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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހުގައި ފެށޭ ފުރަތަމަ ުދވަހު ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގެ  ޗުްއޓީ ދުަވސްވަރަށް ` ައޅުަގނޑުމެން ަމޖިލީހުގެ 

ރަތަމަ މި ފު، ަގނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާޖެހިގެން އަޅުގޮތަކަށް  ލި ކުއްްއވަން ބައްދަލުވުމެއް ބާ

ނޑުމެން އެނބުިރ މަސައްކަތަށް ަވޑަިއގެން ފުަރތަމަ ބޭއްޭވ ބައްދަލުވުްނވީމަ،  އަށްއި ޗުއްޓީ ބައްދަލުވުމުގަ  ަފހުގައި އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުރިހާމެންބަރުންނަށް ވެސް، ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި 

ދަންނަވާލުމަށް ތި ބޭފުޅުން  ހާ ކުއްލި ގޮަތކަށް ދަންނަވާލިއިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަރުަޙބާ ދަންނަވަން. އަދި މި

ނޑު ފަށްފަށުން ފާ  ގަިޑއަށް ވަަޑއިގެންެދއްަވއި ދެްއވާ އެްއބާރުލުމަށް ،ވަަޑއިގެންެދއްަވއި  ޝުކުރު  ،ހަގަކޮށްވެސް އަޅުގަ

 ށް ކުރިއަށްއްމުޮކށް ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކއް ވަރަށް ރަނގަޅަކޮމިީޓގައި އާ ދަންނަވަން. އާދެ! މިނިވަން ުމއައްަސސާ

ނޑުމެންނަށް މި ނޑުމެން ހުރީ ގެންދެވިފައި އަުޅގަ ގަިއ ޑޭޓުތަެކއް ޖަހާފައި ކުަޑކޮށް ފަސްކޮްށ ގަސްތު . ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމިހުރި ކަންތައްތަކެއް  ނިންމަން ވެސް  ގޮތެްއަގއި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ހުރީ ނުނިމި. އެހެންނޫނިއްޔާ މައިގަ

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. ދެން މިއަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންދެވިަފއިާވކަން ވެސް ސްމޫތުކޮށްވަރަށް  ދު ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާ ޒަތްތެރި ލަން. ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީގައި ަބިއެވރިވަަޑއިގަންަނވާ ިއއް ފަށައިގަންނައިރު ކޮމިޓީެގ ހާިޒރީ އަުޅގަ

ޢަލީ މަޢުރޫފް  މުޤައްރިރު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ކޮމިޓީގެ ނަިއބު މެންބަރުންގެ ތެރޭގަިއ،

އަިދ ހުޅުދޫ  ،ުމޙައްމަދު ލަޠީފް އިންާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސަވަަޑއިގެްނ އެބަ އިންނެވި. އަިދ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއި

ރާެގ ވެލިދޫ ދާއި ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް،މީދޫ ދާއިއަދި  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު، ދާއިރާގެ

ވެރިަވޑަިއގަންނަާވ އަދި ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޟާ ބައި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމިން ރަޝީދު،

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މި ފަށައިގަންނަނީ. ކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑަގއި މިއަދު މިއެބަ. މި ހާޒި އޮތީ ކުއްިލއަކަްށ  ރީއާ ެއކުަގއި ައޅުގަ

އަްށ ކަންތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ުޗއްޓީ އެއް. ދެން މިއެއްކޮްށ، ހަމަ އެންމެ މައްސަލަ ބާއްވާ  ބައްދަުލވުމަކަށް ވުމާ 

އީ. ެއއް މިރުމަށް ނިންމިފައި އޮތް މައްސަލައެއް ދިރާސާކުމެއް ބޭްއވިފައި، މަްއސަލަ ަދލުވުބައް އްދިއުމުގެ ކުރިން އެ 

މިކަމަށް ކޮމިޓީ ބާްއވާފައި އެްއ ައއުމާ ގުިޅގެން އަުޅަގނޑު ހިތަށްެއރީ އެހެންވީމާ، މިކަމާ ގުިޅގެްނ އިތުރު ސިޓީ 

ނުޑމެންނަށް އެގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށްލާފައި ކޮންމެވެްސ  އަދި އެ މަސައްކަތް ޗުއްީޓާއ ، ދިރާސާނުކުރެވި ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއެރީ އެކަމާ  މަސައްކަތްނުކުެރވިއެްއކޮށް ދިއުމާ އެްއކޮށް  ގޮެތްއ  އިުގޅޭގޮުތން މަޝްވަރާކޮށްފައޮތީމަ އަުޅގަ

ކޮމިޝަނުން  ސަރިވސް ލީ. ދެން، ިސވިލްޓީގެ ަބއްދަލުުވމަކަށް ދަންނަވާކޮމި، ނީ. ެއހެންވީމާނިންމާފައޭ ބާއްވަންޖެހެ

ނޑަްށ ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުުޅންގެ ފައިްލކޮ ފޮނުވާފައި މި ނޑު ުކޑައޮތް ސިީޓ އަުޅގަ ަވގުތުކޮެޅއް  ޅުަގއި އޮންނާނެ. އަުޅގަ

ސަރވިސް  ިސވިލް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.އެ ސިޓީ ަބއްލަަވއިލެްއވުމަށް ފުރަތަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ސިޓީ ބައްލަަވއިލަްއވަން އަުޅަގނޑު އޮތް ފަހުން  ންަނށް އެކަމާ ުގޅިގެން ފޮނުވާަފިއ އެންމެކޮމިޝަނުން އަޅުަގނޑުމެ

)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މި ސިޓީ ތި ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަގުތުކޮޅެއް އަރުވާނަން.
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ނޑަށް މި ސިީޓން މިހާރު ބައްލަވާލެއްވިދާނެހެްނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުން.  ނޑު ގޮތެްއގައި އަުޅގަ މައިގަ

ފާހަގަކުރެވޭ އެްއެޗއް ދަންނަަވއިލާނަން. މި ސިޓީން އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ައޅުަގނޑުމެން ޗުްއޓީއަށް ިދއުމުގެ 

ވެސް  ކުރިން؛ މިހާރު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ނޑު ކޮމިީޓގެ ހާޒިީރގަިއ މާކުކުރަން. މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި ފާހަގަ މި ކުރަނީ  ބައިވެިރވަަޑއިގެނެްނވިކަން ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ުޗއްޓީއަށް ިދއުމުގެ ކުރިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީެއއް ހަމަޖެއްސުމުގެ 

ލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއަުކން ދަންނަވާފައި ކޮމިޓީން މައްސަލަިއގައި ައޅުަގނޑުެމން ވާނީ ސިވި

ފާސްކުރަްއވަިއގެން، އިހަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ މައްސަަލ ބަލަމުންދާތީވެ އެ ކަންތައް ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން 

މި ސިޓީގައި  ޫޖންގަިއ، މިހާރު 10މަޑުކޮށްލަދެއްވުމަށް. އެކަމާ ުގޅިގެން ިސވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުން މި އަންގަވަނީ 

ނޑު ޮޕއިންޓަކީ،  ނޑުމެން ބޭނުމޭ އެ މަޤާމަށް އޭނަ ހަމަޖައްސާަފއި ނެރެން. އެހެންވީމާ، އޭެގ  10މައިގަ ޫޖންގައި އަުޅގަ

ނުޑ ގޮެތއްަގއި ސިީޓަގިއ ބުނެފައި އޮތް ވާހަކަައކީ.  ކުރިން ވަިކ ގޮެތއް ނިންމާފައި އަްނގައިދޭށޭ. އެީއ، މަިއގަ

ނޑުމެން އޭރު ުޗއްޓީއަށް ގޮއްސަ މިއަދު އަދި  ޖޫން ވަރަށް  10އެހެންވީމާ،  ކައިރީަގއ މި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ކިރިޔާ މަސަްއކަތަށް މި ހާިޒރުވީ. އެހެްނވީމާ، ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން؛ 

ފޮނުވަން. އެ މައްސަލަ، އެ މަޤާމަށް  އަޅުަގނޑު އޮންނާނެ ސިޓީެއްއ ފޮނުވާފައި ކަމާ ބެހޭ ލިޔެިކޔުންތަކާ ެއއްޗެހި

މީހަކު ހޮވުމުގައި މާކުސް ދެްއވި ގޮާތއި އިންަޓވިުއކުރި ގޮާތއި، މިކަންކަމާ، ލިބުނު ނަތީޖާއާ މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް. 

އެހެންވީމާ، އެ ަމއްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެށޭނީ ދެން މި މަޖިލިސް ފެށިގެން 

ނގެ. އެހެްނވީމާ، ުކއްިލއަކަށް ސިީޓެއއް ައއިްއސަ އޮީތމަ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިީޓގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކަންނޭ

ނޑު ހުުޅވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޚިޔާލުފުޅަކަށް އަުޅގަ

 

 ަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާ

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ާސފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިތުުރ 

ވާހަކަެއއް ެދއްކެމުެގ ކުރިން، މި ކޮމިޓީގެ ވިސްނުމަކީ ސަރުކާރާ ދެކޮުޅ، ނޫނިްއޔާ ސަރުކާރާ އިިދކޮޅު ވިސްނުުމގެ 

ވެްސ ތާކުން ވަޒީފާ ނުދިނުންޯތ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ދެން މި ކޮމިޓީން ނިމޭނެ ގޮތް އެްއވެސް ބަަޔކަށް ެއއް 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައި މި އޮތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު. މީގައި އަުޅގަ

އިރު، މި މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސިޓީަގއި މި އޮންނަނީ އެންމެ ވާހަކައެއް. ދެންނެވިފަިއާވ ގޮތަށް ކަން ހުރި

އިސްމާޢީލް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އެ ބޭފުޅާައކީ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފިކުުރގަިއ، هللا ސެކްރެޓަރީ ކަމަށް އަލްފާޟިލް ފަތުޙު

 އިދިކޮޅު ފަރާތްތަާކއެުކ މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅެްއކަން ަވރަށް ޔަޤީންކަމާއެުކ ައޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއވާތީ، އެކަން 

ތަކުރާރުކޮށް ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުަގއި ދަންނަވާަފއިވަނިކޮށްނޭ. ެއކި މީހުންގެ ޚިޔާލު ހުންނާނީ އެިކ ގޮތަށް. 
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ސިވިލް ސަރިވސްަގއި ތިބި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ވެްސ ކޮންމެވެސް ެއއް ފިކުރެްއަގއި އެ މީހުން ތިބޭނީ. އަދި 

، 8ތަކަށް އަރައި ނޫޅުނު ކަމުގައި ވިަޔސް، މިހާރު މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގްރޭޑު ޕާޓީއެްއގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްެތރިވެ ޕޯޓިއަމް

ގައި ވެސް ނެތް އިނގޭތޯ ސިޔާސީ ފިކުެރއް ކޮންެމވެސް ގޮަތކަށް ނެތް ކުއްޖަކު. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ރާއްޖެ  10، 9

ީކ ނޫން މިތާކު. އެހެންވީމާ، އޮތީ މިހާރު ވެސް ސިޔާސީވެފަ. އެ ނޫން މަސައްކަތެއް އެްއވެސް ބަޔަކު ކުރަނީ މި

ނޑު ގަމީހުންނަ ،ސަރުކާރާ އެއް ފިކުރެއް ނޫޭނ ބުނެ ބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ށް ވަޒީފާ ނުދިނުމަކީ އަޅުގަ

ނ  މަސަްއކަތްތަކުަގއި މިނިސްޓްީރއަށް އަށް ަވޒީފާ ދީގެްނ މީނަ ކުރަންޖެހޭަޑއެިޅގެން ޚިޔާލުފު ކަމެއް. މީނާކަ

ނޫނިއްޔާ އޭނައާ  ،ވަންޏާ ނުވަތަ އޭނަ ވަކި ކަންކަމެއް ކުރަން ރެފިއުޒުކުރާ ަކމަށް ،ަވންޏާ މާވާ ކަމަށްއުނދަގޫތަެކއް ދި

ގެން އައިމާ މިކަން ދެން މި މައްސަލަ މިތަނަށް ހިފައި، ވަންޏާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް އަދާނުކުރާ ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް ވެސް ކުެރވިދާނެ  ކަމަށް ދެކެނީ ކަންކަން. އެހެންނަމަެވސް، މީހެއްގެ ިސޔާސީ ފިކުރު ހުއްޓުވުމަށް އަުޅގަ

ޔަތު އަދާކުރާ ގޮްތ ުމގެ މަސްއޫލިއްމަޤާ އޭނަ އެ، ދީގެންނުވާނޭ މުނައަށް މި މަޤާހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، މީ ކަށޭވަކި ގޮތަ

ޓަިވއުކޮށް ހުރިހާ ކަމެްއ ވާތީ ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިން ބިލު މީހަކަށްއެކަމަށް އޭަނ ޤާ ނުވެސް ބަލާ؛

އެހެރީ އޭނަ ހޮވާަފ. ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަެތއް ެއއީ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  އިކޮށްފަ

ނުޑމެންނަކާ ވެސް ބެހޭ ކަމެއް އް ވެސް ނޫން ޕާމަނަމަސްއޫލިއްޔަތެ  ންޓް ސެކްރެޓަރީ ތަންތަނަށް ލުމަކީ. އެއީ، އަުޅގަ

ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އެއީ މިނިސްޓަރު ކުރާ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެކަމަކީ  ވެސް ނޫން. އެއީ އަދި

ބިލު މީހެއް ކަމަށް ގޮތުން މި މީހަކީ އެކަމަށް ޤާކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި އެހެން ގޮތް

ނުޑ ދެކޭ ދެކިވަަޑިއގަން މީހަކު ވަޒީާފއަށް  . ދެން، އެލިްއޔަތަށް ހޮވާފައި ެއ މަސްއޫގޮތުގަ ނަވާީތވެ އެހެީރ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަވދެގެން،މި ދޭ ،ނުކުތުމުގެ ހުރަހަކަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސް ވެގެން ަލއެްއ އަދި މައްސަ ތެރެއަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ޕޮއިންަޓކީ. މައްސަަލއެްއ ނުނިކު ނުކުތީކީ ނޑުމެން އޭގެނޫން. އެީއ، އަުޅގަ ވަެދގެން  ެރއަށްތެންނަނީ ވެސް އަުޅގަ

ގެން ުއުޅމުގެ ޖާގަެއއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކަށް ނޯންނާނެ. އޭނަ، މީހެްއގެ ަވޒީފާ ހުއްޓުަވއި، ގެންމިކަން ހުއްޓުވައި 

، ނުދީމިނިސްޓަރު ކުރާ ކަންކަން ކުރެވުނަ، މިނިސްޓަަރށް އުނދަގޫކޮށް ،ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް އެ ވަޒީާފއަށް ގޮސް

އެޅޭނީ. ޭއގެ ކުީރގައި ޭއނަގެ ސިޔާސީ ފިކުރު މިވެނި ވަންޏާ ދެން އޭނައާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު  އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް

ވަޒީފާ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ަކނަޑެއޅިގެން ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުގައި  އިއެވެނި ެއްއޗެކޭ ކިާޔފަ ،އެްއޗެކޭ

 އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މިކަންކަމުެގ  އިހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެ ސިޓީއާ  ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްއާދެ

ނޑުމެން މި އުޅެީނ  އިމައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުީރ ދުވަހު މި ކޮމިޓީން މަޝްަވރާކޮށްފަ އޮތީ. ދެން، މިައދު އަުޅގަ
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އޭަގއި ވަކި ުމއްދަތަކަށް ެއ ބޭފުޅުން ކަމެްއ . ާކ ގުޅޭ ގޮތުންއޮްތ ސިިޓއަ އިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފަ

ނިންމަވަން ނިންމާފައި އޮތީމަ، ދެން އެކަާމ ގުިޅގެން، ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެ ސިީޓއާ ުގޅިގެން ނިންމާނެ ކަމަކަްށ މި 

ބަރު ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުން ބަހުސްކުރަނީ. ދެން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމާއި މިކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިްއޒަތްތެރި މެން 

ނުކުތާއެއް ފާހަަގކުރެވޭނެ. އަދި އޮންނާނެ މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން މި ކޮމިޓީން. ޗުއްީޓގައި ތިބީމަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ެއޖެންޑާކޮށްގެން ނުގެނެިވގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ތި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވަރަށް 

މެންަނށް މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ހަމަ ބައިވެިރވަަޑއިގެން ރެޯކޑުަގއި މުހިއްމުވާނެ އަޅުަގނޑު

 ފާހަގަކުރެްއވުން. ޝުކުިރއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތީ.

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައި ޮއތް ސިޓީ ެވސް، އަދި ިސވިލް ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިީޓ ވެްސ ަބލައިލައިފިން އިނގޭތޯ. ދެްނ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން 

އްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެްއވާއިރު ވަރަށް ފާހަގަކުރަްއވާފައި މި ވަނީ ީމ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްަތކެއް، ރަ 

މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުަރއްވަމުްނގެންދާ މިނިސްޓްރީއެްއ ކަމަށް ވެފައި، އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެ އަންނަ ބޭފުޅެއްގެ 

ކުެރއްވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ދަތިވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ފާހަގަ

ެގ  2015ޖޫން  10ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ. ދެން ހަމަެއއާެއކުަގއި ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިީޓގަިއ ވެސް 

ކުރިން މި ކަންކަން ހަމަޖައްސަން އެ ފަރާތުން އެދިވަޑަިއގެންފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ ދެން 

ންނަށް ވެސް މުަޤއްރިރު ދެންމެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ގާތްަގނޑަކަށް މަހެްއހާ ދުވަސް ޗުއްީޓަގއި ތިބެފައި އަޅުަގނޑުމެ

މި ނުކުތީ. ނުކުތުމާ އެކުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މަޖިލިސް ފެށުނު ދުވަހު މިކަމުގެ ސީރިއަސްކަމުން މި އޮތީ 

ނޑުމެން މި މަ ނޑަށް ފެންނަނީ، އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންޑާކުެރވި، އަުޅގަ ްއސަލަ ބަލަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ގޮަތކީ، އަޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ޕާމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އަދި 

ނުޑމެން މި ކޮމިޓީން އަންގަްނ ފެން ނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ހަމަނުޖައްސާ މަޑުކޮށްލުމަށް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު.

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ނޑު ވެްސ ހަމަ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ދެްއިކ ވާހަކަފުޅަށް ވަ ރަށް ބޮޑަށް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންެގ ެވސް ބޭނުމަކަށް ވަނީ ަރއްޔިުތންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަެކއް  ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަތައް ބަލަން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ އެކަށޭަނ 

ނަށް މީުހން ޢައްޔަނުކުެރވުނީމަ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ަދނީ މިކަންކަން ރަްއޔިތުންނާ ގޮތަކަށް މި ތަންތަ

ހަމައަށް ފޯރުނުކޮށްދެވިދާ މަންޒަރު. ސަބަބަކަށްވަނީ ވަަރށް ބޮޑަށް ސިޔާީސވެފައި ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން މި ތިއްބަވަނީ. 

ށް ގުޅުންހުރި ދާއިާރއެއް. އެހެންވުމާެއއްކޮްށ މިފަދަ ޚާއްޞަކޮށް ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީއަީކ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަ

ތަނަކަށް، މިވަރުގެ މަޤާމަކަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެވޭިއރުގައި އެބަ ބަލަންޖެހޭ ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް. އަދި 

ނޑު ގުރައިޫދ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ހަމައެާއއެކު  އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. އަދި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެބަ ވިދާޅުވޭ ނުކުތާެއއް 

ފާހަގަކޮށްލަން އިތުުރ ފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް. ހުށަހެޅުމެއް، އެހެންތަ؟ އާނ! އަޅުަގނޑު ރޮަޒއިނާ  އެކަމަނާ

 އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަްނ އިނގޭތޯ.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޖޫްނގައި ެއ ބޭފުޅާ ވަޒީާފއަށް ނިކުތުމުގެ  10ަފއިވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި އެދި

ފުރުޞަތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މި ކޮމިޓީގެ އެަކމަށް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ދަންނަވަން ފެންނަނީ. އެއީ 

ނޑުމެންނަަކށް ޙަޤީޤަތުގައި އަދި މި އޮތް ސްޓޭޖުގަ ނޑު ދެންެނވިހެން، މީ އަުޅގަ އި ބެހޭ މައްސަަލއެއް ކުރިންވެސް އަުޅގަ

 ނޫން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެ  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މެވުމެއް މީގެ ކުރިން. އެީއ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން. އެއީ މި ކޮމިޓީން ހަމަ އެބައޮތް ނިންމަވާފައި ިނން

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް. އެކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓުތަކެއް ވެސް މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

އޮތް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީ ފޮނުވަިއގެން އެްއކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ިމ 

ނޑުމެންނަށް ފެށޭނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ކޮމިޓީން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ މައްަސލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަްތ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ދިރާާސކޮށްފައި ޮގތެއް ނިންމަން. ދެން އެ ޕްޮރސެސްގެ ތެޭރގަިއ އަެނއްކާ  ނިމިފައި އޮތީ. މަްއސަލަ ައުޅގަ

ރވިްސ ކޮމިޝަުނން ސިޓީެއއް ފޮނުްއވަިއގެން މި އުޅެނީ، ތިމަންނަމެން؛ ަކލޭމެން ކޮންމެ ގޮތެްއ ިވޔަސް ސިވިލް ސަ

ގެ ކުރިން. އެހެްނވީމާ، ޮގތެއް ނިންމާށޭ ކިޔާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ސިޓީގެ މަްއޗަށް 10ވެސް މިކަން ނިންމާނަމޭ 

ބަހުސްކުރެވެނީ. ދެން މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް އިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން ކުއްލި ގޮަތަކށް ކޮމިޓީއެއް ބާްއވަިއގެން މި 

މެންބަރު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވަިއ ޝާހިދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއ މި އޮތީ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރީަގއި ވެސް އެ ނިންިމ 

ތިބުމާ ގުޅިގެން  ނިންމުން މި ސިޓީއާ ހަވާލާދީ ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަިއ، އަޅުަގނޑުމެން ޗުއްީޓއެްއަގއި

އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުުމެގ މަސައްކަތް އަދި ނުނިމޭ ކަމާއި، ިމއަދު ކަމާ މި ފެށުނީ. އެހެންވީމާ، މިަކން 

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ބަލައި ނިމެންދެން އިހަށް މަުޑކޮށްލެއްވުމަށް ސިޓީެއއް ފޮުނއްވާ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުން އެ 

ން ރޮޒައިނާ އަނެއްކާ މި ހުށަހަޅުއްވަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުެމން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން ހުށަހަޅުއްވަނީ. އެހެންވީމާ، ދެ 

ބާތިލުކޮށްފައި ހިނގާށޭ ހުއްދަދެމާ. ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނ މި ހިސާބުން މިކަން ނިންމާލަން ހިނގާށޭ ދެއްތޯ؟ އެއީ 

ނޑު؛ އާދެ!  މައިގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ނޑު މި ދަންނަާވ ވާހަކަައކީ މީނައަށް އަދި މި  ތި ވިދާޅުވިހެެނއް ނޫން އިނގޭތޯ ައޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ. އަުޅގަ

ތަނުގައި މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ުފރުޞަތެއް ނުލިބެއޭ. އެހެންވީާމ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މީގެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ޖާަގއެއް 

އަޅުަގނޑުމެްނނަކީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮިމޓީއަކީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ  އަދިެއއް ނެތޭ.

މިނިސްޓްރީއަކަށް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ އެޕްޫރވަލް ހޯދައިެގން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. 

ނޑުމެންގެ މަްސއޫލިއްޔަެތއް ނޫން. އަނެ ްއާކ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީްނ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ހުރި އެއީ އަުޅގަ

ކަންތައްތަކަީކ، އެ ބޭފުޅުންަނށް ހިނގާފާނެ ކަމަށް، ކަމަށް އަންދާޒާކުެރިވގެން އުޅޭ ކަންތައްތަކެްއ. ދަތިވެދާނެ ކަމަށް. 

 ގެ މަޖިލީހަކަށް ކަމަކަށް ރައްޔިތުން ކަމެއް ވެދާނެ އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ޮކންމެ އަދި ދަތިވެގެންނެއް ނޫން މި

ނޑު މި ތަނަށް  އެ، ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ނުބެހޭ ކަމެއްގެ ތެެރއަށް ނުވަެދވޭނޭ ައޅުގަ

. އަޅުަގނޑުމެން ބާރު އޮތީމަ ޖިލީހަށް ހުއްޓުވަިއގެން ނޫޅެވޭނޭމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެއް ލުން ރައްޔިތުންގެ މަޕާ

ަގއި އެ ޙަޤީޤަތު ،ކަުމގައި ވިޔަސް  އްސަސާތަުކގެ ކޮމިީޓގައި އެހެން ބުނެގެން އެކަން ކުރިއަޅުަގނޑުމެން މިނިވަން މުއަ 

ކަންކަން  މަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެއް ނެގުުމގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ކައިރީ އަހާކަށް ެވސް ނުޖެހޭނެ. އަދި އެބޭފުޅުން ޕާ

ނޑުމެންނަކަށް މި މަރުޙަލާއަ ކު ނޯންނާނެ. ގޯސްކޮްށ ކަމެއް ދަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުވުމުގެ ބާރެއް ެވސް ައޅުގަ

ޒީާފއަށް ނުކުމެ ގޯހެއް ހެދީކީ ޫނން. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ކުރިްނ؛ އަިދ އެ މީހާ ވަ، ެހންވީމާއެކަން ހުއްުޓވަންޖެހޭނީ. އެ
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މީހުން  ވެސް އެހީ މި ކޮމިޓީގެ ވިސްނުމަކީ އެހެން ސިޔާސީ ފިކުރެްއގެއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެްނމެ ކުރިން

 އެގޮތަށް ކުިރއަށްެގންދެވޭނެ ނޫންތޯ މިތާ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ތި ބޭފުޅުންގެ ިވއްޔަ. ވަޒީފާތަކަށް ނުލުންތޯ. އެހެންަކމަށްވަންޏާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ހިތަށްއަރަނީ ވާހަކަފުުޅ ވެސް ގޯހެއް ނޫން ޮރޒައިމިހާރު ތި ދައްކަާވ  ނޑުމެން ނާ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ އަުޅގަ

 ؛ޭއގައި ގޯހެއް އޮތަސް ވެސް، ރަނގަޅެްއ އޮތަސް ވެސް ، އެހެންވީމާއަދި އެ މަްއސަލަ ދިރާސާުކރީއެއް ނޫނޭ. 

ނުޖެހޭނެ. ންނާއި ފުލުހުން ވެސް ގެންދާކަށްމިސާލަކަށް ގެެއއްަގއި ފާރެއް ރާނަނީ. ފާރެއް ރާނާހާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސިފައި

ަބހުސެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ، ން ވެްސ ގެނޭ މީހުން. އެހެންވީމާންމެ ފަހަރަކު ސިފައިއެކަމަކު އިންފާރެއް ރާނާ ކިތަ 

ން. ތަނަށް ެގންނަން، ފުލުހުން ގެންނަ ވާހަކަދެްއކިދާނެނޫންތޯ ތަނެއްަގއި ފާރެއް ރާނާހާ ފަހަރަކު ެޖހޭހޭ ސިފައިން މި

ޖެހޭ މިހާރު ސިފައިން ގެންނަންއަުޅވަން. ނޫނިއްޔާ ޅުއެތާ ތަ ކުރާ ޮކންމެ ފަހަރަކު ޖެހޭހެއްޔޭއެގްރީމަންޓެްއ ބާތިލު

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި އެނގެނީ އެކަން ބެލީމަ. ދިރާސާކުރީމަ. ކޮންމެވެސް  ހުން ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބާސަބަބާއި ފުލު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ނިންމައިގެން މި، ހަލަ ކަމެއް ހިނގާނީ. އެހެންވީމާޑައުެޓއް އުފެދިގެން އެކަ ހާރު ެއ މައްސަަލ އަުޅގަ

ދިރާސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ފައި އެްއޗެކޭ ބުނަން. އެހެންީވމާ،ން ފަރާތްތަކުން ފޮނުވީމަ އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށްކޮންސާ

މު ކަމެއްހެން. ދެން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުަގއި އިން ސީގައި ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މުހިއްދިނުމަކީ ވެސް އެއީ ޑިމޮކްރަ 

މި ާވހަކަ ވެްސ ދަންނަވާލީ ދެން. އުސޫުލން ހިނގާ ތަނެއް ވީމަ  ގަިއ ޑިމޮކްރެިޓކުދެން މީ މީހެއްގެ ހައިިޞއްޔަތުން 

ނޑު މި ހިަތށްއަރަނީ، އެހެންވީމާ ނޫން، ނޫން. ތި ؟ އެހެންވީމަ ދެން ިއތުރަށް؛ ނޫސްވެރިން އެބަ ތިބި. ކިހިނެއް، އަުޅގަ

ނޑަށް ވެްސ އޮތް ަކމެއް ނޫން މިއީ ހުސްތަކެއްބޭފުޅުން ހަމަ ނިންމައިފިއްޔާ. މީގަިއ އަެނއްހެން މާ ބޮުޑ ބަ . އަުޅގަ

ތިރާޟެއް ނުކުރަންޏާ. އެހެންވީާމ، މުހެން. ދަންނަވާލަންވީނޫންތޯ އިޢުވެރިންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުން މުހިއްހީވަނީ ނޫސް

ނުޑ ދެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާލަން ކަމަށް. ރޮޒައިނާގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީމި މައްސަލައި ދެއް ނުލިބޭ އަދި. ަގއި އަުޅގަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ރޮަޒއިނާެގ ހުށަހެޅުއްވުމަށް...

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު ފަހުމީދާއިރާގެ މެންބަރު އުތުރު މާފަންނު 

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިުރ. ދެންމެ ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ 

 ނަވަން.ދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



8 

 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ކޮމިޓީގައި ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް ވާހަކަދައްކާ  އެހެންވީމާ، މި ސިޓީއާ ުގޅިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މި އެްއ  .ލާނަންހުށަހެޅުމެއް މިހާރު ހުށަހެޅިފަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިއޮތީ ދެ  ހެދުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ުގޅިގެން  ތެރި މެންބަރު ރިޟާ ހުށަހެޅުއްވީ ސިޓީފުޅާށަހެޅުމަކީ، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިގެން އައީ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްހު

އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ކުީރަގއި  ،އަޅުަގނޑުމެން އަލުން ދަންނަވަންީވއޭ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހަވާލާދީ

މަނަންޓް ސެކްރެޓަީރައކަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ްނގ މިނިސްްޓރީގެ ޕާސަލަ، ހައުސިއޮތީ މި މައް  ނިންމާފައޭ މި

އެކަން އަދި އަުޅަގނޑުމެން ، ންމާފައި ދަންނަވަން. އެހެންވީމާމައްސަލަ ދިރާސާކޮށްފަިއ ަވިކ ގޮތެްއ ނިންމަން. ނި

ށުނީމަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަތް މިއަދު ފެ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ޗުއްީޓގައި އޮތީމަ ކުިރއަށްނުެގންދެވިއޭ މިހާތަނަށް މި

ނޑަައޅާފައިށަިއގަންނާޭށ ޢައަޅުަގނޑުމެން ފަ އެ މަަސއްކަތް ، މަގު ހިފާފައި މިހިރީ. އެހެންވީމާނޫނިއްޔާ ކުރި ،ޒުމު ކަ

 ނިމެންދެން އިހަށް މަޑުކޮށްލެއްވުމަށް އަލުން މިކޮޅުން ެވސް ދަންނަވާށޭ ފެންނަނީ. ދެން އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުޅުދޫ 

ނޑުމެންނަށް، ޝާހިދު ތާއީދުކުރައްވާަފއި މި އެއާއެއްކޮްށ އޮތީ. ދެން ހަމަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހް އަޅުގަ

ރޮަޒއިނާ އާދަމް މި ، މީދޫ ދާއިރާ. ެއހެންވީމާ ެއއްބަާފ އަނެއް ާދއިރާ ެއއީ އެހެންނޫންތޯ،ނޑުއޭގެ ހަމަ އެއްބަ

ނޫންހެއްޔޭ.  މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން މީގެތެރެއަށް ވަންނާެނ ކަމެއް ނެތެއްހުށަހެޅުއްވީ އެހެން ހުށަހެޅުްއވުމެއް. 

މިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނަމާ. އެގޮތަށޭ މި ހުށަހަޅަނީ. ދެން އެއަށް އެ ކަމަނާގެ އަޚް  އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާށޭ

ނޑު ތާއީދުކުރަްއވާފައި މި އޮތީ. ާމފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އި މްތިޔާޒު ފަހުމީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފުރަތަމަ މިހާހިސާބުން ދެން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށް؛ އެއީ ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެ 

ންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން ހުށަހެޅުއްވުން، ޝާހިދު ާތއީުދކުރަްއވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުްއވުަމށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ިއއްޒަްތތެރި މެ

ނޑުމެންނެއް. މިހާރު  އެދެން. )ވޯޓުދެްއވުން( އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަނެއް ހުށަހެޅުމަށް އަހާކަށްނުޖެހޭނެހެން އަޅުގަ

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ފާސްވެގެން މި ދިަޔއީ. ެއއީ އަލުން ައޅުަގނޑުމެން ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް 

މައްސަލަ ދިާރސާކުރާ ކަމަށް ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި  ސިޓީއަކުން މި

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ިއއްޒަްތތެރި ދެ މެންބަރުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި 

މިގޮތަށް. ރިޟާ އަިދ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާތީ، ރިާޟައށް  މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ިމއަދު ނިމިގެން މި ދިޔައީ 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ

މުގެ ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. ައޅުަގނޑަށް ީހވަީނ އެ އަިއޓަމު، އެޖެންޑާކުެރިވފައިވާ ނަންބަުރގެ އައިޓަ

މަސައްކަތް ނިމުނީހެން ދެއްތޯ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އެޖެންޑާަގިއ އެބަ އޮތް އެހެނިހެން ކަންތައްތައް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެންެގ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް ކުރީަގއި ހުންނެވި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުޤައްރިެރއް ނެތް. ، މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް މި ކޮމިޓީން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ިމ ވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެވިދާނެހެން.  ނޑަށް ހީަވނީ މިއަދު އެހެނިހެން ކަންަތްއތަކުގެ ތެެރއަށް އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ އެ އެގޮތަށް ކުެރވޭ ކަމުަގއި ވާަނމަ، ނައިބު މުޤައްރި ރު މިއަދު ހޮވާލުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް އެބަ ބޭުނންވޭ. އިހަށް މަޑުކޮށްލަދޭން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މިހާރު  އިދާރީ މޭޒާއި އަުޅގަ

ރަތަމަ މިއަދު އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރި ަމއްސަލަ މިހާހިސާބުން ނިމުނީ އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންާޑަގއި ޮއތް ފު

ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން އެގޮތަްށ ފާސްެވގެންދިަޔިއމަ. ދެން އެހެނިހެން ކަންތަްއތަކުގެ އަިއޓަމެއް އޮތީމަ ިރޟާ 

. ދެން ފުރުޞަތަކަށް ވެސް އެބަ އެ ހުށަހެޅުްއވި ކަންތަކަްށ ރޮޒައިނާ އާދަމް އިޢުތިާރޟު އެބަ ކުަރއްވާ 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، ރޮޒައިނާއަށް އަުޅގަ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަކުރަމޭ ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ ތި ބޭފުޅުން ތި ގޮތަށް  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ވޯޓުދެްއވަިއގެން މިނިސްޓްރީަތކަށް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީްނ ހަމަޖެއްސުމުގެ ތެރެއަށް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް  ވަެދ، 

ނޑުމެން ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަށް ނުލާ  ވަކި ިސޔާސީ ފިކުރެްއގެ މީހުން ބަލާފައި، ފިލްޓަރކޮށްފައި ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ތި ޕްރެސީޑެންޓެއް ސެުޓކުރެްއވީ ޙަޤީޤަތުގައި. އެއީ މިހާރު ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން ބޭފުޅަުކ  ގޮތަށް ތި

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެްއގެ ގޮތުަގއި ލާ ކަމަށް ވަންޏާ، އެ ބޭފުޅާއަކީ މިނިސްޓްރީަގއި ހުރި މިނިސްޓަރަކާ އެއް 

ން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުެވއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހަށް އެއީ ފިކުރެއްެގ މީހެއްތޯ ބަލާފައި އެކަން އެގޮތަށް ނޫ

މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅައިގެން މީހުންނަށް ވަޒީފާދިނުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި އޮތް ހަމަހަމަކަމާ ދެކޮޅަށް ތި 

ކަމެއް ވެސް އެހެން ތި  ބޭފުޅުން ތި ނިންމެވީ. ދެން މައްސަލައެއް ނެތް. ތި ޭބފުޅުންގެ ބާރު އޮތީމަ ހުރިހާ

ކުރަްއވަމުންގެންދަވަނީ. ދެން ރިޟާ ދެންމެ އެ ވިދާޅުިވ ވާހަކަިއގައި ނައިބު މުޤަްއރިރެއް ނެގުމާއި މުޤައްރިރެްއ 

ނެގުމަކީ ެއއީ އެޖެންާޑގައި އެކަން ކުރަން ކަމަށް ލިެޔިވފައި މެންބަރުންނަށް އެގޮތަށް ކަމަށް އަންަގއިގެން ކޮމިީޓން 

އް ބާްއވާފައި ކުާރ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ތަނުގައި ނެތް ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ހަމަ އެ އައިޓަމުަގއި ބައްދަލުވުމެ

 ބައިވެިރވާން ބޭނުންވެދާނެތީެވ، އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް މިއަދު ެއކަން ކުރަން އިޢުތިރާޟުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑމެން ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ. އެއީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ރިޟާ އެ ފާހަަގކުރެްއވި ކަ ންތައް އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ އެ ވިދާޅުވިހެން ޚާއްޞަ  އެހެންނަމަވެސް، ރޮަޒއިނާ އާަދމް އެކަމަށް އިޢުތިރާޟުކުރެްއވީމަ އަުޅގަ

ރެއް ހޮވުމުގެ ކަންތައް އް، ނައިބު މުޤައްރިޖަލްސާއެއް އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ނޯޓިސްދީގެން ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ ކަންތަ

ނޑުމެން ވިސްނުންކުރިއަށް  ތެރި މެންބަރު ވާނީ. ދެން އިއްޒަތްެއްއޮގތްކޮށްލިއްޔާހެން ރަނގަޅު  ގެންދަން. އެގޮތަށް ައޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީރޮޒައިނާ އާ ރަށް ބޮޑަށް ރީއަކުން ވަމިނިސްޓް ،ދަމް ފާހަގަކުެރްއިވ އަނެއް ނުކުާތގައި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އުފެދިފައި އޮތް މިނިސްޓްރީއެކޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓަކީ.  ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ރޫހު 

މުތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ އި އެ މިިނސްޓްރީގެ ބޮޑެތި މަޤާއެހެންވީމާ، އެ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރުުމގަ

ކީ ެއއް ހުށަހެޅީމަ ބެލުމަށް ވަންޏާ މި ތަނަށް ެއ ަމއްސަލަވަހުމެއް އޮްތ ަކމަ ،ފައި އޮންަނ ޝައްެކއްބޭފުޅުންނަށް އުފެދި

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީ އަދި ެއއީ ޑިމޮކްރަީސއާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫނޭ ން ގެ ތެރޭ. އެއީ ކަންނޭނގެ ޑިމޮކްރަީސއަކީ. ދެން އަުޅގަ

ހަދާފައި ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ  ދައްކާވެސް ހަމަ ޑިމޮކްރަސީގެ ުއސޫލުން މިކަމަށް ވާހަކަ

ނޑު ކަމަށް ހުށަހަަޅއިފި ކަމަށް ވަންޏާ ެއކަން ދިރާ އެއް އުޅޭމިކަން މި ނިމުނީ. އެއީ މަްއސަލަ ސާކޮށް ބެލުމަކީ އަުޅގަ

ބަލައި ވެސް ނުލައި ަވކި  ްއސަލަގޮުތގައި ެއއީ ޑިމޮކްރަީސަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ ެވސް. އަޅުަގނޑުމެން އެ މަދެކޭ

ނޑު  ގޮތަކަށް؛ އާނ! ތިަޔއީ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ، އެހެން ކިޔާަފއި ދޫކޮްށލުން އެއީކީ ވެސް އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި އެހާ ރަނަގޅު ުއސޫލެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، ާޕމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީެއއް ލުމުގަިއ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުްނ 

ނޑުމެން އެކަން ެއގޮތަށް ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ބަލައިލުމަކީ އެއީ ހުށަހެ ޅިފައި އޮތް ކަންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުައއްސަސާތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީން ައސްލުަގއި މުައއްސަސާތަކަްށ އެހީތެރިވެީދ، 

ނޑަްށ ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީތަކަށް ވެސް އެހީތެރިވެދީހެދުމުގެ އަސް ުލގެ ނަޫމނާއަކީ އެއީ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަންތައް މި ނިމިގެންދިޔަ ގޮތަށް 

ްށ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލީ މި. ދިރާސާކޮށްފައި، ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް އޮތިްއޔާ އެކަން ދެންނެވުމަ

އެހެންވީމާ، އެ ކަމަކީ އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޑިމޮކްަރީސ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އާާލވަމުންދާކަން. އަދި މި ކޮމިޓީއަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމުގައި ހަމަ ވޯޓަށް އެހިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންެދވޭަކން 

ނޑު ނިންމާލަން، ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ސާބިތުވެގެންިދޔަ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، މިހާހިސާބުން މި ކޮމިޓީ އަޅުގަ

 މެންބަރުންނަށް ވެސް ދެއްވާ ެއއްބާރުލެްއވުމަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.
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