހުން އޮޑިޓެއް އޭރު ެވްސ ޔަ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީދިގެންކުރިއަށް  ޅުންހުރި ތަޙްޤީޤެއްވެސް މިއާ ގު

އިާދރާތަކުން އަސްުލ  ެއއްބަ ިއރުންއުޅު ންގެުހރިހާ އިދާރާައކުން ވަދެިމ . އެހެންވީމާ، ގެންދިޔައަށްކުރި

މަޢުލޫމާުތ ވަރަށް ގިނަ ، އެހެންވީމާ .ކަން ފާހަގަކުެރވޭތައް ގެންދިޔަ ޑޮކިއުމަންޓްބައެއް  ،އުމާއިދިގެން ލިޔެކިޔުންތައް

 ގެ ިކޔުންތަކާއި ތަކެތީުހރި ވަރަށް ގިނަ ލިޔެ އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގައިއެމް. ންއިަސރވިސް  ވްސް ޕޮލިސްމޯލްޑިށް ޞަކޮއްޚާ

 އެކޮޅުން  ،ރީމަގެްނގޮއްަސ ހު ދަށަށްބެލުމުެގ ޔުންަތއް މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިްސ ސަރވިްސގެ ކިއޮރިޖިނަލް ލިޔެ

ކުެގ ލިޔުންތަ ަސރވިްސގަިއ ހުރި  ސް ޮޕލިސްވްތައް ަފހުން ޯމލްޑިމާތުއެްއ މަޢުލޫބަ  ހޯދަންޖެހޭމެން އަޅުގަނޑު

 އް ޤީޤެތަޙު މިފަދަ ބޮޑު މަސައްލަތެއް ،ވުނުެއއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެ ތެރެއިން ހޯދަންޖެހުނު. ދެން ހަމަ

 އް ލަތްތަ ސީގެ ވަާވ ވަރު އެކަީށގެން އި ތެޭރގަގެ ްނ ކޮިމޝަންޮކރަޕްޝަ-އެންޓި ގައި ޤީޤަތުޙަ އިރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ 

ަކަހަލ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ ބަެއއް ގޮތެއްަގއި . ޚާއްޞަނަށްނެތްކަްނ އަޅުގަނޑުމެންއިއިމުކުރެވިފަޤާ

 އެކައުންޓް  ބޭންކު ،މުޢާމަލާތްތަާކއި ުހރި  ފައިާސއިން ކޮށްފައިހެން ަނގުދުުކރިން ިމ ބުނި ؛ތައްތްއާލާ

ވަިކވަިކްނ  ހަމަ  ތަކެއް މިީއ ހަަމ ުހރިާހ ެއކައުންޓު ަލއިޒްކުރަްނ ބެލިިއރުއެއްިޗހިތަްއ އެނަ މި ،ތަކާއިޓްޓްމަންސްޓޭ

ހިތަްއ ާއއި މިކަަހލަ އެްއޗެރފްޓްވެއަސޮ ،ޖެހުމުން ަރންން އަމިްއލައަށް ެއކަންކުެޔކިޔުމުލި ބަލަހައްޓަިއގެން ތިބެ

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮުޑ އެއްާބރުލުމެްއ ލިބިގެންދިޔަ  އެކަމަކު . ބުން ަވރަށް ގިނަ ދަތިތަާކ ދިމާވިނެތުމުގެ ސަބަ

 ،ދީ ލަކޮޕީ ޕްޮރވައިޑްކޮށްތުތަކުެގ ސޮފްޓްލޫމާމަޢު ބައެއް ށްއޭއިން އަޅުގަނޑުމެންނަ.އެމް.އެމް .އެމް.އެމް.އޭގެ ފަރާތުން

މަަސއްަކްތ ގެ ރޭސްޓް  ލްއިނޭންޝަފަ ހަމައެއާއެްއކޮށް ؛މަށްރުތްކު މަސައްކަ އެކީ ޓާފުންނާސް ގެއަޅުގަނޑުމެން

. ދެްނ ދިން ހަަމ އޮޑިޓް އޮފީހުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮުޑ އެހީެތރިކަމެއް  އިރު ޔަ ކުރިއަށްގެންދި

 މުގަިއ މިހާތަަނށް ޤަްށ ހާޒިރުުކރުޙުޤީތަ މަލާތުގަިއ އިްސކޮށް އުޅުނު ަބއެއް ފަރާތްަތއްމުޢާ ، މި އާއެުކ މީގައިއެހަމަ

 ދިއުމުެގ ސަބަބުން  އޭރު ޭބރަށް  ޖެއިން އްރާނުވޭ. އެީއ ަބއެްއ ފަރާތްތަްއ  ފައެއް ހާޒިރުުކރެވި  ފަރާތްތައް އެއް ވެސް ބަ 
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 ވެސް  ިމހާތަނަށް ރެޑް ނޯޓިސް ެނރުނު ނަމަވެސް، ށްޗަ ތަކުގެ ަމއްތްރާފަ  ން ަބއެއްއިސަރވިސްޕޮލިްސ  މޯލްޑިވްސް

ތްތަްއ ފަރާ ބަެއއް   މަތީފަންތީެގ ސިޔާސީ ށް ރާއްޖޭގެ އެާއއެްއކޮމަހަ ދެން ބަހުރި. ތްތަްއ އެރާހާޒިރުނުކުެރވޭ ަބއެްއ ފަ

ތަޙްޤީޤަްށ  ،މެންނަށް ފާހަގަުކރެވުނުތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ މަރުޙަލާ  ތަޙުޤީޤީ ،ހިމެނޭތީ ެތރޭގައި އިގެމި މައްސަލަ

ދިނުމުަގިއ  މާތުކުްނ މަޢުލޫތަފަރާތް ބައެއް  ވެސް  މާތު ހޯުދމުގައިމަޢުލޫކުްނ މީހުންނާިއ އަިދ އިދާރާތަ ހާޒިރުކުެރވުނު

ންޖެޭހ ން ހޯދަޖެއިން ޭބރުއްފާހަގަުކރެވިގެންދިޔަ. ރާހަަމ  ރުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވިކަން އޭ  ތަކެއްޖެހިލުން

 ގޮތުްނ ެވސް  މިހާުރގެ ގާނޫީނ ނިޒާމު އޮންނަ އް ދިާމވި. ރާްއޖޭގެދަތިތަކެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގަިއ ވަރަްށ ބޮޑު

ަވރަށް ބޮޑު.  ލާތައް ޙަަމރުތުުކރަންޖެހޭ އްޑައިާދރާތަކުން ެއ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ކަ ޤީއީ ތަޙުޤީވެސް ހަމަ އެ ނެއްކާއަ

މަްށ ކަ ންތު ހޯދަޖެއިން ބޭރުން މަުޢލޫމާއްރާ ،ވަންޏާ ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް އްޢުލޫމާތެމަކަށް ން ތަޙުޤީޤަ.ސީއޭ.ސީ

 ،އޮފީހަްށ އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަިއގެން .ޖީެގ ދަށުްނ ޕީގާނޫނުެއކްސްޓެންޝަން  ލީ އައުޗު މި އަޅުގަނޑުމެން ވަންޏާ 

ދެްނ  މުޢާމަލާތެއް ހިންގަންޖެހެނީ.ދީގެން ާރއްޖެއިން ބޭރަށް ކޮށްއަޅުގަނޑުމެން ކޮންވިންސް ށްޕީ.ޖީ އޮފީހަ

އްޖެއިްނ ރިން މި ރާކަަހލަ ކަންތައްަތއް ކު ބައެއްނަމަެވސް ލީ އަްނއޮފިޝަތެޭރގައި ގެ ޙަލާއަޅުގަނޑުމެން މި މަރު

ަތްއ މަސަްއކަތްގައި  ކޮމިޝަނާ އެކީ ންކޮރަޕްޝަ-ސިންގަޕޯގެ އެންޓި ޚާއްޞަކޮށް އެހީަގއި. ކާދާރާތަގެ ބައެއް އިބޭރު

އެީކ  ފަރާތްތަކާ  ބައެއް   އޮފީހުގެ ބަންޑާަރ ނައިބު ގެެއހެންމެ ސިްނގަޕޯހަމަ ަޔއިން. ދެންގެންދިށްކުރިއަ އަޅުގަނޑުމެން

ިމ ކަންތައްތަްއ  ،އޮްތ ގޮްތ ބެލުމަްށ ޓަކައި އިދަުއރުެވފަ ސާ އިފަތްުކރިްނ މެން މަސައްކަގަނޑުޅުވެސް އަ

އެކަމަުކ މާ ބޮުޑ  މަލާތްކުެރވުނު.ސީތަކާ ވެްސ މުޢާންބައެްއ އެހެްނ އެޖެ  ންމެ އެހެޓަކައި. ހަމަ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް

ނަްށ އަޅުގަނޑުމެންމަލާތްތައް . އެ މުޢާނެތް އެއްނުކުމެފަ ކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށްތީޖާތައެދެވޭ ޕޮސިޓިވް ނަ

 ޔުަނއިޓެޑް ކޮންވެންޝަން  ،މުާޢހަދާއެއްއޮތް  އި ވެފައޮފިަޝލީ ަބއިެވރި އިންރާއްޖެ  ފިޝަލީ އޮގެންދިަޔއީ އަންކުރެވި

އެ މުޢާހަދާގެ ދަށުްނ  މަވީެއއް ވެރިބައި  އަީކ އެ މުޢާހަދާގެރާއްޖޭ ،ދަށުން ޢާހަދާގެއެ މު ޮކރަޕްޝަން. ޓްގެއިންސްއަ

ންދެުވުނ ން ކުރިއަްށގެންނަ ރިލޭޝަންެގ ތެރެއިމި އޮ ގެއަޅުގަނޑުމެން އި މެދުގައުމުތަުކގެޤަ އޮތް އިވެފަ ބައިވެރި

ުކރުމުގަިއ ޤުޤީޙުމި މައްސަލަ ތަ ،އެާއއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ުކިރން ފާހަގަކުިރހެންދެން ހަމަ ކެއް.މަސައްކަތްތަ

 ރު ބާ  ކަންތައްތައް ުކރިއަްށގެންދިއުމުގައި ގާނޫނީ ންއެހެ ުކރެވޭމަތުހުން ކުއްަތކާއި އަދި ތުހެޖިނާޢީ އެ ފާހަގަކުެރވުނު

ެގ އުމުތަކުގައި ޮކރަޕްޝަންޤަ ދުނިޔޭގެ ގިނަ  ހުރި. ންޖެހުންތަކެއް ގޮ ގިނަހަނިވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ަވރަށް 

 ގެ ރުމު ތަޙުޤީޤުކުްއ ންމަތިާވ އެހެްނ މައްަސލަތަކުން ފެއަ ލަ ޝަންެގ މައްސަޮކރަޕް ،އިރުމައްސަލަ ތަޙުޤީުޤކުރަމުންދާ

ެތރޭގަިއ މަީނ މީގެ ،ުކރަމުންދިޔަިއރުތަޙުޤީޤު ން މި ަމއްސަލަ.ސީށް އޭ.ސީްށ އެބަދޭ. މިާސލަކަކަތަނަބާރު އެ

 ިމ އޮންނަ ގޮތުން ނިޒާމު ްއ އެބަުހރި. އެކަމަކު، ާރއްޖޭގެއްތަކެްނ ކަންތައެހެ ފޯޖަރީއާއި  ލޯންޑްރިންގއާއި 

ްނ ކައެ ފޯވާޑްކޮށްގެންިލހަށް މި ޖެހެނީ ޕޮ، ހެންވީމާ. އެނޯވޭށް ކައަ.ސީ.ސީްއ އޭރެކުރުމުެގ ބާޤުޙުޤީތަ ކަންތައްތައް

ން މާނަކުރުުމެގ ސަނދިކަމުއް ނުޙައްޤު ،ނޫނު ނެތުމާއިގާ  ގެ ެޓކްސްމްށް އިންކަކޮއެއްއާ މައެހަދެން . ދަންންގެކުރިއަށް
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ތުކޮށް މަްއަސަލ މަހުތު އްޗަށް ެގ މަތްތަކުަފރާނު ލިބު މައްސަަލއިގަިއ މާީލ މަންފާ، ިމ ތުމުގެ ސަބަބުންނޫނު ނެގާ

ނޫުނެގ ގާޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނގެ -ންޓިއެއްޖޭގަިއ ރާއެއްކޮްށ އާ އެބަހުރި. ހަމައެވެސް ުހރަސްއެޅިފައި  ބެލުމަށް

 ވާ ަދއުލަތުެގ އިާދރާތަކާިއ ދަުއލަްތ ހިއްސާ  ،ިމ ހިމެނެނީ ގައި  ތެރޭ ަފރާތްތަކުގެ  ތް އޮ ވަަނ މާއްދާއިްނ ބާރުދީފައި 24

ަލ ނަމަވެސް އަިމއް  އި އަިމއްލަ ފަރާެތއްގެ ަބއިވެިރވުން އޮތް ގަ ތެރޭގެކަންތައްަތއް. މީއްޒަފުންނާއި ވަމުގެ ތަންތަނު

ްއ މައްަސލަ ވެސް އެގޮތުން ހުރަސްތަކެ އެ  ،ބައި ، އެވަދޭ. އެހެންވީމާށް ނު ކައަސީ.ސީ.އޭ މެންޑޭޓެްއ އްގެފަރާތެ

 ރިންގ މައްަސލަަތއް ޑް ނޫނުގެ ދަށުން މަނީ ލޯންގާގ ންލޯންޑްރި ނީން ހަމަ މައެޅިގެންދިޔަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެ

ެގ މަނާކުރުމު މާއިދެން ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވު ސްއަށް.ރވިޕޮލިސް ސަ ސް މި ލިބެނީ ޯމލްޑިވް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު

ެނ ރެވޭރކުހޯދާ ަފއިސާ ިރކަވަގެން ކުށްކޮށް ،ވެސް ން  ދަށުދާގެމާއްވަނަ  24 ވަނަ މާއްދާއާއި  11 ނޫނުގެގާ

ަފހުގަިއ ެއީއ ެތރޭގައި. އޭގެ ގެ ަމރުޙަލާ ުޙކުްމ ތަންފީޛުުކރާ ، ަޝރުީޢ ކޯޓުްނ ޙުކުމްކޮށްންނަނީކަްށ ިމ އަލަތަހާ

 ންގެނީ. ޖުްމލަ ތަޙުޤީޤެްއ ިމ ހި މެދު  ސާއާ ެއ ފައި ،ފަުހގަިއ ިމ ކަނޑައެޅެނީްނ އޭގެދެ ނީމައެޅުއްކަން ކަނޑަކުށެ

ން ކުެރވުނު. ކުރިްނ ސީ.ސީ.ަވރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އޭ ސްވެ އިގައެކީ ކާތަތެއްގައި ދެން މި ުހރިހާ ކަންގޮ

 ޓް ިކއުމަންޑޮ 5881 ގުޅޭ ރަށްތަކާ ކާއި ފަޅުތަ ،އިރުރިޙުޤީޤުކު ގުޅޭގޮތުން ތަ ކާތަނަ 57ހެން  ދެންނެވިއަޅުގަނޑު

ގުޭޅ ބޭންކުެގ  ކާ ފަރާތަ 163. ދިހޯ ެއކި އިާދރާތަކުން ލަތުގެ ލައިޒްކޮށްފައިޭވ ދައު ރާސާކޮްށ އެނަ ދި ންކޮމިޝަނު

ލޫމާތު ހޯދަިއ ައިދ ޢު ރާައކުން މަދާއި 73ކޮްށ ބެިލފައި އެަބވޭ. އުމަންޓް ިދރާސާޑޮކި 28448އެީއ ، މަޢުލޫމާތުތައް

ޤުަތްއ ޙުޤީތައް އެ އިާދރާތަކުގަިއ ތިބެގެން ތަމުޓީން ކޮމިޝަނުގެ އިްނވެސްޓިޭގޝަ އި އިދާާރއެއްގަ 6ދައުލަތުގެ ތަފާތު 

ގަިއ ގުމުމި ބަޔާންތަްއ ނެ ،އް ނަގާފައިާވއިރުބަޔާނެ 164މްލަ ޖުެގ ަފރާތެއް 1718ވޭ. ފައިްނގޮސްގެ ށްރިއަކު

. ންވެސް ފާަހގަކުރަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައި އޮތްކަން ވުެރ ގިނަގަޑިިއރަށް 700ރުން ޓަ ޓިގޭމެންގެ އިންވެސްއަޅުގަނޑު

ފާަހގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު ތްކަން ފަިއ އޮއި ުކރެވިރޭގަގެ ތެ މި މަސައްކަތު  ވަރަށް ުބރަ މަސައްކަެތއް ،މާއެހެންވީ

 ޅުންނަށް ފުހަމަ ޚުލާާސ ގޮތެއްގަިއ ިތ ބޭމެން ައޅުގަނޑު އެއް ރިވއު ޯއވަިއގަނޑުްއގަިއ މިީއ ދެން މަތެގޮ ޖުމްލަ

 . ޏާވަން ސުާވލެއް އޮވެއްެޖ ކަމަށް  ޅެއްގެ ފުެއއްވެސް ބޭ. އަރުވަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 700ްށ ަބލާއިުރގަިއ އެީއ ނެުރއްވާފަިއ އޮްތ ރިޕޯޓަ ޅުންފުިތ ބޭވަީނ ހީގަނޑަށް . އަޅުރިއްޔާޑަށް ޝުކު ްށ ބޮވަރަ

ްނ . ދެ އޮތް ރިޕޯޓެްއހެންފައި ކޮށްލާއިޒްށް ސަމަރަގެ ރިޕޯޓަކަށް ަބލާިއރުގަިއ ވަރަްށ ރަނގަޅައްއެ ސަފުހާއެތައް 

 ،އިލަން ބޭނުންވަތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަ ،ުލމުގެ ކުރިންއިވަ ޅުރުޞަތު ހުބަރުންނަށް ފުންއަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެ

. ވަންދެން ރުދޮޅުގަޑިއި އޮންނަނީ  ުލވުން މބައްދަިމޓީގެ ކޮން މި ގެންދަނީ އި މި ބައްަދލުވުގޮތެއްގަ އާއްމު އަޅުގަނޑު

ން ބޭނުންފުޅުާވ ޅުފުބޭވަގުތު ތި މުގެ ، މި ބައްދަލުވުމާހެންވީޓުނީ. އެފެއް ންނަށްމެއަޅުގަނޑުގައި  11:30ން ދެ
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ރަްށ ސުާވލުުކރަން. އޭ ަފއި ދެްނ ފުކޮށްލާސާ އަުޅގަނޑުރަްށ ބަދަލެްއ ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވޭޯތ ގޮތަކަށް އިތު

ުވެރ ޖެހުމަށް  1އާދެ، ިއރެއް ވަންދެންތޯ ގެންދާނީ؟ ކިހާ ، އެއީހެންވީމާއެޅުންނަށް. ކަންނޭނގެ ހުރިާހ ބޭފު

 ން ޅުްއވައި ފާްސކޮށްލު ހުށަހަ ކު ސް ބޭފުޅަވެންމެކޮ އެޮގތަށް ށް. އެހެްނވީމަ،ތަގޮ ނިމޭ ެގ ުކރިންަވރަށް. އޭލަސްނުވާ

 . ރަނގަޅު

 

 ާސ ާވހަކަދެއްކެވުން:އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ ށީއްފުކުޅުދު

 . ތަށްލާ ގޮއިމަންނިމަ ނިމުނީ .ޏާނުނިމެން  ގޮތަށް ގެންދާ ށް ުކރިއަށްއަހަމަ ޖެހުމާ 1 ހުށަހަޅަން އަޅުގަނޑު

 

 ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތު

 ލްޣަފޫރު ހުށަހަޅުއްވައި...ބްދުއާދެ، ޢަ

 

 :ޠަާފ ވާަހކަދެއްެކވުންޞްއްމަދު މުާރގެ މެންބަުރ މުޙަދާއި ތިމަރަފުށީ

 ރަން.ތާއީދުކު އަޅުގަނޑު

  

 ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ރަްށ ބޮޑަްށ ވަ  ފުޅުން ތާއީދުތޯ؟ އާދެ،ށް ިތ ުހރިާހ ބޭތަ ގޮ ްއވި ޠަފާ ާތއީދުކުރެޞް މު ރާެގ މެންބަރު ދާއި  ތިމަރަފުށީ

، މާ އެހެންވީ ލުތަކަށް.ސުވާ ނަން ތި ބޭފުޅުންގެ ލާއި ވަމިވަގުުތ ހުޅު އަޅުގަނޑު، ވީމާ. ެއހެންޝުކުރިއްޔާ

 ން ޅުފުބޭ 5 ތިބީ ށްތަަވގު މިރު، ާޠރިޤް. މިޢާޠަފާ، ޞް ދެން އިްބރާހީމްދީދީ، މު ފުރަތަމަ ޣަފޫރު  .ނޯޓުކޮށްލާނަން

 ބްދުލްޣަފޫރު. ޢަ އިނގޭތޯ.

 

 ާސ ާވހަކަދެއްކެވުން:އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ ށީއްފުކުޅުދު

 ،ފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީރަތަަމ ސާފު އަޅުގަނޑުެދއްވިއްޔާ. ޖަވާބުށް ވަރަްށ ރަނގަޅު އެާހ ދިގުނުކޮްށ މިއަްށ އަޅުގަނޑަ

ިވ ހުންނެ  ޭއރުަޔކަށް ވެރި ގެ ޔުނިޓުގެއި.ޔޫއަ.ސާތަުކން އެފްވުުނ ދިރާރެކު އި ގަ ގެ މައްސަލައިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 ވޭތޯ؟ ރެވިފައި ހަގަކު ފާ ކަމަށް  ްއވާމާލެހުގެ އި އަޝްރަފް هللا ޢަބްދު

 

 ޢައްވިްޒ ަރޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ނައިުބ ރަީއސް މު ުނގެރަޕްޝަން ކޮމިޝަކޮ-އެންޓި
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 ެމނޭ ޙުޤީޤުގަިއ ހިތަ އިންގއޮންގޮމި މައްސަަލއަކީ ސްުލ  އަންއަޅުގަނޑުމެމަޝްަވރާކޮށްީލ  ހަމަ އަޅުގަނޑު

ރިހަމަވެފައިވަނީ. ތަޙުޤީުޤ  ތަޙުޤީޤު ބައި ފުގެ.ީސ.ސީއޭ ،ތަޙުޤީޤު ސަލައިގެ މައްމި ވީމަ، އްސަލައެއްމަ

 ީފުހގެ އޮ ަރލްނެޖެ ރްޕރޮސިކިއުޓަ ތެރެއިން  ުއޝަންގެްޕރޮސިފަހަެރއްގެ މަތިން ޑިއުޓީ  ދެކުރުމަށްފަުހ ފުރިހަމަ

ސިކިއުަޓރ ޖެނެރަްލެގ ްޕރޮނަށް ފަހުެގ އަޅުގަނޑުމެންދެްނ އެންެމ  ވެްސ ކުެރވުނު. ަވރާ މަޝްއްކޮްށ އެ ވަކީލުންނާ 

ވަީނ މިާހރު ސްއަށް ލިސް ސަރވިޕޮ ވްސް ކުރުމަްށޓަކައި މޯލްޑިކަެމއް ސާފު ގުޅިގެން އިތުރު ދިން ލަފަޔާފީހުން އޮ

 އުަޓރ ޖެނެރަްލގެ ރޮސިކިޕް  ،ވެވާތީ މެންޑޭޓުގަިއ ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް ންގެމެއަޅުގަނޑު. ެއއީ ފަވާލުުކރެވިހަ ން އެކަ

ޑިވްްސ މޯލް، މިާހުރ އެހެްނވީމާން. ގެންދަލަ ކުރިއަށް ސަްނ މައް ކޮށްގެވެްސ ސާފު ކަންތައް އެ އޮފީހުން ބޭނުންފުޅުވަނީ 

ްށ އަޅުގަނޑައިުރ ތުތަކަށް ަބލާލޫމާލިބިފައި ުހރި މަޢު ވަުގތު ، މިމާހެންވީ. އެއިވަނީވާލުކޮށްފަ ހަ  ސްއާލިސް ސަރވިޕޮ

 .އެކަަހލަ ކަމެްއ ފާހަަގކުރެވިަފެއއް ނެތޭމެންނަށް އަޅުގަނޑު ންނެވޭނީދެ

 

 ާސ ާވހަކަދެއްކެވުން:އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ ށީއްފުކުޅުދު

ޝްރަފް ެވރިޔަކަްށ ޓުަތއް އަޕޯށް ރިރާބަރަބަން ޓުޔުނި .ޔޫއިއަ.ގެ އެފްވާލަކީ، އެމް.އެމް.އޭސުވަނަ ގެ ދެއަޅުގަނޑު

 ؟ން ކޮމިޝަނަށް ޮކރަޕްޝަ-ހުންނެވިއިުރގައި ލިބެމުންދޭތޯ އެންޓި

 

 ޢައްވިްޒ ަރޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ނައިުބ ރަީއސް މު ުނގެރަޕްޝަން ކޮމިޝަކޮ-އެންޓި

 ރިހާ ރިޕޯޓެއް ރި ހު ފުޅުން ތައްޔާރުކު ގަނޑު ބަަލންޖެހޭނީ އެ ބޭވާިއރު އަޅުބު އަރު ގެ ަޖވާ ސުވާލުއަޅުގަނޑު

ައްށ ޅުގަނޑަށް އޭ.ސީ.ސީކަށް ޔަޤީނެއް ނޫން. އެކަމަކު، އަގަނޑަކަމެއް އަޅު ނޫން ،ެމއްވާ ކަލިބިފައިއަށް .ސީ.ސީއޭ

ރަީނ ެއ ކުލުބޫ ގަ، އަޅުގަނޑު ދެްނ މާ. އެހެންވީއެަބދޭ ބެމުން ވެްސ ހަަމ ލި.ޔޫގެ ރިޕޯޓުތަްއ މިހާރު އެފް.އައި

ސައްކަތްކުރާއިރު ޯމލްޑިްވްސ ން މަސީ.ސީ.ން އޭމެއަޅުގަނޑު. ދެން ކޭތަރިޕޯޓުުރކުރާ ތައްޔާހަމަ އެކޮޅުން  ރިޕޯޓުތަކަކީ

ހަމަ ވަރަށް ކްލޯޒްކޮށް ެއބަ މަސައްކަތްކުރަން ބަެއއް މައްސަލަަތކުގައި. ެދްނ ގައި އެކީ  ިވސްއާލިސް ސަރޕޮ

ށް ަބލާއިުރ ތަމާރި މަޢުލޫހު އި ފަބިލިއޮފިޝަލީ ައދި އަން ޝަލީ ފިރި އޮހު މެންނަށް ލިބިފައި އަޅުގަނޑުމިހާތަނަށް 

 އަށް ފޮނުވާނެ. އަނެއްބައި ރިޕޯޓުތަަކކީ ސީ.ފުޅުން އޭ.ސީތައްޔާރުކުރާ ަބއެއް ރިޕޯޓުަތކަކީ އެ ބޭން އެފް.އައި.ޔޫ

 އަށް .ސީސީ.ެނ އޭރެދާ، ފަހަރުގަިއ ުހރިާހ ރިޕޯެޓއް ުނހުމާ. އެހެންވީރވިްސއަށް ފޮނުވާނެ ސަ ސްލިމޯލްޑިވްސް ޕޮ 

 . ފަފޮނުވާ

 

 ާސ ާވހަކަދެއްކެވުން:އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ ށީއްފުދުކުޅު
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ތެޭރަގިއ  ގެއޭ.ސީ.ސީ މަްއސަަލ ހުށަހެޅުމުން ްނ ޑޮލަުރގެއަލިމި 1 ގައި  2018 ަބރުންސެޕްޓެ 3ާވލަކީ، ތިންވަނަ ސު

ތަެކްއ  ވާހަކަަފއިވާކަމުގެވިއްިހއްސާނުކޮށް މި މައްސަަލ ވަކި ފަރާތެްއގައި ބޭ ކާތަހޭ ފަރާތްއްސާކުރަންޖެ ހި

 ؟ވޭތޯެގ އެއްވެްސ ޙަޤީޤަތެއްިދޔަ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމުއިހިނގަ. މިއީ ކިހިނެްއ ޔަދިދެކެވިގެން

 

 ޢައްވިްޒ ަރޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ނައިުބ ރަީއސް މު ުނގެރަޕްޝަން ކޮމިޝަކޮ-އެންޓި

 ސަލަ ްނ ރުފިާޔގެ ަމއްއަމިލި 1ޖަމާވި ންޓަްށ ކައުގެ އެ ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު هللا ބްދުރިއްާޔ ޢަޖުމްހޫ ސުލްކުރީެގ ަރއީ

ުރ މިހާވެްސ  ލިްސ ސަރވިްސއިންޑިވްސް ޕޮލްޮކށް މޯެއއްޔަ. ހަމައެއާގެންދިކުރިއަށް ތަޙުޤީޤު  ވެސް ންއޭ.ސީ.ސީ

ސީާދ ށް ޑައަޅުގަނވާތީ  ކަށްރުޢީ ަމރުޙަލާަގއި އޮތް މައްަސލައަޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިގެން ޝަ  ،ހުފަމަށްކުރުޤީޤުތަޙު

 ހުިރ ފައި .ސީއަްށ ލބިސީދެްނ އޭ. ނަށް ހާމަުކރެވޭނީ.ންގަނޑުމެޅުްއ އަމެ ވަރަކަްށ ކަހާ ޢުލޫމާުތ ކިނޭނގެ ިތ މަ

މެްނ އަޅުގަނޑު ކޮށްއެއް އޮފިޝަލީ ހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާ އަށްސީންނަށް އޭ.ސީ.މެއަޅުގަނޑު ލޫމާތަށް ބަލާއިރުމަޢު

   ެވފައެއް.ޑިޭލއެއް ނެތް  އޮތީ.ގޮސްފަިއ ގެންހަމަ ޕްރޮސެްސ ކުިރއަށް

 

 ާސ ާވހަކަދެއްކެވުން:އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ ށީއްފުކުޅުދު

ިއ ހަ ،ޓުތައް ފޮނުވުމުންން ރިޕޯޔުނިޓު .ޔޫެގން އެފް.އައިށިން ފެވަނަ އަަހރު 2016 ާވލު.ސު ވަނަ 4ގެ އަޅުގަނޑު

ަލިއ ތައް ނުބަަސލަރޭގެ އަދަދުގެ ބޭފުޅުންގެ މައްޭދތެ އާ 10ާއއި  5ފުޅުންގެ ތެެރއިން ބޭލް ޕްރޮފައި

 ؟ގައިެތރޭ ގެސިއްރުކޮށްފައިވާނެޯތ އޭ.ސީ.ސީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢައްވިްޒ ަރޝީދުނައިުބ ރަީއސް މު ުނގެރަޕްޝަން ކޮމިޝަކޮ-އެންޓި

ަބއްދަލުވުމަކުްނ  ގެރުންބަމެންގެ ސީތައް އޭ.ސީ.އައި.ޫޔ ރިޕޯޓުއެފް. ،ބުމުން.ސީއަށް ލިރިޕޯޓުތައް އޭ.ސީ އެފް.އައި.ޔޫ

މެންގެ ފައިނޭންަޝްލ އަޅުގަނޑު ،ތުންގޮ ޕްޮރސީޖަރ އޮންނަ  މެންގެެރވެނީ އަޅުގަނޑުާވލުކުހަިމ ްށ އެއްކޮ މަކާނިމު

ރެވެނީ. ެއ ކު ވާލުހަ ިމ  . ެއ ޔުނިޓާ ޮއވޭ އިމުކޮށްފައި ޤާްއ ިކ ޔުނިޓެން ވެްސ ވަމެއަޅުގަނޑު. ޓަލިޖެންސް ޔުނިޓާންއި

އެކީގަިއ  ފަހު އެ ބޭފުޅުްނ ތައްޔާރުުކރާނެ ވަިކ ރިޕޯޓެއް. ެއ ރިޕޯޓާޗެހިތައް ިދރާސާުކރުމަށްއް އެ އެޔުނިޓުން 

މާނީ. ޯތ ނިންންތޯ ނޫން ތަޙުޤީޤުުކރާނެމެއަޅުގަނޑުހިާސބުން ހެޅުނީމަ ެއހާނެ. ހުށަށަހެޅޭހުގެ ބައްަދލުވުމަްށ މެންބަރުން

 ަތއް ަޖރބުާނ ޕްރޮސީ މިރިޕޯޓުތަްއ ހަަމ  ލިބޭ ނަށްމެންޑުއަޅުގަނންެމ މައްަސލައެއްަގއި ވެްސ މަ، ކޮވީއެހެން

ކަަމްށ  އެނގިއްޖެ  ން މައްަސލައެއްކަްނ ނީ. އެކަމަކު، އަޅުަގނޑަށް ވަިކ ކޮވާ އި ކުިރއަށް ގެންގޮސްފަ އި ފްލޯކޮށްފަ

 މަަކށް ދަުލވުއްބަެގ މެންނޑުޅުގައަ އަށް ރަސްމީކޮށް .ސީ.ސީކުރިްނ ިމ ބުނިހެްނ އޭ .ސާުފކޮށްލަްނ ފަސޭހަވާނެ ޏާވަން

 ނުވާނެ.ށް ާބއްވާފައެްއ ކައެގޮތައެއް، ދޫޮކށްލެވިފަ އި ބަލަހުިރ އެްއވެސް މައްަސލައެްއ ނު ރެވިފައިކުއެޖެންޑާ
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  ާވހަކަދެއްކެވުން:ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

  ؟ނިންމާފައިވާނެތޯވާުކރަން  ދަޢުމާެގ މައްޗަށްޒީޢަރުަނރު . ުކރީގެ ގަވަވަނަ ސުާވލު 5އަޅުގަނޑުގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

 ނގިފައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑަކަށް އެ އިގަސީ.ސީން ބެލި އެްއވެސް މައްަސލައެއް އޭ.

 

 ން:އްކެވު ާވހަކަދެފޫރު މޫސާ ލްޣަބްދުާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

ޢުވާުކރަްނ ކޫުރގެ މައްޗަްށ ދަްފ ޝަޢާޠި ގެ ވެިރޔާުޔނިޓު .އައި.ޔޫ ކުީރގެ އެފްއަނެއް ުސވާލަީކ ދެ ސުާވލު.  އަދި

  ؟ވާނެތޯނިންމާފައި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

އަޅުގަނޑުެމްނ  އައި.ޔޫގެ މައްަސލައިެގ ތެރޭަގއިފް.އެުގޅޭ  .އެމް.އޭއާމްއެ ހެން ބުނި އަޅުގަނޑު ުކރިންއްކަަލ އެ  މިހާރު

ަކްށ އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ މައްސަަލއަ އިވިޔަސް މައްސަލައިގަ  ށް ނިމުނު ކަމައަދި އެއްކޮށް ތަޙްޤީޤު ،ށްޤަތަޙްޤީ

ކޫރުގެ ަބޔާެންއ ފް ޝަ ޠިޢާ ،ކުެރވޭ ގޮތަށްެގ ތެރޭަގއި ތުހުމަތުއިއެ މައްަސލަ އި،އެކަމުގަމެން ވާތީ، އަޅުގަނޑު

 ނެގިފައިވާނެ. 

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު 

 16ގައި. ދެން  2014މެިއ  13އަށް ހުށަހެޅުީނ .ސީއޭ.ސީމައްަސލަ ުފރަތަމަ  .ސީ.އާރު.ޕީމްއެމް.އެފަހު ސުާވލު. 

 ރު ބަ ންސެޕްޓެ 28އެއާެއއްކޮށް،  އި.ގަ.ސީ އޭ.ސީުކރެވިފަިއ ވަނީޖިސްޓްރީރަން މި މައްަސލަ ބަލަގައި  2015ޗް ރިމާ

މި މައްަސަލ  ގައި އޮކްޓޯަބރު 27ޔައީ. ެއއަށްފަހު ދި ިރޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު ބޮްނ ގޮްއވުމުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގައި  2015

ިމ  .ސީންއޭ.ސީ ފަހުން  ވަރު މަސް ތާ އެއް ން ގޮއްާވލިކޮޅުގަިއ ބޮ ީސ ލޯްނޗުރިޔާ އެއީ  .އޮތީ ފަިއ މިބަލަން ފަށާ

ިއ ިކހިނެއް ދިމާވެފަ ކިހިނެއްއީ މިނިއްާޔ ތަކެއްތޯ ނޫިއއްިތފާޤުމިީއ ، އެހެންވީމާ އޮތީ. މައްސަލަ ަބލަން ފަށާފަިއ މި

ްނ ިމ ގުޅިގެ ލުމާ އިވަ އްގަިއ ބޮން ގޮޗު ިރޔާީސ ލޯންނުންވޭ. ބޭފުކޮްށލަްނ ނޑު ހަމަ ސާހުިރ ތާރީޚުތަެކއްތޯ އަޅުގަ

މިީއ ކިހިެންއ  އި،މިކަުމގަ ،ވީމާވަނީ. އެހެން މި އިްނ ފަށާފަ ހިނގަތެރޭގަިއ  .ސީ.ސީއޭށް ސްމީކޮރަމައްސަލަ 

 . ވަނީކޮށްލަން ބޭނުންނގައިދިޔަ ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑު ސާފުހި
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 :ްއކެވުންވާހަކަދެ ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

 ށް ފުރަތަމަ ކަމަކަވޭ. ނުންްށލަން ބޭއަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮ . ކަމެްއ އެަބއުޅޭިއ ދެތެޭރގައަޅުގަނޑަށް ހީވަިނ މީގެ

ްށ އެމް.އެން.ޕީ.އާރު.ސީ މެދުވެިރކޮްނ ޑޮލަެރއް އަމިލި 5 އެއީ  ؛އިރިޕޯޓުގަ  ޓުޑިޑިޓަރ ޖެެނރަްލ ނެރުްއވި އޮކުރީގެ އޮ

ަލ ެއއީ ވަކި މައްަސލައެއް. އެ މަްއސަ  އަކީލަސަެއ މައްގެ މައްސަލަ. ން ޑޮލަރެއް އަމިލި  5ދޫކުރި އަށް .އެލްއެމް.ޕީ

ރަޕްޝަްނ ކޮ -އެންޓި ެއ މައްަސލަ  އި ޕްޝަްނ ކޮމިޝަންެގ ސަމާލުކަމަްށ ައއުމާ ުގޅިގެން އޭުރގަކޮރަ-އެންޓި

ްށ ފީހަ ރަްލ އޮރ ޖެނެޓަިކއު ޕްރޮސިތް ގަިއ އެ މައްސަލަ އެބައޮ 2016ރީ ރުވަ ފެބު އިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކޮށްފަ

 އެ  އި،ހަށް ފޮނުވުނު ކަމާަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީކިއުއެ މައްސަލަ ްޕރޮސި އިގަ 2016ލް ޕްރީއެ 13 ފޮނުވިފަ. އަދި

ހާމަކޮށްފަިއ އެބަުހރި. ެއ މައްަސލައާިއ  އި ވެްބސައިޓުގަ ގެ މާުތ ކޮމިޝަންމައްސަލަ ނިންިމ ގޮތުެގ މަޢުލޫ

މިީއ މުޅިްނ  މައްަސލައާ  ދޫުކރިޅުތައްކާއި ފަ.ސީން ރަށްތަޕީ.އާރުއެން.މް.ގެންދިަޔ އެ ކުރިއަށްމި އަޅުގަނޑުމެން

 މައްަސލައެއް. ދެ  ވަކި  ،ލިެތެރއިން އަޅުގަނޑުމެން ބެ ކަެމއްގެ ޅިން ތަފާތު ދެމު . އެއީ ދެ މައްސަަލއެއް ތަފާތު

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

 ދީދީ. ހީމްމެންަބރު އިްބރާއްޔާ. ުޝކުރި ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ދީދީ ހީމްދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާ ފޭދޫ

ރު.ސީެގ .ޕީ.އާމްއެމް.އެ ،ކޮްށލަން ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ ުސވާލަކީއާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު 

 77ނޑަކަށް ، ގާތްގަޔައިރުހިނަގއިދި މެއް ހާ ބޮޑު އަދަދަކަށް ޚިޔާނާތުގެ ކަމި ގެ ސާލަތުގެ ަފއިދައު  އިމައްސަލައިގަ 

ގެންާވ ަވަރްށ މި މައްަސލަ އޭ.ސީ.ސީން އެކަށީަފއިސާ.  ގިނަ ރެވު  މިީއ ބިލިޔަނަކަށް  ،ަލރުން ޔޫ.އެްސ ޑޮއަމިލި

 ،ކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމާއިރި ނުންވާ ބާރުވެެވސް ބޭ ނޫނީ ގޮތުންގާ އޮތީ ފައި މިދީ ޔުންލިނުގެންގޮސް ކުރިއަށް

 ،ކީ ސުވާލަ ުހރި. ދެން އަޅުގަނޑުގެ އެބަ އިޅުވެފަ ވިދާެވސްިއ ހިމެޭނ ވާަހކަެތރޭގަ ަބއިވަުރ ކަންތައްތަެކއް މީގެލަމިކަހަ

ެވްސ   ބޭންކުތަކުންއަދި ،ބުމާދޭންޖެހޭ އެއްބާުރލުން ނުލި ،ދާރީުކރުމާއިމިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތައް ަޖވާބު

ިރ ންހު މާ ގުޅުކަހުެގ ތުންެގ މަޖިލީއޭ ރައްޔި.ސީން ވާނެތޯސީ އޭ.ބަބުންދޭންޖެހޭ އެއްބާުރލުން ނުލިބުނުމުެގ ސަ

 ސާލަަކށް މި. ފޮުނވާފަ ލިޔުމެއް ެގ ގޮުތން އެއްވެްސ ަވރަކަށްން ހޯދުމުޓީތަކަށް ެއއްބާުރލުކޮމި ނީވުޒާރާތަކަށް ނޫ

އްާބރުލުން ުނލިބުުމެގ ޖެހޭ ެއއްބާުރލުން ނުލިބި، އަިދ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންޖެޭހ އެބޭންކުތަކުން ލިބެން

ބާވަުތެގ  މި  ،ދެވަަނ ސުާވލަކީ .ެއއީ ފުރަތަަމ ސުާވލު ؟ރެވިފަިއވާނެތޯސާކު އްހި ން އެކަ ސަބަބުން މި މަޖިީލހާ

އެކަާމ  އަބަދު މާނގައިދިަޔއީއަބަދުވެސް މި ަދއްކަނީ ާވހަކަތަެކއް. އަބަދުވެސް ކަމެއް ހި ؛ންހުއްުޓވަ ކަންތައްތައް

 ދަނީ. މިަތއް ޑެތި ކަންތައްގެ ބޮމިވަރު  ހިނގާނީ. އަނެްއކާެވސް ،ކަންއަނެްއކާވެސް އަނެއް. ކާނެ ދައްހަކަ  ވާބެހޭ
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ިމ  ،ޔާނާތްތެިރވެގިނަ ަފހަރުމަތީން ޚި ަވރަށް މާ، މީގެުކރިންވެސް ދަުއލަތުގެ ފަިއސާއާއި މުަދލަްށ ހަމައެހެންވީ

އާިއ މުދަލަްށ ތުެގ ފައިސާ އުލަކީ ދަ ގެ ބޭނުމަ، އޭ.ސީ.ސީވަނީ. އެހެންވީމާ މި  އިލިބިފަރާ ނު ފައިސާ އަނބު 

ާއިއ ސާ އިއިާވ ފަްއލިފަގެ ނަށް މިހާތަ ހޯދުން. ށްާރ ެއ ފަރާތްތަކުްނ ދައުލަތަިއސާ އަނބުއެ  ފަޚިޔާނާތްތެރިވީަމ  

ްނެގ ޅުތި ބޭފުކައި ޓަތުރަށް މިކަން ހަރުދަނާުކރުމަށްއެއް ސުާވލު. ދެން އި ؟ހޯދުނުތޯބޭފުޅުން ކަށް ތި ކިހާަވރަ މުދަލާ

 ؛ނޫނީ އެއްބާރުލުން ގާށް ބޭނުންވާ  ބޭފުޅުންނަން ތިރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގެ ތެރެއި އޭ މެއް އެބަ އޮތްތޯވިސްނު

ޒިންމާއެްއ އޮންނާނެ. ، ލިއްޔަެތއްއޫެވސް މަސް  ކޮމިީޓގެ މި  ؟ކަމަކީ ވީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭން އޭތޯކޮބައި

 ؟ތޯވޭއިހުށަހެޅިފަ ހާަވރަކަށް މި ކަންތައްތައްމައަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ކިމެންނާ ހައެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު

ުތ އަދާުކާރ މިމްވަުރ ބަާލ ލިއްޔައޫ މަސް ގެ . ސަުރކާރުއޮވޭވެސް އެބަ ޓީއެއް  ކޮމިދެން ސަރުާކުރ ޒިންމާދާރުކުވާ 

 . ތަަކކީިމއީ އަޅުަގނޑުގެ ސުވާލު ؟ހުށަހެޅުނުތޯ ކޮމިޓީތަކަްށ . މިުހރިއެބަ ތައްކޮމިޓީ

 

 ްއކެވުން:ހަކަދެވާ ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

 ރެވުނު އްާސކުހިއަކަްށ މަޢުލޫމާުތ ވަިކ ކޮމިޓީ ސްޕެސިފިކްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައް  ުޝކުރިްއޔާ.އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް 

މަކު، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީުހެގ ސަމާލުކަމަްށ އެބަުހިރ އެކަ  .ށްލަންލަްނ ޔަޤީންކޮއި އަޅުގަނޑަްށ ޖެހޭީނ ބަލަ ށްކަމަ

 އި ގެނެވިފަ ކަންަތއްތައް ބަެއއް  ކަމަށް  ސަމާލުގުޅިގެން ތަކާ ޗެލެންޖުދިމާިވ ްނ ގޮތުގުޅޭ ކާ ތައޭ.ސީ.ސީގެ މަސައްކަތް

 އި ކަންތައްަތކާ ނީ ގޮތުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާނޫގާ ،ފާހަަގކޮށްލަންހަމަ ޅުގަނޑު ތެްއގައި އަގޮ ޞަޚާއްއެބަހުރި. 

އެއްކޮްށ ކޮްނެމ ެއއާމަހުންނާނެ. ދެން ހަ އިފަވިނުފޮވެސް  ން ސިޓީތައް ހަަމ ވަކިަވކި ގުޅޭގޮތުން ހުންނާނެ

މުގަޔާިއ ެބލުެގ މައްސަލަތަްއ އޭ.ސީ.ސީ ހުންނާނެ  އިންޮކށްފަތަފްީސލުކޮްށ ބަޔާވަރަްށ  އި އަަހީރ ރިޕޯުޓގަ އި އަހަރެްއގަ

ާޅ ހަ ށަސީ.ސީން ހުްއލުކުރަްނ އޭ.ޙައެ ކަންތައްތަްއ  ،އިމާވި ކަންތައްތަކާއް ުކރުމުގަިއ ދިއެހެން ކަންތައްތަ 

ންެމ އަަހަރުކ ކޮމެން ހަަމ ޅުގަނޑުއަހަަމ މަޖިލީހަްށ  އްޖެއްޔާ ގޮތުން ވެ ނޫުނ ބުނާގާރިޕޯޓަީކ  ންތައްތައް. އަަހރީ ކަ

ޅުގނަޑުމެން ވާީނ ވެްސ އަ  ރިޕޯޓު ިއ ވޭުތވެދިަޔ އަަހރުގެ ތެރޭގަ  ގެ ހަފްތާ ދެން މިދިޔަ ޕޯޓެއް. ހަޅާ ރިށަ އެއް ަފހަުރ ހު

 ން ތަކަށް ެއއްބާުރލުދިމާވާ ޗެލެންޖު ؛އެއްބާުރލުންާދރާަތކުން ދަުއލަތުގެ އި އިގައިގަނޑު ގޮތެއްދެން މަ ފަ.ހުށަހަޅާ

 ،.ސީ.ސީން މި ޢަމަލުކުާރ ގޮތަކީ އޭ އިަޙލާގަިއ ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގަ ރުްށ ފުރަތަމަ މަމަޖިލީހަ  މައްސަލަިއގައި،ނުލިބޭ

،  މަސައްކަތްުކރުން. އެހެންވީމާ ތޯ ވޭުލކުރެއްޙަވާހަކަދަްއކައިގެން މަްޝވަރާކޮްށގެން އެކަން  ބެހޭ އިާދރާއަކާމާ އެކަ

ފުރަަތަމ  ،ދިމާިވ މައްސަލަ ތެޭރގައި  އިގެ ލަ ަތކުން ިމ މައްސަވަރަްށ ގިަނ ފަހަރަްށ އެަބހުިރ މިސާަލކަށް ބޭންކު

 ގނިން ރގަވަމަ ހަްނކުތަކުގެ ދެްނ ބޭ ނުވީމާއްލުޙަ ންގެ ކަދައްކައި ވާހަ  ކާ މަރުޙަލާގަިއ ދިމާވި ކަންަތއްތައް ބޭންކުތަ

ަތއްތައް ހަަމ ށް އެކަންއަޅުގަނޑުމެންނަ ވެގެން މެުދވެރިއެމް.އެމް.އޭ ތީ، ވާ .އެމް.އޭ ކަމަށް އެމްޑީއަކީބޮ

ބައެްއ ންާވ ބޭނު ތަޙްޤީޤުތަކަށް ަބއެއް ބައެއް، ހަަމ ެއހެންމެދިަޔކަން އަޅުގަނޑު ހަަމ ފާހަގަުކރެވުނު. ލުވެގެންއްޙަ
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ވެްސ ހަަމ ވަކިްނ  ކިުއޓަރ ޖެނެރަލާ ރޮސިން ޕްތަާކ ުގޅިގެޖުންޗެލެ ދިމާވި ގައި ދުމުމަޢުލޫމާތާއި ކަންތައްަތއް ހޯ

 ަފއި ގެންދެވިގެ އިރުޝާދުގެ ަދށުން ބައެއް ކަަހލަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ޓަރ ޖެނެަރލްިކއުޕްރޮސި ،ވިރެ މަޝްވަރާކު

 ،ަދއްކާިއރު ވާހަކަމުގެ ދުރާ ހޯގެްއލޭ ފައިސާއާއި މުދާ އަނބު  ށްކޮށްލަން. ދެން ދަުއލަތަހަމަ ފާަހގަެވސް  ކަންހުރި

ތަކެްއ އެބަުހރި. ންޖުލިްއޔަތު އޮްތ ގޮތުން ޗެލެއޫމަސް އާއި ޒިންމާއޮްތ  ާވލުކުެރވިފައިހަ އާނޫނީ ގޮތުން އޭ.ސީ.ސީގާ

ޑީއަކަށް ނޫްނ ކަަވރީ ބޮރި އަކީ އަސްލު.ސީ.ސީތުން އޭމި ކަންތައްތަްއ ހުިރ ގޮ  ނޫނުތަކާއި ގާގެ ސީ.ސީ.މިވަގުތު އޭ

.ސީެގ ން އޭ.ސީފޮނުާވ ހިސާބު ށް ހަްލ އޮފީކިުއޓަރ ޖެެނރަޕްޮރސި އި ކޮށްފަތަޙްޤީޤު ީތ ހަމަ އޮ މި  .މިހާުރ މިއޮތީކީ

 ؛އަށްވުެރ ހަރުދަނާާރ ގޮތުގަިއ އެ ޫބލުކުގަވެްސ  އެބަިއ އަޅުގަނުޑމެންއެކަމަުކ  އޮތީ. ތަށް މި ދައުުރ ނިމޭ ގޮ

ލަށް ޖެހުމުގެ ބަދަުލގަިއ  އަެނއް ބަޔަކު ބޮ ކުޔައެއްބަ ؟އެކަން ުކރާނީ ކޮންބައެއްތޯ ؛ނާއި އެބައި ަހރުދަރާއްޖޭގަ

ޫބލުކުރަްނ. ގަވެސް ން މެގަނޑުކަމަށް އަޅު ޖެހޭއެބަ ޒާމެއް ާޤއިމުކުރަންތަކަށް ަހރުދަމާ ނިކޮންމެވެސް އެްއގޮ

 ެވސް  ހަށް ފީއިުބގެ އޮބަންޑާރަ ނައި، ޫނނުތަކަށް ހުށަހަޅާފަްއ ގާލާޙުތަސީން ހުންނާނެ ބަެއއް އިޞް..ސީ، އޭވީމާއެހެން

ދައުލަތުެގ އޭ.ސީ.ސީން   މި ކުރާ ކަމަކީައޅުގަނޑުމެން ވަގުތު . މިނީރާކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ ކު  އިފޮނުވާފަ

ުކާރ ޤީޤުޙް ތަ.ސީންސީއޭ. ކޮްށ ވެސް އޮފީސް މެދުެވރި ކިއުަޓރ ޖެނެަރލްްޕރޮސި ނޫނީ ،ށްކޮމެުދވެރި ށްއިދާރާތަ

 ުހރި  އިފަގެން އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާގުޅި ންޖެހޭ ފައިސާއާދަހޯ އަނބުރާ ށްލަތަދައު ގެން ގުޅި މައްސަލަތަކާ

ާހ ފަިއ ހުީރ ކިުކރެވިްނ ރިަކވަރ އިާދރާތަކު، އެ ާހ މިންަވަރކަށްތޯމަލުުކރަީނ ކިޢަ ންގުންތަކަށް ެއ އެ ،އެންގުންތައް

ެދްނ . ތަކަށްސްޔޫސްޓެޓިސްޓިުކ ގެ އަޅުގަނޑުމެން ގެންދަންކުރިއަށް އެބަ މަސައްކަްތ  މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުުމގެ

 އެބަ  ސްވެ ހަނދާން  އަނެއްާކވެސް ން އިގެފޮނުވަ ޓީސި ހަމަ ޏާ އަޅުގަނޑުމެން ވަން  ށްއެކަންތައްތައް ނުުކރެޭވ ކަމަ

ބޫލެއް ނުުކރެވޭ އެކަން ެއ ގަ ށްކަނޑައަޅުގަމަކަށް ކަގޮތެއް ަހރުދަނާ  އީން އެތުނޫނީ ގޮގާދެން. އެކަމަކު، ކޮށް

އަޅުގަނުޑ  އިލާފައިޅުގަނޑުމެން ނިންމިން. ނިންމަައހަުރގެ އަަހރީ ރިޕޯުޓ އަ ދިޔަވެމިހާތަނަށް ވޭތުނީ. ކުރެވެ

ހަަގކުރެވިަފިއ މެންނަށް ފާއިުރ އަޅުގަނޑުލި އިފޮނުވަވަަނ ދުަވހު މަޖިީލަހށް  28ީރ ވަރު ބުފެޔަ ހެން މިދިމިބުނި

 ވޭުތވެދިަޔ ހޭލިބެންޖެލަތަށް އަނބުރާ ާޔ ދައުރުފިން އަިބލި 3.9 ވެއްޖެއްޔާ  އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާން ގޮތުން ،ތްބައޮއެ

ނޭނެގ. ކޮންމެ އަހަަރކު ވަކިްނ ރިަކވަރީވ އަދަދެްއ އަޅުގަނޑަކަށް ދެން  ތެރޭަގއި.ެގ އަަހރު 10އަަހރު ނޫީނ  9

މިދިޔަ އަހަުރގެ ރިކަަވރީ އަދަދަްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެރކޯޑްސްތަކުން މިހާުރ ފެންނަން ހުރީ، އޭ.ސީ.ސީން ރިކަަވީރ 

ެވްސ  އޮތީ ބަލަްނ ފެށިފަިއ މި މިްނވަރު އަންާގ އެންގުންތަާކ ގުޅިގެން ރިަކވަރވާ  ދަުއލަތުެގ އިާދރާތަކަށް  ބައިތައް

ުކްނ ތަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރެކޯޑްްތ މިިލއަްނ ރުފިާޔ ިރކަވަރވެފަިއ އޮ 1.4ަގއި  2018ްނ ފެށިގެން. އި 2018

ހުރެދާނެ އިދާރާތަކުްނ ނަގާފައި ހުިރ ފައިސާތަްއ އެބަދައްކާ. ފަހަުރގަިއ އެ އަދަދު ބޮޑުވެފަިއ ވެްސ 

 ފަުހ ސުާވލަށް ލެއް. އިުތރު ުސވާ .ވަންޏާގަިއ ސް ލިބިފަިއ ުހރި މިްނވަރަްށ ަބލާކަމުކޯޑްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރި

   ކޮންސުވާލެއްޯތ ކުެރއްވީ؟
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 ވާހަކަެދއްކެވުން: ދީދީ އިބްރާހީމްދާއިރާެގ މެންބަރު ފޭދޫ 

، މިކަންަކްނ އިގޮތެއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެންެގ މަޖިލީހުން ބޭނުްނވާ ެއއްބާުރލުމަކީ ކޮބައިތޯއާ ގަނޑުއަޅުގަނޑަށް ހަމަ ަމއި

ކަމަީކ ކޮބައިތޯ؟ ދެން ޭއގެއިުތރަްށ ކަން ވާ ތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންެގ ސައިުޑން ކޮށްދޭން ޓަކައި  ޙައްލުކުރުމަށް 

ނޫނުަތްއ ގާ ިތބޭފުޅުން އިސްނަންގަވައިގެން އޭ.ސީ.ސީގެ މިހާރުން މިާހރަށް ވެްސ ހުށަހަޅަން އެބަެޖހޭ ނޫންތޯއޭ

ޓަކަިއ ބޭނުްނާވ ދައުލަތުެގ ފައިސާއާިއ މުދާ ހޯދުމަށް ، ތިބޭފުޅުންނަށް އިތުުރ ާބރުތައް ހޯދައި،އިހަރުދަނާކުރުމާ

 . ޓަކަިއ މަޖިލީހަްށ ބިލެއް. އެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލީބާރުވެރިކަްނ ހޯދުމަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުޝަން ކޮމިޝަްނގެ ކޮރަޕް-އެންޓި

 ގޮތަކަށް ނޫން މި  އިރެކްޓުކޮށް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ިބލު ހުށަހެޅޭޑަން ގޮތުން އޭ.ސީ.ސީ ނޫނީ ނިޒާމު އޮތްގާ

ްނ ދެ ފަަހރެއްގެ މަތީ ކޮންމެ ައހަރެްއގެ އަަހރު 5ޔޭސް، އެހެންވީމާ، ޥޭތުވެދިަޔ  ؛އޮންނަނީ. ބަންޑާރަ ނައިބު

 ވަގުުތ އަޅުގަނޑު  މިއްާސކޮށްފަ. ދެން ހިއެބަހުިރ އޭ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުްނ ުހރި ކަންބޮޑުވުންަތއް ބަންާޑރަ ނައިާބ 

ރިކޯޑުތަްއ ނެތީމަ، ެއކަމަކު އަޅުގަނޑު ެއހެން ބަްއދަލުވުމެއްގަިއ ހަމަ އަޅުގަނުޑ ހަނދާންޭވ ހަަމ ޑޭޓުަތާކ  އަތުގައި 

 ެއއްކޮށް އަުއ ސަރުާކުރ ވުޖޫދަށް އަުއމާ ހަމައެާއއެއާ. ބަންޑަރ ނައިބު ހަމަ  ޑު ީކ ހަނދާންވޭ އެއްކޮށް އަޅުގަނ

ލިޔުމަކުން މިހާތަނަށް އޭ.ސީ.ީސާއ އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ އެކީގައި ައއު ސަުރކާރުެގ މިހާުރގެ ބަންޑާރަ ނައިބަށް ވެސް 

އްާޔގެ އޮފީހަްށ ސުލްޖުމްޫހރިއަރުވާފަ. ހަމައެހެންމެ، ރައީލިޔުމަކުން  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ތަކަށްނޫނުގާގުޅުންހުރި 

 7ޭއގެތެރޭަގއި ަމއިގަނޑު ގޮތެއްަގއި ހުންނާނެ  އި،ތައްާޔރުކޮށްފަިއ ފޮުނވާފަވަިކ ޕްރޮޕޯަސލެްއ އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ 

ނޫނުތަކާިއ ގާެއއީ ޕޭޕަރުތެރޭ ހިމެނޭ ެއއް ަކރުދާހެއް  7ވާނެ. އެ ތެރޭަގއި ހިމަނާފައި ގެ ްޕރޮޕޯސަލް އެއް ޕޭޕަރެ

ންޑުކުރާ ކަންތައްތަކެއް. ޭއގެތެރެއިން އިުތރު ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ހިމެޭނ ން ރެކަމެގަވާއިދުތަކަށް އޭ.ސީ.ސީ

ނިޒާމު ަހރުދަނާކުރުަމްށ ދައުލަތަްށ ެގއްލިގެްނދާ ފައިާސ އަނބުާރ ހޯދުމުަގިއ  ،ފާހަގަުކރިހެން ކުރިން ވާހަކަިއެގ ވެސް 

ވޭތުވެިދަޔ  ،ޕަަރަކށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފަިއ އޮންނާނެވަނަ ޕޭ 3ދާނެ ކަންަތއްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ. ޓަކައި ުކރެވި

 ރަޕްޝަުނގެ މައްަސލަަތކާ ފަސް ައހަެރއްގެ ެތރޭގަިއ އޭ.ސީ.ސީއަށް ފާަހގަކުެރވިގެންދިޔައީ ަދއުލަތުެގ ކޮހަތަރު

ތުެގ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެްއލިގެންދިޔަީއ ދައުލަ ، ދައުލަތަށް ގެްއލިގެންދިޔަ ފައިާސގެ އެންމެތުންގޮގުޅޭ

ރަޕްޝަން ަމއްސަލަތަކުގެ ެތރެއިންނޭ. އެހެންވީމާ، ކުންފުނިތަުކެގ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގާފައި ުހރި ކޮ 

ހެްއ ވާެނ އެކަްނ ަހރުދަނާކުރުމަްށ ުކރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުެގ ަވކި ިދރާާސ ކަރުދާ  އި،ތަކާޯހލްިރ ލޫޕްހު  އިގަނިޒާމު

އި ތަޙުޤީޤު މަރުަޙލާަތްއ ޔާ ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގަކޮ-ންޓިހުށަހަޅާފަ. ހަމައެހެންމެ، އެ

ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ެއކަންތަްއތައް ހަރުދަނާުކރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެން ޭދ  އިގެންދިއުުމގަކުރިއަށް
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ތަށް އަޅުގަނުޑ ނެ. ދެންހަމަ އެއާއެއްކޮށް އިތުރުކަމެއް ގޮކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުންނާ މި އިންޑޭޝަނާރެކަމެ

މިާހރުެގ ޓްރެންޑަށް ަބލާއިުރ  ގެމައްސަލަަތކު ގެރަްޕޝަންހަނދާންވަނީ، މަނީ ލޯންޑްރިންގ މައްސަލަަތކާއި ކޮ 

ަވރަށް މުހިްނުމ  ސްއިންޓަރނޭޝަނަްލ ިރލޭޝަންހަމައެކަނި ާރއްޖޭގައި ތިެބގެން ުކރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. 

ރާއްޖޭން ޭބރުގެ ފަރާތްތަުކގެ އެީހގައި ެއ  ވަންޏާކަމަށްރަން. އެެހންކަންތައްތައް ކު  ޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިއުނިޓީއަށް މިއަ

ކަމެއް މިާހުރ  7ތަފާތު ުހރި  ޓަަކއި ކުެރވިދާނެ ކަންތައްތަކަީކ ކޮބައިތޯ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށްކަންތައް ކުރުމަށް

 ހަޅާފަ. އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ ސަުރކާރަށް ހުށަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ބަލަނީ އެވްރެޖުކޮށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ދިަހވަރަކަްށ  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު މި ޝުކުރިއްޔާ

 ޠަފާ. ޞް ޓުއިރު ސުާވލާިއ ޖަވާބަށް، އެަކހަަލ ރޭންޖެއްެގ ތެޭރގައި ގެންދެވޭތޯ. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުމިނެ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:ޠަާފ ޞްމުމުޙައްމަދު ދާއިާރގެ މެންބަުރ ށީ ތިމަރަފު

ވަރަްށ ކުުރކޮށް ޖަވާބުދެްއވިއްާޔ ރަނގަޅު. މި ރިޯޕުޓ  ؛`. އަޅުގަނޑު ފުރަތަަމ ސުާވލުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ

  ެގ ރިޕޯޓު. ސަފުހާ 700ނެރުނީ ކިހާތަނެްއގައިތޯ؟ 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ އްވިްޒ ަރޝީދުނައިުބ ރަީއސް މުޢަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

. އަޅުގަނޑަްށ ސީދާ އެކްޒެކްްޓ ޑޭޓެްއ ހަނދާނެްއ ނެތް. ެއކަމަުކ މި ައހަުރގެ ެތރޭަގިއ އިމި އަަހުރ ތެރޭގަ 

 .އިގައްމުކުީރ މި އަަހރުއާފުލް ރިޕޯޓު ޕަްބލިކަށް މުޅި ރިޕޯޓު، އަޅުގަނޑުމެން 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:ާފ ޠަޞްތިމަރަފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު މު

ެދވަނަ ުސވާލުތޯ؟ އާދެ! އަޅުގަނޑުެގ ދެވަަނ ސުާވލަކީ، ިމ ރިޕޯުޓ، އާދެ! އަޅުގަނޑުެގ ފުރަތަަމ ސުާވލަކީ، 

ުހިރާހ  ، ދެން މިނިމިގެންދިަޔއިުރގައިއަަހރުގެ ަސރުކާރު  5ަރއީސް ޔާމީންގެ މިވަރުގެ ބޮޑު ރިޕޯެޓއް ކީްއވެތޯ 

.ސީ.ސީއަްށ ވެްސ އެނިގވަޑައިގަންނަވާެނ މި ހުރިާހ ކަމެްއ ހިނގައިދިޔަކަްނ. އޭ ،ހިނގައިދިޔަިއރުގައިކަމެއް 

މި ސަުރާކުރ ލަތުގެ ބޮޑު ސިްނގާ ސުަވރުގެައކަށް މި ޤަުއމު ހަދައިގެން އުޅުނުިއރުގަިއ ކީއްވެޯތ ހީ މަކަރާއި 

 އް ސުާވލު ކުރާނަން. ދެއްވީމަ އަޅުގަނޑު އަނެ ްށ ޖަވާބު އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަ ؟އައިފަހުން މި ރިޕޯޓު ެނރުއްވީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި
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ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ިމ ކޮ -އެންޓި .އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެްސ ފާހަގަުކރިހެން ވަކި ަސރުކާެރއް ައއިސްގެނެއް ނޫން

ސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ިމ ގައި ްޕރޮ 2017ންމާފައި އޯގަސްޓް މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނި

 ައއުމުެގ ކުރިްނ، މެން ަސރުާކރުއަޅުގަނޑުއޭގެފަހުގަިއ . ންއްސާކުރިހި މައްސަލައިެގ ފުްލ ރިޕޯާޓ އެްއކޮށް މަޢުލޫމާުތ 

 ހުރިާހ ގުޅުންުހރި ެއހެންަސރުކާުރގެ ކަާމ  ގެގޮަތށް ކުރީ  ދައްކަިއލިވެްސ ިއ ކުރިްނ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައަޅުގަނޑު 

އްސާކޮށްފަ. ދެްނ މުިޅ ހި ަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ވާީނ  2017 މުއައްސަސާތަކަްށ މިއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަްއ އޮކްޓޯބަރު 

ތެޭރގައި މަޝްަވރާކޮށްފަިއ  ގެއަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޝަން ،ކީއްމުނުކޮށް ޭއރު މަޑުކޮށްިލ އެްއ ސަބަބައާ ރިޕޯޓު ޭއރު 

 ދިޔައީ...ވެްސ އޭ.ސީ.ސީ ތެރޭން ތަޙުޤީޤުުކރަމުންމައްސަލަަތކެއް އޭރު ގިނަ   ގުޅުންހުިރ ަވރަށްނިންމީ މިއާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ތޯ. ްނވީނޫންބަންގި ނިމެންދެން މަޑުކޮށްލަދެއްވަ

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

 ،ކަމަކީ އެއް ހުރި. ގޮންޖެހުންތައް އެބަ  ބައިވަރުގާނޫނީ ގޮތުން ަވރަްށ  ބޭނުން. ފާހަގަކޮްށލަން އަޅުގަނޑު

ނޫނުއަސާސީގަިއ ރާއްޖޭެގ ޮކރަޕްޝަން ނައްާތލުމަށްޓަކަިއ ުހރިާހ މަސަްއކަތްަތްއ ޤާ ؛ގާނޫނުއަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގައި -، އެންޓިކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައި މިޝަނަށްކޮރަޕްޝަން ކޮ-ކުރަންޖެހެނީ އެންޓި

ގާނޫނަކުްނ ތަކަީކ ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލުތަްއ ކޮރަޕްޝަްނ ކުށް ،ޖެހޭނެ ކަމަށްުކރަންކޮރަޕްޝަން ޑިފައިން

 ގެ އެްއވެސް ގާނޫނެއްގަިއ ކޮރަޕްޝަން  ިމހާތަނަކަްށ ވެސް ރާއްޖޭގެ  ،ާވއިރުކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ކޮބަިއކަމެއް ަބޔާންކޮށްފައި ލިޔެވިަފއި ނެތް. ޭއގެ ބަދަލުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މި ޢަމަުލކުރަމުްނ މި ަދީނ ކުށަކީ 

ަގއި ހުރި ކުށްަތއް. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެްނ (މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުހުއްޓުވުމާިއ ކޮރަޕްޝަން ) 2000/2

ހޭ. އެކަމަުކ ޖެޤުާބތުގައި ުހރި ކުށްތަކަްށ ރުޖޫޢަވާން އެބަޢުނޫނުލްޤާއުާވލުމަށްފަހު މިާހރު  2000/2 ގަބޫލުކުރަނީ 

ޤޫބާތު ވުޖޫދަްށ ގެނެވުުނ ޢުނޫނުލްޤާއަުއ  ،ޤޫބާތު އިްސލާޙުުކރެވުނު ަމރުޙަލާަގއިޢުނޫނުލްޤާއެކަން ވާކަްށ ނެތް. 

އޭުރެގ  ،ބާ ވެސްއިނަ ބަންޑާރަ ،ެވސް ހިއްސާުކރެވިފައި ިޖލީހާކަންބޮޑުވުންތައް މަ މަރުޙަލާގަިއ ވެސް އޭ.ސީ.ސީގެ

ކަމަްށ ވަްނޏާ ވަރަްށ ޮބުޑ  ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ިހއްސާކުިރން. އެގޮތަްށ ޢަމަލުކޮށްފި  ަޓރ ޖެެނރަލާ އުކިޕްރޮސި

އެޅިގެްނ ކަނޑަ އްަރޕްޝަންގެ ކުށްތަކަީކ ކޮބަިއކަމެކޮ  ،ތަެކއް އަންނާނެ. އެއްކަމަކަްށ އަންނަނީހޯލްލޫޕް

ުކރިން އޭ.ސީ.ސީްނ ، މީގެލަުތެގ މުވައްޒަފުން މާނަކުރިިއރުދައު ،ްށ އަންނަނީބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް. ދެވަނަ ކަމަކަ
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ގޮތަްށ  ނުވާ ތެެރއިން ޝާިމލުތަޙްޤީޤުކުރަމުންދިޔަ ވަރަްށ ބޮޑު ަބއި ަދއުލަތުެގ ކުންފުނިތަކުން މީގެ

 މައްަސަލ ތަޙްޤީޤުކުަރްނ ޅުގަނޑުމެްނ މި ެޖހެނީ ދަުއލަތުެގ މުވައްޒަފުންގެ ދިޔައީ. ެއ ސަބަބަށްޓަކަިއ އަމާނަކުރެވިގެން

ޤޫބާތުގެ ދަށުން. ދަުއލަތުގެ ކުންފުނިތަުކގެ މުވައްޒަފުންގެ ަމއްސަލަ ތަޙްޤީުޤކުރަން ިމ ޖެހެީނ ޢުނޫނުލްޤާމި ޖެހެނީ 

ކުށްތައް ވެްސ  ؛ނެއްގެ ދަށުންގާނޫދަށުން. ތަފާތު ދެ ގެ (ގާނޫނުކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާުކރުމުގެ ) 2000/2

ނިޒާމު ހަމަޖެހިަފިއ އެއާެއއްކޮްށ ރާއްޭޖގަިއ ހުރި. ހަމަބުތަްއ ވެްސ ތަފާތު. ވަރަްށ ތަފާުތ ކަންތަްއ ެއބައަދަ ،ތުތަފާ

މި އިދާރާތަކުން މަުޢލޫމާތު ހޯދުާމއި، ތަޙްޤީޤަްށ ބޭނުްނާވ  ،އޮތް ގޮތުްނ ބޭންކުތަކުްނ މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމާއި

މިޮއްތ  ،ިރހެންއަޅުގަނޑު ުކރިން ފާަހގަކު  ވަރަްށ މުހިންމު.މިަކހަަލ ކަންތައް ،ބާރުލުްނ ހޯދުމާިއ ެއއްތެރިކަމާއެހީ

ޖޮއިންްޓ އޮްތ ުހރިާހ ދުވަްސވީއިުރ  ގާނޫުނ ވުޖޫދަްށ ައއިސް މި  އި ގ2015ަ ހުރިާހ ދުވަްސވީއިރު،

ކަެމއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ރަްށ ފަސޭހަގެ ުކރިން އެީއ ވ2015ަުކރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ނެތް. އިންވެސްޓިގޭޝަން 

. އެމް.އޯ.ޔޫއެއްެގ ފައޮތް އެމް.އޯ.ޔޫއެްއގަިއ ސޮއިުކރެވިދޭތެޭރގަިއ ެއބަ އާ .ސީ.ސީއާިއ އޭސްސް ޮޕލިްސ ސަރވިމޯލްޑިވް

 ޓަރ ޖެނެރަްލ ވެސް އުކި ޕްރޮސި ،ރަނައިުބ ވެސް ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޙްޤީޤުކުެރވޭ. އެކަމަުކ މިާހުރ ަބންޑާ

ޑިވްްސ ޖެހެީނ މޯލް ވާއިދެްއ ނެިތ ނުކުރެވޭނޭ. ެއ ަގވާއިުދ ހަދަްނ މިގަ ..ޔޫގެ ދަށުންވިދާޅުވަނީ ނުކުެރވޭނޭ އެމް.އޯ

، ެއ ަގވާއިދު ނެިތ ޖޮއިންްޓ ެއހެންވީމާއޮތީ.  ޒިންމާއަުކ ނޫން ެއކަން ވެސް މި  ގެސީ.ސީ.އިން. އޭޕޮލިސް ަސރވިސް

އެއްކޮްށ ގާނޫނުަގިއ . ދެްނ ހަަމ ެއއާިމ ވަީނ ހުްއުޓމަކަށް އައިސްފަ ުހރިާހ ކަމެްއ މިާހރު އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ 

ޖެހޭ. އެންެމ ފަުހްނ ކާލަންއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ިރސޯސްގެ ާވހަކަ ވެސް ދައް  ،ދާއިރުވާހަކަ އެގޮތަށް ަދއްކަމުން

ރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެްނެގ ޖެހުނީ ފު ފެންބޮޑުވިއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންވެސްިޓގޭޓުން މަސައްކަތްކުރަން މާލެއަށް

ވެހެމުންާދ  ާވރޭވެޭހ ކޮންެމ ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީހަށް ވާރޭަސލާމަތްކުރަން.  ތަޙްޤީޤު ފައިލްތައް ފެނުން

އެ އިމާރާތުގެ ދެ ފަޅިން ާވރޭފެން ވެހެމުންދާ ުދވަސް. ޯބކޮށް ާވރޭވެހޭ ކޮންމެ ދުވަހަީކ ދުވަހެއް. މާލެއަށް 

އެކަށީގެންވާ މާޙަުއލެއް ެންތ  ،މި ބުނަނީއުޅެނީ. އެހެންވެ  ލަތުގައި މިހާ ވެްސ އެ  އިޅުގަނޑުމެންގެ ގުދަންތަކުގައަ

ކަމަްށ ވަްނާޏ އެންެމ ބޮުޑ  ކަމަްށ ވަންޏާ. ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިސޯސްއަްށ ބަލާ  އެގޮތަށް ަބލާ 

އެީއ އްކަތްކުރަން ތިބި ތަޙްޤީޤުކުރާ ުމވައްޒަފުން. މި ބަލަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަ އަޅުގަނޑުމެން ރިސޯސްއަކަށް

ގެ އިންވެސްިޓގޭޓަރުން. ަވރަްށ ގިނަ ުމވައްަޒފުން އެކިއެިކ ސަބަބުތަކާުހެރ ވަޒީފާތައް ވެސް ޫދކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން

ރީްނ ުހއްަދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާރުަގިއ އޮންނަ ކަމެްއ ނޫން. ފިނޭންސް މިނިސްޓް ،ދޭ. ވަޒީފާ ކުިރއެރުމެްއ ނުލިބިއެބަ

ކުރިެއރުމެއް ވެްސ މި ލިބެނީ. ހަމަ އެާއއެކު އެބޭފުޅުންަންށ  ދީފިއްޔާ މަޤާމު ކުިރއެރުމެްއ މި ލިބެނީ. މުާސރައިގެ 

ައހަރުެގ  3ވެދިަޔ ވޭތު ،ސްޔަވި ކަމަށް  ވިޔަސް، ކޮންެމ އަަހރަުކ ބަޖެޓުގައި ެޖހި ކަމަށް  ޓްރޭނިންގއެްއ ދޭްނ ބެލި 

ެގ ފަރާތުން އެަކްނ ، އާދޭސްކޮށްގެން ަބއެއްޖެޓުގަިއ ޓުރޭނިންގ ބަޖެޓު އައީ. އެހެންވީމާބަ ޒީރޯ  ވެސް ބަޖެޓު ައއީ

 .ުހރި އެަކހަަލ ކަންތައްތައްނަ ެޗލެންޖަސްތަކެްއ އެބައެހެންވީމަ، ވަރަށް ގި ؛ވުން އެއީ
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޖަހަންދެްނ  1 ތީ ބޭފުޅުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮ 4ކޮށްފަިއ އޮތް ރިކްެއސްޓުއެބަ އިނގޭތޯ. އަިދ ޝުކުރިއްާޔ 

ކޮށްފަިއ އޮތް ަވގުތުކޮޅު މިާހރު ރިކްއެސްޓު ، އަޅުގަނޑަްށ ހީވަީނ ބާކީ . އެހެްނވީމާކޮށްފައެކްސްޓެންޑްތިބޭފުޅުން ގަޑި 

 ނޫނިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ. އެހެންވޭޯތ ަބލާނަން. ޭއރަށް ކަންނޭނގެ އިލެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ބަހަ  4އޮތް 

އިތުރަްށ އަދިވެްސ ަގިޑ   ނޫނިއްޔާ އަިދ ެއހެން ދުވަަހކަށް  އަނެއްކާވެްސ ތިބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ 

ގެ ސުާވލު. ާޠރިްޤ ންޑުއުުފރަތަމަ ރަ  ،އެހެންވީމާ ؛އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއީ ކުރައްވަްނވީއެކްސްޓެންޑް

 ޒަތްތެރި މެންބަރު. އްއި

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއި

 ،މުޤައްރިރަށް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީހަމަ އަޅުގަނޑު ފުރަަތމަ . މުޤަްއރިރު ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

ކަންނޭނގެ މަިއގަނޑުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްަސލައަކަްށ ނޫން

އާިއ ައިދ މައްަސލަން ޑޮަލރު ޖަމާކުރި އަމިލި 1ޔާމީންގެ އެަކއުންޓަށް هللا ވާހަކަދެއްކެނީ. މީގައި ރައީސް ޢަބްދު

ގުޅޭގޮތުްނ  ބަރުަމހު ވަދެފަިއާވ ދެ ްޓރާސްސެކްޝަނަކާ ންޔާމީންގެ އެކައުންޓަްށ ސެޕްޓެهللا ދުރައީްސ ޢަބް

ވަޑައިގެްނ ވަރަްށ ން ކެވުން. ދެން އޭ.ސީ.ސީއްގޮތުްނ ވާަހކަދެ ބެހޭ  އާއި އަދިވެްސ ހުިރ މުައއްސަސާތަކާ އެފް.އައި.ޔޫ

 ވަގުތުތަެކްއ ވަން. އެކަމަުކ އަޅުގަނޑުމެންގެ ްނ އެކަމަްށ ހަމަ ުޝކުރުވެރި ތަފްސީލީ ރިޕޯެޓއް ެދއްވައިފި. ދެ

ގިނަ ކަންަތއްތަުކެގ  ކެއް،އަޅުގަނޑުމެން މިހާުރ ކޮމިޓީްނ ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަްށވުެރ ގިަނ ވާހަކަތަ  .ބޭކާރުވެގެންދަނީ

ަމ ޖެނެރަްލ މުޅި ރިޕޯޓަށް ަބލާިއރު ހަ ،އިފިތެރެއަށް ވަދެގެންދާތީވެ. ދެން އޭ.ސީ.ސީގެ ބޭފުޅުން ދެންމެ ާފހަގަކުަރއްވަ

ވަަނ 5ކޮށްފައި އަޅުގަނޑުގެ މި ސްޕެސިފިކް ސުވާލުަތކަްށ ދާނީ. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނުގެ  ސުވާލެއް

 ނޫނާ ރިޕޯޓުްނ ވެްސ ރަށްަތއް ދޫކޮށްފަިއ ހުރީ. އޭެގ މާނައަީކ ުޓއަރިޒަްމ ގާ ވެއްޖެ ިޚލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅު އާމާއްދާ

 ވާނެތޯ؟  އެއްބަސްވުންތަކަކަށް ޙައް ެވއްޖެއްޔާ އެއީ ަޞއްިރ ރަށްތަކެ ޚިލާފަށް ދޫކޮށްފައި ހު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

ެއ  ންތަކެއް ކަމަށް ވަންޏާޚިލާފަްށ ހެދިފައި ުހރި އެއްބަްސވު ގާނޫނާ ގޮުތގައި ވެއްޖެއްޔާ އޭ.ސީ.ސީން ގަބޫލުކުރާ

ދެމެދުގައި ެއއްބަސްވުމެްއ  ގެފަރާތު  މިހާރު ދެދެން  ؛އި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަެތއް ގޮމެދު  އެއްބަސްވުންތައް ަޞއްހަކަމާ

އޮތީ.  ގޮތަްށ މިހާުރ މި  ތޯ، ނޫންޯތ ކަނޑައެިޅގެން އޭ.ސީ.ސީއަްށ ނުބުނެވޭ ޙަމަ އޭ.ސީ.ސީން ަޞއްއޮތީހެދިފައި 

ެއ  ،ފަރާުތ ދެމެުދ އެއްބަސްވުންަތކެްއ ހެދި މިހާުރ ދެ އިންޓަރޕްރިޭޓޝަނެްއ ޑުމެންގެ އެކަމަކު އަޅުގަނ
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ތޯ، ތަެކއް އެއްބަސްވުންޙަޞައް ލިއްޔަތެޭކ އެއީ އޫއިބުެގ މަސްނަ ރަތްތައް ވެްސ ުކރެވިފައި ހުރީަމ ބަންޑާމަސައްކަ

އި ނޫީނ ކޯުޓ މަރުަޙލާއިްނ ނަމަވެްސ ގޮތެްއ ބެޭހ އިާދރާތަކުެގ ެލވެލްގަ  ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ަދއުލަތުެގ ކަމާ 

 ނިންމުން. 

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން:  ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު

ޯކޓުގެ އަމުރެްއގެ ދަށުން، އެއީ ބޯޑަރ ކޮންޓްޯރލްެގ  ޕްރީމްސު ،ފާހަަގކުރަްއވައިފި އްވިޒްޢަ މުމީގެ ކުރިން

 އެއްބަްސވުެމްއ ޙަ. އެކަމަކު އެއީ ަޞއްރަސްަތކެއް ކުިރމަތިކުރެވުނުހު ަގއި އޭ.ސީ.ސީއަށް ގާނޫނީއިމައްސަލަ

އޭތި ހުއްުޓވުމުގެ ާބރު އޭ.ސީ.ސީއަށް ލިިބގެންނުވަނީ.  ،ކަމަށް ވާނަމަ ފައި އޮތްހަދާ ންސަރުކާުރގެ މުއައްސަސާަތކު

 ުހއްޓުވުމުެގ ބާުރ ލިބޭނެތޯ؟  ވާނަމަ އެ ށް ޚިލާފަށް ހަދާފައި ހުރި ކަމަ އެކަމަކު ތި ވިދާޅުވިހެން ުޓއަރިޒަމް ގާނޫނާ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

 ނުޖެހޭ.ތޯ، ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާކަށްޙަ ވަކި ަޞއް ލިބޭ.ޙުކުމް އޮންނަ ގޮތުްނ ވެއްޖެްއޔާ ނު ގެކޯޓު

 

  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤް

އަޅުގަނޑު މިދެންނެީވ  ،ީމގެ ކުރިްނވެސް ަރއީސް ަމއުމޫންގެ ދުވަސްަވރުގައި ވެސް ،ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ

ަވަނ  5ޓުައރިޒަމް ގާނޫނުގެ  ،ށްތަްއ ދޫކުރަްނ ވަިކ ކުންފުންޏެްއ ހަދާަފއިެގ ުކރިންވެްސ ޓުައރިޒަމަށް ރަ 2008

ހުިރ ތައް ގެންގޮސްފަިއ ައދި އެ ކުންފުނިން ްޕރައިވެްޓ ކުންފުނިތަކަކަށް އެބަމާއްދާގެ ދަށުން ެއ ކުންފުންޏަށް ރަށް

 ހިނގާފަިއ ހުިރ ގޮތަށް ގާތްގަނޑަކަްށ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ކޭްސ ހިނގާފަިއ ުހރި މުޢާމަލާތް . ހަަމ ބަދަލުކޮށްފަ

 ކުންފުނިތަކުގަިއ ނިމިގެން އޭެގ ހިސާބުން ބަެއއް ކޯޓާ ްޕރީމްސުވެސް ހުރި. އޭެގ ބައެއް ރަށްތަކުެގ މައްސަލަ އެބަ

 އެއްގޮތަްށތޯ މި ދެ ކޭްސ ވެްސ ގޮސްފަިއ އޮތީ؟ ، މި ދެ ކޭސްގަިއ ގާނޫނާބަދަލު ހޯދުން. ެއހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

ޢާމަލާތްުކރެވުނު އެ ކުންފުނީެގ މެންޑޭޓު ތެޭރގަިއ ކަނޑައެޅިގެްނ އެއްކޮްށ މު އެ ކުންފުންޏާ ؛.ސީ.ޑީކުރީގަިއ އެމް.ޓީ

 ހިމެނޭ  ގައިމެންޑޭޓުއެއީ ަމކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ ކަ ދެން އެއް ؛މެނޭ ޓުއަރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްތައްއެބަ ހި

ބޭނުމަށް ރަށްތަްއ ދޫކުރުން ިމ  އިރުވެްސ ޓުައރިޒަމްއިޕީ.އާރު.ސީގެ މެންޑޭޓަކަށް މިހާތަނަކަށް އަ . އެމް.އެމް.ކަމެއް

ގޮތުްނ  ންނަނީ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ެތރޭގަިއ ހިމެނިފައި ިމ އޮ ގެ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މެންޑޭޓުނެތް އްކެކަންތަ

ންނަނީ. ެއީއ އެްއ ދީފަިއ އޮ މެންޑޭޓު  ނަށްިނ ބޭފުޅުންރިޒަްމ އެކައަހައުްސ ޓު  ގެސްޓުއި ރިޒަމަށާއަޓު ،ވެއްޖެއްޔާ
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ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ުއސޫލު. ެއ  ގައި ލަތުހާ ބުނޭ އިސްތިސްނާ އެބަ ަގއިވަނަ މާއްދާ 5ެއއާއެކު ދެން ހަމަކަމެއް. 

ގަނޑުމެންނަްށ ެވސް އަޅު ލެޓަރ ދޭއިރު  ރއޮފަމަރުަޙލާގަިއ ަރށްތަކަށް  އުސޫލަކަްށ ނޫން ޮފލޯކޮށްފަިއ އޮތީ. ފުރަތަމަ 

ޫނީނ  ،މެދުވެރިކޮށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ބައިވެިރވެގެން އެބަ އެނޭގ މީެގ އިންޓެންޝަނަީކ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއިޅެނީ މި އުޅެނީ. ހަމަ  އެބޭފުޅުން މެދުވެރިވެގެން ރަށްތައް ބަޔަކަށް ދިނުން ނޫންަކން މި

 ޝޯއޮފް ކޮށްފައި ެއހެން ބަަޔކަށް ރަށްތަކެްއ ދޫުކރަނީކަން.  އަދާކުރާކަން ޯރލު މެދުވެރިއެއްެގ 

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަ

 ބެޭހ ސުާވލެއް. އެސް.އޯ.އެފް ިކާޔ ކުންފުންޏަކާ  އާ އަޅުގަނޑުގެ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުގަނޑު ކޮމިީޓ ނިންިމ މައްަސލަ

އެސް.އޯ.އެފްގެ ހުިރާހ  .ވަނީފަިއ މި ދޭތެރޭގަިއ ހިނގާފަިއ ުހިރ މުޢާމަލާްތތަކެއް ފެންމަތިވެ އާއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 މުޢާމަލާތްތަކަކީ މަނީ ލޯންަޑރ ކަމަށް ގަބޫލުުކރަންތޯ؟

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

ޑިސިޝަނެްއ  ށް އެއަށް ސީދާނެތީމަ އަޅުގަނޑަގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤު ފުިރަހމަވެފައި މުޢާމަލާތްތަކާމި ވަގުތު އެ ުހރިހާ 

 ނަގާފައި ާވހަކަދައްކަން ދަތި.

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤް

އި.ީބ ްސ ޔާމީންެގ އެމް.އަރައީ މަހުެގ ތެޭރގައި  ވަަނ އަަހރު އޮކްޫޓބަރު 2015ދެން އަޅުގަނޑުގެ ސުާވލަކީ، 

 ވާކަން އެބަ ާފހަގަުކރެވޭ. އޮކްޓޯބަރު މާކޮށްފައި ން ޖަންފުްނޏަކުެއސް.އޯ.އެފް ކިާޔ ކުްނ ޑޮލަުރ އަމިލި 1އެކައުންޓަށް 

 އި ންފުންޏާކިާޔ ކު އެސް.އޯ.އެފް ،ްއާވތޯ އޭ.ސީ.ސީއަށްކަށް އެނގިލަަވރަ ން އެއްވެސް ނުވަަތ އޭގެުކރި 2015

 2015 ތޯ؟ންވީދޭަޔއިން. އަިދ ސާފުކޮްށ ކިދެފައިވާކައެއްވެްސ ފައިާސއެްއ ވަ ބެންޖެހޭލިއަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 1 ށްއެމް.އައި.ބީ އެކައުންޓަގެ ސް ޔާމީންރައީ ،އި.ބީ އެކަުއންޓަށްއެމް.އަ ތެރޭގައި ސްމަ އޮކްޓޫަބރު ގެވަނަ އަހަރު 

ެއ ތާރީުޚގެ ުކރިން އޭ.ސީ.ސީއަްށ ، ލަކީގެ ސުވާ ނޑުްނ ދައްކަނީ. އަުޅގަކަމަްށ ރިޕޯޓު ވާފައި ވެޖަމާަލރު ން ޑޮއަމިލި

 ގެ ފަިއސާ ޕީ.އާރު.ސީއެމް.އެމް.ށް ންފުންޏަކިޔާ ކު އެސް.އޯ.އެފް  ފައިވޭތޯއޭ ްއވާއެނގިލަ ކަށް ވަރަ އެއްވެސް

 ؟ކަންތަ ވަދެފަިއވާނުވަންދާކަން ންނަމުވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި



32 

 

އެކަްނ ފާހަަގކުރެވިަފިއ  އަށްއޭ.ސީ.ސީ އެކަމަކު .ނގެކަްށ ނޭއަޅުގަނޑަށް ސީދާ ސްޕެސިފިަކލީ ވަކި ާތރީޚެްއ ދަންނަވާ

 ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ .ތެރޭަގއި ގެ މަރުަޙލާ ޤުޤީތަޙް ރު އި ތަޙްޤީޤުުކރަމުންދިޔަލަ އޭ.ސީ.ސީން މި މައްސަ  ތީއޮ

 ފަހުން.  ޚުގެ ވި ާތރީންނެދެންެމ އްޔާ ދެއްޖެގޮތުން ވެ  ވާޅުގަނޑަށް ހީއަ

 

  

 ކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

  ...ނޑު އަޅުގަރު ންބަމެއްޒަތްތެރި އި

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤް

  .ނީކުދި ސުާވލު މި ކުރަވަރަށް ކުދި 

 

 ކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 .އްދަވާހަ  ކަމަށްފަހު ސުާވލު

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ެދްނ  އި މައްަސލައިގަ އޮތް  ިއ މިޚާއްޞަކޮްށ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވާފަ ނަށްއަޅުގަނޑުމެން ،ވާލަކީގަނޑުގެ ސު ން އަޅުދެ

ށްފަިއ ޮއޭވ ބަޔާންކޮގަިއ ބެޭހ ގާނޫނު ންތިޚާބުތަކާ ްއމު އިއާެބޭހ ގާނޫުނ އަިދ  ރިާޔސީ އިންތިޚާބާ ،ސުާވލަކީ  ތްއޮ

ަކއުންޓެއް ތްރޫކޮށް ކަމަށް. ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާީސ އެރަންވާނީ އްގެ ޚަރަދުތައް ކުޑޭޓެއެ ކެނޑި ،ކެނޑިޑޭޓެއް

އެ ެދ  ،ންސެކްޝަނެއް ހިނގާަފއިވާތީވެިއ ދެ ޓްރާމަހުގެ ތެޭރގަ ަބރުންންޓަށް ސެޕްޓެއިންތިޚާބުގެ އެކައު

ވްްސ ލްޑި.އޯއިްނ މޯ.ޔޫއެފް.އައި ،ކޮށްމަތުހުތު  ކަމަށް ދެ ްޓރާންސެކްޝަން  ންގެ ރިމަނީ ލޯންޑްސެކްޝަނަީކ ޓްރާން

ޯތ ރިޔާީސ އިންތިޚާބަށް ރައީްސ ޅުކުަރއްވަންބޫލުފު. ގަލިބިފައިވަނީ  ށް ފޮުނވި ކަމަށް މަުޢލޫމާތުވިްސއަސް ަސރޕޮލި

ަމީނ ކީ ހިނގި ދެ ްޓރާންސެކްޝަނަން އުންޓުށް ހުޅުިވ އެކަގޮތަ ގާނޫނުގައި ބުނާ ،ޔާމީން ހުޅުވި އެކައުންޓު

 ؟ްޓރާންސެކްޝަން ކަމަށް ރިންގެލޯންޑް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -ންޓިއެ
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އިްނ ވްްސ ޕޮލިްސ ަސރވިސް. އެކަމަުކ މޯލްޑިާސކޮށްފައެއްހިއްން އެފް.އައި.ޔޫެއ މަޢުލޫމާތެްއ  ނެތްކަށް .ސީއައޭ.ސީ

ން ސީާދ ފައިވަނީ. ެއހެންވީމާ، އޭ.ސީ.ސީށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއަޅުގަނޑުމެންނަ ކަމަށް ޤީުޤކުރަމުންދާލަ ތަޙްއެ މައްސަ

 ތި.ވަން ދަދަންނަ ޑަށް ެއއްޗެއް އަޅުގަނ އި ބަލަނު އް ހިނގާަފއި އޮްތ ގޮތެއެކަން 

 

 އްެކވުން:ޔާސަތުން ާވހަކަދެރި

 .ހްއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މެންބަުރ ޝާއިޝުކުރިއްާޔ 

 

 :ންވާހަކަދެްއެކވު ހްތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަލީ ޝާލަކު އުފުވައްމު

 މަ ަބލަން ދެއްތޯ ުފރަތަމި މައްސަަލ ސީން .އޭ.ސީ ،ދިަޔއީ ޓުން ސާުފވެގެން މި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރިޕޯ

ނާިއ ތަކުންރިޕޯޓު ގެ އައި.ޔޫނަށް އެފް.ޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގަިއ ދެއްޯތ ނޯޓިސްވީ. އެަކމަކު އަ 2015 ތާރީޚަީކ ފެށި

ފުޅުންނަށް މިކަްނ ެއ ބޭވަނަ ައހަރުން ފެިށގެން  2014އިނޭގ  ންނަށް އެބަނޑުމެކުން އަޅުގަތަ.އޭގެ ރިޕޯޓުއެމް.އެމް

. މުންދޭވެަކ ދެކެވާހަގަިއ ވެްސ މި ތަކެއްއާ ިގނަ މީޑިގެ ވަރަށް ޭއރު ދިެވހިާރއްޖޭއަިދ  .ކަންސްކުރެވުނުނޯޓި

އިގެްނ ރަްއވަެދ މަޑުކުން ެއ މައްަސލައިެގ ެތރެއަށް އެާހ ދުވަސްވަންދެްނ ނުވައޭ.ސީ.ސީއްވެގެންޯތ އެހެންވީމާ، ކީ 

 ؟ބެވީއްތި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

 ގަނޑު އަޅު ؛ންމުުކރަޤީޤުތަޙް އޭރު އޭ.ސީ.ސީން ވެްސ ހަަމ  އްސަލަ ސްިވ މަ ނޯޓިވަަނ ައހަރުެގ ތެޭރގައި  2014

ތަކެއް ވިއްިކ ލްއަށް ޑޮަލރުރު އެމް.ޕީ.އެމައްސަލައަކީ އޭ އޮތް ަފއި ސްވެނޯޓިވަނަ ައހަރު  2014ރިހެން ކުރިން ފާހަގަކު 

ޤީޤުކޮށްފަިއ ތަޙް ންގަނޑުމެރު އަޅު ާވހަކަ. އެހެްނވީމާ، އެ މައްސަލަ އޭމައްސަލައިގެ ެތރެއިން ދިމާވި ކަމެއްގެ

 ދެން މި . ވީނުހަށް ފޮްލ އޮފީނެރަަޓރ ޖެއުގަނޑުމެން ޕްރޮސިކިއަޅުއެ ކޮޅުގައި  ވަނަ އަަހރު ަވރަށް ުކރ2016ީ

 ެއއް.ލަުކރި ަމއްސަޙުޤީޤުގޮތުަގިއ އޭ.ސީ.ސީން ތަ ގެ މަްއސަަލއެއް އެީއ ވަކި  ސަލައަކީ މައް  މުގެ ރަށްތަްއ ދޫކުރު ންނައޮ

 ވަަނ އަަހރު. 2015 ތީއޮ ފައި މި އެ މައްސަަލ ފެށި

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ހްތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަލީ ޝާލަކު އުފުވައްމު

ތަކަްށ ންކުުނވަތަ ބޭ އަށްން ލަފާދެއްވިންޯތ އެމް.އެމް.އޭވުމާއެުކ އެްއވެސްަވރަކަށް އޭ.ސީ.ސީަހގަކުރެ ލަ ފާއެ މައްސަ 

  ؟ކްޝަންތައް ހަރުދަނާުކރެއްވުމަށްޓްރާންސެ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

 ވަނަ ައހަރު.  2016އޭުރ  ރިކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް ދީފައި  ސީ.ސީން އޮންނާނެއި އޭ.ނިންމާފަ ޤީޤު އްސަަލއިގެ ތަޙްމަ އެ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ހްތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަލީ ޝާލަކު އުފުވައްމު

ެގ ންޗު ފިނިފެންމާ ލޯ ،ނގެނީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިލިބުނު މަޢުލޫމާތު .އޭއިން ވެސް ށް އެމް.އެމްނޑުމެންނައަޅުގަ

ެގ ރިްނ ަދއުލަތުެގ އެްއވެސް އިދާރާއަކުްނ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީިއގެ ކު 2015ަބރު ންސެޕްޓެ 27 އީ އެ  ،ކުރިން

 ،ކަމަށް ނުގެންދަވާޤީޤެއް ުކރިއަށްޚްއިގެްނ އެއްވެސް ތަރަްއވަކު އި ނޯޓިސްތެއްގެ ގޮތުގަސަލަ ޚިޔާނާމައް

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ އޭެގކުރިން . އެހެންވީމާ، ވަނީތު ދެއްވާފައި މާ މަޢުލޫނޑުމެންނަށްއެމް.އެމް.އޭއިން އަޅުގަ

ަމާލތެއް ހިނގާކަުމގެ އެްއވެސް ަކހަލަ ރިޕޯޓެއް ުނވަަތ ޢާތެރޭގައި އެއްވެްސ ޚިޔާނާތެއް ުނވަތަ ޚިޔާނާތުގެ މު

 ުނވަނީތޯ؟ށް ލިބިފައިއް އޭ.ސީ.ސީއައެއްވެސް ދިާމލަކުން ެއކަހަަލ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުމިޝަްނގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި

ން އެމެރިކާ ޮޑލަރުެގ މައްސަލަ އޭގެުކރިްނ އަމިލި  5އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ުކރިން ދޫުކރި  ،ގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެންޅުއަ

 ޤުކުރަމުން. ރަށްތަކާ ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ ޭއރު ވެސް ައއީ ތަޙުޤީފަށާފައި ން ތަޙުޤީޤުކުރަ.ސީން .ސީއޭ

 ބިފައެއް ނެްތ އޭަރކު. ޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިގު

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ހްތުުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަލީ ޝާލަކު އުފުވައްމު

ވަީނ  ތެެރއަށް ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ ވަދެވިފައިއޭ.ސީ.ސީން ިމ މަްއސަލައިގެ  ،ދެން މިކަމާ ގުޅިގެްނ ެއހެންވީމަ

ގަޫބލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ އޭ.ސީ.ސީްނ  ؛ޤުކުރެއްިވއިރުަގއިޤީ ޙްމަްއސަަލ ތަ ރެއްިވއިރުަގއި ުނވަތަދިރާސާކު  ފަހުން ތި 

 ގެްއލުންތަކެއް ަދއުލަތައް  އިއަޅަންޖެހޭ ހާލަތްަތކުގައި ނޭޅި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މީގަ  ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުވެސް

ތުގެ ެއހެން އިާދރާތަކުެގ ތެރެއިްނ ނުވަތަ ދަުއލަ ؟ވަްނތޯކަމަްށ ގަބޫލުފުޅުކުަރއް ވާ ވޭތޯ؟އެއްވެސްަވރަކަށް ވެފައި

ހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭިޅގެން ކަމަށްތޯ ބޮޑަށް ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވަނީ މި މައްަސަލ ްނ ޓައިމްލީ އަޅަންޖެކުކޮންކޮން އިދާރާތަކަ

  ؟ަޔއީދި މިހާބޮޑަށް ބޮއްސުންލަިއގެން މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢައްވިްޒ ަރޝީދުނައިުބ ރަީއސް މުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

ޤީޤުކުިރއަށް ގެންދިޔަ. ްނ ފެށިގެން ވެްސ އޭ.ސީ.ސީން ތަޙްމަޢުލޫމާތު ހަމަ ލިބުުނ ހިސާބު މައްސަލަ  އޭ.ސީ.ސީއަށް މި

ގޮތެއްަގއި އޭ.ސީ.ސީން ފާަހގަކުެރޭވ  އްމު އާ ފުިރަހމަކޮށްފައި ތަޙުޤީޤު، އޭ.ސީ.ސީގެ ޤީޤުގައިދެން އޭ.ސީ.ސީގެ ތަޙް
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ުކރެއްިވއްެޖ ކަމެްއ ފާހަގަ އެކަމަުކ ބޮޑު ގެންނަނީ.ގެ ސަާމލުކަމަްށ މި ތަކު އިދާރާބެޭހ  ތައްތައް ދަުއލަތުގެ ކަމާކަން

. ދެްނ ންއަންގަ ކަމަށް ވަންޏާ ތަޙުޤީޤު ަމރުޙަލާެތރެއިން ވެްސ އެކަމާ ުގޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅައް އެބަ

އެކަމަުކ އޭެގ ބަަދލުގަިއ އަޅުގަނޑުމެްނ  ؛ނުުކރެވުނީ ންކަމެއްތޯ ކޮ ،ތޯކަނޑައެޅިގެން ކޮްނ އިާދރާއަކުްނ ކޮންކަމެއް

ފާހަަގކުރެވުުނ   ގުޅޭގޮތުންތައްތަކުން ހުންނާނެ ކޮންެމ އިދާރާައކުން ެއ އިދާާރއާރެވުނު ކަންކު މިހާތަނަށް ފާހަގަ

 ދެވިފަިއ ހުންނާނެ.   ރިކޮމަންޑޭޝަންތައް ތައްކަންތައް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާަޙކަދެއްކެވުން

 ުކ ރިާޔޟް. ތްތެިރ މެންބަރައްޒައިމެންބަުރން. އެހެންވީމާ،  3އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަިދ އެބަތިބި އިޝުކުރިއްާޔ 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާޟްމެންބަރު  ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ 

އެ މުއްަދުތ  ،ނިކޮށްއޭ.ސީ.ސީން މި މައްސަލަ ބަލަމުންދައަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ  .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

އްމުންަންށ އާ ހިސާބުން މި އެނގުނީ އެ ،އިން މިކަން ތިަލވި ހިސާބުން ެފށިގެންއާތެރޭގައި އަދި މީޑި

އޭގެަފުހެގ  ،ޓަްށ ވަދެފަިއވާކަން. އެހެންވީމާ، އެހިސާބުންއެކައުންއެސް.އޯ.އެފް ފައިާސ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ

 މަލާެތއް ހިނގާފަިއވޭތޯ އެއްވެްސ ފަރާތަކާ ޢާވުުނ ހިސާބުްނ ފެށިގެން ެއއްވެސް މުތާރީޚުތަކެއްގަިއ ެއކަން ާފހަގަުކރެ

  ؟އެކުގައި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

ތަްއ ފްރީޒްުކރި. ޓުފްގެ އެކައުންަވރަށް ުކރީކޮޅު މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިްސ ސަރވިސްއިްނ އެސް.އޯ.އެ ގެ ންވެސްޓިގޭޝަންއި

 ފުރުޞަތެްއ ނެތް ލިބިަފއެއް. މުޢާމަލާތްތަްއ ހިންުގމުގެ  ންތަކުަފހުގަިއ އެަކއުންޓުއެހެންވީމާ، އޭގެ

 

 ން:ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވު ރިޔާޟްމެންބަރު  ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ 

މަލާތްަތއް އެއްވެްސ ފަރަަތާކ ޢާމު އިފަހުން އޭގެފަހުގެ ތާރީެޚއްގަ ށިމިކަމުގެ ތަޙުޤީޤެއް ފެ ؛ޙްޤީޤު.ސީ.ސީއަށް ތައޭ

 ؟ހިނގަމުންދިޔަތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

 ތް އޭގެ ަފހަކުން.ނެ
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 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާޟްމެންބަރު  ވިލުފުށީ ދާިއރާގެ 

ްނ ނޫންނަމަ އެސް.އޯ.އެފު ،ގެންދިޔަ ފައިސާއަކީންކުަރމުންން ބޭނުއެސް.އޯ.އެފު، ޑުގެ ދެވަނަ ުސވާލަކީނއަޅުގަ

ގެންދިޔަ ވިޔަފާިރ މުޢާމަލާތްތަކަީކ އެީއ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފަިއސާކަން އޭުރ އެްއވެސް މީަހކަށް ނޭނޭގ ހިންގަމުން

ެއ މައްސަަލ ަގއި އަިދ އޭ.ސީ.ސީން ވެސް ނުވާއިރުލަ އަްށ ވެްސ އެކަން ތި އާމީޑި ، ބުނާިއރުގައިކަމަށް އޭނަ

 ،ތަކަީކ އެީއ ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަުލކަންތްބަލަމުންނުދާއިރުގަިއ ެއ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ހިނގާފަިއ ހުިރ ހުރިާހ މުޢާމަލާ

  ؟އެނގެނީ ކިހިނެއްތޯނޫީނ  ،އިވޭތޯނޫންނަމަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާކަން އޭ.ސީ.ސީއަށް ާފހަގަކުެރވިފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި

އަޅުގަނޑަްށ އެޅިގެްނ ދަންނަވަްނ  ެކްއ ުކރިއަށްދާތީ އެއީ ޤީޤުތަިމހާރުެވސް ތަޙްފައިސާގެ މުޢާމަލާތްަތކާ ގުޅޭގޮތުން 

 މިހެްނ ވަދެފަިއ ހުީރ ކޮން  ،މި ަފއިސާައކީ ގޯްސ ފައިސާއޭ ،ރަނގަޅު ފައިާސއޭމި ފައިސާއަީކ  ،ދަތި

 އި ގއާކުެރވޭ މަީނ ލޯންޑްރިން މަތުހު ތުތުން މިއަށް ގޮގުޅޭ ފައިސާެގ ކަންތައްތަކާ  ްއގައި ގޮތެ ޚާއްޞަ  .ކަންފައިސާތަކެއް

ވެނީ އެައްށ ރެ ކުގަޫބލުއަޅުގަނޑަށް  ޙުޤީޤު ނިމުނީ ކަމަށް ެގ ތަޮޕލިްސ ސަރިވސް ސްލްޑިވްމޯ ަތއްތައް ށްކުއެހެން 

  .ސާފު ޖަވާބެއް ލިބިގެންދާނީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު ޟްރިޔާ މެންބަރު ދާިއރާގެ  ވިލުފުށީ

އެސް.އޯ.ެއްފ ްސ ފަިއސާ ކޮންމެއަކަ މް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފަރާތުން މިއެ ،ފަހު ސުާވލެްއގެ ގޮުތގައިއެންމެ 

މަީނ  މުޢާމަލާތްުކރި ކޮންެމ މީހަކީ ފުން އެސް.އޯ.އެ ދެން އި،ވަދެފަ ވީމާ، އެ ފައިސާ ދެފައިވޭ. ެއހެންވައެކައުންޓަށް 

އެކަްނ ިތ ބޭފުޅުްނ  ؟އްތޯަބއިވެިރިވ މީހެ ނާތުގައިއެީއ ޚިޔާ  ،ަމ އެީއ ޮކރަޕްޝަންތޯނޫންނަ ،ންގތޯލޯންޑްރި

 ރުގަިއ ކީްއވެގެންޯތ އެާހ ާސފު އި ާއއްމުކުެރއްވި ދެން ؟ންބޭފުޅުންގެ ތަޙުޤީޤު ތި  އޮީތ މިާހރު ތޯއިފަކަނޑައަޅުއްވާ

ބޭފުޅުްނ ިތ ކަމަްށ ެވސް ޚިދުމަތެއް ހޯިދ މީހަކަްށ ެއކަން ނޭނޭގ ީއ އެ  ؟ނީށްނުދިޙަޤީޤަތް ހާމަކޮ ގެ އޭ ބަހުން 

ެގ  ޮކރަޕްޝަނުެއއީ މެ މީހަކީ ގި ކޮންތް ހިންއެއީ ިމހާުރ ެއ މުޢާމަލާ ިއރު؟ވަންޖެހޭނެނޫންތޯ އެކަްނ ކުެރއްވިޅުދާވި

ަރްށ މިންވަ ކަން އެ ގެންތޯ އެ އްވެންވީމާ، ކީދަނީ. އެހެެކވެމުންދެވާހަކަ އިއުމުގަޤަޢަމަލެއް ހިންގި ީމހުން ކަމަށް މުޅި 

  ؟އްވީނުދެތިލަކޮށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

ކޮްށ ތަޙުޤީޤު ަމއްސަލަ ގެ. ޚާއްޞަކޮށް ކޮރަޕްޝަންއިލާފަ ރިޕޯޓް ނިންމަ .ސީ.ސީގެއޭ ވާނީ ޕޯޓްރި ގެއޭ.ސީ.ސީ

ެތރޭގަިއ  ގެ ފައިވާނެ. ެއ ރިޕޯޓުމަނާލޫމާެތއް ރިޕޯްޓގަިއ ހިޢުހުރިާހ މަ ހުރި ިއ ލިބިފަ އޭ.ސީ.ސީއަށް ،ނުއިރުނިމު
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ލޫމާތެްއ ނަމަވެސް އެ ުހރިހާ މަޢު  .ހުރިއި ފަގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައް ވެްސ ާފހަގަކުެރއްވިޓުސީގެ މެންޑޭ..ސީއޭ

 ޤުކޮށް ޤީތަޙުީކ އިުތރަށް ެއ ކަންަތއްތަކަ ،ށްފައިވާނެރިޕޯޓްގަިއ ފާަހަގކޮއާއެއްކޮްށ އެ ހިމަނާފަިއވާނެ. ހަމަރިޕޯޓްގަިއ 

 ތަޙުޤީޤުކޮްށ ނިމުީނމަ   ހޯދުމަށް ޓަކައި. ެއހެންވީމާ، އެ ބުގެ ަޖވާތައްތަކު ެއ ވިދާޅުިވ ކަން ،ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކޭ

 ނެ.ނަކަށް އެ ބަެއއް ނޭނގޭނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންބަުރ ސަލީމް.ރު. މެންބަ އްޒަތްެތރިއިކުރިއްާޔ ބޮޑަށް ޝު  ވަރަށް

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން: ަސލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އޭދަފުށީ

 ،ޙުޤީުޤ ފެށުުނ ހިސާބުންމިހާުރ ތަ ،ވާލަކީސު ރަތަމަ ފު އަޅުގަނޑުެގ އާދެ، އްިރރު. ޤަމު އްޒަތްތެރި އި އްާޔ ޝުކުރި

އެނގުނު ހިސާބުްނ ފެށިެގްނ  ސާކަން ަފއިލަތުގެއުްށ މި ވަންނަނީ ދަކުންފުންޏަ ފެށިގެން މިހާުރ އެސް.އޯ.އެފް

އެފްެގ .ޭއ އެސް.އޯތޯއްވެގެންކީ  ުނލީއިީނ ާއއްމުންނަށް އަންގަލާނެއް ނޫއެއްވެސް ކަހަަލ އާއްުމކޮށް އިޢު ތިބޭފުޅުން 

މީހުންެގ  ،މީހުންނާއި ގަންނަ ޑޮްލރުއެކަމަްށ  މާ،ލަތުެގ ވަުގ ފައިސާކަން. ެއހެންވީއު ދަނީ ދަމުންނަވަންކައުންޓަށް އެ

 ؟ކަމަށް ގެނައުމަްށ ޓަކައިސަމާލު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނައިުބ ރަީއސް މުޢައްވިްޒ ަރޝީދުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނގެ -އެންޓި

ުހރި ގޮާތއި އެ ކަންަތއްތައް.  ރަށްތަްއ ދީފައި އަީއ ުމން ފުރަތަަމ ބަލަ ގުޅިގެްނ އޭ.ސީ.ސީން އޭ.ސީ.ސީގެ ތަޙުޤީޤާ

މެންނަްށ އަޅުގަނޑު އެހިސާބުން ބަލަން ފެށިއިރު ،ބަލަުމން ގެ ބައިފައިސާ  ނުކުން ލިބުގަިއ އެ ރަށްތަ ފަހުއޭގެ

ކަން. ރިހު ިއ އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަުޅ އަޅާފަތުްނ ްނ އެާއ ގުޅޭގޮއިަސރވިސް ލިސް ޕޮ ފާހަގަކުެރވުނީ ޯމލްޑިވްސް 

ވެސް މޯލްޑިވްްސ  ތީޅޭގޮތުން ބޮޑަށް މެންޑޭޓް މި އޮކާ ގުތައްތަންއެ ކަ އިތާ ގޮ ތްފައިސާ ދައުުރގައި އޮ ،އެހެންވީމާ

ަގިއ އްލާއެހުިރހާ މަރުޙަ  ރުާމއި އެހެންއޯ.އެފްގެ ެއކައުންޓް ފްރީޒްކުސް.ބޭފުޅުން އެ ވީމާ އެ ސަރވިސްގައިޕޮލިސް 

 . ހުރިކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނުއި ކުރަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އަޅާފަ

 

 ވުން:ާވހަކަދެއްކެ ަސލީމް އަޙްމަދު ބަރު މެން ދާއިރާގެ  އޭދަފުށީ

ވިޔަފާރިތަކުްނ  ޖޭގެ ަވރަށް ބޮޑެތިއްހަމަ ރާ  ގޮތުގައި ޞައްޙަހަމަ  ،ދެން އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލަންޖެހުނީ

އެ ރިޕޯޓް އެރުާމ  ގަނެފަ. އެހެންވީމާ،ހުރި އެބަ ންކުންފުނި .އެފްއެސް.އޯހަމަ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ޑޮލަރު 

ގަށް ޑޮަލުރ ުހިރ ކޮންމެ ީމހަީކ އެީއ ވަ  އި ދިޔަީއ ހަަމ އެތަނުްނ ޑޮލަުރ ގަނެފަގެންއްކޮްށ ހަަމ އާއްމުންނަްށ ހީވެ އެ
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 .ތަކަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ުކރިމަތިލާންޖެހުނީިވޔަފާރި ގެ ސަބަބުން ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، އޭހުިރ މީހެއްއި ނަގާފަ

ުހްނ ބައްަޙ މިހާ ޞަަވރުގެ ކަެމއް އެދާނެ. އެހެންވީމާ، ންުކރިމަތިވެގެ ވެސްތި ގެްއލުންތަކެއް އަދި އޭގެ ބޮޑެ

 ؟އްވެގެންތޯއޮޅޭކަހަަލ ގޮތަަކށް އެ ރިޕޯޓް ނެެރވުނީ ކީ  އްމު ރައްޔިތުންނަށް އާފަދަ ގޭއިރުަގއި އެނޭނ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

. ންޓީ ގެންދަނުާވ ގޮތަްށ ިމ ކޮމިލަސް . އެއަށްވުރެ ަޖހަންދެން މީތި 1 ތީއޮްއވާފަ ށް މިހާުރ ިތ ބޭފުޅުން ދެއަޅުގަނޑަ

  ..މަޖިލިސްވީމާ، ންއްޖެ. ެއހެ ބޭފުޅެއް. މިހާރު މަިޖލިސް ފެށި އަދި އެބައޮްތ އެއް 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޣަފޫރު މޫާސ ާވހަކަދެއްކެވުން:ފުށީ އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަުރ ޢަބްދުލްކުޅުދުއް

ްށ ހުެގ ކޯރަމަދެްނ މަޖިލީ ނެ، ވޯުޓ އޮންނާ ުކރިއަށްގެްނދަން. އެއީ އަްށ  1:25ްނ އި 1:10އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ 

 . ހޭނެ އިނގޭތޯޖެންދާ

 

 ށްފަހު()ވަގުތުކޮޅަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ކޮމިޓީައށް  މި ޖެހުނީހެން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ނިންމާލަން  ބުންމިހިސާ ަދލުވުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ މި ބައް

ލުތަްއ ުސވާ ވަރަށް ބަިއވަރު ގެންމެންބަރު އްޒަތްތެރިއި ލޫމާތަށް ޓަކައި.މަޢު ޅުން ތިޔަ ދެއްވިވަޑައިގެން ތިޔަ ބޭފު

ވެްސ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުގެ  ލުމު ސުވާ ންމުހި ެތރެއިން ވަރަށް ތަކުގެލުކުރި ސުވާ  މެން. އަދި އަޅުގަނޑުބަހުރިއެ

ވަރަށް ބޮޑަްށ ދެން ލުތައް ކޮށްުނލެވުނީ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެ ސުވާ  ތީވެނުދޭތު ތަންވަގު ،ނަމަވެސްއެބަހުރި. އެހެން

  ނިމުނީ.ން މި ބައްަދލުވުންބުިހސާ މިޝުކުރިއްާޔ އަދި ވެސް ެއއް ފަަހރު. 
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