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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 10 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .2

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/21/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -2.1

 ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރާކަެށއް ނެތް. -2.2

 20 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 25ގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  0321ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  މިއަދު -2.1

 11311. 2ގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ެއކުލަަވއިލެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ަވގުތީ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 1ކޮޓަރި 
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ގައި މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ  2311ފަހު . މެންދުރ2ުގައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި 

 .2ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  2311. މެންދުރު ފަހު 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 

 30 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު. . ސު 1ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުަޙއްމަުދ هللا ތްތެރި މެންބަރު އީާވ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަ -1.1

 35އަނިލްއާ ކުަރްއވާ ުސވާލު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ކުރިން އެަޓރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު 

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮުޅ  މުޙައްމަދު އަނިލް އަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި ޝުކުރުދަންނަަވން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 އަށް ސުވާލުކުެރއްވުމަށް. هللا އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا  ވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީގަ

 40ވަނަ އަހަުރެގ  2112ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު، ބަންޑާރަ މަނިކުފާނު. 

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެިރކަން ވަްއޓައިލާފަިއވާ ގޮތް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ކޮމަންވެންތުން  7ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

ގެ ރިޕޯޓުަގިއ  2112އޯަގސްޓު  21އިސްނަންަގވަިއގެން ނެރުނު ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އެންކުއަރީ )ކޯނީ( 

އިދިޔަ ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ފުލުހުންނާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށާިއ ވަނަ ދުވަހު ހިނގަ  7ފެބްރުއަރީ 

ކުށްވެިރވާ ފަރާތްތައް އިްނޞާފުގެ ކުރިަމއްޗަށް ގެނަުއމަށާއި  ހިނގި ކަންކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމަށް ެއ 

 45ރިއަށް ގެންދަވާފަިއ ވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ ރިޕޯޓުގައި ސަުރކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހިނދު، މިހާރު އެ ތަޙްޤީޤުތައް ކު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ނިލް ވާހަކަދެްއކެވުން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

ޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ. `. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. އާދެ! ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ 

 50މަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލާ ގުިޅގެން ފުރަތަ

 2112އިން ފެށިގެން  12ޖެނުއަރީ  2112ނެޝަނަލް އިންކުއަރީއާ ހަާވލުކުރަްއވާފަިއވާ އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ކަށް ނުޖެހޭ ތަޙްޤީޤެއް އާ ހަމައަށް ދިހިރާއްޖޭަގއި ހިނގައިިދޔަ ހާދިސާތަކުގެ މިިނވަން، އަދި ަވިކ ފަރާތ8ަފެބްރުއަރީ 

ަގއި ނެރުްއވާފަިއވާ ެއ 2112ޯއގަސްޓު  21ކުރުން. އެގޮުތގެ މަތީން ެއ ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙްޤީޤަށްފަހު 
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ތަާކިއ ވަޤާއިދުގައި ެވރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ދިމާވި ހާދިސާތަކުގެ 2112ފެބްރުއަރީ  7ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުަގއި، 

 55. ަދއުލަތުެގ އަންނަނިިވ 1ތުން ޢާއްމު ފަސް ރިކޮމެންޭޑޝަނެއް ހުށަހަޅާފަިއވޭ. އެީއ؛ ލަތްތަކާއި ސަބަބުތަާކ ގުޭޅގޮ ހާ

 ލަާޙތާއި ޢާއްމު މަންފާ އަށް ތުރުކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޞްމުއައްސަސާަތކުގެ ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ މިންވަރު އި

ތަނަށް އެހީތެިރވެދީ، ހިތްވަރުދިނުުމގެ ގޮތުން ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެ ުމއައްަސސާތަުކގެ ވާޖިބު އަދާުކރުމަށް އެ ތަން

މި ވަގުތުން މި ަވގުތަށް ވެްސ ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅުން. ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ ޚިުދމަތާއި ޕޮލިސް އިންޓަރގްިރޓީ 

ހިޔުމަން  ކޮމިޝަން، ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް،

 60. ަޢދްލުއިންޞާފު ލިބިދިނުމާ ގުޭޅގޮތުން، އަދި ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ފުލުހުން ހިންގާފައިާވ 2ރައިޓްސް ކޮމިޝަން. 

އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަކާއި ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ަޝކުވާތަކާ ގުިޅގެން ތަޙްޤީޤުތަްއ ކުރިއަށް ގެްނގޮްސ، ެއ 

ކުރުަވއި އެ މީހުންނާ މެދު އެކަީށގެންވާ ިފޔަަވޅުއެޅުުމގެ އަވަްސ ބޭނުންތެރިކަމެއް އެަބ ޢަމަލު ހިންގި މީހުން ޒިންމާދާރު

. ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރަީކ ރަްއޔިތުންގެ ޢާއްމު އިތުބާރުލިބިފަިއ އޮތް ބާރަކަށް ވާންޖެހޭކަމާއި 2އޮތްކަން. 

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާ ގުޭޅ ޝަކުވާތައް އުފުލޭ ހިނދު، މުޢާ ނޑެނީސް ސާބިތުކަމާ އެކީަގއި ޖުޑީޝަލް ފަ ލާތް ނުކެ

 65. 2ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ ޝަކުވާަތއް ބަލައި ފިޔަވަުޅެއޅުމާއި އެކަން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން. 

ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ހިންގެނީ ވަކި އުސޫލުތަެކއް ހުރެގެން ކަމަށާއި އެހެން މަޖިލިސްތަކުަގއި ޒަމާންތަކަކުްނ 

ގަންުނވައި ޢަމަލުކުރަމުންާދ އުސޫލުތަެކއް ހުންނަ ކަމަާށިއ އެ އުސޫލުތަްއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ދެނެގަތުމަކީ އެ އަށަ

މަޖިލީހާ ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ މިހާރަށް ުވރެ ރަނގަޅަށް އަާދކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަެމއްކަން. 

މީޑިާއގެ ފަރާތުން ހިންގާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންގެ މެދުަގިއ  . ސިޔާސީ ނުފޫޒު އަަށަގނެވިފަިއވ1ާ

 70ރުޅިވެރިކަން އިތުުރކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ފަދަ ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ބައިބަިއވުމުގެ ޢާއްމު މަންޒަރެއް އުފެދި ފެންނަން އެބަ 

ތް ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި އޮތް ކަމަށާއި އެކަން ހައްުލކުރުމުގެ ައވަސް ބޭނުންތެރިކަމެއް އެބަ އޮ

ނޫސްވެރިކަމުގެ ސުލޫކީ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމާ، ރަްއޔިތުންެގ މެދުގައި ސުލްޙަވެރިކަން ުކރިއެރުވުމާ، ދޭދޭ މީހުންނާއި 

 1ވި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުތައް ތަޙައްމަލްކުރުމުގެ އުޫސލު އާލާކުރުމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް. މި ދެންނެ

ރިކޮމެންޑޭޝަންގެ ތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލާ ގުިޅގެން އޮތް ނިސްބަތްވާ ރިކޮމެންޑޭޝަނަކީ މި 

 75ވަނަ ނަންބަރުގައި އޮތް ރިކޮމެންޑޭޝަން. އަިދ އޭގައި މި އޮތީ ަވކިން،  2ދެންނެވި ރިކޮމެންޑޭޝަންެގ 

ން ޚާއްޞަކޮށް ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަކާިއ ޢަދްލުއިންޞާފު ލިބިދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ަވކި

ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތަކާ ުގޅޭ ޝަކުާވއާ ގުިޅގެން ތަޙްޤީޤުތައް ކުރިއަށް ގެްނގޮްސ އެ ޢަމަލު ހިންގި މީހުން 

ތް ކަމަްށ ޒިންމާދާރުކުރުަވއި ެއ މީހުންނާ މެދު އެކަށީގެްނވާ ފިޔަވަުޅއެޅުމުެގ ައވަސް ޭބނުންތެރިކަމެއް އޮ

ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ރިކޮމެންޭޑޝަން. އެ ރިކޮމެންޑޭޝަންަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމުެގ ތެރޭގައި ސީދާ ބަންޑާރަ 

 80ވަނަ ދުވަހު  2112ފެްބރުއަރީ  7ނާއިބު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ވަކި ކަމެއް ފާހަަގކުރަްއވާފަެއއް ނުވޭ. 
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ފުލުހުންނާ މެދު ކުރެވުނު ތުހުމަތުތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ކުށްވެިރވާ ފަރާތްތައް  ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމާ ގުޭޅޮގތުން

ނޑު ަދއުރެްއ އޮތީ ކަމާ ބެހޭ ތަޙްޤީޤީ ިއދާރާތަކަށާއި ޕްރޮސެިކއުޓަރ  އިންޞާފުގެ ކުރިަމއްޗަށް ގެަނއުމުަގއި މަިއގަ

ނޑާ ކުރެ ނޑަށް ޖަވާބެއް ޖެނެރަލަށާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަަކށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ ްއވި ުސވާލާ ުގޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

އެރުވެން އޮތީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރައްވާަފއިވާ ަމސައްކަތްތަާކއި ހިންގާފަިއވާ ތަޙްޤީޤުތަކާއި އަުޅއްވާަފއިާވ 

ނޑަށް ލިބިަފއިވާ މަުޢލޫމާތުގެ އަލީގަ   85އި ޢިްއޒަތްތެރި ފިޔަވަޅުތަާކ ބެހޭ ގޮތުން. ެއޮގތުން، އެ މުައއްސަސާތަަކކުްނ އަުޅގަ

މެންބަރުގެ ސުވާލަށް ަޖވާބުއެުރވުމަށް މަސައްކަްތކުރާނަން. ިއސްވެދެންނެވި ހާދިާސއާ ުގޅޭ ގޮތުން ޕޮލިސް އިންެޓގްރިީޓ 

މައްސަލަެއއް އެ ކޮމިޝަނުން  21ަވނަ އަހަރު ތަޙްޤީޤުތަކެއް ކުަރއްވާފަ. އެގޮތުން ތަފާތު  2112ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

މައްސަލަ އަީކ މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ަވޒީފާގައި ތިިބ ފުލުހުންނާ ގުޅޭ  0ތެެރއިން ބަލާފައިވާއިުރ، އޭގެ

މައްސަލަ ކަމަށް ދެންނެވި ނަމަވެސް، ޭއގެތެރެއިްނ ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ ެއްއ  21މައްސަލަތަކެއް. މި ދެންނެވި 

 90ހާދިާސ  21އްސަލަިއގެ ެތރޭގައި ހިމެނެނީ މަ  21ހާދިސާއާ ގުިޅގެން ވަކިން ެބއްލެވި ަމއްސަލަެއއް ކަުމގަިއ ވާތީ 

ނޫންކަން މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން. އެގޮތުން ޕޮލިސް އިންެޓްގރިޓީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ 

ފުލުހަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސެގ ވަޒީާފގައި ބެހެއްޓުން އެކަީށގެންނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ  6ބެއްލެވުމަށްފަހު 

ރޒަށް ދެންނެވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ެއކަން ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް އެންގުނު. އަިދ  އޮފް ހޯމް އެފެއަ

އެ މުވަްއޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅުއެުޅއްވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް އެންގެވުމުން، ެއކަން ކުރެްއވުމަްށ 

 95ރު މޯލްިޑވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަށް އަންަގާވފަ. އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވަނަ އަހަ 2112ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ 

އެންެގވުމާ ގުިޅގެން މޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ިޑސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށްފަހު، ެއއް ފުލުހަކު 

ލިސް ސަރވިްސގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ފުލުހުންގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްްސ ޕޮ 1ވަޒީފާ އިން ަވކިކުރަން ނިންެމވި. ދެން ތިބި 

ބޯޑުން ބެއްލެވުމަށްފަހު ނިންމެވީ އެ މީހުންނާ ގުޅޭ ޮގތުން ލިބިފައިވާ ހެކި ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން 

ދިރާސާކުރިއިރު، އެ ހާދިސާަތކުަގއި ބުނާ ޢަމަލުތައް ކުރީ ތުހުމަތުކުރެވުނު ފުލުހުންކަން އެހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހެކިްނ 

 100ތުމާ އެުކ، އެ މީހުންނާ މެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް އެ މީހުންގެ ަވޒީފާާއ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމައި އެނގެން ނެ

ފުލުހަކު ފުރަންޓުލައިން މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަިއ  2މަޑުކުރެްއވުމަށް. އެހެންނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން 

ފުލުހުންނާ މެދު ޑިސިޕްލިނަރީ  6ެރވިފަ. ިއސްވެދެންނެިވ އެ މީހުން މަސައްކަްތކުރާ ޑިޕާޓުމަންޓު ވަނީ ބަދަލުކު

މައްސަލަެއއް، ެއ  7މީހުންނާ ގުޅޭ ޖުމްލަ  6ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ލަފާއެުރވުމުގެ ިއތުރުން، 

ސަލަ ާއއި ެދ ަމއްސަލަެއއް؛ އެީއ ެއކަކުެގ ދެ މައް 11މީހުންގެ މައްޗަށް މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ދަޢުާވކުރުމަށް ޓަކަިއ 

 105މީހެއްގެ ތިން މައްސަލަ؛ ދެން ކޮންމެ މީހެއްގެ އެްއ މައްސަލަ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ޕޮލިސް 

މައްަސލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  1މީހެއްގެ  2އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ވަީނ ފޮނުއްވާފަ. އެގޮތުން އޭގެެތރެއިން 

ހުށަހަޅައި، އެ ޯކޓުން މިހާރު ދަނީ ހިނގަމުން. އަދި އެކަުކގެ މައްސަލަ  އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް
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މީހުންގެ މެދުގައި  2ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުަގއި ވަީނ އިސްތިޢުނާފުކުރެވިފަ. އޭެގިއތުރުން 

ންޖެހޭތީ އެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ މީހުންނާ ކުރެވުނު މައްސަލައިަގއި ބައެއް ކަްނކަން އިުތރަށް ފުރިހަމަކުރަ

 110އަލުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަންަގވައި ޕްރޮެސކިުއޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އަނބުާރ 

 މީހެްއގެ މަްއސަލަ. ޭއގެއިތުރުން ޕޮލިސް  1ފޮނުއްވާފަ. އެގޮތުން މިހާުރ ކޯޓުަގއި ހިނގަމުންދަނީ ޭއގެތެރެއިން 

އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މަްއސަލަ ބެއްލެވުމަށްފަހު ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތަކުން ކުރި އަމުރަކީ ބާތިލު އަމުރެއްކަން 

 2އެނގިހުރެ، ފުލުހުންގެ ހުަވާޔ ޚިލާފަށް އެ ޢަމަލަށް ތަބާވެ، ބާތިލު އަމުރެއް ތަންފީޛުކުަރން މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ 

ގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ެއއް ފުލުހެއްގެ މަްއޗަށް ޖިނާޢީ ފުލުހަކާއި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ އެއް 

 115ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި. އެހެންނަމަވެސް ޖިނާޢީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާކުރާނެ ތަނެއް އޮްތ 

މީހުންގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުއްވާފަ.  2 ކަމަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާތީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހުން ވަނީ އެ

ނޑު ކުރިން ދެންެނވި މައްސަލަަތކުގެ ތެެރއިން  21ޕޮލިސް އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަުނން ބެއްލެވީ  މައްސަލަކަުމގައި އަުޅގަ

ާވ މައްސަލަ އަީކ ެއ މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކުިރ ތުހުމަތު ފިޔަަވއި އިތުރު ެއއްވެްސ ހެްއކެއް ލިބިަފއިނު 12

މައްސަލަ އަކީ އެ ަމއްސަލަ  11މައްސަލަ ކަމުަގއި އެ ކޮިމޝަނުން ދެއްވާފަިއވާ މަޢުލޫމާތުން ހާމަވޭ.  އަދި 

 120ނިސްބަތްވާ ހާދިސާ މެދުވެިރިވ، އެހެންނަމަވެސް އެ ހާދިާސގައި  ބަިއވެިރވި ަވކި ފުލުހެްއ ކަމަށް ސާބިތުވާ މިްނވަރަށް 

މައްސަލަތަކަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްދީފައިާވ  ހެކި ލިބިފައިނުވާ މައްސަަލތައް. ދެން ހުރި

އިޖުރާއަތްތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ މައްސަަލތައް. އެ މައްސަލަަތކާ ގުޭޅ 

ނާއި ގަާވއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް ިއތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ޤާނޫ

މަތީން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެ މުއައްަސސާ އަށް އެންެގވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ލަފާއަރުވާފަ. 

ރޒުން ވަނީ ެއކަން ރަނގަުޅކުެރއްވުމަށް މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް   125މިގޮތުން އެ ލަފަޔާ ުގޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

ރވިސް އަށް އަްނގަވާފަ. އަދި މިގޮތުން މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނ ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކަްށ ސަ

އަހުލުވެރިކުުރވުމުގެ މަަސއްަކތާއި އަޚްލާޤީ އަދި ސުލޫީކ ތަމްރީން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، އިތުރު ކޯސްތަެކއް 

 ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ފަރުމާކުރެވި ވަނީ ހިންގަން ެފށިފަ. ޝުކުރިއްޔާ

 

 130  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކޮންމެ ފަހަރަކު ތަކުރާރުކުރުމުގެ ގޮުތގަިއ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ނާއިބު. ސުވާލާ ގުިޅެގން އަޅުގަ

ިދ އިތުރު ދަންނަވާނީ ސުވާުލގެ ަމއުޫޟޢާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު ުސާވލުކުރެްއވުމަށް ވެްސ ފުރުަޞތު އޮންނަނީ. އަ

ސުވާލު ކޮންމެ ފަދަ ދިމާލަކަށް ކުރެްއވި ކަމަށް ވިޔަްސ، ވަޒީުރ ވެްސ ޖަވާބުެދއްވުމަްށ މި އޮންނަނީ ުސވާލާ ގުޭޅ 

މައުޟޫޢުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ފަހަރަކު ސުވާާލ ގުޅިގެން ވަޒީރަށް ޖަވާބުެދްއވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުާވއިރު 
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 135ކަމަށް ވިޔަސް އެ ކަމަށް ވެސް ސަމާލުވެަވޑަިއގެންނެުވން އެދެން. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު އެހެން ނުދެންނެވި

މެންބަރުން ވެސް ސުވާލުކުެރއްވުުމގައި މައުޟޫޢަށް ވިްސނައިަވޑަިއގަތުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، 

ނޑު އިތުރު ުސވާލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނޑު މި ހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުުރ މިހާރު އަޅުގަ

 އަށް.هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 140  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ބަންޑާަރ މަނިކުފާނު ދެންމެ ޖަވާބުދެއްވަމުން ވިދާުޅވި ހޯމް

ުފލުހެއްގެ ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެރި  6މިނިސްޓްރީން ފުލުސް އޮފީހަށް ލަފާއެރުވިއޭ ަވޒީފާ އިން ވަކިކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ވަަނ އަހަރު ޕޮލިސް އިންޓެގްރިީޓ  2112ބަންޑާރަ ނާއިބު. އަުޅގަ

ކޭހެއް ުކރިއަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިިޓ  20ކަފުޅުދައްކަވަމުްނ ވިދާޅުވީ، ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހާލާ ޙަމީދު ވާހަ

 145ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަާވ ކަމަށާ އަދި އެހެންނަމަވެސް އޭގެ އެންމެ ކޭހެއް ވެސް ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓާ 

ނޑު  ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ހަމައިން ކުރިއަށް ުނގެންދަާވ ކަމަށް ހާލާ ޙަމީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ. އަދި އަުޅގަ

 20ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ލަފާދެއްވި، ައޅުަގނުޑމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި، ހޯމް މިނިސްޓަރަށް މި 

ބޭފުޅުން ވެސް ަވޒީފާ އިްނ ވަިކކުރުމަށް ޓަކައި ޕޮިލސް އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަުނން؛ މި ކަންކަމަށް ޓަކަިއ 

ބޭފުޅުން ވެސް ވަޒީފާ  20ްއވާފަިއވާ މިނިވަން މުސްތަިޤްއލު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ިމ އަޅުަގނޑުމެން ަޢއްޔަންކުރަ 

 150އިން ވަިކކުރުމަށް ޓަަކއި ެރކޮމެންޑުކުރެްއވި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މިއިން އެންމެ ބޭފުޅެއް ވެސް އަދި މިއަދާ 

ރި މަނިކުފާނު ެވސް ދެންމެ ޖަވާބުދެއްވަމުން ހަމައަށް ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ަވޒީފާ އިން ވަތްެކއް ނުކުަރއްާވ. ޢިއްޒަތްތެ

ނަޑއެިޅގެްނ މި ބޭފުޅުން ވަޒީފާ އިން  ތި ވިދާޅުވީ، ހޯމް މިނިސްޓްރީން ޕޮލިހަށް ލަފާއެރުވިއޭ. އެހެންނަމަވެސް ކަ

ދީ، ރީކޯ ވަކިކުރި ކަމަކަށް ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ނާއިުބ. މާރިޔާ އަޙްމަދުދީ

މޫސާ މަނިކު، މުޙައްމަދު ޤަަސމް، އަޙްމަދު ޝާހިދު، މިހެްނގޮސް، މިހެންގޮސް، މިހެންޮގސް އެަތއް ކޭެހއް ައޅުަގނުޑ 

 155 ވާނީ ހުށަހަޅާފަ. ކޮންމެ ކޭހެއް ވެސް ކޯޓާ ހަމައިން ބުނެފަ...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އެޓާރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަނިލް

ނޑަށް ޭއގައި ުސވާލެއް އޮތް ކަމަށް ނުފެންނާތީ، ޖަވާބެއް އެރުވެން ނެތް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 160 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ހަނދާންނައްތާލުން  ފެބްުރއަީރގެ ވާހަކަ 8ފެބްރުއަީރގެ ވާހަކަދަްއކާފައި  7ފެބްރުއަރީ؛  8ފެބްރުއަރީ އަދި  7އާދެ! 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ ަކމެއް ނޫނޭ.  ފެބްރުއަރީަގއި ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ ކަެމްއ  7އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެ ުދވަހުގައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންނަށް ވެސް އަދި ޢާއްމު  ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން ެއބަ ޖެހޭ. ދައުލަތުގެ ަބއެްއ ފަރާތްތަކަ  165ށް ވެސް ޮބޑެތި ެގއްލުންތަކެއް ދީަފއިާވކަން ައުޅގަ

ތަންތަން ރޯކޮށް، ދުއިސައްތަ ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާެގ ގެއްލުން ދައުލަތަށް ލިބިފައިާވކަން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. 

ަގިއ އިސްތިއުފާެދއްވި ަރއީްސ ނަޝީދު ވެސް ިއސްކޮށް އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ އެެހން ފަރާތްތަކުން، އޭރު

ހުންނަވައިގެން ދައުލަތަށާ އަިދ ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ އެއްެވސް ކަމެއް ކުރިއަްށ 

 ދޭތޯ؟

 170 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަނިލް

. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ިމއަދު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލާ ގުޅުންހުރި ުސވާލެއް ނޫންކަމުގައި ވާތީ، އަުޅަގނޑަށް އެ ުސވާލަށް ޖަވާުބ 

 އެރުވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންަނަވން.

 175 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ިޢއްޒަތްެތރި ވަޒީުރގެ ަޖވާބުަގއި ވިދާުޅވެއްޖެ ބާތިލު އަމުރުކުރި ފަާރތްތަކާ މެދު؛ ބާތިލު އަމުރަށް 

އި އެ ތަބާވި ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުނު ވާހަކަ. އަދި ެއކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް ފުިރހަމަ ތަޙްޤީޤެއް ހިނގަ

ނޑުގެ ުސވާަލކީ، އޭުރަގއި އަމުރުކޮށް މި  ތަޙްޤީޤުކުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުެއޅުނު ވާހަކަ ވިާދޅުވެއްޖެ. އަުޅގަ

 180ކަންތައް ކުރިމަތިވާން ދިމާވި ޙަޤީޤީ ސަބަބު ކަމަށްވާ، ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރި އެްއެވސް ކަމަކާ މެދު މިހާތަނަށް 

 ބައިތޯ؟ އެ ފިޔަަވޅު މިހާރުވެސް އަަޅމުން އެބަ ގެންދަންތޯ؟އެޅިފަިއވާ ފިަޔވަޅަކީ ކޮ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަނިލް

އަޅުަގނޑަްށ ސީދާ މިއަދު ަގލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ސީދާ ކުރެްއިވ ސުވާލާ ގުޅުންހުރި ުސވާެލއް 

 185ގަިއ ވަރަށް ފުާޅ ދާއިާރއެްއގަިއ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަެވސް އޭ 

 އެ ކުރެްއވީ. އެހެންވީމާ، ތަްނކޮޅެއް ދަތި އެ ުސވާލު އިތުރަށް ސާފުކޮށްނުދެއްވަންޏާ ޖަވާެބއް އަުރވަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ދެއްެކވުން:ވާަހކަ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
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ނުޑގެ ުސވާލަކީ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އޭރު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ، ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 190ސަރުކާރަށް ނުވަަތ ކޮްށ، ެއ އަމުުރގެ ސަބަބުން ަދއުލަތަށް ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އަދި ޤާނޫުނއަސާީސއާ ޚިލާފަށް އަމުރު 

އޮތް ދޭތެރޭގައި އަޅަން  ރުކުރި ފަާރތާބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާީތވެ، އެ އަމު ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް

 ޤީަޤކީ ކޮބައިތޯ؟ އޭގެ ނަތީޖާ ައީކ ކޮބައިތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.ފިޔަވަަޅކީ ނުވަތަ ކުރި ތަޙް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަނިލް

 195އަނެްއކާެވސް މިއަުދ ޢިއްޒަތްތެރި ގަޮލޅު އުތުުރ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުެރއްިވ ޝުކުރިއްާޔ. މާފާއިެއކު ދަންނަވަން 

ފެބްރުއަީރަގއި ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަްއވާފައި ޮއތް ސުވާލެއް. އެހެްނވީމާ، އެ  7ސުވާލަކީ 

ނޑަށް ފެންނާތީ، ޖަވާބުނާ  ރުވަން.ސުވާލާ ުގޅުންހުރި ސުވާލެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު 

 200ވަނަ ދުވަހު ހިނގައިދިޔަ  7ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރައްވާަފއިވާ ުސވާލުގެ ތެރޭަގިއ 

ވަނަ ދުވަސް އައިްސގެން. އަދި އެއަްށވުެރ  6އޭގެ ކުރިން  ވަނަ ދުވަހަށް އައީ 7ކަންތައްތަކަށް ރިފަރކޮށްފަިއާވތީވެ. 

ނޑު ދަންނަވަިއލާހިތް އެބަ އޮތް މި ކަންތައް ފެށުމުގެ އަސްލު ކަމަށް  ކުރިއަށް ައއިސްގެން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ދަންވަރުދަަޅއިަގއި ަވަގށް ނެގުން ނޑިޔާަރކު ޭރގަ . މިއީ މާސިްނގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ަރއްޔިތުްނ ޤަބޫލުކުރެއޭ ފަ

ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. ހިންގާަފއި އޮތް ބޮޑުސިްނގާ ހަމަ އިްނސާނީ ކަރާމާތް ގެއްުލަވއިލުމެއް. އެ ަމއްސަލަ ާއއި މި 

ނިޑޔާުރ   205މައްސަލައާ ހުރި ގުޅުން އެންމެންނަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. އެ މައްސަލަ ބައްލަން، ހައްޔަރުކުރަން؛ ފަ

 ރާތަށް، ބަރުހަތިޔާރު ނެރުނު ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ަދއުލަތުެގ ބަންޑާރަ ނާއިބު...ހައްޔަރުކުރަން އަމުރުނެރުނު ފަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

 މާފްކުރައްވާތި! ދެންމެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ސުވާލެއް ނުކުަރއްވާ. 

 210 

  ކެުވން:ވާހަކަދެއް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

 1ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ިމއަދުގެ އެޖެންާޑގަިއ މި ާވ ުސވާލަކީ ކޯނީ ރިޕޯުޓގެ ރެކޮމެްނޑޭޝަންތަކުެގ ތެރެއިން 

ރެކޮމެންޑޭޝަންގެ ވާހަކަ ިވދާޅުވެއްޖެ. ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުގެ ވާހަކަ ވިދާުޅެވއްޖެ. ތަޙްޤީޤާ ގުޅިފައި ވަނީ 

ންޑޭޝަންގެ ތެެރއިން އެބަ ޮއވޭ ޢަދުލުއިންޞާފުެގ ދާއިރާ އަކީ ަރއްޔިތުްނެގ ރެކޮމެ 1ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ. 

 215އިތުބާރު ހުރި، އަވަހަށް މައްސަލަތައް ނިންމޭ ތަނަކަށް ހެދުން. މަނިކުފާނަކީ ވެސް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން 
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ން ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިާރ ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ ފަރާތަކަށް ާވއިރުަގއި، މިހާތަނަށް ޖުޑިަޝލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނު

 އަކީ ރަްއޔިތުންގެ އިތުބާރުލިބިފައި އޮތް ތަނެއް ކަުމގައި ހެުދމަށް ކޮން...

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ޢަނިލް ބަންޑާރަ ނައިބު 

ނޑަށް ސުވާެލއް ޭނނގޭ. ޝުކުިރއްޔާ.  220 މާފާ އެކު ދަންނަވަން. ދެންމެ ވެސް ހަމަ ސުވާލު ފުރިހަމަނުވާތީ އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

ފެބުރުއަރީަގއި ފެނިގެންދިަޔއީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އެތަްއ ބަޔަކަށް ދައުލަތުގެ މުއަްއަސސާއަކުން ނުކުމެ އަނިާޔކުރި  7

ލަ ކަެމއް ވިޔަނުދިނުމަށް އަދި އެ ނޫން ކަންަތއްތަާކ ތަން. ކޯނީ ރިޕޯޓުަގއި އެކަން ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. އެހެްނވީމާ، އެކަހަ

 225 ބެހޭ ގޮތުން ވެސް މަނިކުފާނު އަޅުްއވަން ަގސްތުކުަރއްވާ ފިަޔވަޅުތަަކކީ ކޮބައިތޯ؟ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

ރުއަީރަގއި ފުލުހުން ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކަްށ؛ ފެބު 7މިއަދު ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާަލކީ، ސީދާ 

މާފްކުރައްވާ! ހިނގައިިދޔަ ަކންކަމާ ގުޭޅ ގޮތުން ފުލުހުންނާ މެދު ކަންތައްތަްއ ތަޙްޤީޤުުކރުމަށާއި ކުްށވެރިިވ ފަރާތްތަްއ 

 230ސަރުކާރުން  އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ެގނައުމަށާއި، ހިނގި ކަންކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި

ހުށަހަޅާފައި ވާހިނދު، މިހާރު ތަޙްޤީޤުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފަިއވާ މިންވަަރކީ ިކހާވަރެއްތޯ؟ އެހެންވީާމ، އެ 

ތަޙްޤީޤުތައް ހިނގާފައިވާ މިްނވަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެްއވި ުސވާލެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ުނފެންނާތީ ޖަވާބެއް ނާރުވަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 235  ވާހަކަދެއްެކުވން: ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެކު

ނޑުގެ ުސވާލަީކ،  ފެބުރުއަރީ ވެސް އަިއ. އަިދ  8ފެބުރުއަރީ އަށް ފަހު  7ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އް ކޮށްަފއި ވަީނ ފެބުރުއަރީަގއި އަްއޑޫަގއި ެއތައް ބަޔަކަށް ފުލުހުންނާއި ިސފައިން ނިކުމެ އަނިޔާކުރި. ިގނަ އަނިޔާތަ 8

ވަަރކަށް ރިޕޯޓު ވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ  81އަޅުަގނުޑގެ ވެސް ކުރިމަތިްނ. މިދެންނެވި އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި 

ފަރާތްތަކަށް ކުރެވިފަ. މަނިކުާފނަށް މިކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވޭތޯ؟ އަދި މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ 

 240 ނެވި ފަރާްތތަކުން ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުަތކުގެ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަަޑއިގެންފަިއވޭޯތއޭ؟އެްއވެސް، މި ދެން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އަމުޙައްމަދު އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 
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 ޝުކުރިއްާޔ. މިއަދު ކުރެްއވި ސުވާލާ ުގޅުންހުރި ސުވާލެއް ކަމުގައި ުނވާތީ ޖަވާެބއް ނާރުވަން. 

 

 245  ވާހަކަެދއްެކވުން:ރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއި

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިްއޔާ ބަންޑާރަ ާނއިބު. މި ފޮޓޯތަކަކީ ކުރެހުންތެރިއެްއގެ މޮޅު ކުރެހުންތަެކްއ 

ޒަތްތެރި ަރއީސް. ނޫން. މިއީ ޚިޔާލީ ކުރެހުންތަކެއް ނޫން. ިމއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް މޮޅު ކުރެހުންތަކެްއ ނޫން. ޢިއް

އަޅުަގނޑު ބަންޑާރަ ނާއިބަށް ދަންނަވަން ބޭނުން ސުވާލަކީ، މިއީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން؛ މާރީޔާ އަޙްމަދުދީދީ، 

މޫސާ މަނިކު، ކުީރގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަީޝދު ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަށް ފުލުހުން ފުނީފޯމުގައި ޖިސްމާނީ 

 250 މަންޒަރު އިނގޭތޯ. މިއީ ރޫލް އޮފް ލޯ ހިނގާ ދައުލަތްތަކުަގއި އޮންަނ ގޮތްތޯ ބަންޑާރަ... އަނިޔާ؛ ތަަޅއި މަރާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

 މާފްކުރައްވާތި! ހަމަ ސުވާލު ުފރިހަމަނުވާތީ އަޅުަގނޑަށް ުސވާލު އެނގިފައެއް ނެތް. ުޝުކރިއްޔާ.

 

 255  ވާހަކަދެްއކެވުން: ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެ

ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ުހރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ސީދާ ބަންޑާރަ ނާއިބު ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ކަމަށް 

)ބ( ގައި މި  ވަނަ މާއްދާގެ 122ދޭހަނުވާ ގޮތަށް މަނިކުފާނުގެ ޖަވާބު ދެއްވީ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބުނަނީ، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި ހިމާޔަްތކޮށް ކުިރއެރުވުމަށާއި ަރއްޔިތުްނގެ ަސލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަންފާ 

އާއި ާޢއްމު މިނިވަންކަން ދިާފޢުކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބު ަމސައްކަތްކުރަްނވާނޭ. މިހެން ޮއންނައިރުގަިއ ެއ ރިޕޯޓުަގިއ 

 260އްވަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ކަމަށް މަނިކުފާނަށް ޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވަނީތޯ؟ މި ސުވާލުގެ ަޖވާބު ދެއްވުްނ މަނިކުފާނު ކުރަ

 އެދެން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

ޑު ަޖވާބުަގއި ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅަގނޑު އެުރވި ޖަވާބާ ގުޅުންހުރި ުސވާލެއް ކަމުަގއި ވާތީ ދަންނަަވއިާލނަން. އަޅުަގނ

ނޑު ދެންނެވީ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،   265ދެންނެވި މަޢުލޫމާތެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތަކުރާރުކުރެްއވީ. އަުޅގަ

ަވނަ ރެކޮމެންޑޭޝަން. އޭަގިއ  2ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލާ ުގޅުންހުރި ރެކޮމެންޑޭޝަން؛ އެއީ 

ކެއް ުފލުހުންނާ މެދު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަެކއް އޮންނަ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ގޮތަށް މި އޮންނަނީ، ތަޙްޤީޤުތަ

އެީއ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުންާނިއ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުަތުކން ކުރަްއވާ ކަމެއް ކަމުަގއި 

ޫނނުއަސާސީަގއި ތަޙްޤީޤުތައް ިހންގާނެ ގޮާތއި މި ކަންކަމާ އަޅުަގނޑު ވާނީ ައޅުަގނުޑެގ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާފަ. ޤާ
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 270ގުޅޭ ގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަާރތްތަކަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ބާރު ނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުަރއްވާަފއި ވަނީ ޕްރޮސެިކޔުޓަރ 

 ޖެނެރަލަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ުވން:ވާހަކަދެއްކެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ނުޑގެ ުސވާަލކީ މިހާރު ގެމަނަފުށީ ދާިއރާގެ ގާތްަގނޑަކަށް ސަތޭކަ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 275ފަންސާހެއްހާ މީހުންނަށް ޝަރީޢަތްކޮށް، ޙުކުމްކޮށް، މިހާރު އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުވެ ނިމިގެން ގެ އަށް އައުުމެގ 

މިހާ ލަސްެވގެން ދަނީ ކީއްވެތޯ ާއިއ މަނިކުފާނުގެ މިކަމާ ބެހޭ  މަގުމަތީގައި އުޅެނީ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް

 ގޮތުން އެްއވެސް އެްއެޗއް ވިާދޅުވުމުގެ އެްއވެސް ހަިއސިްއަޔތެއް އެބަ އޮތްތޯ؟ ުޝކުރިްއޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

 280 ަގއި ާވތީ ޖަވާބެއް ނާރުވަން. ޝުކުިރއްޔާ. މިއަދު ކުރެްއވި ސުވާލާ ގުޅުްނހުރި ސުވާލެއް ނޫންކަމު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ނުޑގެ ުސވާލަކީ  ފެބުރުއަރީ އަންނަްނޖެހުނީ އޭގެ ކުރީަގއި ދިމާވި  7އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ، ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނިޑޔާރަކު ަވގަށްނެގުމު  ފެބުރުއަރީގެ ރޭަގނޑު ދިވެހި  6ގެ މައްަސލަ. އޭގެ ފަހުން އަދި މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެން. ފަ

 285ރައްޔިތުންތަކަކަށް ވަރަށް ުނރައްކާތެރި އަިނޔާތަެކއް ކުރުުމގެ ސަބަބުން އުފެދުނު މަްއސަލައެްއގަ. އެހެންވީމާ، މީެގ 

މައްސަލައާ ދޭތެރޭ  ކުރީަގއި މިދިޔަ، އަޅުަގނުޑ މި ދެންނެވި ދެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރެވުނުތޯއޭ؟ ނޫނިއްޔާ އެ

މަނިކުފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަަވނީ ކިހިނެއްތޯއޭ؟ ނޫނީ ކޯުޓ މަރުޙަލާގައި ހުރި މައްސަަލތައް ކީްއެވގެންތޯ ނުނިމިގެން 

ނޑުގެ ުސވާލަކީ.   އުޅެނީ؟ ެއއީ އަުޅގަ

 

 290  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

 ރި ސުވާެލއް ނޫންކަމުގައި ވާތީ ޖަވާބުނާރުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. މިއަދުގެ ުސވާލާ ގުޅުންހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދޫކޮށްލަްއަވއިފި. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ  ގައްދޫ

 295 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަ
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

 އަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮްށލައިފިން. 

 

 300  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ހަކަ ދައްކާއިުރ، އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންދިން ވާހަކަ ވެސް ޝުކުރިއްާޔ. ތަކުރާރުކޮށް ިއމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންދިން ވާ

ނުޑގެ ުސވާލަީކ ދުއިަސއްަތ އެތައް އިންސާނުންނަށް އަިނޔާލިބިގެން ައޅުަގނޑުމެން  ހަމަ ދައްކަންވީ. އެކަމަކު އަުޅގަ

 ގެންތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. ދިވެހި ރައްޔިތުން މައްސަލަ ުހށަހަޅާފައިާވއިރު، އެ ަމއްސަަލތައް ކުރިއަށް ުނގެންދެވެނީ ީކއްވެ 

 

 305  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދެންމެ އެ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރައްވާަފއިވާ ުސވާލާ 

ނުޑ ވާީނ ގުޅުންހުރި ުސވާލެްއގެ ތެރެިއން އަންނަ ސުވާެލއް ކަުމގަިއ ވަނީ ނަމަ، އެ ސު  ވާލާ ުގޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

 ޖަވާބުއަުރވާފަ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 310  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފެބުއަރީގެ ވާަހކަ ނުދައްކަންވީ އެްއވެސް ސަބަބެއް ނެތް  8ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޙަޤީޤަތުގައި 

ފެބުރުއަރީެއއް ައިއސް މުޅި ރާއްޖެ ދޮވެލާފައި  8ައއީ؛ އެ ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެްނ އައި ފެބުރުއަރީ  7ކަންނޭނގެ. 

ދިޔައިރުަގއި ހަމަ މި ކަންތަްއތަކުގެ ވާހަކަ ކީްއވެތޯ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަާރ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މިކަހަލަ ސުވާލެއް 

ކުރީ. ދެން ހަމައެާއއެީކގަިއ ހަމައެކަނި ޕޮލިހުންގެ ވާހަކަ ފެބުރުއަީރގެ ަކންތައްތަކާ ީކްއވެތޯޭއ އަނެކަިތނު 8ނުކުރެއްީވ. 

ނޑަްށ ހީވަނީ ކޮށްލަން ރަނގަޅު   315މީގައި މި އަންނަނީ. އެމް.ެއން.ޑީ.އެފްގެ ވާހަަކއެއް ނާދޭ. އެ ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

 ތޯ؟ ސުވާލެއްހެން. އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އެްއވެސް ވަެރްއގެ ތުހުމަތެއް ކުެރވުނު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. މިއަދު ކުރެއްވި ުސވާލާ ގުޅިގެްނ، އެ ސުވާލުަގއި މި އޮތީ ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮްތ 

 320ލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ ރެކޮމެންޑޭޝަން. އެ ެރޮކމެންޑޭޝަންގެ ތެރެއިން ދެ ަވނަ ރެކޮމެންޑޭޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަ 1

 މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލެއް. އެ ރެކޮމެންޑޭޝަންަގއި ފުލުހުންގެ ވާހަކަ އެކަނި އޮތީ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު
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ތައްތަކަކީ ވަރަށް ކުރީަގއި ފެބުރުއަރީަގއި ހިނގާފަިއވާ ކަން  7ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަބންޑާރަ ނާއިބު. މި 

ނޑުެމންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ   325ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއް. ދެން މިއަދު ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި އެ ބުނާ މިންވަރަށް އަޅުގަ

އެބަ ހުރިތޯ؟ ދެން މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެކަމާ އެހާ ބޮޑަށް ހަވާލުވާން އެ އުޅެނީ މި ތަނުގެ 

 ބަޣާވާުތގެ ބަިއވެރިިވ ބަޔަކު ތިބި ކަމަށް ލަފާކުރެޭވތޯ؟  އެތެރޭަގއި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

 330 ޝުކުރިއްާޔ. މިއަދު ކުރެްއވި ސުވާލާ ުގޅުންހުރި ސުވާލެއް ނޫންކަމުގައި ވާތީ ޖަވާބެއް ާނރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގަ 

 

 335 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކު

ވަނަ އަހަރުެގ  2112އާދެ! ައޅުަގނޑު ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ މި ުސވާލުގެ އިބާރާުތގައި މި ަބޔާންކުރަނީ 

ވަނަ ުދވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލާަފއިވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮުތން ކުރައްވާަފއިވާ ުސވާލެއް  7ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 

 340 ކަމަށް ވާތީ. ެއއީ އެ ުދވަހު ެވރިކަން ވައްޓާލީ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްަވއިގެން ަޖވާބުދެްއވަނީ؟

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ނިޒާ މީ މައްސަލައެއް ކަުމގަިއ ބަލައިގަނެޭވކަށް ނެތް. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 345 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ނުޑ ދަންނަ ވާލަން ޭބނުންވަނީ، މަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ ގޮތުަގއި ގަލޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ ާނއިބަްށ އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކުރައްވާފަިއާވ ސުވާލުަގއިވާ ހުރިހާ ަކންތައްތައްތައް މަނިކުފާނު  އުތުރު

 އަދާކުރަްއވަންޖެހޭ މިންވަރަށް އަދާކުރަްއަވއިފިންތޯއޭ؟

 350 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

ނުޑ ތި ފުރަތަމައިނުން ދިންއިރު ވާނީ ދަންނަވާފަ. އެގޮތުން  ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަުޅަގނޑު  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަުޅގަ

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރުތަކަީކ ނޫނީ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް ހިންގުމަކީ ބަންޑާަރ ނާިއބުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަުކަގިއ 

ނޑު ޖަވާބުއެރުިވއިރު ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން އިތުރު އެހެން މެންބަރުން ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫ ންކަމުގައި ކުރިން އަޅުގަ

ނޑު ވާނީ ޖަވާބު ަދންނަވާފަ. ޝުކުރިްއޔާ.   355 ކުރެްއވި ސުވާލާ ގުޭޅގޮތުން ެވސް އަުޅގަ

 

 މަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:އިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންތ. ގުރަ

ނ ަވނަ ދުވަހު މި ހިނގައިދިޔަ  8ޑު ބަންާޑރަ ނާއިބު އަރިހުން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ `. އަުޅގަ

 ހާދިސާގައި ކުްށވެިރވާ އެންމެންގެ ޝަރީޢަތް މިހާރު ނިމިއްޖެތޯ؟ 

 360 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

 ަކމުގައި ވާތީ، ައޅުަގނޑު ޖަވާުބނާރުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިއަދު ކުރަްއވާފައި އޮތް ސުާވލާ ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް ނޫން

 

 މަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮ

ނޑު ދެންނެވީ ތަޙްޤީޤު ހިންގަނީ ކޯޓުތަކުން ކަމަށް ވެފައި ޖުޑީޝަލް   365ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ލުއިންޞާފުގެ ދާިއރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަނިކުފާނު ކިހާވަރެްއގެ މަސައްކަެތއް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަުނގެ ެތރެއިން ޢަދު

ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް މި މަޖިލީހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިދާނެތޯ؟ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިާރ 

 ހަރުދަނާކުރުމަށް. 

 

 370 ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

 އާދެ!  މިއަދު ކުރެްއވި ުސވާާލ ގުޅުންހުރި ސުވާެލއް ނޫން ކަމަށް ވާތީ ޖަވާބުނާރުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙިهللا ދުނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުތި

އި ކޮންކަހަލަ ގައި ތިނަދޫެގ ވަރަށް ގިނަ އިމާރާތްތަކެްއ އަނދައި އަޅިއަށް ެވގެންިދޔަ. އެކަމުގަ  8ފެބްރުއަރީ 

 375 ފިޔަވަޅުތަެކއްތޯ މަނިކުފާނު ައޅުއްވަނީ؟ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ
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 މިއަދު ކުރަްއވާފައި އޮތް ސުާވލާ ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް ނޫންަކމުގައި ވާތީ ޖަވާބުނާރުވާ ވާހަަކ ދަންނަވަން.

 

 380 ހަކަދެއްެކވުްނ:ލް ނަސީމް ވާދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ ކާށިދޫ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްަލއިފިން، ގުޅުންހުރި ުސވާލެއް ނުކުރެވިދާނެތީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީއުތުރު ދާއި މައްޗަންޮގޅީ

މަސްއޫލިްއޔަތެއް. ކަން މިހެްނ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޕްރޮސެކިއުޓިން ގަިއޑްލައިންްސ ހެއްދެވުމަކީ މަނިކުފާުނގެ

 385 ލަސްވެގެންާދއިރު މަނިކުފާނު އެ ސިޔާސަތުަތކަށް ބަދަލެއް ެގންނަން ގަސްތުކުރަްއވަންތޯ؟ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އަ

 ވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދު ކުރަްއވާފައި އޮްތ ސުވާލާ ގުޅުންހުރި ުސވާލެްއ ނޫންކަމުގައި ވާތީ ޖަވާބުނާރު 

 

 390 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަގުތު ހަމަވީކަުމގައި ދަންަނވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ބަންޑާރަ   އާދެ! މި ހިސާބުން މިއަދު ސުވާލަށް ކަ

 ނާއިބަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަުރ މަރުޙަބާދަންނަވައި ޝުކުރުަދންނަވަން.

 

 ޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭ 6

 395 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ، 6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 7

 400 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

     ށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަެތއް ނެތް.މަޖިލީހަ 7އިޓަމު އަ  އެޖެންޑާ
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 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 405 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. އެފަަދ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރާކަެށއް ން ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ . ކުރ8ިޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 ނެތް.

 

 410 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްތިދާީޢ ބަހުސް. އި 0ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ -0.1

 415ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. ބިލުގެ ފުރަތަމަ  2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި.  2ވަނަ ަދއުރުގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2112ގައި ޭބއްވުުނ،  2112ޫޖން  17ކިޔުން ިއއްވާަފއި ވަނީ 

ރި މެންބަރު އަސްާމ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެތުން، މާފަންނު މެދު ދާއިނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާދެްއވާމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި

ނޑު މާަފންނު މެދު ދާ .ރަޝީދު ފުރުޞަތުއަރުވަން ބިުލ  ރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށްއިއަުޅގަ

 ހުށަހައްޅުއްަވއިދެްއވުމަށް. 

 420 

 :މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުާމއި މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނަށް  2111/2`. ޝުކުިރއްާޔ ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ދެްއވީތީ ވަރަށް 

ޓުވުމާއި މަނާކުުރމުގެ ޤާނޫނަށް އަންނަނިވި ކޮރަޕްޝަން ހުއް 2111/2ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 425ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އަންނަނިިވ ގޮތުން އިޞްލާޙުގެަނއުން.  0ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -1އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 

)ހ( މި ޤާނޫނުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ އެްއވެސް މީހަުކ  -0ރިޝްވަތުދީފިކަން ނުވަތަ ޭދން އުޅެފިކަން އެނގުން. 

ވަތު ހިފައިފިކަން ނުވަަތ ހިފަން އުޅެފިކަން ނުވަތަ އެފަދަ އެްއވެސް މީހަކަށް ރިޝްވަތުދީފިކަން ނުވަތަ ދޭން ރިޝް

އުޅެފިކަން ދޭން އެނިގއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ ރިޝްވަތު ހިފައިފިކަން ނުވަތަ ހިފަންއުޅޭަކން ނުވަތަ ހިފިކަން ނުވަތަ 

ެވއްޖެ ހާލަތެްއގަިއ ކަމާ ބެހޭ ތަފްސީލާިއ ެއ ޢަމަލުތަކެއް ހިންިގ ނުވަަތ ދޭންއުޅޭކަން ޤަބޫލުކުެރވޭ ފަަދ ގޮތްތަެކއް ދިމާ
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 430ހިންގަންއުޅުނު މީހާގެ ނުވަަތ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާ އެކު ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނޭ. 

ެތއްަގއި ނާްނގާ ހުރުމަކީ ކުށެއް. ކުރީަގއި މިގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ޢުުޒރެއް ނެތި އެކަީށގެންވާ ވަރަްށވުރެ ދިގު މުއްދަ

މި ބިލުގައި އޮންނަނީ އަްނގަްނޖެހޭ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޑިފެންސް ނެޝަނަލް ެސކިުއރިޓީ ނުވަތަ ާރއްޖެތެރޭަގއި 

ނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިެފންސް ނެޝަނަލް ސެިކއުރިޓީ ނުވަތަ ރަށު އޮފީސް ުނވަތަ އަތޮޅު އޮފީސް. އިޞްލާޙު މި 

ނުޑމެން އަންގަންޖެހެނީ، ރަްއިޔތުން އަންގަންޖެހެނީ އެންިޓ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް.  ކުރެވެނީ، މިހާރު އަުޅގަ

 435ކުރުން. ދައުލަތުން ކަމަކަްށ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  16ޝުކުރިއްާޔ. ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ 

އުޅޭ މީހެއްެގ ގެން ކަމެއް ުކރާ ނުވަތަ ކުރަންގުޅިގެން ނުވަތަ ބައިވެިރވެ  އުޅޭ މީހެއްގެ ކިަބއިން ނުވަތަ ދައުލަތާގެން އެދި

ބަކަށް ުނަވތަ ފިރިޔަކަށް ހަދިާޔއެްއގެ ުނވަތަ ުމވަްއޒަފެްއގެ އަނތްފަކަށް ބެހޭ ދައުަލތުގެ މުަވްއޒަ ެއކަމާ ،ކިބައިން

ޝަްނ ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ އެކަްނ ލަސްނުކޮށް އެކަން އެންޓި ކޮރަޕް ،ނަމަ ގޮތުަގއި އެްއވެްސ ެއއްެޗއް ލިބިއްޖެ

އްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ވަނަ މާ 16ވާނޭ. ބުެނވިދިޔަ ޤާނޫުނގެ ނަޑއަާޅ ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރަން ކޮމިޝަނުން ކަ

 440ން ނުވަތަ ކިބައިން ނުވަަތ ދައުލަތާ ގުޅިގެ އުޅޭ މީހަކު ނުވަތަ މީހެއްގެން. ދައުލަތުން ކަމެއް އެދިގެން ކުރުއިޞްލާޙު

ބެހޭ ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ ކިަބއިން އެކަމާ ،އުޅޭ މީހަކުން ކަމެއް ކުރާ ނުވަތަ ކުރަންގެބައިވެިރވެ 

ކަށް ުނވަތަ ފިރިޔަކަށް ހަދިޔާެއްއގެ ގޮތުަގިއ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ދިނުމަށް މުވަްއޒަފަކަށް ނުވަތަ ުމވަްއަޒފެއްގެ އަނތްބަ

ނޑަައޅާ ފަރާތަކަށް  ލަސްނުކޮށް އެކަން އެންޓި ،ނަމަ ހުށަހަޅައިފި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ އެ ކޮިމޝަނުން ކަ

ޤާނޫނަށް  މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން. މި މިހެން ހުރި ތަންތަން ދައުލަތަށް އަންގަްނވާނޭ. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި ސަރުކާރުން

 445ން. މި އިޞްލާޙަކީ ެއކިެއކި ފެށިގެ  ގަިއ ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުންދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓު ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި

މަތުގެ އިނގިލިތައް ިދއްކުެރވެމުން އަންނަ ަވގުެތއްަގިއ ދިމާލުން ސަރުކާރަށާއި ަވކިަވކި ފަރުދުންނާ ދިމާލަށް ތުހު 

ނޑު ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ސަރުކާރުން ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ައުޅގަ

 އަުރވަން ޝުކުިރއްޔާ.ޔަޤީންކޮށް

 

 450 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފަިއވޭ. ެއގޮތުން  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ޖުމްލަ ތިންގަިޑއިރުެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު ކަ

 21ށް ސިކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަ 22މިނެޓު  28ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2މިނެޓު  21ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާީޓއަކަްށ  1ސިކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްށ  21މިނެޓު  11ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ އަށް  21މިނެޓު 

ނޑު މިހާރު 1ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ އިބްތިދާޢީ  މިނެޓު. އަޅގަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ކަށްފަހު(ޙަލާ އަށް. )ވަގުުތކޮޅަބަހުސްގެ މަރު  455 ދާއިރާގެ  ހުޅުހެންވޭރުއަރުވަނީ  އަުޅގަ

 ށް.މަނިކަ މޫސާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 
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 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މަނިކު މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ްއވީީތވެ. ވަރަށް ދެއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރި 

 460ޤާނޫނުައސާސީއާ  އިާވހަކައިގަ  ެދއްެކވިބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ެހޅުއްިވ ބިލެްއ ކަމަށް ވިދާޅުެވ، ހުށަ އިއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީގަ 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮ  ތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަށްނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކުރިން ކަ

ެއއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެްއ  ،މިހާރު ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަްށ އެންގުމަށް ބަދަލުކޮށް  ،އަންގަންޖެހޭ ކަމެއް 

ނުޑ ޤަބޫލުުކރާ މިހިރީ ބަލައިގަނެގެން.ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ވެްސ  ގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ  އެކަމަކު އަުޅގަ

ތަނަށް  ޅިގެން މިހާތަނަށް މައްސަލަތައް އެޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް އުފެދުމާ ގު

ނަޑށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ޮގތުން އެްއވެސް ބަަޔކު އަިދ ޑިފެންސަށް މި މައްސަލަ  .ހުށަހަޅަމުން އައީ  465އަުޅގަ

ހަދާ މަޖިލީހުގެ ވާޖިބެއް ދަލުކުރުމަކީ ޤާނޫނުޤާނޫނު ބައެހެންނަމަވެސް ނެތް. ކަމެއް އަިއްސފައެއް ހުށަހަޅައިގެން 

ނުޑ ންމެން ވެސް އެކަން ޤަބޫލުުކރޭވާތީ އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ  މުގައިކަ . ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން. ކަމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެކީ  އެ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންަތއްތަްއ ގައި އަުޅގަ

ިމ ، އަށް ވަނުމާ ތެރެލުގައި އެުޅވުމާ އަދި ަކނޑަެއޅިގެން ރިްޝވަތުދީގެްނ އޭގެއި ކޮރަޕްޝަްނގެ ތުހުމަތު ބޮކުރުމާ

ނޑުެމން މިއަދު މި ނޑުމެްނނަށް އެބަ ފެނޭ. އަޅުގަ  470ބާރަށް މި ތެދުވީ އެންމެ ތަނަށް ވަރަށް  ތިން މަރުޙަލާ އަޅުގަ

ނޑާ ދިމާލަށް ށް ިގނަާރއްޖޭގެ ިސޔާސީ މީހުން ވެސް ވަރަ ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގައި މި ކުރީަގއި، އިން އަުޅގަ

އިން މިކަމުްނ  ރީޢާތީ އަޅުަގނޑު ބޭނުން ތި ބިލުގެ ޛަަދއްކާ މި ވާހަކަ، ންގެ ޑޮލަރެްއގެ ވާަހކަ ދައްަކިއގެންމިިލއަ 21

ސިޔާސީ މީހުން ދިނުން. އަޅުަގނޑު މިހާތަނަށް އައިއިުރަގިއ ހުރިހާ އަޅުަގނޑަށް މިންޖުެވވޭނެ ގޮތެއް ހަދާލަ

ނޑަށް ދިމާވި ަކންތައްތަކަށް ވުރެކެިރޔަުރގައި  ފިލްމީ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއެއް ަދއްކާތީ. ެއއީ  ގިަނ މި އަުޅގަ

ނުޑގެ ައނގަ ނޑުގެ ާޢއިލާ އަދި އަުޅަގނޑާ .ބަންދުކުރަން ދައްކާ ވާަހކަެއއް ކަމަށްޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ  475އި އަުޅގަ

ނޑުބޯންކާން ނޑުކޮށްލުމަށް ަދއްކާ ވާހަ ކުރާ މަސަްއކަތް ފު ނޑު ޤަޫބލުކުރަން. ކަެއއް ކަމަށް ފު ރާއްޭޖގެ މަޝްހޫރު އަުޅގަ

ހަދާފައި ހުރި ކަމުގައި ރިޯކޑު މިއީ މި؛ ކިޔާ އުއްޗު މަދު މޫސާ ކަމަށް މިވެރިެއއް ކަމުަގއިވާ ަޗންޕާ މުޙައްވިޔަފާރި 

މީހާގެ ވަރަށް  އެ ،ށްީމހާ އަ ގޮތުަގިއ އިންސާނާގެ އަބުަރކީ އެ މީހެއް އަޅުަގނޑާ އިދިކޮޅަށް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

މިހާތަނަށް ގެ މަްއޗަށް ވެްސ އޮތް ޙައްެޤއް. ހާއެ ަރއްކާތެިރކޮށް ހިފެހެއްޓުމަކީ. އަދި ައނެއް މީބޮޑު ޙައްެޤއް 

 480އަޅުަގނުޑގެ ޢާއިލާގެ މީހަކު  .ވެސް ނުކުރޭ އައިުރގައި ދައުލަުތގެ ެއްއެވސް މުއައްސަާސއަކަށް ައޅުަގނޑު ހާޒިރެއް

ނޑު މިއަދު ބެހޭ ސުވާލެއް ވެސް ނުކުރޭ.  ކަރަްޕޝަނާއަދި  .ވެސް ނުގެންދޭ  ވަރަށް ދޭންެއކަން އޮޅުންފިލުވާލައަުޅގަ

ން އަުޅަގނޑާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަދަްއކާ އަދި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސިޔާސީ ގޮތުރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ބޭނުން 

ވާހަކަ އަުޅވަިއގެން، ަގނުޑގެ ބޮލުަގއި ކަރަްޕޝަންގެ ވެސް އަޅު ންދުކުރުމަށް ޓަކައި ަގއިމުބަމީހުންނަށް ވެސް. އަނގަ
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ހުރި ބަިއވަރު.  ާރއްޖޭަގއި ހިނގާަފއި ހުރި ކޮރަޕްޝަްނގެ ަމއްަސލަތައް އެބަ  މިދައްކަިއގެން އެކަެމއް ނުޭވ. ެއކަމަކު 

 485. އޭގެ ތް ދައްކާފައި.ޑީއާ ބެހޭ ވާހަކަެއްއ އެބަ އޮ.އަްށ ޖެހިލާ ކަމަށް ވާ ނަމަ، އެފް.ޕީއަޅުަގނޑު ތަންކޮެޅއް ކުރިޔަ

ސަލައެްއ ދެކޮޅަށް ނެރުނު މައް ސަރުކާުރން އިލްޔާސް އިބްރާހީމާއޮތް މައަށް ދާއިރުގައި އެއީ އޭުރަގއި ޙަޤީޤަތާ ހަ

ހުންނަނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. ެއަކމަކު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން  ޮގސްފައި ވަނީ. މިކަމަށް ކަންވެ، ނިމިގެން 

 ،ކޮތަޅެއް ަނގަިއގެންފީހުަގއި އިންނަ މީހަުކ ސިމެންތިތުގައި ިމ ނެރެނީ ރަށެްއގެ ަރށު އޮކަރަޕްޝަންގެ ަމއްސަލަިއގެ ގޮ 

ެއ ވާހަަކ ދައްކަމުން މި ގެންދަނީ. ހިނގައިދިޔަ ސަރުކާރަކުްނ، ، ޮބޑު މަްއސަލަެއއް ކަމަށް ހަދައިގެން އެއީ މާ

 490އޭގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނާއި  ،ކުެރވިސާ ބޭނުންޝްވަތުގެ ޮގތުގައި ފައިެވއްޓުމަށް ޓަަކއި އެކި މީހުންނަ ރި ސަރުކާރެއް

ެވއްިޓގެން ައިއ ެއކީަގއި އި ހިފިއ، ސަުރކާރެއް ވައްޓާަލއި އަދި ހަމަެއއާސިފައިންގެ ތެެރއިން ބަޔަކު އެ ފައިާސގަ

ުތގަިއ ކު އަމާޒުކުރާ ގޮއަނެްއ ބަޔައްޔާތިބި އެްއޗެްއ ކައި ހުްސކޮށްލައި، ތިބި ބަަޔކު ަދއުލަތުގެ ތިބި ސަރުކާރުަގއި 

މެްއ ހުރިހާ ކަ މި ެއކި ތަންތަނަށް މުދާ ވިްއކަިއ،، މުދާ ވިްއކުމަށް ވަކި ސަުރކާރަކުން މަަސއްަކތްކޮށްޤައުމުގެ ތަރިކަ

ނޑު މި އްޗެހި ވަުޅވަދެފައި ިމ ރާއްޖޭގައި އޮންނަހުރިހާ އެ މިހިނގާފައި އެބަ ހުރި.   ބޮޑު ވާަހކައަކަށް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑަށް ދަންނަވާ ވާހަކަ އަންނާތީ   495މީހުން  ؛ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ުކޑަކޮށް ޭއގެން އުނދަގޫވޭ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަ

މޭވާ ނާާޅ ގަހަކަށް ގަިޅއެއް ޫނކާނޭ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާއެީކަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ  ،ބުނާ ވާހަކަެއއް

ގައި ުދވަހަކު ވެސް ދަުއލަތުގެ މުދަލަކުން ވެސް އަިދ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާތަނަށް އައިރު  .މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން

ވުރެ ދާ ވަރަށް  ގެން ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަަލއާ ހަމައަށްކޮށް ހެއްގެ ެއއްޗަކުްނ ވެސް ަވއްކަންޢާއިލާގެ މީ

ނޑު ވަރަށް އެދެންހިތްވަރުގަދަކޮށް އުޅޭތީެވ،  ުމެގ ކުރުއެީއ އަޅުަގނޑު ޕްރޮމޯޓުވާހަކަ ދެން ދައްކަންޏާ  އެ .ައޅުގަ

 500ވާހަކަެއއް  ހަމަ މި ވެސް ދުވަހެއްގެ ކުީރަގއި ެވސް މީގެ ދެ ގޮތުން ދައްކާ ވާަހކަެއއް ކަމަްށ ހަދާލުން. މި މަޖިލީހުގައި

 ޝީދު އެވާހަަކ ފާޅުކުަރއްަވއިދައްކަިއގެން ހިނަގއްޖެ. ެއއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުޅަގނޑުމެންގެ އަޚް ރިޔާްޟ ރަ 

ނ ތު ހުިރ ކަ ދަްއކާލީ. ތިާމގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަވާހަ  އެދިމާލަށް އެ ވާަހކަ އަންނާތީ ހަމަ  ޑާނުސީދާ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ވާހަކަ ެދއްކޭނެ. އެކަމަުކ ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ތެދުެވ  ދަްއކާ ހިސާބަށް ދިަޔއިމަ އެ ވެސް ވާހަކަ ކަންކަމުަގއި

ކޮބައިޯތ އެ ކަންކަން ބަލާ ގޮަތކީ. ޤާނޫެނއް ތޯ؟ މައްސަލަ މި ހިނަގނީ ކިހިނެއް ބަލައިލަންވީ ާރއްޖޭގެ ކަރަޕްޝަންގެ

 505ތަުކގެ ެތރޭގައި ުނވަތަ ޤާނޫނުއަސާީސ ބަދަލުވެގެން ައއި ފަހުން ިއއިރުަގއި ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުމިއަދާ ހަމައަށް އަ

 ތޯ އަތުޖެހުނީ؟މީހުންނަށް ތުހުމަތުކޮށްފިތޯ؟. ކިތައް މީހުން ކިތައް އިމިއަދާ ހަމައަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ކިތައް މައްސަލަިއގަ 

 އެކަކުހުރި ކޮށްފައި ލާރި އާއި ދައުލަތުގެ މުދާ ބޭނުންދައުލަތުެގ  މިހާތަނަށް ޙަޤީޤަތަށް ބުނާ ކަމަށް ވާނަމަ، އަދި

ނެތް. އެހެންވީމާ،  އަދި ެއކެްއގެ މަްއޗަށް ޙުކުމެއް، ތުހުމަތެއް އަިއއްސަެއއް ވެސް އެ މަްއސަލައަކު ނެތް ޖެހިފައެއް.

ކަމެްއ ނޫން.  ތަކުގެ ތެެރއިން ކަމެްއ ހޯދުމަކީ ެއއީ ފަސޭހަަތ ސަރުކާރު ބަިއވެިރވާ ކުންފުނި ން ނުވަސަރުކާރުގެ ތެެރއި

ނޑަށް ަލއިގެްނ ޤާނޫނުގައި ތިބެވިދާޤާނޫނެއް އެކުަލވައި  510އެނިގގެން އައި އެްއޗަކީ  ނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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ަގނޑަްށ ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ެތރެއިން ވެސް ައޅުޚާއްަޞޮކށް އެމް. ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން ވެސް

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ބަޔަަކށް އަމާޒުކުެރވިގެން  އަމާޒުކުެރިވގެން ނުވަތަ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި މިކަްނ އަުޅގަ

ކި. ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތިބެެގން މިކަހަލަ ވާހަކަ ދެއް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ިނސްބަތްވާ މެންބަރުން ހިނގައި،

 މަތެއް އެޅުވުެމއް ނޫން. މިއަދު ތިވާ މީހާގެ ބޮލުގައި ބޭނުންހާ ތުހުނުކަންކަން ކުރުމަކީ ތިމާ ޤަބޫލު ޤާނޫނަކުން

 515އެ ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި ފުލުހުން هللا ވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އީގަ ނެ،ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާ

އަދި  .ވާަހކަ ހަމަ ޢާއްމުކޮށް ދެއްކިން އަނިާޔކުރި މީހެއް ައޅުަގނޑަކީ. ައޅުަގނޑު އެ އިރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި ތަޅަ 

އެކަން ދަންނަ  .ވެސް ިދނިން. މިއަދު ެއކަން ފޮހެިވެގން ހިނގައްޖެ ލިބުނު ވާހަަކ އެންމެންނަށް ކިަޔއި އެ އަނިޔާތައް 

މިއަދުގެ ރަީއސް  ،ހިފާފައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މާދަމާ ކަރަޕްޝަންގެ ވަގު ަފއިސާގަ ،ވެސް ނޫޅޭ. ސުވާލަކީ މީހެއް

ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނ ތަނުގަިއ  ކޮށްިފއްޔާ ދެން މި ން މަސައްކަތްޔާމީން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމާ އިދިޮކޅަށް ނިކުންނަهللا ޢަބްދު

ނޑު އެ ސުވާލު ވެސް ކުރަން ބުނާނީ ކީކޭތޯ؟  520 ދެންނެވީ، ވާހަަކ އަޅުަގނޑު މި އެ އެއީ .ެވސް ކުރީމު އަުޅގަ

ެވސް  ބޭފުޅުންނަކާވާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް މި .ދައްަކވާތީފުޅުން އެކަން ދިފާޢުކޮށް ވާހަކަމިތާނގައި ތިއްެބވި ހުރިހާ ބޭ 

ނޑުމެން އަނިޔާލިބުނު މީހުންނަށް ޭއެގ ބަދަލުނޫން ބަޣާވާތް ައއުމާ އަދި ސަރުކާުރ  .ނުލިބެންޏާ ވާނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

 ،މިީއ މުޅިން އެހެން ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނަފްސަށް ،ހަވާލުވުމާ  އެހެން މީހަކު ސަރުކާރާ ،ވެއްޓުމާ 

ވާނެ ެއއްެޗއް. ެއކަމަުކ ޙައްުޤ ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިލބެންއަީކ ޭއގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖިސްމަށް ކުރި އަނިޔާ

 525މި ތަނަށް މިނިސްޓަރު  ުދވަހު ހޯމް އިހަށް، ދެއްކީމައެކަން އެއީ މިއަދު މި ތަނުގައި އުފަލެއް ކަމަށް ވާަހކަ

ބޭފުޅުންނަކަށް އިހްސާސެއް  އެއި، އެކްުޓުކރައްވާަފއި ވާހަކަދެްއކީމަ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ހީހީފަވަަޑއިގަންަނވައި 

ނޑުމެން ގަ ނޑުމެންނަށް ވީ އަނިާޔެއއް. އެއީ މި އިިއން ފައިބާގެންދިޔަ ލެޔާ ނުކުރެވޭ އަުޅގަ ފަތު ރާއްޖޭގެ ސަގާ އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ  މިނަމަ،  ކޮށްެގން ކުރާނަމަ ނުވަަތ ސަރުކާރުން ޖެއްސުންވާ ގެންދަން ޤަބޫލުކުާރ ގޮތް ކަމަށް ކުރިޔަށް

ނިޔާ ވެިރކަމެއް ވެްސ ެވސް ނެތް. އަ ތި ޤާނޫނުތައް ހުށަހެޅުމުގެ މާނައެއް .ކަރަޕްޝަނެއް ވެސް ނުހުްއޭޓނެ

ނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާހިތް އެކަމަކުނުހުއްޓޭނެ.   530ާޔމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ މި هللا ބްދުދުގެ ރައީސް ޢައޮތީ މިއައަުޅގަ

ނޑު މިހެން ވާހަކަ ވަރަށް  ދައްކާީތ ބައެއް މީހުންނަށްކަންކަމަށް ފުރަގަސްދެްއވަިއެގން އުޅޭ ބޭފުޅެއް ކަމަށް. އަޅުގަ

. އަެނކަކާ ުގޅިފައޭ، އޭއާދޭ. ކަލޭ ތިހިރީ ޔާމީނާ ގުޅިފަ ދޭތެރެއިން އެކި ވާހަކަަތއް އެބަކަންބޮޑުެވގެން އެބަ އުޅޭ. ދޭެތރެ

ނޑު ޫނން. އަދި ނުގުޅިއެއް ވެސް ނޫން.  އެްއވެސް މީހަކާ ގުިޅގެނެއް އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ އަންނަ ކޮންމެ ރައީސަކީ އަުޅގަ

އަދި އެްއވެސް ިސޔާސީ  .މީހަކާ ދިމާލަށް ހަޅޭއްލަަވންޖެހޭނެ ރައީސެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން އެ

ނޑުެގ ލޭބަލެނުކުރެވޭނެ ަރއީސުންނަށް ބަާވ މީހެއް ގޮތު  ބެެކއް ނޑު އަުޅގަ ޕާޓީއަކުން  535އް ނޫން. ގަެއއް. ެއއީ ައޅުގަ

ހިތްވާ އަބަދުވެސް ބެހޭއަޅުަގނަޑކީ ސިޔާސީ މީހެއް. އަޅުަގނޑު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އެންމެ މަޝްހޫރު މީހުންނާ 

ކައި. އެކަން ކުރާނަން. އެހެން މީހުންނަށް ނޭނގެނީ އެއީ ައޅުަގނުޑެގ މަޝްހޫރުކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަމީހެއް މީ. 
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ނޑަށް ިލބޭ އަނިޔާެއއްގެ ވާހަކަ މުޅި އު މާ މުރަށް ދައްކާނަން. މާދައެކަން ކުރަންވާ ގޮތް. ެއކަމަުކ އަޅުަގނޑަކީ އަުޅގަ

ނޑަށް އަނިޔާެއއް ކޮށްފިްއޔާ މުޅި އުމުރުގައިޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު هللا ވެސް ޢަބްދު ސް އޭނަގެ ވާަހަކ ވެ ވެސް އަުޅގަ

 540ބަެއއް މީހުން ެދއްކުުމގެ ބޭނުމަކީ؟ ވެސް ޮގވާނަން. އެކަަމކު ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ކޮބައިތޯ ވާހަކަ ެއއްޗެހި. ދައްކާނަން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންވީމީހުން ހިތްހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ކަންކަން ކުރަން. މި ބޭނުންވަނީ އެ އްޭޖެގ ރާ މި އަދު އަުޅގަ

އެަކކު އަނެަކަކށް ޖެއްސުންނުކޮށް މިކަން  ކުރަންޏާ މިތާނގައި ތިބެެގން ވެސްރަނަގޅު  ސިޔާސީ ކަންކަން

އަތުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ތަޅާފޮޅަން  ކުރުުމގެ ވާހަކަ ދައްާކފައި އަނެއްރަނގަޅުކުރަން. ެއއް އަތުން ރަނގަޅު

ކުމެފައި ދައުލަތުގެ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުމަްއޗަްށ ނި ހަތިޔާރުހިފައިގެންއަެނއްކޮޅުން  ،ދީފައިހިތްވަރު

 545ވަނީ. ޝުކުރިްއާޔ ްއާޗ ދިނީމަ އެހެން މީހުން އޭެގން ބަދުނާމުތިން ގޯއި ކާލަިއގެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ހަތަރު ރިސޯޓާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއް  ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދާ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް މީ.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 550ކަރަޕްޝަން ުހއްުޓވުމާއި މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލު ުހށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ މާފަންނު  2111/2

އަލްފާޟިލާ އަސްމާ ރަޝީދަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ  މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ރައީސް، ވަރަށް މަދު ފަހަރަުކ ނޫނިއްޔާ އަދި މިހެން މިަކން ދިމައެއްނުވޭ. ެއއީ ހުޅުެހންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑާ ކަމެްއގައި ެއއްބަސްވެލަންޖެހުން. އާދަޔާ ޚި ލާފު އުފަެލއް ލިިބގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް މީ. ެއ މެންބަރާއި އަުޅގަ

ނުޑ ވެްސ  މަނިކުފާނު މި ވާހަކަފުޅުގަިއ މި ބިލަށް އިޝާރާތްކޮށްދެްއވައި ެދއްެކވި ވާަހކަފުޅުތަުކެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

 555ތެެރއަށް ވަރަށް ަގޔާވި އެއް ުނކުތާ ެއބަ އޮތް. އެ ނުކުތާ އަކީ ޮކރަޕްޝަން ކަމަށް ބަޔާންކުރެޭވ ކޮންމެ ހަމައެއްގެ 

ނިކަން އަވަހަށް ރިޕޯޓިން މެކޭނިޒަމް ފުޅާެވގެންޮގސް އަިދ އެއީ ފުލުހުންގެ ގެ ިވަޔސް ނޫނީ ސިފައިންގެ ެގ 

ނަމަވެސް، ކުރީ ޤާނޫނީގައި ޮއތް ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަްއވައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްީވ، ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ 

ވަނަ މާއްދާއާ ދޭތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން  218މާއްދާ އަދި ވަނަ  101ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމެނޭ 

ނޑައެިޅގެން ކަާޅއި ހުދުން މި ބަދަލު ގެނައުން. ރިޕޯޓުކުރެޭވ  ކޮމިޝަނަށް މި ހުށަހެޅުމުގެ މުޠްލަޤަށް ބަޔާންކުރުން. ކަ

 560ން. ހަމަ މީހަކު ތަނެއްގައި ހުއްޓާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ އުސޫލަށް ވެްސ އެބަ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަ

ހަމަ ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން މީހެްއގެ އަނުބރު ކަތިލުމަށް ޓަކައި ހަމަ ކޮންމެ ފަދަ ތުހުމަތެއް ވެްސ 

ވަަރކަށް ގަިޑިއރަކީ މި ދެންނެވި އިހުސާސް  12އަޅުވަފާނެ. ކޮންމެ ފަދަ ތުހުމަތެއް ވެސް. ވޭުތވެދިޔަ ގާްތަގނޑަކަށް 

ަގނޑަްށ، ދެންމެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ ވިދާޅުިވ ފަދައިްނ ކުރަންޖެހުނު ވަގުުތކޮެޅއް. އަޅު

ނޑުމެންގެ  21ފަހަރުގައި ވެދާނެ މީ އެްއކަަލ  މިލިއަން ޑޮލަުރގެ ތިަލފުށީގެ މަޝްރޫޢު، އެ ަމއްަސލަ އެއީ އަުޅގަ
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 565އެްއވެސް ވަަރކަށް ގުޅުެމއް ނެތް ކަމަކަށް. ހަމަ އެްއވެސް ވަރަކަށް.  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރާ

ނޑުމެްނގެ  އަޅުަގނަޑކީ ވެސް އެ ވާހަަކ ދެއްކި މީހެއް. ގިނަގިނައިްނ ސްޓޭޖުތަކުގައި ދެްއކި މީހެއް. އެއީ އަުޅގަ

ޅުެވއްދާ ވާހަކަފުޅުަތކަށް ސިޔާސީ ފިކުރާއި ކަންަތއްަތކަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އެކި ތަންތާނގައި ވިދާ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ަޖވާބުޯހދުމުގެ ގޮތުން އެ ތުހުމަތުެގ ވާހަކަ އުޅޭ، ހޮޅުއަީށގެ ވާހަަކތަކުން ބަެއއް އަުޅގަ

ވެސް ނަކަލުކޮށްލަނީ. ދަންަނވަން މި އުޅޭ ނުކުތާ އަކީ ޮހޅުއަށިން ދެއްކޭ ވާހަކަަތއް ެއބަ ޖެހޭ ހުއްޓާލަން. ވަރަށް 

 570އެނގިގެްނ، އެންިޓ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ މުއައްސަސާެއއްަގއި؛ މިހާރު ދެން  ސާފުކޮށް

ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އެންޓި ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަކި ޮގތަށް މީހެއްގެ މަްއޗަށް އޭަނެގ ތުހުމަތުކުރެވިގެން މި ދާ 

އްތޯ ފަޅާއެރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ކުރިން މީޑިއާއަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އަކީ އޮތް ކަމެއްތޯ، ނެތް ކަމެ

ވެސް، ެއއީ ދިޓީވީ ވިަޔސް، ރާއްޖެ ޓީީވ ވިޔަްސ އަދި އެ ނޫން ޓީވީައކު ވެްސ މީހެއްެގ އަނބުރު ކަތިލުމަށް ޓަަކިއ 

ހެންވޭރު ާދއިރާެގ އެފަދަ ބޮޑެތި ތުހުމަތު މީހުންގެ ބޮލުަގއި އަުޅވަިއގެންުނވާނެ. އަޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރަން، ހުޅު

 575ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އަމިއްލަފުޅު ދިރިއުޅަމަށް ޓަކައި ކުރަްއވާ މަސައްކަުތގެ ތެރެއަށް މި ޒާތުެގ 

ނޑު ަބއިވެިރާވ  ގޯހެއް ބަަޔކު ަވއްދަިއގެން އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބުރު ަކތިލަމުންދާކަމުގައި ވާނަމަ ޭއގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވަން، މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ހިސާބަކުން އިޚްލާ ޞްތެރިކަމާ އެކު މާފަށް އެދެން. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންުނވާ،  ނުޑ އެ ތުހުމަތުތަކުަގއި ައުޅގަ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ވެސް، އަުޅގަ

އި މި ޒާތުގެ ކަންތައްަތްއ މީޑިއާ އަށް ގެނެސް އަދި ސާބިތުނުހިފޭ ވާހަކަތަކުގެ ެތރެއަށް މީހުންގެ އަނބުރު ކަިތލުމާ

 580އެނޫންވެސް ގޮްތގޮތަށް މަަސއްކަތްކުރުން ުހއްަޓވައިެލއްވުަމށް. ެއއީ ެއ ކަންަތއްތަކަީކ އޭެގ ޒާުތގަިއ ވަރަްށ ބޮޑެތި 

ަގއި ފެތުރިގެންދާނެ ގެއްލުންތަެކއް ޝަޚްޞަށާ އަިދ އެއާ ވިދިގެްނވާ ޢާއިާލއަށާ އަދި ެއއާ ވިިދގެންވާ މުޖުތުަމޢުގެ ތެރޭ

ކަންތައްތައް. ައޅުަގނޑުމެންަނށް ހަމަ ހީވެސްނުކުރާނެ މި ޒާތުގެ ކަންތައްަތއް ކޮށްނިންމާލީމާ ނުވަތަ ހިތަށްއެރި 

ގޮތަކަށް މި ޒާތުގެ ވާހަކަަތއް ތަންތާ ނަކަލުކޮށްލީމާ ދެން ވެގެންދާނެ ގޮތް. ދެން ކަންތައްތައް ހިނގައިގެންދާނެ ގޮތް. 

މި ހުށަހެިޅެގންދިޔަ އިޞްލާޙުެގ އިތުރުްނ ވެސް ަކނަޑއެިޅގެން މިަކން ރިޕޯޓުކުރާ ތަނަކީ އެންޓި  އަޅުަގނޑުމެން،

ނޑުމެން ބަޔާންކޮށް ނިންމާލުމަކުން އެކަނި އެންިޓ ކޮރަޕްޝަންގެ ޤާނޫނަށް   585ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންކަމުަގިއ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫެލއް ނުުކރަން.  މީގެ އިތުރުން ކަރަްޕޝަންކަމުގަިއ ތުހުމަތުކުރެޭވ އިޞްލާޙުގެެނވުނީ ކަމަކަްށ ައޅުގަ

ނޑަައޅަިއ އަދި މި އެޖެންސީ ައކީ؛ މިނިވަން މުސްތަޤިއްުލ  ކަންތައްތައް ރިޕޯުޓކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކެއް ކަ

މުއައްސަާސއެްއ އެންިޓ ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަކީ. އެކަމަުކ ކޮމިޝަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރުދަނާވާން އެބަ ޖެހޭ. ެއ 

ޝަނުގެ މައްޗަށް މީހެްއ ރިޕޯޓެއް ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ރިޕޯޓަކާ މެދުަގއި ފިޔަަވޅުއެޅުުމގެ ދެްނ ކޮމި

 590ޢަމަލުކުރަމުންދާންޖެހޭނެ ގޮތް. ވަރަށް އަވަހަށް، ވަރަށް ސްޕީޑުކޮށް އެ މީހެއްގެ މައްސަަލތައް ބަލައި އެ ކަންތައްތަކަްށ 

ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ދައްަކއި ނިމޭ ތަނުން  ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތް. ބައެއް ަފހަރު ހަމަ ސިޔާސީ
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ކޮންމެވެސް މީހަކު އެންޓި ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފާނެ މަރުވެފައި އޮތް މަްއޔިތެއް ނާަގއި ވިްއކާލައިފިޭއ. 

ެއއް ކޮނެފަިއ އޮތްޯތ ވެސް. އެކަމަކު ބަލަްނވެއްޖެތާ ަމއްިޔތެއް ެގއްލުނުތޯ ވެސް. ވަުޅލި އެްއވެްސ ކަހަލަ މަހާނަ

މިހާވަރު ވެސް ނުކޮށް، ސީދާ އަނެއް ދުވަހު ޚަބަރުތައް އަިއސްދާނެ މަހާނައެއް ކޮނެގެން މީހަކު ނަގައިފިއޭ. މާނަ އަކީ 

ނޑު ާތއީދުކުރަން. އަދި   595މިހާ ބޮޑެތި ނުބައި ހިސާބަށް ވެސް މި ކަންތައް އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ

ޙާއެުކަގއި ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި މިކަން ނިިމެގންދާއިރު އަދި ފަހުގެ މުްސތަޤްބަލުގައި، ކުިރއަށް އޮްތ މި އިޞްލާ

ނޑުމެން  މުސްތަޤްބަލުގައި ވަރަށް ައަވހަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

ަވމުން، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމުން ަވކިވެލަން. ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަ

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  و

 600 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

މަނާކުރުމުެގ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި  2111/2ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަީއސް، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ނުޑ ވަރަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ަރޝީދަޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަަޅއިދެްއވީތީ  ށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމަޢުގައި އެތައް ގޮަތކަށް  ނޑުމެްނގެ ރާްއޖޭގައި އަުޅގަ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 605ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަެވސް އިނގިލިދިއްކުެރވޭ ކަމަށް ވަންާޏ އެކަމެްއ ތަޙްޤީޤުކުރެވުަމކީ ، އިނގިލިދިްއކުރެވެމުންދާއިރު 

ނޑުމެން މިއަދު އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަން ނޫން އެހެން  ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަުޅގަ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފަރާތަކަށް ހުށަނޭޅޭ ގޮތަށް، ނުވަތަ އެންިޓ ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނަށް  ހަމައެކަނި ހުށަހަޅާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް އެންިޓ ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ެއ  0އިޞްލާޙު ގެންނައިރު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ، 

ނޑުމެން އެބަ  ނަޑއަޅާ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޭޅ ގޮތަށް މި މައްސަލަަތއް ާބއްވަން. އަުޅގަ ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ކަ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ އެ މީހުންނަކީ ކޯޓުތަކުގެ ދަށުވެަފއިވާ ަބޔަކަްށ  ޖެހޭ  610އެ މީހުންގެ ބާރުތައް އިތުރުކުރަން. އަުޅގަ

ނުވުމަށް މަސައްކަްތކުރަން. މިނިވަން މުއަްއސަސާެއއް ކަުމަގއި ެވގެން އެ މީހުން ކަމެއް ކުރަންވާއިރަށް އެ މީހުންނަކީ 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ  ކޯޓަށް ދަމާ ބަެއއް ކަމުަގއި ވީމަ، އެ މީހުންނަށް ެއކަން އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ނުކުެރޭވ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ެއ ދެކެވޭ ވާހަކަތަާކއި އެކަާމ  ކޯޓުތަުކގައި ހިނގާ މައްސަލަަތކާއި ކޯޓުތަުކގެ ޤާޟިންނާއި ފަ

ތަންމެ ކަމެއް ކަންތައްތަެކއް. އަުޅަގނޑުމެން ބެހޭ ގޮތުން ތަޙްޤީޤެއް ކުރެުވނީމަ އެ މީހުން ދަތް ލުއްސާލަން ކުރެވޭ ކި

 615ވަނަ  16 އަދި ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ އޮވޭ އިތުރު ވާހަކަތަެކްއ ދައްކާފަ. 16މިއަދު މި އިޞްލާޙަށް ބަލައިލާއިރު 

ކަމެއް އެނގިއްޖެ މީހަކު އަްނގަންޖެހޭނެކަން އެންމެ އަވަހަށް. ެއއީ މިފަދަ ، މާއްދާގެ )ނ( ަގއި މި ޮއންނަނީ

ނޫން. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކަންކަން ބަލަންވީ. އެކަމަކު އަވަހަްށ  ޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ަކމެއްއަ

އްާދގައި އޮތްހެން ވަނަ މާ 72އަންގަންޖެހޭނޭ. ނާންގާ ހުރުމަކީ ކުށެކޭ ކިަޔއިގެން ކުރީ ަޒމާނުގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 
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އެއީ ުކށެއް ކުރާ މީހަކަށް ހެދީމަ، ދެން ފަހުން ހެކިބަސް ދޭން  ކުށެއް ކުިރކަން އެނގިހުރެ ނާންގާ ހުރި މީހާ،

 620ބަލައިލިޔަސް، އެހެން ކަމެއް ވިޔަސް ހެތްކަށް ހުރަްސއެޅޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުެރވޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 

ށް ވެސް މި ކަންކަން އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މުައްއސަސާެއއް ދީފައި، ދައުލަތުްނ މުސާރަދީފައި އަދި އެ ނޫންގޮތަ

ކުރަނީ ވީހާެވސް ވަަރކަށް އެ ކޮމިޝަނުން އިސްނަްނަގވަިއގެންނާ އަދި ދެންތިބި މީހުންވެސް އިސްަނގަިއގެންނާ. 

އެކަމަކު ކޮންމެހެން ދުރުަގއި ހުންނަ މީހާ އެކަން އެނގިހުރެ، ނާންގާ ހުރުމަކީ ކުށަކަށް ަނހަދާ. އެހެންވިޔަސް އެ މީާހ 

ގަިއ ެއފަދަ ތަޙްޤީޤެއް ހިނގާ ކަމަށް ވަންޏާ ގޮސް އޭނަ ހެކިަބސް ދޭން ހުށަހެޅީމާ އޭނަ ެއ ވެސް ބޭނުން ަވގުތެއް 

 625ކުރަނީ ކުށަކަށް ވެގެން އެކަްނ ނުކުރެވޭ ގޮތް ވީމާ، ދޭން މި ކަންކަން ސާބިތުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ. އަުޅަގނޑުމެްނ 

ނުޑ ދެ ކެނީ، އެކަން އެނގި ނާްނގާ ހުރި މީހާ ކުރާ ކަަމީކ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ހުރަސްއަޅަން ުކރެވޭ ކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

ކުށެއް ކަމުަގއި ހެދުން. އަުޅަގނޑުމެން ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ ހެކިންނަށް، ައޅުަގނޑުމެން ެއ މީހުންނަށް ނިކުންނަން. އެ 

ކުރެވެން އޮތް  މީހުންނަށް ހިމާޔަތްދޭންޖެހޭނެ. އެ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދޭންޖެހޭނެ. އެ މީހުން އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިގޮތަށް ކުށަކަށް ހަދައި، ދެން ކުރީަގއި އޮްތ  ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވިޔަސް އަުޅގަ

 630ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި އޮތް ިމ މަޖިލީހުން މީގެކުރިން މާ ކުރީަގއި އުވާލި ާމއްދާއަާކ ދިމާލަށް ގޮސްގެްނ، ކަމެްއ 

މުން ފެންނަ މީހާ ވެސް އެއީ ެއަކން ނާންގާ ހުރެއްޖެއްޔާ ކުށެއް ކަމަށް ހަދައިގެން އެކަްނ އެނގިހުރެ ނުވަތަ ދަ

ކޮށްފިކަމުަގއި ވަންޏާ ެއއްެވސް ހާލެއްގައި ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތައް ތުހުމަތުވެ، އެކަން ތަޙްޤީޤާ ހިސާބަށް 

ރު މި އޮތް ސަުރކާރުގެ ވަޒީާފގެ ބިރަށް ވެސް އަންނައިރު އެ ވާހަކަ ބުނާނެ މީހުންނެއް ނުވާނެ. ފަހުން ވިޔަސް، މިހާ

ކިތަންމެ ބަޔަކު ތިބޭނެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާއިުރ އެ ވާހަކަަތއް މިހާރު ނުދައްކާ. އެހެންިވޔަސް، ފަހުން 

 635ެއ  ވިޔަްސ އެހެން އިރެްއ ައިއސްގެން ވެސް ަދއުލަތުން ަވއްކަންކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ިހތްވަރެްއ ހުރެގެން ނިކުމެ

ވާހަކަ ެދއްކުމަީކ ކުށަކަްށ ނުވާނެ ގޮތަްށ ކަން ޭބްއވުމަކީ ކޮރަޕްޝަން މަނާކުރުާމިއ ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމަށް 

ނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަމެއް ަކމުގައި ވަންޏާ ެއކަން ެއގޮތަްށ ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ،  ހިތްވަރެއް ދޭން އަުޅގަ

ނޑު އަޅުަގނޑު އެްއވެސް ހާލަތެްއގައި  ނާންގާ ހުރުމަކީ ކުށެޭކ އެ ބުނާ އެއްޗަށް ސަޕޯޓުުނކުރާ ވާހަކަ ާއއި އަުޅގަ

ތާއީދުނުކުރާ ވާހަަކއާ އަދި އެަކންކަން އެގޮތަށް ގެނެްސގެން އެޅޭނީ ކޮރަޕްޝަންގެ މަްއސަލަތައް ބެލުމާއި ކޮރަޕްޝަންެގ 

ނޑު ެއ މައްސަލަތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުން، ެއއީ ދަތި ކަމަކަށް ެވގެންދިޔުން ކަ  640މަށް ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާތީ އަުޅގަ

ބަޔަށް ތާއީެދއްނުކުރަން. އެހެންވިޔަސް ކޮމިޓީ އަށް ގެންގޮްސގެން ކަންކަްނ ރަނގަުޅކޮށްގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ 

ނޑިޔާރުންނާިއ އެ ނޫން ބައެއް މީހުންނާ  ކޮމިޝަނަށް ދޭންޖެހޭ ބާރުތައް މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް އިުތރުކޮށް، އަދި ފަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އަދި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި އެހެން ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އަދި އަޅުގަ

މެންބަރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އެ ދެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ވެސް އެންމެން ކެރިގެން ެއންޓި ކޮރަޕްޝަނަށް ހުށަހަޅައި 
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 645ތެރެއިން ތަޙްޤީޤުކުރެވި، ެއއާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓުތައް ނިކުމެގެން އަޅުަގނޑުމެން  އަދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ

ނޑު އެންމެ ބޭނުންާވ ކަންތައް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.   އެންމެން ސާފު ގޮތުަގއި ތިބުމަކީ އަުޅގަ

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ، 2111/2ތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ

ނުޑ   650ހުށަހެޅުއްވީތީ ސަުރކާރަށާ ައދި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައސްމާ ރަޝީދަށް އަުޅގަ

ޝަން ޢާއްުމވެގެން. ނުވަތަ ރިްޝވަުތގެ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޤައުމުަތްއ ހަލާކުެވގެންގޮްސ ފަސާދަވެަފއި ވަނީ ކޮރަޕް

ސަބަބުން އެކަންކަން ދިވެހި ޤައުމުަގއި ވެސް އަދި ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި ވެްސ ދަނީ އެކި ފެންވަރުަގއި 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ކޮރަޕްޝަން މާނަކުރެޭވ  ހިނގަމުން. އެހެންވީމާ، މި ިބލަށް މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ށް ގިނަ ގޮތްަތއް ހުރޭ. އޭގެތެޭރގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ. އަދި އެނޫންެވސް އެ ވަރަ

 655މީހަކަށް ލިބިފައި އޮންނަ އެިކއެކި ބާރުތަްއ ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ގޮތްގޮުތަގއި ކޮރަޕްޝަްނ ހިންގޭކަން ފާހަގަކޮށްެލވޭ. 

ން ފުރަތަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް އަދި ދަުއލަތުން ސަރުކާރުން މި ބިލު އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އިލްިތމާސްކޮށްލަ

ބޮޑަށް ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އިތުރު އިޞްލާޙުަތއް ގެނެސް މުޅި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް. ެއީއ 

ން، އެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ފުާޅ ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ކަަމކުން ޮކރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެގެްނ އެބަ ދޭ. ޢަމަލުން، ބަހު

ދާއިރާެއއްަގއި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ސަރުކާރާިއ 

 660އިސްވެރިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ަކންކަން މިއަށް ވުރެ ގާތުން ބަލައި، ެއ ކަންކަމަށް މަގުަފހިނުވާނެ ގޮތަށް ކަްނކަން 

ނޑު އިލްތިމާސްކޮްށލަން. ދެން މީގައި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުރިއަށް ގެންދި ޔުމަށް ވެްސ އަުޅގަ

ނުޑމެން ހިމަނަންނުވާ ލަފްޒެއް މީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ބޭނުންކުރެވޭ. ެއއީ "ހަދިޔާ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅގަ

ލުވެރި ވެިރޔާ، ކީރިިތ މާތް ނަބިއްޔާ މުަޙއްމަދު ދިނުމާއި ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުން" ެއއީ ދުނިޔެ ދުްށ އެންެމ ޢަދު

ޢަލައިހި ވަސައްަލމް؛ އެކަލޭނގެފާނު ވެސް ހަިދޔާ ޤަބޫލުކުރަްއވާ. އެހެންވީާމ، އެހެން ނަމެްއގަިއ ޤާނޫނުގެ هللا ޞައްލަ

ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނެހެން. އެހެްނވީމާ، އެ އިޞްލާޙު އަުޅަގނޑު   665 ތެރެއަށް އެބަސް ގެންެނވިްއޔާ އަުޅގަ

ހުށަހަޅާލަން އެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ރަނގަުޅކޮށްލަން. މިއީ އަސްލު ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ކަމަކަށް ިވޔަސް ވަރަްށ 

ނުޑ މި ނަންގަތީ. ދެން މި ބިލަށް ފުރިހަމަ އަށް ތާއީދުކޮށް، ޮކރަޕްޝަން ދިވެހި ޤައުމުން  މާނަފުން ވާހަކައެއް އަުޅގަ

 ދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ. ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު އުއްމީ

 

 670 ވާހަކަދެއްކެުވން: ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަ
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އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މަންމަގެ އުނގުަގއި ކިރުބޯން އޮންނަ ޅަކުއްޖާ ތެދުވެ ތި ހިންގަނީ 

ލައެއް. މުޅި ޤައުމު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލޭ ބުނާއިރު، އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ވިްސނަންޖެހޭ މައްސަ

ނޑުމެްނގެ ހުރި ތަރިކަތަާކއި އާދަކާދަ ާއއި ސަގާފަްތ  ގެއްިލގެންޮގސް، ފަސާދަިއގެ ތެރެއަށް ގެއްިލގެންޮގސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރީތި އުޅުން ނެިތގޮސް، ުމޅި ޤައުމު ހަލާުކވެގެންދާ ހިނދު، ކޮރަޕްޝަނޭ ިކޔަިއގެްނ  ނުޑވެ، އަުޅގަ ނޑުފު ފު

 675ރޭ ރިޕޯޓުތައް ގިނަވެ، ެއ ރިޕޯޓުތައް ލާނެ ތަންތަން ނެތި، ތަޙްޤީޤެއް ނުހިންގި ދިޔުމަކީ އަުޅަގނޑު ހިތުްނ ނެ

ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ޝައްެކއްނެތް. މި ބިލަކީ ވަަރށް މުހިއްމު ބިލެއް. މިއަދު މި ރާއްޖެ އަށް ވެސް އަދި 

ްއގެ ތާރީޚުގައި ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުަގއި ވެްސ، އެ ޤައުމެ

ތަރައްޤީއާ ދިމާއަށް މިސްރާުބޖަހައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޮރަޕްޝަން އެ ަޤއުމަކުން ހުއްޓުަވއިގެްނކަން. މިއަދު 

ޔާ، ޒިންބާުބވޭ އަށް ވުެރ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މީގެ ކުޑަ ުދވަސްކޮެޅއް ކުރިން ބަލައިާލއިރު އިިތޯއޕި

 680އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮރަޕްޝަްނގެ ހާލަތު އޮތީ ގޯްސކޮށް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ެއ ހާލަތު ރަނގަޅުވެގެްނގޮސް 

ނޑުމެންެގ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމުޢިއްޔާަތކުންނާއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަބިއނަލްއަޤްވާމީ ޤައުމުތަކުން މި  މުޖުތަމަޢުގައި އަުޅގަ

ބަލައިގަންނަމުން. ރާއްޖޭގައި އިންވެްސޓަރުން އުފެދި، އިންވެސްުޓކުރުމަށް ޓަކައި މި ދަނީ  ދަނީ މިރާއްޖެ

ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަްސވަުމން. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ބިލުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ވަރަށް 

ނޑުމެންނަށް ފާސްވެގެންދާއިުރ ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ނެިތގެްނދާނެ މި ޤައުމުން. ޚާއްޞަޮކށް  އިޤްތިޞާދީ ބިލު އަުޅގަ

 685ރާއްޖޭަގއި ހުރި އިންވެސްޓުމަންޓުތައް ހިމާޔަތްކުރެވިގެންާދނެ. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ޢަމަލެއް ހިންގައިފި 

އެ ބަދަލުތަްއ މީހަކު، އެ ބައެްއގެ ިވޔަފާރިން ނެގޭނެ ގޮތަކަށް މި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުތަުކގެ ތެރެއަށް 

އަންނަމުން މި ދަނީ. ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ވޭުތވެދިޔަ ތަންތަނުގަިއ، ވޭތުވެިދޔަ 

ދުވަސްވަުރަގއި އެަބ ހުރި ަވރަށް ގިނަ ކޮރަޕްޝަުނގެ ކަންތައްތަކެްއ ފެނިފަ. އެ ކަންަތއްތައް ުހއްޓުވޭެނ ގޮތްަތކެްއ 

ޖޭަގއި ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި ގެެނވޭ ބަދަލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބަދަލެއް. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއް

ނޑުމެން އެްނމެން އެއް ައޑެްއގައި ވާހަަކ މި ދައްކަނީ ފަލަސްޠީނުެގ  ނޑުމެން މިއަދު އަުޅގަ  690ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 17ގެން ބައްަލވާ! ރަމްޟާން ަމހުގެ ެއއް ެރއެްއގަިއ ވާހަކަ. ފަލަސްޠީުނގެ ރަްއޔިުތން؛ ތިބޭފުޅުން ވިސްާނވަަޑއި 

އަހަުރވީ މުސްކުޅި މާމަ ހިތްހުއްޓިގެން  81މީހުންގެ ޢާއިލާއެއް ފަލަްސޠީނުގައި މަރުެވގެންދިޔަ ުދވަހު، 

މަރުވެގެންދިަޔއީ އެ މަންޒަުރ ބަލަން އިނދެފަ. ައޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖެ އަށް ފުުރޞަތެއް ލިބުނު ފަލަސްޠީނާ 

ޅަށް، ފަލަސްޠީނުގެ ކަންަތއްތަކާ ދޭތެރޭަގއި އދ.ގެ ޤަރާރެއްަގއި ވޯެޓއް ނެގުުމގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެކޮ

 695ަތރީގެ ހޮޓަލެއްަގއި ތިބެގެްނ  11ރާއްޖެ އަށް ލިބިގެންދިޔަ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން 

ނޑުމެންނަށް އެ ގަޑިައކަށް ނުދެވުނު. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ނުދެވުނޭ އެ ވޯޓުލާ ކަށް. ހަނދާންނެތުނީ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ އިޒްރޭލުން ނެރުނު ބަޔާެނއް، އަޅުަގނޑުމެންނާ ވަރަށް ގާތް ުގޅުންތަކެއް އުފެއްދުނު 
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ސޮއިުކރީ. ކޮން އެގްރީމެންޓެއްަގިއ  ވާހަކަ. އެކަމަކު އެ ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް ވިދާޅެއް ނުެވވުނު، ކޮން ބައެއް ކަމެއް

ކަމެއް ސޮއިކުެރވުނީ. ކޮންޮކން ކަންތައްތަކެްއގައި ކަެމްއ ސޮއިކުރެވުނީ. ާކކުކަން ސޮއިކުރީ. މިހިރީ އެއްކަަލ 

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ  700ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ޮގތަށް އިނގިލިދިއްކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް. އަުޅގަ

ވަރަްށ ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްަޞޮކށް މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަްށ ވަންޏާ ދާދި އިހަކަށްދުވަހު  ކަންތައްތައް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޖީ.އެމް.އާުރގެ މައްސަަލިއގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަނަށް ދިއްކުެރވޭ ކަންތައްތަެކއް އެަބ 

ނޑުމެންގެ ބައެއް ވެރިންނާ ދޭތެރޭަގއި ޅުަގނޑުމެންއަހުރި. ކޮރަޕްޝަނާ ދޭތެރޭގައި  ނަށް ޝައްކުަތެކއް އުފެދި، އަުޅގަ

ޝައްކުތަެކއް އުފައްދާ. އެހެްނވީމާ، މި ަޝއްކުަތއް ވެރިންނާ ދޭތެރޭ އުފެއްދުމަކީ ިމއީ ވަރަށް ނުރަްއކާތެރި ކަެމއް. 

ނުޑމެން ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ  705ދާރު މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން  އެބަ ޖެހޭ އެކަން ޔަޤީންކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބެލެންޖެހޭނެ މި ޤައުމުގައި. ހަމަެއއާެއކު  ކޮރަޕްޝަންގެ އިނގިލިދިްއކޮްށނުވާނެ. އެ ކަންަތއްތައް ައުޅގަ

މާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވގެންދިޔަ، ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއްެގ ވާަހކަ ވެސް ައޑުިއވިގެންދިަޔ. އެހެްނވީ

މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެން؛ އަދި ޚާއްަޞކޮށް ޓާޓާ ކުންފުނީގެ ފްލެޓުތަކުގެ ވާަހކަތަކެއް ވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވެގންދިޔަ. މީޑިޔާގައި ވެސް އަިދ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ވެސް ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް 

 710މި ކަންތައްަތއް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. މި  ގިނަ ވާަހކަތަކެްއ އެބަ ަދއްކާ. އެހެންވީމާ،

ނޑުމެން އިނގިލިިދއްކޮްށގެންނުވާނެ. ެއއަްށވުރެ  ޤައުމުަގއި ވެރިކަްނކޮށްފައި ުހރި މީހަކަށް ކޮރަޕްޝަނޭ ކިޔަިއގެން އަުޅގަ

ޑިހުތުރު ކަެމއް ެއއީ. ޚާއްަޞކޮށް ޒިންމާދާރު އެ ބޭފުޅުން ސާފުކުެރވެންޖެހޭނެ. އެއީ އެ ބޭފުޅެްއގެ އަބުަރށް ވެސް ހަ

މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ބޭފުޅުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، ވަޒީރުންނާ ދޭތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އިނގިލިތައް 

އެނގެންޖެހޭނެ  ދިއްކުރެިވގެންުނވާނެ. ދިއްކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަންތައްތައް ބެލި، ސާފުކުރެވި، ައޅުަގނޑުމެންނަށް

 715ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެފަިއަކން ނޫނިއްޔާ ކޮރަޕްޝަނަށް ގެއްލިފަިއ ހުރި މީހެއްކަން. އެ ސާފުނުާވ ކަމަށް ވަންޏާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ވާހަކަަތއް ދެކެިވގެންނުވާނެ. އަުޅގަ

ޖެހޭ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ތެރޭގައި ވާހަކަތައް ދަްއކަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ 

ކަންތައްތަެކއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ިމ ބިލު ނިމިގެންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކޮރަޕްޝަނުން 

 އްާޔ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެްއކިބާވެަފއިވާ ަޤއުމެއް ކަުމަގއި ެވގެންދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި

 720 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަަކިއ 

ނޑުމެން ވިްސނައިލާއިރު ވަރަށް ރަނަގޅަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައސްމާ ރަޝީދަ ށް ޝުކުރުދަންނަވަްނ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ސިފަވެގެންދަނީ ކޮރަޕްޝަނާިއ  އެބަ އެނގޭ ދިވެހިރާއްޖެއޭ ބުނުމުން އަޅުގަ



28 

 

ނޑު ކަންަތއްތަުކގެ  725ޮގތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ  އަނިާޔވެރި ކަންކަން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ ސިފަކޮށްދޭ އެންމެ މައިގަ

މީހަކަށް ވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ. މި ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަނޭ ުބނެ މައްސަލައެްއ، ބޮޑު ަމްއސަލައެއް ތަޙްޤީެޤއް ހިންގި، 

ޝަރީޢަތެއް ކުރެވިފަިއވާތަން ތާރީޚުން އެބަ އޮތްތޯ ފެންނަން. ނޫން، އެހެނެއް ނޫން. ސިވިލް ސާވަންޓަކު ކޮފީ ފުޅިއެްއ 

ށް ގެންދިޔައިމަ، ެއއީ ޮކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަެއްއގެ ޮގތުގައި ބަަލއި އަދަބުދީފައި ެއބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މި ގެޔަ

ރާއްޖޭަގއި ހިނގައިިދޔަ ބޮެޑތި ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތައް ކުރިންވެސް، މިހާރުވެސް ިހނގަމުންދާ ބޮޑެތި ެއއްވެްސ 

 730އި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ހަމަ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ބެލި، ތަޙްޤީޤެއް ހިންގި، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަެއއް މިހާތަނަށް ވީއިރުގަ

އަދަބެއް ދެވިަފއިވޭތޯ؟ މި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ަރއްޔިަތަކށް އެކަން ފެންނަން އެބަ އޮތްތޯ؟ ނެތް. އެއީ މި ރާއްޖެ 

ނޑު އެއް ކަމަކީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ސިފަކޮށްދޭ މައިގަ

ނޑިޔާރުންތަެކްއގެ ޮކރަޕްޝަން މައްސަލަ ބަލަންޖެހުނީމާ އެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުފޫޒުފޯރުވައި އެކަން  ކޯޓުގެ ފަ

ހުއްޓުވި ގޮތް، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެންމެންނަށް ފެންނަން އެބަ އޮތް. ކޮރަޕްޝަން މޫފަަޅއި ގޮސްފަިއ އޮތް މިްނވަރަކީ، 

 735ވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ޯލކުރިމައްޗަށް ބަރަހަނާ ފިލްމުުކޅެ، އެ މަންޒަރު ސާުފކޮށް ދައްކަިއ، މި ހުރިހާ ކަެމއް ދި

ނިޑޔާރަކު އަިދވެްސ ކޮރަޕްޝަން މައްސަަލ ބެލުމަށް ޓަކައި އެ އިންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ މަީތ  ކުރި ފަ

އެ މަނިކުފާނުގެ އެހެން ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަެއއް ކޯޓަކާ ހަމަޔަްށ ކޯޓުަގއި. އެންމެ މަތީ ކޯޓުަގއި އިންނަވަނީ. 

އޮޅިގެން ވެސް ދެވިއްޖެ ކަަމށް ވާނަމަ، ކޮފީތައްޓެއް އެިޅގެން ނަމަވެސް އެ މައްސަލަެއއް އެބަ ހުއްޓޭ. ކޮރަޕްޝަން 

މި ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަްނ މޫފަޅާފައި ގޮސްފައި އޮތް މިންވަރު މި އެނގެނީ، ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ހަމައެާއއެުކގަިއ 

 740 111އޮތް މިންވަރު، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ވެިރކަމެއް ބަޣާވާތަކުން ަވއްަޓއިާލފަ. އެއީ ކޮރަޕްޝަން. 

ކޮރަޕްޝަން ެއއީ. އަދި ހަމަެއއާެއކުަގއި ެއންމެ ފުލުހަކު ވެގެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ވޯުޓ  111އިން 

ގެަނއި. އެއީ ހަމަ ސީދާ ކޮރަޕްޝަން. ހަމައެއާެއކު އިންތިޚާުބވިޔަްސ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުްނ  ހުއްޓުމަކަށް

ވޯޓުލަިއގެން އިންތިޚާބުކުިރަކމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ބޭުފޅަކާ ވެިރކަން ހަވާލުނުކުާރނެ ކަމަށް ބުނެ، އެގޮތަށް 

އާުރގެ ވާހަކަ ދެންމެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުެވއްޖެ. އެންޓި ޢަމަލުކުރައްވާފައި ވާތީ އެއީ ހަމަ ސީދާ ކޮރަޕްޝަން. ޖީ.އެމް.

 745ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ބައްލަވާފައި އެ އޮީތ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓެއް ނެރުއްވާފަ. ކީކޭތޯ އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ؟ 

ކްަޓކީ. ެއގޮތަްށ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ނުހަނު ބޮޑު ފައިދާ، ނުހަނު ބޮޑު ފައިދާކުރުވަިނވި ކޮންޓްެރކްޓެޭކ އެ ކޮންޓްރެ

ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކުަރއްވާަފިއ ވަނީ. ހަމަެއއާެއުކގައި ަބއްލަވާ! ކޮރަޕްޝަން މޫފަޅާަފއި ގޮސް އޮތް މިންވަަރކީ 

ބިިލއަން ޑޮލަުރ ދައްަކން މި ޖެހުނީ ޖީ.އެމް.އާރަށް. ޮވއިޑް އެބް އިނީޝިޯއޭއ  2ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދައުލަތުން މިހާރު 

ގޮތަްށ އަތަށް ގޮވަިއގެްނގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތް އެ އޮތް ބަނގުރޫޓު ވަނީ ޖީ.އެމް.އާރަށް.  ކިޔައި މޮޅު ވާހަކަެދއްކި

 750ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ؟ ޞައްޙަ، ރަނގަޅު، ޤައުމަށް ނުހަނު ފައިދާވަނިވި ކޮންޓްރެކްެޓއް އެްއވެސް ކަމަކާ ނުލަިއ 

ރާއްޖެ އަށް. ކާކުތޯ އެ ލާިރ ދައްކަނީ؟ ކާުކގެ ޖީބުންތޯ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ބާތިލްކުރީތީވެ މި އޮތް ދަރަނި ދިވެހި
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އެ ލާރި ދައްކަނީ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އާދަިއގެ ރަްއޔިތުމީހާގެ ޖީބުން މި ލާރި ދައްކަން މި ޖެހެނީ. މިހާރު 

ނގެނީ. އަދި ބިލިއަން ޑޮލަރު. އެހެންވީމާ، ޮކރަޕްޝަން މޫފަޅާފައި ގޮސް މިންވަރު މި އެ 2މިހާތަނަށް އެކަނި ވެސް 

ހަމައެއާެއކުަގއި ދެންމެވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާލިން މި ތަނުގަިއ، އަުޅަގނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެްނގެ ކުރީގެ   755މެންބަރުންގެ ގަިއގަިއ، އެ ިއންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކުގެ ގައިކޮުޅަގިއ، އަުޅގަ

ަގއިޮކޅުަގއި ފުލުހުން ުޔނީފޯމުގައި، ޔުނީފޯމް ައޅަިއެގންގޮއްސަ ތަަޅއިތަަޅއިތަަޅއި  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ

ސުންނާފަތިކޮށްފައި، އަިދވެްސ ދަޢުވާ މި އުފުލަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް. އިްބރާހީމް ރަޝީދު؛ މެންބަރު، 

ޅާގެ މައްޗަްށ އެބަ ދަޢުވާއުފުލައޭ. ެއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދިރިދުނިޔޭގައި ހުންނެވީތީ އެ ބޭފު

މަނިކުފާނު ދިރިދުނިޔޭގައި ހުންނެވީތީވެ. ވިސްނައި ަބއްަލވާ! ކޮރަޕްޝަން މޫފަޅާފަިއ ގޮސްފައި އޮތް މިންވަރު. 

ނިޑޔާރުެގ އެ އޮތީ ކޮރަޕްޝަނުން ފަސާދައިން ގޮސް ހަލާކުެވ   760ކިހިނެއްތޯ މި ރާއްޖެ ރަނގަޅުކުރެވެން އޮތީ. ފަ

ފަ. ޢަލީ ޙަމީދު އެއީ ފާުޅަގއި ފެންނަން ހުރި ރަނގަޅު މިސާެލއް. ޖޭ.އެްސ.ސީަގއި ެއކަން އޮތް ގޮްތ ސުންނާފަތިވެ

ވެސް އެ އޮތީ ގެންނަން. ސުޕްރީމް ކޯޓު ތެރޭގައި ވެސް ެއކަން އޮތް ގޮތް އެ އޮތީ ފެންނަން. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ 

ބިރުދެއްކުމަށް ޓަަކއި އިހަށްުދވަހު ވެސް ޤާނޫުނއަސާީސއާ  އަޅުަގނޑު ަދއްކާނަން. އަދި މި ވާހަކަ ދައްާކ މީހުންނަށް

ޚިލާފު ބޮޑު ނެރުމެއް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ނިންމުމެއް ނިންމައިފި ސުޕްރީމް ކޯޓުން. ަގވާިއދެއް ހަދައިފި. ކޮން ދުނިޔޭެގ 

 765ބަކުންތޯ؟ ކޮރަޕްޝަނުްނ ތަހުޒީބަކުންތޯ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ފެންނަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް؟ ކޮން ދުނިޭޔގެ ަތހުޒީ

ނޑިޔާރުން މި ރާއްޖޭގަިއ  ނޑިތަްއ ތަޣައްޔަރުވެފަިއވާ ބައެއް ފަ ފަސާދަވެގެން ސުންނާފަތިވެ ގޮސްފަިއވާީތވެ، ސިކު

ވާތީެވ، މި ާރއްޖެ އިން މި ަކންތައްތައް ފިލައިުނގޮސް މި ަވނީ. އަދި މިކަމަށް ވާިގވެިރވެޭދ ބައެްއ ސިޔާީސ ފަރާތްތައް 

 ވާހަކަ ކުުރކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް.  މި ވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުވާތީވެ. އެހެން

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  770 ކަ

ގޮތުްނ ވަބަރަކާތުހޫ. ާއދެ މިހާރު މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނާ ބެހޭهللا `. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ވަރަޙްމަތު

ނޑުމެންނަށް ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ގޮތުްނ  ވާހަކަދަްއކާއިުރ އެކަުމގެ ތެެރއަށް ވަނުމުގެ ގޮތުން، ތަމްީޙދެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ވާހަކަތަެކްއ ދެއްކިދާނެ. ޢާއްމުންގެ ބަުހރުވަިއގަިއވާ ގޮތުން ކަމަށް ަވނީ ވިއްޔާ ބަަލއިލި ކޮންމެ 

ފެންނަނީ ކޮރަޕްޝަން. އަޅާލި ޮކންމެ ފިޔަވަޅަކުން މި ަޤއުމުން ބައްދަލުވަނީ ކޮރަޕްޝަނާ. ދިމާއަކުން މި ޤައުމުން 

ނުޑމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު   775ޖަހާލި ކޮންމެ ބެރަކުން އިވެނީ ކަރަޕްޝަންގެ އަުޑ. އާެދ! އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބިފަިއ އޮންނާނީ ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން އަންގަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ަމްއސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަެދއްކުމަށް . އަުޅގަ

މިނެެޓއްހާއިރު. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅަގނޑު ވާހަކަދަްއކާނީ. ާރއްޖޭެގ  2ވެއްެޖއްޔާ 

ދަނާ މުޖުތަމަޢަށް ވެރިވެފައި މި ވާ ކަރަޕްޝަްނގެ ވަބާ އިްނ އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްުވމަށް އެކަށީގެްނވާ ހަރު
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ނޑުމެން އެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބޭނެކަމުގައި ުއއްމީދުކުރަމުން. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީ؛  ވަަނ  2118ފިޔަވަޅުތަެކއް އަުޅގަ

 780އަހަރު ފާސްވެފައި މި ޮއތް ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއޮގތްކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނަަކށް އިޞްލާޙުގެންނައިުރަގއި 

ލަންޖެހޭނެ އެ ޤާނޫނަށް. ބަލައިލަންޖެހޭނެ އެ ޤާނޫނުގެ ވަށަިއގެން ހުރި ބަލައިލަންޖެހޭނެ ތަންކޮޅެއް އުހުން. ބަލައި

ޤާނޫނުތަކަށް. ބަލައިލަންޖެހޭނެ މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް. އާދެ! ގެންނަންޖެހިފައިވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން 

ތްތެރި އޚްތު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްނަންަގވަިއ، ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު، ޢިއްޒަ

އަސްމާ ރަޝީދު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިަފއި ވަނީ، މާަފންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އެ 

ނޑު ުޝކުރުދަންނަވަން. ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަްނ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން   785ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަ

ން ނުކުތާެއްއ އެބަ އޮތް. އެްއ ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ފާހަގަކޮށްަފއި މި އޮތީ، ކަރަޕްޝަންެގ ބޭނުންވާ ދެތި

މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ ސަުރާކރާ ވަކިން އޮންނަ މުސްތަޤިއްލު މުއަްއސަސާައކުން ކުާރ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

ޔާގެ އޮފީހަށް ބައެއް ކަހަލަ ޚަބަރުދޭން ނުވަތަ ބައެްއ އެކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން  މިހާރު އޮތް ޤާނޫނުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް

ކަހަލަ ެއއްޗެހި ަދއްކަން އޮތް ބަިއ، އެންޓި ކަރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުުކރައްވާަފއި މިހާރު އިޞްލާުޙ 

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުގައި އޮތީ ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަ  790ލަަތއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ. ޭއގެއިުތރަށް އަޅުގަ

ބެލުމުގެ ތަޚައްޞުްސ ނުވަަތ މަސްއޫލިްއޔަތު ސަރުކާާރ ވަކިން އޮންނަ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަާސކަމުަގއިާވ އެންިޓ 

ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ހަވާުލކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫުނގެ އެކި ތަންތަނުަގއި ސަުރކާރުެގ މައްސަލަ ބަލާ ދާއިރާ އަށް 

ނޑުމެން ޖެހޭ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ތަޙްޤީޤުުކރާ ދާ އިރާ އަށް، އެހެން ހުރި ތަންތަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން އެބަ ޖެޭހ  ބަދަލުކުރަން. ޤާނޫނުއަސާސީާއ އެްއގޮތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ޭއގެއިތުރަށް އަުޅގަ

 795ބެލެންސްގެ ުއސޫލު ވަުރގަދަކުރުމަށް ޓަަކިއ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަނީ ދަުއލަތުގެ ބާރުތަްއ ތަފުސީލުކޮށް، ޗެްކ އެންޑް 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކިއ މިނިވަން މަޤާމުތައް އުފައްދައި، އެ ފަރާތްތަުކގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ބާރުތައް 

 ަވނަ މާއްދާަގއި ބިދޭސީންނާ ގުިޅގެން ިވޔަފާރިކޮްށއުޅުން 11އެކަށަައޅާފަ. އެހެންކަމަްށވުމާެއކީަގއި މި ޤާނޫނުެގ 

ނިޑޔާރާއި ދައުލަުތގެ ވަޒީރުންާނިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާ،  މަނާކޮށްފައިވާ ުއއްތަމަ ފަ

ދެން މިހެންގޮސް މިހިރަ ބައިތައް ތަފުސީލުކޮށް އަންނައިރުަގއި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި؛ އަދި ހައި ކޯުޓގެ 

ނޑިޔާރުންނާ. މިގޮތަށް ތަފުސީލުކޮށްފަ  800އި އޮތްއިުރަގއި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓެއް އުެފއްދިފައިވާ ކަާމއި ފަ

ނޑިޔާރާ އެުކ  މެންބަރުންގެ ބެންެޗއް އޮންނަކަމާ، އެ ބޭފުޅުންނަީކ ެވސް ިމ  7އެ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި އުއްަތމަ ފަ

 7ަގއި،  7ޤާނޫނުއަާސސީގެ ޗެޕްޓަރު  ދެންނެވި ކެޓެގަީރގެ ތެރެއަްށ ވަންނަންޖެހޭނެ ބައެއްކަމާ، އަދި މީގެއިތުރަށް

ވަނަ ޗެޕްޓަުރގަިއ ވާ މުސްތަިޤއްލު މުއަްއސަސާތަުކގެ ތެޭރަގއި އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮިމޝަން ވެސް ހިމެނޭ ކަމާއި އެ 

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން، އެ ޮކމިޝަންގެ ރައީާސއި ަނއިބު ަރއީސް އަދި މި ނޫންވެްސ މުްސތަޤިއްލު ބަެއއް މަޤާމުތައް 

ނޑުމެން އެބަ  805ހުރި ކަމާއި، މި ކަންަކން އޭގެތެރެއަށް ހިމަނަންޖެހޭކަން މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނައިރު އަުޅގަ



31 

 

ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ބަޔާްނކޮށްފަިއވާއިުރަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެއއްވެްސ މެންބަރަކު ނުވަަތ ެއ މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ާދއިރާ ަކނޑައަަޅއި 

މެންބަރުގެ މަޤާމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި އެހީތެރިވެދޭ ެއްއވެސް މުަވްއަޒފަކު މިވެނިމިވެނި ކަންތަްއ 

ެއއީ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުަގިއ  ކޮށްގެންނުވާނޭ ބުެނ، ޤާނޫނުއަސާީސގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް ކަމާއި،

 810ބައްލަވާފަިއވާ އެންޓި ކަރަޕްަޝން ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ނުަވވަަރކަށް މާއްދާ އަށް ވުރެ ބޭރު 

ދާއިރާެއއް ކަމުަގއި ވިަޔސް، އެ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ މި ދެންނެވި ބައިަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް 

ރޮޅާލަންޖެހޭނެކަމުގައި ފާހަަގކުރަންޖެހޭ. އާދެ! ދެން މީެގއިތުރަށް މި އޮީތ، މި ޤާޫނނުގައި ބުނެަފއި މި އޮީތ ފު

ސަރުކާރު ބުނެފައި އޮތް ހުރިހާ ތަނެއް ދައުލަތަށް ބަދަލުކުރަން. ކޮމިޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވަންޖެހޭ ޤާނޫނީ، 

ރުކާރާ ތަފާތު. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫުނގަިއ ަސރުކާރު ހުރި ހުރިހާ ތަނެއް ދުސްތޫރީ ޝަރަޙަިއގެ ތެޭރގަިއ ދައުލަތާިއ ސަ

ނޑުމެްނ ހީކުރާ ސިފައެއްަގއެއް ޫނން މި ޤާނޫނު އޮންނާނީކީ.   815ދައުލަތަށް ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ އަުޅގަ

ސަރުކާރަކީ ަވގުތީ ތަނެއް  އެހެންވީމާ، މި ނުކުތާ އަށް ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގެްނ، ދަުއލަތަކީ ދާއިމީ ތަނެއް ކަމާއި

އަހަރުން ނުވަތަ އެ އޮންނަ މުއްދަތަުކން ބަދަލުވެގެންދާ ނުވަތަ ިއންތިޚާބުވަމުންދާ ތަނެއް ކަމާ؛  1ކަމާ؛ އެބަހީ، 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 820  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ކަރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމާިއ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް މި ، 2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑު ެވސް ވަރަްށ  0ގެނެވޭ އިޞްލާޙު؛ މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( އަށް ގެންނަ އިޞްލާޙަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޭޖގެ  ތާއީދުކުރަން. މިީއ ވަރަްށ މުހިއްމު އިޞްލާޙުަތކެްއ މި ަވގުުތން މި ަވގުތަށް ވެސް ގެންަނން. އަުޅގަ

ކަރަޕްޝަންގެ ނިސްބަތް ވަަރށް މައްޗަށް ޮގއްސަ ވޭތުވެިދަޔ އަހަރުތަުކގައި އޮތް ކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކަރަޕްޝަންގެ   825ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކުން ވެސް ދަްއކާ. އެހެންނަމަވެސް މި ފަހަަކށްއައިސް އަުޅގަ

ނޑަްށ ވުެރ  މައްސަލަތައް ދަށަށް ދާ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުަތކުން. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިތާނގަިއ ވާަހަކދެއްކެިވ، އަުޅގަ

ކުރީަގއި ވާހަކަދެްއެކވި ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ދެއްކެވި ވާަހކަތަކަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން. 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ކަ ރަޕްޝަންގެ މައްސަލަިއަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖަްއވުަގއި ައޑު އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ގުގުަމއިލާފައި މި ވާހަކަތަްއ، ދޮގު ވާހަކަތަާކއި ދޮގު މަޢުލޫމާތުތަކާ އަދި މިތާނގައި ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 830ނެއް ވާހަކަ ވެސް ދަްއކަޭއ، މިލިއަން ޑޮލަުރގެ ވާހަކަ ެވސް އެބަ ަދއްަކއޭ، އަ  21ތިމަންމެންގެ ވާހަކަ އެބަ ދަްއކައޭ، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުެރއްިވ ބޭފުޅުން އެއަރޕޯޓުތަކުން ަކރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ލާރި ނެންގެވި ވާހަކަ ެވސް 

އެބަ ދައްަކވަޭއ. އަދި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޮބލުގައި މި މަޖިލީހުގައި އެަތއް މިލިއަން؛ މި ޤައުމުެގ 
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މާލަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ކަރަޕްޝަނެއް އަޅުަވިއގެން ވާހަކަ ވެސް ދެްއކެވި. މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްަކއި މި ބައިތުލް

ހުރިހާ އެއްެޗއް ހަދައި، މި ުހރިހާ ކަމެއް މި ކުރަނީ ގިަނިއން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. 

 835ރޭގައި ބޫންބޫންޫބންއޭ ކިޔާަފއި ބޯޓުފަހަރު ުއދުއްސަިއގެން ކަރަޕްޝަނަްށ އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު މިތާ ތެ

ވަަނ މަޖިލީހުން އުފެދިގެން ައއި އެްއޗެްއ މިއީ.  17ވާހަކަދެްއކި އަޑު ވެސް. މިހާރު އެެއއް ވެްސ ނެތް. އެހެްނވީމާ، 

ނޑުމެން އެންމެން ެއއްބަިއވެގެން ިމކަހަލަ 18 ދޮގު ަމޢުލޫމާތުތައް މީޑިއާަގއި ވެސް  ވަނަ މަޖިލީހުން އުޅެމާޭހ އަުޅގަ

ނުފަތުރައި، ރައްޔިތުްނގެ ބޮލަށް ވެސް ނުަވއްދައި، މި ޤަުއމުގެ މާލިއްޔަތަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ކަރަޕްޝަންގެ ވާހަކަތަްއ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ެފނޭ ކަރަޕްޝަނޭ ކިަޔއިގެން   ދައްކަިއ، މިކަން ނުކޮށް ހުްއޓާލަމާ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ އަުޅގަ

 840ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަރަޕްޝަްނެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް އުފައްަދއިފަިއވަނިކޮށް. 

ނޑުވަރުން މި ޤައުމުގައި ހިނގާ ބޮޑެތި ކަރަޕްޝަނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ރިޔާސީ ގަ

އްދަިއެގން ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަްއ ބެލި ތަން ވެސް. ކޮބައިތޯ ވަކި ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަިއ، ރިޔާސީ ކޮމިޝަން އުފަ

ނޑުމެން އުފައްަދއިފަިއވާ މުައއްސަާސ؟ އެ މުައއްސަާސ އަށް ެވސް ފުރުޞަތެއް ނުދީ، ަވިކ  އޭރު ޤާނޫނުން އަުޅގަ

ކުރަްނ ބަޔަކު ބޮލުަގއި ވަކި ަކންތައްތަކެއް އަުޅވަިއގެން ހަމަ ގަސްތުަގއި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ފަސާދަ

 845މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މަންަޒރު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަުޅަގނޑު މި އިޞްލާޙުކޮށްލާނަން ތަންކޮޅެއް. ައޅުަގނޑަށް ވުރެ 

ކުރީަގއި ވާހަކަެދއްެކވި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

ނަޑއެިޅގެން ދޮގެއް. ، ބިލިއަން ޑޮލަރު 2ވިދާޅުވި  ބިލިއަން  2މިލިއަން. ދެ ފަހަރު މަތީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ  2ކަ

ިމލިއަން ޑޮލަރު. އެހެްނވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުޫލމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަން.  2ޑޮލަރު ދައްކާަފއޭ އޮތީ. 

ނޑުެމންނަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ވެސް. މިކަ  ރުފިޔާގެ ވާހަކަ  21ހަލަ ވާހަކަތަކުން އަުޅގަ

 850ބިިލއަނަށް؛ އިހަކަށްުދވަހު ވީ ކަމެއް މި ދިަޔއީ  2މިލިއަން ެއއީ  2މިިލއަން ޑޮލަރަށް ވެްސ ބަދަލުވަނީ.  21

ޒަތްތެރި ބަދަލުވެގެން. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއް

ނޑަށް ވަރަށް ތާއީދު މޫސާ މަނިކު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  މެންބަރުން މިގޮތަށް ނުދައްކަވަިއ، އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅަށް ވެސް. ިމގޮތަށް ހެއްާކއި ގަރީނާ ނެތި އަދި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތައް އަުޅަގނޑުމެން އުފައްދާފަިއވަނިކޮްށ 

ޤުކޮށް، ޝަރްޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމްނުކުރާހާ ހިނދަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކާ ދޭތެރޭަގއި އެ މުއަްއސަސާތަކުން ތަޙްޤީ 

 855އިނގިލިދިްއކޮށް، މީނަ އަީކ ކަރަޕްޓު މީހެކޭ، ކަރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މިތައް ލާރި، މިތައް އެއްެޗއް 

ވެސް ކޮށްގެްނވާެނ ކަމެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، ބޭނުންކޮށްފިއޭ. މިގޮތަށް ވާހަަކ ފަތުރައި ދައްަކއިހެދުމަކީ މިީއ އެްއގޮތަކަށް 

ނޑަްށ  މިއީ މިހާތަނަށް މައްސަލަތައް ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ، އަދި މިހާރުވެސް މި ވަގުތު ވެސް ދެންމެއަކު ހަމަ އަޅުގަ

ވީމާ، ވުރެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ދައްކަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ބޮޑަށް. އެހެން

އަޅުަގނޑު މި ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނެިވގެން އަންނައިުރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ކަރަޕްޝަނުން 
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ނޑުެގ ވާހަަކ ައީކ   860ސަލާމަތްވެ ދިރިއުެޅވޭނެ ކަހަަލ މާޙައުލެއް ތަަނވަސް ވާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަުޅގަ

މައްސަލަތައް އަޅުަގނޑުމެން އުޅޭށޭ ހައްލުކޮްށ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މިހިރަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޒިންމާދާރު ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއްގެ މެންބަރުންގެ ސިފަ ދައްކަން. އޭރުްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި 

ނޑުމެން މި އޮތީ މުއައްސަސާ އުަފއްދާފަ. އެ މުއައްސަސާ އިން ކަަރޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަްށ  ކަރަޕްޝަން؛ އަުޅގަ

ކުރެވޭ ކަންތައްަތއް ނުބަލަންޏާ ދެން ކޮން ބައެއްގެ ޒިްނމާއެއްތޯ އެ މީހުން ގެނަސްެގން ޒިނމާދާރުކުރުވައި އެކަން 

ނޑުމެްނގެ ިޒންމާއެއް. މި މަޖިލީހުން އެްނޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ުއފައްދާފައި ވަނީ ވޯޓުީދގެން.   865ބެލުމަކީ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެ ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭގައި އަދި އެ ކޮމިޝަނަށް އެހެން ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެ ޒިންމާ އަދާކުިރންތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން ެއ  މަސައްކަތްނުކުެރވޭ ވާަހކަ މިތާނގައި ަދއްކާއިުރ އަުޅގަ

ތޯ، ނޫނީ މިވެނި މީހެއްގެ މައްސަލަ ބެލިންތޯ މެންބަރުން ގެނެސްގެން މިވެނި މުއައްސަސާެއއްގެ މަްއަސލަ ބެލިން

ސުވާލުކޮްށ، ެއކަމާ ބެހޭ ާވހަކަދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ އެކަނި މިތާނަގއި ތިެބގެްނ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޭބކާރު 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު   870ވާހަކަދަްއކައި މީހުންގެ އަނބުރު ކަތިލައި މިހެން ހަދައިދިއުން ރަނގަެޅއް ނޫން. އަޅުގަ

ވަނަ މަޖިލީހުގެ އަދި އޭގެ ކުރީ ަމޖިލިސްތަކުގައި ވެސް މިތާ  17ޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އަދި އަޅުަގނ

ތެރޭގައި މުހިއްމު މައްސަލަތަްއ ދޫކޮށްލާފައި ބައެއް ބޭފުޅުްނ ނައްޓަަވއި، ޑާންްސކޮށް؛ މިއީ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތް ނަގާލެވިގެންދިަޔއީ ކިަތއް ދުވަހުތޯ؟ މަސައްކަތް ދިޔަ ގޮތް. މި މަޖިލީހުގައި، މި ޢި

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ިޒންމާދާރުވެގެން ދެން އޭގެ ފަހުން ރައްޔިތުން ޒިންމާދާރުވާްނޖެހެނީ. މި ރާއްޖޭގެ އެކިއެިކ 

 875ބިނާކުރި ރައީސަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް  އަހަރު ވެރިކަްނކޮށްފައި ހުރި ރާއްޖެ 21ވެރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާފައި ހުރި، 

ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނޫންތޯ. މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަތައް ފެތުރީމަ ވަރަށް 

ދޮުގ ، ކަންތައް ބޮުޑެވއްޖެ. ެއއްގޮަތަކށްވެސް ދަްއކަިއގެންނުވާނެ ާވހަކައެކޯ ިމއީ. ބަލަ! އެ ދުވަުހ އެ ވާހަކަ ދަްއކަމުން

މަޢުލޫމާތު ފަތުރަމުން، ޓީވީތަުކން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރަމުން ރެޔާިއ ދުވާލު ފަރުތަރުން ީޓވީތަކަށް އަރަިއ ެއ ބޭފުޅުން 

އަމިއްލަ އަށް ޮދގު ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައިރު މިއަދު ތިމަންނަމެންނަށް މި މާޙައުލު އަތުވެދާނެ ކަމަށް ކޮން ބޭފުޅެއްޯތ 

ނޑު މި ނަސޭހަތްތެރިވަނީ އަިދވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހަިއ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ އަިދ ، ވިސްނީ؟ އެހެންވީމާ  880އަުޅގަ

ނުޑ އަމިއްލަ ނަމުގައި ވެސް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ދޮގުވާހަކަ ދެްއކުމާއި މީހުންގެ  އަޅުަގނުޑ؛ ޚުދު އަޅުގަ

ބަދުނާމުއެޅުވުްނ، މިކަން ހުއްޓާލަމާ ހިނގާށޭ.  ބޮލުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި އެހެން ގޮތްގޮތުްނ ދޮގު

ހުއްޓައިލާފައި ޒިންމާދާރު ގޮުތގައި ހުރިހާ ިދވެހި ރަްއޔިތުން ވެްސ، ހުރިހާ މުއައްަސސާައކުން ވެްސ މަސައްކަްތކޮށްިފ 

ނޑުމެންނަށް ފަހިކޮށް ދެވޭނެ. އެއީ ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން މި ވާ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

 885އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން، އިޖްތިާމޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ޤައުަމކަްށ މި ޤައުމު ހެދިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެްނއުޅޭ 

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓަށް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ނުކަތާ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތްއ  މައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ
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ނޑު އެބަ ޖެހޭ އެ ބަޖެޓަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި، ބަޖެޓަށް ކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީ މާ، އަޅުގަ

ލާރި ހޯދުމަށް ޓަކައި، އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ފަިއސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި މުހިއްމު ބިލުތަކެއް މިތާ އެބަ ހުރި. ިމ 

ަގއި ކޮރަޕްޝަން ވެްސ ހުއްޓިދާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިލުތައް ނިންމަން އެންމެން އެއްބާރުލުމާއުޅޭ. އޭރުން ރާއްޖޭ

ނޑުމެން މި   890ރައްޔިތުންެގ ޖީބު ތަނަވަްސީވމަ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރުން ހުއްޓިދާނެ. އަުޅގަ

ކުަރްނ ވަނަ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލިސް ފެށުނީއްސުރެ މި އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު 18އުޅެނީ، މި 

މަސައްކަތްތަެކއްކުރަމުން މި ދަނީ. މިތަނަށް ހުށަހެޅޭ މުހިއްމު ބިލުތައް އެބަ ހުރި. އެ ބިލުތަކުގެ މުހިއްމު ކަންތައްަތްއ 

ހުއްޓައިލާފައި ކޮންމެ ދުވަަހުކ ދައުލަތުގެ ަވޒީރެއް ގެނެްސެގން މާ ކުރީގައި ވެަފއި ހުރި ކަންތަކެްއގެ ވާހަކަ ަދއްަކއި، 

މަޢުލޫމާތު މިތާ އެތެރޭ ފަތުރައި، ބަަޔކު ބަދުނާކުކޮށް، މިހެން ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ޒިންމާދާރު  އޭގެން ވެސް ދޮގު

ނޑުމެން މަސައްކަްތކޮށްފި ނަމަ އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން،   895ގޮތުަގއި، ޒިންމާދާރު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

ން އަންނައިރު ރާއްޖެ އިން ކޮރަްޕޝަން ނެތިގެންދާނެ. މިއިން މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް، މި ގެންނަ އިޞްލާޙުތައް ގެނެިވގެ

ނޑުމެންނަްށ  އެްއވެސް ކަމެއް އެްއ ފަހަރާ ނެތިގެންނުދާނެ. މަޑުމަޑުން. މިހާރުވެސް ެއ މަންޒަރުތަްއ ފެންނަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް ސާބިތުވޭ. އިޤްތިޞާދު  މި ދަނީ. ދުނިޔޭގެ އެކިެއކި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކުން މިކަން އަޅުގަ

ނުޑެގ ވާހަކަ ނިންމައިލާނީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީވެ މާފަންނު  ވެސް ރަނގަުޅވަމުން އަންނަަކން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 900މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރުދަންނަވަމުން. އަިދވެްސ 

 ުއޅޭށޭ މިކަހަލަ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުަގނޑުމެން 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސަރުކާރު އޮތް ތަން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙަކީ ހަމައެކަނި މިއީ 

 905ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙު. އެހެންީވމާ، މީގެން ރާއްޖޭގައި ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމަކަށް މާ ބޮޑު 

ކަންތައްތަެކއް ނުކުރެވޭނެ. ެއހެންނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލަކަށް ވާތީ، އަޅުަގނޑު ވެސް މި ދެ 

ވަނަިއަގއި ކޮރަޕްަޝން އިންޑެކްްސަގއި މި އޮތީ.  122ރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ާރއްޖެ ޮއތީ އިޞްލާޙަކަށް ާތއީދުކު

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކާ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އަބޫބަކުރުފާނު ހެދިގެން 

ނ ުޑމެންނަށް ވެސް އެނގޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ފަތިފުށް ވެސް. ިމީއ މިތާ ވާހަކަނުދެއްެކވުމަށް ވެްސ ދަންނަވަން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު މި    910ވަރަށް ސާފުކޮށް ހުރި ކަންތައް. މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި އިލްޒާމުތައް؛ އަުޅގަ

ހެން މެންބަރުންގެ ދައްކަނީ ހަމަ ަކނޑަެއޅިގެްނ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޑީީޑގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ެއ ބޭފުޅާ އެ

ޙައްޤުތަކަށް ވަރަށް ފުޅާ ޮގތެއްަގއި މި ތަނުަގއި ވާަހަކދައްކަމުން ގެންަދވާއިުރގައި އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ވިސްނާލަން. އެހެން މީހުނަށް ނަސޭހަތްދޭކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. މި ތަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް އެ ބޭފުެޅްއގެ ޒިންމާ 
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ގައި ދެމިހުންނާނެ މެންބަރެއް. އެހެންވީމާ، ތިމާ އަކީ ޢުމަރުގެފާނު ކަމަށް ހެދިގެން މި އާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމު 

ނޑު ނަސޭހަތްތެިރވަން.   915 މަޖިލީހުގައި ނޫޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އިބްރާހީމްދީދީ އަށް  އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއަގއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެދު ދާއިާރގެ ެމންބަރު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 920 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީހިތަދޫ 

ނުޑގެ އަޚް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ނޑުެގ އަްޚ، ުކުޅދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ނުޑ އެެދން އެގޮތަށް އެ ކަންަތއްތައް  ދެންމެ އަޅުގަ  925ބޮޑު ބަދުނާމެއް ކުރަްއަވއިފި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ނުކުރުވައި ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަެދއްެކވުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގަިއ ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ަގާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ޢިއް

 930ކުށްބަހެއް ވިދާުޅވިަޔކަސް އެއާ ގުިޅގެން ޖަވާބުއެުރވުެމއް ނޯވޭ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން، 

 ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން ބޭުނންވަނީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްކޮށް

ވާހަކަެއއް ވިދާޅުވުުމގަިއ، ާޚްއޞަކޮށް ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅާ ުގޅިގެން ނަމަވެސް ވިދާުޅވުމުަގިއ ވަރަށް ފަރުވާތެިރކަމާ އެކު 

 އޭގެ ޙަޤީޤަތް ެއކުލެވޭ ގޮތަކަްށ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުން، ެއއީ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 935 ގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާ 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަެނއްާކވެސް ެއަކން ތަކުރާރުކޮށްލަން ފުރުޞަތުދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ތްތެިރ ޝުކުރުވެިރވަން. ފޭދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. ދީދީ ކިޔާތީ އުޅެނީއޭ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަ

 122ރައީސް. އެއީ ަމއްސަލަ ައކީ. މުޅިންވެސް ދީދީ މި އުޅެނީ. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. ރާއްޖޭގައި ތިބި ބަެއއް ކޮރަޕްޓު  ވަނަިއގައި ކޮރަޕްޝަން އިންެޑކްސްގަ. މިއީ އަުޅގަ

 940ެއ ބޭފުޅުން ހިންގަވަމުްނގެންދަވާ ކޮރަޕްޝަްނ ފޮރުވުމަށް ަޓކައި. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ބޭފުޅުން މީޑިއާ ހިންަގވަނީ
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ކޮރަޕްޓު މީހެއްގެ ކޮރަޕްޓު ަމއްސަލަެއއް ބެލުމަށް ވުރެ، މަޢުޞޫމް، ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް މީހެއްގެ އަނބުރުކަތިލުން މާ 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ގޯސް. އެހެންނަމަވެސް މި ޤައުމުަގއި އެކަން ހިނގަމުންދަނީ. އެ ހެންވީމާ، މީ އަޅުގަ

ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަރުާކރުން؛ ޚާއްޞަކޮށް މިއަުދގެ ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަީނ 

ހުރި ގޯސް ކަންތަކުގެ ވާހަަކ. ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ ގޯހެއް ހިނގައިފިްއޔާ އެ ގޯހެއް ބެލުމަކީ ސަރުކާރުގެ 

 945ންމާއަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ސަރުކާރުން ެއ މައްސަަލެއއް ބެލުމުަގއި ިއސްނަގަން ެއބަ ޖެހޭ. ސަރުކާރުަގއި ހުރި ޒި

މުވަްއޒަފަކު ަވއްކަންކުރާނީ ަރއީސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އަންަގވަިއގެނެއް ނޫން. އަދި އެކަމަކުން އެ ަމއްސަލަެއްއ 

ެއ މައްސަަލ ބެލުމަކުން ސަރުކާރަށް އަންނާނެ އުނިކަމެްއ ވެްސ ނޯންނާނެ. ބަލަން އަންަގއި އިންސާފުވެިރކަމާ އެުކ 

އެހެންނަމަވެސް ެއއީ ސަރުާކރަށް ލިބޭ ހަޑި ނަމެއް ކަމުގައި ދެކި، އެ ަމއްސަލަތައް ޮފރުވުމަށް މި ޤައުމުގައި މި 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި  ވޭތުދިޔަ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަުކން މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ. މީ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ،

 950ޤައުމުަގއި ކޮރަޕްޝަން ހުްއުޓވަން. މި ޤައުމަީކ އަެނއްހެން ބުނަންޏާ ހޮރިޒޯންޓަލް ކޮރަޕްޝަން އޮތް ޤައުެމއް. ަކނުޑ 

ވަނަިއަގއި ޤައުމު މި އޮތީ. މީ މިއަދުގެ ހާލަތު  122ފެތުރިހެން މުޅި ޤައުމުގައި މި އޮތީ ކޮރަޕްޝަން ފެތުރިފަ. 

ަރއީސް. މި މަިޖލީހުގައި ވެސް ވަރަށް ަބއިވަުރ ކޮރަޕްޝަން ކަންަތއްތައް ިހންގާފައި ހުރެދާނެ. ނޫނިްއޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި

އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ހިންގާފައި ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މީޑިއާތަކުން މި ފޮނުވޭ ރިޕޯޓުތަކާ އެްއގޮތަށް 

ޖެހޭ. މީހުން އަނބުރު ކަތިލުމަށް ނޫނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ  ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާަތކުން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ

ނޑުމެން ބަލަން. މި ކަންކަން ނުބެލެންޏާ   955ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތައް ޮއެވގެން ފޮނުވޭ ރިޕޯޓުތައްކަން ެއބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ދަލާއި ފައިާސ އަްށ އޭގެ މާަނއަކީ ވެރިައކަށް ހުންނަ މީހާއޭ ކޮރަޕްޓީ. ރަްއޔިތުން ހަވާލުކުރީ ަރއްޔިތުްނގެ މު

އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ވެިރކަންކޮށްދޭށޭ ކިޔާފަ. ެއއީ ކޮންމެ މީހަކު ވެރިކަމުަގިއ ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް. 

އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެބަ ޖެހޭ ޮބޑެތި ކޮރަޕްޝަްނގެ އިްލޒާމުތައް މީހުންނޭ ކިަޔއިގެން ރިޯޕޓުތައް ހެދިގެންދިަޔއިމާ ެއީއ 

ކަން ހިނގި ގޮތްތޯ ބަލައި ަރއްޔިތުންަނށް އެ ކަްނކަން ހާމަކޮށްދެވެން. މި ކަންކަން ނުވަންޏާ މީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެ

 960ހިތާމަހުރި ކަމެއް، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މީ ޤައުމެއް. ިމ ޤައުމު ހިނގަންޖެހޭނީ ޤައުމެއްގެ ސިފަިއަގއި. ލޫޓުަވއި، 

ޔެްއގެ ގޮތުަގއި މި ަޤއުމު ޮއެވގެންނުވާނެ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަްއކަންކޮށް، އެ މީހަކު ބޭނުްނހާ ގޮތަކަށް އުޅޭނެ ހާއް 

 2ހާސް ބަންގާޅީން އިނގޭތޯ. މީ  01އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައް ހުއްުޓވަން ވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި މި ޤައުމުަގއި އެބަ އުޅޭ 

މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުަތކުން ފޫޓަށް ލޯމަްއޗަށް ފެންނަން ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. މިކަމުން  6ފޫޓް، 

އަރައިުނގަނެވުނޭ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ކަންކަން މި ަޤއުުމގައި ުހއްުޓވާނީ؟ ކިހިނެއްޯތ މި ޤައުމުަގއި ޤާނޫނު 

 965ތަންފީޛުކުރާނީ؟ ދެން އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ކޮން ކޮރަްޕޝަނުގެ ވާހަކަެއއްތޯ މި ަޤއުމުަގއި ދަްއކަންވީ؟ ިމއީީކ 

އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ކަންކަން ިމ  ކޮރަޕްޝަނެއް ނޫންތޯ؟ މީ

ނޑަެއޅިެގން މި އޮތީ މަނާ ކަމެއްެގ  ޤައުމުަގއި ހުއްޓުވެން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނުގައި، އިމިގްރޭަޝންގެ ޤާނޫނުގައި ކަ
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އެްއެވސް މީހަކަށް ދިރުނޫޅެވޭނެ  ގޮތުަގއި. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއމިގްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މި ޤައުމުގައި

ބޭރުމީހުންނަކަށް. އެކަމު މިކަމުގައި ވެސް ވާ ކަމެއް ނެތް. ހަމަ މި އޮތް ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ގިނަވަމުންގިަނވަމުން 

ނޑު މި ބުނަނީ؛ މީހު  970ން ގޮސް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ުވރެ އެ މީހުން ގިނަެވއްޖެ މިހާރު ޤައުމުަގއި. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކަްށ  އަޔަަކސް ހެޔޮ. އެކަމަުކ ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާ ެއްއގޮތަށޭ ުއޅެންޖެހޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަަރއެއް ނުގަެނވޭނެ. ދެން މި  ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް މި ޤައުމުގައި ނުހިންގޭނެ. މި ކަންކަމުން އަޅުގަ

. ކޮރަޕްޝަން ިކހިނެއްތޯ؛ އެއީ މީހުން ސިއްރުން ކުރާ ކަންތައް. މިހިރީ ދައްކަނީ މަސްތުވާތަކެތި ހުްއޓުވާ ވާހަކަ

ފޫުޓ ހުންނަ ބޮޑެތި އިންސާނުންގެ ވާހަކަ. މި ވެސް ުނހުއްޓިގެން އުޅޭ ަޤއުމެްއ މީ.  2ފޫޓު،  6ލޯމައްޗަށް ފެންނަން، 

ނޑުމެން ިއތުރަށް މި ޤައުމުގަިއ ވާހަކަަތްއ ދެއްކުމެއް ނެެތއްނޫ  975ންތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަންކަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ. މި ކަންކަން ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން މިތާ ހިންގަންޖެހޭނެ. ކަންކަން ސާފުވާންޖެހޭނެ. ކާކުކަން ަވގަީކ 

ށް ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ. ކާކުކަން އިޚްލާޞްތެރީ އެނގެންޖެހޭނެ. ޙައްޤު، މަޢުޞޫމް މީހެއްގެ އަބުރު ކަތިލުމަ

 ވުރެ ަވކި ހަޑިހުތުރު ކަމެއް ުދނިޔޭަގއި ކުރާކަށް ނޯންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުިރްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

  

 980  ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

وعلى آله  األنبياء والمرسلين. الم على أشرفالة والس  والص  . العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންޓި  .وصحبه أجمعين ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާއދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ ވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ވާަހކަިއގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ކޮރަްޕޝަންގެ މައްސަލަ، ފަސާަދިއގެ ގަސްތުކުރަން. އަޅު  ގަ

ނޑުމެން ދައްާކ ވާހަަކއެއް ނޫން. ާރއްޖޭެގ   985ވާހަކަ މީ ވަރަށް ޢާއްމު ވާހަކަެއއް. ެއއީ މިއަަދކު، އިްއެޔ އަކު އަުޅގަ

ޅީހަކަށް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ވާހަކަ އިންތިހާ އަށް ތާރީޚަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ވޭތުވެދިޔަ ތިރީހަކަށް، ސާ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ައުޑއަހަމުން. ނަތީޖާ އަކީ ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ޢާއްމު ަރއްޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑު މެން އެންމެން ވެްސ ސަރުކާރުތަކުން ކޮށްދެންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް މިހިރީ ހުއްޓިފަ. އާދެ! ކޮރަޕްޝަނަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަން ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ މަދު އަހަރުތަކުގެ ތެރޭަގއި،  އެއާ ދުުރވާންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަ

 990ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުުކިރ  2118ކުރިންވެސް މި ދެންނެިވ ފަދައިން ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ ައލީގައި 

މާއްދާަގއި އަޅުަގނޑުމެން ަވނީ ދައުލަތުގެ މިިނވަން މުައްއސަސާެއއްގެ ގޮުތގަިއ އެންޓި  ވަނަ  100ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިަނ  ނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އުފައްދާފަ. މިކަމުން އަޅުގަ

ގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްުޓވުމަށް އެދޭކަން. ދައުލަތުެގ ބަޔަކު ރައްޔިތުން، ައޅުަގނުޑމެން ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަން

މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއގެ ޮގތުގައި އެ މުައއްސަސާ އުަފްއދައި، އެ ބާރު އެ މީހުންނަށް ދިނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 
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 995ރު މިނިވަްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ެތރޭގައި މި ހިނގާ ތަފާތު ެއކިއެިކ މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ހުއްޓުވުމުެގ ބާ

ނުޑމެންގެ މަގުސަދަކީ މިއީ ކަމުގައި ވިޔަސް ެވސް އަދިެވސް  ބަޔަކަށް ދިނުމަށް ޓަކައި. ާއދެ! ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ ކޮރަޕްޝަންގެ މަްއސަލަ މި އޮތީ ވަރަްށ ފަހަތުގައި. އާެދ! މި ދެންނެވީ މިކަމުަގއި 

ނަޑށް ބަލާ ނޑުތަކަށް ބަާލއިރު ވެސް ރާއްެޖ؛ ދެންމެ އިންޓަރނޭޝަނަލް މިންގަ އިރު އަދި ބައިނަލްައޤްވާމީ މިންގަ

ނޑުމެންނަށް ވެްސ ފާހަގަކުެރވެނީ  ވަރު  121އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ފާހަގަކުރި ފަދަިއން އަުޅގަ

 1000ށް ބަލާއިރުަގއި ސަތޭކަ ސާޅީހަކަްށ ޤައުމެއް މި ކަމުގައި ަބއިވެިރވެގެްނ، ނޫނީ މަޢުލޫމާތަ 182ދަރަޖައިގައޭ މި އޮތީ. 

ނޑުމެން ަކހަލަ ސައްތަ އިން ސައްަތ  ނޑުމެން އޮތުމަކީ އަުޅގަ ނުޑގަިއ އަުޅގަ ޤައުމުގެ ހިސާުބގައި ނޫނީ މިންގަ

އިސްލާމީ އުސޫލުތަްއ، ިއސްލާމީ ޤައުމެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރާ މި ބާވަތުގެ ިވާޔނުދާ ޢަމަލު ހުންނަންޖެހޭނެ 

ނޑެ  އް ނޫން. އާދެ! މިކަން މިހެން ދިމާވާންޖެހޭ ސަބަބު އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި މިކަން މި ދިމާވާީނ މިންގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ވެިރކަމާ ހަވާލުެވވަަޑއިގަންަނވާ ޭބފުޅުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް ނުހުންނާތީވެ. މީ ކޮންމެހެން 

 1005ކުރީގެ ސަުރކާރުަތކުަގއި ވެްސ؛ ވެރިކަމަށް މި އަންނަނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުްނގެ މި ސަރުކާރާ ދައްކާ ވާހަކަެއްއ ނޫން. މީގެ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ހާލަތު  މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި. ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެްސ  ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް

ވެރިކަމުެގ ތަޚްތު ލިބިަވޑަިއގަީތމާ ބޭނުންފުޅު މި ވަނީ އަމިްއލަ ޖާހާއި އަމިއްލަ އުނުގ ފުާޅކޮށް، ބޮުޑކުރަން. ެއްއވެސް 

ިއ ސުބްާޙނަހޫ ވަތަޢާލާ އޭނާއާ ހަާވލުކުރި އަމާނާތާ ދޭތެރޭގަهللا ކަހަލަ ރައްޔިތުން ހަވާުލުކރާ އަމާނާތް 

 1010އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ވިސްުނމެއް ނެތް. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެްއގައި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްނުން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ، ރިޕޯޓުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތަށް. އަޅުގަ ގެންގުޅެްނވީ އަުޅގަ

ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަަލ،  2ރުދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ވެސް ފެންނަން އެބަ ހުރި. މިދިޔަ ދެތިން އަހަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ ހުރި. ކޮންމެހެން މިދިޔަ  ނޫނިއްޔާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި މައްސަލަތައް ވެސް ައޅުގަ

އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް  އަހަރުގެ ވާހަަކއެއް ނޫްނ. އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކުަގިއ ވެސް އެބަ ހުރި. އަދި މި 2

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަުކ  ނޑު ދަންނަވަންއުޅޭ ވާހަކަ އަީކ ައޅުގަ  1015އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަކާ ހަވާލުެވވަަޑިއގަންނަާވއިރުަގިއ  ނޑުމެން އުއްމަުތގެ ނުވަތަ އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ބާްއވަން އެބަ ޖެހޭ މި އަންނަނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެއް. އަމިއްލަ މަަސއްކަތެއް ކުާރކަށް ނޫނޭ. އެ ހިތްޕުޅުގައި 

މަސައްކަތް ކުރަްއވަން އިންނަވާނީ އެ ބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ އޮފީހުގައި. ޕްރަިއވެޓް އޭަނެގ އޮފީހުގައި، ނޫނީ އަމިއްަލ 

ުތން ހަވާލުކުރާ ވަޒީފާައކަްށ ވަޑަިއގެންފައި ިވސްނުން ގޭަގއި އިންނަވާނީ. ދައުަލތުން ހަވާލުކުރާ، ރައްޔި

ނޑުމެން ކޮންމެ ސެންޓެއް ވެސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ،   1020ބަހައްޓަވަންޖެހޭނީ މީ ބޮޑު އަމާނާތެއް ކަމެއް ބަލައިގެން. ައޅުގަ

ންގެ ޢާއްމު ކޮންމެ ހިނދުކޮޅެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރަންެޖހޭނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤުއމުގެ ރަްއޔިތު
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މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި. މި ނޫން ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ކަންތައްތައް ބަހައްަޓއިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދުވަހަުކ 

ނޑުމެން މިކަމުން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. އާދެ! މިކަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ  ވެސް އަުޅގަ

ެއއަށްފަހުގަިއ ދެން ޖެހިގެން ިތއްބަާވ ބޭފުޅުން. ސަރުކާރުަގއި އެންެމ އިްސ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބި  އެންމެ އިްސވެރިޔާ.

 1025ބޭފުޅުން ވެސް ނަހަމަ ގޮތުަގއި އެ ބޭފުޅުްނގެ އަިމއްލަ ފައިދާ އަށް ަޓކަިއ، އަިމއްލަ ޕާޓީގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަަކިއ، 

ރެސްޓުތައް ފުޅާކުރުމަށް ޓަަކއި، ނަހަމަ ގޮތުގައި އުސޫލުަތއް އަމިއްލަ އެނޫްނވެސް ެއކި ޮގތްގޮތުން މި ހުންނަ އިންޓް

ނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  ބޭނުންކޮށްގެން ގެންދިއުމަކީ ުދވަހަކު ވެސް އަުޅގަ

ސުބްޙާނަހޫ . هللا އަްށ އިޞްލާޙުެވގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނެއް އިޞްލާެޙއް ނުވާނެއަިމއްލަ  އަޅުަގނޑުމެން

އޮޭވ މި ބިން ިއޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުގައި ިތޔަ  ވެސް އެބަ ނުަގއިތަޢާލާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ައމުރުކުރައްވާަފއި ޤްުރއާވަ

 1030ޅުަގނޑުމެންެގ ޖެހޭ. އަ އިން ައޅުަގނޑުމެން ދުރުވާްނ އެބަމި ބިމުގައި ފަާސދަ ނޫފައްދާށޭ. އާދެ، ފަސާދަމީހުން ބައި

ނޑިަތއް ފަސާ ނޑުމެން ތާން އަ ދައިސިކު ހިރުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމު ރަނގަެޅއް ނުވާނެ. ޅުގަ

ނުޑ އުއްމީދުކުރަން މިމެްނގެ ޤައުމު ިއޞްލާޙެއް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑު ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުެގ  ޤާނޫނަށް މި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ހެޔޮ ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް ޝަންގެ މައްަސލަ އަށް ލުއިކަމެއް އަންނާނެ ކޮރަޕް .ސަބަބުން އަޅުގަ

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 1035 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

މު މަނާކުރުމުގެ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއް އިވާ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުށަހެޅިފައ މި 

ވާހަކަ ވެސް ދެެކވިދާނެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ހަރަކާތްތަްއ  އިބެހޭ ޮގތުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަ  ބިލާ އަދި އެ .ލެއްބި

ހުރޭ.  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުުވމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު މަސަްއކަތްތައް .އް ގޮތަކުންއަންނަނީ އެތަ ފެށިގެން މި

ނޑުމެން މާލިއްވެސް އައި ގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރޭ  1040 އި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އިަޔތު ކޮމިޓީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ުޅގަ

ތަކުްނ ބައެްއ މުއަްއސަސާ ،އަީކ ސަރުކާރުގެ ުމއަްއސަސާތަުކން ެގނެސްގެން ދެެކވުނު ވާހަކަ  އެގްިރކަލްޗަރ މިނިސްޓަރާ

ވިފަިއވާ ވާހަކަ. މަސައްކަްތތައް ނުކުރެ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޮއޑިޓުކުުރމަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުންުނލިބިގެން ޮއޑިޓުގެ 

ވެސް ނުކުެރވިފައި ވަނީ  ގައި މި މަޖިލިސް ެވްސ ހިމެނޭތީ. މަޖިލީހުގެ އޮޑިޓުތެރޭޭއގެ ، ކުރަންއަޅުަގނޑު ހިތާމަ

ނޑު މި މަޖިލީހުގައި އެންިޓ ކަރަޕްޝަންގެ ކަންތައްަތއް  ،ވާތީވެ އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން ކަމަށް  މަޖިލީހުން  ެއއީ އަުޅގަ

 1045ކަންކަމަށް  ފަދަމި މަޖިލީހަކީ ވެސް އެ ދުވެ ހުންނަ މެންބަރަކަށް ވާއިުރަގއިހުއްޓުވުމަށް ވަކާލާތުކުރަން ތެ

ކަމާ ލަދުގަނެ، އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. ވީމާ، އެކަން މަނިކުފާނު ނޑު އެ ލުންނުދޭ ތާކަށް ވަންޏާމު އަޅުގައެއްބާރު

ނޑު ހީރަނގަޅު ދެއްވާނެ ކަމަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން  ށްއަދި ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލަކުރަން. ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ަދއުލަުތގެ ކަންކަމަށް އެިދގެން އުޅޭ  ،ވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އަޅުގަ 
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ަތ ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަްށ، ތާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ބަިއވެިރއަކަމީހަކު ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްެގ ކިބައިން ނުވަތަ ަދއުލަ

 1050އްޒަފެްއެގ ބެހޭ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަަފކަށް ނުވަތަ މުވަ  އުޅޭ މީހަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ ކިަބއިން އެަކމާކުރަން

ލަސްުނކޮްށ  ،ނަމަ ގޮުތގަިއ ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި ގެރިޔަކަްށ ހަދިޔާއެއް އަނތްބަކަށް ނުވަަތ ފި

ނޑައެކަން  ނޑު ައޅާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަްނވާނޭ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ އެ ކޮިމޝަނުން ކަ އަުޅގަ

ވޭނޭ. ކަރަޕްޝަންގެ ކަންތައްަތކަކީ ދަންނަވާނީ މި މާއްދާ މިހެން އޮެވގެން އަދި ކަރަޕްޝަންގެ ކަންތައްތަެކއް ނުހުއްޓު

ނީކީ ކޮންމެހެން ެއއްޗެހި ކަރަޕްޝަން މިހާރު ހިންގަކަންތައްަތކެއް.  ޕްޓެއްަގއި ހިނގާއެހެން ކޮްނސެ މިހާރު އެއަށްވުރެ

 1055! އެމެރިާކ މީހުން . ނިކަްނ ބައްލަވާގޮތަކަށް ބުނަންޏާ ާމ ސަޅިކޮށް ހިނގާ ކަެމއް އެެހން . އެއަްށވުރެނެއް ނޫންދީގެ

 އި ތަނުގަ  . ެއއީ މިއިގަ ެރސްޓުމީހުންގެ އަމިއްލަ އިންޓް . އެއީ އެ މިތާނގައި ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓީ

މީހުްނ  އެއީ އެ ބަހައްޓާފައި އެވެސް ައޅުަގނޑަށް ދެންނެވިދާނެ.  މީހުން ސަރުކާރަށް ދިން ކޮރަޕްޝަނެކޭ އެ

ތަންކޮެޅއް ކުީރ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެަބ ލިބޭ.  މީުހން ބޭނުންވާ ގައި އެމީހުންގެ އަމިްއލަ އިންޓްރަސްޓު  އެ ވާ،ބޭނުން

އެއީ  ންފުންޏަކުން ދިން ވޯޓަރ ޕްލާންޓު.ގެ ދެ ކުފުންޏަށް ޑެންމާކުއަުޅަގނޑުމެންެގ ވޯޓަރ ކުން ޒަމާނެއްަގއި

 1060އެކަމަުކ  ފެން ޕްލާންޓު. .ހުން ދިނީ ވޯޓަރ ދެ ޕްލާންޓު މީ އެމީހުންގެ އިނީޝަލް އިންެވސްޓްމަންޓެއް ގޮތުން އެ

ޓްސް އިންތިހާ އަްށ ބޮޑު ައގުަގއި ގަންނަން. ޕާފަހުން އެއަށް ބޭނުންވާ ސްޕެޔަރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހުނީ ޭއގެ

ން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ކަރަޕްަޝންގެ ކަންތައްަތއް ކުރަނީ ޮކންމެހެން ސީދާ މީހާ އަށް އެްއޗެހި ދީގެނެއް ނޫ

ައކީ  ދިމާވެފައި އޮތް އެްނމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަމި ަޤއުމުަގއި މިއަދު  ކަރަޕްޝަންގެ އޮށް ގެންގޮްސ އިންދައިގެން.

ހިލޭ ދެީނ  .ތަނެްއގައި ައނެއްނޫނީ ސަުރކާރުެގ  ،ެތރޭގައި ގެްނގޮސް އިންދަނީ ައއި.ޖީ.އެމް  ކަރަޕްޝަްނގެ އޮށް  .އީއެ

 1065ބޮުޑ  ަގވާއިދުން ގަންނަން މި ޖައްސަނީ ސްމަބަލްއުންސިކޮންމެވެސް މެޝިނެއް. ދީފަިއ އެ މެޝިނަށް ބޭނުންވާ ކޮ 

ެވސް ނޫން.  ސަރުކާރުން އެްއޗެއް ބޭނުންވެގެނެއް ،ދާ މީހާއަކަށް ވެސްދެނީ ކޮންމެހެން ސީ އޭނަ އެ ،އަުގގަިއ. ގަތީމަ

އޭެގ ފަހުން ، ވެފައި ހެޔޮހިތުން އެްއޗެްއ ހަދިޔާ އަްށ ދެނީ. ސަރުކާރަށް އެީހއެްއ އޭނާ ަވނީ. ސަރުކާރަށް އޭާނ 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނަ ަދނީ. އެހެންވީމާ، އަދި މިެނއްެގ ގޮތުަގއި އެކަން ދެމިގެންކަރަޕްޝަ ވާދެމިގެންދިގު  ށް އަޅުގަ

ޖެހޭ ވިސްނަން.  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ .ކަެމއް ނުހުްއޓުވޭނެ ގެެނސްގެން މިގެންނަންއުޅޭ އިޞްލާޙު

ނޑުމެންތޯ މި ވާހަކަަދއްކަނވީ. ޕާީޓ   1070އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ެމންބަރުން ދާ ވާހަކަ އެަބ ދައްކަމު. އަުޅގަ

ކޮށްފައި ތިބި މީހުން ބޮޑެތި އަދަދުތައް ންބަރުން، ޕާޓީ ބަދަލުނުކުރުމަށް ގަންދީ ހުވާބަދަލުނުކުރަން ހުވާކޮށްފައި ިތބޭ މެ

ޅުަގނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނާލަން. ވެސް އަ ގައި އެހެންވީމާ، މިހެން ހުރި ކަންތައްތަކާ މެދުގެން ދާ ވާހަކަ. ނަގައި 

ރެ މާ އެހެން ާރއްޖޭަގއި ެއއަށްވުވަލަކު ނޫނޭ. ހުރީކީ މި ލެއަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިއަުދ ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންތައްތައް 

މިގޮތަށް އަދި މި އިޞްލާޙު ކޮންސެޕްޓެްއގައޭ މިކަން ހިނގަނީ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ފުޅާކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. 

 1075 އްުޓޭވނޭ. އަޅުަގނޑު މިއަްށވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއަކުން ިވސްނައި ކުރިޔަސް ކަރަޕްޝަން ކަްނތައްތަކެއް ުނވެސް ހު
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ައޅުަގނޑުމެން ވިްސނައިގެންނޭ މިކަން ކުރެވޭނީ. ކަރަޕްޝަން ހިންގަނީ ކޮންގޮަތކަށްކަން އެނިގގެން ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލަން. ސްހިސާބުން ބައިގަިޑިއރުގެ ހު މިކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝު  1080އަލުން ފަށާނީ ަވގުތުޮކޅަކަށް މެުދކަ

 ަގއި. 11:11

 

 ]އަށް  11311އިްނ  11321ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  ގެ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 1085 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ބަދަލުތަކެްއގެ ވާހަކަ އައްސަލާމް ޢަަލއިކުމް. ެދވަަނ ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަތް ފަަށމުން 

ދަންނަވާލަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ެކނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފުގެ 

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު 

 1090ެގ 20-2އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއި ވާީތ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 )ނ( ގައި ވާ ގޮތުން އެކަްނ އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ައދި ގަވާއިދު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މީދޫ ދާއިރާގެ

ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަ

ޢުމަރު ޙުސައިން ހަމަޖައްސަިއދިނުން އެދި އެމް.ޑީ.އޭގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއި ވާީތ، ރަްއޔިތުންެގ 

ގަިއ 0.1ންޑާ އައިޓަމު އި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާންކުރަން. އެޖެގެ )ނ( ގަ 20-2މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 1095ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީުދ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޤާނޫނު 

ޙަލާ ނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުކޮރަޕްަޝން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެ 2111/2ނަންބަރު 

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. މިހާރު އަޅުގަ

 ސަލީމަށް.

 

 1100 މަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް އޭދަފުށީ

 الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص  . العالمين ب  الحمد هلل ر .حيمحمن الر  بسم هللا الر  `. 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާިއ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވާހަކަދައްކާލުމަކީ ޚާއްަޞކޮށް  .به أجمعيناصحاوعلى آله و
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ފުރަތަމައިނުން ވެސް  އަޅުަގނޑު ކަހަލަ މީހަކު ވަަރށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެން. ެއގޮތުން އެންމެ

އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލަންޖެހޭނީ ކޮރަޕްޝަނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދުނިޔެ ފެށުނީއްސުރެ ވެސް މިހާތަނާ ހަމައަށް 

 1105އަިއއިރުަގއި ވެސް ހުއްޓުެމއް ނެތި އަންނަ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތަކަށް މި އޮތީ މިކަން ކުޑަކުރެވޭތޯ ކުެރވެްނ 

ނޑުމެންނަށް މުޅިން ހުއްޓުވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި މިތާ ވަރަށް ގިނަ ހުރި މަސައްކަތެ އް ކުރުން. މިއީކީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިާދޅުވި، ބަެއއް ކުދިކުދި ކޮރަްޕޝަންގެ މައްސަލަަތއް ބަލާަފއި ބޮޑެިތ މައްސަލަތަުކެގ 

އަހަރު  27ނަޑކީ ސަރުކާުރގެ ދާއިާރގަިއ ގާތްަގނޑަކަްށ ވާހަކަތައް. ޙަޤީޤަުތަގއި ެވްސ އެއީ ތެދުފުެޅއް. ައޅުގަ 

ޚިދުމަތްކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ވީއިުރ، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް އަޮތޅުތަުކގެ ަކތީބުން، ކުޑަ ކަތީބުން ކަހަަލ 

ނެޑއް ބޭނުންކޮށްގެން، ސިމެންތިކޮތަެޅްއ ބޭނުންކޮށްގެން އެޔަށް ިދޔަ ޚަރަދުގެ  1110ގުނަ  111 ބޭފުޅުން ޓިނުގަ

ޚަރަދުކޮށްގެން ލޯންެޗއް ހިފަިއގެން އެ ތަންތަނަށް ގޮސް ެއތައް މުަވއްޒަފުންނާ ެއކީަގއި އެ މައްސަލަަތއް ބަލަިއގެން 

އެބަ ހުރި ެއ މީސްމީހުން ައރުވާލުމަށް، ނޫނީ ޖަލަށް ޙުުކމްކޮށްފަ. އެކަމަުކ އެަތއް ިމލިއަން ރުފިޔާެއްއގެ ފައިާސ 

މީހުންގެ މައްސަލަތަެކއް މިހާތަނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބެލިަފެއއް ނެތް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރި

ނޑުމެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރި ދުވަހު ވެސް  ފެނިގެން ހިނގައްޖެ، ގާްތަގނޑަކަށް އެންމެ ފަހުން އަުޅގަ

ނަޑކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުިވ، ދައުލަތުން ނަހަމަ ގޮތުަގއި ޭބނުންކު  1115ބިިލއަން  12ރި ފައިސާެގ އަދަދު ާގތްގަ

އަހަރުދުވަހު ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑު މިންވަރެއް. އެހެންވީާމ،  1ރުފިޔާ އަށް އަރައްޖޭ. މިީއ ގާތްަގނޑަކަްށ ދައުލަތަށް 

ޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާ ބޮޑަށް ޤައުމުގައި ކޮރަްޕޝަނުގެ މައްސަލަ އޮތްއިުރ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލް

ޔާމީން އެ ހުންެނވީ މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ަޓކައި ުކރެވެން ހުރި ބުރަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި ވަރަްށ هللا ޢަބްދު

ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހަށްދުވަހު، ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން ެއ 

 1120ފާނުެގ އެއްބަފާ ޮކއްކޯފުޅު ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ލާފައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮްއވާ، މަނިކުފާނުގެ. އެ މަނިކު

އަދި ޕާޓީގެ ަރއީސް ވެސް އެ ކަމަށް އެިދވަަޑިއގެންފައި އޮްއވާ، އެ މަނިކުފާނު ެއއަްށ ހަމަ އެްއވެސް އިޖާަބއެްއ 

ނޑުެއއްބަފާ ޮކއްކޯފުޅު  ނަގާކަށެްއ މަސައްކަެތއް ުނކުރަްއވާ. ޢާއްމު، އާދަިއެގ  ނުދެއްވާ. ހަމަހަމަ ގޮތެްއގަިއ އެއްބަ

ނުޑެއއްބަފާ ބޭބޭފުޅުގެ  މީހަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކަން ދެވިގެންދިަޔއީ. އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވި ނަމަ، އެއްބަ

މަށް ޓަަކއި އަދި މަޤާުމެގ ދަރިފުޅު އެ މަޤާމަށް ހޮވުނީސް. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އެ މަނިކުފާނު ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވު

 1125ނުފޫޒުގެ ބޭނުންނުކުރުމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތެއްކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާބިތު 

ނޑުމެން ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި ޔާމީން ކަމަށް ވިޔަްސ، ނަޝީދު ކަމަށް  ހެއްކެްއގެ ގޮތުަގއި ފެނިގެންިދޔަ ކަމެއް. އަުޅގަ

އޭގެ ކުރީ ސަުރކާރު ކަމަށް ވިޔަސް ކޮރަޕްަޝނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަމެއް ހުއްުޓވުމަށް  ވިޔަސް އަދި

މަސައްކަތްކުރާނެ. އެންމެ ގިަނ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި އެކަނި ފަރުދެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އެންމެ 

ނުޑ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑަށް. އޭގެތެެރއިން ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅި މީހަކަށް ވާނެ ކަން ނޭނގެ އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް   1130ގިނަ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ވެސް ކުރެވުނު. ެއހެންވީމާ، އެގޮތުްނ؛ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަށް ގަތީމާ،  ރުފިޔާ 01ރުފިޔާ އަށް ލިބެންހުރި ދިދަ  211ފެނިގެންދިޔައީ ކުޑަ ދިދަކޮެޅއްގެ މައްސަަލއިަގއި 

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނުޑ ޝަރީޢަތަށް ދަމަިއ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި ެއކަން ސާބިތުނުެވގެންދިޔަ ތަްނ. މިއީ އަުޅގަ

ފެނިގެންދިޔަ ވަރަށް ރީިތ ޙަީޤޤަތެއް. މި ކަންކަުމގަިއ އަެންއކާ މި ކަމަކީ ިދވެހި ދައުލަުތެގ ޓީވީން މުޅި ާރއްޖެ އަށް 

ންޒަެރއްެގ ގޮތުަގއި ފެނިގެންދިޔަ. އަދި މިހާތަނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ބުނާ ނަމަ ރާއްޖޭގައި ހިނިގ ލައިްވކޮށް ދެއްކި މަ

 1135އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުގެ ަޢމަލުގެ ގޮުތަގއި މުޅި ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް މި މަންޒަުރ ދެްއިކ 

ބޭ ދިދަކޮޅެްއގެ ވާހަކަ. އެހެންީވމާ، މީހުން ފަޟީޙަތްކުރުމާއި ރުފިޔާ އަށް ލި 01އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ދައްކަނީ 

މީހުންގެ އަބުރާިއ ޢިްއޒަތް ަކތިލުމުގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ މިދިަޔ ސަރުކާރުތަކުން ހުރީ ވަރަްށ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފަ. ބިމުަގއި 

ކަިތލަމުން. އެކަން ހުއްޓުވުމަށް  ފަސާދަ އުފެއްފުމަށް ޓަކައި އެ މީހުން ދިޔައީ އެކިއެކި ީމހުންގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތް

ނޑުމެންނަށް ެވސް ކުރެވެން ހުރި މަސަްއކަތްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިން. އަޅުަގނޑުމެން ދަމާ، ބަޤަާރ  ޓަކައި އަުޅގަ

 1140ވަނަ ާއޔަތް. މި  11  .َوإِذَا قِيَل لَُهْم اَل تُْفِسدُوا فِي اأْلَْرِض قَالُوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحون ވަނަ އާޔަްތ؛  11ސޫރަތުގެ 

އާޔަތުން ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ދޭހަވެގެންދަނީ އެބައި މީހުންގެ ކައިީރަގއި ބިމުގައި ފަސާދަނުއުަފއްދާށޭ 

ބުނެފިއްޔާ މި މީހުން ބުނާ އެއްަޗކީ ތިމަންނަމެންނަކީ އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެކޭ. އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ِكن الَّ يَْشعُُرونَ އަންނަ އާޔަތުަގއި މި އޮންނަނީ  ބައެކޭ. ޭއގެ ފަހަތުން ـٰ ދަންނާށޭ، އެ  .أاََل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسدُوَن َولَ

މީހުންނަކީ ހަމަ ފަސާދަ އުފައްދާ ބައެކޭ. އެކަމަކު އެ ީމހުންނަކަށް އެ ކަމެއް ނޭނގެއޭ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. ފަސާދަ 

 1145ހުންނަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ނޭނގޭ ތިމާ މީހުންނަށް ފަސާދަ ކަމެއް ވެސް މި އުފައްދަމުންދާ ނުބައި ނުލަފާ ޖައްބާރު މީ

އުފެއްދެނީ. ީކއްކަމެްއ މި ުކރެވެނީކީ ވެސް. އެހެން ދިމާވާން މި ދިމާވާ ސަބަބަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ ފަހަރަށް 

ނޑުމެްނގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމައިގައި ނުތިބޭތީ. ކޮރަްޕޝަނުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމާ އަުޅގަ

މަްސ ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ރާއްޭޖގެ ެއއް ލަްއކަ ފަންސާސް ހާސް  2މަދަނަ ޕްރޮގްރާމު ފެށިގެން ައއިއިުރގަިއ ފުރަތަމަ 

އަހަރުން މަތީގެ ކޮންެމ  11މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި. އެހެންވީމާ، ޭއގެ މާނަ އަކީ  2މީހުންނަށް އައިނު ހައްދައިފި. 

ނޑުމެންނަކަށް ގައިުމވެްސ މީހެއްގެ ލޮލު  1150ަގއި ައއިނު ައޅަިއފިއޭ. ކޮބައިތޯ އެ ައއިނުތައް؟ ކޮންތާކުތޯ ހުރީ އަޅާފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މާލިއްޔަތުން ކޮމިޓީ އަށް ގެނެސްގެން އެ މަްއސަލަ ބަލަން ވެސް އުޅުނިން.  އެ އައިނުަތކެއް ނުފެނުނު. އަޅުގަ

މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  2ސް ުނވި. އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް އައިުނ އެކަމަކު މުޅިން އެ މަްއސަލަ ބެލޭ ގޮތެއް ވެ

ނޑުމެން ލޯ އަލި މީހަކު ވެސް ނެްތކަމުަގއި މި ފެނިގެންދިޔައީ. ިޢއްޒަތްތެިރ  ހެއްދި. އެހެންވީާމ، މި ަޤއުމުގަިއ އަުޅގަ

ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް ނޫން.  ރައީސް ނިކަން ވިސްަނއިބަްއލަވާ. ދެން ައޅުަގނޑު ިމ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންތަްއ ދޭކަށް

ނޑުމެންެގ  ނޑު މި ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދޭނީ. ދެން އަޅުގަ  1155އަޅުަގނަޑކީ މީހަކު ފަޟީހަތްކުރާނެ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަ

ތެރޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަމަ މީހުންގެ އަބުރާއި ޢިްއޒަތް ކަތިލުމަށް ޓަކައި ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ޤާޟީެއްއގެ ވާހަަކ އެަބ 
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ނޑިޔާެރްއގެ ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. ދައްާކއިރުަގއި މި ދައްކާ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ ތިމާމެންނަށް ކުރެވިފައި ހުރީ ދައްކާ. ފަ

ނުޑއެއްަބފާ ދައްތަ ގިފިލީގައި ހުރި ޯލވަޅުތައް ެބއްދީމާ ކޮޓަރީަގއި  ކިހާވަރެްއގެ ކަންަތއްތަކެއް ަކމެއް. ތިމާގެ ެއއްބަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރި އަލަމާރިތެރެ އަށް ވަދެގެން އަލަ މާރިން ލޯވަޅުއަޅަިއގެްނ ދައްތަގެ އޮރިޔާން ބެލި މީހުން އަޅުގަ

 1160އެބަ ތިބި، މި ވާހަކަދައްކާ މީހުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ވާހަކަތައް ދައްާކއިރުަގއި ކޮންމެ މީހަކަށް 

ނޑު މީހެްއގެ ނަން ދަންނަވާކަށް ނެތިން.  ވެސް ިވސްނެންވާނެ ތިމާގެ ހާލަތު ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެއީ މީހަކު ފަޟީޙަތްނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. އެ މީހާ އަމިއްަލ  އެްއވެސް ހާލެއްަގއި އަުޅގަ

ކަރަޕްޝަންެގ  އަށް އެނގޭނެ ތިމާކަން ބެލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން މިހެން އަޅުަގނޑުމެން ދާއިުރގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ  ކަންތައްތަުކގައި މިތާ ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާުޅިވ ގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ އަުޅގަ

 1165ހުރި ވެރިމީހާ މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަދަންޖެހޭނީ. ވެރިމީހާ އެކަން 

އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެކަންކަން ހުއްޓުިވެގންދާނީ. އިސްލާމީ ތާރީޚަށް ބަލައިލާއިުރގައި ޢުމަރު ބުނި  ހުއްޓުވީމާ ދެން

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މަޝްހޫރު އިމާމެއް. ެއ ބޭފުޅާ އެއް ެރއަުކ ެގއަްށ ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންަތކެއް 

ަކތުގައި އެ މަސަްއކަތްތައް ކުަރއްވަމުން ގެންދެވި. ގެްނގޮްސ ގެންނެވި. ގެންަނވާފައި ކޮންމެއަކަސް ސަރުކާުރގެ މަސައް

ވަކި ހިސާބަކުން ިދއްލާފައި ުހރި ބައްތި ނިވާަލއިފި. ނިަވިއލާފައި އެހެން ބައްިތއެއް ިދްއލައިފި. ަވޒީރުން ސުވާުލކުރީ 

 1170މަސައްކަތޭ. މިހާރު މި ދަނީ ކީްއވެގެންޯތއޭ ތިކަން ތި ގޮަތށް ތި ކުރެއްވީ؟ ވިދާުޅވީ ުކރިން މި ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ 

ތިމަންނަގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތޭ. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަގެ އަމިއްލަފުޅު ބައްތި އަށް ބަދަލުކޮށްލެއްިވއްޔޭ. ނިކަްނ 

ވިސްނަވާ! މިއީ ވެރިންގެ ސިފައިަގއި ހުންނަންވީ ކަްނކަން. އެހެން ހާދިސާެއއްަގިއ ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު 

ޢުމަރު ބުނު  ކުަޑކުޑަ ދަިރފުޅު ކާއެްއޗެްއަގއި އަނގަެޖހީ ކާންވެގެން. ޖެހިތަނުން ދަމައިގަތީއެކަޭލގެފާނުގެ 

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު. ކުަޑކުއްޖެކޭ ިއނގޭތޯ. ކުަޑކުއްޖާ ރޮމުން ޮގސް މަންމަ ކައިރީަގއި ބުނި، މިހެން ބައްޕަ ހަދައިފިއޭ. 

 1175ންގެ ެއއްޗެޭކ. ތިމަންނަ ވެސް އެ ކަމެއް ނުކުރަމޭ. ކީކޭތޯ ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ވިދާުޅވީ؟ އެއީ ަރްއޔިތު

ކުޑަުކއްޖަކު ކަުމގައި ވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ އެްއޗެްއަގއި ޖެހިގެންނުވާނޭ. ނިކަން ވިސްނާ! މިހިރަ މިސާލުތައް. އެހެން 

ނޑުމެން އިސްލާމީ ތާރީޚުން ދާއިރުަގިއ ޢުމަރުގެފާނު؛ އެކަޭލގެފާނު ޔަމަނުކަރައި ން ހަދިޔާކުިރ ހާދިސާއަކަށް އަުޅގަ

ފޮތިތަކެއް. މި ފޮތިތައް ެބއްސެީވ އެންމެންނަށް ެއއްަވރަށް. ކޮންމެއަކަްސ ބެއްެސވިއިުރގަިއ ހުކުރު ނަމާދަްށ 

އަރާަވޑަިއގެން ހުންނެވިއިުރަގއި ޢުމަރުގެފާނު އެބަ ހުރި ހަމަ ބަރާބަރު ހެދުންކޮޅެއް ލައިގެން. މި ދިން ފޮްއޗަީކ 

 1180ށް ހެދުމެއް ފެހޭވަރުގެ ފޮއްޗެްއ ނޫން ބެއްސެވީ. ޢަންމާރު ބުނި ޔާސިރު ތެދުވެފައި ބުނީ ޢުމަރުގެފާނު ކަހަލަ ބޭފުޅަކަ

އަެޑއް ެވސް ނާހާނަމޭ. ކިހިނެއްހޭ ކަލޭގެފާނު ހެދުންކޮުޅ ފެއްސެވީ؟ މި ބެހި ފޮއްަޗކުން ކަލޭގެފާނަކަށް ގައިމު ވެްސ 

ލުންނަށް؛ އިބުނު ޢުމަރަށް ކަލޭގެފާނު އެކަން ހެދުމެއް ނުފެހޭނޭ. ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވީ ޢުމަރުގެފާނުގެ ދަރިކަ

ސާފުކޮށްދެއްވާށޭ. އިބުނު ޢުމަރު ވިދާުޅވީ ތިމަންނަ އަށް ަބހައިގެން ލިބުނު ފޮތިކޮޅު ަބްއޕާފުޅަށް ދެއްީވއޭ. ދިނީމަ، ދެ 
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ނާބައްަލވާ! ބައި އެްއކޮށްލަިއގެން ޢުމަރުެގފާނަށް އެ ފެއްސެވީ. އެހާިހސާބުން އެ ހާދިސާ އެ ދިޔައީ. ނިކަން ވިސް

 1185މިހިރީ އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި އިސްލާމީ ވެރިން ކަންކަން ކޮށްފައި ހުރި ގޮތް ކަރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަިއގައި. 

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ އިޞްލާުޙވާންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަކީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމަ، ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ  ވެރިން. ވެރިން ހުއްޓުވަން ެއހެން ކުރެއްވި ކަމަށް ވަންޏާ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އެ ނަމޫނާ އަޅުގަ

ނޑު هللا މިސާލުން މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ޔާމީން ދައްކަވައިފި. ކުިރއަްށ އޮތް ތަނުގައި އަުޅގަ

ނޭ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ެއ ޤަބޫލުކުރަނީ އެ މަނިކުފާނަކީ ކަރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެްއ އޮންނާނެ ބޭފުޅެއް ނޫ

 1190ބޭފުޅާއާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރި. އެެހންނަމަވެސް ެއ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަކަްށ މިއިން އެްއވެްސ 

ނޑުމެންނަށް އެ ެގންދަވަނީ އެ ނަމޫނާ ދައްަކވަމުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ  ކަމެއް ސާބިތުެވގެންނުދިޔަ. ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑު  ދައުލަތުގަިއ ތިބި ވަޒީރުންަނށާ އަދި އެހެނިހެން ފެންވަުރގަިއ ތިބި މަޤާމުތަކުގެ ބޭުފޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ގޮވާލަން، ކަރަޕްޝަނުގެ ޢަަމލުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއ ހުންނެވި ގޮތަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޢަމަލުކުރަްއވާށޭ. 

ނޑުމެްނގެ މި މި ޤައުމުގައި ކަރަޕްޝަުނގެ މައްސަލަތަ އް ފަސާދަެވގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދުވަަހކު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާނީ ދަށަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިެގްނ   1195ޤައުމު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. އަޅުގަ

ވައިލާއިރުގައި މިހާރުވެސް ކުދިކުިދ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހުއްުޓވަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއކަމަކު ހަމަ ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަ

މައްސަލަތައް ަބއެއް ވުޒާރާަތކުން އެބަ ފެނިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އިލްތިމާްސކުރަން، އެ ކަންކަން ވެްސ 

ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ކުެރވެްނ ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ މި ސަރުކާރުން ކުރާނެ ަކމަށް. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް 

ނޑު އެ މަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރިން. هللا ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ޢަބްދުއަޅުަގނޑު ޤަ ޔާމީނަށް އެނގި؛ ޚުދު އަުޅގަ

 1200ބައްދަލުކޮށްފައި ދެންނެވިން، ކަރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މަނިކުފާނު ހުއްޓުވާނަންތޯއޭ؟ ވިދާުޅވީ، 

ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވިޔަސް ތިމަންނާ އަށް ފިޔަވަޅުއަޅަްނ  މި ސަރުކާރަކު ވަޒީެރއް ވިަޔސް އަދި އެހެން މަޤާމެއްގައި

ނުކެރޭވަުރގެ ެއްއވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށް. އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅ ަވގުތުން އެޅޭ ފެްނވަރުެގ މީހުން ކަމަށް ތިބޭނީ. 

ނޑަށް އިތުުރ ހިތްވަރެއް ލިިބގެންދިޔަ ެއ މަނިކު ފާނު ކަރަޕްޝަނުެގ އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ އިްނ ވެސް އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ހުއްުޓވުމަށް ުކރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރަްއވާނެ ަކމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރު. މި ތަނުން އަޅުގަ  1205ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ ވެްސ އަޅުގަ

ންެމވެސް ރިޕޯޓެްއގެ ަމއްސަލަިއަގއި ޮއޑިޓް އޮފީހަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ނުލިބިގެން އުޅޭ އިިވގެންދިޔަ މަޖިލީހުގެ ކޮ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮުތގަިއ ެއއީ  ަވނަ އަހަރުގެ މައްސަަލއެްއ.  2110ވާހަކަ. އެކަމަކު، ެއވެސް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތަެކްއެގ  2110. ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރުެގ ސަރުާކރުން ހިނގާ މައްސަަލއެއް ޫނން

ނޑު އެދެން، ދޭން ހުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ދީގެން، ޚާއްޞަކޮށް މަޖިލީހުެގ،  ވާހަކަ ެއއީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

 1210ގިަނ އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ހުއްޓުވަން ތިބި މި ޓީމުގެ ތެރޭގައި އެކަހަލަ މައްސަލަެއއް ޮއވެގެންުނވާނެ. ވަރަށް 
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ނޑު ދަންނަވާީނ  ބޭފުޅުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުޙުމަތުތަްއ ުކރޭ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންނަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ަޢމަލުތަކުގެ މަޅީަގއި ޖެހިފަިއ ތިބި ބައެއް ނޫނޭ. ވަރަށް 

ަސއްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުން. އިންސާނުންނަކީ ކުށްވެރިން. އިންސާނުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކޮށް ޤައުމަށް ޓަކައި މަ

ކުށްކުރެވޭނެ. ކުރެވިދާނެ. އެައކީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ މަގުަތއް ވެސް އެަބ 

 1215ائب الت  ތި ރަސޫާލގެ ޙަދީޘްފުޅަކަށް ދާއިރު، ހުރި. އެހެންވީމާ، އިންސާނާ ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު އަވަހަްށ ތައުބާވާްނވީ. ކީރި

ނޑުެމންނަށް އެނިގގެން އެަބ ދޭ ފާފައެއް ކޮށްަފއި އެ ފާފަ من الذنب كمن ال ذنب له . މި ޙަދީޘުން އަުޅގަ

ފުއްސެވުމަށް އެދޭ މީހާ ފާފައެއް ުނކުރާ މީހެއް ފަދައޭ. ނިކަން ވިސްަނއި ބައްަލވާ! އެހެންވީމާ، އެްއގޮތަކަްށވެްސ 

ނޑުމެން އިންސާނުންަނކީ ކުށެއް ނުކުރެވޭނެ ބަޔަކަްށ ވިސްނަިއގެން އަޅުަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްކޮށްގެންުނވާނެ. އަޅުގަ 

އިންސާނުންނަށް ކުށްކުރެވޭނެ. ގޯސް ކަންަތއްތައް ވެސް ކުރެވޭނެ. ރަނަގޅު ކަންތައްަތއް ވެސް ކުރެވޭނެ. ނުަބިއ 

 1220ށް އެުޅވުމަށް ޓަކައި އެ ހިސާބުން ވެސް މީހާ އިޞްލާޙުވާްނވީ. ކަންތައްތައް ވެސް ކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަމަގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ކަމުަގއި ދެމިނުހުންނަންވީ. ރިޝްވަތު ހިފުމުގައި ވިޔަސް އެ ކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެން ދެމިތިބެގެންނުވާނެ. 

ުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެ ހިފީ އެއް ފަހަރު ހިފުނީއޯ. ހިފުމަށްފަހުގައި ައވަހަށް ހުއްޓާލަންވާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނ

ގަސްތުަގއި ކަަމކަށެއް. އޭނަަޔށް ވެސް އޮިޅގެން ހިފެނީ ބައެއް ފަހަރު. ހިފުނީމަ އަވަހަށް ވީ ތައުާބވާން. ައވަހަށް ީވ 

އެކަން ދޫކޮށްލާފައި ދެން ައންނަ ފަހަރު ނުހިފާން. އަނެއްކާވެސް އެހެން އުޅެނިކޮށް ޝައިޠާނާގެ މަީޅގައި ޖެހިގެްނ 

 1225ފަހަރަށް ވެްސ ހިފިދާނެ. މިއީ ކުެރވިދާނެ ކަމެއް. މިއީ އިންސާނުން ކަމަށް ވީތީ އިނގޭޯތ. އެހެންނަމަެވްސ  ދެވަނަ

ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ ތައުބާވެ، މަގަށް ރުޖޫޢަވުމަްށ. އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން އޮތީ 

އްާޔ، ާޚްއޞަކޮށް ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލެއް ކުެރވިއްެޖއްޔާ އެކަމުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކަމެއް ކުެރިވއްޖެ

ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި އެ ހުރި ހިސާބުން ހުއްޓައިލާފަިއ އަމިއްލައަށް ކުރިއަށް ދިުއމުގެ މަގު އިޚްިތޔާރުކުރާށޭ. 

ނޑުމެން ހުރިހާ ެއންމެންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ެދއްވުންهللا އަޅުަގނުޑގެ ދުޢާ އަކީ މާތް  . ަވއްސަލާމްޢަލައިކުްމ އަުޅގަ

 1230 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ވަރަޙްމަތު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަާރ  އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ބަޔާންކުަރއްވާަފއި މި ވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ޤައުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އިންތިހާ އަށް   1235މާއްދާއެްއގެ ގޮުތގަިއ. އަުޅގަ

ނޑިަވޅެްއަގއި އަދި އެންޓި ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އެންމެ  ފުރިހަމަ އަށް އިތުރުވެަފއިވާ ދަ

ނިޑވަެޅއްަގއި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްާވ އިޞްލާޙަކީ ހަމައެކަނި މި  އަދާނުކުރެިވވާ ދަ
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އިޞްލާޙަށް ވުން ެއއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި. ައޅުަގނޑު ސިފަކުަރނީ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ޤާނޫނަކީ ދަތް ނެތް މިނިކާަވގެްއގެ ސިަފއިަގއި. ކޮރަޕްަޝން ހުއްޓުވޭނީ އެ ޤާނޫނު ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމާ ބެހޭ 

 1240ތަންފީޛުކުރުމަށް، އެ މަސްއޫިލއްޔަތު ހަވާުލވެފައި ތިއްެބވި ޭބފުޅުންނަށް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ޤާނޫނުން ލިބިގެން. 

ފައިާވކަން ައޅުަގނޑު ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަަގކުރަން. މިހާރު މި އޮތް ޤާނޫނުގައި ިމ ފުރުޞަތުތައް ވަރަށް ޮބޑަްށ ހަނިވެ

އެހެންކަމުން، މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް 

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ  ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޤާނޫނީ ގޮތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުަތއް ލިެބންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އާދެ، މިހާރު މި އޮތް ޤާނޫުނގައި ޙަޤީޤަުތަގއި މައްސަަލއެްއގައި ތުހުމަތުކުެރވޭ މީހަކު ަހއްޔަރުކުރުުމގެ ބާރެްއ ނެތް. 

 1245މައްސަލަެއއްަގއި ތަނެއް ބަލަިއ ފާސްކުރުމުގެ ބާރެއް ނެތް. އަދި އެންމެ ކުޑަމިނުން، ކަެމއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް 

ނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމަްއޗަށް ވޮރަންޓެއް ހޯދަން ދިއުުމގެ އިޚްތިާޔރެއް ވެސް އެ ކޮމިޝަނަށް ޝަރުޢީ މަރު ޙަލާ އަށް، ފަ

ނެތް. އެ ކަންކަން ހައްލުުކރެވޭނީ ޤާނޫނުން އެ ބާރު އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން ަކމުގައި އަޅުަގނޑު ދެކެްނ. 

ންސިކު ތަހުލީލް ހިނގާ ފަރާތްތަކާ އަދި ފޮރެންސިކު ހަމައެއާިއއެކު ދައުލަުތގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް، ފޮރެ

އެިވޑެންސް، ފޮރެންސިކު ެއވިޑެންސް ެއްގޒެމިނޭޝަންސް ހަދާ ފަރާތްތަކާ، މި ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ ފުރިހަަމ 

 1250ޅުަގނޑު އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ލިބެންޖެހޭނެ ގޮތުގައި ޤާނޫނުގަިއ އެކަށައެޅިަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އަ

ދެކެން. ހަމައެއާިއއެކު އެންިޓ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ޢައްޔަްނުކރެވޭ މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑަްށ އެނގޭ މި މަޖިލީހުންކަން  ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ސްކްރޫޓިނަިއޒްކުަރއްަވއިގެން ފޮނުއްވާ ނަންތަކަކަށް  މީހުން ހަމަޖައްސަނީ. އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުގައި ވެސް މި ަކންކަން، އަދި ކޮމިޓީ ލެވެްލަގއި ވެސް ކަންކަން ނިމިގެންާދއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

 1255ގެ ލޯޔަލިޓީ އަށް މީހުްނ ފެނިގެން މި ދަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް، ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ހުރި ތައުލީމީ މީހުން އެއްކިާބވެ، ޕާޓީ

ޢައްޔަންކުެރވިގެންދާކަން. ވަިކން ޚާއްޞަކޮށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ަކންކަން ބެލުމަށް ހަވާލުވެފަިއ 

ހުންނަ މި ޒާތުގެ މުައއްސަާސތަކަކީ އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގިއ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ެއއްކިާބެވ، އެ މީހެްއގެ ޤާބިްލކަމާއި 

ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ފުރުޞަތުތައް، ތައުލީމީ ގޮތުން ލިބިފައި ހުރި ދަރަޖަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެ މީހުންނަށް އެ މީހަކަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ޤައުމުަގއި ތައުލީމުލިބިފައި ތިބި  އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 1260ބަޔަކު އަިދވެސް އެބަ ތިބި އެްއވެސް ސިޔާީސ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާީސ  އަދި ތަޖުރިބާލިބިފައި ތިބި ވަރަށް ގިނަ

ފަރާތްތަކަށް އިންފްލުއެންސްނުފޯރާ ގޮތަށް، އިންޑިޕެންޑެންޓުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެބަ ތިބި. އެފަދަ އެ 

ން އެއީ ައޅުަގނޑު ިމ މީހުންނަށް މިފަދަ ދާއިރާތަކުން ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްިލގެން ހިނގައިދާނެކަ 

ފުރުޞަތުގައި ވެސް ވަރަށް ަކންބޮޑުވެ، އެކަން ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ، 

ނޑު ގޮެތްއގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  އަޅުަގނޑު މަިއގަ
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 1265ން ެގންނަންވީ އިޞްލާޙަކީ، މި ވަގުތު ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެ

ފުށުއަރާ އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ. އެ މުއައްސަސާ ފުރިހަމަ އަށް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން، 

ހަމަޖެހިގެން މެނުވީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި މިހާރު  އަދި ބަޖެޓުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހެން އެބަ ޖެހޭ. އެ ކަންކަން 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ  122އަޅުަގނޑުމެން މި އޮތް ދަރަޖަ،  ވަނަިއގަިއވާ ދަރަޖަ ޙައްލެއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

ކަން. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި މި މައްސަލަ އެބަ އޮތްކަން. ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އެބަ އޮތް

 1270ސަރުކާރުަގއި އެކަންޏެްއ ނޫން. އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުަގއި ވެސް، ސަރުކާރު ިހއްާސވާ ުކންފުނިތަކުގައި ވެސް މިފަަދ 

މައްސަލަތައް އެބަ ހުރި. މި މައްސަލަ ޙައްލުކުެރވޭނީ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުތަެކއް ލިބިގެން. ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެކަުމގެ ބިުރ 

ންނަށް އޮެވގެންނުވާނެ. އެ މީހުންެގ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަުތ ެއ މީހުން އަދާކުރަންޖެހޭނީ ެއ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ނޑުމެންގެ މި ޤައުުމެގ  މީހުން ކޮށްފައިވާ ހުަވޔާއި އެ މީހުންނާ ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ މަސްއޫިލއްޔަތާ އަދި ައޅުގަ

ނޑު މި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ މަސަްއކަތެްއގެ ގޮުތގަިއ، ޤައުމަށް ކުރާ ޚި ދުމަތެއްގެ ގޮުތގައި ަދނެގެންކަން އަުޅގަ

 1275ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން ޭބނުން. އެހެންވީމާ، މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު، މި ދެންނެވި ދާއިރާތަކަށް؛ 

ކޮށް، އެ ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް އެންޓި ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މިހާރު ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުތަްއ އަލުން މުރާޖަޢާ

ފުރުޞަތުތައް ފަހިވާނެ ގޮަތަކށް މި މަޖިލީހުން ނިންމަވަިއދެއްވުމަކީ މި ަޤއުމަށް، އަދި މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

ކޮށްދެވޭނެ ވަރަށް މުހިއްމު ަކމެއްގެ ގޮތުަގއި ދެކޭތީ އަުޅަގނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާިއއެކު ައޅުަގނުޑ 

ަގނޑުމެން މިއަދު އެންމެ ޮބޑަށް ަވކާލަތުކުރަްއވަމުން މި ދަނީ މި ޤައުމަށް ބޭރުގެ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އަޅު 

 1280އިންވެސްޓަރުން ގެނެސް މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު މިހާރަްށ ވުރެ ވަުރގަދަ ހަލުއި ދުެވްއޔެްއގައި ުދއްވާލުުމގެ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން ފަށާފައި މި ވަނީ. މިކަންކަން  ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނު ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު އަޅުގަ

ނިމިގެންދާއިރުަގއި އަދި ބޭރުެގ އިންެވސްޓަރުން މި ރާއްޖެ އަށް އަންނާނީ މި ަޤއުމުަގއި ކޮރަޕްޝަންގެ ފަސާދަ އާިއ 

ނޑުމެންެގ،  މިފަދަ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކަންކަން މަދުވި މިންވަރަކުންކަން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މެންނާ ހަވާލުވެފަިއ މި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު، މަޖިލީހާ ހަވާލުވެފައި އޮތް މަސްއޫލިްއޔަތު ފުރިހަމަ އަށް އަޅުަގނޑު

ނޑުެމން ޖެހިލުންވެގެނެއް ނުވާނެ.   1285އަދާކޮށް، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ބާރު ދިނުމަށް އަޅުގަ

ސަލަ އެއް ނެތް ބައެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކޮރަޕްަޝންގެ އެްއވެސް މައް

ނޑުމެން ޖެހިލުންވާކަށްނުޖެހޭނެ އެ ކަންކަން އެކަންކަން ހިނގާތޯ ބަލާ ފަރާތްތަކަށް  ވަކާލާތުކުާރކަމުަގއި ވާނަމަ، ައޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އިލް ތިމާސްކުރަން، އެދެން، އެ އިޚްިތޔާރާިއ ބާރުދޭކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙު ެއަކނި ބަލައިގަނެގެން މިއަށް 

 1290އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބަދަުލގަިއ، މިހާރުން މިހާރަށް މި ދާއިރާ އަށް، މި މުައއްސަސާ އަށް ބޭނުންވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރާިއ 
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ން ފަިހވާނެ ގޮަތކަށް ޤާނޫނަށް ިއްޞލާޙު ގެނެސްދެްއވުމަކީ އެދޭ ކަމެއް ކަުމގަިއ ދަންނަވަން. ވަސީލަތާިއ މި ކަންކަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ  1295ުރ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ސިޔާމް މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ

ޓުވުާމ ކޮރަޕްޝަން ހުއް، 2111/2ވަބަރަކާތުހޫ. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ` އައްސަލާމް ޢަލައިުކމް ވަރަޙްމަތު

 1300ބެހޭ ޤާނޫނު؛ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭެގ  ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

ިމައދު މި ބޭނުންވަނީ މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަުޅ، ތަނަވަްސ، ފަސޭހަ، މޮޅު ދިރިއުޅުމަކަށް  ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު

އަޅުަގނޑުމެން ރުޖޫޢަވުމަްށ ޓަކައި. ިމކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމުަގއި ވާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެްސ 

ނުޑމެންގެ އަތުން ކޮރަޕް ޝަނާއި ފަސާދަިއގެ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ބޭކާރު ގޮތުަގއި، ނޫނިްއޔާ   1305އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތުންނާއި އަުޅގަ

ނާޖައިޒު ގޮތުަގއި ަނގަމުންދާ އެތަްއ ބަިއވަރު ފަިއސާތަެކއް. ނޫނިްއޔާ ނާޖަިއޒު ގޮތުަގއި ހެދޭ ެއގްރީމެންޓުތަކަކުްނ 

މެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި، މަދު ބައެއްގެ އަތްމަްއޗަްށ އެ ފައިސާ ކެހިގެންދިޔުން. އަޅުަގނޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ބަލާއިރުގައި އަދި ދުނިޭޔގެ އެންމެ ކުރިއަރާަފއި ހުރި ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދަށް 

ްށ ބަލައިލާއިރުަގއި އެންމެ ފުރަތަމައިނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިލާއިުރގައި އަދި ކުރިއަަރމުން އަންނަ އިޤްތިޞާދުތަކަ

 1310އެނގެމުންދަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ކުރިއެރުން ހުއްޓި، އެ ޤައުމެްއގެ ކުރިއަަރއިދަނީ އެންމެ ސަބަބެއް، ބައެއް ސަބަބުތަެކއް 

ނޑުމެންގެ އިޤްތި ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ މެދުވެރިެވގެންކަން. ޭއގެތެރެިއން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ އަުޅގަ ާޞދު، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ގެންދަން ބޭނުންކަމުގަިއ ވާނަމަ، އަުޅގަ ރައްޔިތުން މި ބޭނުންވާ އުފާެވރިކަމުގެ ދުނިޔެ އަށް އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ދައުލަތް ހިންަގަވން ތިއްބެވި އެންމެހައި އިސްވެރީން ކޮރަޕްޝަާނިއ ފަސާދައިގެ ކަންތައްަތކުން 

ދިޔުން. ހަމައެާއއެްއކޮށް މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ދުރުހެލިވެގެން

ނޑުމެން މި ތިބީ هللاގަންދީ ހުވާކޮށް، هللا މާތް  1315ގެ ދީނާ އެްއގޮތަށް އުޅުމަށާިއ ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނ  81ނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި ހުވާކޮށްގެން. އެހެންކަމަށްާވިއރުގައި އަުޅގަ މެންބަރުން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ކޮރަޕްޝަނުން ފުރީވެތިބެ، އަދި ރައްޔިތުންނަށް އިހާނަތްތެރިކޮށް ނުހަދާނެ،  އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ
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ނުޑމެންގެ  ރައްޔިތުންގެ މުދާ ރައްޔިތުންނަށް އެްއވެސް ކަަހލަ ގޯސްގޮތަކަްށ، ނޫންނަމަ ޚިޔާނާތުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ  ބޭނުންނުކުރާނެ ބަޔަކަށް އެަބ ވާންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ަޝްއކެއްނުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮންމެ  ނޑު ޔަޤީންކުރަީނ އަދި ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރނީ އަުޅގަ  1320އެފަދަ ބަޔަކަށް ުނވާނެ ކަަމަކށް. އަުޅގަ

ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ޮކންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ މިފަދަ އަމާނާތްތެރި  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ

ބަޔަކަށްެވވަަޑިއގަތުން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ަޒމާނުއްސުރެ މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް ކަންަތއްތައް ވަމުން މި 

ނޑަށް ފެންނަ ގޮުތގަިއ އައީ ވަރަށް ދެރަ ގޮްތގޮތަށް ބައެއް ފަހަރު ކަންަތއްތަ ެކއް ކުރެިވގެން. އެހެންނަމަވެްސ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާެގ މުހިއްމު ކަންތައްަތއް ބެލިގެްނ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަީލގަިއ ހިފައިގެްނ، ައޅުގަ

 1325ޭޖގެ ަރއްޔިތުން މުއްސަނދިކުުރވަން އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު ދިވެހިރާއް

ނޑުެމންނަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި ކަމުގެ ކުރިމަގު  هللا އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުާރކަމުގައި ވާނަމަ އަުޅގަ

ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްކަވާނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ދައުލަުތެގ ކޮންމެ ވަޒީފާެއްއގައި ތިބޭ 

ުމގައި ިވޔަސް އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވިޔަފާިރުކރުމަށް ދޭ ބިންބިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަދި ދައުލަތުެގ ބައެއް ކަ

ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް އެިކ ކަންކަމުަގއި ދޭންޖެހޭ ފަިއސާގެ އެހީތެރިކަމުަގއި ވިޔަްސ، މިކަންކަމާ ހަވާުލވެ ތިިބ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަށް  1330އަމާނާތްތެރި ބަޔަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ  ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުގަ

އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް މައިަގނޑު ތަބަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު. 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން  ރަްށވެސް ރަނގަޅަށް. ކުިރއަރުންދިަޔއީ ވަފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަުތގަިއ އަުޅގަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ނުބައި ގޮަތކަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ަބއެްއ ބޭފުޅުންނަށް، ބައެއް ވެރިކަްނކުރި މީހުން 

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ބޮލަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުން ބަެއއް؛ އަދި އޮޅުވާލުުމގެ ގޮތުން ަވރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކްއ 

 1335ޅުަގނޑުމެން އެަބ ޤަބޫލުކުރަން އެަބ ޖެހޭ ރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ ބިނާވެފަިއ މި އޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަްށ ކޮށްފައިވޭ. އަ 

ނޑު މި ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ިމ  ރައްކާތެރިކަމާ އެްއކޮށް ލިބިެގންވާ ހިމާޔަތެްއގެ ތެރެއިންަކން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުންނަކީ ވަަރށް ހިމާޔަތްލިބިގެ ންވާ ޓުއަިރސްޓުން ކަމުގައި ވުން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެމުންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަން؛ ާރއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް، އާދެ!  އެނިގގެންދިޔައީ އަުޅގަ

ަޓރީގައި މީހުން ބައިިތއްބުމުެގ ބަދިގެތަކަށާ އަދި ާރއްޖޭަގއި މީހުންއުޅޭ އާދަިއގެ ގެތަކުން ކޮޓަރިެއއް ނަަގިއގެން އެ ކޮ

ނޑުމެންނަށް މި ޖެހުނީ ތުލުސްދޫގައި   1340މަސައްކަތް ފެށިގެންދިޔަ ތަން. އާދެ! މިއަދު ޭއގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

އުޅުނު ޓުއަިރސްޓުންތަކެްއ މިއަދު އެ ތިބީ އެ މީހުންނަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު އެ އޮތީ ޓުއަިރޒަްމ 

ނުޑމެން ހީނުކުރާވަރުގެ ލޮޅުމެއް އަންނަން ފަށާފަ. މިހާރު ބައެއް ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ  އިންޑަސްޓްރީ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް  އަށް ޓުއަރިސްޓުން ނައުމަށް ބައެއް މީހުން ކެމްޕޭނުކުރަމުން އެބަ ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެަކމަކުން އަޅުގަ

ނުޑ މިހެން މި ދެންނެވީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް މާ ބޮޑު ފައިދާެއއް، މާ ބޮުޑ ގެއްލުމެްއ ލި ބިގެންނުދާނެ. އަުޅގަ
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 1345ގެއްލުންދިނުމަށް ޓަކައި ބަަޔކު މީހުން މަސައްކަތްކުރާކަުމގައި ވާނަމަ އެ ކަމެއް ާވނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން ދުރުހެލިވަމާ ހިންގަވާށޭ . ެއއީ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ލީޑަެރްއ ހަރާންކޯރުވުމަށޭ. އެފަދަ ކަންތައްތަކުން އަުޅގަ

ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މީހެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް ައޅުަގނުޑމެން އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހެނީ 

ނޑުމެންގެ ދިވެ ނޑުމެންގެ ލޯތްބާިއ އިޙްތިރާމާއި ކުލުނު ދޭންޖެހެނީ އަޅުގަ ިހ އަޅުަގނޑުމެން ތެދުވެިރވާންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްިތޞާދަށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކރިއެރުވުމަށޭ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ރައްޔިތުންނަށޭ. އަުޅގަ

 1350އުފާވެރިކަމަށޭ. އާދެ! ައޅުަގނޑުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ާވހަކައެއް ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނީ، އާދެ! މިހާރު 

ޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުރި ބޭފުޅަކަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ދިވެހިރާއް

އިލްތިމާސްކުރަްއވަން ހަމަ ޮކރަޕްޝަން ހަމަ މުލުން ފޮހެލައްވާށޭ. އެްއގޮތަކަްށވެސް ޮކރަޕްޝަނާ ވައްކަާމ، މިފަދަ 

ނޑުމެންގެ ިޢއް ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން އަުޅގަ ަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަންތައްތަކުން މީހުންނަށް ޖާަގނުދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

هللا ކޮރަޕްޝަނުން ފްރީެވވަަޑއިގެްނ ހުންނެވި، ހަމަ ވަރަށް ާމތް، ވަރަްށ ރަނގަުޅ ބޭފުޅެްއ ކަމަށް. އެހެްނވެގެްނ 

ނޑުމެން ކޯިލޝަނަށް ވެރިކަން ދެްއވީ.   1355ސުބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާ އެ މަނިކުފާނަށް ވެރިކަން ވެސް ދެއްވީ. އަުޅގަ

ވަނީ ާރއްޖޭަގއި މިހިރަ ހުރިހާ ކޮރަޕްޝަނެއް ެއއްކޮށް މުލުން ލުހެލުން. އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ސާފުތާހިރު، ފުރިހަމަ އިސްލާމީ  އަހުލުވެރިން ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަފުން ބޭރުކޮށްލަން. އަުޅގަ

ނުޑގެ ދުޢާ ައީކ އަޚްލާޤުން އަޚްލާޤު ލިބިގެްނާވ ރިވެތި ސުލޫެކްއގައި ތިބި ަބޔަކު ދި ވެހިާރއްޖޭަގއި ދިރިއުުޅން. އަުޅގަ

ސުބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ހެޔޮ ތައުފީާޤއި هللا މާތް

 1360ކަން ދެއްަވއި ބަރަކާތްލެއްވުން. ައޅުަގނޑުެމންގެ އެންމެހައި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރި 

 ވަބަރަކާތުޙޫ. هللا ސުވަުރގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތްލެއްވުން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެްނބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

 1365 

 އަށް( 12321އިްނ  11328)މުޅި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވުން: 

 ]އަށް  12311އިްނ  12:21ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 އަށް( 12316އިްނ  12311)މުޅި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވުން: 

 

 1370 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުގެ ރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލިއި ރު އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން އާދެ! މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް މިހާރު މި ރުޖޫޢަވަނީ. ޖަލްސާ މެދުކަ

ެގ ދަށުން. ެއއީ ސަުރކާުރގެ ފަރާތުން، މާފަންނު މެދު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 0.1ގެންދިޔަީއ އެޖެންާޑ ައއިޓަމު 

 1375ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓުވމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ، 2/2111އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. އާެދ! އަޅުަގނޑު ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަން އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ލިސްޓަށް މި ރުޖޫޢަވަނީ. އާދެ! އިޞް

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް.  މިހާރު އަޅުގަ

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 1380ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ  2/2111ކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ` ޝު 

ފަރާތުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަ ވޭ. އެ އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް 

ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެްނ  100އި ލިޔުްއވާފައި ވަނީ، ޝުކުރުދަންނަވަން. މި އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބުކަމުގަ 

ވަނަ މާއްދާއާ ހިސާބަްށ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ބުނާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތުަތކާ ބެހޭ  218

އްާޔގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެ ބިުލގައި ހުރި ބައެއް މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުން މި ދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި

 1385ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުުޟވާީތވެ ެއ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުުރމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުްއވުމެއް ކަމަްށ 

އެ ކަމަނާ ސަބަުބގެ ގޮތުަގއި ލިޔުްއވާފައި އެބަ ޭވ. ކޮންމެހެންވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ސާީސއާ ތަޢާރުޟުވާ ެއްއވެސް ާޤނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ަބއެއް ވިޔަސް އެއީ ނަފީާވ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ

ނޑު ާތއީދުކުރަން. ދެްނ  އެްއޗެއް. އަުޅަގނޑުމެން ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މި ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ިގނަ ފަހަރަށް ކޮރަޕްޝަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަ ުޅގަ

 1390ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުުމގެ ވާަހކަދައްާކއިރު، ގިނަ ފަހަރަށް އަބަދުވެސް އިނގިލިދިްއކުރަނީ. އެކަން ކުރާ މީހުން އެހެން 

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ފެންނަމުން މި ދިޔައީ. ހިތާ މަޔާ މީހުންނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކުެރވިފައި ހުރި ތަން އަޅުގަ

ނޑު އެކަން ފާހަގަކުރަން. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވެރިކަންކުެރްއވި ނުވަތަ ަވޒީރުކަން ކުެރއްިވ ނުވަަތ  އެްއކޮށް އަުޅގަ

އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަުކަގއި އިްސކޮށް ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުންނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކުރާ މީހާ، އެ 

ލިދިއްކުާރ މީހާ ގިނަފަހަރު ހުންނަ މަންޒަރު، ނޫނީ ހުރި  މަންޒަުރ އިނިގގިލިދިއްކުެރވޭ މީހާ އަށް ވުރެ ހާލުަގއި އިނގި

 1395އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަން ތިީރސް އަހަރުދުވަހު ރައީސް 

ތުން އިނގިލިދިްއކުެރވުނު އަލްއުސްާތޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ކުރެްއވިއިުރަގއި ެއ މަނިކުފާނާ ދިމާލަށް އެކި ޮގތްގޮ

ނޑުމެން ބަލައިލިއިުރގައި ތިން އަހަރުެގ ސަރުކާރަކާއި ދެ އަހަރުެގ  މީހުން، ނޫނީ ދިއްކުރި މީހުންގެ ހާލަތު އަޅުގަ

ސަރުކާރަކާ އަދި މިހާރު މި ިހނގާ މުއްދަެތއް ވެސް އެބަ ިހނގަމުންދޭ. މި ދެންނެވި ތިްނ އަހަރުދުވަުހގެ ވެރިކަމުަގއި 
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ވިދާޅުވަމުންގެންިދޔައީ ތިމަންނަމެންނަކީ ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ވެރިކަންކުރާެނ ބަޔަކީމުއޭ. ކިަޔއި ކުރީަގއި  އެ ބޭފުޅުން

 1400ތިރީސް އަހަރުދުވަުހގަިއ ވެިރަކމުގެ ތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަން އެަބ ހުއްޓޭ، އޭތިމީްއޗޭ ކިަޔއިގެްނ ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގެންނެިވ 

އަހަރުދުވަުހެގ؛ އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ  21ޑުމެން ބަލައިލާއިރުަގއި، ކުރީގައި ބޭފުޅުންގެ ހާލަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނ

ވަްއކަންކުރި ވާހަަކއެއް ނޫނީ ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކުރި ވާހަކަެއއް ދައްކާކަެށއް ނޫން. ހެކިތައް ފެންނަން އެބަ ހުރި. 

ރު ދައުލަތް ދަރާފައި އޮތް  ނިސްބަތަށް އަހަ 21އަހަރުުދވަހުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު،  21ދިވެހިރައްޔިތުން ވިސްނަްނވީ. 

ވަނަ އަހަރުެގ  2112އަހަރުދުވަސް. ެއންމެ ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެވެސް  21ބިލިއަން ރުފިޔާ.  2ބަލާއިރު އެންމެ 

 1405ގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 2112ކުރީގަ އޮތީ ސަރޕްލަސް ބަޖެޓެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޮންަނނީ ސަރޕްލަސް. އެހެންނަމަވެސް 

ވަނަ ުދވަހު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ދިމާވި ސުނާމީގެ ާކރިސާއާ ހެދި ެއ ތަން  ޫފބެއްދުމަށް ޓަކަިއ ދައުލަތުން  26

ވަނަ ދުވަުހ ރައީސް މައުމޫން ވެރިކަމާ  11ެގ ނޮވެމްަބރު މަހުގެ 2118އެތަކެްއ ހޭދައެްއ ކުރުމުެގ ސަބަބުން 

މިލިއަން ދިވެިހ ރުފިޔާ.  2111ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ.  2ދުރުވެަވޑަިއގެންނެިވއިރު ދަުއލަތުގެ ދަރަންޏަކީ އަކީ 

އެހެންވީމާ، އެ ވިދާުޅވާ ދެ ފުށް ފެންނަ، ޯއގާެތރި، ޓްރާންސްޕޭރެންޓު ަސރުކާރު ތިން އަހަރުުދވަހު 

 1410ލަވަމާ ބިލިއަން ރުފިޔާ. އޭގެތެެރއިން ބައް 22ވެރިކަންކުަރްއވާފައި ފައިބާަވަޑއިގެންެނވިއިރު މި ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާކީ 

 12މިލިއަން ނުވަތަ  12ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ރިކަރަްނޓު ޚަރަދޭ. ކޮބާ އަނެއް ބައި؟  11ހިންގަވާ، ގާތްަގނަޑކަށް 

މިލިއަން. މިތާނގައި ކޮންެމެވސް އެހެން ބޭފުޅަކު ެއ ވާހަަކފުޅުދެއްެކވި ވެްސ މެ. ަގއިމުވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ 

ޅަކު ވާހަކަފުޅުަގއި ވިާދޅުވި، ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްރެރި މެންބަރު ނާޝިދުގެ ވެސް ކޮންމެވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ ބޭފު

ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވި، ތިަމންމަނިކުފާނު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަްތކުރެްއވިއިުރަގިއ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ރޭަގއި 

 1415ކަ. ޭއގެ ަރއްދެްއގެ ގޮުތން ނޫނީ އެއާ ިވއްދައި އަިދ ވަަޑއިގެން ވިދާުޅވިއޭ ަބއެއް ތަންތަނުން އެއްބާރުލުންނުދޭ ވާހަ

ނުޑ ވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގިއ  2110އެހެން ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުުޅގަިއ ވިދާޅުިވ، ެއއީ  ވަަނ އަހަރުގެ ވާަހކައޭ. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަށް ވެްސ މަސައްކަތްކުރި މީހެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑަށް އެނގިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ވެސް 

ވަަނ  2111ދަންނަވައިލެވިދާނެ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް މަސައްކަތްޕުޅުގައި މިސާލަކަށް ސާކު ސަމިޓް. ސާކު ސަމިޓް 

ނޑު ހަނދާންވަީނ.  މިލިއަްނ  221ވަނަ އަހަރު ބާއްވަްނ ސާކު ސަމިޓުން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ  2111އަހަރޭ އަުޅގަ

 1420އެތައް މިިލއަން  011ޓަށް ޚަރަދުކުރެްއވި ކަަމށް ފަހުން ބިލުތަކާ އޭތިމީތި ައއިސް ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް ާސުކ ސަމި

ރުފިޔާ. ެއއީ ފުރަތަމަ ކޮރަްޕޝަން. އެީއ މަނާ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާިލއްޔަތު ޤާޫނނު ހުއްދަކުރާ ކަެމއް ނޫން 

އެހެން ތާކަށް ވެސް އެ ފައިސާ ައޅާކަށް  މަޖިލީހުން ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށްފަހު އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ވިޔަސް އަދި

އަނެއްާކވެސް މި މަޖިލީހުން އެންޑޯޒްމަންެޓއް ނުލިބެނީސް. އެހެންވީމާ، އެއީ ެވސް ފަސާދައެއް. އެއީ ެވސް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެހެން މީހުންނާ  ކޮރަޕްޝަން. އެއީ ެވސް ކުެރވިގެންުނވާނެ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހާލަތަށް، އަމިއްލަ ހާލަތަށް ބަލައިލަމާ ފުރަތަމަ ދިމާއަ  1425ށް އިނގިލި އަޅުަގނޑުެމން ދިއްކުރާއިރުަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެން ދިެވހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވެސް  ހިނގާށޭ. އެހެން މީހުންނާ ދިމާއަށް އެްއޗެހި ބުނަން ވަރަށް ފަސޭހަ. އަޅުގަ

ކީ އެއީ. އަބަދުެވްސ ކޮންމެވެސް އެހެން މީހެއްގެ ބޮލުގައި، ބަކްޕާސިން މި ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާއިރު މިއަދުގެ ހާލަތަ

އޮންނަނީ. އެހެން މީހެއްގެ ބޮލުގައި ކޮންމެވެސް ކުެށއް މި އަޅުވަނީ. އެހެން މީހެއްގެ ބޮލުގައި ކޮންމެވެސް ެއވެިނ 

ނުޑ  އެްއޗެްއ، މިވެނި އެއްެޗއް އަުޅވަމުންގެންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ޒިންމާ ކޮންއިރަުކންބާވައޭ ނަގާނީ އަުޅގަ

ނޑާ ހިާސބުން ފަށަމާހިނގާށޭ. ދެން ޖެހިގެން އިްނ މީހާއާ ދިމާލަށް ަދމާހިނގާށޭ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި   1430ހިތަށްއަރަނީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވަނީ އަބަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެން ަކން ނުކުރާ، މާ ސާފު، ރީތި ބަޔަކަށް ވެގެން އެހެން 

ނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކުރަނީ. ދީނުަގއި ެވސް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން. ދެން ޮއތީ މިސާލަކަށް ވެރިކަމުަގިއ މީހުން

ތިއްބަަވއިގެްނ ނާޖާއިުޒ ގޮްތގޮތުަގއި ނޫނީ ބާުރގަިއ ތިްއބަވަިއގެން ނާޖާިއޒު ގޮތްގޮުތގަިއ ކަން ކުރުމުގެ ވާހަަކ. 

ސަރުާކރުތަކުަގއި ވަރަށް ސާުފކޮްށ ހަމަ މީހުންގެ ލޯމައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ، ހަމަ ފާއިތުވި 

ނަޑއި އުަކއިލާފަިއ   1435ކުރިމަތީގައި ފެިނގެންދިޔަ ަކންތައްތައް. މިސާލަކަށް ސަުރކާރުގެ ވަޒީާފގައި ިތއްބެވި ޭބފުޅުން ކަ

ނިމިގެން އަިއ ަވނަ އަހަރު  2110ވަނަ ފެށިގެން  2118އެހެން މީހުންނަށް ވަޒީފާދިން. އެއީ ހަމަ ފެށުމެއް. 

ވަަނ  2110ސަރުކާރު. އަނެްއކާ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފާޅުގައި ވިދާޅުވި. ވިދާޅުވީ ވެސް ރ. އަތޮޅު އަލިފުށީގަިއ، 

އަހަރު ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި، ތިމަންނަގެ ޕާޓީގެ މީހަކަށް ނޫނީ ތިމަންނަ ކަމެއް ނުކޮށްދޭނަމޭ. ތިމަންނަގެ ޕާޓީ 

ޔާ ތިމަންނަގެ ހުރި ނުލަފާކަން ދައްކާނަމޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާުޅގައި ވިދާުޅވަމުން މީހާ ނޫން މީހަކު އައިއްިސއް 

ނޑަށް   1440ގެންދިޔަ ވާހަކަުފޅެއް. އެހެން ވިދާޅެއް ުނވެވޭނޭ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެން ވިދާުޅވުުމގެ ސަބަބުންނޭ އަުޅގަ

އެ ދިޔައީ. ެއގޮތަށް ކަން ކުރަްއވަން ހައްދަަވއިގެންނޭ.  އަހަރަށް ކުރުެވެގން 2އަހަރުގެ ެވރިކަމެއް،  1ޤަބޫލުކުރެވެނީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭުރގައި ގޯްސވި އެްއޗެއް މިއަދު ވެްސ އަނެއްކާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގޯސްވާްނވާނެ. އެހެންވީމާ، 

ްނ، ޒިންމާަތްއ އަޅުަގނުޑގެ ިމއަދުގެ އިލްތިމާސަކީ ވެސް، ނަސޭހަތަީކ ެވސް މިއަދުގެ ބާރުަތކުަގއި ިތއްބެވި ބޭފުޅު

އުފުއްލަާވ ބޭފުޅުން، އެީއ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގަިއ ިވަޔސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ިވޔަސް، 

ނިޑޔާރު ކަމަށް ވީަނމަވެސް ދެންވެްސ ހުރި ުމއައްަސސާތަުކގެ، މިިނވަން   1445ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އެންމެ ިއސް ފަ

ސް މި ތަންތާނަގއި ިތއްބެވި އިސް ބޭބޭފުޅުން، އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ޒިންމާެއއް އޮްތ މުއައްސަސާަތއް ކަުމގައި ވިަޔސް ވެ

ކަމަށް ބައްލަވަްއޗޭ ބާރާ އެުކ. ބާރެއް އަންނަނީ ޒިންމާއަާކ އެއްކޮށް. ބާރު ބޭނުންކުރަްނވާނީ ޒިންމާއާ ެއްއގޮތަށް. 

ން ހަނދާންނައްތާލައިފި ނަމަ، ހަމަ ޒިންމާއަދާކުރުމާ ެއކު. ހުްސއެކަނި ބާރު ބޭނުންކޮށްލާފަިއ ޒިންމާގެ މަތި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާއިތުވިާތނގައި ފެނުނު ކަންތައްތަްއ ތަކުރާރުވުމަކީ، ޢިޔާދަވުަމކީ މާ ދުރު ކަމެއް ނޫން. 

 1450އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިަނ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮްށގެްނ ވެރިކަމަށް އައީ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް 

ނޑުމެްނ ސާބިތުވެ މި ތިބީ ވެސް.  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި. ާމތް ނިޔަތުަގއި. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެ ކަމުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބޭފުޅުންނާ އަދި އެެހނިހެން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުތަކަށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަާވ 
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މެންބަރުންނަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގިއ  81މިތާ މި ތިއްބެވި  ބޭބޭފުޅުން ވެސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން

ޚިދުމަތްކުރަން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި ަވކާލާތުކުރަްނ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި ޤާނޫނުހަދަން މި ތަނަށް 

ނޑުމެންގެ   1455ިޒންމާއަދާކުރެވޭތޯ ފުރަތަމަ. އައިސް ތިބި ަބއެއް. އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ަބލަންވާނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ނަފާއެްއ، މަންފާވެދާނެ ކަމެއްަގއި ލޯ މަރައިލާފައި، އަެނއްބައި ކަންަތއްތަުކގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފައިދާއެއް ނެތް ކަެމއްަގއި ާމ ބޮޑަށް ލޯހުޅުވަިއ، އަނގަ ހުޅުވަިއ، ދޫ ނެރެ، ބާރަށް ާވހަކަދެއްކުން ޮއެވގެންނުވާނެ. 

ހަމަވާންޖެހޭނެ. ކޮންމެ ކަމެއްަގއި، ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް ވެސް ހަމަހަމަ އުސޫުލން ކަންތައް ހިނގަންވާނީ. ހަމަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑުގެ ޕާީޓގެ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދަްއކަން 

ނުޑ ތާއީުދކުރަމޭ. ދެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންފުޅުވާނެތީވެ ކުުރކޮށްލަމުން ދަންނަވާނީ، މި ިއޞްލާޙަށް އަ  1460ުޅގަ

ރިޔާޟްގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާުޅިވ، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް هللا ބޭނުން. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ކޮމިޝަނަށް ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާކޮށްފަިއ، ޒިންމާ އެބައެްއގެ އިސްތަށިުފޅުގައި އަުޅވާފަިއވާ އެންޓި ޮކރަޕްޝަން

ބޭނުންވާ ބާރުތައް އެ ބޭފުޅުްނނަށް، ެއ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބާުރތައް ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭޭނ 

ފޯރުކޮށްދެން. ތެދު ވާހަކަފުޅެްއ. އަޅުަގނޑު އެއަށް ާތއީދުުކރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްނމެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މި 

 1465ވުމަށް ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ބާރުތައް ދޭންވާނެ. އެީއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަންކަން ހުއްޓު 

ކަމެއް. ކުރަންޖެހޭނެ ކަެމއް. ދެން ހަމައެއާެއކު ވިއްދާަފއި ައޅުަގނޑު ދަންަނވަން. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކަންަތއްތައް 

ނޑުމެން ޤާނޫނު ނެތިގެން ކަމަށް ބުނާބުނުން އެއީ މުޅިން ގޯސްކޮށް މި ދަނީކީ ޤާނޫނެްއ ނެތިގެނެއް ނޫން. ައޅުގަ 

ނޑުމެން ޒިންމާއަދާނުކުެރވިގެން ގިނަ ފަހަރަށް ކަންތައްތައް ގޯހުން ގޯހަށް ގޮއްސަ  ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް ނޫން. ައޅުގަ

ދުކޮށްދެއްަވިއ މެންބަރުން ވެސް މިއަށް ތާއީ 81ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ އުއްމީދަކީ މިތާނަގއި މި ތިއްބެވި 

 1470ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ޤާޫނނުތައް ފާސްކޮށް ނިންމައިދެްއވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިންވެްސ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް އޮތުމާއެްއޮކށް، ައޅުގަ 

 1475ދަންނަވާލި ފަދައިން ވޯޓަށް، މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީގެ ވޯޓަށް ޓަަކއި، ޯވޓަށް ދާނެ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ކުރިން 

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަން ިމ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވިދާނެ ކަމަށް ވެްސ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އަށް. މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީޢިއްޒަްތތެރި ތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ހިހިނގަމުންދާ ބިލުގެ ބަހުސްގަިއ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ
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 1480الحمد هلل الّصالة والّسالم على رسول هللا وعلى اله واصحابه واتباعه ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. `. 

ކޮރަޕްޝަްނ ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2111/2ތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދައްކަމުްނ މި ދާ ޢިއްޒަ

ޤާނޫނު؛ މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ަރޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި 

ްނ. އެހެނަސް ައޅުަގނުޑގެ ަކންބޮޑުވުންތަެކއް ައޅުަގނޑު އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅަގނޑު ތަޢުރީފުކުރާކަށް ނެތި

ފާޅުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ސަބަަބކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަދަްއާކއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

 1485މުޅި މި ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ފެންނަނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ހުދު ފޮތިކޮޅަކަށް ވާން ަމސައްކަތްކުރާ ތަން. ޭއގެ ބަދަލުގައި

އަށް ދަރަޖަ ދުނިޔޭގެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންވަރަަކށް ވެއްޓިފައި އޮތީ ސަބަެބއް  122ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންތައްަތއް؛ ާއދެ! 

ވަަނ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުމުއްވުްލއަމީރު އިބްރާހީމް  1078ނެތިއެއް ނޫން. 

ޖޭގެ ވެރިކަން ދޫކުރެއްވިއިުރ، އޭރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރުތައް ެވސް އޮންނަނީކީ ރައްޔިތުންެގ ނާޞިރު މި ރާއް

މަޖިލީހުގެ އަތްމައްޗަކު ނޫްނ އެންމެ ބޮޑަކަށް. އެހެނަްސ އޭރަކު ހުންނަވާ ރައީްސެގ އަތްޕުޅުަގއި ވަރަށް ޮބޑެތި 

ނޑުމެން ދެކުނީ ވަރަށް ބާރުތަކެއް ޮއވޭ. އޭރު މި ާރއްޖޭގެ ސަުރކާރުގެ ތެޭރަގއި ކޮރަޕްޝަ  1490ންގެ ޢަމަލުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެވސް އޭުރގަިއ ސަރުކާުރގަިއ އުޅުނީމަ މިހެން މި ދަންނަވަނީ. ވަރަށް ުކޑަކޮށް. އާދެ!  ކުޑަކޮށް. އަުޅގަ

 ސަރުކާރު ތެރޭގައި ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަތައް ވެސް އޭރު ކުޑަ. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުގައި ެވސް މި ރާއްޖޭގެ ޚިޔާނާތުގެ 

ނޑުމެން އެކަކު އަނެކަކަށް ދިމާކުރުމުގެ ބަަދލުގަިއ، އެަކކު އަެނކަކަްށ  މައްސަލަ ކުޑަ އޭރު. އެހެަނސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އިނގިލިދިްއކުރުމުެގ ބަދަލުގަިއ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި ހިސާބަށް ައޅުަގނުޑމެން އަިއއިރު އަުޅގަ

 1495އަދު ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު މި ވަނީ ޚިޔާނާތުގެ ހާއްޔަކަށް ވެފައޭ. މީ ކިތަންމެ މުއްސަނދިކަމުގައި ވިޔަސް މި

އެންމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ހަމައެކަނި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވިސްނައިލާއިރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން 

ނުޑމެން ކޮންމެ މީހަކު ގަންދީ هللا ވެސް ވިސްނާލަންޖެހެނީ މާތް އެކަކު އަނެކަކަށް އިނގިލިދިްއކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރި ހުވާ؛ އާދެ! އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ަރއްޔިުތންގެ ޙައްޤުތައް ދެމެހެއްޓުަމށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްާލޞްތެރިވުމަށާއި ރަްއޔިތުންގެ 

 1500ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތން އަހުރެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާިއ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ؛ މި ހުާވގަިއ ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު

ނޑުމެން  ނޑުމެން ދެމިތިބިންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ކޮްނމެ މީހަކުވެސް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު އަުޅގަ ރައީސް، އަުޅގަ

އީ މިއަދު މި ވާހަކަދައްކާއިރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އޭރުން ހެއްދެވި ފަރާތް ހަނދާންކޮށްފައި ސުވާލުކޮށްލުން އެ 

ނޑުމެންނަށް މި ދެކެވެނީ. ކޮންކަމެއްޯތ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހްސާްސކުރެވޭނެ ކިހާވަެރއްެގ ވާހަަކއެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުއަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި އުޅެނީ.  ގެ އެންިޓ ދަްއާކއިރު ދިވެހިރާއްޖޭމެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކައަުޅގަ

 1505ޖެހެނީ އޮންނަންގޮތުަގއި  ގެއެްއވެްސ ބާރެއް ނެތް މުައއްސަާސއެއް  ،ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؛ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހޭ އެ ކޮމިޝަނަށް ޖެ ނުކުރެވޭީތވެ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަސްއޫލިްއޔަތު އަދާމިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުގެ މަ
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 ،ވެފަިއ ނެތްކަްނކަމުގައި ިޚޔާނާތްތެރި، ޤައުމުަގއި ތިބި އިޚްލާޞްތެރި މި ،ބާރުދޭން. އެ ކޮމިޝަނަށް ިއޚްލާޞްތެރި

 ،ކުރުުމެގ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ ފުޅުންތަކެއް ލައިގެން ތަޙްޤީޤުކުރުުމގެ ބާރާ އަދި ތަޙއޤީޤުނަޒާހާތްތެރި ބޭ

ކޮށްދޭންޖެހޭ. އެއީ ޙުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު ިއޞްލާވުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ފޮނު 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަަމކީ. މާ ،ތެދުވެރިކަމެއް ހުިރ ނަމަ އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކިަބއިގަ   1510 އި ގިނަ ވާަހކަ މީގަ  ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެއްކުމުގެ ބަދަުލގައި މި ކަން  ނޑުމެން  ނުދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އޭެގ މާނަތައްތައް އަުޅގަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑެއް ޖެހިފައޭ މި ގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެ މެންބަރެއް ނޑުމެން ހަމަ  ވެސް ބޮޑު ާވގަ އޮތީ. އެ ާވަގނޑަށް ަދމާލީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް މި ތަކެއް އެނބުރޭހެން ެއނބުރޭތީވެއޭރޮބަޓް  ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަން ކަންތައް ނުހުއްުޓިވގެން މި އަުޅގަ

އޮތީ ިދވެހި  ަގނޑުމެންނަށް އެ ބާުރ ދެއްވާފައި މިއަާސސީން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުޤާނޫނު އުޅެނީ. ެއއީ މި

ނޑުމެން އެަކކު އަނެކަކަށް  ،އެ ބާުރ އޮވެ  އިރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އަތްމަތީގަ   1515އަދި ވޭުތވެދިޔަ  ،އަުޅގަ

ވެްސ ދަްއކާއިުރ އޭރު ބޭފުޅުންނަށް ެއްއޗެހިތައް ގޮަވއި، އެ ބޭފުޅުްނެގ ވާހަކަ ތަނުގައި މިާރއްޖޭގެ ަރއީސްަކން ކުރެްއވި

 .ޖެހުނީ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ކަންަތއްތަުކގެ ސަބަބުން މިހެން ވާން މި މި ،ންނާމަޖިލީސްތަކުގެ މެންބަރުހަމަ މި 

َ  إِنَّ   .ޔަތްަވނަ އާ 11ދު ސޫރަތުގެ ރައު އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ  َما يَُغي ُِروا َحتَّىٰ  بِقَْوم   َما يُغَي ِرُ  اَل  اّللَّ

 . ޝުކުރިއްޔާ. އިލާނީއަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމަ ހިސާބުން އެހެންވީމާ، މި . بِأَْنفُِسِهمْ 

 1520 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 

 އަށް( 12321އިން  12322)މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ކުރިައށް ގެންދެވުން: 

 1525 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަސައަކަްތކުރަމުން ގެންދިޔަީއ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  ޖަލްސާ ނޑާލިއިރު ައޅުގަ ގެ ދަށުން. ެއީއ 0.1މެދުކަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީުދ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޤާނޫނު 

ނޑު މިހާރު  ކޮރަޕްޝަްނ ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުުމގެ  2111/2ނަންބަރު  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ބިލު. އަުޅގަ

 1530 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަ
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ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓުވމާއި މަނާކުރުގެ ޤާނޫނު. މި  2111/2ަރީއސް. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތރި

ނުޑ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީވެ، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް އަޅުގަ

 1535ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަށް ބަލާއިރު ވެސް މި ބިލަީކ އެީކގައި ުޝކުރުދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކީަގއި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ 

ނޑުމެން ައއު ޤާނޫނުއަާސސީ ބަލައިގަތުމަށްފަހުގައި އެ  ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލެްއކަން. ސަބަބަކީ ައުޅގަ

ސް ހިތާމަ އަީކ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟުވާ ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތައް ައޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންފެށުނުތާ ގާތްަގނަޑކަށް  އަހަުރ  6ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އަުޅގަ

ފާއިތުެވގެންދާއިރު ެވސް ފާއިުތވި ސަރުކާރުތަކުން މި ޒިންާމ އަދާކުރަްއވާފައިުނވާކަން. އެހެންވީމާ، މި މަސްއޫލިްއޔަތު 

ނޑުމެން ނިހާޔަތަށް އަދާކުރުމަށް ޓަކައި މި ސަރު  1540ކާރުން ކުރައްވާ މުހިއްމު މަސައްކަތަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ

ޝުކުރުއަދާކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! މި ޤާނޫނުތައް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްަވއި ޤާނޫނުތަކަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަީކ 

ތައްަތކެްއގެ ގޮުތގައި ދެިކގެންނުވާނެ. ކުދިކުދި ބަދަލުތަކެއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ެއކަން އެއީ ުކޑަ ކަން

އަޅުަގނޑުމެން ދެކެންޖެހޭނީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް އަސާސީ، މުހިްއމު 

 ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުންހުރި މުހިްއމު ބަދަލުތަކެއްކަން. އެގޮތުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމާއި މަާނކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް މި ގެެނވޭ

 1545އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޙަީޤޤަތުގައި މިއަދު މި މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުެގ 

ޒިންމާއުފުއްަލވާ މުއައްސަާސަކމުގަިއވާ އޭ.ސީ.ސީ އަށް ވަަރށް މުހިއްމު އިމްތިޔާޒުތަކެއް، ވަރަށް މުހިއްމު ބާރުތަކެއް 

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނެއްަގއި މީގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާނެ. އެހެ ންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެްނނަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިޞްާލޙުތަކެއް އަދި އަޅުަގނޑުމެން  ލިޔެވިފަިއ އޮންނަ ިލޔުމެްއގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުން  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުވެގެންުނދާނެކަން. ޤާނޫނުތައް އަޅުގަ

 1550ފާސްކުރެވިދާނެ. ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުތައް ވެސް ގެެނވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ޤާނޫނުތަްއ ފުރިހަމަ އަށް ތަންފީޛުކޮށް، 

ނޑުމެން  އެ ޤާނޫނުތައް ބަލަިއގަންނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބަލަިއގަެނގެން މެނުވީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ކޮރަޕްޝަން ފަދަ ކަންތައްތައް ފިލުަވއިެލވިގެންުނދާނެ. މީގެ ހެއްކެްއގެ ގޮތުން 

ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް މި އަންނަމުންދާ  ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އައުމަށްފަހުަގއި އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވެިރކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ައންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މިނިވަން  ނުވަތަ އަުޅގަ

ނުޑމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު މުއައްސަސާތަުކެގ   1555މުއައްސަސާަތއް އުފެިދގެން ެއބަ ދޭ. އޭގެތެޭރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އުފައްދަމުންދާ  ގޮތުަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ުއސޫލުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ކައުންސިލުތަާކއި ނުވަތަ ިސޓީ ކައުންސިލުަތއް. ހިތާމަ އަކީ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހެނީ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މިސާލަކަްށ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ ކަންަތއްތައް؛ މާލެ ިސޓީ ކައުްނސިލުން މިހާތަނަށް ހިންގާފަިއވާ ުނވަތަ ެއ 

ަބއެއް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެ ަކއުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންަކމުގެ މައްޗަށް ކުެރވިގެންދިަޔ  ކައުންސިލުންގެ
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 1560ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކާ ުގޅޭ ގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ފެިނގެންދިޔައީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި 

ންސިލުން ބޭއްިވ ނައިޓް މާކެޓުގެ މައްސަލަިއަގއި އޭ.ސީ.ސީން އެްނގެިވ، މަންޒަރުތަކެއް. ދާދި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައު

ނުޑމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ކިރިޔާ ެވސް މިނިވަންކަމެްއ  އެ މަސައްކަތް ހުްއޓާލުމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މެއް އަންގައިފި ނަމަ، ެއ ލިބިފައިވާ މުއައްަސސާެއއްގެ މައްޗަށް އޭ.ސީ.ސީން އަމުރެްއ ކޮށްފި ނަމަ، ނުވަތަ އެންގު

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ  އެންގުމަކަށް ގޮންޖުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ސަގާފަތެއްގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާްއޖެ އިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ނައްތާލެވިދާނެ ކަމަށް. ނުވަތަ މި ވަބާ އިން މިންޖުވެވިދާނެ   1565އޮެވގެން އަުޅގަ

ށް. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެޖޭ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮރަޕްޝަނަކީ މިއީ ދުނިޭޔގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުގަިއ ެވްސ ކަމަކަ

ނައްތާލެވިފައިުނވާ އެްއޗެްއކަން. ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވަބާ އިން މިންޖުވުމަކީ މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވެސް 

ނޑުމެން ފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް އަދި މި ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވެފަިއވާ ގޮންޖެހުންތަެކއްކަން. އެ ހެންކަމަށްވާނަމަ ައޅުގަ

ނޑުމެން ެއއް މުައއްސަސާ އާއި އަނެއް މުައއްސަާސާއ  ބޮޑުވާނެކަމީ ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަ

 1570ނަށް މި މައްސަލަތެްއ ޙައްެލްއ ލާމެހިގެން، ުގޅިގެން ކުރެޭވ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާައކުން މެނުވީ، އަުޅގަނުމެން

ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ އިލްތިމާސްކުރަްނ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އުފެދިފަިއވާ މިިނވަްނ 

މުއައްސަސާަތކަށް ވެްސ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކައުންސިލުތަކާ ައދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކަްށ 

ބަ ޖެހޭ. އޭ.ސީ.ސީން ެވސް އަމުރެއް ނެރުނީމަ، ނުވަތަ އެއަށް ޮގންޖަހާފައި ކަންކަން ކުރަން އެއްބާރުލުންދޭން އެ

ދިމާކުރުމަކީ ެއއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ހަމަެއއާެއކީަގއި އަުޅަގނޑު ގޮވާލަްނ، އަޅުަގނޑުެމންގެ މި ދައުލަުތގެ ތެޭރގަިއ 

 1575ސްއޫލިްއޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ވެްސ ެއ ހިމެނިފައިވާ މިފަދަ މުއަްއސަސާތައް ޒިންމާދާރުކުރުމުެގ މަ

ނުޑމެން މި ކޮރަޕްޝަނުގެ ަމއްަސލައެއް ަޙއްލުކުރުމަށް ަޓކަިއ  ފަރާތްތަކުގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ ުއފުލުން. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ސާލަކަށް މާލޭ ނުވަތަ ކުރެވޭ ތުހުމަތެްއގެ ސަބަބުން އަންގާ އެްނގުމަކަްށ މުއައްސަާސއަކުން ތަބާނުެވއްޖެ ނަމަ، މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެލް.ޖީ.އޭ އިން ވެސް އެކަީށގެންާވ  ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ގޮންެޖހިގޮންޖެހުމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނެ. ޒިންމާދާރުކުރުވަން އުފައްާދފައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުން އެ މުއައްަސސާތަުކގެ ޒިންާމ 

 1580ދާކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންކަމުގަިއ ައޅުަގނޑުމެންެގ މި އޮނިަގނުޑގެ ތެޭރގަިއ ހުިރ ފުރިހަމަ އަށް އަ

މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ގެެނވިގެން މެނުީވ، އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރިކަމުަގއި 

ނޑުމެންގެ މި ކޮރަޕްޝަންގެ ަމއްސަލަ އަ ނޑު ޤަބޫލެްއ ވީނަމަވެސް އަުޅގަ ށް ޙައްެލއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވަަރށް އުފާކުރަން މި މަޖިލީހުގެ  ނުކުރަން. ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ގިނަ ކޮރަްޕޝަންެގ  ތެރޭގައި ދެެކިވގެންދިޔަ ވާހަަކތަކުގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި ވަރަށް

 1585މައްސަލަތައް. ޭއގެތެރޭަގއި ެއއްވެްސ މެންބަރަކަށް ވިދާޅެްއ ނުެވވުނު މި ސަރުކާރުްނ ހިންގާފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންެގ 

ޢަމަލެއް. ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ؛ ވަރަށް ރަނަގުޅ ވާހަކަފުޅެއް. ކުރީަގއި މި 
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ވަހު ވެިރކަންކުރި ސަރުކާރަކުން އެ ަސރުކާރު ނިމިގެންދިއުމަށްފަހު ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ހިންގާފައި އަހަރުދު  2ރާއްޖޭަގއި 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ވަރަށް ޮބޑެތި ކަންތައްަތއް މި ދަނީ ފެންމަތިވަމުން. އޭގެތެޭރގައި ައޅުގަ

އަހަރު ވަންދެން ޤައުމެއް  2އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ،  2ކަންކަން. ޚާއްޞަކޮށް އޮިޑޓް ރިޕޯޓުތަކުން ފާހަގަވެފައި ހުރި 

ނޑުމެންނަށް މި  2ހިންގަން ލިބުނީމަ،   1590އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެއއަށްފަހު ވެރިކަން ެވއްިޓގެންދިއުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާެގ  1ަގނަޑކަށް ފެނިގެންދިޔައީ ހިންގާަފއި ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ެފންމަތިވާން ފެށީމަ، ގާތް

ގެއްލުން ދައުލަތަށް ދީފައި ެއ ބޭބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންނެވީ. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ވާހަަކ 

ނޑުމެންނަށް އިންސާފު ހޯދެން އެބަ ޖެހޭ. ދައުލަތަށް ލިބިފައި ހުރި މިފަދަ  ދެކެވޭއިުރަގއި މި ކަންކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮރަްޕޝަންގެ ތެރެއިން ދައުލަތަްށ ގެއް ނޑުމެން ރިކަވަރކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ނުވަތަ އަުޅގަ ލުންތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ އެ ކަންަކން ހިންގާފައި ހުރި، ބޮޑެތި   1595ގެއްލިފައި ހުރި މިފަދަ ފައިސާތައް އަުޅގަ

ށް އިްނސާފު ޤާއިމުކޮށްގެން ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް ނުވަތަ އެ ކަްނކަްނ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންމަތިެވެގންދިޔަ ުވޒާރާތައް އޮިޑޓުކޮްށެގން ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، ެއ ވުޒާރާަތކަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑު  ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދައުލަތަށް ކަމާ ބެހޭ މަސްއޫލު ފަރާތްތައް ވެދެަވޑަިއގެން ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ލިބިގެންދިޔަ ގެއްލުންަތއް ރިކަވަރކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މި މައުޟޫޢަށް ދެކެވިެގންދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިްނ 

 1600އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮެޅްއ އަހަން ފަސޭހަ ނޫން ވާަހކަތައް ވެސް އިިވގެން ހިނަގއްޖެ. ޚާއްަޞކޮށް ޮއޑިޓަރ 

މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓަކައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިއަދު ކުރައްވަމުްނ ގެންދަވާ މަަސއްކަތްތަކަށް  ޖެނެރަލް

އަޅުަގނޑުމެން ެއއްބާރުލުންދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީެއއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ދައުލަތުެގ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ މުއައްސަާސއެްއ ކަުމގައި ވީަނމަވެސް އަިދ މި ޢިްއޒަތް ތެރި މަޖިލިސް ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް އަުޅގަ

ގޮތުަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ ކުރަްއވާ މަސައްކަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭން އެބަ ޖެހޭ. 

ނޑުމެން އެއްބާރުުލންދީގެން މެ ނުޑ އެހެންވީމާ، މި މުައއްސަސާަތކުން މި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްތަކަށް އަުޅގަ  1605ނުވީ އަުޅގަ

ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ޚާއްޞަޮކށް ކޮރަޕްޝަން ފަދަ ވަބާއަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިންޖުވެވިގެންދާނެ ކަމަށް. 

ހަމައެއާެއކީަގއި ައޅުަގނޑު އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރާ ކަމެއް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ަދއުަލތުގެ ތެރޭަގއި އުފެދިފަިއވާ 

ނޑުމެން ބާރުަތއް ލިބިދޭން އެބަ ޖެހޭ. މުއައްސަސާަތކަށް، ޚާއްަޞޮކށް މި ނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަސްޖެހިގެންނުވާނެ. އެކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުއައްސަާސތަކުގެ އަތްމަްއޗަށް ބާރުތައް ދޫކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

 1610ދޫކޮށްގެން މެނުވީ، ެއ  ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ބިރުގަނެގެންުނވާނެ. މުއައްސަާސތަކުގެ އަތްަމއްޗަށް ބާރުތައް 

މުއައްސަސާަތކަށް ެއކަށީގެްނވާ މާޙައުެލއްަގއި އެކަީށގެންވާ ބާރުވެިރކަމާއެީކަގއި ަމސައްކަތްތަެކއް ނުކުެރވޭނެ، 

ނޑުމެންގެ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނެިވގެްނ  ނުޑ ގޮވާލަން، އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އީ ފުލުހުންގެ މުައއްސަާސ ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް، އެީއ އޭ.ސީ.ސީ ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް އަދި ެއީއ ދާއިރުަގއި އަދި އެ 
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އެނޫން މުއައްަސސާެއއް ކަުމަގއި ވީނަަމވެސް އެ ުމއައްަސާސތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ބާރުތައް އަޅުަގނޑުމެން ފަސްޖެހުމެއް 

 1615ންނުވާ ބާރުތަކެްއގެ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން ނެތި މި މަޖިލީހުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އަދި އެއީ ެއކަށީގެ 

ނޑުމެންނަށް އެ ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނެވޭނެ. ޤާނޫނުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ މިއަުދެގ ހާލަތަށް ބަލާފަ. މިއަދު މުޖުތަމަޢަށް ދިމާވެފައި ހުރި  ބަދަލުގެންނަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ގެއްލުންތައް ުނވަތަ މުޖުތަމަޢަށް ދިމާވެފައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުން މުޖުތަމަޢު މިނިވަންކުރުމަށް ޓަކައި މިއަދުގެ ހާލަތަށް 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ  ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހެނީ. ދެން ހަމައެއާއެީކަގއި އަުޅގަ

 1620ެކއް އެބަ ހުރި. ަދއުލަތުގެ ތެޭރގައި އުފެދިފައިާވ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަްށ ޙަޤީޤަތުގައި މެންބަރުން ކަންތައްތަ

ނޑުމެްނ އެބަ އެސެްސކުރަންޖެހޭ،  ޢައްޔަންކުރަނީ ެވސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން. އަޅުގަ

ބެވި މެންބަރުން މަސައްކަތްުކރައްވަމުން ގެންަދވާ ގޮތްތައް. ވަޒަންކުރަންޖެހޭ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގައި މިހާރު ތިއް

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  1ޚާއްޞަކޮށް އޭ.ީސ.ސީ ފަދަ މުއައްސަސާތަުކގައި ތިއްެބވި މެންބަރުން ފާއިތުވެދިޔަ 

ނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަވޒަންކުރަން އެބަ ެޖހޭ. މިއަދު ނޑުމެންނާ  މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއިވާ ގޮތްަތއް އަުޅގަ އަޅުގަ

 1625މި ކުރިމަތިލަނީ އެ މުއައްސަސާތަކަށް އަލުން މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ދުވަސް. އެހެންވީމާ، އަލުން ެއ 

މުއައްސަސާަތކަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުާރއިރުަގއި މިހާުރ ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ 

ނޑުމެން ވަރަްށ މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ހުރި ގޮތްތަކާ އަދި  އެ މުައއްަސސާތަކަށް ކުރިމަތިވެަފއިވާ ަދތިތައް އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިނިވަން މުައއްސަސާަތކުަގއި ތިއްެބވި މެންބަރުން އެަބ  ރަނގަޅަށް ެއސެސްކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ން ަޤއުމުަގއި ހިނގައިިދޔަ ބޮޑެތި ޖެހޭ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ގޮުތގައި މަަސއްކަްތކުރަން. ފާއިުތވިތަނުަގއި ައޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ގޮްސފައި އެބަ ހުރި؛ މިސާަލކަށް އޭ.ސީ.ސީން ވެސް އެންމެ   1630މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނުތަންވަޅު ތަނުަގއި ވަރަށް ސެންސިޓިވް ަބޔާންތައް ނެުރއްަވއި މިކަހަލަ މައްސަލަަތުކގެ ތެރެއަށް އެ ބޭފުޅުން 

ންނަވަންނުޖެހޭ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ވެދެަވޑަިއގެންނެވި މަންޒަރު ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ. ވެދެަވޑަިއގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެްނ ފުރިހަމަ އަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަާމ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ރެިވގެން މެނުވީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއް ުނކުރަން މުއައްސަސާަތކުަގއި މި ިތއްބެވި މެންބަރުން ޒިންމާާދރުކު

ނޑުމެންނަށް   1635އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުައއްަސސާތަކުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙަޤީޤީ، ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙަޤީޤީ ިޚދުމަތްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ  ހެޔޮގޮތުަގއި ލިބިގެންދާނެ ަކމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ އެދެނީ މި ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙުތައް ވީާހވެސް ައަވސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ެގނައުން. ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުާކރުން މި ކުރައްވަނީ ވަރަށް 

މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. ސަުރކާރުން މި މަސައްކަތް ކުެރއްވުމަށް އިސްނަްނަގވަިއގެްނ މި ކުރައްވާ މަސަްއކަތުގެ 

ނޑުމެން މި މަސައްކަތަށް ހުރަސް ެއޅުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ޤާނޫނެއް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މަޤްަޞދެއް   1640ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުމަކުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޅުގަ
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ޤާނޫީނ  ހާސިލުވެގެންނުދާނެ. ސަރުކާުރން މި ކުރައްވަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ވަރަށް މާތް މަސައްަކތްތަކެއް. ސަރުކާުރގެ

ޒިންމާ ސަރުކާރުން މި އުފުއްލަވަނީ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ރާއްޖެ އިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ނައްތާލުމަށް ޓަކައި 

ނޑު ދެޭކގޮުތަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ބަދަލެްއ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު  ސަރުކާރުން މި ގެންނަވާ ަބދަލަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގަ އި މި ބިލު ިދރާސާކޮށް ވީާހވެސް އަަވސް މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި އިތުރަށް އެދޭއެދުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މަޖިލީހަށް ގެނެސް މި ބިލު   1645ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ކަމެއް ުފރިހަމަކޮށްގެން އަުޅގަ

 ފާސްކޮށްދިނުން. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަ

ނޑު ތާއީދުުކާރ -ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެންޓި  ކޮރަޕްޝަނަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

 1650ޓުވުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު އަދި ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ހުއް

މަނާކުރުމަށް ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލާ އެކަށީގެންވާ އެްއޗެކޭ ދެންނެވޭކަެށއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ފާުޑކިޔާ ވާހަކަ ދެން އޮންނަ ސަުރާކރުން ދެއްކީމަ ކަމަކުނުދޭ. 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހަމަޖައްސަން.  ސަރުކާރެއް ހިނގަމުންދާއިރުަގއި ކޮރަޕްޝަްނގެ މައްސަަލ ބެލޭނެ އިންތިޒާމެއް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތާމަ އަކީ މި ރާއްޖޭަގއި ެއްއގޮތަކަްށވެސް ެއްއވެސް މުއަްއސަސާ އަކީ މިއަދު އާެރއް، ބާެރއް، 

 1655ލުގެ ނިޒާމާއި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ނިޒާމު ދަތެއް ހުރި މުއައްސަސާައަކށް ނުވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ޖިނާޢީ ޢަދު

ހަރުދަނާކުރެވިގެން މެނުީވ، އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލްކުަރން ބޭނުންވާ އެްއވެސް ަކމެއް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. 

ނޑުމެން ހާސިލްކުރަން މި އުޅޭ ކަންކަމެއް ހާސިލެްއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ެއއްބާރުލުން ލިބިގެން މެނުވީ އަޅުގަ

ވޭނެ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރި، ތެދުވެރި ބަޔަކަށް ެވގެްނ ނުކުރެ

މެނުވީ، ައޅުަގނޑުމެން ހާސިލްކުރަން މި ބޭނުންވާ ކަންކަމެއް ހާސިލެއް ުނކުެރވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 1660އެކު މި ދަންނަވަނީ،  ރަށް ހިތާމަޔާ އެކު، ވަރަށް ލަދުވެިތކަމާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާުމގެ މައްަޗކަށް ހަމަ ވަ

ރައްޔިތުންެގ އިތުބާެރއް ނެތް. ޖޭ.އެސް.ީސގެ މަްއޗަކަށް ަރްއޔިތުންގެ އިތުބާރެއް ނެތް. ީމެގ ސަބަބަކީ މި ޢިްއޒަތްތެރި 

މާ އެކު އަާދކޮށްފައިނުވާތީ. ވަިކ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަާމއި އިްޚލާޞްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަ

މި މަޖިލީހެއް ނޫން. މީގެ ުކރީގަިއ އިްސވެދިަޔ ތަނުަގއި މަޖިލިސްތަކުން ވެސް ޢަމަލުޮކށްފައި މި އޮީތ ެއގޮތަށް. 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިޭބ ފަރާތްތަކުން އަބަދުވެސް ަމސައްކަތްކުަރްއވަމުން މި ގެްނދަވަނީ، ގެންދަވާ ތަން މި 

 1665ނީ ހިތާމަ އާއި ވަރަްށ ލަދުވެތިކަމާ އެކު މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަުތގައި ހުެރގެން ފެންނަ

ނަމަވެސް ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ އޭރު އޮންނަ ސަރުކާރެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށޭ. އިންސާފަށް ބެލުމެއް ނެތް، ހަމަމަކަމަށް 

ންމެ ބޮޑު ކޮރަްޕޝަނެއް ހިންގިޔަސް ހިްނގަމުން ދިޔަޔަސް އެ ވާހަކަ ަދއްާކނެ ބެލުމެއް ނެތް. މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ކިތަ
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ރޭޑިޯއއެއް ވެސް، ީޓީވއެއް ެވސް، ބަލާނެ ކޯޓެއް ވެްސ، ަބލާނެ ކޮރަޕްޝަން ބޯޑެއް ެވސް ނެތް. އެފަދަ ފަރާތަކަށް 

ދަމުން މި ގެންދަނީކީ. މިއަދު އެންިޓ ބެލެވޭ ގޮަތކަށެއް ނޫން މި މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް އިންތިާޒމުކޮށް ޤާނޫނުތައް ހަ

 1670ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ބިރުފުޅުގަނޭ. ކީއްެވގެންތޯ؟ އެ ބޭފުޅުން މި ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިެއްއގެ މައްސަލަ 

ތާނަގއި ބަލައިފިއްޔާ އެ ވާހަކަ ަދއްަކިއފިއްޔާ މަޤާމުން ދުރުކުރާނެކަްނ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަަށވަުރވޭ، ޔަޤީންވޭ. ެއއީ މި

މި މަޖިލީހުގައި މިމީހުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތާއި ދައްކަމުންަދ ވާހަކަާއ، މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ޕަބްލިކު ޓީވީން މިހާރު 

ފެންނަމުންދޭ. މިއީ ދެރަކަމެއް. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދުނިޔޭގެ މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ބަލާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ 

ން ިއންޑެކްސް، އެއް ުދވަހުން ައނެއް ދުވަހަށް ދަނީ އިތުރުވަުމންނޭ. މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަ

ނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ މިހާރު ބިލިއަނަށް   1675ކަމެއް. މިއީ ފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ލިބެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ އަރަން ފަށައިފި. ކުީރގަިއ ަވރަށް ކުޑަުކޑަ އާމްދަނީެއއް 

ނޑުގެ ބަޖެޓު  އިންތިޚާބުީވއިރުަގއި ރާއްޭޖގެ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެްއ ހާސް މިލިއަނަށް ވެސް ނާާރ. މިއަދު އަުޅގަ

އި ވެސް ދައުލަުތެގ ބިލިއަނަށް އަރަމުން މި ދަނީ. މިއަދާ ހަމަޔަށް އަިއއިރުގަ  17ބިލިއަުނން،  16ބިލިއަނުން،  11

ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ޕަބްލިކު އެަކއުންޓިން ސިސްޓަެމްއ ތަންފީޛުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށްފައެްއ 

 1680ނެތް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެީނ އޮޑިުޓކޮށްގެން ލިޔުންަތކަްށ ބަލާއިރުަގއި ކަމާ ބެހޭ 

ންވާ ަތރުހީބެއް ނުދެވިގެން އެބަ ޮއޑިޓުކުރުން ހުއްޓާލަން އެބަ ޖެހޭ. ދައުލަތުގެ ލިޔުންތައް އިދާރާތަކުން އެކަީށގެ

ގިނަެވގެން ރައްކާކުރާނެ ތަނެއް ނެތިގެން ކަމަށް ބުނެ، ލިޔުންތައް ދަނީ ފަނާވެ، ނެތިވަމުން. އެްއގޮތަކަށ ވެްސ 

އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް އެކަމާ ބެހޭ ލިޔެކިއުންތަްއ ކޮރަޕްޝަން ކިތަންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއް ދައުލަތުގައި ހިނގާފައި 

ހޯދައިގެން ބެލޭނެ އިންތިޒާމެްއ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ޭރވިފަެއއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ެތރެއިން ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރު 

 1685. އެންިޓ ވެސް މި ކަންކަން ތަންފީުޛކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ާޤއިމުކުުރމަކީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް. ބޭނުންތެރިކަމެއް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ވެްސ ދަތް ހުރި އިދާރާއަކަށް ހަަދން އެބަ ޖެހޭ. އެކަމަށް ބޭނުްނވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން މި 

މަޖިލީހުން އެބަ ދޭންޖެހޭ. ހަމައެހެންމެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަާމއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުަރްއވާ 

ޢަަމލުތައް ެވސް ބެލޭނެ އިންިތޒާާމއި ބެލޭނެ ބާރުވެިރކަމާއި ވަީސލަތްތަކާއި ރިސޯސްަތއް އެ  ބޮޑެތިބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަްނގެ

ކޮމިޝަންތަކަށް ލިބިދެވެންޖެހޭ. އެ ކަންކަން ކުރެވެްނ މި ޮއތީ މިއަދުެގ ސަރުކާރުން ވެްސ އެކަމަށް ެއއްބާރުލުންދީގެްނ 

 1690ގެން. ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް އެ ކަމަށް އެއްބާރުުލންދީ

އެްއގޮތަކަްށވެސް މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުފުެޅއް ނުކުރަްއަވއޭ ެއ ބޭފުޅުން 

ންތޯ ވާހަކަެއއް. ރައްދުވާ ސަުރކާރުން ހަމަ ކޮރަޕްޝަންގެ ެއއްެވސް ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެ ކަމަކަށް. އެަކމަކު ދަންނަވަ

ސިޔާސީ ދެތިން ބޭފުޅަކު ބަދަލުވިޔަސް ހަމަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަުކަގއި މި ތިބެނީ އެއް ބަޔަކު. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ 

ތަނެއްަގއި ވެސް ހިފެހެއްޓުމެްއ ނެތް ބާރު އެއްވެސް ފަރާަތކަށް ލިބިއްޖެއްޔާ އެ ބަޔަކު ކޮރަޕްޓްވާނެކަމީ މިއީ ތާރީުޚ 
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 1695ބިުތވާން ޮއތް ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންެވގެން ނިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންޖެހެނީ، އެހެންެވގެން ޤާނޫނުތައް ހެކިދޭ ކަމެއް. ސާ

ހަދަންޖެހެނީ، އެހެންވެގެން މުއައްސަސާަތއް ހަދަންޖެހެނީ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްނމެ ކޮރަޕްޓުވެފައި އޮތް ެއއް 

 އިދާރާ އަކީ... 

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ

ނުޑ މި ަބހުސްގަިއ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅން ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެިރ   1700ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަުޅގަ

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކަވއިފި، އޭ.ސީ.ސީ ނުވަތަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނަށް އެކަށީގެްނވާ ބާރުތަްއ 

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަމުްނ ލިބިފައިނުވާކަުމގެ ވާހަ  ކަ. ނަމަވެސް ހިތާމަކުރަންޖެހެނީ މިއަދު ހުށަހަޅާފައި މި ވާ އަދި އަުޅގަ

މި ގެންދާ އިޞްލާޙު ުނވަަތ މި ބިލުގައި ވެސް ނެތް ޙަޤީޤަތުގައި އެންޓި ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނަށް އެްއވެްސ 

ނޑުމެންނަ ށް މިއަދު މި އަުޑިއިވގެންހިނގައްޖެ، ވަރަްށ ފަހުން ބާރުތަކެއް ދީފަ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ އަުޅގަ

 1705ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަުހގަިއ ސިޓީ ަކއުންސިުލގެ ފަާރތުން ޤާއިމުކުރަންއުޅުުނ ނަިއޓްމާކެޓަކާ ގުިޅގެން އެންޓި 

ކުރިއަްށ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެކަން ނުކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރުއްވާފަިއވަނިކޮށް، މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލުން އެކަން 

ނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި މި އޮތް އެންިޓ ކޮރަޕްޝަން؛ ކޮރަޕްޝަން  ގެންދިޔަ ވާަހކަ. އަުޅގަ

ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއެއް ނުވޭ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނަށް އެ ބާރު ދީފައިާވ 

ޕްޝަނުން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންކުރެއްީވކީ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއް ބާރެއްގެ ބޭނުމެއް ނޫނޭ އެންޓި ކޮރަ

 1710ނޫން އެއީ ބަަޔކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަެކއް، އަދި ޚާއްޞަކޮށް މަދަނީ ެއއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން ކުރަމުންދާ 

ރެއް ނޫން. އެ ބާރަކީ، އެ ބާރު ހޯދޭެނ މަސައްކަތެްއ ހުއްުޓވުމަކީ އެީއ އެންޓި ކޮރަޕްޝަނަށް ސީާދކޮށް ލިބިފައިާވ ބާ

ހަމައެކަނި ގޮތެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ބަޔާންުކރައްވާަފއި މި އޮންނަނީ ކޯޓުގެ އަމުރެްއގެ ދަށުން މެނުީވ 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަަނށް މިދަންނަވާ ޒާތުގެ ކަންތަްއތަކެއް، މަޝްރޫޢުތަެކއް ނުހުްއޓުވޭނޭ. މިއަދު އިޞްލާޙެްއ 

ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ހަމަ އެ ބާރު މި އޮތީ މިގޮތަށް. އެ ކަންތައް މި އޮތީ ހަމަ މި އުސޫލުން. އަދިވެސް މި އޮތީ އެންޓި 

 1715ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނެތި، ކޯުޓގެ އަުމރަކާ ނުލައި މި ބާވަތުގެ މަަސއްކަތްތައް ުހއްޓުވޭ ގޮތަކަްށ 

ޓީ ކައުންސިލުން އެ ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތާ މެދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ނޫން މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މާލޭ ސި

ނޑު ހަަމ ފާހަގަކުރަން. މިއަދު މި  ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަދެެކވިގެންިދޔައީ ޙަޤީޤަތާ ެއްއގޮތަށް ނޫންކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް މިއިން ސިފަ  ނޑުމެން ބަލައިާލއިރު އަުޅގަ ވެގެްނދަނީ ކޮރަޕްޝަންގައި ހިމެނޭ ވާހަކަދެެކވޭ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ބޮޑެތި މަސްތައް؛ އާދެ، މި ދެންނެވީ ކޮރަޕްޝަންަގއި ހިމެނޭ ބޮޑެތި މިޔަރުތަކާ އަދި ެދން އުޅޭ އެ ާބވަތުގެ ޮބޑެތި 

 1720މަސްތައް ދޫެވ، ކުިދ މަސްތައް އަތުލަން ހިފާފަިއވާ ދަެލްއގެ ގޮތުަގއި. ދަންނަވަްނ މި އުޅޭ ވާހަކަ އަީކ މިއަށް މި 

ނޑުމެންނަްށ ފެންނަނީ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮރަޕްޝަން މާނަކުރެވިފަިއވާ ގޮތަށް ބަލާއިުރ ޤާނޫނު ން އަޅުގަ



65 

 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށް ކޮރަޕްޝަން މާނަކުރެވިފަިއވާ ގޮތާ ދިމާ އިދިކޮޅަްށ 

އިާވ ަތން. އެކަމަށް އިޞްލާޙެއް ެގނެވިފައެްއ ނުވޭ. މިހާރު މި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެްސ ކޮަރޕްޝަންގެ މާނަކުރެވިފަ 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ކުދި މީހުން ނުަވތަ އޮފީސްތަުކގަިއ މަސަްއަކތްކުރާ އާަދއިެގ ދެރަނިކަމެތި 

 1725ވާހަކަ އަކީ ބޮޑެިތ  ރައްޔިތުން ހިފައިހައްޔަުރކުރެޭވނެ ފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ

މައްސަލަތައް، ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލައެއް ސާބިުތވުމުެގ ކުރިން ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ ެއީއ 

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަެމއްކަން. އެ ކަމެއް މި ބިލަުކން ނުވަތަ މި އިޞްލާޙަކުން ބަޔާންކުރެވިފަެއއް ނެތް. 

މައްސަލަ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ ފަރާތްތައް ވިުޝލްބްލޯވާސް އަށް ލިބެންޖެހޭ ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޯހދައިނުދީ މި އިޞްލާޙު ގެނައިމަ ވާނެ ގޮތަކީ ނުވަތަ ީމގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ 

 1730ޢަމަލުތައް އެ އަްނގަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް  ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަްނ ހުއްޓުވަން ތިޭބ ނުވަތަ ކޮަރޕްޝަނުން ހިނގާ

އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބިރުވެތިކަމެއް ައއުން. އަދި އެ ފަރާތްތައް އާޚިރުަގއި ހައްޔަުރެވގެންދިއުން. އެހެންވީމާ، މިީއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙު އޮންނަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. މީގެ ބަދަލުގައި އަ ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ، ީމގެއިތުރުން ެވސް އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހަަޅން އެބަ ޖެހޭ. ާޚއްޞަކޮށް ކޮރަޕްޝަން މާނަކުރެޭވ ގޮތަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަދަލުގެންނަން. މިހެން މި ދެންނެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންމެ ފަހުން ކޮރަޕްޝަން ކޭސްގަިއ 

 1735ގޮތަށް ބަލާއިރު، ަދއުލަތުގެ ވަޒީާފއެްއގައި ހުރި މީހަކު ަނޖާއިޒު ފައިާދއެއް މީހަކަްށ ކޮރަޕްޝަން މާނަކުރެވިފަިއވާ 

ހޯދައިދިނުމަކީ އޭގެ ސަބަބުްނ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއނުވާ ޕްރިޒަމްޕްޝަނެއް ނުވަަތ ޤާނޫނުން ދެކޭގޮތް ފިޔަވަިއ 

ހެންވީމާ، ެއގޮތް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިގޮތަްށ އިތުރު ގޮަތކަށް ސުޕްރީމް ޯކޓުން މާނަކުރެވިފައި އެބަ އޮްތ. އެ

ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީ މީހަކަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގި ކަމަށް 

ތަ އެ މީހަާކ ގުޅުންހުިރ ބެލެވެންޖެހޭނީ އެ މީހަކަށް ާނޖައިޒު ގޮތުަގއި ފައިާދއެްއ ހޯދައިދިނުމާ އެކު، އެ މީހަކަށް ނުވަ

 1740އެހެން މީހަކަށް ެވސް ފައިާދއެްއ ލިބުނީމައޭ. ހަމައެކަިނ ރާއްޖޭަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ިމ އޮތް ޕަބްލިުކ ފައިނޭންސް 

އެކްޓު ނުވަތަ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ކޮރަޕްޝަން ކަމަށް ބަލައިގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ންގަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނުހިންގޭނެ. އަދި އިޤްތިޞާދީ އިޖްތިމާޢީ މަްޝރޫޢުތަކެއް ނުހިންގޭނެ. ދެްނ ދަޢުލަތުން ހި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ާއއި )ނ( އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  16އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގެ ފަހަށް މި އޮތް 

ތުގެ ކަމަކަށް އެިދގެންއުޅޭ މީހަކު ނުވަތަ އެ މީހެްއގެ ކިަބއިން އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު ހަމައެަކނި މި އޮންނަނީ، ދައުލަ

 1745ނުވަތަ ދައުލަތާ ގުިޅގެން ުނވަތަ ބަިއވެިރވެގެްނ ކުރަންުއޅޭ މީހަކު ނުވަތަ އެފަދަ ީމހެއްގެ ކިބައިން، ެއކަމާ ބެހޭ 

ކޮބައިތޯ އެ މީހެއްެގ ؟ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފަކަށް ނުަވތަ އެ މީހެއްގެ އަނތްބަކަށް؛ ކޮބައިތޯ އެ މީހެއްގެ ދަރިން

ހިއްސާާވ ކުންފުނިތައް؟ މިީއ އަންނަންޖެހޭ ކަންތައް އިނގޭޯތ. އެ މީހަާކ ުގޅުންހުރި. ސީާދކޮށް މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

ފަރާތަކުން ނުވަތަ ެއ މީހަާކ ސީދާ ގޮތުން ުނވަތަ ނުީސދާ ގޮތުން، ސީާދ ގުޅުެމއް އޮތް ފަރާތަކަށް ެދވޭ ކޮންމެ 
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ދެޭވ ކޮންެމ އެްއެޗއްގެ ވާހަަކ މި އިްޞލާޙުގައި ގެންނަންޖެހޭ. އެހެްނކަމުން، މި ބިލު ައޅުަގނޑު ހަދިޔާއެްއގެ ވާހަކަ

 1750ދެކޭގޮުތގައި އަދި މިއަށް އިުތރު އިޞްލާޙުތަކެއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެސްގެން ނޫނީ މިގޮތަށް ފާސްކުރެވޭންޖެހޭެނ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޝުކުރި  ްއާޔ. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ކޮރަޕްޝަން ުހއްުޓވުމާއި މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނަށް ، 2111/2ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1755އަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާީތވެ، އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

ނޑު ެވސް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން.  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ކަމަށް ވާތީެވ، ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ައޅުގަ

ޕްޝަނެއް އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ބައެއް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅަގިއ ވިދާުޅވެއްޖެ ކޮރަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި  ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްކުެރވޭނީ. ައޅުގަ ނުހުއްޓުވޭނޭ، ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރުމަށޭ އަޅުގަ

ނަޑއެޅިގެްނ ޚިލާފު ވާހަަކ ެއކޭ. މި ބިލު ވެސް ހުށަހަޅާފައި ިމ އޮތީ ޤާނޫނުއަާސސީެގ   100ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫހާ ކަ

 1760ދާއާ ދެމެދުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ވަނަ މާއް 218ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެން 

މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ބާރުތަާކިއ އެންޓި ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ވާހަކަތައް ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މާއްދާތަކާ ގުޅުންހުރި ބިލެއް 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެސް ަހމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  ނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި މި ވަ 100ގޮތުަގއި. އާދެ، ެއގޮތުން ައުޅގަ

ބަޔާންކުރަނީ އެންިޓ ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނަކީ ވަކި ފަރާަތަކށް ބުރަނުވާ، މުސްތަިޤއްލު ުމއައްަސސާެއއް ކަމަށް. އަދި 

އެ ކޮމިޝަުނގެ ވާޖިބުތަކާިއ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރަްނާވނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާިއ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

 1765ްއގޮތްާވ ގޮުތގެ ަމތީން ކަމަށް. ދައުލަތުގެ އެްނމެހައި ދާއިރާތަކުން ކޮރަޕްަޝން ނައްތާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނަކާ އެ

އެންމެހައި މަސަްއކަތްކުރަންެޖހޭ ފަރާތެއްގެ ގޮުތގައި. އަުޅަގނޑުމެން މަދުކުރުމެއް ނޫން، ހަމަ ނައްތާލަންޖެހޭ ބައެއްގެ 

އެއް އިޞްލާޙުތައް ލިޔެިވގެންދާއިުރަގއި ދެންމެވެސް ހަމަ ކެންދޫ ދާއިރާެގ ގޮތުަގއި ގެަނއީ. އެހެންނަމަެވސް މިއަދު ބަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް މި ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީމަ  16މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 

ނަޑއެިޅގެްނ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ. ައނބިންނަށް ހަދިޔާދީފި ނަމަ، އަނބުރާ އެ އެްއޗެ ހި ހަވާލުުކރާ ވާހަކަ. ކަ

ނޑުމެންނަށް ވެގެންދާ ތަެނއް ނުފެނޭ.   1770ނުކުރާނެ ކަމެއް މިއީ. މިކަން ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދެން ުކރެވޭނެ ކަމެްއ އަުޅގަ

އި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެންިޓ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނެއްގެ އެ ފަރާތްތަކަށް ފުިރހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުދީފަ

އޮންނައިރުަގއި ނެރޭ ރިޕޯޓެއްގެ ސަބަބުން ވަކި ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހެނީ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި 

ނޑުމެން އެ  ސުވާލުއުަފއްދައި ވާހަކަ ދެެކވޭ ތަން އެބަ އާދޭ. އެކަމަކު ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނަކުން އަޅުގަ

ނިވަންކަމާ އެކު އެ ތަން އެބަ ޖެހޭ މިނިވަން ތަނަކަށް ވާން. ފަރާތްތަކަށް ބާރު މި ދެނީ. ދެނީ ކަމަށް ވަންޏާ މި

ނޑުމެންނަށް...  1775 ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެފަިއވާ ތަަނކަށް ވާން. އެހެންނަމަވެސް ެއހެނެއް އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަވީ. ައޅުަގނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އެމް.ޑީ.އޭ އަްށ ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ޖުމްލަ ަވގުުތ ހަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 1780 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

به اوعلى آله وصح .الم على خاتم األنبياء والمرسلينالة والس  والص   .العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ނޑުމެްނގެ .أجمعين ކުރިމަްއޗަށް ިއޞްލާޙެއް ގޮުތގައި ސަުރކާުރގެ ފަރާތުން މި މަޖިލީހަށް  އާދެ، މިއަދު ައުޅގަ

 ނަންބަރު، 2111/2ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ އިްޞލާޙަކީ މި ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމާއި މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު؛ އެއީ 

 1785އިޞްލާޙު. ނަމަވެސް މުިޅ  2އިޞްލާޙެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާކުރެިވގެން ައއިއްސަ އޮތް  2ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނެސް 

ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް އިޞްލާޙުޮކށް މުޅި އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާިއރުގައި މުޅި ޤާނޫނު ކިޔާލުމުން މި ޤާނޫނުން ފެނިގެންދަނީ 

މާއްދާ  2ޖެހޭ ކަމަށް. މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަނާޅައި ހަމައެކަނި އެ ވަރަށް ބަިއވަރު ިއޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހަޅަން

އިޞްލާޙުވުމަކުްނ މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނެވުނީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. ހަމައެކަނި ވަރަށް މަތިންމަތިން ބައްލަވާފައި ިމ 

ކުރަން ކުރިްނ މާއްދާތަކަށް އިޞްލާުޙގެނެްއސަ ހުރި ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ. އެހެނީ ސަބަބަީކ އިޞްލާޙު

ނަޑއަޅާ ފަރާތަކަށޭ އޮންނަ ތަން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން   1790ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށޭ ނުވަތަ ކަ

ނަޑއަޅާފަިއ އޮތީ. ޭއގެ ަބދަލުގައި މި ޤާނޫނަށް އިޞްާލޙުގެނައުމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ިގނަ ކަންތަކެއް ކުރަން އެބަ  ކަ

ނޑު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  0ފާހަގަކޮށްލާނަން، ފުރަތަމަ މި އޮތީ  ޖެހޭ. އަދި އޭގެތެޭރގައި ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި މި އޮތީ ރާއްޖޭަގއި ނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ނެޝަނަލް  0އިޞްލާޙުގެެނއްސަ. 

ިއ މި އޮންނަނީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަ 0ސެކިޔުރިީޓގެ ވާހަކަ. އެ ތަްނ ބަދަލުކޮށްފައި މި އޮންނަނީ، 

 1795ހަމަ ސަރުކާރުގެ؛ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ެއކަން އަންގަންޖެހެނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ކަމަށް. 

ނޑުގެ ުސާވލަކީ، ހަމަ އުފެދޭ ސުވާލެއް މިއީ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މިފަދަ  ނަމަވެސް އަުޅގަ

ފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެ ހިފި އެްއޗެއް ދެން ހަވާުލކުރާނީ ކޮންތާކަށްތޯ؟ މި ސުވާުލގެ ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް ހިްނގައި

ޖަވާބެއް މި އިޞްލާޙަކުން ެފންނާކަށް ނެތް. މިއީ ހަމަ އިންސާނުން ކަމަށް ވާތީވެ ކޮްނމެ ކޮމިޝަނެއްގެ ތެރޭަގއި 

ނޑު އިޞްާލޙުގެންނަން ބަލައިލާއިރު  ގައި މި ޤާނޫނަށް ވަރަށް ގިނަ ވެސް ހިނަގއިފާނެ ކަމެއް. ދެން އަޅުގަ

 1800އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އަުޅަގނޑު ދެ ވަނަ އިޞްލާެޙއް ވެސް އަުޅަގނޑަށް ފެންނަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، މި މާއްދާގަިއ  11އެބަ އޮތް. އެއީ މިދެންނެވި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 110ިއވާ ގޮތުގެ މަތީްނ މި އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަޔާންކޮށްފަ
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ނޑު  218ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެންޮގސް  ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅުނު ކަމަށް ވީހިނދު، އަޅުގަ

ަގއި  2118ޯއގަސްޓް  8ހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔ ޤާނޫނުއަސާީސ ދަންނަވާނީ މިއަދުެގ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ދިވެ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައިރު، ގެންނަން މިާހ   1805އިޞްލާޙުެވ، ތަޞްދީޤުކޮްށ ައޅުގަ

ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ  ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( 11ދުވަސްވެަފއި ހުށަހަޅާއިރުަގއި މިއަށް ވެސް ިއޞްލާޙުގެންަނން އެބަ ޖެހޭ. 

ނިޑޔާރެްއގެ ވާހަކަ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސްެގ ާވހަކަ. ަވޒީރުން މަޖިލީހުގެ  އެބަ އޮްތ، އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާުރންގެ ވާހަކަ. އަތޮުޅވެރިންގެ  މެންބަރުންގެ ވާހަކަ. އިލެްކަޝން ކޮމިޝަނުގެ ވާހަކަ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަހއިކޯުޓގެ ފަ

އަދު އަޮތޅުވެރިން ކޮަބއިތޯ؟ ހަމައެކަިނ އޮތީކީ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަން ެއކަންޏެއް ނޫން. ވާހަކަ. ނަމަވެސް މި 

 1810މިނިވަން މުްސތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަެކއް އުފެިދފައި އެބަ ހުރި. ިމއިން ެއްއެވސް ބައެްއގެ ނަންތަެކއް މި  އެތައް ަބއިވަރު 

އޮތީކީ ހައި ކޯޓު އެކަންޏެއް ނޫން. މިހާރު އެބަ އޮތް ތަނަށް އައިސްފަެއއް ނެތް. ދެވަނަ ކަމަކީ ހަމައެކަނި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސުޕްރީމް ކޯުޓ ވެސް. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ާބވަތުން ކަންކަްނ ކުރުމަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި 

ނޑު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ބެލެވިގާނެދާނޭ. ދެން އޮތީ ކުށުގެ މާނަކުރު ން. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަމުން ދަނީ މުޅިން ހަމަ އެންމެ ދެ ކުށޭ. އެ ދެ ކުށަކީ  ދަންނަވާނީ މުޅި ޤާނޫނު ކިޔާލުމުން އަޅުގަ

 1815އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ަކނަޑއަޅުްއވާފައި އޮތް ދެ ކުށް. ެއއް ކުށަކީ ެއއީ، އެއް ވަނަ ަކމަކީ އެއީ ރިްޝވަތުދިނުން. 

އެއް ކުށް. ދެވަނަ ކުށަކީ އެީއ މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކު އެ ނުވަތަ ރިޝްވަތުހިފުން. މިއީ 

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ ހުރިހާ  މަޤާމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން. މި ދެ ކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކުށް ފުރިހަމަވާ ގޮތް އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދެ  އެންމެންނަށް ވެސް އަދި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިޢއްަޒތްތެރި

އެލިމަންޓެއް ފުރިހަމަވެގެން ޫނނިއްޔާ ެއްއވެސް ކުެށއް އެީއ ފުރިހަމަވާނެ އެްއޗެއް ނޫން. އެއް ކަމަކީ ެއއީ ނިޔަތް. 

 1820ފިއްޔާ އެއީ ދެވަނަ ކަމަކީ އެއީ ޢަމަލު. މި ދެ ކަން އެއް ފަހަރާ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ. ނިޔަތެއް އޮެވފައި، ޢަމަލުނުކޮށް

ކުށަކަށް ުނވޭ. އަދި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ނަމަ، ޭއގެ ިނޔަތް ެދނެގަނެވޭ އެބަ، ޢަމަލުކުރަްއާވ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނުގައި އެބަ ހުއްޓޭ މީހަކު އޭގެ  އިޞްލާޙުތަކެއް މި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިުރގައި އަުޅގަ

ކަމުަގިއ ވީނަމަވެްސ އޭަނގެ ހިުތގަިއ އެކަްނ ޮއވެއްޖެ ކަމުަގއި ާވނަމަ ވެސް އޭނަެގ މައްޗަްށ މަޤްޞަދު ހާސިލުނުވި 

އަދަބު އަންނާނެ ގޮތްތަކެއް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ނުބަލައި ދޫޮކށްލައިފިކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، 

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ޭއގެ މުޅިއުުމރަށް ވެސް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ   1825ނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅިކަމުގައި ވީނަަމވެސް، އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިކަުމަގއި ވީނަމަެވސް މިއަށް ވުރެ 

އިޞްލާޙުތަކަްށ  ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއް މި ޤާނޫނަށް މި ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހިފައި އެބަ ހުއްޓޭ. ކީއްވެެގންތޯއޭ އެ

ނޑަށް މި  ހުށަހަޅައިގެންނުދިޔައީ؟ އެހެްނވީމާ، ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މިކަން އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ދެވަނަ ކަމަކީ އަޅުގަ

ނުޑ ައޑުއަހަމޭ.  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ައޑުިއވެުމން އެބަ ދޭ ބަެއއް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވާ ައޑު، އަުޅގަ
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 1830. ެއއީ އެކަން މަދުކުރެވިދާނޭ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ އެކަްނ އެގޮތަށް އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ. ރިޝްވަތު ނުހުއްުޓވޭނޭ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަން ަބޔާންުކރައްަވއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ިއބާރާތްކުރައްވާަފއި އެަބ އޮތް 

ދޭ ވަތުމާނަ އަކީ، ރިޝް .هللا عليه وسّلم الّراشعي والمرتشيلعن رسول هللا صلّى ނަށް ޙަދީޘެއް ިލބިފަ. އަޅުަގނޑުމެން

މީހާ ވެސް އަދި ރިްޝވަތުހިފާ  މީހާ ވެްސ ެއއީ ލަޢުނަތް ލެއްިވގެންާވ މީހެކޭ. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ނޭގެނީ ލަޢުނަތަކީ 

ތަކާ ދުރުހެލިވާނޭ. ކިހާވަރެްއގެ ކަމެއްކަން. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ކަންތަްއތައް ރަނަގޅަށް އެނގޭ ނަމަ، މިކަން

 1835ގެ ޙަޟްރަތުން އަތުވެދާނެ ކޯފާައކަށް ނުވަަތ هللاއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތްތަކުގަިއ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ބައި އަދި 

ޢަޒާބަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ބިުރނުގަންނާތީއޭ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތެރޭގަިއ މި ވަާބ ފެތުރިގެްނ މި ދަނީ. އެހެންނޫންނަމަ، 

މަވެސް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ކަމުގައި ވީނަަމވެސް ނުވަތަ އެ ނޫން ތަނަކުން މި ކަމެއް ނޯންނާނެ. ނަ

ނޑައަޅާަފިއވާ ކުށެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއްގެ ވާހަކަދަްއކައި ޭއަގއި  ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

ނޑުމެން ތެރެއިން ޢަޒާބުގެ ދައްަކއިފިކަމުަގއި ަވނީ ނަމަ، އެ ޢަޒާބު؛ ހޯހޯ! ދައްކައި  ގެންނުޭވ. ނަމަވެސް މިއީ އަުޅގަ

 1840މިއަދު ނެތިގެންގޮއްސަ މި ާވ ކަމަކީ. ކޮބައިތޯ ލަޢުލަނަތަކީ؟ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ރިޝްވަތުހިފާ މީހާ އާއި 

އުުމެގ ލަޢުނަތް ލައްވާފައި މީހެކޭ. ދެ މީހުން އެއީ. ލަޢުނަތް ލެއްވިގެންދިهللا ރިޝްވަތުދޭ މީހާ ވެސް އެއީ ލަޢުނަތް، 

މާނަ އަސްލު ރަނގަޅަށް މި ތަނުގައި އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ނަމަ، މިކަމަށް ބިރިވެތިވާނެ. ސަބަބަކީ، ލަޢުނަތް 

ގެ ރަޙްމަތުން މީހަކު ބޭރުވެއްެޖ هللا. هللاތަޢާލާގެ ރަޙްމަތުން އެ މީހާ ބޭރުވެގެންދިއުން. ސުބްޙާނަهللا ލެއްިވގެންދިއުމަކީ 

ވާނެ ގޮތް ހިތަށް ިއހުސާސްކުރެވޭތޯ. މިއަދު އެްއވެސް ބަޔަކަށް ހިތަކަށްނާާރ  ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެ މިހާ އަށް

 1845ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ހިންަގއިިފކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، މި މަޤާމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ަނގައިިފކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އެ މީހާ 

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި. އެހެންނޫންނަމަ، އަށް ެވގެންހިނަގއިދާނެ ގޮތް. ބިރުގަންނާނެ ފަރާތެއް ނެތިެގން މި އުޅެނީ  އަުޅގަ

މިއަދު މިކަން އޮންނާނީ މަނާުކރެވިފަ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކަމުގަިއ ވީަނމަވެސް، މިނިސްޓަރުންނަްށ 

ތް ގޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އޮ

ވަރަށް ސާފުކޮށް އަހުލުވެލިުކރުވަން އެބަ ޖެހޭ. ބަެއއް ަޤއުމުތަކުން، ކޮރަޕްޝަން ގިަނ ޤައުމުތަކުގެ ތެޭރަގއި މި 

 1850އިޞްލާޙުކުރަން ުނވަތަ މަނާކުރަން ކިަޔއޭ ބުނިކަުމގަިއ ވީނަމަވެސް ުދވަހެއް ުދވަހެްއ ދަނީ އިތުރުވަމުން. ިމއަދު 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ވެސް މި ދަނީ ގިނަވަމުން. އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ޤާނޫނެއް  ހުށަހެޅިކަމުަގއި  ވީނަމަެވސް އަުޅގަ

އެތައް މިލިއަން ރުިފޔާތަކަކަްށ މަޖިލިސް މެންބަރުންމ ބައެއް މެންބަރުން ކުރީަގއި އެަބ ހުރި ބައެއް ގޯތިގެދޮރު ވެސް 

 ތް. މިއަދު ބެލޭނެ ތަނެއް ނެތް. ގަނެފަ. ނަމަވެސް، މި ކަމެއް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށެއް ނެ

 

 1855 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އަށް  هللاބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުމެންޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

ބީނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 1860 ލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބި

ކޮރަޕްޝަން ުހއްޓުވުާމއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަްށ  2111/2ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފައި ާވތީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ ސްމާ ރަޝީދަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަދި، މި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ިމ ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނުޑެގ ކުރީގައި ވެސް ވާަހކަފުޅުދެްއކެވި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިން، އަޅުގަ ވިސްނާލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބާރުތައް ދީފައި އޮންނައިރުގައި ފާިއތުވެގެންދިޔަ ދުަވސްތަުކގަިއ   1865މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ވުޒާާރއަކަށް އަުޅގަ

ނޑަައޅާފަިއ އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ގޮެތއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އޭ.ސީ.ސީން ަވކި ގޮތަކަށް ކަެމއް ކަ

ން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ނިންމީމާ އެއަށް ޢަމަލުނުކުރެވި ދިޔަ ތަ

ނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ، ޙަޤީޤަތުގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުތަކަށް މިހެން އިޞްލާޙުގެންނައިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދެވޭ ބާރުތަކަީކ ފުރިހަމަ ގޮ ތުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ބާުރެގ ވެސް މިނިވަން މި ކޮމިޝަންތަކަށް އަުޅގަ

 1870ބޭނުންހިފޭނެ ގޮތަކަށް އެކަންކަން އިންތިޒާމުވެގެްނގޮްއސަ ހުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުމަށް 

ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. ހަމައެކަނި ނަމެއްގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް، އޭ.ސީ.ސީ؛ އަުޅަގނޑުމެން ރަނގަޅު ނަމެްއ 

އިދީފައި ެއްއވެސް ބާެރއް ނޯންނަ ގޮތަށް ެއ ބޭފުޅުން ެއ ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުނުކުރެޭވ ގޮތަްށ އޮތުމަީކ ހަދަ

ޙަޤީޤަތުގައި މިކަންކަން ހުއްޓުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެ ންދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި އެންެމ  ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން މި ނުކުރެވިދާ ތަން އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން، ކޮމަްނޫޑ  ނޑުމެންނަށް މި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ  1875ޖެހެނީ މީގައި އަުޅގަ

ން، މީގައި މި އުޅެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ފާހަގަުކރައްވާަފއި ހުރި ފަދައި

ވަރަށް ަޑއިރެކްޓުކޮށް ފެންނަްނ ހުންނަ ކަހަލަ ކޮރަޕްޝަނެއް ނޫން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ފެންނަމުން މި 

ނޑުމެންނަށް ސީދާކޮށް ފެންނަން ނުހުންނަ ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ  ދަނީ. ވަރަށް ދުރާލަިއ ެއކި ޮގތްގޮތަށް ރޭިވގެން އަުޅގަ

ރާއްޖޭގަިއ ފެންނަމުން މި ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ކޮރަްޕޝަން އިންޑެްކސް މި ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް މަްއޗަްށ.  މި

ނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ރަނަގޅު މަޝްވަރާެއްއ  ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަ  1880އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ޅު ގޮުތަގއި ގެނެިވގެން، އޭ.ސީ.ީސ އަްށ ބާރުވެރިކަން ީދގެން މެނުީވ ކުރެވި، މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ރަނގަ

ނޑުމެންނަކަށް ހުއްޓުމަކަށް ނުގެެނވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކުރަން  މި ކަންކަން އަުޅގަ
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މިއަްށ އިޞްލާޙެްއ ގެންަނއިރުަގިއ  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ފުންކޮށް ވިސްަނވައި 

ރަނގަޅުގޮުތަގއި ބާރުވެިރކަންދީގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަނަްށ ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ާޤއިުމކުރެވި، އެ ބޭފުޅުން ނިންމާ 

 1885ނިންމުންތަކީ ތަންފީޛުކުރެވޭ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ހެދިގެން މެނުވީ މި ރާއްޖޭަގއި މި ކޮަރޕްޝަން އިންޑެކްސް ދަށަށް 

ދެވޭނޭ. އަދި ިމއީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ަރއްިޔތުންނަށް ލިބެމުންދާ ނިކަމެތިކަން ހުއްޓުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ ނުގެން

މުހިއްމު ޤާނޫނެއް މި ވަގުތަްށ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފައިވާ. ެއހެންވީމާ، މިކަން ކުރުމުަގއި ޮކމިޓީން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް 

ނޑު ުއއްމީ  ދުކުރަން. ނިންމާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 1890 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ނޑައެޅިަފއިވާ ަވގުތު ހަމަވެގެން އެ ދިަޔއީ. ައޅުގަ ޝުކުރިއްާޔ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ޖުމްލަ ކަ

 އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް. 

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ބަރު މުޙައްމަދު މުޞްދާއިރާގެ މެންތިމަރަފުށީ 

 1895ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ބިުލ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް  

ނޑު ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖޭަގއި ހެދިފަިއާވ ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން  ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ައޅުގަ

ނީ ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާުޅވިހެން ކޮރަޕްޝަނަކީ ހުއްޓޭެނ އެއްެޗއް ނޫން. ކޮރަޕްޝަން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުެރިވދާނެ. މި ރާއްޖޭގައި ކޮަރޕްޝަން މިހާހިސާބަށް މި ގެންދިޔަީއކީ މި ރާއްޭޖގެ 

ައޅުަގނޑުމެން ވަްއޓާލީ ައަވއްޓެރި  ރައްޔިތުންނެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން މި ހިސާބަށް ެގނެސް މި ލެވެލަށް

 1900ޤައުމުތަކުން މި ޤައުމަށް ވަށައިގެން ައއިސްފައި ތިބި ބޭރު ފަރާތްތައް. އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ ވިޔަފާރިވެރިން. 

. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، މި ރާއްޖޭގައި ޕިޔޯނަކަށް ދަންދެން، ކާތިބަށް ދަންދެން ވަނީ ކޮރަޕްޓުކޮށް ނިންމައިލާފަ

އެއީ އެ ކުރާ ބަޔަކު ެއކަްނ ކުރި މަގުސަދަކީ އެ ޤަުއމުތަކާ އެއް ހާލަތަށް މި ޤައުމު ވެސް ަވއްޓާލަންެވގެްނ 

ނޑު ހަމަ ސާފުކޮށް ދަންނަވަްނޏާ މި ރާއްޖޭގެ މާޙައުލަްށ  ކުރަމުންގެންދާ ކަންތައްަތކެއް، މި ކަންތައްތަކަީކ. އަުޅގަ

މް ެއކްސްޕޯޓު ިކޔާ ކުންފުންޏެއް. މުިޅ ޤައުުމ ކޮރަޕްޓުކޮްށ ނިންމައިފި. ޖެހިފައި އޮތް ހަމަ ބޮުޑ ވަާބއެްއ އެމް.އެ

 1905އެހެންވީމާ، މި މީހުންނަށް ިމ ރާއްޖޭަގއި ިމގޮތަށް ފުރުަޞތުދޭ ކަމަށް ވަންޏާ މި ަޤއުަމށް ދުވަހަކު ވެްސ މި ވަބާ 

ލާޙަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ އިޞްލާެޙއް އިން ސަލާމަތެއް ުނވެވޭނެ. ާއދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ިމ ޤާނޫނަށް ލާފައިވާ ިއޞް

ނޫން. އެ އިޞްލާޙު އެގޮތަްށ ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިުތން އުޅެންޖެހޭނީ ގަލަމަކާއި ފޮތަކާ ހިފައިގެން ކެމެރާއެއް 

ނޑަށް ަލއިގެްނ، ދުރުމީެއއް ެވސް ހިފައިގެން. ެއީއ ކުށްކުރާ މީހުން މަގުތަްއ މަތިން ހޯދައި އެ މީހުންގެ  ކޮ

ވަަނ އަހަރުގައި ބާތިލުކޮށްފަިއވާ ޮއތް މާއްދާއެއް މިޔަށް ލާފައި  2111ކަންތަުކގައި. ިމއީ މި ރާއްޖޭގައި ރިޕޯޓުކުރުމުގެ 
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 1910ަވނަ މާއްދާ ވަީނ ބާތިލުކޮށްފަ.  72ވަނަ އަހަުރގަިއ ރައީސް މައުމޫުނގެ ސަުރކާރުަގއި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން  2111އޮތީ. 

ނޑު ހަނދާން އެބަ ހުރި. ެއ ބާތިލުކުިރ ވަނަ ާމއްދާ  72. އެަބ ހުރި އަޅުަގނޑު ހަނދާން ވަީނ ބާތިލުކޮށްފަ. އަުޅގަ

ވަސް ވެސް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އަލުން އެ ރުޖޫޢަކުާރކަށް މި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ކުށްވެިރކުރާކަށް ިމ 

އި މީހުން ތިބޭނީ އިޞްލާޙު ލާނެ ކަމެއް ނެތް. މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، މި ރާއްޖޭގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއް ބަ

ޖަލުގަ. ކުށުގެ އަދަުބގަ. ކުެށއް ކުރި މީހަކު އެނގިފަިއވާ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވެަފއިވަިނކޮށް އަންގަްނވީ ފަރާތަކަްށ 

 1915ނާންގާ މީހަކީ ކުށްވެރި އެޭކ ބުނާ ޤާނޫނު މި ރާއްޖެ އިން ބާތިލުވެއްޖެ. އަޅުަގނޑަްށ މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙާ 

ޑުމެންނަށް ކަރަޕްޝަނާ ބެހޭ މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެވިދާެނ. ގެނެވޭނެ ގޮތްތައް އެބަ ނުލައި ވެސް އަުޅގަނ

ނޑުމެން ބޭނުމެްއ  ނޑު މިހާރު ދައްކަނީ މި ޤައުމުގެ މި ކަންތައްތައް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ ހުރި. އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ކަށަވަުރ މި ޖަލަށް ދާކަެށއް 11ނޫން މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތެރެއިން % . ައޅުަގނޑަށް ކަށަވަުރ، ައޅުގަ

ޤާނޫނު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ާރއްޖޭގެ ދެ ަބއިކުަޅ ެއއް ބަަޔކު ތިބޭނީ ޖަލުގަ. ޖަލުަގއި ާޖގަެއއް ނެތް އެވަަރކަށް. ހަމަ 

 1920ންނަ ދެނަހުރީމޭ. އޭނަ ރުޅިއަންނަ މީހަކު އިނގިލިދިްއކޮށްލާފައި ބުނަންވީ މީނަ ކަރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ތިމަ

އިރުކޮަޅކުން ދެ ހެކިން ހޯދަން އައިމަ ނިމުނީ. ރާއްޖޭގެ ހެކިންނަކީ މިހާރު ގަންނަން ލިބޭ އެްއޗެއް. ެއކި ދުވަްސވަުރ 

އެކި އަުގަގއި ުއޅެނީ. އެހެްނީވމާ، މި ދުވަްސވަރަކީ، ޚާއްަޞކޮށް ައގުހެޔޮ ުދވަސްވަެރއް ެހކިން ގަތުމުަގ. އެހެްނވީމާ، 

ނޫނުތަކުން މި ފަދަ ޤާނޫނުތަކަށް މި ކަހަލަ އިްޞލާޙުތައް ލަިއގެން ރަްއޔިތުން މި މަޅީގައި ަޖއްސާ ގޮތަކަށް؛ މިފަދަ ޤާ

ނޑުގެ ިޚޔާލާއި ފިކުުރ  ނޑު ުބނަން ބޭނުންވާ އެްއޗެއް ައޅުގަ އަޅުަގނޑު ކޮންމެ ޕާޓީއެްއަގއި ހުއްޓަސް އަުޅގަ

ނޑަްށ ޔަޤީން ިމއީ މި  1925އަުދެގ ސަރުކާރުން ލާން ބޭނުންާވ އިޞްލާޙެއް ނޫން. ިމ ބިލު އަޅުަގނުޑ ފާޅުކުރާނަން. އަުޅގަ

ފަރުމާކުރި ފަރާތަކުން މި ބިލުގެ ތެރެއަށް ަވއްޓާލަިއގެން ުއޅޭ ހަމަ ބޮޑު ވިހައެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ކުރު 

ނުޑމެ ނޑުމެން ެއއަށްވުެރ މާ ރަނގަޅުވާނެ. އަުޅގަ ންގެ އަޚްލާޤު މިއަށް ވުެރ ގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ދަންނަާވނީ، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އަމިއްލަ އަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސަލާމަތުން ތިބެވޭތޯ ބެލިއްޔާ. ކޮންމެހެން  ރަނގަޅުކޮްށގެން އަުޅގަ

އެހެން މީހުންނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކުރާނެ ކަމެއް ނެްތ. އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ސަލާމަތްނުކުރާނަމޭ، އަމިއްލަ 

ނަޑއެިޅގެން. އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ސަލާމަތްކުރަން، މަޞްލަޙަތަކަށް ނު  1930ވިސްނާނަމޭ ބުނިކަމުގައި ިވޔަސް ެއއީ ދޮެގއް ކަ

ހިމާޔަތްކުރަން ނޫޅޭ އިންސާަނކު ނޫޅޭނެ. މުޙައްމަދުގެފާނާިއ ޢީސާގެފާނު ދުނިޔެއަކު ނެްތ. އެ ބޭފުޅުން ދުނިޔެައކު 

ޑުމެން މި ބުނަނީތާ ވާހަކަިއގައި އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތަށް ނޫޅުއްވާ. އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދޭނެ. އަޅުަގނ

ނޑުގެ ވާހަަކ  އިސްކަންނުދޭނަމޭ. އެއީ ދޮުގވެރިެއއް އެހެން ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ މި އިޞްލާޙު މިއަްށ ނުލާށޭ. ފުރުޞަތުނުދޭށޭ. ރައީސް މައުމޫނު  ގެ ދައުުރގަިއ ކުރުކޮށްލަމުން އަުޅގަ

 1935އަހަރާ ދޭތެރޭ މިއީ ބާތިލުޮކށްފައިވާ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން  ވަނަ  2111އި ވަނަ އަހަރާ  2111ރުަގއި ވަނަ އަހަ 2111

ބާތިލުކޮށްފައިވާ އެއްަލއިލާފައިާވ ޤާނޫނުގެ ބައެއް މީގެތެެރއަްށ ލައިގެން މި އުޅެނީ. ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން، ކޮމިީޓ 
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ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ބިލާ ދޭތެރޭގަިއ ގޮތެއް ނިންމާއިރުަގއި މި މީގެތެރެއަށް ނުގެނުމަށް، މި މަރުޙަލާގައި މި ކަން

ނޑަްށ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ  ވިހަ މީގެތެރެއަށް ނުލުމަށް ހަމަ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 1940 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖެ ިމއަދު މި އޮތީ އެފްިރކާެގ އެންމެ ޖަންަގލީ ޤައުމުތަކާ އެްއ ފެންވަރަްށ 

ރި ނަމަ، ކަރަޕްޝަންަގއި ވެއްޓިަފއި އިނގޭތޯ. ެއއީ މިއަުދގެ ަޙޤީޤަތް. މި ސަރުކާުރގެ އިްޚލާޞްތެރިކަމެއް ހު

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެްއވެސް ކަހަލަ ކަރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ މަސައްކަތެއް މި ސަރުކާރުން 

 1945ކުރަމުން ގެންދާ މަންޒަރެއް. ކަރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮަތށް ހަމަ ހައްތަހާވެސް ސަރުާކރުގެ ޢަމަލުތައް މި ހުންނަނީ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށާއި އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ އަޅުަގނޑު ޝުކުުރވެިރވަން 

މަސައްކަތްތަކަށް. އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ހިތްވަރާ އެކު މަަސއްަކތް އެބަ ކުރޭ. އެހެންނަމަވެްސ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

ން ސަރުކާރުން ނުލިބޭ މައްސަލަ އަކީ މި މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ބާރާއި އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލު

ކޮމިޓީތަކަށް އަބަުދވެސް އަްނނަމުންދާ މައްސަލައެއް. މިހާުރވެސް އެބަ އޮތް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް 

 1950ހެންވީމާ، ސިޓީ ފޮނުވާފައި، ޮއޑިޓުކުުރމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ެއއްބާރުލުންނުލިބޭ މައްސަލަ އިނގޭތޯ. އެ

ނޑުެމން ސިޔާސީ ކަންތައް ކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވިސްަނން އެބަ ޖެހޭ. މި ޤައުމު އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ވެސް ަޤއުމު އޮންނާނީ މި ޤައުމުަގއި ޤައުެމއްެގ ިސފަ ޖައްސާފައި ަރއްޔިތުންާނ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދީގެން. 

ކަމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނަން. މިއީ ޤައުމުގައި ހުިރ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. މި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު މި ކަން

ކަންކަން ޙައްލުކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. މި ކަންކަން ޙައްލުވާނެ ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތައް ބައްޓަންވާން އެަބ 

 1955ިއ ހިނގަމުންދާ ހަމަ އާދަކާދަިއގެ ތެޭރަގއި ޖެހޭ. ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ނަަހމަގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަމުންދިއުަމކީ މި ޤައުުމގަ

ހިނގަމުންދާ ކަމެއް، ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ތިމާގެ އަމިްއލަ ފައިސާ ެވސް ބޭނުންނުކުރާނެ އުސޫލަކުން ދައުލަުތެގ 

ވެސް ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެ. އެއީ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤު. ތިާމގެ އަމިއްލަ ޙައްޤު ެވސް އޭަގއި ހިމެނޭ. އެހެންނަމަ

ސަރުކާރު ެވއްޖެްއޔާ، ސަުރކާރުގެ ަފއިސާ ވެއްެޖއްޔާ ކޮންމެ މީހަކު ވެްސ މި ޮއންނަނީ ހަމަ ޚަރަދުކޮށްލައި 

ހުސްކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ގެންުގޅެނީ. އެހެްނވީމާ، މި ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ަހމަ ފުންކޮށް ވިސްަނއި މުިޅ 

 1960ަކއި އަުޅަގނޑުމެން މަސަްއކަތްތަކެްއ ުކރަން އެބަ ޖެހޭ ވަރަްށ ފުޅާ ޤައުމުަގއި މި އޮްތ ވަާބ އިްނ ސަލާމަތްވުމަށް ޓަ

ދާއިރާެއއްގަ. ޝަރްޢީ ދާއިާރގައި މި ހުރި ކަންތައްތައް ޙައްލުެވގެން މެނުވީ މި ޤައުމުގައި ކަރަޕްޝަން މަދެްއ 

ނޑު ހަމަ ޝަރްޢީ ދާއިރާަގއި އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކު ޚިދުމަތްކުަރއްާވ ވަރަްށ  ނުކުރެވޭނެ ޢްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެ ދާއިރާގައި ވެސް އެބަ ތިއްެބވި ހަމަ ކަރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ 
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ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގިަނ ބޭފުޅުންތަކެއް. އެހެންވީމާ، އެ ދާއިާރަގއި އެަބ ޖެހޭ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ިމ 

 1965ލި، ކަރަްޕޝަނުން އެްއކިބާެވގެން ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން ޝަރްޢީ ދާއިރާަގއި ތިބެގެން މެުނވީ ކަންކަމުަގއި ބެ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ޤަުއމު ކަރަޕްޝަންގެ ފަސާދަިއެގ ތެރެއަކުން ނުނެރެވޭނެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުން 

ނޑުމެންނަކަށް އެބަ ޖެހޭ އަބުރުވެރި ދިރިއުުޅމެއް އުެޅވޭނެ ގޮތަށް ދައުލަުތން މަ ގުފަހިކޮށްދޭން. ދީގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ކަރަޕްޝަނަކުން ނުނިކުމެވޭނެ އިނގޭތޯ. ރަްއޔިތުން މިއަދު ވަރަށް ދަތިހާލުގައި ރަށްރަށުގަިއ އުޅެމުން އެ ގެންދަނީ. އެ 

ންނަންޖެހެނީ. ޖެހިގެން ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ އަާސީސ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބުމަކުން ުނދޭ. ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ ާމލެ އަ

 1970ހުންނަ ފިހާރަ އަށް ދަރާފައި އޭނަ އަށް މާލެ ައއިސް، އެނބުރި ރަށަށް މި ދެވެނީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ަޙއްލުވާން 

އެބަ ޖެހޭ. ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭނީ މި ޤައުމުގެ އެންމެންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ގޮތުގަ. 

ންނަ ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި ައއިީވއަާކއި ޑިސްޕިިރން ގުޅަައކާ ޮއވެފައި، މާލޭަގއި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލެއްގަިއ ރާއްޖެތެރޭގެ ހު

އެކްސްރޭ މެޝިްނ ހުރީމާ ދެން މިއަށް ެވސް ހަމަ ިކަޔންޖެހޭނީ ހަމަ ކަރަޕްޝަނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އޭނަ 

ށަކަށް ވެގެންުނވާނެ. އެހެްނވީމާ، އޭނަ އަށް ލިބެންޖެހޭ ރާއްޖެތެރެ އަށް އުފަންވުން ެއއީ އޭނަ ަމއިންބަފައިން ކުރި ކު

 1975ޞިއްޙީ ފަރުވާ ވެސް ހަމަ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖެތެރެ އާއި މާލެއާ ދޭތެރޭަގއި މި 

މަންޒަރުތައް. ިމ އޮތް ބޮޑު ތަފާތަކީ ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮރަްޕޝަންގެ ތެރެއިން ފެންނަން އޮތް ބޮޑެތި 

ޤައުމުަގއި މުއްސަނިދވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ެއކަނި އިނގޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ރައީސް. ނިކަންބައްލަާވ! ރާްއޖެތެރޭގެ ފަޅުރަށްތައް ރިސޯޓުތަކަށް ވެގެްނގޮސް މި މާލޭގެ ބޮޑެތި ޢާއިލާތަކަށް އެ ރަށް، 

އްސުރެ ލިބެމުން އައި ފައިސާގެ އިުތރަށް، ރިސޯޓް ހެދީމަ ތިންހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު އެ ފަޅުރަށަކަށް އޮތްއިރު 

 1980ޢާއިލާތަކަށް ލިބެމުންދިއުމަކީ މިއީ ކޮރަޕްޝަނެއް ނޫންތޯ. ތި ބޭފުޅުން ހިސާބުޖައްސަވާ މި މާލެ އަތޮޅާއި އ. އަތޮުޅގަިއ 

ށްރަށް. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގެ މުއްސަނދިކަން ހަމަހަމަ މިހިރަ ގިނަ ރަށްރަށަކީ މާލޭގެ ބޮޑެތި ޢާއިލާތަކަށް އޮތް ރަ

ގޮތުަގއި ބޭނުންނުކުރެވިދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިކަން ހަމަ އާއި އިންސާފުގެ ތެރެއިން ދާން 

އެޅިފަެއއް  އެބަ ޖެހޭ. މި ޤައުމުގައި ޮކންމެ ސަރުކާރެއް އޮްތކަމުަގިއ ވިޔަސް މި ކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަެޅއް

ނޑުގެ ޙުކުްމ މުޅި ޤައުމުގައި މި އޮންަނނީ. ބޮޑު އެތި ައއިސް ުކޑަ އެތި ކާލީމާ މިކަން ނިމުނީ،  ނުހުރޭ. ހަމަ ކަ

 1985ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހެނެްއ މިކަންކަން ވެގެންުނވާނެ. ިމއީ ޤައުެމއް. މި ަޤއުމުގެ އިްނސާފު ޤާއިމުކުެރވެންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގައި އެންމެންގެ  ެމދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުުކރެވެންޖެހޭނެ. އެކަމަކު މި މަންޒަރު އަުޅގަ

ފެނިގެންނުދޭ. މި ޤައުމުގައި އެބަ އުޅޭ ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު ޚިދުމަތްކުރާ ވަރށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް. ެއ 

ބޮލުަގއި ވެސް މިއަދު ޢިލްޒާމުއަޅުވަމުްނގެންދިއުމަކީ ބޭފުޅުން އެ ކުރާ އިޚްލާޞްެތރިކަމުގެ ބަދަލުަގއި އެ ބޭފުުޅންގެ 

އިންސާފުކަމުަގއި މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ. އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަެލްއ 

 1990އެުޅވޭ ބަދުނާމަކީ މާ ހިންގާ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ ދެްއކުމަށް ވުރެ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ނުހިންގާ ފަރާތުގެ ބޮލުގައި 
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ބޮޑު އެްއޗެއް. ކުރީގެ ސަުރާކރުތަކުން އެވެނި ކަެމއް ކުރިޭއ، މިވެނި ކަމެއް ކުިރއޭ ބުނާއިރު، މި ސަރުކާުރގެ ޤާނޫނީ 

ޒިންމާއެއް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް އެ މީހުން ހާޒިރުކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ މެދު އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 

ސަރުކާރު ވެސް ކޮރަޕްޓީ އިނގޭތޯ. ެއއަށްވުރެ ބޮޑު ކޮރަޕްޓު ސަުރކާރެއް މި ޤައުމުގައި އޮްތ ނާޅައިފިއްޔާ މި 

ވާހަކަދަްއކާނީ އެ މީހުންގެ ޮކރަޕްޝަން އަދި އެއަށް ވުރެ ބޮޑުވީމަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ މި 

 1995ކެއް އަޅަން. އެކަމަުކ އެ މަންޒަރެއް މިއަުދެގ ޤައުމުަގއި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަ 

ސަރުކާރުގެ ތެެރއަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންނުދާކަމުގެ ހިތާމަ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މި ޖެހެނީ. 

ފެންނަމަކުން  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވޭނީ ަރއްިޔތުންނާއި ސަރުކާރާ ެއއްކޮށް މަސައްކަތްކޮްށގެން. އެ ކަމެްއ މި ޤައުމަކުން

ނުދޭ. މި މަންޒަރު ބަދަލުވާން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަހިމޭން، އޮމާން ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ގޮެތއް މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުވާްނ 

އެބަ ޖެހޭ. މި ޤައުމަކީ މުއްސަނދި ޤައުމެއް. އެހެންނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަން މި ޤައުމުގައި ައށަގެންފައި އޮތް މިންވަރުން 

 2000ބަށް ލިބެންޖެހޭ އެކި ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުަގއި މި ދަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ުބރޫއަރަމުން. ދައުލަތުެގ އެަތްއ ރައްޔިތުންނާ ހިސާ

އާމްދަނީއެއް ކޮރަޕްޝަންެގ ޮގތުގަިއ ބީެވގެންދާއިުރގަިއ މިީއ ވަރަށް ފުާޅ ދާއިާރއެްއގަިއ މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމާ ަހވާލުެވ 

މާދުވާލު ވަްއަކންކުރުމުގެ ިވސްނުމުގަިއ ޤަުއމުގައި މަަސއްކަތްކުރާ ނަމަ، ތިބި ފަރާތްތަކުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ރޯ

ރައްޔިތުންނަށް ފާގަިތކަން ލިުބމުގެ ބަދަލުަގއި ވޭނާއި ހިތާަމ ރައްޔިތުން ަތކުރާރުކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަބަުދވެސް 

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ...

 2005 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި މި ވާ 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިުލ  2111/2ބިލު؛ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ ފުރިހަމަ މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެއް. އުސޫ ލެްއގެ ގޮތުން މި ބިުލަގއި ފާހަގަކުަރްއވާފަިއވާ ކަންަތއްތަކަށް އަުޅގަ

 2010އަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮރަޕްޝަނާިއ ތަނެްއގެ ތަރައްޤީއާ ިމއީ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނުޑމެން ބަލައިލާއިރުގައި އެ ގުޅިފައި ހުރި ކަންތައްަތއް. ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެަފއި ހުރި ޤައު މުތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލާ؛ ނޯވޭ، ސެކަންޑިނޭިވއާގެ ޤައުމުަތއް މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި ސިްނގަޕޫރު ފަދަ  ޤައުމުތަކުަގއި އަުޅގަ

ޕަރ  ޤައުމުތައް ައޅުަގނޑުމެން ބަަލއިލައިފިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެބަ އެނގޭ އެ ތަންތަނަކީ އެ ތަންތަނުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ

ވަނަ ިމ  2ވަނަ،  2ަވނަ،  1ކެޕިޓާ އަށް ބަަލއިފިއްޔާ ވަަރށް ބޮޑެތި އަދަދުތަެކއް ޖެހޭ ތަންތަން. ދުނިޔޭގެ 

ނުޑަގއި ހިމެނޭ ޤައުމުތައް މިއީ ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ޮގތުން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކޮރަޕްޝަނަށް ބަލައިފިއްާޔ   2015ހިސާބުގަ

ނޑުމެން ކޮރަޕްޝަން ވެްސ އެންމެ ުކޑަކޮށް ހިނގަމުންދާ ޤަ  އުމުތައް މި ަޤއުމުތަކަކީ. އަދި ަހމައެހެންމެ، އަުޅގަ

ބަލާއިރު ދުނިޔޭަގއި ޖީ.ޑީ.ީޕ އެންމެ ދަށްކޮށް، ޖީ.ީޑ.ޕީ ޕަރ ކެޕިޓާ އެންމެ ދަްށ ޤައުމުތަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ 
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ވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ބަލައިލައިފިްއޔާ އެ ަޤއުމުތަކަީކ ކޮރަޕްޝަން ދުނިޔޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް ޤައުމުަތއް. ެއހެން

ގުޅިލާމެހިފައިާވ ދެ ކަންަތއް. އަދި ހަމަ އޭެގއިތުރުން ހިުއމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިްނޑެްކސް ާއއި މި ހުރިހާ ކަމަކަްށ 

 2020ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް މިދެންނެވި ކަހަލަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޑެކްސްަތއް މަތިވާަވރަކަށް ކޮރަޕްޝަން ވެްސ 

ނޑުމެން  މަތިވަމުންދާކަން އެީއ ރިސަރޗްތަކުން ދަްއކާ ކަމެއް. ހޯދުްނތަކުން ދައްާކ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، އެކަްނ އަުޅގަ

އާ ހިސާބަށް ައިއއިރުަގިއ 2118ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުަގއި 

ތުން ރިޕޯޓުކުރެވިފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ކޭސްތައް ވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރެކޯޓުތަކުން ދައްކާ ގޮ

ިއން ފެށިގެން ރިޕޯޓުކުރެވިފަިއވާ ކޭސްަތއް ވަރަށް ބޮަޑްށ  2118މަދުވެފައި ވަރަށް ބޮޑު ތަން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ  2025. މައްޗަށް ގޮްސ، އިންތިހާ އަށް މިހާރު މަތީގައި ހުރިކަން ވެސް އަުޅގަ

ނުޑގަިއ؛ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި  2111، 2110، 2112، 2111އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިުރަގއި  މި ހިސާބުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ މާލިއްޔަތުގައި ހުރި ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކެްއގެ ގޮުތގައި ހުރި އެިކއެިކ 

ނޑުމެން މިހާރުވެސް ފަޅުރަށްތައް އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ނަތީޖާ އަ ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ. އަޅުގަ ޅުގަ

ބަލައިލަން ރަނގަޅު، ީމގެެތރެއިން ކިތައް ރަށްތޯ ޑިވެޮލޕްވެގެން ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަްށ ނިކުމެފައި ވަނީ. ކޮބައިޯތ 

 2030ން ކޮންމެވެްސ ސަބަބަކީ؟ ކޮރަޕްޝަންެގ ތެރެއިން މި ތަންތަން ޑިވެލޮްޕކުރުމަށް ޓަކައި ހުރި ަފިއސާތައް، އެހެ

ދިމާލަކަށް ވަދެގެްނ ޙަޤީޤީ ަރއްޔިތުންނަށް ފައިާދ ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތކާ ހިސާބަށް ވާސިލްެވވޭ ގޮްތ 

ނޑުމެން ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި އަލިއަުޅވާންޖެހޭ  ނުވަނީ. ފަންޑު ޑްަރިއވެގެންަދނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ހަަމ ެއގޮތަށް ރަްއޔިތުންނާ، އަޮތޅުތަކުެގ ރަްއޔިތުންނާ ވަރަށް މުހިއްމު ވާ ހަަކއެްއ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ހިނަގއިދިަޔ  ގާތުން ކުެރވިގެންދިޔަ ކަމެއް ސާކު ސަމިޓުގެ ކަންތައް އެއީ. އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ގޮތް. ރަސްމީ ހިސާބުތައް ދަްއކާ ގޮތުން ކުރިން  2035 211ވަރަކަްށ،  211ބޭފުޅަކު ާފހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ގާްތގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދަްއކަނީ. އެހެންނަމަވެސް މާ ފަހުން  ވަރަކަށް މިލިއަން ރުިފޔާ ިއން ނިމިގެންދިޔަ ކަމަށް އަުޅގަ

ލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހަމައެކަނި އެތާގަިއ ހަދާފައި ހުރި އިކްއިޓޯިރއަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑަކަށް އަށް ސަތޭކަެއއްހާ މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެިކ ގޮތްގޮތުން އަުޅގަ އެކަނި ގާްތގަ

ނޑުމެން  އެނިގގެން އެަބ ދޭ. ސީިރަޔސް މައްސަލަެއއް ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް ިމއީ. އެހެންވީމާ، ކޮރަޕްޝަން އަުޅގަ

 2040ން ނޫނިއްޔާ މި ޤައުމު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ހިސާބަކަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހިސާބަކަށް ފޯރުކޮށެއް ހުއްޓާލަިއގެ

ނުދެވޭނެ. އެީއ ނުކުރެވޭނެ ަކމެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކޮްނމެ ބިލަކީ، މި ބިލެއްގެ އަާސސީ މަޤްޞަދަކަށް ެވގެން 

ާޔ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން ނަމަ، ކޮރަޕްޝަން ދާންޖެހޭނީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން. ކޮރަޕްޝަން ނޫނިއް 

ނޑުމެންގެ އަާސސީ ކަމަކަށް ެވެގންދާންޖެހޭނެ. މި ވާހަކަތައް ދައްކާއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ  މަދުކުރުން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ހަމަ އޭގެއިުތރަށް ކޮން މެ އަހަރަކު ވެސް ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ
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 2045ބަޖެޓް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އަުޑއިވޭ މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކުގެ ފަރާތުން ޚާއްަޞ 

ގޮތެްއގައި ތިމަންނަމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް ތިމަންނަމެންނަކަށް ނުލިބެއޭ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިމަންނަމެންނަށް 

ނުޑ ޚާއްަޞ ގޮތެްއގައި ތިމަންނަމެންގެ ޒިން މާތައް ުއފުލުމަށް ޓަކައި މަްއސަލަތަެކއް ކުރިމަތި އެބަ ވެޭއ. ައުޅގަ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ  17ފާހަގަކޮށްލަން، އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ؛ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި 

ކަށައެޅުްއވި ބަޖެޓާ އެއްވަރަށް ބަޖެޓް މަޖިލީހުން ބައެއް މުއައްަސސާތަކަށް އެ މުއައްސަސާަތކުން ހަމަ އެ

ނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް ވަރަށް އުފަލާ އެކު  ނޑުމެން ވަރަށް އުފަލާ އެކު، އަުޅގަ  2050ދޫކުރައްވާަފއިާވކަން. މިއީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ މިކަހަލަ ބިލެއްގެ ތެރެއިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން  ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަޅުގަ

ޝަން މިހާރަށް ވުރެ ބާރުވެރި ކުެރވޭނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން އަތޮޅުތަުކގެ ރަްއޔިތުންާނ ކޮމި

ހިސާބަށް، ރަށްރަށުގެ ރައްޔިުތންނާ ހިސާބަށް ދެވޭނީ ކޮންއިރަކުންތޯ. އެ ބޭފުޅުންގެ ގޮފިަތއް އަތޮޅުތަުކގެ ރަށްރަށުަގއި 

ތޯ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ތަންތަން؛ ކޮންމެ ރަށަކީ، ކޮންމެ އަތޮޅަކީ ރަށްޔިތުންެގ ޤާއިމުކުރެިވގެންދާނީ ކޮންއިރަުކން

 2055ވަރަށް ގިނަ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ އަތޮޅެއް، ރަށެއް. އެ ތަންތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ މުޢާމަލާތްތައް 

މުޢާމަލާތްތަކާ އަދި ެއގޮތަށް ތަރައްީޤެގ ހިނގަމުންދޭ. ހަމައެކަނި ފަިއސާގެ މުޢާމަލާތެއް ނޫން. ިވޔަފާރީގެ އެިކއެކި 

ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް އެ ރައްޔިތުން އިސްނަަގިއެގން ކުރާ ތަން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ. 

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެަބ ދޭ، މީގެތެރެއިން ބައެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރެކޯޑުތަުކން ދައްކާގޮތުން އަުޅގަ

ޓުތަކެއް، ަރއްޔިތުން ދަތިހާލުގައި ހޯދާ ފައިސާ ިއން ހިންގޭ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުަތކަކީ ކޮންމެ ވެސް ލީކޭެޖއްގެ ޕްރޮޖެކް

 2060ސަބަބުން އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓި، ރައްޔިތުންނަށް އެކަީށގެންވާ މަންފާތައް ލިބިގެންނުދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކަށް ވެފަިއވާކަން. 

ނޑުމެންނަށް އަދި އެންމެ ފަހުން ގޮސް ެއއީ އެއް  ގޮތަކަްށވެސް ނުހިންޭގވަރުެގ ޕްރޮޖެކްޓުތަަކކަށް ވެެގންދާކަން އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތން ރިސޯސެއް ދީގެން، އެއީ  ފެނިގެން އެބަ ދޭ. އެހެންވީާމ، ކޮންމެ ގޮތަކަށް ެވސް ައޅުގަ

ތްަތއް ިވޔަސް ވެސް ނޫނިްއޔާ ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ގޮތުްނ ވަރުދަަގކުރުމާ އަދި އޭެގިއތުރަށް އުމްރާނީ ވަސީލަ

ފައިނޭންޝަލީ ވިޔަސް ވެސް އެމްޕަވަރކޮްށގެން މިކަހަލަ ކޮމިޝަންތައް؛ އަދި ޭއގެއިތުަރށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަްއ 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ   2065ބާރުގަދަކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މިންވަރެއްަގއި ގެަނއުމަްށ  ހަލުވިމިނެއްަގއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް، ތަރައްޤީ އަުޅގަ

ވަަނ މާއްާދގަިއ ފާހަގަކޮށްފަިއ މި ވަނީ  0ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ. ެދން މި ބިލުގެ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަންގަންޖެހޭނެ، ކޮރަޕްޝަނެްއ ހިނގާ ކަމަށް ވާނަމަ، އަ ންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އޭގެއިތުުރން އަޅުގަ

ގޮތުން ހަމައެކަނި އެންގުެމްއ ނޫން މީގަިއ އަންނަންޖެހޭނީ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަށް ކޮރަޕްޝަނެއް ހިނގާ 

 2070ނުގައި ހިނގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަވެސް އެ ތަނަކަށް ދާން އެބަ ޖެހޭ. އެ ތަނަކަށް ވަދެ، އެ ތަ

ނޑު  މުޢާމަލާތްތައް ދިރާސާކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެންމެ ރަނގަޅަށްޯތ ހިނގަނީ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. މަސްއޫލިއްޔަުތ؛ މަިއގަ
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ގޮތެްއގަިއ އެންޓި ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަން ފަދަ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަުކގެ މަްސޫއލިއްޔަތަކީ މި ދެންެނވިހެން 

ގެން އެ ތަންތަނުަގއި ަކންކަން ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި ދިރާސާކުރުން. ޭއެގ އަމިއްލަ އަށް ވެސް އިސްަނގައި 

މާނައެއް ނޫން، ކުްށވެރިން، ކުށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުެމއް. ޭއގެ މާނަ ައކީ އެ ތަްނތަން ވީހާވެސް؛ ސިސްޓަމު 

 2075ރޫވްމަންޓު ދުވަހެއް ދުވަަހކަށް ގެނެްސ، އިމްޕްރޫވްމަންޓަކީ އަބަުދވެސް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީ ސިސްޓަމު އިމްޕް

އެ ތަނުގެ ހިންގުން ރަނގަުޅޮކށް، ދައުލަތުގެ ހިންގުމަށް ެވސް އާރޯކަމެއް ގެނެސްދިނުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ 

ނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވމުން އަޅުގަ

 

 ނިންމުން 

 2080 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް މި ވީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް  12321ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާހިސާބުން މިއަދު ގަޑިން 

 ަގއި.  0311ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  2112އޯަގސްޓް  11އޮންނާނީ 

 2085 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


