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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ދަންނަވަން.  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުިއއްޒަތްތެިރ ތިއްެބވި  މިއަދުގެ ކޮމިީޓއަށް ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން

ިއއްޒަތްތެިރ  ރާގެއުތުރު ދާއި ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، މާފަންނު ކެންދޫ ؛ޒިރީައކީކޮމިޓީގެ ހާ

ރޮަޒއިނާ އާދަމް، އަޅުަގނުޑގެ އުޚުތު  ،އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ، ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

އަިދ ، ތުުލސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވަޙީދުރިޟާ،  ރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުގުރައިދޫ ާދއި

ވަނަ  26މުން ވެސް މަރުަޙބާ ދަންނަވަ ންނަށްން. ހުރިހާ ބޭފުޅުހުސެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

ސަރވިްސ  ިސވިލް ،އޮތީ ގައި މިމި ގަންނަނީ. މި ބަްއދަލުވުމުގަިއ އެޖެންޑާ  ައޅުަގނޑުމެން ފަށައި ބައްދަލުވުން

 ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތައްރެއިން ޝަރުތުގެ ތެކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން 

 މާތު ހޯދުމަށް ބޭފުޅުްނގެ ފަާރތުން މަޢުލޫ އެ ،ބޭފުޅުންނާ ބައްަދލުކޮށް އެ ދިރާސާކުރެްއވުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން

ދަުލވުން މި ބައްދަުލވުމަކީ. އެހެންވީމާ، ަބއްދަލުުވމުގައި މި މަސަްއކަތަށް ބައްވާ ބާއް  ކުރުމާ އެްއކޮށްިވއުއިންޓަ

އެހެންވީމާ، ގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަަމށް ވަންޏާ. ނަންފުޅަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް މެންބަރުން ފުރަތަމަ އޮތް 

ުޙސައިން.  ިއންނެވީ ޒަކަިރއްޔާ ފުރަތަމަ ވަަޑިއގެންސް ހުށަހެޅުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ ެއްއވެ 

ޢަލައިކުމް  އައްސަލާމް ަފހު()ވަގުުތކޮޅަކަށް ން.ދަންނަވާލަމޭޒަށް  އިދާރީ ކަރިްއޔާ ޙުސައިނަށް ދަްނނަވާލަންޒަ

ކަމަށް ގެ މެންބަރުސަރވިސް ކޮމިޝަނު ސިވިލް ،ނޑުމެން މިއަދު މި ދަންނަވާލީއިނގޭތޯ. ކިހިނެއްތޯ. ައޅުގަ 

ދިރާސާކުެރއްވުމަްށ  ފުޅުތައްތަކުގެ ނަން ޕުޅުހަމަވާ ފަރާތްފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން އެ ކަމަށް ޝަުރތު ކުރިމަތިލައްވާަފއިވާ

ނޑުމެން  މަޖިލީހުން ޝަންތަކަްށ ކޮމި މި ކޮމިޓީން އެެހން ބައެއް އެހެންވީމާ، އޮތީ.ލުކޮށްަފއި މި ޮކމިޓީއާ ހަވާ ގެއަޅުގަ

ނޑުމެންވެސް މެންބަރުން ޢަ  މަސައްކަތް ރޭވިަފއި އޮންނަ  މި އަންނަނީ މަސައްކަތް އެ ނަށްއްޔަންކުރުމުގައި އަުޅގަ

ތުން. އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަުތގައި މެންބަރުން ަކނަޑއަޅާފައި މި އޮންނަީނ ގޮ  އޮންނަ ގަާވއިދު ،ގޮތުން

އެހެްނ އަދި  ތުތަކެއް ލިޔެކިޔުމުންނާއިތި ބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާ ؛ުމގައި މަޢުލޫމާތުދިރާސާކުރެއްވު ނަންފުޅުތައް

ތި ބޭފުޅުންނާ  ހަމަހެން އިދިރާސާކުރެްއވުމާ އެުކއެުކގަ  އްއެ މަޢުލޫމާތުތަ އިދާރާތަކުން ވެސް ހޯދަިއެގން

ވެސް ގޮތަކަށް.  ތު އެްއކުރާާލ ހަދާފައި ބައެއް މަޢުލޫމާންނަަވއިތައް ދަބައެއް ުސވާލު ކޮމިޓީންބައްދަލުކޮށްލާފައި 

ރިހާ ދަންނަވާިލ ދަންނަވާލުމަށް ހު ދެން މިހާރު ކުރު ނޯޓިސްއެްއގައި ނަވާލީ.ންއެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތުަގިއ ދަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީެގ  ތެރިކަމާޞްވަރަށް އިޚްލާ ންދެްއވާ ކަމަށް ޓަކައި ވަޑަިއގެ ބޭފުޅުން ވެސް އިޖާބަދެއްަވއި، އެުކ އަޅުގަ

ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި  ދެން ކޮމިޓީަގއި އަދި ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވަން. .ދަންނަވަން މަރުޙަބާ ނަމުގައި

ން ނެތް. ން ހާޒިރުވެަވޑަިއގެަވގުތު ބަެއްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު މި ކޮމިޓީގައި މި ންމެންބަރު

ންމާފައި މި އޮތީ ކޮންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީން ނި ތި ފެނިަވޑަިއގަންނަަވނީ. ދެން،މި ަވގުތު ާހޒިރީއަީކ  ،އެހެންނަމަވެސް

ން. ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި ކަްތުކރަމަސައް ވެސް ވަގުަތްއ ބައްލަވަިއގެންމަސަްއކަތްކުެރއްވުުމގައި ވީހާ ކު ވެސްބޭފުޅަ
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މެހެން ކޮްނމެ މެންބަރަކު ކޮންއެއީ  ؛ން ވެސް ސުވާލެއް އެްއޗެއް ދަންނަވަްނ ބޭނުމިއްޔާމެންބަރު

 އެ ބޭފުޅާއަށް ންބަރަކު ކުރައްވާ ުސވާލަުކން ވެސްއަނެއް މެއި އްަކވާ ވާހަކަފުޅާ ދަނުޖެހޭނެ. އެއީ ދަންނަވާކަށް

ދެން ސުވާލު.  ނެަވކިަވކިން ުނކުރަްއވަފާ ްއޔާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުއެހެންެވއްޖެބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ސާފުޮކށްލެވިދާނެ. 

ރަނގަޅު.  އްޔާ ވަރަށްއި ެވސް ކުުރކޮށް ޖަވާބުެދއްވުުމގަިއ މަސައްކަްތ ގެންިދޔަކޮޅުން ވެްސ ވީހާ ތި އެހެންވީމާ، 

ނޫނިްއާޔ މަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބާެގ ައމިއްލަ ތަޢާރަފުގައި  ފުރަތަމަ އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނަން އެހެންވީމާ،

ނޑުމެންނާ މި ކަމާއަލީަގއި   އޮތް ކަމަށް  ކަމެއް ހިއްާސކުރަްއވަން އެްއވެސް މަރުޙަލާގައިމި  ގުޅޭގޮތުްނ އަޅުގަ

 .އްވާބޭނުންކުރަ މަިއކު .ންޞަުތއަރުވާނައެ ކަމަކަށް ފުރު މވަންޏާ

 

 ޒަކަރިްއޔާ ޙުަސއިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

`. އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ކޮމިޓީއަށް އަުޅަގނޑަށް މި ފުރުޞަތުދެއްވި ަކމަށް ޓަކައި. އަުޅަގނޑު މި 

ނޑުވަޒީފާ  ނުޑގެ ތަޢުއަ ވެިރކަން މި ކަމަށް ހުންނާތީ.ަޝއުޤު އަށް ކުރިމަތިލީ ހަމަ ައޅުގަ ލީމީ ހަޔާތް ފެީށ ުޅގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ  ތިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރިން.މަ ފަަހރެއްގެ 2 ެއއަށްފަހުަގއި ރާއްެޖއިން ބޭރުންދެން  ޖެއިން.ރާއް

ްށ ބަޔަކަ ޔާތުގެ މައިަގނޑުމީ ހަނޑު ތަޢުލީެވސް އަޅުގަ  ފަހަރު 2. އޮސްޓްރޭލިއާަގއި އިން. ޭއގެ ފަހުންއިންޑިއާ 

ސަބް ކިެޔވުމުަގއި ވި އޮްސޓްރޭލިާއިއން ކިޔެ ؛ވަނަ  2އެހެންނަމަެވސް  ،ދެންގުޭޅގޮތުން.  ޒުވާނުންނާ ވެފައި އޮންނަނީ

ކީ ގުޅުންހުރި ބަޔަ  ެއއީ މި ދާއިރާއާ . އެހެްނވީމާ،ނީހަދާފަިއވާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބްިލކުގޮުތގައި ޕަގެ މޭޖާއެއް

ނޑުގެ. ދެން ކިެޔވުން  ނޑު ނިންމާލުމަށްއެއީ އަުޅގަ  1995 ަގއި ަމސައްކަތް ފެށީ ާރއްޖޭ ައއިސް ފަހުގައި އަުޅގަ

ގަިއ 2004، ކުރުމަށް ފަހުހަމައަށް ޫޔތު މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް  2004 . ދެންީރގައިމިނިސްޓްގައި. އޭރުގެ ޔޫތު 

ުނގައި . އެ ތަސަރިވްސ ޑިވިޝަނަށް ގެ ޕަބްލިކުއޮފީހު ހޫރިއްާޔގެ ބަދަލުކުރީ އޭރުގެ ަރއީސުލްޖުމްއަޅުަގނޑު ވަޒީފާ 

ނޑުތައް ެއކުއޮފީ  މަސައްކަތަކީ ސަުރކާރު ކުރެވުނުޅުަގނޑާ ހަވާލު އަ މުސާރަތަްއ ލުމާއި ަވއިލަސްތަކުގެ އޮިނގަ

ދެން  ،މަސައްކަތްތަކާއި އޮފީސްތަުކެގ  ،ސްތަކާ ުގޅޭ މައްސަލަތަކާއި މުސާރަތަކާއި އެލަވަން މުރާޖަޢާކޮށް

ނޑުތަކާ ކުންފުނިަޔކުެގ މުސާރަތައެއާެއކީަގއި ހަމަ ންޖެހޭ ގެންނަ ެއއަށް ،ދިރާާސޮކށް ތައްމި ކަންަތއް ،އިކާއި އޮނިގަ

ނޑަައޅުއް އެ ަވގުަތކަށް ސަރުކާރުން ދެން ލުމާިއ ސިޔާސަތުތައް އެކުަލވައި އެ ކަންތައްތައް ގެނައުާމއި، ާވ އޭރު ކަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި އެއީ މި .ވާލައި ގެްނދިއުންލަ އުސޫލުތަެކއް އެކު ރިއްޔާ މްހޫއަށް ރައީސުލްޖު 2007ން އި 2004 މައިގަ

ނޑު ކުރި ަމސައްކަތަީކ. އޮފީހުގައި  ގުިޅގެން  ސަރވިސްެގ ގާނޫނު ައއުމާ ަގއި ިސވިލް 2007ޭއގެ ފަހުން  އަުޅގަ

ނޑު އްޔަްނކުރެވުނު.ޢަ އޭރު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ސިވިލް ހަމައަށް  އ2010ާ ައުޅގަ

 ގުިޅގެން އޭރު ައއި އާނޫނުއަސާސީޤާ؛ ކޮމިޝަން ގެ ފަހުންކޮމިޝަންގައި ހުރިން މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި. އޭ 

ުގޅިގެްނ އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު އްޔަންކުރެްއވުމާ ށް މެންބަރުން ޢަކޮމިޝަނަ ނިމުނީމަ އަލުން އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ



3 

 

ނޑު ައނެއްކާ ދެން  ނުލިބުނީ.  ،ހެރިޓޭޖް  އޮފްއޭރު ޑިޕާޓްމަންޓް ސަރވިްސގެ ވަޒީާފއަކާ.  ނީ ސިވިލްެވސް ގުޅުއަޅުގަ

ިމހާރު މަސައްކަތްކުރަމުްނ  ރަމުން ލިބުނު ފުރުޞަތެއްގައިޒަމްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ. އެތަނުަގއި ަވޒީފާ އަާދކުޓޫރި

 ،މަސައްކަތްަތއް ދާރީ ބައިގެއި ގެ. އެތާއޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަކަށްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ގެންދަނީމި 

 ޖުމުލަވެސް ކުރަުމން މި ގެންދަނީ. ގުމާ ގުޅޭ މަަސއްކަތްތަްއ މިހާރުހިން ،ތައްމުވަްއޒަފުންނާ ގުޅޭ މަަސއްަކތް

ނޑު ިޚދުމަތުގެ ތަޢާރަފަކީ ގޮތެްއގައި ިމއީ  .އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ިއތުރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަމެއް ސާފުކުަރއްަވން އޮތް ކަމަށް ވަންާޏ އެހެންވީމާ،  އަުޅގަ

ނޑުމެދެން . ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ތުއަރުވާނަންފުރުޞަ  ންމަތީ ގެަފއި އޮތް ގޮތުެއއްބަްސވެވިކުރީގައި ނަށް އަޅުގަ

ޝާރާތްކުރަްއވާ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުްނ އިއެހެންވީމާ، ެގންދާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް

 ދަމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރަވން.އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާ ގެންދާނަން އިނގޭތޯ.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ތަނުަގިއ  އި އޮންަނ ތަނެއް. އަދި އެމިނިވަން މުައއްސަާސއެްއގެ ގޮތުގަ ސަރިވސް ކޮމިޝަނަކީ  ޝުކުރިއްާޔ. ިސވިލް

 ޚިލާފަށް ސިާޔސީ ގޮތުން މަަސއްކަތްކުރާ  ާޔސީ ަވޒީފާތަކާރުގެ ސިުރކާސަރވަންޓުންނަކީ ސަ ކުރާ ސިވިލްމަސައްކަތް

މި  ،ވަޒީާފއަށް ަވއްދާ ،ފިކުާރ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަިކޮކށް ނޫން. އަދި ސިޔާީސ ކަންކަމާއި ސިޔާސީ ބައެއް

ނޑުެމންގެ ސިޔާސީ  އެއްކުރާ ބަ  ކަންކަން ތްއިުރގަިއ މާޙައުލު ވަރަްށ ހަލަބޮލިކޮށް އޮ ނޫން. ެއހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަ

ނުޑ  ކުރައްވާނަންތޯ. މަށް ކިހާ މަސައްކަތެއްތައް ދިފާޢުކުރުސަރވަންޓުްނގެ، އެ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤު ސިވިލް ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިޭވ ައޑެްއ ިސވިލް ަވރަށް ގިނައިން މިހެން މި ދެންނެވީ މިހާރު   ެވސް އެިކއެކި  ަސރވަންޓުން އަުޅގަ

ނުވަތަ އެ ބޭފުެޅްއގެ ، ވަޒީާފއިން ވަިކކޮށް  ކުރީމާ މި ކަހަލަ ކަްނަކންއިވެިރވުމާއި ސިޔާސީ މުޒާހަރާތްތަުކގައި ބަ 

ސަމާލުކަމެއް ދެްއވަިއގެްނ  ކަމަށް ކިހާވަެރއްގެއެ  އެހެްނވީމާ،ިމކަހަލަ ަކންކަން ހިނގާކަން.  ޕޯސްޓު ުއވާލައި،

 ެދްއވާނަންތޯ. ތައް ދިފާޢުކުރަން މަސައްކަތްކޮށްމިކަަހލަ ޙައްޤު ސަރވަންޓުްނގެ ސިވިލް

 

 ޒަކަރިްއޔާ ޙުަސއިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ގޮތުން  ސަރިވސްގެ ގާނޫނު އޮތް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އުފެދިެގން އައިރުަގއި ސިވިލް ސިވިލް . ފުރަތަމަޝުކުރިއްޔާ 

އެާއ  ވުމުގެ ބައި. ދެންނުސިާޔސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބަިއވެރި ވަރަށް ފުޅާކޮށް އޮތް މާއްދާއެްއގެ ގޮުތގައި އޮތީ 

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ތުން ބައެއް ަމއްސަލަތަްއ ވެސް ހިނަގއިގޮގުޅޭ   ފަހުން ސިވިލް  ޭއގެދިޔަ. ދެން ައޅުގަ
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ފުރުޞަތުތަެކްއ  ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ގޮތުންއް ވެސް ގެެނވިއްޖެ. މިހާރު ސިޔާސީ އިޞްލާޙުތަކެ ސަރވިްސގެ ގާނޫނަށް

 އްޔާމި ކޮމިޝަނަށް ހޮވިއްޖެ ގެއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ތެރޭަގއި. ތަކެއްގެ ނޑަެއޅިފައި ޮއންނަ ދާއިރާއޮވޭ ކަ އެބަ

ނޑު ންކަމާއަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީ ގޮތުްނ  ސިޔާސީ ،ވެސް ގަބޫލުކުރަނީައމިއްލަ ނަފުސަށް  އެްއކޮށް އަދި އަުޅގަ

އި ަގާވއިދުގެ ތެޭރގަިއ ގާޫނނާ ކަމަށް ވިޔަސް  މުވަްއޒަފަކު މަަސްއކަތްކުރި ނޫނީ ކޮންމެ ބޭފުަޅކުމީހަުކ،  ،ބަޔަކު

ނޑަކަްށ އެޞަތު އޮންނާނޭއެ ފުރު އެ މީހަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ށް ހުރަހެއް ވެސް ކަމަކަ. އަދި އަޅުގަ

އެީއ  ،އެޅުން  އެ މީހަކާ ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު  ަހމަ މަުކ ގާނޫާނއި ގަާވއިދާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ވަންޏާކައެ .ނޭޅޭނޭ

ވެްސ  ނުން. ހަމަ ޔަޤީކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ ޒީފާއާ ަހާވލުވެ ހުންނަ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑު ވަ އެ  އަޅުަގނޑު 

ފިަޔވަެޅއް ެއއްވެސް  ނޫނިއްޔާ ،އެއްވެސް ޢަމަލެއް މެދު ބޭރުން އިންސާފުން މީހަކާ ަގވާއިދުން  ނޫނިއްޔާ ،ގާނޫނުން

އިދާރާއަކުން އެ މުަވއްޒަފަާކ  ވެސް އެހެން ،ނަމަ ުކރާ ކަންގައި އެހެން މީހަކު އެހަމަ އެއާއެކީ  ނާޅާނަމޭ. ދެން

ނޑުއަޅުަގނޑުމެން، އެ ކަމަކާ މެދު  ،ނަމަ ކަން އެނގޭކުރާ ކަން ދޭތެރޭ ހުރުމުގައި ހަމަގަިއމު ވެސް ހުންނަ އަުޅގަ

ނުޑ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ވެ  ގުމެއް އަްނގާނަމޭ.ނޫނީ އަންގަންޖެހޭ އެން  ،ންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއްއަޅަ ްސ ެއއީ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު   ންކަމެްއ.ޔަޤީ މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް ދޭއަދި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހުމީއަށް ފުރުޞަުތ އަރުވަން. އިމްތިޔާޒު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

މަތީ ފެންވަރުެގ  ،ގިނަ މަޤާމުތަކެއް ފުުރްއވާފައި ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ އިނގޭޯތ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ަވރަށް

އާއި ވެރިކަްނ އުފެދުނީ ކިހިނަކުންތޯރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ޝައުޤުސަ ވަނީ. ދެން ސިވިލް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައި މި

ާއއި ރވިސްސަ ބޮޑެިތ ކަންތައްތަެކްއގެ ގޮުތަގއި ިމހާރު ސިވިލް ،އަދި ކޮންކަހަލަ ކަންަތއްތަެކްއތޯ އެންމެ މައިަގނޑު 

 ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ެތރެއިން ހަރުދަނާ އެންމެ  ،ރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްަތކުގެ ތެރެއިން ސަ ސިވިލް

  ވާ ކަމަށް ދެކިވަަޑިއގަންނަވަނީ؟ބޮޑަށް ކުރަންޖެހިފައި

 

 ޒަކަރިްއޔާ ޙުަސއިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެންމެ ކޮމިޝަނަށް ޝައުޤުވެިރވީ ހަމަ ކޮމިޝަން  ރިވސްސަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ިސވިލް

ނޑު އޭރު ކުރަުމން އައި މަސަްއކަތަކީ ިސިވލްޚާއްޞަ ، އުފެދިގެން ައއިއިރު  ރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ސަ ކޮށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތް މަަސއްކަތަކަށް  ނޑު ކުރިމަތިލީ ހަަމ ވާތީ. ދެން  އޭރު  މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ކަ ވެސް ައޅުގަ
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ނޑު ލައަށް ސިީޓއަކުން އެިދގެން. ވަކި ފަރާތަކުންނެއް އަމިއް ހޮވީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑު އަމިއްަލއަށް އެދިގެްނ ައޅުގަ

ން ދެއްވި ފުރުޞަތެްއަގިއ އީ ވެސް މަޖިލީހުއެ އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތެްއ ދެއްވީ.ކުރިމަތިލަިއެގން ވެސް އެފަހަރު 

، ގޮުތގައި މަސަްއކަތްކުަރން ލިބުނީ. އެހެންވީމާ ންބަރެއްގެރިވސް ކޮމިޝަނުގެ މެސަ އަޅުަގނޑު ިސވިލް

ނޑުގެ ަމސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ނޑަށް ، ޝައުޤުވެިރކަން މި އުފެދިގެްނ އައީ ހަމަ އަުޅގަ  ލިބުނު ތަޖުރިބާ އޭރު ައޅުގަ

ނޑު ހުރި ދާއިާރގައި ހުުރމަށް އެ، އެއީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ަޤއުމަށް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނުމުަގއި ކުާރ  ވުރެ އަުޅގަ

 ބޫލުކުެރވޭތީ އެޅު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑަށް ގަގުޅޭ ދާއިާރއަްށ ދިޔުން އެއީ އެންމެ ރަނގަ މަސައްކަތާ

، ކުރަން ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގައި ރަނގަޅު ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިާހރު ސިވިލްޝައުޤުވެިރކަމުަގއި. ައޅުަގނޑު ގަ

ގަާވއިދުަތކާއި؛ ަގވާއިދުަތއް ހެދޭ، ، ކަަމކީ އެއް އްތަކުގެ ތެރޭންނޫނިއްޔާ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ކަންތަ

ނޑަށް ހީވަނީކުެރވޭ މިންވަރު ބަލަން އެބަޖެހޭގަާވއިދުތައް ތަންފީޛު ކަށް ވެސް ަގވާއިދުތަެކްއ . ހުރިހާ ތަނަހެން އަޅުގަ

ދަނީ  ެއއް މިންަގނޑުތަަކކަށްތޯ އެކަން ،ލެވޭ. އެކަމަކު ހުރިހާ ތަނެއްަގއި އެްއގޮތަކަށްތޯ އެކުަލވައިލާފައި އެބަ ފޮނުވައި 

. އެއީ އަދި އޭނަ ވަޒީާފ ބަލަން މު ކަމެއްބެލޭ. އެކަމަކު ެއއީ ވަރަށް މުހިއް ބޫުލކުރެވޭ ގޮުތގައި ނުެއއްއަޅުަގނޑަށް ގަ

 އޭނަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގޮތުން އޭނައަށް ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް ދޭންޖެހުނު ކަމުގައި ،އަދާކުރާ ގޮތް ކަމުަގއި ވިަޔސް

ެއްއ  ހުރިހާ ތަނެއްގައި، ގުޅޭގޮތުން ިވޔަސް ވަޒީާފއަށް ނިކުންނަނުކުތުމާ ނޫނިއްޔާ އޭނަ ،ވިޔަސް ވެސް

ނޑަކުންތޯ މަސަްއކަތް ނުޑތައް އެކުަލވައި ުކރެވެމުންދަނީ. އެމިންގަ ލުމަކީ ހަމައެަކނި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. މިންގަ

ނޑުތަކަށް ޢަ ެއކަން އެހާަވރަށް ނުބެލޭތީވެ ހުންނަ  ،އޮވޭ. އެހެންވެއެބަ ގޮތް ބެލުން ވެސް މަލުކުރެވެުމންދާމިންގަ

އޮފީސްަތކުެގ  އަދި ،ފުންގެ މެދުގަިއ ވެސްވާަތކެއް ވެސް އެބަހުޭރ މުވައްޒަފުްނގެ ތެރޭގައި ެވސް. މުވަްއޒަޝަކު

ނަޑށް ވެސް ގަަޝކުވާަތކެްއ ހުމެދުގައި ވެސް  ވޭ. ނޑަށް ވެސް ައޑުއި ބޫލުކުެރވޭ. ައުޅގަންނަ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ގަ ވެސް ބޮޑަށް މިހާރު ހަރުދަންކުރަން؛ މިހާރު ރިވސް އެންމެސަ ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ސިވިލްއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ގަކޮންމެވެސް ވަރަ ވެސް އެބަ ެބލެމުންދޭ. އެހެންނަމަ ވެސް ބޫލުކުރަްނ. ޕާރފޯމެންސްކަށް ކުރަމުންދާކަން އަުޅގަ

ނަޑކަށްންނަ އެ އޮދާއިރުގައި އެ ޕާރފޯމެންސް ބެލެމުން ނޑަށް  އީމަލުކުރޭތޯ އެޢަ ހުރިހާ ތަނަކުން، މިންގަ އަުޅގަ

ކަމެއް ނޫން  ކަމެްއ ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ފަސޭހަ ބެލުން އެހާ ފަސޭހަ ،ހީވަނީ މިހާރު އެހާ ބޮޑަކަށް

ނޑު ގަ ނަމަވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮންެމވެްސ  ،ލެއް ކޮންމެެވސް އުސޫއެހެންނަމަވެސ ބޫުލކުަރނީ. ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުެމންގޮތުގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭަގއި އެބަ ގެްނނަންޖެހޭ އެކަން ބެލޭނެ   ޤައުމު އުފެދިފައި އޮތް ގެނިޒާމެއް. ދެން އަޅުގަ

ބަދަލާިއ، އަންަނ ނުވެާދނެ. އެހެންނަމަވެސް ޒަމާނަށް އަންނަ އެހާ ފަސޭހަގޮތުން ހުރިހާ ތަނެްއގައި އެަކން ބެލުން 

ނޑުމެްނނަށް ފަހިކޮށްދޭ ފަހިކޮށްދިނުން  ާއއި ައދި ޓެކްނޮލޮޖީއްޤީކުރިއެރުމާިއ، ތަރަ ތަކުގެ ތެރޭަގއި އެކަްނކަން އަޅުގަ

ނޑު ގަ ނުކު އެކަްނ އެހެންވީމާ، ކޮްނމެވެސް ގޮަތކުން ބޫލުކުރަނީ. ރެވޭނެ ސަބަބެއް އޮެވގެްނނުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ
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ކުރަންޖެހޭނެ  ކުެރވޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނުޑ، . އެއީނަށްއަޅުަގނޑުމެން  ކުރެވޭނެވޭނެ. ެއކަން ކުެރވޭނެ މަގުފަހިކުރެ

 ބޫލުކުރާ ކަމެްއ. ކަމަށް ގަ ކަމެއް

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަ

އަދި އޮތް  ގޮތުަގއި ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި ތަކުން ދައްކާނެއް ސުވާެލްއގެ ގޮތުަގއި ރެކޯޑުއަ

ްނ ނީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ މަޤާމަށް ވަޑަިއގަތުމާ ެއކީަގއި ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީވަ ކަމަށް މި

ލު ައޅުަގނޑު އުފެދޭ ވަިކވެަވޑަިއގަންނަވާެނކަން. ެއގޮތަށް ެއކަން ކުަރއްވަން އޮްނނަނީ ވެސް ގާނޫނުގަިއ. ދެން ސުވާ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި  ޮޕލިޓިކަލް ޕާޓީައކުން އަިދ  ،ލަަރިއޒްޑް ވެފަިއވާ މިންވަަރކީޕޮލިޓިކަލީ ޕޮތަންކޮޅަކީ، އަުޅގަ

އްޔާ ެވސް ހަތަރުކަޅި ވެސް ހަމަ ޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މީހަކު ފެނިއްޖެވަިކވި ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް ޮއންނަނީ އެހެން ސި

ނޑުމެން ޤައުމުގައި އަސްލު ާހލަތު މި ވެދާނެތޯ މަޤާމަށް ންވަރަށް އޮމި އޮންނަނީ. އެ ނުކޮށްލާ ހިސާބުގައި އަުޅގަ

ތަފާތު  ؟ޕާޓީއަކުން ވަިކވެަވޑަިއގަތުމަްށފަހުގައި ވެސް ހިތްޕުުޅގައި ެއހެން އޮވެދާނެތޯ ،އެުކގަިއ ެވސް ވަަޑއިގަތުމާ

ނޑުެމންނަށް ކޮންޔަޤީންގެންގުުޅްއވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށްތޯ،  ކުރެްއވުންތައް   ކަމެއްތޯ ޮއތީ؟ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޒަކަރިްއޔާ ޙުަސއިން 

ނަޑށް ގަ ނުޑގެ މަޢުލޫމާތު މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ  ވުމާކޮމިޓީން ހޯއްދެވި ހޯއްދެ ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑަކީ ާޕޓީއެްއގައި ހުރި މެންބަރެއް ަކމެއްހަމަ ުނގަންނަވާނެ އިނގޭތޯ. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ދެނެަވޑައި އަށް ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ޕާޓީެއއްަގއި އުޅޭ ކަެމއް ނޭނގޭނެ. ެއ  މިއަޅުަގނުޑގެ އާއްމު  އުޅޭ ރަހުމަތްތެރިންނަށް ވެސް އަިދވެސް އަުޅގަ

ނުޑގެ   ކަމުގައި މަޤާމަށް އައި މި ،މަޤާމަކަށް އަޔަސް ވެސް  އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ޔަޤީންކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ތަކުން ނޫނީ ވިޔަސް ވެސް ައޅުަގނުޑގެ ަޢމަލު ކަމުގެ ކަތަކުން ެއްއވެސް މީހަކު ތަފާތުނުކުރާނެސައްުކރާ މައަޅުގަ

ނަޑށް އެދަންަނ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެްސ ގަ ޔަޤީންކަން ައޅުަގނޑު ޔަޤީންކަން ކޮންެމ  ޫބލުކުރަްއވާނެ. އަިދ އަުޅގަ

ނޑު ، ކުރެްއވި ބޭފުުޅން ވެސްެދވޭނެ. މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ބޭފުޅަކަށް ވެސް ބޭފުޅުން  ަޑއިގަންަނވާދެނެވައަދި އަުޅގަ

ނޑު ނުދަންނަ މީހުންނަށް ވެސް އަދި ދަންނަ މީހު ،ބޫުލކުރަްއވާނެ. އަދި އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ވެސް ގަ ނަށް ން އަުޅގަ

ނޑު އަިދވެސް ޕާޓީއެްއގައި  ކަމަކަށް ނގޭނެ އުޅޭ ކަމެއް ެވސް އަޅުަގނަޑކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޕާީޓއެްއގަިއ ޮކމިޓީއަށް ރެކޯޑު މި ،ބޭފުޅުންނަށް ތަްއ ބައްލަވާވެސް. ހަމަެއކަނި ރެޯކޑު ަތއް ެބއްލެވީަމ އަުޅގަ

ނޑު ޕާޓީއެްއަގއި އުޭޅ  ،އުޅޭކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ. އެހެންނޫންނަމަ އަދިވެސް އެއްެވސް ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަ

ނޑާ މެންބަރެއް ކަމެއް ވެސް ްއަގއި އުޅޭ އެްއވެސް ޕާޓީއެދިމާވާ މީހުންނަށް ވެސް  ނޭނގޭނެ. މަގުމަތިން އަޅުގަ

ކޮްށ ޚާްއޞަ، ބޫލެއް ނުކުރައްވާނެ. މީގެ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑު އުޅުނު އެހެން އޮފީސްތަކުަގއިމީހެއް ކަމަށް ވެސް ގަ
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ނުޑ އޭރު ކޮންމެ  އަދި، ވެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ުއޅުންއިރު ، އޮތް ޕާޓީއޭގެ ފަހުން ވެސް އަުޅގަ

ެވސް ާޕޓީއެްއގަިއ ުއޅޭ ކަެމއް ގަބޫލެްއ ނުކުރަްއވާ. އެހެންވީމާ، އަދި އޭުރ ެއއްނޫން. ބަރެއް ވެސް ޑީ.އާރު.ީޕގެ މެން

ނޑު ދަންނަ މީހުން ވެސް ގަ ވެސްމިހާރު ނޑު ާޕޓީއެްއގަިއ އުޅޭ ކަމަކަެށއްބޫލެްއ ނުކުރަްއވާ އަޅު އަުޅގަ . ގަ

ނޑު  ،ކަމަކީ އަނެއްރެކޯޑްަތކުން ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. ދެން ެއއީ އެހެންނަމަވެސް  ންކަން ދޭނަމޭ ޔަޤީހަމަ އަުޅގަ

ކުރުމެއް ނޯންނާނެ. އެްއވެސް ަގއި ެއްއެވސް ފަރާތަކަށް ތަފާތުކުރުމުކުރާ ވެސް ަމސައްކަތްއަޅުަގނޑު މިހާރު

ވެްސ ާތގަިއ  ށް އޮތްތަފާތުކުރުމެްއ ނުގެންގުޅެން. އެހެންވީމާ، ުކރިއަ ިރިއރުގައި ވެސް އެއިރާެއއްަގއި މަސަްއކަތްކުދާ

އެއްޗެއް ކަމަށް  2ީއ ތަފާތު އެ ، އާއްމު ދިރިއުޅުމާާއއި އަުޅަގނޑުގެ ްއކަތްކުރާނީ އަޅުަގނުޑގެ ަވޒީފާއަޅުަގނޑު މަސަ

 ބޫލުކޮްށގެން.ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޙުސައިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައި

ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ މިހާރުވެސް ިސވިްލ  ،ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުަގނޑު ެދ ސުވާެލއް ކޮށްލަން. ފުަރތަމަ ސުވާލަކީ

 ؟ކަމަށްތޯ އެކަީށެގންވާ އަދަދަދެއް ،ފުންނަށް ބަލާއިރުގައި ކިހިނެއްޯތ ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވަނީސަރވިްސގައި ތިބި ުމވަްއޒަ

ކަމަށްތޯ  ފުން ތިބިވުރެ ބޮޑު ިސވިލް ަސރވިސްެއއް ުނވަތަ ގިނަ ުމވަްއޒަ ންވަަރށްނުވަތަ އެކަީށގެްނވާ މި

 ،ވެަވޑަިއގެންނެަވއިފި ަކމުގައި ވާނަމަ އެ އަދަދާ ދޭތެރޭގައި އުިނކުރަްއވަން އަދި މެންބަރަކަށް ؟ބޫލުކުރަްއވަނީގަ

  ނުވަތަ ގިނަކުަރއްވަން ވިސްުނން ހުރި ގޮތެއް ވިދާުޅވެދެްއަވންވީ ނޫންތޯ.

 

 ޒަކަރިްއޔާ ޙުަސއިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުންގެ އަދަދާ ދޭތެރޭ ހިމެނޭ މުވަްއޒަ އިިސވިލް ސަރވިްސގަ ؛ފުންގެ އަދަދުޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ުމވަްއޒަ

 ސްކުރެވެނީ ގިނަހުއަބަދުވެސް އަދަދާ މެދު ބަ .އް. އަދަދު ގިނަތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯޢެޟޫއު ސްކުެރވޭ މަހުއަބަދުވެސް ބަ

 ގޮތުން ފުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މަްއޗަށް. ނޫނިްއޔާ އާމަދްނީއާ ގުޅޭ ދަނީ މުވައްޒަ ސް ފުޅާވެގެން މިހުމި ބަފަހަރަށް 

 މި  ވެނޫނީ އުނި  ،ފުން އިތުރުވެ ޒަނޫިނއްޔާ މަސައްކަތެްއގެ ތެޭރަގއި. ިސިވލް ސަރވިްސގެ ުމވައް  މެއް،ކުރަންޖެހޭ ކަ

ނަޑއަޅުްއވާ އޮފީހަ އެ އޮފީހުން ެއ  ،ކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާ ިހސާބުންވަނީ ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަުތ ކަ

ފުން ދޭންޖެހޭ ހިސާބުން. ދެން ކުރެވޭެނ ގޮަތކަށް މަގުފަިހކޮށްދިނުމަށް މުވަްއޒަ ،މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮަތކަށް

ނޑު ަގއި އޮތް ސަުރކާރު ،ައއީ ކުީރަގއި އޮތްމި ސިވިލް ސަރވިްސއެއް  ،ަގބޫލުކޮށްލަންޖެހޭނެ މެންއެާއއެީކގައި އަުޅގަ



8 

 

ށީގެްނވާ ވެސް ތިބުމަީކ ެއކަ ފުންތަކާ ެއކީަގއި. އެހެންވީމާ، ސިވިްލ ސަރވިސް ބޭނުންުނވާ ބަަޔކުސަރުކާރުެގ މުަވއްޒަ

ދަނީ އެ އަދަދުގެ ތެރޭަގއި.  އޮތީ. މިހާރު އުނިއިތުރުވަމުން މި . އެ އަދަދު ައދިވެސް ެއގޮތުަގއި އެއިނގޭތޯ ކަމެއް

ނޑު ގަބޫލުކު ދިއަ ނޑު ިސވިލް ސަރިވސް ،ގޮތުަގއި ރާވެސް އަުޅގަ ވެްސ  ގައިމުހަމަ ށްނުކުތުާމ ހަމައަ އިންއަުޅގަ

ސިވިލް ސަރވިްސއެްއގަިއ ިތބެންވީ ކިާހވަރެއްތޯ ދިރާާސުކރެވިގެން ޭއގެ ފުރިހަމަ އަދަެދއް ނެގިަފއި އޮތް ކަމަކަށް 

މިވެިނ  ،ނުވޭ. މިސާލަކަށް ެއއްކަމަކަށް ހި ބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އަިދވެސް އެ ެނގިފައި އޮތްގަ އްއަޅުަގނަޑކަށެ

 ެއވަރަކަްށ ދިރާސާއެއް ހެދިފަެއއް އަދި އޮތްހެނެއް ައޅުަގނޑަކަށް  .މިނިސްޓްރީއެްއގައި ތިބެންޖެޭހނީ ކިތައް މީހުންތޯ

ނޑަެއޅިފައިއްމުތަްއ މި އުފެޤާބޫލެއް ުނކުރެވޭ. މަގަ ނޫނިއްޔާ އެ އޮފީހެްއގަިއ  ،ދެނީ އެއިަރކު ސިޔާސަތެްއ ކަ

މަަސއްކަތް ކުެރޭވ  އި އެއް ަހވާލުކުެރވުނީމަ ފޮނުވާ އޮނިަގނެޑއްގެ ަމއްޗަްށ ބިނާކޮށްފައި އެ އޮނިަގނުޑގަ މަސައްކަތެ

ބިލު މީހުން ބޭނުމޭ ޤާވުރެ  ޭއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް. ނޫިނއްޔާ މިހާރު ތިބި މީހުންނަށް ނެއް ނެތޭ ބުނީމާންވަރަށް މީހު

ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ،  ންޖެހިއްޖެއްާޔ މީހަކު ލައްވާ އުސޫލަކުން މިބުނެފިއްޔާ ކޮންމެހެން އެ މަސައްކަެތއް ކުރަ

ވެސް އެކަީށެގންވާ ކަެމއް. އެހެްނވީމާ،  ބައެއް ާދއިރާަގއި ގިނަވެދާނެ. ހަމަ އަނެއްަބއި ދާއިާރގަިއ މަދުވުމަކީ

 ނޭ،އަދަެދއް ނޫ ޖުމްލަކޮށް ސިވިލް ސަރވިްސގައި މިހާރު ތިބި މީހުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ެއަކށީގެންވާ

އެކަީށގެންވާ އަދަދެކޭ އަުޅަގނޑު ބުނަން ތަންކޮެޅއް ޖެިހލުންވޭ. ެއއީ އެކަހަލަ ދިާރސާއެްއ ހެދިފައިނެތީމަ. އަދި 

ކަހަލަ އެްއޗެއް ނެތީމަ  އެއްެޗއް، ބުނެވޭނެ ނެވެސް ހެދިފައިނެީތމަ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބުނާއި ރާއްޖޭގަ 

ނޑު، ނޫނީ ގިނައޭ ބުނަން. އެކަމަކު ،ގޫވަނީ މަދޭއަޅުަގނޑަށް ތަންކޮެޅއް އުނދަ ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  އަުޅގަ

ނޫނީ މަދުކުރެވޭނެ ދާއިރާތައް ވެސް. ހަމަ  ،ބައެއް ދާއިރާދާއިރާ އެބަހުރި ހަމަ ތަންކޮޅެއް މީހުން މަދުކުރަންޖެހިދާނެ

ވެސް. ދެން ޚާއްޞަކޮށް ފަންނީ  ދާއިރާތައް ހޭއެގޮތަށް އަެނއްބައި ދާއިރާ ެއބަހުރި ތަންކޮޅެއް މީހުން ގިނަކުރަންޖެ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މަދު، ދާއިރާތަކަށް. މަދުވީމަ މީހު . އްވިފަހުންނަނީ އިދާރީ މީހުން ލެ މުކޮށް މިއާއްން އަޅުގަ

ފަންނީ މީހުން މަސައްކަތަށް  ހަމަ އެ އިދާރީ މީހުންނާ އެކީަގއި އަެނއްާކވެސް އެ ،އިދާރީ މީހުން ލެއްވުނީމަ

 ދޭ ވެސް އެ ދާއިރާތަކަށް މީހުން ގިނަވެގެން އެބަ . އެހެންީވމަތީ އަނެއްކާ އިތުރު މީހުން އެބަ ލައްވާންވާބޭނު

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކޮންމެ އިދާރާެއއް ަވކިން  މިކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ، ބޭނުންނުވާ ގޮތެްއަގއި. އެހެްނވީމާ

. އަިދ މީހުން މިތިބީ ގައިތަނު ތް މެންޭޑޓަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްތޯ މިދިރާސާކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ ިއދާރާއަކަށް ދީފައި އޮ

ނޑު ެއކުލަވަ  މަ ތިބެންވާ ހަ  ނީ މީހުންނާއި އިދާރީ މީހުންނާބޭުނންވާ ފަން . އެއީ އެ ތަނަކަށްލަން އެަބޖެހޭއިއޮނިގަ

ނެޑއްަގއިތޯ  ތިބީ.  އެ މިންގަ

 

 ން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވު
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 ބަެއއް މުަވއްޒަފުންގެ ، ފުްނގެމުަވއްޒަ މުކޮށް ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ިސވިލް ސަރިވސްގައި ިތއްބަވާާއއްއަޅުަގނޑުމެން 

 ލާއިރު މިއިމުކޮށް ބަލަާއއްުމެގ އަގު ބޮޑު ވާހަކަ. ދެން މުސާރައިގެ ވާަހކަ. އަދި ޚާްއޞަކޮށް މާލޭގައި ދިރިއުޅު

ތަނުގެ  ރުފިޔާ. އުޅެންޖެހޭ 8000ސަރވިްސަގއި އުޭޅ ބޭފުޅަކަށް ދީފާނެ ވެްސ ސިވިލް  ށްކަފެންނަނީ ޑިރެކްޓަރަ

. ެއގޮތަޭށ ނުޮކށެއް ނޫޅެވޭނޭބުނޭ ވަްއކަން ދެން ބަެއއް މީހުން އެބަ .ރުިފޔާ 12000ށް ަދއްކަންޖެހޭނެ ކުއްޔަ

ދޭތެރޭަގއި ކުރާ ލް ސަރވިސްއާ ސިވި ،ލަކޮށް ބަލާއިރުއޮންނަނީ ބިނާވެފަ. ދެން ޖުމު މި ޙަޤީޤަތުގައި ސިސްޓަމު

ނ ؟މީދަކީ ކޮބައިތޯއުއް ެއ . އްކަމެ  އެީއ ެއއް ؛ވޭެޖއް ދިނުމާ ބެހޭ ންޑު މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް ލިވިއަުޅގަ

އިތުރަްށ  ގައިުނވަތަ މަސައްކަތްކުރުމު  ،ންސީސެއެންގަލަކުން ބައްަލވާފަ. އަދި އޭެގއިތުރުން ސިވިލް ސަރިވސްގެ އެފި

ްސާއ ގުން ބަލާއިރު ިސވިލް ސަރވިނމި ދެ ރޮ ،ޓަކައި  ޚިދުމަތެްއ ދިނުމަށް ރަނގަޅު ޓަކައި ުނވަތަ ކުރުމަށްހަރުދަނާ

 މީދަކީ ކޮަބއިޯތ؟އުއް ކުރަްއވާ ށް ޓަަކއިދޭތެރޭގައި މުސްތަޤްބަލަ

 

 ޒަކަރިްއޔާ ޙުަސއިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ ނުއެއް ދަންނަވާނަން. ތަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  ފާތުތަކެއް އެބަހުރި ެއކި މުސާރަިއގެ ތަފާތުކުރުމެކޭ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ނައްތަ ދާއިރާތަކުގެ ތެޭރަގއި. މުައްއސަސާތަކުގެ ތެޭރަގއި. ތަ ލެވޭނީ އެއް ދިމާލަކުްނ އިފާތު އަުޅގަ

 ކުރާނެ ބަޔަކު ހަމަޖެހިގެންހެން. އެހެންނޫނިއްޔާ ކޮންމެ ބަޔަކަށް މިންނޫނީ  ،މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް ބަލަހައްޓާ

ނޫީނ  ،މު ބައެއްހިއްމު ށް ުވރެމުވާނެ. އެ އިދާރާއަހިއްެވސް އެ އިދާާރއެއް ވަރަށް މު ރާއަކަށްކޮންމެ އިދާ ،ވެސް

އެންމެ ރަނގަޅު އެ އިާދރާއަކަށް ނީ ދުވެސް އެ އިާދރާއަކުން ބޭނުންވާމަސައްކަތެްއ ނޯންނާނެ. އެެހންވީމާ، އަބަ

ވެްސ  ބައެއް ފަހަރަށް ތިބޭ ބައެއްގެ ސަބަބުންނޫނީ  ށް އިދާރާއެްއގައި ކުެރވޭ މަސައްކަތަވާން. ދެން އެ  ގޮތެއް

ވަކި ތަފާުތ  ،އިާދރާއަކަށް ވަކި ތަފާތު އޮިނަގނޑުތަެކއް މަ އެއިދޭ. ދިޔަ ކުެރވިގެން އެބައެކަމަށް މަގުފަހި

ސަުރކާރުެގ އަދި އޮންނަ ހުރިހާ މުއަްއސަާސތަކާއި  ރޭ. އެެހންވީމާ، ދައުލަުތަގއި މިހުމުސާރަތަކެއް އެބަ

ދިމާލަކުން  އްނެތީމަ. އެހެންވީމާ، އެ މިދަންނަާވ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ވެސް މުސާަރިއގެ ތަފާތު އެބަހުރޭއި އިދާރާތަކުގަ 

ނޑުަތއްމުސާރައާ ނޫނީ އިދާާރއެްއ  ،ބަލަހައްޓާނެ ދިާމއެއް  މުސާަރާއއި ިއނާޔަތްތައް؛ އި އިނާޔަތްތަާކއި ޮއނިގަ

ނަޑަކށް ހިއެއްނުވޭ މު ޔާހެދިގެން ނޫނިއް  ނޫނީ ހަމަހަމަކުރުމޭ  މޭ މި ދެއްކޭ،އި އިާނޔަތްތައް ހަމަހަމަކުރުސާރައާ އަުޅގަ

މަސަްއކަތް  ،ހެނެއް. ދެން އޮތް މައްސަލައަކީ އްެލއް އަންނާނެޙަމައްސަލަތަކަށް  ،ަބއިކިޔާ  ިދއުމޭ މިވެގެން

ނޑަށް ގަބޫލުުކރެ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނީ ިސވިލް  ،ކަމަކީ ވޭ ެއއްކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ. އެގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

 ،އަކީ ވާންޖެހޭ އެަބ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ތަަނކަށް. ޕްރޮފެޝަނަލްއޭ އަުޅަގނޑު މިދަންނަވާ ސަބަަބކީސަރވިސް 

ކޮންމެ  ،މީހާއަކީ އިން ނުކުމެގެންދާ މީހާ އެހެން ތަނަކުން ބަލައިގަންނަ މީހަކަށް ވާންޖެހޭ. އެސިވިލް ސަރވިސް 

ލިބެންޖެހޭ. މިހާރު އެބަ ޔަޤީންކަްނ  ގެ ކަމު ބިލު މީހެއްެއކަމަށް ޤާސް ޔަ ވި ށްކަމަ ށް ެނގިކަމަސައްކަތަ
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ޓެއް ނޫނީ ހާސިލްކުާރ ނަާގ ސެްޓފިކެ އެ ،ކުރެވެނީ  މި ށްޕްރޮފެޝަނަްލ މާނަ ބައެްއ ފަހަރަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަށް  އެ ޕްރޮފެޝަނަލް. ތަޢުލީމެއްގެ ސަބަބުން  ންޖެހޭނޭ ފެޝަނަލް ވާބޫލުކުެރވެީނ ޕްރޮގައެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ވާން. އެވަުރގެ މީހަކަްށ  ާއއި ޭއގެ ނަތީޖާ ނެރެވޭ މީހަކަށްސަްއކަތާއި އޭނަ އަދާކުރާ ަވޒީފާއޭނާގެ ޢިލްމާއި އޭާނގެ މ

ވާނެ. އަދި ސިވިލް  ވެްސ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް މީހަކަށް ފަކީސިވިލް ސަރވިްސގެ ކޮންމެ މުވައްޒައްޔާ ވެއްޖެ 

އެީކގައި ބޭރުން ބަލާ މީހުން ސިވިލް އެއާހަމަވެސް ވެެގންދާނެ. އަދި  ޝަނަލް ތަނަކަށްއަކީ ވަރަށް ޕްރޮފެ ސަރވިސް 

ނޑު ސަރވިސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިގަންނާނެކަން  ބޫލުކުރަން. ގަ ެވސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ހެްނވީމާތަެނއް ނުފެނޭ. އެ ަނވާއެހެން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އިތުރު ފުރުޞަަތކަށް އެިދވަަޑއިގަންއާދެ، 

ނޑަށް ީހވަމިހާ ބޭފުޅުްނ  އަދި ިތކޮޅުން ދެްއެވވި ޖަވާބުން އެ ނީ މި ކޮޅުން ކުެރއްެވވި ސުވާލާހިސާބުން އަޅުގަ

ނުޑ  ،ނުކޮށްހެންވީމާ، އިތުރަށް ވަގުތު ހޭދަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބިވަަޑިއގަތީހެން. އެ ހުރި އުފެދިފައި ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ކުރު ވަގުތު  ،ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ލާނަން. ދެން ނިންމާލަމުންއިނިންމަ ކޮޅެްއެގ އަޅުގަ

ވެސް.  ނިންމާލަމުންހަމަ ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަމުަގއި ހަމަ ދެއްވި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރަްނ ތެރޭގައި ދަންނަވާލަން

ވެސް  އަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް އިނގޭތޯ. ފުރަތަމައިނުން  ކަށްފަހު(ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަ

ން މި އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިީޓއަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ކަުމަގއި ދަންނަވާލަން. ދެ

ނޑުމެން ޮކމިޓީއަށް އެަބއޮތް ރަްއޔިތުންދީޖާޚަކޮމިޓީއަށް މިއަދު  ެގ މަޖިލީހުން މަސައްކަތެއް އަްށ ދަންނަވާލީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަްއ  ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާަފއިވާ ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުސިވި ،. ެއއީކޮށްފަހަވާލު

ބޭފުޅުންެގ  އެ ،ދަންނަވަނީ ދެން އެކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ދިރާސާކޮށް . ނަންފުޅުތަކޭ މިންދިރާސާކުރެްއވު

ނޑުމެންނަށް  ތްހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން އެބައޮޓެއް ތައްޔާުރކޮށްފައި މަޖިލީހަދާފައި ރިޕޯއެއްކޮށްމަޢުލޫމާތު  އަުޅގަ

ަވގުތު  އްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މި ކުރިއަށް ެގންދަވަނީ. ދެން މިއި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީެގ  ލިއްޔަެތއް. ދެން އެއޫމަސް

 ފައި މި ން ނިންމާ ކުރަްއވާނެ. ދެން މި ކޮމިޓީއި. ޖޮއިންވެސް ވެއްޖެ ބޭރުގަ  ޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި ބައެއް ބޭފުޅުންހާ

ނޑުމެން ،ވެސް ވީހާވެސް ކުރުކޮށް އޮތީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ބޭފުޅުން  އޮފީސްތަުކންނާއި އަދި ތި އެީއ އަޅުގަ

ވެސް  ބޭފުޅުން ހޯދަނީ ތި ފުރުޞަތު މި މި ؛ކުރަްއަވންވެސް ދިރާސާ ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި މަޢުލޫމާތު

އަދި މިޮކޅުން ކޮމިީޓގެ  ،ނެ ފޭސް ޓު ފޭސްކޮށް ަބއްދަލުވެ ކަމެއް އޮވެދާ މުހިއްމެންނާ ހިއްާސކޮށްަލން މުަގނޑުއަޅު

ވެސް މި މަސަްއކަތުަގއި  ވެްސ ފަހަރެއްގައި ޮއވެދާނެ. އެެހންވެ މިކަހަލަ ބައްދަލުވުެމއް ޒަތްތެރި މެންބަރުންއިއް 

އެހެންވީމާ، ވީާހވެސް ކުރުކޮްށ ، އޮތީ އެހެންީވމާ، ނިންމާފައި މި އޮީތ. ކޮށްފައި މިއޮންނަނީ. އިންިތޒާމު ރާވާފައި މި

. އެހެންވީމާ، އިތުރު ވާހަކަ ނުދައްކަވާ ގޮތަށްދަންނަވާ ހާވެސް ކުރުކޮށް ސުވާލު ވެސް ވީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން
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އެރުވޭ ގޮތަކަށް ލޫމާތު ބޭފުޅުން ސާފުކޮށްލަްއަވން ބޭނުންފުޅުވާ ކަެމއްެގ މަޢު ވެސް ވީހާވެްސ މި ތިކޮޅުން

އެރުވުމުގެ ކުރިން ތި ފަރާތުްނ ރަތަމަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުެދއްިވއްާޔ ވަރަްށ ހެޔޮފުޅު. އެހެްނވީމާ، ފުއިހައްދަވަ

ވެސް ެއްއވެސް ކަމެއް ދަންނަވާލަން ގެ އަލީަގއި ރިބާކަމެއް ހިއްސާކޮށްަލއްވަން ަތޖު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް

 ކަމަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނގޭތޯ. ވަންޏާ އެ  ކަމަށް އޮތް

 

 ދީޖާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޚަ

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދީޖާ އާދަމް. ޚަދެއްވީތީ. ައޅުަގނޑަްށ ކިޔަނީ  އާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ އަުޅގަ

ކުރަމުން ކަތްސަރވިސް ކޮމިަޝނުގައި މަސައް ސިވިލް އުފެދުނީއްސުރެ އަޅުަގނަޑކީ ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ނޑުެގ މަސައްަކތް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަެރއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ،އަންނަ ކުރަމުން އަންނަ މީހެއް. އޭގައި ކުީރަގއި އަުޅގަ

 އި، ދެން ތަޢުލީމީ ދާއިާރގެ އިަގންނަވާނެ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާގަ ިގވަޑަ ނލެްއވީމަ އެއިބޭފުޅުން ބައްލަވަ  ތިދެން ތަޖުރިބާ 

އި. ެދން ކުރީކޮުޅަގއި މުދައްރިަސަކށް ވަރަށް ގިނަ ުދވަހު ުއޅުމަށްފަހު އެކި ާދއިރާތަުކގައި. ދާއިރާގަ  ގެމެނޭޖްމަންޓު

ނޑު ނ. ދެްނ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ކަންނޭއޮތް ެއްއޗަކީ އެއީ ޕަރސަނަލީ ދަންނަވަންދެން  ، ގެ ކުރުކޮށް އަުޅގަ

 ގޮތުން.  ިރބާއާ ބެހޭހަކަ ދެއްކިދާނެ ކޮމިޝަނުގެ ތަޖުނޫނިއްޔާ ވަރަށް ގިނަ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް އިޝާއެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް އެބަ  ކުަރްއވާފައި ރާތްއޮތް އަުޅގަ

. ދެން އެ އިނގޭތޯ . އެހެންވީމާ، ރޮަޒއިނާ އާދަަމށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަންަވޑަިއގެންފަދިފުރުޞަތަކަށް އެ

 ްސ މައްސަލައެއް ނެތް. ތަަވޑަިއގަ އްސަަވއިލާ ުގޅިގެން ުސވާލެއް ުކރައްވަން އޮތަސް ކުިރއަށް އިުތރަށް ނާސުވާ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ްތކުރަްއވަމުން ތަުނގައި މަަސއްކަ ދީާޖ ތީ ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަން ފެށުނީއްސުރެ އެޚަޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. 

ހުންނާނީ. ެދން އަނެއްާކވެސް ކޮމިޝަން  ވިފައިވެސް ކުރެ ތައް ރިބާފުޅަކަށް ވާީތވެ ވަރަށް ގިނަ ތަޖުބޭ ންަނވާވަަޑއިގަ

 ރިބާތަކުގެ ތެރޭަގއި ތިމިހާތަނަށް ކުރެވުނު ތަޖު ،ވަނީ. ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ތި

އުލު ވަރަްށ ޙަނެވީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސިޔާސީ މާހުން ން ފެށިގެން ތިއި 2007ށް ބަލާިއރު ޚަވަަޑއިގެންެނވީ ތާރީ

 ފުންނާ ހަމައަށްކްޓްސް ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުަވްއޒަހަލަބޮލިކޮށް ހަމަ އޮތް ދުަވސް ވަެރއްަގއި. ދެން އޭގެ އިފެ

ފުްނެގ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަ ،ލެންޖަކަށްތޯ ވަނީޗެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ކިާހވަރެްއގެ  ވެސް އަންނަމުން މި

ކަންކަމުން. އެއީ  އިެއއިރެްއަގއި ހުންނަ ވެރިންގެ އެކިެއކި ނުފޫޒުންނާ ،ކުރަން ސިޔާސީޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 
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 އޮތްވެސް އެތަނުަގއި ޑީްލކުުރމަށް ވިސްނަވާފައި އި އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ  ؟ހާވަރެްއގެ ޗެލެންޖަކަށްތޯ ަވނީކި

 ތޯ؟ ގޮތަކީ ކޮަބއި

 

 ދީޖާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޚަ

ތަޖުރިބާ އަދި ިސވިލް  ތެރޭަގއި ިސވިލް ސަރިވސްގެހަލަބޮލި މާޙައުމެްއގެ ހެން ވަރަށް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ވިދާުޅވި

މަ ވަރަށް ދަތި ކަންތައް އެްއެވެގން އައިދެ  ،ެވފައި ވެސް އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ކޮންސެޕްަޓކީ ސަރވިްސގެ

ނޑުމެން މަސައްކަތް ަގއިއުލެއްޙަމާ ށް މަދު ފަހަރަކު ކުރުމަށް ދިމާވީ. ެދން އަޅުގަތނޑު ނުދަންނަވާަނން ވަރައަުޅގަ

ަގވާއިދުތަާކ ޚިލާފަށް ކަންތައް ކުރުުމގަިއ  އިމިދެންނެީވ ގާނޫނާ ،ަގއި އެްއެވސް ފަރާތަކުންތުނޫނީއްޔާ ގަސް

މިސާލަކަށް ކޮންެމ  ،ވެސް ަގއި ކޮންމެ ބަޔަކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާރުއަޅާަފއި ހުރިހެނެއް. އެހެންނަމަވެސް އޭ

ސަރުކާރުގައި  3ދޭން. މިހާރު ހަކަްށ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްެވސް ބޭނުންފުޅުވަނީ ވީހާވެސް ައވައި ސަރުކާރެްއގަ

 މިހާރު އެހެން  އަނެއްކާ، ދެން ބަދަލުވެ އް ނޫންރެ. ފުރަތަމަ އައިއިރު އޮތް ަސރުކާދެއްތޯ އަޅުަގނޑަށް އުެޅިވއްޖެ

ނޑަސަރުކާރެއް. އެހެންވީާމ، އަ ެވސް ބޭނުންފުޅުވަީނ  ލީ ކޮންމެ ބަަޔކުންފާހަގަކުރަނީ ހަމަ ހަމަ ޖެނުއި ށްުޅގަ

 ކުރަްއވަނީ  ދައުލަތުން ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޚިދުމަތް ވީހާވެސް އަވަހަަކށް ދެވޭތޯ. ދެން އެކި ބޭފުޅުްނ އެޕްރޯޗް މި

ނުޑމެންގެ ލާނިންގ ތަޖު ،ގެ ތެރޭަގއި ިސވިލް ސަރިވސްއެކި ގޮތަށް. ޭއގެ ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ ރިބާގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަކަށް ބަދަލެ ؛ގާނޫނުތަކާިއ ަގާވއިދުތަކަށް ިމސާލަކަށް  ނުކުެރވޭނެ. ަގވާއިދުަތއް ހެދުމުަގއިއް ދެން އަުޅގަ

އޭ މިދެންނެީވ ފްލެކްސިބިލިޓީ ؛ރިބާނޑުމެްނގެ ތަޖުމާއި އަުޅގަވުދެނުވެސް މިސާލަކަށް ފްލެްކސިބިލިޓީ 

ށް ކަލިޓީ ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން މިސާލަމިނިސްޓްރީތައް ނުވަތަ މުއަްއސަސާތައް ހިންގުމުަގއި އެ ދޭންޖެހޭ ފްލެކްސިބި

އާ އެީކ ރިބާތައް އަުޅަގނޑުމެން ތަޖުބައި އެ ދެން، ބޮޑަށް ބައެއް ކަންތައްތައް ހިފެހެއްޓުމާއި  ކޮމިޝަނުން މާ

ނޑު ،ވެސް ހުރޭ. އެ ްޓރަސްޓު ތަކެއްދެން ަސބަބު ދޫކުރަމުން، ޭއގައި އެރީ ށްފުރަތަމަ ހިތަ މެންމިސާލަކަށް އަުޅގަ

ގެންގުޅުނީ މުައއްސަާސތައް ކުރީަގއި މިނިސްޓަރެްއ ލައްވަިއގެން މިނިސްޓަރު ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

 ދެންހުރިހާ ރޯލެއް އަދާކުރަން. އެކޮމިޝަނަށް ޖެހުނީ  ބަލަހައްޓަވަިއގެން ވަރަށް ކްޯލސްކޮށް. ެއއީ ުކއްލިައކަށް މި 

ުފން އަޅުަގނޑުމެން ދެކެީނ ެއކަންޏެއް ނޫން ދެއްތޯ. މުަވއްޒަފުންގެ ބަިއ ހެްނ މުވަްއޒަވިދާޅުވި ކޮމިޝަނުން ތި

ނަޑކަށް ބެލެނިވެރިންނަށް.  ބޭފުޅުންެގ  އެއެީއ، ވެްސ.  މައެހާ  ކަމަކުނުޭދ ބެލެނިވެރިންނޭ ކީދެން އަުޅގަ

ނުޑމެން އެބަވެްސ ބަ ކަންތައްތައް   ެވސް ިތއްބަާވ ސަރުކާރަކަށް  ަރކު އެޖެހޭ އޭ ލަހައްޓަްނޖެހޭ. ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ވެސް ޚިދުމަތް  ރައްިޔތުންނަށް ،ވެސް ސިޓިޒަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުެރވޭތޯ ބަލަން. އަނެއްކޮޅުން ދައުލަތުން

ނޑުމެން ބައެއްގޮތަ ވާ ބައި އެްއކޮށްލީމަ މި 3ފޯރުކޮށްދޭން. އެހެންވީމާ، އެ  މުވައްޒަފުންނެއް ށް ފަހަރަ ކީ އަުޅގަ

ނުޖެހޭ. ސަރުކާރުން ވެސް ބައެއް ފަހަރު ބޭނުންފުޅުވާ ސްޕީޑެްއަގއި ނުގެްނދެވޭނެ. ރައްޔިތުން ެވސް.  ހިތްހަމައެއް
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ނޑުެމންގެ މައްސަލަ 3އެހެންވީމާ، އެ  ނޑުމެންގެ މި އައި މާަޙއުލުަގއި އަުޅގަ ަތއް ވެްސ ކަންަތއް ުކރުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވެސް ލާނިންގ ކާ ްއގައި ދިަޔއީ. ދެން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަިއ ވެހުރި. މި ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު ބައި މުއައްސަސާތަކަށް ދޫކޮށްުލން ޑިސިޝަންތައް ނަގަްނ 

ނޫން. އެހެންަނމަވެސް އެންމެ ކުދިކުދި  ނުކުާރ ވާހަކަެއއް. މި ދެންނެީވ އަޅުަގނޑުމެ މޮނިޓަރގެމުވަްއޒަފުން

ނޑުމެން ބަލަމުން އައީ. ެއީއީކ  ގައި ކުރީ ، ކަރުދާސްކޮޅު ެއއްަކލަ ޗިޓް ޖެހުން ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ހިސާބުން އަުޅގަ

 5ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގައި ތިބޭ  ސިވިލް ؛ނޫން. މޮނިޓަރކުރުން ކުެރވޭނެ ކަމެއް ގެމުަވއްޒަފުން  24000

ތަޖުރިބާތަކުެގ އެ ނޫން. އެެހންވީމާ،  ަޓކަށް އެއީ ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއްގެންގުޅޭ ެސކްރެޓޭރިއެ ނާއިމެންބަރުން

ނޑުމެންގެ ރޯލް އެބަ  ފޭޒުން މިހާރު އާ ،ިމހާރު ކުރީަގއި އޮތް މަރުޙަާލިއން ؛އަލީަގއި ވަރަށް ބޮޑު ަބއި ައޅުގަ

އޮީތ ަގވާއިދުތަްއ ހެދިފަ. އެ  . މިހާރު އެއްބޮޑަށް މޮނިަޓރިން ރޯލެފޭޒަކަށް ގެންދަންޖެހިފައި މި އޮތީ. ެއ ފޭޒަީކ 

މި ދެންެނވީ  ،އެންމެ ފުރަތަމަ ދަުއރުތަކުަގއި، ގަާވއިދުތަކާ ެއއްގޮތަްށ ކަންަތއްތައް ކުރޭތޯ ބެލުން. މިހާުރ ކުރީ

އެއްގޮތަށް ަގވާއިދުތަެކްއ  ސަރވިސް ގާޫނނާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރުތަކުގަިއ ހަމަ މުޅިން ވެސް ބެލީ އެއްކަލަ ސިވިލް

ކުރަން ގަާވއިދުތަެކއް ހެދޭތޯ. ހުރިހާ މުވައްޒަފުންެގ  ހެދޭތޯ. ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ކަންތައްތައް

މުސާރަތައް ެއއްގޮްތކުރެވޭތޯ ގަާވއިދުތަެކއް ހެދޭތޯ. ދެން އެ ކަންކަމުން އަަރިއގަެނގެން ދެން މިހާރު ގޮސް 

ނޑުމެން ވެސް ދަތުރުކޮޒު ނީ އެ ފޭއަޅުަގނޑަށް ހީވަ ނޑުމެން މި  ށް،ން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ަބިއ  އުއްމީދުކުރަނީ ކުިރއަށް އޮންނަ ފޭޒްަގއި ދެން އަދި ކޮންމެ ބަޔަކު ތިބިކަުމގައި ވިަޔސް ައޅުގަ

 ހެން އޮންނާނީ. އިވަރަށް ރަނގަޅަށް މިހާރު އަެނއް ފޭޒަށް މިހާރު ދެވޭވަރު ކޮްށދެވިފަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ސަރިވސް ކޮމިޝަންގައި ހައްޖަ ވެސް އިްނނަވަނިކޮށް ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ  ސިވިލް ،ވަނަ ސުވާަލކީ 2އަޅުަގނުޑގެ 

ެގ ވެިރަޔކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެްއގެ ތަނުތި ލް ންޑަގެ ސްކެފަހަރަށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ސެކްޝުއަލް ހެރެސްމަންޓު 

ނޑުމެންނަށް މި ަތނުގައި އަދި ހައްަޖ ވެްސ ޭއރު ވަަޑިއގެން ހަމަ ބަެއއް  ފަރާތުން ހިނގި ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޫނީ ދެން ހަމަ ފިރިހެން  ،މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ހެއްދެވި. ެއ ތަޖުރިބާގެ އަީލގައި މިހާރު އަންހެން މުވަްއޒަފުންނަށް

ގޮެތްއގަިއ މިކަހަލަ ކަންކަްނ ދިމާަވނީ އަންހެނުންނަށް ކަމަށް  ާއއްމު ،ްއޒަފަކަށް ވެސް ދިާމވެދާނެ. ދެން ެއކަމަކުމުވަ

ތެޭރަގއި ގެ ސަރިވސް ކޮމިޝަން ެއ ރަްއކާތެރިކަން ހޯދަިއދިނުމަށް ކިހާވަރެްއގެ ފިަޔވަުޅތަކެއް މިހާރު ިސވިލް .ވާތީ

  ؟ސޭފް ފީލްވާނެތޯ މުވަްއޒަފުންނަށް ތި ތަނުގައި ަމސައްކަތްކުރަން އަދި މިހާރު ހަމަ ؟ އެޅިފައި ހުންނާނެތޯ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ޚަދީޖާ 
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ނޑުެމން ގެނެ ނޑަށް ީހވަނީ ގާނޫނުއްސަ ކޮމިޝަންގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަުޅގަ  ންވާނީ. އެއީ އަުޅގަ

ނޫން.  ވެސް އޮތުން ވެސް. ހަމައެކަނި ނަމަކަށް ވެސް މިހާރު މަޖުބޫރޭހެން ކޮންމެ މުއައްސަސާއެްއަގއި 

ވަރަށް ހަރުދަނާ ހަމަ އެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކޮމިީޓއެއް  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ އޮންނާނެ މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅު

 ބެލޭ. ެލވިފަ. އަިދ އެ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަތަްއ ވެސް ދޭ އިނގޭތޯ. މައްސަލަތައް ގޮްސގެންއިވެސް އެކުަލވަ

މީހުންނާ އެކި  ،ނޫން. މި ދެންނެވީ ނޑުމެްނގެ އެއީ ކޮންމެހެން ބޮޑެތި ސެކްޝުއަލް ހެރަސްމަންޓް އެކަންޏެއްއަޅުގަ 

އެކި ަލވަލްގެ ކަްނތައްތައް ގޮސްގެން ހަމަ ަވރަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުވަްއޒަފުން ވެސް ވަރަްށ ، ކަހަލަ

 ވެްސ.ހިތްހަމެޖެހޭ ކޮމިޓީ ވެސް އަިދ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

އަންހެން ބޭފުޅުން ޚާއްޞަ  ؟ފުޅެއްތޯ ެއ ކަންތައްތައް ބެލުމާ ހަވާލުވެަވޑަިއގެން ހުންނަވަނީކޮމިޝަންގެ ކޮންބޭ

 ؟ގެ ތެރެއިންސަމާލުކަމެއް ދެްއވަިއގެން ކުަރއްވާތޯ އެ ކަންތައް ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ޚަދީޖާ 

ނޑުމެން ވަރަށް  ކޮމިޝަންގެ އެކަހަލަ އިދާީރ ކަންތައްތަްއ ާއއްމު ގޮެތްއގަިއ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް. ދެްނ އަުޅގަ

 ،ވަރަށް ބޮޑެތި ށްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަ ،ސްކްރީނިންގ ޕްރޮސެސްައުކން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއް ހޮވާފައި

ނޑުމެން ކޮމިޝަނުން ގުުމގެ ަވރަށް ބޮޑެތި ބާރުތައް. އެީއ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ހިންސެކްރެޓޭރިއެ ޓް ދެއްތޯ. ައޅުގަ

މި ދެްނނެވީ ބަލާއިުރގަިއ ެވސް ބަލާ. ކޮންމެެވްސ ވަރަކަްށ  ،ްޓގެ ކަންތައްަތްއ ބަލަހައްޓައިސެކްރެޓޭރިއެ

ރަނގަޅުކުރުމާއި އެ ކަންކަމަށް.  ސަރވިްސގެ މުއައްސަސާަތއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޮޑަށް ފޯކަސް މި އޮންނަނީ ސިވިލް

ކޮމިޓީ  ،ކުރައްވާ ގޮތަށް. ދެންކޮމިޝަނަށް ސީދާ ރިޕޯޓު ،ނެރަލް. އެހެންނަމަވެސްޖެ ސެކްރެަޓރީޓުން ހަމަ ސެކްރެޓޭއެ

އަންހެން ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޝަނގެ  ރހެދިފައި އޮންނާނީ ކޮމިޓީގެ ބޮޑު ބައި މިހާރު ތިބޭނީ ވަރަށް ސީނިއަ

ސެކްޝަާނއި ކޮމިަޝން މެންބަރެއް ހަވާލުެވވަަޑއިެގން ހުންނަވާނެ އަންހެން ބޭފުޅެއް. ދެން އެ ބޭފުާޅއަްށ ލީގަލް 

 ކުރަްއވާ ގޮތަށް އޮންނަނީ.ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެ ތަނުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ރިޕޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވާނަން.  އިމްތިޔާޒަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. މަރުޙަބާ ޚަދީޖާ އިނގޭތޯ. ކޮމިޝަްނގެ އެންމެ ަތޖުރިބާ ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް 

ކޮންމެ  ،ކިހިނެއްތޯ ގަޫބލުފުޅުކުރަްއވަނީނެ. ވާވެަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީާމ، ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަެކއް ުކރައްވާަފއި

 ،މިންވަރު އެްއވެސް ވަަރަކށް ދެނެވަޑަިއގެންފައިވޭތޯ  ސަރވަންޓުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ސަރުކާރެއް ިވޔަސް ިސވިލް

 ؟ސަރޭވެއއް ކުރެްއވިފަިއވޭތޯ އެކަން ދެެނަވޑަިއގަތުމަށް ޓަކައި މިހާތަނަށް ؟ފަިއވޭތޯވިހޯއްދެ

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ އާދަމް ޚަދީޖާ

ރިސަރޗެއް ނުވަތަ ސެޓެިޓސްޓިކަލް އެްއވެސް ކަހަަލ  ،ސަރވޭއެއް  ،ނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނެއް ތެދުތެދަށް ދަންނަވާ

ައޅުަގނޑުމެން ދެން ވަރަށް ގިނައިން ދާ  އި،މަޢުލޫމާތެއް އެކަމަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަ މައްސަލަތަކާ

ކުރަން. އެ ގޮތުން ލިބޭ ރިހާ ރިޕޯޓެއްގައި ވެސް އަންނަ މައްސަތައް ރެޯކޑުޑްކޮށް ހުސްދަތުރުތަކުގައި ހަމަ އިޝޫ ބޭ

ދެތިން އަތޮޅަށް ދާނެ. މިސާލަކަށް މި އަހަރު  ހަރަކުތަކުަގއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނާނީ އިނގޭތޯ. ެއއީ އަރިޕޯޓު

އަތޮޅާ. މިއިން ކޮންެމ  .އަތޮޅާއި ޅ އަތޮޅާއި ތ. ކުރިން. އެއީ މ.އަތޮޅު ައޅުަގނުޑ ވެސް ަކވަރު 3އެްއކޮށް 

ތަކެއް ގެންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އެ ގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ހުންނާނީ. އަތޮޅެްއގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ރިޕޯޓު

 އެހެންވީމާ، ދެން ެއއީ ސައިްނޓިފިކް ރިސަރޗަކަށް ުނވެދާނެ. 

 

 ން:ވާހަކަެދއްެކވުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

ކަމެއް  ައޅުަގނަޑކަށް ދެން އެހާ އެކިއުރޭޓް ؛ސުވާެލއްގެ ގޮތުަގއި، ގާތްަގނޑަކަށް ދެން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެއަނެއް 

ނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ އަާސސީ ޙަްއޤުތަކެއް ބޭނުންނުކުރެވެެނ ޤާވަރަކަށް ޕަސެްނޓް މީހުންނަށް  10ނޭނގެ. 

ސަރވަންޓުން ރާއްޭޖގަިއ  ތިރީހަކަށް ހާސް ިސވިލް ،ދަންނަވަނީ ވިއްަސކަށް މިހެން މި ؟ކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވަންތޯ

ޝުޢޫރެއް ފާޅުކުުރމަށް ޓަކައި ބައިވެިރވުމުެގ ، ެއއްވެސް ވަރެްއގެ މުޒާހަރާއެއް އެ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލެއް ،އޮތްއިުރގައި 

 ؟. އެ ގަޫބލުފުޅުކުރަްއވާ ހަމައެއްތޯއެްއވެސް ފުރުޞަތެއް ނެތް ަކމަށް މިހާރު ހެދިފައި އޮތް ާގނޫނަކުން އެ ބުނަނީ

ްއ ޤެ އްޙަމީހުންގެ އަސާީސ  ވަަރކަށް ޕަެސންޓް ރައްޔިތުންނަށް އެ  10 ،ނަމަ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ

 ؟ބޭނުންނުކުރެވެނީ. އެ ކިހިނެްއތޯ ދެކެވަަޑއިގަނަްނވަނީ ެއއް ކަމެއްގެ ގޮުތގައި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ޚަދީޖާ 

ނޑަށް ހަނދާންވާ ގޮތުަގއިމިހާރު އޮތް ގާ އެީއ އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،ނޫނުެގ އިްޞލާޙު ދެއްތޯ ތި ވިދާޅުވީ. ައޅުގަ

އަުޅަގނޑު ހަނދާންވަނީ. އެީއ  އ53ޭސަރވިްސގެ ފުރަތަމަ ގާނޫނުގެ އެ މާއްދާ ުއވިެގންދިޔައީ ދެއްތޯ.  ސިވިލް

ނޑުމެންގެ ަގވާއިދުެއ ޗެޕްޓަރ ެއއްކޮްށ ައޅުަގނުޑމެންގެ ަގާވއިދަ ؛އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  ށް، ފުރަތަަމ އަުޅގަ
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ތި ވިދާޅުވިހެން އެއް ފަރާތުން  .ކޮށް އޮންނާނީްސޓްރިކްޓުވަރަށް  ،ެލްއވީމަ އެނގޭނެއިބައްަލވަ ނެރުނުއިރުގައި 

ނޑުމެން ޤުއްޙައޮްތ  އިކަށް ލިބިފަޔަ ވިދާޅުވާެނ ވަރަށް ސްޓްރިކްޓޭ. އެީއ ބަ ތަަކކަށް އަަރިއގަނެވެީނއޭ. އެއީ އަުޅގަ

ޮކށް. އެއީ މުޒާހަރާ ެއއްޗިީހގައި ަބއިވެިރވުމުގެ ވަިކ ތަމަ ވެސް ހަމަ އޮންނާނެ ފުދޭވަރަކަށް ސްޓްރިކްޓުފުރަ

ނޑުމެްނގެ . މީގަިއ ވާފަގަިއޑްލައިެނއް ހަދާ ސަރިވސް  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ިސވިލް ؛ގޮތަކީ އަުޅގަ

ސަރވިްސގެ ވަިކ ލެވަލަކުން ޕޮލިޓިކަލް  ގެ ސިވިލްނޫންހެން އިނޭގތޯ. ވަރަށް ގިނަ ކަންތަނު އެކަންޏެއް

ލެަވލްގެ ބޭފުޅުން. އެއީ މި  ރހިނގުމަށް. އެއީ ޚާއްޞަކޮށް ސީނިއަ ދަތިވޭތަުކގައި އުޅުނީމާ ަވރަށް ކަންތައް

ނުޑެގ  ،ބޭފުޅުންނަކީ ބަދަލުނުވެ ކޮްނމެ ސަރުކާރެއް އަޔަްސ އެ ްޓރަސްޓް ހޯދަންޖެހޭނެ ބައެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްއޔާ އެ ޓްރަސްޓް ެގއްލޭނޭ. އެއީ ސަރުކާރުތަްއ ޖެޕާސަނަލް އޮޕީނިއަނަކީ ވަކި ލެވަލެްއގެ ބޭފުޅުން ޕޮލިޓިސަިއޒްެވއް

 ނޫން. ސިވިލް  ސަރވިސް އަތްމަތީގައި ޮއތް ކަމެއް ދުވަހު ވެސް. އެީއކީ ސިވިލް  1ދުވަހުން  2ބަދަލުވެދާނެ 

ާޚއްޞަކޮްށ  ،ކޮށްސަރިވސްއަށް ހަަމ ސްމޫތު ވާނެ. ސިވިލް ސަރވިްސއަކާ އެ ކަމަކާ އެްއވެސް ބެިހގެން ެވސް ނު 

ންނަކީ ތިމަންގެ އެންެމ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓްގެ ލެަވލްގެ ހަމަ ކޮންމެ ސަރުކާެރއް ައޔަސް ވެސް އެ މީހު

 ވެސް ސިވިލްންވީމާ، އެކަން ނެތިގެން މިހާރުއެހެ .ބަށް ޓްރަސްޓް އޮންނަންޖެހޭނެކުރެވޭ ެއއް އަތޭ. އެ ހިސާތްރަސްޓު

ނޑުމެންނަށް  ؛ނދަގުލީ. ދެން އަންނަ ސަރުާކރެއްސަރވިްސގައި އެންމެ އު ެއްއވެސް ސަރުކާެރްއ އަދި އަުޅގަ

ދަްއކާއިރު ތި  ންގެ ވާހަކައި.ކުރެވޭ ގޮތަކަށް. ދެން ޕީ.އެސްމެނޭޖްމަންޓަށް ޓްރަސްޓު ރނުވޭ ހުރިހާ ސީނިއަ ދިމައެއް

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ައކަށް ނުެވއްދާނަން. އެހެންނަމަވެސް އެއީ. އަޅުަގނެޑއް އެ ސާލެއްހެންތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 އަުޑއިިވވަަޑިއގެންފައި އޮންނާީނ.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

މެ އިްސ ެގ މީހުންނޭ ބުނީމަ އެއީ އެންަވރަކަށް ޕަސެންޓު 10. މި ކޮށްލީ ވެސް ހަމަ ތި ނުކުތާ އަޅުަގނުޑ ފާހަގަ

ނޫން ެއ އަންނަނީކީ އިނގޭތޯ. އެ ހިމެނެނީ މި ދަންނަވާ އެއްކަލަ ނޮން އޮފެންސް ގްރޭޑްގެ  މީހުންގެ ވާހަކައެއް

 ،ތަކަށް ވެސް ނެތީތުން އެ ކެޓަގަރީނޫނު އޮތް ގޮމީހުން ނުވަތަ ނޮން ޕޮލިޓިކަލީ ފްރީ ކެޓަގަރީސްތައް. މިާހރު ގާ

ޞުލްަޙވެރި ، ންވަރަކަށް މުާޒހަރާއެްއގައިަހމަ އެއްވެސް މި .ށްލެވެން ވެސްހަމަ އެއްވެސް ވަަރކަށް ޝުޢޫރެއް ފާޅުކޮ

ނޑަށް ހީވަނީ ޑި ގައި މި ދެންނެިވ މޮކްރެޓިކް ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއް މުޒާހަރާއެްއގައި އެޓެންްޑވެލެެވން ވެސް ނެތީ. އަޅުގަ

ގަީރގެ އެންމެންނަށް މިކަހަލަ ސަރވިްސގެ. އެ ކެޓަ ޕޮލިޓިކަލީ ފްރީ ކެަޓގަރީ ެއއީ ބޮޑު ަޕސެންޓަކީ ިސވިލް 

އެ  ،ގޮތަށް ހުށަހެޅިނުގަންނަވާތޯ މިހާރު ގާނޫނަްށ އެަވޑައި ޔާުލފާޅުކުރެވޭ. ކަންބޮޑުފުޅުވެ ޚި ،އެްއވުންތަކަށް ދެވޭނެ 

 ޤުއްޙަ އަދި އެ މީހުންގެ އެ  ؟ވަަޑއިނުގަންަނވާތޯނިގުޅަިއގަތީމަ ކަންބޮޑުފުުޅވެ  ތައްހައްޤުމީހުންނަށް އެ 



17 

 

ޕީލްުކރުމަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތެްއ އެއްކަތްުޕޅުތަކެއްތޯ އެ ގާނޫނު މަށް ަޓކައި ުކރައްވަނީ ކޮންމެ މަސަހޯއްދަވައިެދއވު

  ؟ލަތާ ގުިޅގެންއުދަ، ސަރުކާރާ ގުިޅގެން ،އެ ނޫން މަސަްއކަތެްއ ވިޔަސް  ،ވިޔަސް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ޚަދީޖާ 

މުޅިން  އްސަ އޮތް ިއޞްލާޙު ދެއްތޯ. މިމިހާރު ގެނެ ނގެ ގަޅަްށ މާނަނުކުރެވެނީ ކަންނޭއަޅުަގނޑަށް އެހާ ރަނ

ނަޑށް ވަކި ަވއްތަރެްއގެ؛ ކަމެއް މަނާކުރާ ނާކުާރ ވަކި ގޮތަކަްށ ހަރަކާތްތަކުަގއި މަ ،ވަިކ ގަިޑއެްއަގއި ،އަުޅގަ

ނޑަށް   ތްިވޔަސް ކުރީގެ ގާނޫނު އޮ ކޮންމެ ގޮތެއް ؛ސަރވިސް މާނަނެގުނީ. މިސާލަކަށް ސިވިލްގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނުކުެރވޭނެ ެއހެންނޫންތޯ. ދެން މިހާރު  އެ ސިާޔސީ ެއްއވެސް ކަމެއް މާޙައުލަކު ގޮތުން ވެސް މަސަްއކަތުގެ

މިސާލަކަށް ރަސްމީ ގަޑި ނޫން  ؛އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތަގއި އިޞްލާޙުަގއި އޮންނަނީ މަސައްކަތު ަގޑި ނޫން

މަސައްކަްތ  ވަޒީާފގައި  ،އޭނަގެ މަަސއްކަެތއްަގއި ގަިޑގަީޑގަިއ ވެްސ. ރަސްީމ ގަޑި ނޫން ގަިޑގަީޑަގއި ވެސް

. ްއގައި ނޫޅެވޭނޭ ިސޔާސީ ކަމެ ޑިަގޑީަގއި ވެސް އޭަނއަކަށެއްންތޯ ރަސްމީ ގަޑި ނޫނަސް. އެ ގަނޫއަދާކުރަން އަންނާނެ

ނޑަށް ފަހަރެްއގަިއ މި ދެންނެވިހެން އެ ްނ ގޮތް ގޯްސވެދާނެ ކަންނޭނގެ. ދެ ތަންޮކޅު ނެގިފަިއ އޮތް އެއީ އަުޅގަ

ނޫަނސް އެހެން ހަރަކާތްތަކުަގިއ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަްށ ްއޔާ އަދި އެަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި ެވއްޖެއަޅު

ނޑަށް ،ސަރުކާރުން ނޑަށް ހީވަީނ މަސަްއކަްތކުރާ ތަނާ އި އޭރަުކ އޮންނަ ައޅުގަ ދިކޮޅަށް ކުރާ ަކންތައްތަކުަގއި އަުޅގަ

އެ މަސައްކަތަކާ އިނދިކޮުޅވީމަ ދެން ވަރަށް އުނދަޫގވާެނ  ،މުންތަނުެގ މަސައްކަތެްއކުރަ ހީވަނީ. އެއީ އޭނަ އެ

ެއކަހަލަ ގޮަތކަްށ ޓްރަސްްޓކުރަން ނުވަތަ އެ މުައއްސަާސއެްއގައި.  އަށްއޭނަ  އިެއ މިނިސްޓްރީގަ  ،ދެއްތޯ މަސަްއކަތުގެ 

 މާނަކުެރވިފައި ޮއތީ.  އަޅުަގނޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ސަރިވްސ  ސިވިލް ؟ކުތޯ މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ ަސރވިސް ކޮމިޝަުނގައިތޯ. ޮކންތާ މިހާރު ވެސް ސިވިލް

ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ  ިސިވލް ،ވަނީހަަމ އަހާލަން ބޭނުންންކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު ޤީެދއްތޯ. ހަމަ ޔަ  އިކޮމިޝަންގަ

އިނގޭތޯ. މި ދެންނެވީ އެ މީހުންނަށް ދޭ އުޖޫރައާ  ؟ގޮތުން މުސްތަޤުބަލަށް ކުރަްއވާ އުއްމީދަކީ ކޮަބއިތޯ ބެހޭ

ާއއްމުންނަށް  ،ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުން ުކރާ މަސައްކަުތގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އަދި ިސވިލް ،ގުޭޅގޮތުން

ނުޑމެން ގަބޫލުކުރާއިުތރަށް، އަބަދު ޚިދުމަތްތަކެއްރަނގަޅު  ގޮތުގައި ެއފިޝަންސީއަކީ އަބަދުެވސް  ވެސް އަުޅގަ
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 ގޮތުން ސިވިލް  ކަންތަކާ ބެހޭ ދެއިމްޕްޫރވްކުަރން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަެމއް. އެހެންވީާމ، މި ކޮންޓިނުއްސްލީ 

 ؟ްއވާ ުއއްމީދަކީ ކޮަބއިތޯއި ކުރަސަރވިްސގެ ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭގައި ނުވަތަ މުަވއްޒަފުންނާ ދޭތެރޭގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ޚަދީޖާ 

އިނގޭތޯ.  ސަރިވްސގެ މުސްތަޤުބަލް އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް، އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ަރނގަޅަށް ިސވިލް

ައކީ މުސާރައިގެ އިޝޫ ،ނަމަ. އެއް ކަމަކީ ތި ވިދާުޅވިހެން  އަޅުަގނޑުމެން ރާވާަފއި ހުރި ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ

ބޮޑަްށ  ވުރެ ިލބޭ އެްއޗަށް އަށްސަރވަންޓްސްއަްށ ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ަމއްސަލަ. ެއއީ މުސާރަ  ސިވިލް

ސަރވަންުޓންނަށް ވެސް ތަންކޮޅެއް ުއނދަގޫ ހަމަ ޖެހިގެން ހުންނަ އޮފީހެއްަގއި މިސާލަކަށް  ފަރަގު. ސިވިލް

ތަންކޮޅެއް ޖަސްޓިފައިކޮށްލަން އުނދަގޫ. އެ ވެދާނެ ދެން  ،މާމަސައްކަތު މީހާއަށް ޑިރެކްަޓރެއްގެ މުސާރަ ލިބުނީ

ވީމަ ވެސް ހުންނާނެ  . އެަކމަކު ވެސް ހަމަ އެ އިންސާުނންވުރެ ސަރވިްސއަށް މުހިއްމު ދާއިރާއެއް ކަމަށް ިސވިލް

ޗިހި މަްއޗަްށ އެއް ނޫން ޤައުމުގެ އިންފްލޭޝަނާއެއް ސަރވިްސގެ މުސާރައަކަށް ަބލާފަ ދެއްތޯ. ދެން އަނެއްކާ ިސވިލް 

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ، އެބަިއ ހަމަ ދަނީ . އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ތަްނކޮޅެްއ އުނދަގޫހެން އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މޯޓިވޭޝަންގެ ބައި ސަރވަންޓުންނަށް ވެސް މޯޓިވޭޝަްނގެ ބައި  ސިވިލް ،ރަނގަޅުނުކުރަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަތްމަތީގައިނުވާނެ. ދެން އެ ނެތިއެއް ރަނގަެޅއް ނޑުމެންނަކަށެއް އެ ބާރެއް ؛އީ އަޅުގަ  ،ތަންކޮެޅއް އަުޅގަ

ލަތަކުން އޭރަކު ދެވެން އޮްތ އުނޑުމެްނނަށް ހުށަހެޅީމަ ހަމަ ދަނޫން. އަުޅގަ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ ބާރު ެއކަންޏެއް

ނޑުމެން ަވރަށް މަޖިލީހުގެ  ށް ވެސް ސިޓީ ފޮނުވާފައި މި ކޮމިޓީއައެްއޗެއް ދެްއވުން ޭއގައި އޮްނނަނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮންނާނެހެނެއް. . އެކި ތަންތަނަށް ެވސް. ހުންނާނެ ފަރަގު ކުަޑކޮށްދޭށޭ. ބޮުޑކުރަން ވަރަށް ިހއެއްުނވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށްއެއީ ފަރަގު ފެނޭ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ، އެ ބަ އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ؛އި އަޅުގަ

ބޭރޭ މި  ،ރަކްޗަރަލީ އެބަ ރަނގަުޅކުރަން. އެއީ ޖޮބް ފެމިލީސްތައް މި ގެންދަނީ ހަމަ ބޭރުގެ، މި ދެންނެވީސްޓް

ނުޑ މިހާރު ހެދިފަ ިއ،މާެކޓް ޕްރައިޒާ އަޅާިކޔަ ދެންނެވީ އަުއޓް ސަިއޑް  އެ އިހަމަ މިސާލަކަށް ލޯޔަރުންގެ އޮިނގަ

ނޑު  ނޑުމެން މި  ފައިނޭންސް ؛އޮތީ. އެހެން ގޮސް ބައިވަުރ އޮނިގަ ނޑު އަުޅގަ ހަފުތާގައި ފާސްކޮށްފިން. އޮނިގަ

ނޑާ އެީކަގއި ، އެހެންނަމަވެސް އެ ެއއްޗިީހގައި  ގޮސް،އެހެން ިޑވްލޮޕްމަންޓާ އެީކ  ރންނަންޖެހޭ ކެރިއައައެ އޮިނގަ

އޭރަކު  ްއސާ ެއުކ ހުށަހެޅުނީމަ ދެންގެން. ދެން ެއހެންވީމާ، އެ އެްއޗެއަންނާނީ އެ މުސާރަތަކާ ެވސް އެްއވަުރވެ

ނޑުމެން އެބަ ކުރަން. ނީ ދެއްތޯ. ދެން އެހެންވީމާ، ދެވެން އޮތް ވަރަކަށް ދެއްވޭ  ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް. ދެން ޓްރެއިނިންގ. ޓްެރިއނިންގ އިންސިޓިިޓއުޓް  އެހެންވީމާ، އެީއ މުސާަރއިެގ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޑަށް ގަ ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ ނޑު އަުޅގަ ނޑު މަިއގަ ގޮެތްއގަިއ  ބޫލުުކރެވޭ ގޮތުަގއި ދެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ  ޓްރެއިނިންގ އިންިސޓިޓިއުްޓ ބަލަހައްޓަނީ ވެސް ސިވިލް  ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ. ެއއީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން މިހާރު ހަމަ ކޮމްޕިދާލެއް. އެއީ  ވަރަށް ރަނގަޅޭ ކުރިއަށް ށް ންމެ ވަޒީފާައކަކޮ ؛ޓެންސީ ބޭސްޑްއަުޅގަ

ން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ަތކެއް ހަދައިގެލްއުންސީ ބޭސްޑް ޓްރެއިނިންގ މޮޑިޓެޓެންސީތަކެއް ހަދަިއގެން ކޮމްޕިކޮމްޕި

މާލެއަކަށް މީހުން ނުގެނެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  އީއެ ،މޯޑް އޮފް ޑެލިވަރީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ބަލާފައިއެންމެ 

ސްގެން ތްރީ ކައުންސިލުތައް ިއސްނަގަިއގެން މުޅި އަތޮޅުން މީހުން ގެނެ އަތޮޅު ކައުންސިލުަތކާ ގުިޅެގން އަތޮޅު

 ،ޕްރޮޖެްކްޓ މެނޭޖަރަކަށް ވިަޔސް ،ކޮންެމ ަވޒީފާއަކަްށ ވެްސ، އެޑްމިްނ މީހަކަށް ިވޔަސް ެއއީ މަންތްސްގެ. ހަމަ

 ކުރާ ގޮތަށް. ދެން ކުރިއަށް ކުރަން މަޖުބޫރުމޮޑިއުލް އެ މީހުން ކޮމްޕްލީޓު ހަ މިހާރު  މރިސަރޗް މެނޭޖަރަކަށް ވިޔަސް 

އެ  ރިއަށް ކު ންސް ނެތިއެްއ ނާންނާނޭޓެޕިކޮން  ،. ވާހަކައަކީ ްސކިލް ނެތިއެއްއެްއކަލަ ގޮތަކަށް ރޭވިަފއި ޮއތީ

 . ބައިތައް މަޖުބޫރުކުރީމަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ވާހަމަ ކޮށްލަްނ ބޭނުން އަޅުަގނޑު އަދި ލިބިފައި އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ ރާއްޭޖގައި  ސުވާެލއް. އަުޅގަ

ނޑަކަްށ ހަމަ މެޖޯރިޓީ ހަމަ ބަލްކުޚާއްޞަކޮށް ީޓޗަރުން ތަމްރީުނކުރުމުގަިއ ހަމަ ގާތް  ޮކށް ހަމަ އިންިޑއާއިން މި ގަ

ކުރެވޭ ކަމަށް މި ވަނީ. ެވސް ރެްކރޫޓުްށ ހުރިހާ ޓީޗަރުން މީހަުކ މެދުވެރިކޮ އަދި ގެނެޭވއިުރގަިއ ހަމަ ވަކި ގެނެވެނީ.

ނޑުމެންނަށް އެބަ ދިމާވޭ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ހަމަ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ދަށްވުން އެބަ ދިމާވޭ. ދެން  ،ދެން އަޅުގަ

 ުދވަސްތަުކގެ ތެޭރގަިއ އަދި ދިޔަ ކުން އެަކންޏޭ ގާތްަގނޑަކަްށ މިކުންފުންޏަ ަވކި ،ބައެއް ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު އެަބ ދޭ

ނުޑ ދަންނަވާލަން. ހުމި  އިގުޅިފަ ން ާޚއްޞަކޮށް އިންިޑއާިއންވަކި ންނަނީ ެއންމެ މީހެކޭ. ހަމަ ނަން ވެސް އަުޅގަ

އަންނަނީ. ހަމަ  ރިކޮންނޭ ހުރިހާ ޓީޗަުރން ވެސްހަމަ ތޯމަސް ކިޔާ މީހެކޭ ުގޅިފައި މި ހުންނަނީ. އޭނަ މެދުވެ

ގެން. ެއޮގތަށޭ މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން އަންނައިރު ހަމަ ކަޓް ދީ ،ހިއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއަާކ އެްއޗެއޭނަ

ހަގީގަުތގައި އިންިޑއާއިން ެރކްރޫޓްކުރާއިުރ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު މީހާއަށް ެއއްކަލަ އޭނައަށް ދޭންޖެހޭ ފައިާސ 

 ނގަޅު މީހުންނެއްޭއނައަކަށް ނާދެވޭ. ެއއީ އެހެންވީމާ، ރަ ން ފީ ނުދެވޭ ކަމުގައި ވަންޏާއެ ކޮމިޝަ ،ނުދެވެންޏާ

ކަޓް ދެވޭނެ  ،ކޮިމޝަން ދެވޭނެމިާސލަކަށް ފައިސާގެ ގޮތުން  ،ނޫން މި އަންނަނީކީ. ހަގީގަތުގައި އިްނޑިާއަގއި ވެސް

ޓީޗަރުންގެ ގޮތުަގއި މި އާދެވެނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ތި ބޭފުޅުންނަށް މި  އަށްރާއްޖެ ށްމީހުންނަ

ދާއިރާެއއް. އެހެންވީާމ،  ަވކި ސްޕެސިފިކު  އީމި  ؛އި ައދި ޓީޗަރ ޓީޗަރ ރެކްޫރޓްކުުރމުގައިމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭތޯއާ

 އެ ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ަވކި ޚާްއޞަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަްއވަން ތި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންހުރިތޯ ބަލައިލަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް  ޚަދީޖާ
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 ؛ތެރޭަގއިތި ވިދާުޅަވނީ އިނގޭތޯ. އެިޑއުކޭޝަްނ ސެކްޓަރގެ  ވަރަށް ސްޕެޝަލަިއޒްްޑ ދާިއރާއެްއގެ ވާހަކަ

ރެކްރޫޓް ސިސްޓަމާ އެްއގޮތަށް ވެސް ނުވެސް ބެހެން. އެއީ އެާއ  ،ނަމަ ތުަގިއ ދަންނަވާޙަޤީޤައަޅުަގނޑުމެންނެއް 

ނެ. އޮިޑްޓ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާއްަލވަން ންޓް ސެކްރެޓަީރ އިންޓާނަލީ ބަބެހޭ މައްސަލައެއް ައއިއްިސއްޔާ ޕާމަނަ

މި ދެންނެވީ ބައްލަވާ ވަރަްށ  ،ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ރިޕޯޓުތަކާއި ވަރަށް ގިަނއިން އޮޑިޓް ވެސް ވަންނަ ދާއިރާެއއް

ނޑުމެންނަށް ރެކްރޫޓްމަންޓަކާ ނުބެހެ، ކައިރިން. އެހެްނވީމާ . ޓީޗަރުންނަީކ . ޓީޗަރސްއަކީ ވަރަށް ސްޕެޝަލްންއަުޅގަ

އެއީ މުޅިން ޓީޗަރުްނ  ،ންނާނެ ޓީޗަރުންނެއް. އެއީ ޓީޗަރ ޓްރެއިނިންގއާއި ޓީޗަރތަނަކަށް ނުވެސް އަ އެ ؛މުޅިން

ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކު އެކަމަށް ތިބެގެްނ  ،ޓީޗަރުްނގެ ކޮލިޓީާއއި އެއީ ހަމަ ޕްރޮފެޝަނަލައިޒް ކުރުމާއިރެކްރޫޓު

ނޑުމެންނެއް ނޫން މީހުންގެ ކޮލިޓީ  އެ ޒަމް،ފެޝަނަލިއެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓަރަގއި އެ ޕްރޮ .ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

 ތިބޭނީ އެިޑއުކޭޝަން ސެްކޓަރގެ.  ންވެސް ބަލަހައްޓަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ަހމައެއް އޮޭވ. ކޮމިޝަނެްއ  ހަމަ އަޅުަގނޑު ފަހު ުސވާެލއްެގ ގޮތުން ކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ، އަުޅގަ

ތިބޭ، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުން ފިޔަވަިއ ދެން ތިބި  އި ކޮންމެހެން އެ ކޮމިޝަުނގަ ،ކީ އަ ލުވީމަ ޭއގެ މާނަމުސްތަޤިއް

މީހުންނަށް ޚާއްޞަ މުސާރައެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަްށ  މެންބަރުން ކޮންމެހެން މުސްތަޤިއްލުެވގެން ކޮންމެހެން އެ 

ފަހަރަށް ވެދާެނ  ންމެ ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް ބައެއް ދެ ،އަޅުަގނެޑއް ގަބޫލެްއ ނުކުަރން. މިހެން މި ދެންނެވީ

ޑިެރކްޓަަރކަށް ލިބޭ މުސާރަ ލިބިދާނެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  އިސަރވިްސގަ މިސާލަކަށް، އާދަިއގެ ިސިވލް

ކިހިނެއްޯތ ދެކެވަަޑއިގަންަނވަނީ؟ އެ ، މުއައްސަާސއެްއަގއި މަސައްަކތްކުރާ މަސައްކަތު މީހާއަށް ވެސް. އެހެންވީމާ 

 ،ކުަރއްވާަފއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ޚާްއޞަ މުސާރަ ދެއްވާފައި މިޝަންތަކުގެ ހަމައެކަނި ެމންބަރުން އިންޑިޕެންޑެންޓުކޮ

ސަރވިްސެގ މުަވއްަޒފުންގެ ގޮުތަގއި ހެއްެދވުމާ  ދެން ކޮމިޝަންތަކުަގއި ިތއްަބވާ އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ސިވިލް

 ނީ؟ގުޭޅގޮތުން ކިހިނެއްތޯ ދެެކވަަޑއިގަންަނވަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އާދަމް ޚަދީޖާ 

ނޑަކަެށއް ނުފެނޭ ސިވިލް މާ ؛ބައެއް ނޑުމެްނގެ ކޮމިޝަްނެގ  ބޮޑު އަސްލުަގއި ތަފާތެއް އަުޅގަ ސަރވިސް. އަުޅގަ

ސަރވިސްެގ ގަވާއިދާ ެއއްގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ މުވަްއޒަފުންެގ  ގަާވއިދު އޮންނާނީ ވެސް މިހާރު ހަމަ ސިވިލް

ނަޑކަށް ތަފާތުވާނީ. އެއީ މުސާރަ ތަފާތުވާންޖެހެނީގަާވއިދު. މުސާ އެއީ ހުރިހާ ކޮމިޝަންތަުކެގ  ،ރަ ެއކަނި ގާްތގަ

ނޑުމެންނަކަށް ވެސް ނުލިބޭނެ ުމވަްއޒަފެއް ެދއްތޯ އެހެްނ  ސެލަރީ ސްޓްރަކްޗަރ ެއއްޮގތްކުރަންޖެހޭތީވެ އަުޅގަ

 ބޮޑު އިޝޫއަކަށް ުނވޭ ސިވިލް  ަގނޑަކަށް މާއަޅު، ކޮމިޝަންތަކުގެ ސެލަރީ ސްޓްރަކްޗަރ ބޮޑިްއޔާ. އެހެންވީމާ 



21 

 

ނޑުމެން ހަމަ ގާްތަގނޑަކަށް ގެންުގޅެނީ ެއއް  ؛ސަރވަންޓުންގެ ަގވާއިދާ ެއއްގޮަތކަށް އެއީ މިހާރުެވްސ އަުޅގަ

 ގަާވއިދެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ، ތް. އެހެންވީމާ ނެ ،އާދެ، އެހެން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ

 ގުޅިގެްނ، ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ކުރެއްެވވި ުސވާލުތަކާ ައދި ތިކޮޅުން މިކޮޅަށް ހިއްސާކުރެއްވި ކަންކަމާ

ެއްއ ގުިޅގެން ެދއްިވ ޖަވާބުން ބަެއއް ުސވާލުތަކަްށ ވެްސ އެ ބޭފުޅުްނ ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންފުޅުވި ބަ އެ ުސވާލުތަކާ

އެކު  ފަހަރު ވަަރށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އަދިވެސް އެއް، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ކަންކަމަށް ވެސް ޖަވާބު ލިބިގެންދިޔައީ

ނޑުމެްނ  ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ަޢލައިކުމް އިނގޭތޯ. ވަރަށް  ތޯ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ައއްސަލާމްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭނިންމާ

ކަމަށް ޓަަކއި. ދެން  ލި ދަންނަަވއިލުމަށް މިކޮޅަށް ަވޑަިއގެން ެދއްވިބޮޑަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަވާ

ން. މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކެގ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަ

ރަްއޔިތުންެގ  ،ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތް ދެން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި  މަޖިލީހަށް އައިސްފައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަެތއް މިއީ ިސވިލް 

ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުްނެގ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ، އެހެންވީމާ  ގޮތެއް ނިންމުން.

ވާުލވެފައި ހަހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ިމ މަސައްކަްތ  ރިޕޯޓެއް ދިރާސާކޮށް ގޮެތއް ނިންމައި 

ން ހުރި މަޢުލޫމާތާއި ައދި އެހެން ދާއިރާތަުކގަިއ މުޔުލީ. ދެން ޮކމިޓީން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްެގ ލިެޔކިއޮެވގެން ދަންނަވާ

 އޮފީސްތަކުން ވެސް ނަގާ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ ތެޭރގައި ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާފައި މި 

ން ެވސް ކުރިމަތިލެްއވި ކޮންެމ ބޭފުޅަކާ އެުކގައި ވެސް ވަގުުތކޮެޅއް ހޭދަކޮށްލަން. ެއއީ އެ ފަރާތްތަކު ،އޮތީ

ކަމަށް. އަިދ ކޮމިޓީެގ  ހިއްާސކޮށްަލއްވަން ބޭނުންފުުޅވާ މުހިއްުމ މަޢުލޫމާތެއް ވެސް ޮއވެދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނާ

އެކަހަލަ  ،ކަމަށް. އެހެންވެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުވާލުކޮށްލައިގެން ވެސް ކަެމއް ސާފުކޮށްލަން ވެސް އޮވެދާނެ

ނޑުމެން  ދެން ހަމަ ެއއާެއކުަގއި އެހެން ކޮމިޓީްނ ، ޮއތީ. އެހެންވީމާ ގެ ަބއްދަލުވުުމގަިއ މިިމއަދު ގެމާޙައުލެއް އަުޅގަ

އޮތީ ނިންމަވާފަިއ ވީާހެވސް ކުރުކޮްށ މި މަސައްކަްތކުރަން. ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެސް އެކަްނ  މި

ނުޑ ކޮްނމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެކަން ބެއްލެވީމަ ރަނަގޅުވާ، ބައްލަވާނެ. އެހެންވީމާ ނެ. ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހިްއސާކޮްށލައްވަން ެއްއވެސް ކަމެއް ޮއތިއްޔާ ުކޑަ ހިނދުކޮޅެއް ައރުވާފައި ދެން ެއއަށްފަހު 

ނޑު ހުުޅވައިލާނަން އިނގޭތޯ.   މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ
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 ޢަލީ ޝަމީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑރ. 

ނޑަށް ަދންނަވާ`. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. އާދެ، ވަރަ  ލީތީ. ދެން ސިވިލްށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އަުޅގަ

ނޑުގެ ތަޖުރިބާާއއި އަދި ޢިލްމުގެ ތެރެއިން ވަރަްށ  ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެން ައޅުގަ

ނޑު ކުރިމަތިލާފައި ، އެހެްނވީމާވަނީ.  ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެިރވާތީ ެއކަމަށް ކުރިމަތިލައިެގން، އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ ތި ބޭފުޅުންގެ އެިކއެިކ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ އަުތގައި ީސީވއާ ެއއްެޗހި މިހާރު އޮތް

 ން ކަންނޭނގެ ރަނގަޅުާވނީ ދެއްތޯ. ނުސުވާލުތަކަށް ކުުރކޮށްލަން ޖަާވބުދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރެއިން ރޮަޒިއނާ އާދަމް ފުރުޞަތަކަށް އިޝާރާތްކުަރއްވާަފއި އޮތީ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ، އެހެންވީމާ

 ައޅުަގނޑު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ، އެހެންވީމާ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ަވގުތު މަސަްއކަތްކުރަްއވަނީ ދެއްތޯ. ދެން  އިޓްސް ކޮިމޝަނުގައި މިއަޅުަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ުސވާަލކީ، ހިއުމަން ރަ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންޓްރަސްޓް މި ބަދަލުވެވަޑަިއގެންނެީވ  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ސިވިލް

މިހާރު  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންޓްރަސްޓް އުފެދުނީ؟ ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކީ، ކިހިނެއްތޯ ިސވިލް ؟ކޮންގޮތަކަށްތޯ

ސަރވިްސގައި މަަސއްކަތްކުާރ  މި އޮންނަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލި ސިޔާސީ މާޙައުެލއް. ޮއންނައިރުގަިއ ސިވިލް

މުޒާހަރާތަކުންނާިއ  ،ވެފައި އެިކއެިކ ކަންަކމުގައި ވަީނ ވަރަްށ ބޮޑަށް ސިޔާީސ ވެރިންގެ ޓާެގޓަކަށް މުވަްއޒަފުން މި

ފުދޭވަަރކަްށ ، ތައްތައް އެބަ ދިމާވޭ. އެހެންވީމާމިކަހަލަ ކަން ،އެްއޗެހިން ފެނުނީމަ ވަޒީފާެގ މައްސަލަޖެހި

ސަރވަންޓުންެގ ޙައްުޤ  އެހެން ދިމާވާ އިޫޝްޒގައި ިސިވލް، ވާނެ. އެހެންވީމާ ޗެލެންޖިންގ މަސަްއކަތަކަށް 

 ލައްވަނީ؟ދިފާޢުކޮށްދިނުމަށް ކިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްެދވިދާނެތޯ؟ ކޮށްދެޭވނެ މަސައްކަތަކީ ކޮަބއިކަމަށްޯތ ދެކެ

 

 ޢަލީ ޝަމީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑރ. 

ނޑު  ންނެވި ސެއާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ދެ  ުސވާލުން ފުރަަތމަ ސުވާލުަގއި އަުޅގަ

ދިޔައީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ގާތްކޮށް ހަމަ އަދި ޝައުޤުވެރިާވ  ދަންނަވައިލާނީ ޝައުޤުވެިރކަން އުފެދިގެން މި

ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަކީ. ދެން އަޅުަގނޑު ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮިމޝަނުގައި އުޅުުނއިރު ވެސް   އިރާެއއް ިސވިލްދާ

ތެެރއިން ޚާއްަޞކޮްށ ޅުން އެިދވަަޑއިގަތީމަ ކުރަމުްނގެންދަން. އޭގެސަރވިސްެގ ބަެއއް ަކހަލަ ކަންތައް އެ ބޭފު ސިވިލް

ފަހަރު ހަމަ އެ ބޭފުޅުން  އިންޓަރވިއުކުާރއިރު ިގނަ ލަ ބޭފުޅުންނާކަހަ ންމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޕާ ؛އިސް މަޤާމުތަކުގެ
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އަޅުަގނުޑ ބަިއވެރިވަންޏާ އަޅުަގނޑަްށ ލީޑުކުަރއްވަްނ ވެސް ެދްއވާ. ދެން ެއ ބޭފުޅުންގެ ޓްެރއިނިންގ 

ނޑަށް ހަމަ ދަޢުވަތު އެ ަތކަށް ޕިކުބޭފުޅުން ެދއްާވ ެއކިއެިކ ޓޮ އިންސްޓިޓިއުުޓަގއި ވެސް ަވރަށް ގިނައިން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެކަމުަގއި ެވސް އެހީތެރިކަން ދެން. ދެން  ޓްރެއިނިންގ އެްނޑް ލެކްޗަރ އެްއޗެހި ދިނުމަށް. ދެން އަޅުގަ

ެވސް އެ ބޭފުޅުން ގެސްޓް ގައި ސަރވިސް ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ސިވިލް

ނޑަށް ލުމުގައި ތަސްޕީކަރެްއގެ ގޮުތގައި ނިްނމާ ފުރުޞަތު ދެއްވި އެ  ޖުރިބާކާރު މީހެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑާ، ން. އެހެންވީމާގައި ވާހަކަދަްއކަ ކޮންފަރެންސް ހަމަ ވަރަށް ގުޅޭ ާދިއރާއެއް. ދެން ައޅުަގނޑަކީ  ެއގޮތުން ައުޅގަ

ނޑަށް ހެދިފައި މިހިރީ ފަސްޓް ޑިގްީރގަ ؛ނަސީބުވެރި އި މެނޭޖްމަންޓް ެއްއގޮތަކުން ަނސީބު ރަނގަޅުކަމުން އަުޅގަ

ވިހެން ވަރަށް ބޭނުން. ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ތި ވިދާޅު ޕްލަސް ޕޮލިޓިކްސް. މި ދޭއްޗަކީ ވެސް ސީދާ ސިވިލް

އަދި އެ ދާއިރާަގއި ކޮންމެވެސް ވަަރކަްށ   ،އެީކގައި  ޕޮލިޓިކަލްސް ދާއިރާަގއި ކިަޔވާފައި ހުރުމާ، އެހެންވީމާ

ގަޅަށް ެއ ދާއިާރގަިއ ޅުަގނުޑގެ ތަޖުިރބާގެ އަީލގަިއ ހަމަ ވަރަށް ރަނމަޖިލީހުގައި ވެްސ އުެޅވިފަިއ ހުރީމަ އަ

ކަމަށް. ދެން އެއީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ވެްސ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ  ކުެރވިދާނެމަސައްކަތް

ނޑު ެއކި، އަހަރު. ދެން އެހެންވީމާ 5ފައި، އަޅުަގނޑަށް ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ޚިދުމަތްކޮށް ދިމަދިމާލުން  އަޅުގަ

ނޑަްށ ވަރަށް ަޝއުުޤވެރިެވވޭއެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި އަދި   ،ާދއިރާަގއި މަަސއްކަތްކުރަްނ ަބލާއިރު މިީއ ހަމަ އަުޅގަ

ނުޑ  ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާ  ގައިދެން ތަޖުރިބާ. ވާތީ އަދި ޚިދުމަތްކުރެވިދާނެ ދާއިރާއަކަށް ނަމަ ވެސް އަޅުގަ

މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުަރްއވާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން  ،ދަންނަވަންޖެހެނީވަރަށް ހަމަ އަނެއްާކވެސް 

ނޑަ ބާރުން އެއް ބާރުގަިއ ކަންނޭނގެ ތިން  ށްްށ ހީވަނީ ވަރަށް މަދު ފަރާތަކަތިއްބެިވޔަސް އަުޅގަ

ވަނީ ހަމަ  އްކަތްަތކެއް ކުރެވިަފއިއަުޅަގނޑު މަޖިލީހުގަިއ ވަރަށް ގިނަ މަސަ ، ވާނީ. ެއހެންވީމާ ކުެރވިފައި މަސައްކަތް

ނޑު މިކަމަށް  ށްެއއީ ވަރަށް ބޮޑަ، އެހެްނވީމާޑެޕިއުޓީ ެސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ގޮތުން ހިންގުުމގެ ދާއިާރަގއި.  އަުޅގަ

ނޑަކީ މިކަމެއް. ދެން އޭގެ  ވެސް ހަމަ ޝައުުޤވެިރވާ ެއއް  ނުޑ ހއ. އިތުރަށް ެދން ހަމަ އަޅުގަ  އަަހރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ސީނިައރ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިންތިޒާމުކުރި ެއއްެޗއްަގއި ހަމަ އަތޮޅު ގެ ހުރިހާ ަކއުންސިލަުރންނަށް ގާތްގަ

ޅި އަތޮޅަށް އަތޮުޅގައި ހަމަ މު މެނޭޖްމަންޓް ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ގޮތުން ބައެއް ސެޝަންަތއް ނަގައިދިނިން. އަދި ފ.

ނޑު ދަތުރުކުރާ ަތކެްއގަިއ ވެސް ދިޔައިން. ބޭއްވުނު ޓްރެއިނިން ައިދ   ،ވަރަށް ކައިރިން އަތޮޅުތެެރއަށް އަުޅގަ

ވާތީ  އެކީަގއި ވަރަށް ގިނަިއން އުޅޭ އެކަކަށް ސަރވަންުޓންނާ ގެ ކަންކަމުަގއި ުއޅޭ ހަމަ ސިވިލްޓްރެއިނިން

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝައުުޤވެިރވޭ، ަޝއުޤުވެިރކަން ހުރޭ ރަ ނަގުޅ އަޅުަގނޑު ހިތުން އެ ދާއިާރއަށް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ކުރެވިދާނެ. ދެން ައޅުަގނުޑެގ މި ދެންނެވިހެން ޕޮލިޓިކްސް އެންޑް މެނޭޖުމަންޓް އެްއކޮށްލައިގެން ެދވަނަ  ؛އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން މިހާރުވެސް އަޅުަގނުޑ  ާދއިރާައކަށް  3ސުވާލަށް ދެން ދާނަން އިނޭގތޯ. ސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި ައޅުގަ

ފެޝަނަލައިޒްކުރުމާއި ދެްނ ސަރވިްސ ކޮމިޝަން ބޭނުންވޭ ޕްރޮ ގޮތުން ސިވިލް އަޅުަގނޑު ވިޝަން އޮތް
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ކިޔުެއއްގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރްއވަމުން ގެންދޭ.  3އިތުރަށް ވީހާވެސް ވަަރކަްށ މިހާރު އެ ބޭފުޅުން އޭގެ 

ދާއިރާ ކޮލިޓީ ސަރވިސް، ކޮލިީޓ ޕަރފޯމެންސް، ކޮލިޓީ ޕީޕަލް. ދެން އެކަމަކު، އިންޕްލިމެންޓޭޝަންގެ 

ނޑަީކ . ރިސަރޗް ދާއިރާ ތަންޮކޅެްއ ވީކު ޖެހޭ ރަނގަޅުކުރަން އެބަ ނޑަށް ފެްނނަނީ. ދެން އަޅުގަ ކޮށް އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަްށ  ޓްރެއިނިންގ ރިސަރުޗގައި ޮކންމެވެސް ވަރެްއގެ ތަޖުރިބާކާރު މީހަކަށް ވީމަ، މި ދާއިރާތަކަކީ އަުޅގަ

 އަދި ސިވިލް  ލް ސަރވިސްަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުންނާޕޮލިޓިކަ  ބޮޑަށް ޚިދުމަތްކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކެއް. ދެން

ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތްތަެކއް ވެސް ކޮިމޝަނުން ކުރަންޖެހޭނެ. އެ  ންކުރައެ ދެބައި ީމހުން ބްރިޖު ،ރވަންޓުންނާސަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ސިިވލް .ނީންނައޮ ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ދެ ފަންކްޝަނެއް މި ކޮމިޝަނަކީ ސިވިލް

ގޮުތގައި ބަަލިއ  ގެސަރވިްސގެ ކަންކަން ވޮްޗޑޯެގއް ނޫނީ މޮނިޓަރިންގ ބޮޑީެއއް މާއި ދެން މުޅި ސިވިލް ހިންގު

ިމ  ގޮތުަގއި ުޅަގނޑަށް ހީވާ ކަންކަން ކުރުން. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ާދއިރާއަްށ ބަލާިއރު ވަރަށް މުހިއްމު އަ

ގޮތުަގއި މަަސއްކަތްކުރަްނ  ގެ ހުރިހާ އިންޖީނެއް  ިވޔަސް ަސރުކާރުގެ . ކޮންމެ ގޮެތއްއަށް ދާއިރާ އެކީ ންނަމެންބަރު

ޚާއްޞަކޮށް  ،ކޮންޕިޓެންޓު ބަޔަަކށް ހެދުމަށް ،ބޭފުޅުން ޕްޮރފެޝަނަލްއެ ސަރވަންޓުން. އެހެންވީމާ،  ސިވިލް ނެތިބޭ

 ބޭފުޅުންއެ ލާ މިހާރު. އެހެންވީމާ، މި ދާއިރާއަށް އި ތައް ބައިވަރު ަވގުތުތަެކއް ނަގަ ސޯޝަލް މީޑިޔާަގއި އެ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ކުރުމާއި ޕްރޮފެޝަނަލައިޒްޓްރެއިން ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ކުރުުމގައި ކަންތައްތައް ަހމަ އަޅުގަ

ރަން ވެސް ސަރވަންެޓއްގެ ވަޒީފާ ދިފާޢުކު ސިވިލް ،އެހީތެރިެވވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވި ކަންކަމުަގއި 

ެދ  ،ގާނޫުނގެ ތެރެއިން ކުެރވުނު ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ކުެރިވގެން ހަމަ ގަާވއިދާއި  އިރު ތިބޭނީ މެންބަރސް. ތިބޭ

ޕޮލިޓިކަލް ސަރވިްސެގ  .ދަނީ ދެއްތޯ  ގޮތަށް މި ފަރާތަށް ވެސް ބަލަން އެަބޖެހޭ. އެއީ ަކއިވެންެޏއް ުކރެވޭ

ނޑުމެން ބޭނު އި މަަސްއކަތްކުރެިވގެން ނޫނީެއކުގަ  ަސރވަންޓުންނާ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ސިވިލް  ންވާ ތަަރއްޤީ އަުޅގަ

ީއ އެ .ކަމަށް ސަރވަންޓުން މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭ ިސވިލްމި ބުނަނީ ާދއިރާެއއްަގއި  4ނުހޯދޭނެ. އެހެންވީމާ، 

 ،ގްރިޓީޒް ދެން އިންޓެ ،ނުޖެހި ވަން ޕާޓީއަށް އާދެ! ވަކި ފަރާތަަކށް ނޫނީ ،ގޮތުން ދެން މި ކިޔާ، ޝިއަލިޓީޕާ

ހުރި ކަންކަމުަގިއ  އްސަ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް ގޮއަކަށް ދެއްތޯ މި ކިޔަނީތްތެރިކަން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަނަޒާޙާ

މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ރަނަގޅަށް ދަނީ. ެއކަމަކު، އަދި އެބަހުރި ހަމަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކިތަންމެ 

ނޑަށް ުއޅެވުނީމަކަމުަގިއ އަސަރވިްސގެ ކަން ވެސް. މި ދެންެނީވ ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް ިސިވލް ކަމެއް . ުޅގަ

އިތުރަށް އަދި އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަންގައި ވެސް އެ ބޭފުޅުން ދަންނަވައިލާ ަހމަ ގިނަ ކަންތައްތަުކަގއި އޭގެ 

މުއަްއސަސާތަކުގެ ތެޭރގައި ކޮންެމެވސް ވަރަކަށް އަުޅަގނޑަށް އެހެްނވީމާ، އިންޑިޕެްނޑެންޓް އަޅުަގނޑު ގޮސްދެން. 

ނޑު ހިތުން ދެން ދެވަނަ ސުވާލަށް ދެން ައޅުަގނުޑ މި  ،އެހީތެރިވެދީ އުޅެވޭތީ  ދާިއރާއަށް ޝައުުޤވެިރވީ. ދެން ައޅުގަ

މިހާުރ  .ކުރުުމގައިމީހުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލައިޒް . ދެން އަދި އެތޯސަރވަންޓުންގެ ދިފާޢުގައި ކަންކަން ކުެރވޭ ސިވިލް

ނޑުމެން ވަރަށް ސަރވަންޓުންގެ މޯޓިވޭޝަްނ ވަރަށް ދަ ލަތަށް ބަލާއިރު ސިވިލްހާބަލި  ށުގައި އުޅެނީ. މިއީ އަުޅގަ
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ނުޑ މަޖިލީހުގެ އިދާާރގައި އުޅުުނއިރު ެވސް ވަރަށްބޮޑަށް ބަލަން ބޮޑު މަސައްކަެތއް ކުރިން  ޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އަުޅގަ

ގަިއ ްސޓާފުން ނިއުސްލެޓަރެއއް ހި އުަފއްދަިއގެންނާއި އަދި މިތާެއއްޗެ މިތާގައި ސްޓާފުްނގެ ސްޓާްފ ކުލަބު

ަލއިބްރަރީ ައލުން ނަގަހައްޓައި އެކަހަލަ  ،ރެގެންނާއި ތަފާތު ގޮްތގޮަތށް އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ީރޑިންގކުރުމަށްނެ

 ކަންތައްތަެކއް ކުރެވުނު މޯޓިޭވޝަނަށް. އެހެންވީމާ، އެކަހަަލ ކަންތައްތަކެއް އަޅުަގނޑު ެބލިބެލުމުގައި ހަމަ ސިވިލް

. ާމ ަގއިހަރަށް ައތޮޅުތެރެއަށް ދިޔުމުފަ ތެރެއަށް ރީެޗްއ ނުކުރެވޭ ގިނަސަރވަންޓުންނަށް ވެްސ ކުަރންޖެހޭ. އަތޮޅު

 ދިގުކޮށް ެވސް ވާހަކަެދއްިކއްޖެ ކަންނޭނގެ އިނގޭޯތ.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދާއިާރއިން  ކަލް ސައިންސްގެއެކަމަކު ދެން ޕޮލިޓި ،ވެސް ގުޅޭ ސަރވިްސއާ އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ ސިވިލް

ލާފައި ުސވާލެްއ ކޮްށލާނަމޭ ހިތަށްއެރީ. މިހާރު އިސިލުުކރައްވާަފއި ހުރީމާ ދެކަމާ ވެްސ ގުުޅވަ ހާވެސް މަތީ ތަޢުލީމު 

 8ސަރވިްސގައި އުޅޭ އަދި ފަސްޓް ޑިގްީރ ހަދާފައި ހުންނަ މީހަކަށް މި ލިބެނީ ގާތްަގނޑަކަްށ  އާއްމުކޮށް ސިވިލް

ހާސް  11ހާސް ނޫނީ  10މަންޓަށް ވެސް އެބަ ދައްކަންޖެހޭ ރޫމުގެ އެޕަރޓް 1އުޅޭ ތަނަށް  ،ކުއްޔަށްހާސް ރުފިޔާ. 

 ލްކުރަްއވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ފިޔާ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޓެކުރު

 

 ޢަލީ ޝަމީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑރ. 

ނޑު ވެސް އެަބއޮތް މި  ؛ޑްރެސްކުުރމެއް. މިހާރު ސަރުކާރުގެކަމަށް އެ އާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު ވާަހަކފުޅެއް. އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ވެސް އަިދ އަޅުަގނޑު ޕީ.އެސްއަްށ 

ކޮށްގެން އެ ބޭފުުޅން ދެތިން ފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރަންޖެހޭ. މިހާރު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ވަރަށް އިޢުލާން

ދަނީ. ބޮޑެތި މުސާރަތައް އެބަ ހުށަހަޅާ. އެހެންވީމާ، ަސރުކާރެއް ެއކަމަކު ނުހިންގާ  ރަމުން އެވައިބްރެންޓުކޮށް ކުރިއަ

ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރސް ނޯްނނާނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުަގއި ތިބި ރަނގަުޅ މުވައްޒަފުން މިހާރު ނާދޭ 

ނޑާ  ގާ އެންމެބޯނަސް އެބަދޭ ރެޑްބުލް ހިން ،ވުރެ ބޮޑެިތ މުސާރަ މިކޮޅަށް. އެއަށް  ފަހުން ޓްރެއިންކުރި އަުޅގަ

ނުޑގެ ސްޫޓެޑންޓެއް. އޭނަ ބުނީ ތިމަންނަ މި  ކްޝޮޕެއްޮބޑު ވޯ  .އޭއްސައައީ ސިންގަޕޫރަށް ގޮ  ދިމާވި އަުޅގަ

ރަްށ ތަންތަނަށް ފޮނުަވއިގެން ުމވަްއޒަފުން ކަްނކަން ކުރަމުން އެބަދޭ. ވަރެޑްބުލް އަނެަކތިކުރުމަށް.  ލާފައޭއިނިންމަ

ރެންސް އެބަ ނަަގއިޭދ ން އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު އިްނޝުއައެބަދޭ. ސިްނގަޕޯރު ޅު އެޓްރެކްިޓވް ެޕކޭޖުރަނގަ

ނޑުމެންސޯބައެއް ރި ނޑަށް ފެންނަ  ؛ޓު މެނޭޖަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ެދން އަޅުގަ

ރޒަްށ ޕަރމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ފެނުމުގައި ސަރުކާރަށް ރަނަގޅު މުވަްއޒަފުން ނުލިބޭ. އެތަްއ ފަ ހަރަކު ފޮރިން އެފެއަ

ެއކީަގއި ކުިރއަށް  އާބޭފުޅާ ހޯދަންވެގެން އެަތއް މަސަްއކަެތއް ކުރިން. ހަމަ އެންމެ ބޭފުޅެއް، އެންމެ ފަހުން ދެން އެ
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ނޑު ހަމަ އޭަގއި ވެސް އެ ޕެނަލްގައި އިނިން އިންޓަރިވއުކުރުުމގައި. އެހެންވީމާ، އަ ނުޑ ގެންދިޔައީ. އަުޅގަ ުޅގަ

ކުރެވޭނެ މޯޓިވޭޓު  ،މުސާރަތައް ރަނގަޅުކޮށް  ޖެހޭ. ސަރވަންޓްސް މަސަްއކަތްކުރަން އެބަ ވަރަށް ބޮޑަށް ިސވިލް

ނޑަށް ހީވަނީ ބައިވަުރ  ،ގޮތްތަެކއް ސްކީމުތަެކއް ެވސް ކަންކަމަށް ބަލަން އެބަޖެހޭ. މީގައި ދެން އަޅުގަ

 ؛ހެން ރަނގަޅު މުވަްއޒަފެއް ސަުރކާރު ތެރެއަށް ގެނެވޭނީ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކަންކަން ހުންނާނެ. ތި ވިދާޅުވާ

އެހެން  އަދިޓެްކސް ކޭމްޕް، ، ބެގެން ނޫނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރސަރުކާރުަގއި މަސައްކަްތކުރާ ރަނގަޅު ބޭފުޅުން ތި

ނޑަށް މިހާރު ފެންނަ މަށްކަންކަ  ނީ،ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ނުހިންގޭނޭ ދެއްތޯ. އެކަމަުކ، ރަނގަޅު މީހުން އަޅުގަ

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ބުނާނެ އަޅުަގނުޑގެ ވެސް ސްޫޓޑެންުޓންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު މީހުން ކައިރީަގއި ބުނާއިރަށް 

 ،ދަނީ. އެހެންވީމާ، ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލަން އެބަޖެހޭ ރަނގަޅު މުަވއްޒަފުން ހޯދޭނީ މުސާރަތައް ވެސް ޮބޑުވެ  އޮތް މި

މޯޓިވޭޝަނުެގ ކަންކަން ުކރެވެން އެބަހުރި އިނގޭތޯ.  ،ސެންޓިްވ ޕެކޭޖުމުސާރަ ބޮޑުނުވިަޔސް ެއކި ކަހަލަ އިން

ރީ ލަންކާ، އިންޑިާޔ އެހެންވީމާ، އެހެރަ ކަހަލަ ދާއިރާތަކަށް ވެސް އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް. ދެން އަޅުަގނުޑ ކައި

 ވެސް ވަރަށް ގިނަ ުދވަސް  ަކންކަން އެބަ ލިބޭ. އަޅުަގނޑު  ވެރިަސރވަންޓުންނަށް ގެދޮރު ގައި ެވސް ސިވިލްތަންތާ

ނަޑކަށް ވެސް ހަމަ ގެދޮރު އަޅަ ސަރުކާުރގައި އުޅޭާތ. އަޅު ވަނީ މި  ލާނެ ގޮތަކަްށ އެްއވެސް ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އިގަ

ނޑަށް ވެސް ެގއެއް ނޑުމެްނގެ މުިޅ  .ނުލިބޭ އަޅުގަ މި ދެންނެވީ ފަންޑްސް އެއްެޗއްެސއް. އެހެންވީމާ، ތިއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ަސރުކާރުން އަދި މަސައްކަތް  ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއް. އެއާ އިޤައުމުަގއި ދިމާވެފަ މެދުަގއި އަުޅގަ

ސަރވަންޓުންެގ ެއވްރެުޖ  ިސވިލް ހާސް ުރފިޔާ ތި ވިދާުޅވާހެން 10ކުރަްއވަމުން މި ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑަށް އެނިގފައި އޮތް ގޮތުން އޮތީ. އަުޅގަ  އި . އެއަްށވުެރ ދަށުގަވެްސ ނޫން ކަންނޭނގެ ހާހެއް މުސާރައަކީ އަށް

ގޮތުަގއި ނޫނީ ެއްކސްޓެންޑެޑު ފެމިލީ ެއކުެވގެްނ މިހާރު އެ މެނޭޖުކުރަނީ  ގެދެން އެހެންނަމަވެސް ދެމަފިރިއެއް 

ފުން ލިބޭނީ އްޒަވަ ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މުސްތަޤްބަުލގައި ރަނގަޅު މު އިނގޭތޯ. އެކަހަލަ ގޮަތކަށް ކަންނޭނގެ

 ،ވެސް ކުެރވި ޤުވެރިކުރެވޭެނ ކަންކަންއުއަާކއި އަދި އިންސެންޓިވުްސާއއި އަދި އެ މީހުންނަށް ޝަރަނގަޅު މުސާރަ

އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މި ދާއިރާތަުކން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ، އަދި ޓްރެއިނިންގެ ބައި ވަރުަގދަކޮށްގެން. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަކީ ވެސް ސިވިލް މެންބަރސް އަދި އެ ކޮމިޝަނަކީ ޕޮލިޓިކަލް  ސަރވިސް ވަރަށް ބޮޑު. ދެން އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތު ދޭން ތިބޭ ބޭފުޅުން.  ،ވެސް މިކަންަކމަށް ރިސަރޗް ހަދައިދީ ތިއްަބވާ މިނިސްޓަރުންނަށް އިސަރވިްސގަ

ސަރވަންޓުންގެ ވާޖިބުތަކުގެ  ވެސް ޖެހޭ. ސިވިލް ހަމައެކަނި ޑިމާންޑެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަންކަން ދައްކާލަން

، ސަރވިްސގެ ތެރޭގައި ވެސް މިކަން އޮްނނަނީ އެގޮތަށް. އެހެްނވީމާ ބްިރޓިސް ސިވިލް ބޭރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ޝަންސްތަކާއި ކަްނކަންކުރެވޭނެ ގޮތްތަާކއި މި ޕްވެސް ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ އޮ ރިސަރޗް ހަދާފައި އެ ބޭފުުޅންނަށް

ނޑު، ޤައުމުގަ. އެހެްނވީމާ ކަްނކަްނ  އިއްލުނެރެވޭނީ މިކަންކަމުގަޙަ ގޮތުން މެން  މިދާއަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ަވޒީފާަގިއ  ،ުފން ދާއިމީކޮށްއްޒަވަ ުފން ހޯދައި ރަނގަޅު މުއްޒަވަ ަކންކަމުގައި ރަނގަޅު މު މި ،ވަަރކަށް ކޮންމެވެސް
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ެރވޭނެ ގޮތްަތއް ހިތްހަމަޖެހިގެން ޝައުުޤވެރިކަމާ ެއކު މަސައްކަތްކުއި މީހުންނަށް ކުރިއަރަ އަދި އެ ނެ،ތިއްބެވޭ

 ހެދޭނެހެން. 

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ

ބޮޑަށް މިއަށް،  ބޭފުޅާ މާ ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި  ،އްމުކޮށް ބުެނއުޅޭ ެއްއޗެއްތާއާހަމަ ފަހު ސުވާލު އިނގޭތޯ. 

 އެއީ ސިވިލް ، ޑާޓީއޭ. އެހެންވީމާ ޔަނީ ޕޮލިޓިސް އިޒްވެސް އެނގޭނެ. މި ކި ހަމަ އެއީ ީކްއވެގެން ބުނާ އެްއޗެްއކަން

އުޭޅ އެްއޗެއްތޯ؟ ކިހިނެއްޯތ އި ވެސް މީެގތެރެއަށް ވަދެދާނެތީ ކިޔަ  ސަރވަންޓުންގެ ތެޭރގަިއ ތިބޭ ރަނގަޅު މީހުން

 ދެކެނީ؟ 

 

 ޢަލީ ޝަމީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑރ. 

 ޕޮލިޓިކްސް ިއޒް  ޑާޓީ؛އްެޗއް އެީއ. ޕޮލިޓިކޮސްައކީ އެއީ ޕޮލިޓިކަލް ތިއަީރގައި ަވރަށް ފަސޭހައިން ބުނެއުޅޭ އެ

އިންޓްރެސްޓޭ ެދްއތޯ. އެއީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް  ،ލަޙަތުޞް. ޕޮލިޓިކޮސް ތެޭރަގއި ހުންނާނީ ހަމައެކަނި މަބްލައިންޑް

ޕޮލިޓިކަލް  ،ބޭނުންކުރާ އި އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެއުެޅނީ. ދެން ޑާޓީ ވަނީ އެ މީހުން ދެން ބައެއް ލެންގުއޭޖުގަ 

އަދި ސްޓްރެޓެޖީ އެބަ ިކޔާ. ސްޓްރެޓެޖީ ަބިއަވރު ޮއވޭ އިނގޭތޯ. މިހާރު  އިޑާީޓއޭ ބުނެފަ ަގއިސައިންސް ލޭންުގއޭޖު

ނޑުމެންގެ ިޑކްޝަނަރީގަ  ނޑުމެން މި ކިޔަނީ ދޮޭގ. ހުރިހާ ކަމަކަްށ ދޮގޭ. އެއީ އަުޅގަ ޯނޭވ  އިދިވެހިން އަުޅގަ

ނަޑކަށް ދެން އެހާ ކަންނޭނގެ ނޫން  ެއކި ކަންކަމަށް ދޮގު އިލަތުގަހާބޮޑަށް ތަފްސީލުތަކެއް ނޯވޭ. އެކި . އަުޅގަ

 އި އެބަހުރި ބަިއވަރު. ޕޮލިޓިކަލް ސައިންްސގަ އިބަސްތަކެއް ބޭނުންކުރަން. ެއކަމަކު، އިންގްލިޝް ލެްނގުޭއޖުގަ

ނޑު ،ބޭނުންކުރޭ ސްޓްރެޓެޖީ މެން ދިވެހިބަހަށް ބައިވަރު އެކި އެްއޗެހިތައް ިއނގޭތޯ. ދެން އެކަމަުކ، ައޅުގަ

ހެެދނީ އެހެން ކިަޔިއގެން ވަރަށް ބޮޑަށް. މިސާލަކަްށ، ފޯލްްސ ޕްރޮމިސަސް ދޭ ވާހަކަާއ ދޮގޭ  ،ނަމަ ތަރުޖަމާކުރާ

އެްއޗެހި. ޕޮލިޓިޝަނުން އެންމެގިނައިން އިނގިލިދިއްކޮށް މީުހން ވާހަކަދައްާކއިރު ެއކަމުގެ ޢިލްމާއި އެކަމުގެ ތެރޭަގއި 

ނޑުމެންގެ ެތރޭގަިއ އެހެން އެ ވަނީ. އޮޅުންނުފިލާ ހުންނާތީ ަކންނޭނގެ ގު ރަނގަަޅށްބޭނުންކުރާ ބަސްމަ  އަުޅގަ

ވެްސ  އުޅޭ ެއއްެޗއް. އެހެންނަމަވެްސ، ެއއާެއުކގައި އެހެން ކަންކަންސިޕަލް ބުނެޕްރިންޙަޤީޤަތުގައި ޑާޓީ ެއއީ ހަމަ 

ނޑިަތކެްއ ކުރިއަރުވާނެ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން ތައް އެބަހުރި. އެއީ މަސްލަޙަތު ނޑުދަ ނޑައަޅާ ލަ ވާނީ އެ ބޭފުޅުން ކަ

ެދއްތޯ ހަމަ  އިގޮތަކުން ދާން. ދެން އަނެއްކާ ހަމަ ޕާޓީ ސިސްޓަމުގަ ހާސިލުކުރުމަށް ހަމ ވީހާވެސް ދެވެން އޮތް

 ވެރިކަމަށް ވާދަ މި ކުރަނީ ، އޮންނާނީ އަބަދުވެސް ވެިރކަމަށް ވާދަކުރުން އެއީ އެ ބޭފުުޅން ނަންބަރ ވަން ގޯލް ވީމަ

ނޑުމެން ިދވެހިން މި ކިޔަނީ ވާދާކޮްށގެން އަންަނއިރު ކޮންމެފަދަ ެއއްެޗްއ  ޚިދުމަތްކުރަންވެގެން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ކުން މުޅިއަ ، ދާށޭ ުއޅެނީ. އެީއ ޕޮލިޓިކްސް ވޯުކކުރާ ގޮުތން. އެހެންވީމާއަބަދުެވސް ކުރިހޯ ބުނޭ. ެއއީ ވެސް
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 އި،ޑާޓީެއއް ނޫން. އެއީ ޚިދުމަތްތެރިން. މި ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކޮށްފަކުން ގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު މުޅިއައަޅުަގނޑު 

 ވެސް  އިއްޒަތް ނަށްވެސް އަދި  ބޭފުޅުން ެދއްތޯ. އަދި ހަނދާންކުރުން ވެސް އެ ވަނީ ޤައުމުގެ ލުންނަށްތަބޮޑެތި ބަ

 ކަހަލަ ކަމެއް ެއއީ.  ލޭައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕޮިލޓިޝަންސް ހަމަ ދެކޮޅަށް ބެ، މި ދެނީ ވެސް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އިތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިްއޒަ އި،އިމްތިޔާޒަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާފަ

 

 މީ ވާހަަކދެއްކެވުން:ހުދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަމާފަންނު ހުޅަނގު 

ދެން މަަސއްކަތްކުަރްއވާފައި ވަނީ. ކިހިނެއްތޯ  އިސް ކޮމިަޝންގަނގޭތޯ. ަރއިޓްޙަބާ ޑރ. ޝަމީްމ އިއާދެ! މަރު

ކުރެވިފަިއވާ މިންވަރާއި ަސރވަންޓުންގެ ޙައްޤުަތއް ދިފާޢު ސިވިލް ،މަސައްކަތްކުެރއްވުުމގައި ފާހަަގކުރެވިފައި އޮތީ 

ވިަޔސް އޮތް ޗެލެންޖަސްތަާކއި  އެއީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ،ސަރވަންޓުންަނށް ސަރުކާރެްއގެ ފަރާތުން ސިވިލް އަދި

 މިންވަރު ދެެނވަަޑއިގެންަފއިވޭތޯ؟ ކިާހވަރަކަްށތޯ އެ ކަންތައްަތއް އޮތީ މި ރާއްޖޭަގއި؟ ނުފޫޒުތައް އޮތް

 

 ޢަލީ ޝަމީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑރ. 

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ކަހަލަ  ބަެއއް ގޮތުަގއި، ޝުކުިރއްޔާ އިނޭގތޯ. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ބެލެވިަފއި އި ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ އެުކގަ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެިޅގެން ިސވިލް ވާނެ. ދެން އަުޅގަ

 އެއް. ބޮޑު މައްސަލަތީބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލެއް ހުންނާ ކަންަތއްަތކެއް ނުގެންދޭ. އެއީ ވަޒީާފއާ އްމުކޮށް ަވޒީފާގެ އާ

ނޑުމެންނަ  އްމުކޮށް ސިވިލް އާނެތް އިނގޭތޯ. ދެން  އެއްއްލުނުކުރެވުނު ކަމެއް ެއނގިފަޙަށް ދިމާވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭ ސިވިލް ނޑުމެން ރިފަރ މި ކުރަނީ އަޅުގަ  ސަރވަންޓުނަށް ދިމާވާ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަްށ ، . އެހެންވީމާއިނގޭތޯ ްނ ކުރިއަށް ގެންދަނީން އެކަސަރވިްސއަށް. ދެން، ަވޒީފާާއ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު

އްލުނުކުރެިވ އޮތް ކަމަކަށް. ެއކަމަކު، ޙައޮތް ކަމެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ހަނދާނެއް ނުވޭ ބޮޑު ިއޝޫއެއް

ކުިރއަށް  އިތަޙްޤީޤުތައް ެވސް ހިންގަ އިއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ަކިއރިން ހަމަ މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަމުގަ 

 ވާނެ. ގެންދެވިފައި 

 

 މީ ވާހަަކދެއްކެވުން:ހުދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަގު މާފަންނު ހުޅަނ

 ބޭބޭފުޅުން ވެލް އެޑިުއކޭޓެޑު ،އޮތީ، ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެްއަގއި ވިދާުޅވި އަނެއް ުސވާލެއް ގޮތަށް ދެްނ މި

ސެކްޓަރ  އައުމަށް ޮބޑަްށ ބާރުއަުޅއްާވ ކަމަށް. ދެްނ، ޕްރަިއވެޓް އަށް ޚިުދމަތްކުރުމަށްސަރވިސް  ސިވިލް
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ކިހިނެއްޯތ  ،އޮތީ ؟ގެ ޚިޔާލުފުޅުޯތ ގެްނގުުޅއްވަނީސަރވިްސ ބޮޑުކުެރއްވުމު  އަދިވެްސ ހަމަ ސިވިލް އިދޫކޮށްލައްވާފަ 

  ؟މާނަކުރެއްވީ

 

 ޢަލީ ޝަމީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑރ. 

 ިސވިލް  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިންތި. ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ އަދި އަުޅަގނޑަށް ދެން އެ

ފުރުޞަތު ލިބުނީމާ ތިީއ އެްއ އޭިރއާ ރިސަރޗް ހަާދނެ. އެކަމަުކ، އަޅުަގނޑަށް މުގެ މަސައްކަްތކުރު  އި ސަރވިްސގަ

ބަޔަކު ލައިގެްނ  . ޤާބިލު މަދުބޮޑުކުާރަކށް ނޫން ކަންނޭނގެ އިހީވަނީ އޮިއވަރު މިހާރު އުޭޅގޮތުންނާ އެީކގަ 

ވެސް ބޮޑަށް ައމާޒުހިފާފައި ހުރީ މިހާރު  ެއ ބޭފުޅުންގެ ކަންނޭނގެށް ކުިރައށް ގެންދިއުން ސްޓައިލަ ރސިންގަޕޯ

ދި . އަނޭނގެކަން ވެސް ބޮޑުކުރާކަްށ ނޫން އަދި ހެދިފައި ހުރި ޕްލޭންތައް .ތިއްބެވި ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ ވެސް

ދަނީ. އަދި  ވަރުގަަދވެގެން މި އިސެްކޓަރ ޑިމޮކްރަސީގަ އެއީ ޕްރަިއވެޓް. އެހެން ނުވެސް ވާނެ ކަންނޭނގެ

، ެދއްތޯ. އެހެންވީމާ އިެވސް އެކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފަހިކޮށްދެމުން ެގންދަނީ އިނގޭތޯ ތަފާތު ކަންަކމުގަ ސަރުކާރުން

މަދުިވޔަސް  ،ކީ ުނވަތަ ތަޞަްއވުރަކީ ހަމަ ޤާިބލު ރަނގަޅުސަރުކާުރެގ އަޅުަގނުޑގެ ވިޝަނައަޅުަގނޑު ހިތުން 

ކަމަްށ ެވއްޖެ ން ސަރުކާރު ރަނގަޅަށް ހިނގުން. ެއއީ ސަުރކާރު ބަލިކަށިސަރވަންުޓން ތިބެގެ ތިބެގެން ސިވިލް 

ްސ ވަންޏާ ހަމަ ޕްރައިވެޓު ެސކްޓަރތައް އަދި އެހެން ދާއިރާތަކަށް ވެ ކަމަށް ނުވަތަ ހިންގުން ަދށްވެއްޖެ އްޔާވެއްޖެ 

، ފުން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާއްޒަވައި ތިބޭނީ ހަމަ ސަރުކާރު މުގޮުތގަ ގެމާސްޓަރުން، އޭގެ އަސަރުކުރާނެ. އެހެންީވމާ

ސަރވަންޓުންގެ ފުރުޞަތު ހަމަ ރަނގަޅުހެން. އެކަމަކު، ބޮޑުެވގެންނުދާނެހެން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސިވިލް 

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ސަޙުތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިްއޒަ

 

ނޑިތީމު ދާ  އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިކަ

ނޑާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނުޑމެން އާ  އި އްމުކޮށް ދަންނަވާ ނަމުން އަޅުަގނޑު މުޚާޠަބުކޮށްލާީނ. އެލިޝް. އަުޅގަ

ނޑު ުކޑަ ދުވަސްކޮަޅކު ެއކަމަކު ޢަލީ ޝަމީމު އެއަށްވު ،މީހުން ކުޑަ ޤައުމެްއގައި އަލީ ޝަމީމާ ދެ ގިނަ  ރެ މާއަުޅގަ

ނޑު އެބަ އިދުވަހު އެީކގަ ސަރިވސް ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތް  ހުރި. އެ ޤައުމުގެ ސިވިލްއުޅުނު ހަނދާން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެ ނޑު ދަންނަވާލަން  މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ދުށުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ ވެސް ވާނީ ލިބިފަ. ދެން އަޅުގަ

ބޮޑަކަށް  މާ އިދެން އަުޅަގނޑު ޭއގަ ، ަވއިފި. އެހެންވީމާއެޑްރެްސކުރައް އުޅުނު ސުވާލަށް އަސްލު އިންތި 
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ބްރޭޓުކުރާކަށް ބޭނުމެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާަލން ބޭނުންވި ވާހަަކ ގާްތަގނޑަކަށް އެ ދިަޔއީ. އެއީ އެލަ

ނޑުމެންނަށް މިހާުރ ޝަމީމް ވެސް ދެކެވަަޑިއގެންފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ޢަލީ ވާނީ. އަުޅގަ

މި ދާއިާރގެ ތަޖުިރބާކާރުން ސިފަކޮށްފާނެ ވަރަްށ ޓްރެޑިޝަނަލް މޮޑެލެްއެގ  ،ޮއތް މޮޑެލް ންޓުކުރެވިފައި މިއިމްޕްލިމެ

އޮތީ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޕްރަިއވެުޓ ސެކްޓަރ ކުރިއަރަމުންދާ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި މި  ކަމަށް ރވިްސއެއް ސަ ސިވިލް

ވެްސ އެަބ  އިތުރަށް ައޅުަގނޑުެމން އެންމެންަކވައިފި. އަދި ޭއގެ ހަކަފުޅުދައް ވެސް ވާ ބާރުމިނާ ދޭތެރޭގައި އެލިޝް

ނޑުމެން ދެކެން ޭބނުމީތާ  އޮތް ދެކެމު. އަދި ކުރިއަށް ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ްޕރައިވެުޓ ސެކްޓަރ ވަރަްށ  ގަިއ އަުޅގަ

ޤައުމަްށ  ،ކާރަށްއިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތައް ޕްރައިވެޓު ެސކްޓަރގެ ތެރެިއން ސަރު ،ބާރަށް ކުރިއަރަިއގެން ގޮސް

ކަުމގަިއ ވުން.  އަދި އެފިިޝއެންޓު ދައުރެއް ން އަދާކުރަނީ ވަރަށް އިެފކްޓިވްގެތެރޭަގއި ސަރުކާރު ފަހިވެ އޭ 

ވަރަކަށް  ސަރވިްސގެ މޮެޑލް ކޮންމެވެސް ގެންދިއުމުގައި ސިވިލްމިގޮތަށް މިކަން ކުރަމުން، އެހެންވީމާ

ާވކަމުގެ ވިސްުނންފުޅެއް ައޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ދެންމެ ޑރ. ޝަމީމްެގ ކަމަށް ެދކެވަަޑިއގަންނަ އޯވަރހޯލްކުރަންޖެހޭ

ނޑު، އްވި ސުވާލާ ގުޅިގެން. އެހެންވީމާދެން އިންތި ކުރެ .ވާހަކަފުުޅގައި އަުތވެއްޖެހެން ވެސް ެއއީ ހަމަ  ައޅުގަ

ދެން ކުޑަުކަޑ ، ވީމާްއވީމަ ތިޔަ ވިދާުޅވީ. ެއހެންެއއް އިންތި ުސވާލުކުރެިއން ވާހަކަ އިއަުޑއަހާލަން ބޭނުންވެފަ

ނޑަށް ފުދުނީއިބްރޭުޓކޮށްލަްއާވފައި ނިންމަވަތަންކޮޅެއް އެލަ  ކަމަށް ދެކޭަނން. ޝުކުރިއްޔާ.  ލެްއވިަޔސް އަުޅގަ

 

 ޢަލީ ޝަމީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑރ. 

ދިނުމަށް މަތްދެ! ހަލުވިކޮްށ ރަނގަޅު ޚިދުއާ ؛ންސީޝެިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ އެފި  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ

ވަރަށް  އިސަރިވސް ކޮމިޝަނުގަ ހިފައިގެން މިހާރުވެސް ސިވިލްމަތީ ގިންތިއެްއގެ ިޚދުމަތްދިނުމަށް އަމާޒު ،ކޮލިޓީ

ބޭފުޅުން  ިއ މިކަހަލަ ތަފާތު ކަންކަން އެ އެޮނވޭޝަން ެއވޯޑު ދިނުމާ އްތަކެްއ ކުެރވޭ. އޭގެތެޭރގައި ގިނަ ކަންތަ 

 .ލިބިވަަޑއިގެންފައި ވަނީ ދެއްތޯ ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އަނެކަތި ގެޓޭންޑަޑު ައއި.އެސް.އޯ ސް ގެންދަވާ.  ދެން،

ދުނިޔޭގެ  މިހާރު އަދި އިތުރަށް މިހާރު، އެހެންނަމަވެސްެސކްޓުފިކޭޝަން ވެސް.  އިންޓަރނެޝަނަލް ސްޓޭންޑަަޑއިޒް

ތަ ޭއގެ ސަބަބުން މަސަްއކަތަށް ވެސް ދެުމންދާ އޮިއވަރާ ެއކީ ސޯޝަލް މީޑިއާެގ އިމްޕެކްޓު ުނވަ އިހުރިހާ ދިމާލެއްގަ

ނޑުމެންނަށް ާފހަގަކުރެވިަފއި ވަނީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އަީލގަ  ހަމަ  އިވަރަށް ބޮޑަށް ލަްސވަމުން ެއބަ ދޭ. އަުޅގަ

ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ދެން  ،މަސައްކަތް ހަލުވިކުުރވޭނެ ކިތަންމެ ކަމެއް ފަހިވަމުން އެބަ ދޭ. އޮފީސް އޮޓޮމޭޝަން

ތް. އެހެންނަމަވެސް، ވެސް އެަބ އޮ އިކޯޑުލެްސ މިހުރިހާ މެނޭޖުމަންޓެއް ރާއްޖޭގަ  ެއންޑް ،ޕޭޕަރލެސް މިގޮތަށް ގޮސް 

 ކަމަށް ސް ނުވާލެޕީޕަލް، ފުން މި ތިބީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ ްއޒަވަ . މުއެްއ ނުވާނެ. ރަްއޔިތުން މި ތިބީޕީޕަލް ލެސް

ނުޑގެޝަނަލައިޒްޅަށް އެބަ ޖެހޭ ޕްރޮފެ ފުން ވަރަށް ރަނގައްޒަވަވަންޏާ މު ެވސް ވަރަށް ބޮޑު  ކުރަން. މިއީ ައުޅގަ

 އި މި ބޭފުޅުންނާ އެކީގަ އި ކޮށް ޕޮލިޓިކަލް ސަރވިސް ބޭފުޅުންނާޞަ ިރކަމެއް ހުރި އެްއ އޭރިއާ. ޚާއްޤުވެއުޝަ



31 

 

ްނގ ޓްރެއިނި އިއެީކގަ އަދި ދުނިޔޭގެ މިސާލުތަކާ އި،ކެއް ގޮތްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތަ

ނޑު ހިތުން މިހާރުވެސް، ން ކަންތައް ކުުރވުން. އެހެންވީމާދީގެ ހަމަ ހުރިހާ ޑިޖިޓަލް އާލާތްތައް ހުރޭ.  އަުޅގަ

އެތަްއ  އިއެކަމަުކ، ވަރަށް ގިނައިން މިހާރު މޯބައިލް ފޯނާއި އަދި އެހެން އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން ސޯޝަލް މީޑިއާގަ

ނޑަށްކަމަ ބައިވަރު ވަގުތުަތކެއް ހޭދަކުަރމުންދާ ނުވާެނ މިކަން ، ވަނީ. އެހެންވީމާ ެވސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ށް އަޅުގަ

ދެއްޯތ.  އިިމސާލަކަށް، ގޫގުލް. ޫގގުލް މެނޭޖުމަންޓު އެންމެ މަޝްހޫރީ މިހާރު ދުނިޔޭގަ ؛ގޮތަކަށް ކަްނކަން ކުރަން

ނޑުމެން އެ ކަންކަމުން ، ންވީމާއެހެ އި.ވަރަށް ތަފާތު ކަންތައްތައް ެއ މީހުން އެބަ ތަޢާރުފުކުރޭ އެ ކަންކަމުގަ ައޅުގަ

އަހަރުން ެއއް އަހަރު އެބަ ބާްއަވވާ.  ސަރވިސް ކޮންފަރެްނސް މިހާރު ދެ މިސާލު ނަގަިއގެން ދެން ިސވިލް

ނޑު ވަރަްށ ޝަރިސަރޗު ހަދައިގެން ކަންކަްނ ހުށަހެޅޭ. ދެން ދިވެހި މެނޭޖު  . ޤުވެިރވާ އޭރިާއެއއްއުމަންޓު މިއީ އަޅުގަ

ކީކޭތޯ؟  ފްރެޑްރިކްޓު؛އަޅުަގނޑުެމން  ނޭޖުމަންޓެއް ހަމަ. ކުރީއްސުރެހުރި ދިވެހި މެ ގެ ތެރޭގައި އެބަ އަޅުަގނޑުމެން 

ޤައުެމއް މިއީ ދެއްތޯ. ައއިއިރު ާރއްޖޭގަ ހަމަ ގަދައަށް ހިނގާ އެއް  ރީަތއް ތަރައްޤީެވގެންމެނޭޖުމަންޓުގެ ބައެއް ތިއަ

ނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ އެބަ، އެހެންވީމާ ހާރު ވެހި މެނޭޖުމަންޓު ބައެއް އޭިރއާ. މިއީ ައޅުަގނޑު މިހުރި ދި އަުޅގަ

ކަންކަްނ ޤުވެިރެވގެން އުމިހާރު ޝަ އިއުޅޭ މިކަުމގަވެސް އެބަ ބަެއއް ދިވެހިން .ެއއްރިސަރޗު ހަދަމުންދާ އޭރިއާ

ނޑުމެންގެ ެއ ތިއަ، ންދިއުމަށް. އެހެންވީމާގެ ނޑުމެްނގެ ލިބެހާރީއާ އެްއކޮށްގެން ައޅުގަ ންހުރި ލަތާއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މުވަސީ  ،ނިންރބަލަިއގެން މި ކިޔާ ބޮލަންޑަޑު ލަމިހުރިހާ އެއްަޗކަށް  ،ފުންގެ މިޒާޖާްއޒަވަލަތާއި އަުޅގަ

 ިސވިލް މަސަްއކަްތކުރެވޭތޯ ބަލާނަން ވަަރކަށް އެްއކޮށްލަިއގެން ކުިރއަށް ގެްނދެވޭނެ ގޮަތކަށް ައޅުަގނޑު ޮކންމެވެސް

ތިއަީރން އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން ުކރަން. އަބަދުވެސް އެހެން  . އެ ވަންޏާ ކަމަށް އަށް ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެސަރވިސް 

ނޑުމެންހެދުމެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން އި އިބަލާފަ ، ތްތަަކކަށް. އެހެްނވީމާގޮ ނެއްލު ހޯދޭޙަ ޖާދުތަްއ ނެރޭނަން އަުޅގަ

އް ކުރަން ެއބަ ޖެހޭ. އެއީ ފުރަތަމަ ންސީ ތި ވިދާޅުވިހެްނ އަވަްސކުރަން ވަރަށް ގިަނ މަސައްކަތްތަކެޝެއެފި

ފުންގެ. ެއއީ ދެން ބައިަވުރ ްއޒަވަމި އޮންނަނީ މު އިމައްސަލައަކީ މޯިޓވޭޝަން. ހިތްވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެލިފަ

ނޫނީ ކަންކަން ކުެރވެން އެަބ ޖެހޭ. ދެން ކުރިންވެސް  ،ވިސްނައިދީ  ރެިވ،މަްށ އެޑްރެްސކުސަބަބުތަކާ ހެދި. އެ ކަންކަ

މި ޮއންނަނީ އެއް ފަންކްޝަނަަކށް ކޮމިޝަން ހިންގުން.  އި ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގަ ހެން ސިވިލްދެންނެވި

ދަނީ  ަގއި މިތެރޭބައި އަތޮޅު އޮތީ ބޮޑު . އެަކމަކު، ދެން މި އިވަރަކަްށ ސްޓާފުންނާ އެކީގަ 75ކޮމިޝަންވެސް 

ނޑު ދަތުރުކުރިިއރު ބައެއް އަ ތެރޭގަިއ،ދެއްތޯ. މީގެތެރޭަގއި އަޮތޅު ޮތޅުތެރޭަގއި ހަމަ ވަރަށް ސިސްޓެމެޓިކުޮކްށ އަުޅގަ

ހުރި ހަމަ ހައިރާންވާންހާ ން ވަރަށް ރަނގަޅު މަަސްއކަތްތައް ކުރާ ތަންތަން އެބައިންޓަނެޓުން ރިސަރޗު ހަދަިއގެ

ނޑާ ދިމާވި. އެހެންވީމާބަެއއް ކަަހލަ ކަންތަ .ރަނގަޅު އިނގޭތޯ  އެންމެން މިހާުރ ހަމަ ދިރާސާ ހަދައިގެން ، އް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މުސްތަޤްބަލް ، . އެހެންީވމާގެންދޭއެބަ ން ރަނގަުޅކުެރވޭތޯ ަބލަމުން ކަންކަ އިރާދަކުެރވިްއޔާ އަުޅގަ

އަދި  ،ވެސް ސަރުކާރަށް ޭބނުންވާ އެއްބާރުލުމާ އި. އަދި އެާއއެުކގައިސަރވިސްގަ  ހަމަ އަލިކޮށް ދައްކަނީ ސިިވލް
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ދެން ޑިސިޝަން  .ކަންކަން ހުަށހެޅޭނެ ަބއި އިުތރުކޮށްފިއްޔާ މި ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ެއްޑވާންސް ރިސަރޗް

ހީވަީނ އަޅުަގނޑަށް ، ކަން ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާކަން ނަށްބޭފުޅުން އްަބވާތި އިޕޮލިސީ ލެވެްލގަ އަށް،މޭކަރސް

ދިމާވާ ހުސް ކަންކަމަީކ އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ މުސްތަޤްބަުލ ހަމަ އަލިކޮށް އޮތީ. ީމގެތެޭރގަިއ ދިރާސާ ހަދަިއގެން މިހާރު 

ނޑަށް ީހވަނީ. ޙަތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައި ެއއަށް ހުރަސް ،ނޫނީ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކީ  އްލު ނެރެވޭނެހެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ނަންސެންއަށް އަރުވާހު

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތަޢުލީމީ ބެކްރައުންޑުގެ ެއއްެވސް ސުވާެލއް  އިޤާބިލުކަމާ މަނިކުފާނުގެ . އަޅުަގނޑުމި ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ

ގޮުތަގިއ  ގެކޮމިޝަނެއްބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ގަޤާބިލު ބޭފުޅެއްކަން އަޅުަގނޑު  ނެތް. މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް

 ވާ މަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަ ފަހަރު ވެސް މަނިކުފާނުގެ ހުންނަވާނެ. ބައެއްމަސައްކަތްކުަރއްާވއިރު ޭއގެ ަތޖުރިބާ 

ކުރުމަށް ޓަކައި ނޫީނ ޚިޔާލުފުޅު އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނަަވއިދެްއވުމަށް ޛުއަިމއްލަ ޚިޔާލުފުޅު ތަންފީ ،ގޮތަށް

ވެސް.  އިނުގެ ހުންނެވި ކޮމިޝަނުގަ ހުންނާނެކަން އެނގޭ މިހާރު މަނިކުފާ އިޓަކައި ވެސް މަަސއްކަތްތަެކްއ ކޮށްފަ

ނުގެ ތި ޢިލްީމ މަނިކުފާ ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހޮިވވަަޑއިގެންފިކަުމގަިއ ވާނަމަ ިސވިލް އެހެންނަމަވެސް،

ނޑު  ،ލިބިފައި ހުރި ޤާބިލުކަމުގެ ބޭނުންފުޅު ކިހާަވރަކަށް މަސައްކަްތކުރަްއވާނަްނތޯއޭ؟ މިއީތަޖުރިބާތަކާއި  އަުޅގަ

މި ކަްނތައްތައް ކުރަްއވަން މަަސއްަކތްޕުޅުކުރަްއވާނެކަން ވެސް.  އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ. ވާ ުސވާލެއްކޮށްލަން ބޭނުން

 އެއް ހަމަ ވިދާުޅވަްނ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާތީވެ ދަްނނަވާލީ. ވާހަކަ  އިއެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނު މީގަ

 

 ޢަލީ ޝަމީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑރ. 

 އަީލގައި ހަމަ ސިވިލް އަދި ޢިލްމުގެ ަގނޑު އިރާަދކުެރވިްއޔާ ތަޖުރިބާބަރު. އަޅުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމން

ނޑު ބަލާނަން.  ށްކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކަސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ކަންަކން ރަނގަޅު މަސައްކަތްކުެރވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑު ައނެއްކާެވސް ނޑަށް  އަޅުަގނޑު ؛ދެން އެގޮތުން އަުޅގަ ވެްސ ވެސް ކޮންމެ ގެ ަތޖުރިބާބޭރު ނަީސބަކުން އަުޅގަ

ނުޑގެ އެބަ ނޑު ވަރަކަށް އަުޅގަ  ތިން .މަަސއްކަްތކުރީ އިައހަރު ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ދާއިާރގަ 11ހުރޭ. އެއީ އަުޅގަ

 އި ހުރީ. އެާއއެުކގަ އިމަސައްކަތްކުރުމަށް ޕޯސްޓުޮކށްފަ އި . އެތާނގަ އިނޭޝަންސްގަ ފަހަރެއްގެ މަތީން ޔުނައިެޓޑް 

ނޑު ފަހުން އެނބުރި ައިއސްވެސް ކުރެވުނު. ދެން އަ އި ތަެކއް އެތާނގަވެސް މަަސއްކަތް އެފެައރުޒެގ  ފޮރިން ،ޅުގަ

ނުޑ  އިވަެރްއގެ ހެޑަކަށް ވެްސ ލައްަވވާފަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮންމެވެސް ހުރި ދުވަްސކޮަޅކަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ
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މިާހރުވެސް ދެން ައޅުަގނޑުމެން ، ތޯ އަބަދުެވސް ބަލަން. އެހެންވީމާވޭކުރެބޭރުން ދަސްކުރާ ކިތަންމެ ަކމެއް ތަޢާރުފު

 އި ވެސް އިންޓަނެުޓގަ ޗެހިވެސް ހަމަ ގިނަ ެއއް  އެީއ ޫގގުލް މެނޭޖުމަންޓު .ސަރޗުހަދަން ތަންކޮޅެއް ަފސޭހަރި

ވެލްތު އޮފް ަވރަށް ފަސޭހައިން މިހާރު އެބަހުރި ކޮމަން އިން އަދިޛަރީޢާއިންަޓނެޓުގެ ، އެބަހުރި. އެހެންވީމާ

ސަރވިސް  ިސވިލްްއޗެހި ހޯދެން. ދެން ައނެއްކާ ހުިރ އެއިބްަރރީ ތެރެއިން ެވސް އެބަލް ލަ އަޗުގެ ވާ ންރނިލަ

ހުރި. ަވގުތުދީ ޭއގެ ުހރޭ. ވަރަށް ގިނަ ރިސޯްސ އެބަ ެއއްހުރޭ. ލައިބްރަރީ އްއިންޓިިޓއުޝަނެ  އިކޮމިޝަންގަ

 ގައި ސަރވިސް  ސިވިލް، ހުރި. އެހެންވީމާކިތަންމެ ކަމެއް އެބަކޮމިޓުމަންޓު ދެވިއްޖެއްޔާ ަހމަ ކުރިއެރުވޭނެ 

ވަރަށް އެިކ  ؛ރުމާއި ކޮންފަރެންސަްސގެ ބޭނުންއްލުކުޙަ އްިދމާވެފައި ހުރި ަމއްސަލަތައިރާދަކުރެިވއްޖެްއޔާ މިހާރު 

މެހުމާނެއްގެ ގޮތުްނ  ގާތްަގނޑަކަށް ަބއިެވރިވިން އިއަޅުަގނޑު ހަމަ އެީކގަ އިކޮންފަރެންސް. ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސްގަ

ހުރީ މިދިޔަ ފަހަރު. އި މެއްގެ ގޮތުަގއި ބޮޑަށް ނެގިފަތީޭއގެ މޯޓިވޭޝަންެގ ، ވަތުދެއްވީމަ. އެހެންވީމާޢުބޭފުޅުން ދަ އެ

ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއްހަރު  ،ދެްނ މި އަންނަ އަހަރު ؛ދެން އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް އިރާދަކުރެިވއްޔާ

ދިވެހި ، ންނެވިހެން ދިވެހި މެނޭޖުމަންޓްއޮތީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިދެ އިނިންމާފަކޮންފަރެންސް ބާއްަވވަން 

ހަމަ ލަތާ އެްއގޮތަށް ކަންކަްނ ކުރިއަށް ގެންދަން. ހާތަކަށް ބަލައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންކަމަށް ކަންތައް ކުެރވޭނެ ގޮ

ޚިޔާލުތަކެއް ބަސްމަުގ އް ިކޔާލަިއެގން ތައް، އެްއޗެމޮޅު ޚިޔާލު އިވެސް އިންޓަނެޓަށް ގޮސްލާފަ ކޮންމެ މީހަކު

ނޑުމެންނަކަށް ކަންކަން ނުކުރެވޭނެ. އެ ނޑުމެްނގެ ތަރައްޤީބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަ ާއއި ފުދުންތެރިކަމާ ވަރަށް އަުޅގަ

ލަތަށް ބެލި ހާޭއގެ  ،ފުންނަްށ ވެސް ބަެއއް ެއއްޗެހި ކިާޔލައިއްޒަވަގިނަ ުޒވާނުންނަށް އަދި މު ނެތް. އެކަމަކު،

 ކަމަށް މިސާލުތައް ދެއްކޭ  ،ވިސްނައިެދވި ިވ،ެވްސ ކިަޔއިދެ އެކަްނކަން، ންވީމާހެން ކުރަމުން މި ދަނީ. އެންކަކަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެެހން. މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ޓިވޭޓްފުން މޯްއޒަވަވަންޏާ މު  ުކރެވިގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ސި ކޮމިޝަން ތެރެއިން ފެންނަނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިްތވަުރ  ސަރވިސް ވިލްމައްސަލައަކަށް އަުޅގަ

. ކިހިެނއްތޯ ޤައުމު ކުިރއަރުވާީނ އިިކޔުމުގަ ުއޅެނީ. ކުށް ދެްއކުމާއި ކުދި ނޫނީ ދެކާފެއް ކިަޔއިގެން މި އި،އެލިފަ

އެ ކުދިންނަށް ހެޔޮ  ،ިވސްނައިދިުނމަށް ،ވެސް ެދްއތޯ. އެހެންވީމާ އިމިގޮތަށް. މައްސަލަ ހުންނާނެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގަ

އޮުޅވާަލއިގެްނ ކަންކަން ކުރިއަްށ ގެންަދން. އެީއ ދެން މަސަްއކަތްުކރަމުންދާއިރު މިހާރު އެިކ  އި ވިސްނުމެްއގަ

ވެސް ބޭނުންވޭ. އިތުރަށް ކިަޔވަންދާއިރު ރިފަރެންސް  މަސަްއކަތްކުެރޭވ ގޮތުގެ ލިޔުންތަކާ ެއއްޗެހި  ކިޔުން؛ފާޑު

ލިބޭނެ  މީހުންނަށް އްަސކީ ެވސް ރަނގަޅަށް ޕަރފޯމްކޮށްފިއްޔާ އެރަ އެްއޗެހިވޭ. މިވެސް ބޭނުން  ލެޓަރ އެްއޗެހި

މިޝަނަކީ އަމިއްލަ ސަރިވސް ކޮ ން. އެހެން ހުރިހާ ކޮމިޝަންސްތަކާ ޚިލާފަށް ސިވިލްނުއެްއޗެހިކަން ވިސްަނއިދި

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ.  ރެއިނިްނތައްޓް ަވއްތަރުތަރުއްހުރި ތަނެއް. ޓްރެއިނިންތައް ހަމަ ބޭނުން ވަ އްއިންސްޓިޓިއުޓެ 

ނޑުމެން ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އޭގެ ،އެހެންވީމާ ނުޑ ހިތުން ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް އަުޅގަ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

އަދި ުމވަްއޒަފުން  ނެކުރެވޭޞްލާޙު ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ޭއގެތެރޭަގއި ބޮޑަްށ މޯޓިޭވޓުގާނޫނަށް ެވސް ބަެއއް އި 
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ނޑުމެން ވަނީ ައއި.އެލް.އޯ ތެޭރަގއި މިހާރު އަޅު ންަތއްތައް. އޭގެރަނގަޅުކުެރވޭނެ ކަ ކޮންވެންޝަްނގަިއ  ގެ ެއއިޓް ކޯގަ

ނޑަށް ލަފާކުރެވެީނ ސި ޖެހޭ  . އޭެގ ސަބަބުްނ ބައެްއ ިއޞްލާޙު ގެންނަްނ އެބަބައިވެިރވެފަ ވިލް ކަމަްށ އަުޅގަ

މީހުންގެ ގާނޫނުަގއި  އެ އި ސިންގަޕޫރުގަ .ނީލަށް މި ބަލަކަހަލަ ކަންތައް މޮޑެ ރުސަރވިސް ގާނޫނަށް. ސިންަގޕޫ

އްާޔ ކު ވަޒީާފގަިއ އުޅޭ މީހަކު ެވއްޖެވިަޔސް ކޮންެމ މަސައްކަތްތެިރއަ ޕްރައިވެޓް ިވޔަްސ އަދި ޕަބްލިކު ކުރޭމަޖުބޫރު

މު ރކުރަން. ެއހެންވީމާ، ލޯންގު ޓަސް ޓްރޭނިން ހަދަންޖެހޭ އެ އެްއކަލަ އަްޕޑޭޓުައވަރކޮންމެ އަހަރަކު ފޯޓީ 

ންދަނީ. އެހެންވީމާ، ދެމިގެ އިންސްޓިިޓއުޓުން މު ޓްރޭނިން ސިވިލް ސަރވިސް ރޝޯޓް ޓަ ވުރެ ޓްރޭނިންނަށް

 ރާއްޖެ އޭގެ ބަދަލުަގއި ގެން އިދެން ބޮޑަށް ބޭރުގެ ފޮތްތައް ކިޔަ  ށް.ކަންކަމަ އިފަހުގެ ނޮލެޖާ ނެތާޒާކުެރވޭ

ޖެހޭ.  ތަށް ފެއްތޭނެ ގޮތްތަކަށް ވިސްނަން އެބަދިވެހި މެނޭޖްމަންޓް ދިވެހި ހާލަ އިދިރާސާކޮށްގެން ރާއްޖޭގަ 

 ންއާއިނިރކުރާ އެއްޗެހިތައް ބްލޮކް މޯޑް ލަބޭނުންމިހާރު  އިނގޭތޯގެންދަން  އެހެންވީމާ، މި ބްލެންޑެޑްކޮްށގެން

ނޑުމެންގެ ހާލަތަށް ބައި ބްލެންޑެޑް. އޭގަ  އަްށ ފެތެނީ. އެކަަމކު ރާއްޖެބްލެންޑެޑް ގޮތަްށ  ލާފައި ކަންކަން ހުރިައޅުގަ

ށް ހުރީމާ ވަރަށް ރީްއޗަ އިން ޕޮިލޓިކްސް މެނޭޖްމަންޓް ހެދިފަހެގެން ގެންދަން. ދެން، ކުރިންވެސް ދެންނެވިއިބަލަ

ން ނޭޝަކީއްކަން. އެަކމަކު، އެކްޝިޕްލެ ވަނީ ގެންާދއިރު މިއިއަޅުަގނޑަށް މަންޒަރު ފެނޭ ދަތިތަކާއި ވާންކަން އަރަ 

ނޑުމެންނަށް އްޔާ އަޅުގަ ިވއްޖެދެއްއި ކޮށްދެއްިވއްޖެ، ޮއޅުންފިލުވަ އެ . އެހެންވީމާ، ނެްއލު ހޯދޭޙަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

 ؛ފަހި ވިސްނުން ވެސް ެގނެވޭނެ. ޕޮޒިިޓވް ތިންކިން .ކުެރޭވނެއިރާަދކުަރވިްއޔާ ކަންކަން ރަނަގޅުތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި 

އޮންނަ ޓޮޕިެކްއ  ޑުވަރަށް ގިނައިން ޑިމާން ަގނޑަށްޒިޓިން ތިންކިން އަޅުޅުަގނޑު އެންމެ ގިަނއިން މިހާރުވެސް ޕޮއަ

ނޑަށް ހީވަީނ އެކި ާދއިރާތަކުން އިނގޭތޯ މި ބައިތަކަށް އަނެކަިތކުރަން. އެހެންވީމާ، އެާއއެުކގަިއ، އަޅު  އީމި ގަ

ނުޑމެންނަށް.ރަނގަޅުކުެރވޭނެ  ހެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސުވާލުނުކުރަްއވާ  ންނަވާ. މި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީނުގައް ކަށް އެދިވަޑައެ ންބަރަކު ފުރުޞަތައިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެ

ބޭފުޅުންގެ ހިތުގައި  ށް ހީވަީނ އެކެވުނު ވާހަކަތަުކެގ އަލީގައި ައޅުަގނޑަބޭފުޅުން ވެސް ދެން ދެ ފަރާތުން މި ދެ

ހިސާބުން ކުރުކޮށްލާނަން ވަރަްށ މިހާޑަިއަގތީހެން. އެހެންވީމާ، އުފެދިފައި އޮތް ުސވާެލއް އޮިތއްޔާ އެއަށް ަޖވާބު ލިބިވަ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ.

 

 

 ޢަލީ ޝަމީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޑރ. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިނގޭޯތ.
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންالسالم عليكم ބެހޭ ކޮމިޓީ މަޖިލީހުގެ.  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ  ނިވަންމި މިއީ . ކިހިނެއްތޯ؟ ައޅުގަ

ނޑުމެން ދަންނަާވލީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ މިހާރު މުއްދަތު ހަމަވަމުން  މިއަދު އަުޅގަ

ހުން ހުޅުވާލި އްޔަންުކރުމަށް މަޖިލީޢަކޮމިޝަނަށް މިހާރު މެންބަރުން  ދަނީ. އެހެންވީމާ، ސިިވލް ސަރިވިސް މި

 ތު ކަމަށް ޝަރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިިއރުގައި މިއިގެންެނވި ބޭފުޅުންގެ ތެޭރން ފުރުޞަތުގައި މި ޮކޅަށް އެިދވަޑަ 

ަވކިަވކިން މަޢުލޫމާތު އ ވާފައި މި އޮތީ. ކޮންމެ ބޭފުޅެފޮނުތަްއ މި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން ހަމަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު

 ރިޕޯޓެއް ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތުަގއި މި ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި މި ލާ ހަދާފައިކޮށް ދިރާސާކޮށްއެއް 

ވެދާެނ އޮ ން. ެއއީ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ިވ ބޭފުޅަކަށް ވެސް ަވގުތުކޮެޅއް ދެްއވައްކޮންމެ ކުރިމަތިލެ  ،އޮތީ

ހިްއސާކޮށްލަން ބޭުނންވާ ތަޖުރިބާއެްއ ެވސް.  .ވެސްއަޅުަގނޑުމެންނާ ބައްދަުލކޮށް ދައްކާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަފުެޅއް 

އަނެއްޮކޅުން މި ކޮމިޓީގެ ަބއެއް މެންބަރުން ވެސް ބޭުނންފުޅުވޭ އެބަ ބަެއއް ކަންކަުމގައި ުސވާލު ދަންނަވައިލާ 

ކޮށްގެން މިކަން އެރޭންޖު .ގޮުތަގއި މި ދަންނަވާލީ ގެހަދަން. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އޮންނަ ފުރުޞަތެއް

ތި ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް ބިޒީކޮށް އުުޅއްވާެނ  ،އުޅޭނީ. ދެން، ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އޮތީ ވީާހވެސް ކުރުކޮށް މި

. އެހެންވީމާ، ވީާހވެްސ ންކޮޅެްއ ވަގުތު ހޭދަވެއްޖެ ކަންނޭނގެވެސް ތަފުޅުކު ވެސް. އެހެންވީމާ، މިހާރުކޮންމެ ބޭ

ރިއަށް ގެންދާ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ދެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކު ކުރުކޮށް

ނޑުމެންނަށް އަމިއްލަ ތަޢާރަފު ެވސް، ެއްއެވސް ކަމެއް ހިއްާސކޮށްލަން  ގައިެވސް އަިދ ތަޖުރިބާ ގައިތިކޮޅުން އަުޅގަ

 އޮތިްއޔާ އެކަަމކުގެ ފުރުޞަތު. 

 

 ނަޞީރު ވާހަަކދެއްކެވުން:هللا ޢަބްދު .ޑރ

ނޑަށް ކިާޔނީ ޢަބްދުއާ ނޑު هللا ދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. އަުޅގަ މިހާުރ ނަޞީރު. ދެން، އަުޅގަ

ދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް ެއކްރިކަލްޗަރގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެްއެގ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން

ނޑު މިނަ ދައުރުަގއި މަސަްއކަތްުކރަދެވަ ވެއްޖެ.  ށް ޚިދުމަތްކުރާތާ ވަަރށް ގިނަ ދުވަސްދަނީ. ސަރުކާރަ މުން އަޅުގަ

ްއ މިނިސްޓްރީއެއްަގއި ުއޅެ އުޅެނީ އެ  ސަުރކާރަށް، ސްކޫލް ނިމިގެން ވަނީއްސުރެ މި ގައި 83އަޅުަގނޑު 

ނުޑގެ މިހާތަނަށް  ،ހިސާބަށް މި އާދެވުނީ. އެހެންވީމާ، އަބަުދވެސްމިހާ ފެށުނީއްސުރެ ވެސް އަދި ހުރިހާ އަޅުގަ
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ހިސާބަށް އާެދވެަފއި ހުރީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ނީ އެ ދާއިރާަގއި އުޅެގެން މިހާވެްސ ކިަޔާވފައި ހުންނާ އްއްޔެ ކިެޔވި ކިެޔވި

ނުޑގެ ކުރު ތަ ނަޑކީދެން އަޅުގަ  ިގނަ ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ާއ މޫނަކަށް ނުވާނެ.  ޢާރަފަކީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ކަ

. ޒް ާދއިރާަގއި ދެން އުުޅއްވާފައަހަރު ފިޝަރީ 33އަހަރު ނުވަތަ  32 ،ރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިންޞީނަ .އާދެ! ޑރ

 ވިދާޅުވެަފއި އޮތް ރޮނގާ ޅުެވގެން މި އުޅުއްވަނީ. ިކޔަވާ ދެން، މިހާރު އެހެން ދާއިރާއަކަށް ވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންފު 

މިކަން ކަމަށް ބަލާއިރު ވެސް ާރއްޖޭަގއި ދެން މާ ގިނަ ނޫން، މީހުން މާ  އިލްމާޢިހުިރ އަދި ހާސިލުކުރަްއވާފައި 

ށް މަތީ ފާސް އޮތީ ވަރަ އެކަމަކު، ރާއްެޖއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ދާއިރާައކުން ސައިންސްގެ ރޮނގުން މި ؛ގިނަ ނޫން

ން ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެްއވާފަިއ ހުރި އެ ދާއިާރއަކުއެ ާދއިރާަގއި ވަރަށް ތަޖުރިބާ . އަދިހާސިލުކުރައްވާފަ

ނޑު ެވސް ވަޒީފާ އަދާކުރަންހުރި ބޭފުޅެއް. އަ ުއމުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ޤަ ނު ދާއިރާތަުކގެ ގޮތުން ބައެއް ޖެހުޅުގަ

ސިވިްލ ރު ޞީނަ .ރޑެދން ވެސް ވޭ.  އިވެސް ދުށިން. ބައްދަލުވެފަ އި ސައިންިސސްޓުން ތިއްބާކޮމިޝަންތަކުގަ 

ލް ސަރވިސް ރވިސް ކޮމިޝަނާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވުމުގަިއ ސިވިލް ސަރވިސަށް ނުަވތަ ސިވިސަ

ނޑުމެކޮމިޝަނުގެ ތެރޭން  ކަހަލަ ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްދެްއވުމުގެ އުއްމީާދިއ ންގެ ހިންގުމުގެ ާދއިރާައށް ކޮންއަުޅގަ

 ހިތްޭވ. ޝުކުިރއްޔާ.ސްނުންތޯ އޮތީ ހަމަ ދަންނަވައިލާވި

 

 ނަޞީރު ވާހަަކދެއްކެވުން:هللا ދުޢަބް .ޑރ

ގިނަ ުދވަހު ަސރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރެވިަފއި މިހާ  ަގނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ ދެންއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. އަޅު

ސެކްރެޓަރީއަކަށް ޕަރމަނަންޓް  ،ިސވިލް ސަރިވސްގެ އިސް ަވޒީފާެއްއގައި  ނގޭވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ އެ ،އިރުހުރި

ނޑަމި ައޅުަގނޑު ، ވަނަ ަދއުރަްށ ވީއިރު ދެއުޅޭތާ ވެސް  ތުކުރަމުންދާ ދެވަނަ ަދއުުރގައި ވެސް ހަތަރު ވަނަ އްކަ

ނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފެނިފަ ުގޅިގެން ިސވިްލ  އެބަހުރި ސަުރކާރުތަކާ އިސަރުކާރު މިހާރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވާއިރު  މިހާރު އެ ފަރާތަކަށް ހުރި މީހަކަށް ،ކާއި ކުރަންޖެހޭނެ ަކންތައްތަ ްސގެ ކަންތައްަތއް ަރނގަޅުކުރަންސަރވި

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތކަީކ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އެހެްނ ކަން ރަނގަޅުއި ޖުރިބާކުެރވިފައި އެބަހުރި ކޮބަވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަ

ށް ިސވިލް ސަރވިސަ ،ސަރުކާރު ިހންގުމުގެ އިންޖީނު ކަމަށް ާވއިރުިސވިލް ސަރިވސްއަކީ ެއއީ،  ،މިދެންނެވީ

ހުރޭ. ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެވސް އެބަދީގެން ކު .ވުރެ ފުޅާ ހަމައެކަނި މީހުން ހޯދުމަށް އޮންނަ ކޮމިޝަނެކޭ ބުނުމަށް

ނޑުެގ އުމުރުން ވެސް މިހާހިސާބަށް އާދެވެފައި ހުރީމަ އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ބަލާއިުރ އަޅުަގނޑު ދެން ލިބުނު  އަުޅގަ

ނޑު ހިތަޖުރިބާ އަރަނީ ބަދަލުކޮށްލައިފިއްޔާ އަދި ޒުވާްނ ބޭފުޅުންނަށް އެކޮޅުގަިއ ހާރު ތަށް މިގެ އަލީަގއި އަުޅގަ

އެީކގައި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ހުރި މީހުންނަށް  ފުރުޞަތު ދީފައި މިކޮޅުގައި ތަންކޮޅެއް ތަޖުރިބާއާ
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 ަގޅުކުަރން އިތުރު ކަންަތއްތަެކއް މިހާރު ހުރި ކަންތައްަތއް ރަނ އިމަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ ިސވިްލ ސަރވިްސގަ 

 ލީ.އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ކުރިަމތި ދާނެ ކަމަށް ގަބޫުލކުރެޭވތީކުރެވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ނޑު ފުރަތަމަ ޑރަގނޑަކަށް ދެގާތް ނުޑގެ ުސވާުލގެ ޖަވާުބ  .ްނ، އަުޅގަ ނަސީރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ން އުޅުނީ ވަރަްށ ގިނަ ސްޓާފުން ގެްނގުުޅއްވުުމގެ ތަޖުރިބާ ވަރަށް ލަތްަގނޑަކަްށ ލިބިއްޖެ. ަދންނަވާގާ

ކަހަަލ ވަނީ ކޮން ންޖެހުންތަކަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ. އެންމެ ބޮެޑތި ގޮ ޒަމާންވަންދެން ތި ލިބިަވޑަިއގެންފައި

ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްޯތ އް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުަގއި ޮކންކަންތައްތަެކއްތޯ؟ އަދި ސިިވލް ސަރވެންޓުންެގ ރައިްޓްސތަ

 ވަނީ؟ ވަނީ؟ ޙައްލު ލިބިަވޑައިުނގެްނފައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި

 

 ކެވުން:ނަޞީރު ވާހަަކދެއްهللا ޢަބްދު .ޑރ

ގޮުތގައި އަބަދުެވސް ފާހަގަކުރެވެނީ ިސވިްލ  ގެއާދެ! ދެން، ސިވިލް ސަރިވސްގެ އެންމެ އަސާސީ މަްއސަލައެއް 

ކުރާ ކަމެއް. ޮގތުގައި ފާަހގަ ގެކުަޑކަން އެންމެން ވެސް އެއީ ަމއްސަލަެއއް  އިގެ ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާރަ

ނޑައްުތކޮށްފައި ވާއިރު  7ށިގެން ިސވިލް ަސރވިސް މިހާރު ފެއެހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި ިސވިްލ ، އަހަރު ކަ

ނޑު ާފހަގަކުރަންސަރވިްސގެ ތެރޭަގއި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތކެްއގެ ގޮތު  ބިލު ޤާކަމަށް ، ަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އިންހެރިޓްވެފަ ،މުވަްއޒަފުން ތައްޔާުރކުރުމާއި ހޯދުމާ އޮީތ  މި އިއަދި ކުރީްއސުރެ ެއްއކަލަ އަުޅގަ

އިުރ ތް ސިސްޓަމެއް އިންހެރިޓްވެފައި އޮ އޮތް އިފަޓަމެއް. އެތައް ދުވަހަކު ގެްނުގޅެސިސްތަންކޮޅެއް ކުީރގެ 

ނޑުމެންނަށް އެއްަބސްވުމަކަށް ނާެދވިގެން މި އެހެންވީމާ، އަދިެވސް މި ޯތ އަސްުލގަިއ އިުއޅެނީ ކޮބަ ުއެޅނީ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުާރ ގޮުތގައި މުސްތަިޤއްލު ހިސާހާނީ ކިސިވިލް ސަރވިސް އޮންނަންވާ ބެްއގައިތޯ. ދެން، އަުޅގަ

އްަޔންކުރުމާއި ވަިކކުރުމުަގއި ޢައްލުވާްނޖެހޭ މީހުން ވަޒީފާއަށް ވިަޔސް މުސްތަޤި ކޮމިޝަނެކޭ އަދި ބުނި ކަމުަގއި

ބެއްލެވުން ިސވިްލ  ކަންަތއްތައް ުކރެވޭތޯ އެީކގައި އެ މުވަްއޒަފުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ އިންސާުފވެރިކަމާ

ަވގުތަކު އޮްތ އެ  .ސަރވިސް. އެހެންނަމަވެސް، ސިވިލް ސަރވިްސގެ އެބަ ޮއތް ވަރަށް ޮބޑު ޒިންމާެއއް ސަރުކާރުގެ

ފުށުއަރާ ކަހަލަ ގޮތްތަެކއް އެބަ ދިމާވޭ. ްނވީމާ، ެއކަމާ ބައެއް ފަހަރު ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު ހިންުގމުގައި. އެހެ

ދޭތެރޭގައި  އަސްލު ސަރުކާރުގެ އިންޖީނަށް އަންަނ ތަފާތުތަކާކޮންމެހެން  ކޮމިޝަން މުސްތަޤިއްލުވުމަކީ 
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ެއކަމާ  ،ހުރޭ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުގެ ޕޮލިސީ ހިންގަން ތިޭބ ބަޔަކަށް ވާއިރުގުޅެންޖެހޭ ިވސްނުންތަކެްއ އެބަގެން

 ޑު ޮގންޖެހުމަކަށްވޭ އަސްލު.ފަހަރު ވަރަށް ބޮ ސިވިލް ސަރވިްސއާ ދޭެތރޭގައި އޮންނަ ގުޅުން ގުުޅވަން ބައެއް ދެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަުރވަން.ރޮޒޭ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 ބައެއް ޕަރމަނަންޓް  ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  ދަންަނވަން މިގެން؛ އިޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަަކށް ހުންނަވަ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާ ދޭތެރޭަގިއ  އިދެން މިނިސްޓަރުންނާ ؛ވަރަށް ބޮޑެތި ންނާންނާއި މިނިސްޓަރުސެކްރެޓްރީ

ން ވެސް ދިމާވެއްޖެ އެކަންކަްނ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޗެލަންޖާސް މި ފަހު

ނީ. އެހެންވީމާ، އަކަށް ވެސް އުޅުްއވާފައި ތި ވަަޑއިގަންަނވައްލުކުރުމުަގއި. އެހެންވީމާ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޙަ

ތި ވިދާޅުވިހެން ތި ބޭފުޅުންނަކީ ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ފަސޭހަކޮށްދީ ހިންގުމަށް އޮންނަ  ؛ސަރުކާރުން  އޭގެ ތެޭރގައި

ހޭ ސިވިްލ ސް އެބަޖެސަލާމަތްކުަރން ވެން ކަންކަމުހަމައެާއއެީކގައި ސިޔާީސ ެއއްބަސްުނވެޭވ  ،ކޮމިޝަނަކަށް ާވއިރު

ވަްއޒަފުން. ކޮމިޝަނަރުންނަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވެސް ސިވިލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނުގެ މުސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑުމެންަނށް މިހާރު މިސާލަކަށް،  ރީޖު ެގޕްކުރަން ވިސްނުންފުޅުހުއެހެންވީމާ، އެ ބްރި ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަ

މިކަހަލަ  ިއ،ވަޒީފާަތއް ުއވާލުމާ ،ޮކށްގެން ަވކިކުރުމާއި ައއިޑެންޓިފައި  ށް ނުކުންނެވީމާދަންނަވަންޏާ މުޒާހަރާތަކަ

ައކީ ވާަހކަ ؛ޖު ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީާމ، އެ ބްރިވެސް އެބަ ަބއެްއ ސިވިލް ސަރވިްސ މުަވއްޒަުފން ފޭސް ކަންތައްތަކާ

 ؟އޭތޯށްގެން މިކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށްްލކޮކޮްނގޮތަކަށް ޓެކު ރީ؟ވިސްނުުމގައި ހު ކަެމްއތޯއޭއެ ގެޕް ުކޑަކުރުމަށް ކޮން

 

 ނަޞީރު ވާހަަކދެއްކެވުން:هللا ޢަބްދު .ޑރ

ދެން ވަރަްށ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އަބަދުެވސް ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާ ދުުރގައި ުމވަްއޒަފުން އުޅެީނ  އާދެ! ތި ވިދާުޅވީ

ސިވިްލ  އިނގޭތޯ ުލކުރަންއަބަުދވެްސ ކުރެވޭ ސުވާެލއް. އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫ އީކިހިނެއްތޯ؟ އެ

ިވޔަސް އަުޅަގނާޑ  ސަރވިްސގައި ތިއްަބވާ ގިަނ ބޭފުޅުންނަކީ އަދި ކޮންމެ ސިޔާސީ ފިކުރެްއގައި ހުރި ަކމުގައި

ނުޑ ދެން އުޭޅ މިނިސްްޓރީގައި ހަމަޔަޤީނުން އިވަރަށް ދިމާވެފަމިހާތަނަށް ހަމައަށް  ްސ ވެ ނެތް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ގޮތަށް ކަެމއް ކުރުުމގެ ނަމުަގއި މި އެ  ން،މަށް އުނދަގޫކުރަްނ، ެޖއްސުންކުރަހިންގު ދިމާވެފައި ނެތް. ސަރުކާރު 

ނެްއ ންވެސް މަަސއްކަތްކުިރ ިސވިލް ސަރވެންޓު ނުންޤީޔަ ސިވިލް ސަރވެންޓުން މަސަްއކަތް، އަޅުަގނޑު ހަމަ

ވާ އޮފީހުަގއި. އެކަމަުކ، ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ިސާޔސީ ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ފިކުރުގެ ހަމަ ބޭފުޅުން ތިއްބަ 
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ސިފަތަކެއް ހުރެގެްނ  .ރިކްޓިސްިޓކް ގަބޫލުކުެރވިާދނެތެރޭަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސްލު ަވކި ކަހަލަ ކެއޮފިސް

ނުވާން ޚިލާފު އާއަބަދުވެސް ކޯޑް އޮފް ކޮންޑެކްޓަރރިވސްގައި އޮންނަ ސިފަތަކާިއ ސިވިލް ސަނޭނގެ ކަން

އްަގއި ތި ވިދާޅުވާ ަކހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވާނެ. އެ ތައްތައް. ދެން، ވަރަށް މަދު ކޭސްއެކަހަލަ ަކން ،މަސައްކަތްކުރުމާ

އުފެދިފަިއ ލިކްޓު އްބަވާ ބޭފުޅުންނާ ހަމަ ކޮންފްއަދި އެ ދަށުގައި ތި ންނާރުއް ފަހަރު އެބަހުރި ވަޒީދެން، ބައެ

ނޑު ދުވަހަކު ވެސް އަދި މިހާތަނަކަށް ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން. ދެން، އަ އިހުރި ދެން ބައެއް ސިޔާީސ ފިކުރުގައެބަ ޅުގަ

ނުވަަތ ކުްށެވރިވާ ތަރަޖައަށް ގޮްސގެްނ  ،ނެތް އަދި ެއކަހަލަ ކަމެްއ ޑީލްކުރުމުަގއި ކޮމިޝަނާ ހަމައަށް

ައޅުަގނޑަްށ ން ކަމެްއގައި. ވަރަްށ ފަސޭހައި އަޅުަގނޑުމެން ފިަޔވަެޅއް ެވސް އަޅާަފއެްއ ެވސް ނުހުންނާނެ އެކަހަލަ

ނުކުެރވޭ. އެއް އޮފީސް ތެރޭގައި އެ ކަހަލަ ކަމެއް މާ ބޮޑަށް ފާހަގަ ،ދިމާވެފައި ހުރި ކަންތަކަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް

 ބައެއް ފަހަރު . ދެން، އިންސާނުންވީމަ ހުންނާނެ ދެއްތޯ އެކި ކަހަލަ އެޓިިޓއުޓް ހުންނަ ސްޓާފުން ވެސް ތިބޭނެ

ެއއީ އެ މީހުންގެ  .ކޮންމެވެސް ކަމެއް ނުކުެރިވގެން ުއޅެނީއޭދެން، މަތީގައި ތިއްަބވާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް ހީވެދާނެ 

އޮންނަ ގޮތުން ވަރަށް އުނަދގޫވާނެ އިނގޭތޯ ިސވިްލ  އިސިޔާސީ ފިކުރު. ެއކަމަކު، ސަރުކާރު ހަމަޖެހިފަ

ވަންޏާ  މަސައްކަތްކުރާ ކަމުަގއި ށްޑް އޮްފ ކޮންޑެކްޓާ ޚިލާފަސަރވިްސގަިއ، ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގަާވއިދާއި ކޯ 

ނޑު ނުބަލަން އަ ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ވަރަށް ރީއްޗަށް ބަޔާްނެވގެން އެބަުހރި. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ މިކޮުޅަގއި އެކަހަލަ މައްސަލަަތްއ  ކަށް ވާނެ ކަމަކަށް އިނގޭތޯ.ގޮންޖެހުމަ

ޅެއް އްުލކުރަން ވެސް ތަންކޮޙައިންނަިއރުގައި އެ ކަންތައްަތއް ނެއް ފަރާތަކަށް އަ ،ވާއިރު ހުރި މީހަކަށް އިފެނިފަ

ނޑަ  ގަބޫލުކުރެޭވ. ށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަލީ ޙުސައިންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެއްވާ ވާަހކަެއއް ނޫން. ކުރުކޮށް ޖަވާބު ދެއްިވއްޔާ. ިމ ކޮންމެހެން ދިގުކޮށް ޖަވާބުހަމަ ރަށް ރަނގަޅު، އަޅުަގނޑު ވަ

ޮހވޭ ހިސާބުން ކޮންމެވެސް ސަބަަބކާ ހެދި މަޖިލީހުން ނިންމީ  ކަށް ނިންމެވީ އިނގޭތޯ. ޑޮކްޓަރުމަޖިލީހުން މިސާލަ

 ކުރައްވަން؟ޖުންތޯ ޗެލެ ންނައް ނެތޭ. ޯކޓަށް ވަަޑއިގަންަނވާމަޖިލީހުގެ އިތުބާރެ
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ނޑު ބަލާކޮމިަޝނަކަށް ހޮ ދެން، ގާނޫނީ ގޮތުން  އި ވެފަ ގާނޫނީ ގޮތުްނތޯ އެ ކަހަލަ ކަމެއް ނީވާފައި ހުންނައިރު ައޅުގަ

 އިނގޭތޯ.ދެން، ިހސާބުން އަޅުަގނޑު ކުިރއަށްާދނީ ްއޔާ އެހާއޮތީ. އެހެންެވއްޖެ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ

ނޑުމެން ައިދ  .ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނޭ ،އަސާީސގަިއ އެބައޮތް ހަމަހަމަކޮށްނޫނުގެ ޤާދެވަނަ ސުވާލަކަށް އަުޅގަ

ސާ ލިވިން އެލަވަންރވިސްަގިއ އެބަ ފެނޭ ބައެއް ބޭރުމީހުންނަށް އެބަ އޮވޭ. ދެން، ސިވިލް ސަ ހަމަހަމަކުރަންޖެހޭނޭ

ނޑު ދަންނަވައިފާަނން މިސާލަކަށް، ރާއްޖޭެގ  އަދި ފުޑް އެަލވަންސް ދެވޭ ަތން އެބަ ފެނޭ. ވަކިން ާޚއްަޞކޮށް އަުޅގަ

ޗަރުން. ެއކަމަކު، ދާއިާރއަކަްށ ވާނެ ޓީގައި ގެންުގޅޭ ނައިން ގެންގުޅޭ ިސވިލް ސަރިވސްފޮރިން މީހުން އެންމެ ގި

މީހެްއގެ ރަުށގަިއ  ހިލޭ ެގދޮރު ލިބޭ. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އެ ލިބޭ، ވެސް ހިލޭ ކާބޯތަކެތި އްަސކުއެްއވެސް ިދވެ

އަމިއްލަ ފައިާސއިން ހަަމ  މީހެްއގެ ތަނަށް އެ ހިލޭ ގެދޮރު ލިބޭ ެއއްވެްސ މީހަކު ނުހުރޭ.  އެ މީހަކު އެއުޅުނަސް 

އެ ަތފާތުކުރެއް ކަމަށް އެކަމަށް  ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެީއ، ތަފާތުކުރުމެްއ ކަމަްށ ދެކިަވޑަިއގަންނަވާތޯ؟ބިލްޑު

 ވަނީ؟ލްކުރަްއވަން ކިހިނެއްތޯ ިވސްނަޓެކު

 

 ނަޞީރު ވާހަަކދެއްކެވުން:هللا ޢަބްދު ރ.ޑ

ނޑުމެން ބޭރު މީހުން މި ހޯދަނީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްެވްސ ސިވިލް ސަރވިސަށް ބޭރު ،މީހުން މި ހޯދަނީމިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނެްއ ތޯ. އެްއގޮތަަކށްނުވެގެން އިނގޭ ޢިއުލާންކޮށްކޮށް ެވސް މީހަކު ވެސް މީހަކު ލިބެން ހުރި ތަނަކަށް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. ދެން، އެހެންވީމާ، އެކަމުަގއި ދިާމވާ  އިފަގެ ވަޒީާފައކަށް ނުހުންނާނެ ބޭރުމީހުން ހޯދާސިވިލް ސަރވިސް 

އެހެންނަމަވެސް، ދެން، ފުރުަޞތު ދެވެނީ ހަމަ ދިވެއްސަކަށް.  ،ގޮތަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި އެ ެދވެނީ

ނޑުެމން މީހަ ނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި ވެސް ބައިވަުރ ކަންތައްތަްއ އެބަހުރޭ ބަލަހައްޓަންޖެހޭކު ގެންނައިުރ އަުޅގަ . އަުޅގަ

ދޭން އެބަޖެހޭ. ކެއުމުގެ ކަންތައްަތއް ެވސް އިއެބަ ގެންުގޅޭ ެއގޮތަށް. އެެހންވިމާ، ހުންނާނެ ތަނެއް ވެސް ހޯދަ

މް ކަމުގައި ވިޔަްސ ޖުމްލަ ޓޭކް ހޯރިހާ ެއއްެޗހި ހަމަޖެހިފައި ހުރިއެބަޖެހޭ. ިގނަ ފަހަރު އެ ހު ންއިދޭހަމަޖައްސަ

ނޑުމެން ގެންގުޅެން  ނޑުމެން މިހާރުވެސް އަުޅގަ ެއއީ،  .އް މިސާލަކަށް އިނގޭތޯއަނެ ރިނަރިޓްވެޕޭއަށް، އަުޅގަ

އެކަަމކު ފުްޑ  .ވަަޑއިނުގަންނަވާެނ އަސްލުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފެންވަުރ. އެކަަމކު، އޭނައަްށ މާ ޮބޑަކަށް ލިބި 

ނޑު ނުދެކެން ދެން އެއީ ތަފާތުކުރުމެއް ކަމަކަށް  .ގޮތަށް އެލަވަންސް ައޅުަގނޑުމެން ދެން ތި ވިދާޅުވި ައޅުގަ

ނޑަްށ ބެލެވެނީ.   އިނގޭތޯ. އެކަން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

 

 ގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާ
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ހުންނެވީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން ބަޔޮލޮޖީ ހައްދަވައިގެން. ދެން  ނަޞީރު ތިهللا ޢަބްދު  .ފަހު ސުވާލަކަށް ޑރ

ކަމާ ކޮންމެހެން ނުގުޅޭ ސުވާެލއް. އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ޑޮކްޓަރޭޓު ނަންގަަވިއގެން ކޮމިޝަނެއްެގ މިސީދާ 

ތި ކުރިމަތިލައްަވނީ. ރާއްޖޭގައި ހަމަ އެހެން ފުރުޞަތެއް، މިސާލަކަްށ  އޭރުކަމަށް ކޮންމެހެން ކީއްެވގެންތޯމެންބަ

ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިުއޓެްއަގއި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިީޓގައި ވެސް ރިސަރޗް ފައުންޑޭަޝނެއް ހަދައިގެން ރިސަރޗް 

ޚާއްޞަކޮށް ބަޔޮލޮޖީެގ  ،ންނަށްފުރުޞަތުތައް ދިވެހީ ކުރެްއވުމާއި ނުވަތަ އެހެން ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް ަވޒީފާގެ 

ގޮެތއް ނެތިގެންތޯ؟  ރޮނގުން ނުވަތަ އެިކއެކި ފަންނީ ސައިންޓިފިކް ގޮތްޮގތުން ހުޅުވޭނެ އިތުރު އެްއވެސް

ނޑު  ކިހިނެއްެވގެންތޯ ކޮންމެހެން މި  އޯވަރ ބުނީ ގޮތުަގއި ުޔއަރ، އައި ީމން ހައިލީ މި ބޫލުުކރާގަތަނަށް، އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. އެ ކިހިނެއް ކަންނޭނގެ އަސްުލ މި ޖޮބަށް ބަލަންޏާ. އަުޅަގނޑުެގ ހަމަ އޮނެސްުޓ އޮޕީިނއަން ކޮލިފައިޑް

 ވެގެންތޯ؟ 

 

 ނަޞީރު ވާހަަކދެއްކެވުން:هللا ޑރ. ޢަބްދު

ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ސަރުކާރުަގއި އުޅޭތާ ދެން  ްސ ދުވަ  އަހަރަށް ވުރެ ވެސް ގިނަ 30އާދެ! ދެން އަޅުގަ

ނޑު މި މި ދާއިރާިއން ކިޔަަވއިގެން މިހާރު ޕަރމަނަންޓު ސެކެރެޓަރީއަކަްށ  .ދާއިރާިއން ކިޔަަވއިގެން ވެއްޖެ އަުޅގަ

ގޮތަްށ ދިމާވެދާނެ. އެކަމަކު މީހުންގެ ަވޒީފާތަކަށް ބަލާއިރު  ވިދާޅުވި ގޮތަްށ ބަލާއިރު ތި ހުރުމަކީ ވެސް އަނެއް

ލަކަށް އެުކއަރ ކަލްޗަރއިން ޮޑކްޓަރޭޓު ހަްއދަވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އަޅުަގނުޑގެ މިނިސްޓަރު ެވސް އެއީ މިސާ

 އި ޔުނިވަރިސޓީެއއްގެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެހެްނ ދިމާވެދާނެ. އަސްުލ ބޮޑަްށ އެހެން ދިމާވަނީ ިދވެހިރާްއޖޭގަ

ނޑު ، ބިންގާއެޅި  ގޮތެއްަގއި  އްމުއާހުން ގޮތުަގއި ޑޮކްޓޯރަލް ލެވެލްއަށް ކިަޔވާފައި ތިބޭ މީ ޫބލުކުރާގައަުޅގަ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ހުންނަނީ  ބޮޑަށް ބަލަބަލާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ އެ ާދއިރާަގއި އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ންނާނީ އިނގޭތޯ. އަދި މިހާރުވެްސ ހުޔުނިވަރސިީޓއަށް ބަދަލުވާން. އަދި އަޅުަގނޑު ެއކަމާ ވާހަަކ ވެސް ދައްކާފައި 

ނޑު މަަސއްކަތްނުކުރަނީކީ ނޫން. އެ ލިޔަން ވެސް ލިަޔންއަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއި ކިޔަން ވެސް ިކޔަން . ން އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. އަދި ްސކޫލް ކުދިންނަށް މިހާރުވެސް މަޢުލޫމާތު ވެސް ދެން. ރިސަރޗް ެވސް ކުރަން އިނގޭތޯ. ެއކަމަުކ 

 ހުންނަ ލެވެލްަގއި ހުރިކަމުަގއި މިދާއިާރއިން ެއއްގޮަތކަށް އަޅުަގނޑު ިނކުމެގެން ހުންނަނީކީ ނޫން މިހާރު  އެ

ދެން ައޅުަގނުޑ ، ވިޔަސް. މިހާރުވެސް ލިބޭ ފުުރޞަތުތަކުަގއި ހަމަ ެއގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަން އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ

ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ބޭނުމަކީ ދެން ޕަރމަނަންޓު  ،ކުރިންވެސް އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލިހެން

ގިަނ  ގޮތުން ޚިދުމަތް ވެސް ކުރެިވއްޖެ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ހުރެވިއްޖެ. އަިދ ފަންނީ ވެސް ވަރަށް ސެކެރެޓަރީައކަށް

ނުޑ ހަމަ ވަރަށް ޝައުޤުވެިރކަމާ ެއކީަގިއ  ދުވަހު އިނގޭޯތ. މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަުރގައި ވެްސ އަުޅގަ

 ރު ދެން އަުޅަގނޑަށް ދެން ބާކީ އޮތް ހިސާބަށް އައިއިގިަނ ދުވަހު. އެހެންވީމާ، މިހާ މަސައްކަތްކުރިން ވަރަށް
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ކަމަށް ވަންާޏ ފެނިގެން ކޮމިޝަނަށް  ތަނުގައި މާ ރަނގަޅަށް ޚިުދމަތްކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް ސަުރކާރުަގއި ުއޅޭ

 ކުރިމަތިލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިތުރު ބޭފުޅެއް ފުރުޞަތަކަށް އެިދަވޑައިުނގަންނަވަނީ ެއއީ

ބޭފުޅުން ދަންނަވާލަން ހުރި ސުވާލުތަުކގެ ޖަވާބު ވެްސ  ބޭފުޅުންގެ ސުވާލާ ގުިޅގެން ިލބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގަިއ އެ

ނޑު ޔަޤީންކުރަން. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް، މިހާރުވެސް ވަރަށް  ލިބިވަޑަިއގަތީ ގިނަ ަވގުތު ހޭދަެވއްޖެ.  ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހިނގާ ައވަހަށް  ންވީމާ، މިހާހިސާބުން ިނންމާލީއެހެ

ފަށައިގަންނަން މިހާރުވެސް ަވރަށް ވަގުތު ދިުގވެއްޖެ ދެއްތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން ދެން މިދަންނަވާލީ ސިވިލް ސަރިވސް 

ކުރުމަށް ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ިމ ށް ޢައްަޔންކޮމިޝަން އެްއކަލަ ހުސްވަުމންދާތީވެ، ެއ މަޤާމަ

ހަމަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް  ތުކޮމިޓީއަށް އެބައޮތް ައއިްއސަ. އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭން ޝަރު

ގެންދަނީ. މި  ސެޝަން މި . ދެން އެ މަސައްކަުތގައި ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ޚާއްޞަކޮށްގެން މިއްސައޮތީ އައި  މި

އަދި ައޅުަގނޑުމެްނ  ،ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ގެންދަނީ. ެދން އެކަމަށް މިދަންނަވާލީ. ަވރަށް ބައްދަލުވުން މި

ަކމަށް ޓަކައި. ނަންފުޅުތައް  ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެސް ަދންނަވަން ވަަޑއިގެންެދއްވި އެންމެންގެ ނަމުގައި ވަރަށް 

އަިދ  ،ކަރުދާހުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރަށް ހުރިއޮތީ ހުށަހެޅިފައި  ން ނިންމާފައި މިދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓީ

ބެހޭ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްަވން އޮތިއްޔާ މެންބަރުން ސާުފކުރަްއވާފައި އެއަށްފަހުަގއި  ސަރުކާރުގެ ކަމާ

އްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ހިމެންނަށް ފޭސް ޓު ފޭސްކޮށް ފަހަރެއްގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ޮއވެދާނެ ހަމަ އަޅުަގނޑު

ކަމެއް ވެސް މަޢުލޫމާތެއް ެވސް. އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވާ ކަމެއް ެވސް. އެެހންވީމާ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 

ނޑުމެން ބައްަދލުކޮށްލަން ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އޮތީ. އަދި ޭއގެއިތުަރށް ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތް ތެރި ވެސް އަުޅގަ

 މެންބަރުން ވެސް އިތުރަށް މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން ބޭނުމިއްޔާ ދަންނަވާލައިގެން ހޯދާ ގޮތަކަށް. އެހެްނވީމާ، އެ 

 ދަނީ. ދެން ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ސުވާެލއް ނުކުަރްއވަފާނެ ިއނގޭތޯ. ެއއީ ކޮމިީޓަގއި މި ކުިރއަށް މިމަސައްކަތް 

މެންބަރަކު ސާފުކޮށްލަން ޭބނުންފުޅުވާ ކަމަކަްށ ޖަވާުބ ދާ ވާހަކަަތކުެގ އަީލގަިއ މުންދެެކވެ އި ކުރެވެމުންދާ ުސވާލުތަކާ

ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ކޮންމެހެންނެއް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ތަކުރާރުކޮށް އެްއ ސުވާލެއް ނުކުރަްއވާނެ.  ލިބިވަޑަިއގެންފި

ނ ެތްއ ކޮޅަްށ، އަޒުރާއަށް ފުރުޞަ ޑު ތިއެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ގުޅިގެން. އެ ފުރުޞަތު  ވަންޏާ މިކަމާ ކަމަށް  އްސާކޮށްަލަވން އޮތްހިކަެމއް  ެއއްވެސް އަރުވަން ައޅުަގނޑުމެންނާ

 އަރުވަން ފުރަތަމަ. 
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 ރާ އަޙްމަދު ވާަހކަދެއްެކވުން:ޛްޔަމް އަމަރް

ނުޑ އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއަީކ  ިއަގންނަވާނެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ! އެނގިަވޑަ ފަދައިން އަޅުގަ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ވަޒީފާ. އަދި އެ ރަީއސްކަމުގެ. ދެން ައޅުަގނޑުެގ ޓަރމް ހަމަވާނެ ިމ 

ންނަށް ދެން ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު އިއެހެންކަމަށްވާތީއާ ވެސް އެީކގަ އަށް. 17އޮގަްސޓު 

ނުޑ ެއކަމަށް ަޝއުޤުވެިރވެ އެޕްލައިކޮށްަފއި ވާނީ. ެދން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ  އިޢުލާނުކުރަްއވާފައި ވާތީ އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅާފައި ތި ،ފަދައިން މަށް ވަންޏާ ދައުލަތަށް ަލއިފި ކައިތައް ބައްަލވަޑޮިކުއމެންޓު ވާ ބޭފުޅުން ައުޅގަ

ނޑު ތި ގު މުއްދަތަކަށް ދެމިހުރި މީހެއްގެކުރުމުގައި ދެމިހުރި، ހަމަ ދިޚިދުމަތް ބޭފުޅުންނަށް  ގޮތުގައި ައުޅގަ

ގައި ެވސް ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުޑު މި ޚިދުމަތްއަހަރު މިހާރު އަޅުގަނ 38ފާހަގަކުރެްއވޭނެ. 

ނޑު  ުކރުމުގެ ގޮތުަގއި މިނިވަން ޚިދުމަތް. އެގޮތުން ދައުލަތަށް ކުރުމަށްކުރަީނ ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްގަސްތުއަދި އަުޅގަ

ފުަރތަމަ އަޅުަގނޑު ިޚޔާރުކުރީ އެޕްލައިކުރުމަށް. އެީއ އަުޅަގނޑު ަޝއުޤުވެިރކަން ހުރި  މުއައްސަާސއެްއ އެންމެ

ވަަތ ނު ،ވާީތ، މި ވޭތުވެދިޔަ ތަނަށް ބަާލއިރުަގއި ެއއީ މިނިވަން ުމއައްަސސާއަކަށް  ދާއިރާެއއް ކަމަށް

ެއކި މަޤާމުތަކުަގިއ  ގިނަ ތަޖުރިބާތަކާިއ އަދި ުކރުމުން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށްއްކަތްކޮމިޝަނެއްަގއި މަސަ 

ހުރި އެކި ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީަގއި ސިވިލް ސަރިވްސ  ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރިއިުރގައި ލިބިފައި އަޅުަގނޑު

ނޑަށް ދައުަލތަށް ޚިދުމަތްކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތން ވެސް   ގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވިދާނެ ކުރުމުއަުޅގަ

ނޑަްށ މި މަޤާމުގައިދެ ،ބޫލުކުރާތީ. އެހެންަކމަށްވާތީގަކަމަށް   ކަމަށް ވަންޏާ  ފުރުޞަުތ ލިބިއްޖެ ން އަުޅގަ

ގޮތުން ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ  ތަޖުރިބާގެ ،ގޮތުން ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން އަޅުަގނުޑގެ ޢިލްމީ

ިސވިލް ސަރވިސްަގއި  ،ށްގެން ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ މަަސއްކަތްަތކުަގއި ސަރުކާުރގެ ުމވަްއޒަފުން ބޭނުންކޮ

 މި އަދާކުރާ ދައުރު އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮުތގައި ޤައުމަްށ ފައިދާކުރާނެ ގޮތަކަށް އަދާކުރުމަށް ބައްޓަންކުރެވިދާނެ

އަދި ނޫނާއި ައދި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ގާރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ބޫލުކުެރވެނީ. ދެން ސިވިލް ސަގަކަމަށް އަޅުަގނޑަށް 

ގޮތުެގ  އެާއއި އެްއގޮްތވާ ،ހުރިހާ އިދާީރ އުސޫުލތަކެްއގެ މަްއޗަށް ބެލުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގަާވއިާދއި، މި

ނޑު މަސަްއކަތްތަމަތީ ގޮތަށް. ެއ  ްށގެންދާވާލުކުރެވުނު މަަސއްކަތެއް ކުރިއަހައް ބައްޓަންކޮްށގެން ައޅުަގނާޑ ން އަޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ތަރުތީބުން ފުރުޞަތު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެތރޭން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

 ަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. ފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒަށް ައޅު ދާނީ އިނގޭތޯ. އެްނމެއަރުވަމުން
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 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ރާއްޖެ ބަިއވެިރވެފަިއވާ ެއއް މުޢާހަދާއަކީ ޛްމަރުޙަބާ އަ އައި.އެލް.ޯއގެ މުޢާހަދާަގއި  ،ރާ އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ގިނަ ދުވަހު ކުރަްއވައިފި. ދެްނ  ކޮމިޝަނުަގއި މަސައްކަތް ވަރަށްބައިވެިރވެފައި ވަނީ. ދެން ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ނޑާވަރަށް ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑަިއގެްނފައި ވާނީ. ކިހާވަަރކަށް މުވަްއޒަފުންގެ ޙައްޤު ައއި.އެ  ލް.އޯ އެ ފާހަގަކުރާ މިންގަ

 ދޭތޯ؟   އެބަ ހިފެހެއްޓޭ؟ އެ ޙައްޤު ކަށަވަުރކުރެވެމުން ،އެްއވަރަށް ރާއްޭޖގައި އެބަ ނެގެހެއްޓޭތޯ

 

 ރާ އަޙްމަދު ވާަހކަދެއްެކވުން:ޛްޔަމް އަމަރް

ކޮްނވެންޝަންތަުކގެ ިއތުރުން އަދި އައި.އެލް.ޯއެގ އެކި ރާއްޖެ ބަިއވެރިވެަފއިވާ  އިއާދެ! އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގަ 

ށް ަޓކަިއ ފަރާްތތައް ގެންދިއުމަ ނޫނިއްޔާ އެ މަށްިސވިލް ސަރިވސް އަހުުލވެރިުކރު ސްޓޭންޓަޑްތަކަށް ދިވެހި

އަޅުަގނޑުމެން ގިނަ މަސަްއަކތްތަކެއް އަިދވެސް ކުރަންޖެހޭ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ގިަނ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވާަފއިާވކަން ައޅުަގނޑު ހަމަ ާފހަގަކޮށްލަން. ޭއެގއިތުރުން  މިހާތަނަށް ވެސް ވަރަށް

ިލބިދޭންޖެހޭ، ސިވިލް ސަރވަްނޓުންނަށް ނުވަތަ ސިވިލް  ންޝަންތަކުންއެިކއެކި ކޮްނވެ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ިމ  ވުމުން،ބަިއވެރި އިކާއި އަދި ައއި.އެލް.އޯގަ ސަރވިްސގައި މަސަްއކަތްކުާރ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަްނ  ޝަންަގއި ބަިއވެރިވުމުން ލިބެންޖެހޭ އެކިއެިކ ޙައްޤުތަކަށް އިތުރަށްންޓް ކޮްނވެއިއެ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަްތތައް ބައްޓަންކުރުމުަގއި ރާއްޭޖ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އަިދ  އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އަޅުގަ

ވިދާޅުވީ ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ދާއިރާއެއް ކަމަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ވެސް ބަލަންޖެހޭއިރުގައި ތި

 ފާހަަގކުރަން.  އަޅުަގނޑު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ރަކާތްތަުކގައި އުޅެވޭނީ. މިސާލަކަްށ ހަުސވާލަކީ، ިސވިލް ަސރވިްސގެ ކޮންގިންތިެއްއގެ ބަޔަކަށްތޯ ސިޔާސީ އަނެއް 

ކިހާ މިްނވަރެްއގެ ބޭނުމެއް ޭއގެްނ  ެވއުޅުމާިއ،ފާުޅކުރުމާއި، އެއް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަަށވަރުޮކށްދީފައިވާ ޚިޔާލު

ނޑެއްތޯ ނޫނިއްޔާ ކޮން ؟ހިފޭނެތޯ  ދެެކވަަޑއިގަންަނވަީނ ކިހިނެއްތޯ؟  ން؟ކުރެވެއޮތީ އެ ރެސްޓްިރކްޓު މިންގަ

 

 ރާ އަޙްމަދު ވާަހކަދެއްެކވުން:ޛްޔަމް އަމަރް

ރަކާތްަތކުަގއި ބޭފުޅުން ބައިވެިރވުމަީކ ހައިުރގައި މަތީ ފަންތީގެ ސިޔާސީ ސިވިލް ސަރިވސްަގއި މަަސއްކަތްކުރާ 

 ކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.   އެދެިވގެންވާ ކަމެއް ނޫން
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 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

 ؟ނީ ކިހާވަރަކަށްތޯލީ. ރައިޓްސްތައް ހިފެހެއްޓޭއިމުޅި ސިވިލް ސަރިވސްއަްށ މި ބަލަ .މަތީ ފަންތި އެކަންޏެއް ނޫން

 ކުރެްއވީމަ.  އިޓްސް ކޮމިޝަނުަގއި މަސައްކަތް ހިއުމަން ރަ ،އެވެސް ޔަޤީންކޮށްލަންެވގެން

 

 ރާ އަޙްމަދު ވާަހކަދެއްެކވުން:ޛްޔަމް އަމަރް

ގޮުތގެ މަތިން ހަމަ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަވަންޖެހޭނީ. ދެން  ނޫުނގަިއވާގާސިވިލް ސަރވިްސގެ 

 ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލިބިދެޭވނެ.  އި ާވ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް އެންމެހަސީަގއި ލިބިދީފައިޤާނޫނުއަސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިނާ.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

 ވަގުތު ިސވިލް ސަރވަންޓުްނނަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް  ަލކީ މިރާ. އަޅުަގނުޑގެ ސުވާޛްޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ އަ

ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ މާކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ވަގު ބޮޑެތި ޗެލެންޖަރސްއާ އުލު ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް ޙަތެްއ. އަޅުގަ

ލަ ގޮެތްއަގިއ ކަްނނޭނގެ ެއކަހަ ދަނީ. ދިހަވަރަކަށް އަހަރު އުޅޭތާ މިހާރު ހަމަ ފުދޭވަރަަކށް ގިނަ ުދވަްސވެގެްނ މި

ނޑުމެންނަށް އިވޭ ޚަބަރުަތކަށް ބަލާއިރުަގއި ިސވިލް ަސރވަންޓުން މުޒާހަރާތަކަށް  ،އުޅޭތާ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ައޅުގަ

ފުޅުން ވަޒީާފއިްނ ބޭ ނުކުމެ މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރީމާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވާހަަކއާިއ، ަވޒީފާތައް ުއވާެލވިގެްނ އެ

 އޭަގއި ހަމަ ވަރަށް  ،ބޮޑަށް ފެތުރި ތައް ދިމާާވ ވާހަކަާއއި، މިކަހަލަ ހަމަ ޚަބަރުތައް ހަމަ ވަރަށްލަތްހާވަިކވެގެންދާ 

ބޮޑަށް ތެދު އެކުލެިވގެން ެވސް އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، ިސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ 

ވިދާނެތޯ؟ ކޮންގޮތަކަްށ ުކރެކިހާވަރަކަށް މަސައްކަތް  ރުމަށްސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްަޒފުންގެ ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކު

  ؟ސްެދވޭނީކޮްށގެންތޯ މި މައްސަަލއަށް ޙައްލެއް ގެނެއެޕްރޯޗު

 

 ރާ އަޙްމަދު ވާަހކަދެއްެކވުން:ޛްޔަމް އަމަރް

ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބި  އިއެންމެހަ ކުއެ ހަމަހަމަކާ ޙައްޤުތައް ހަމަެއންމެހައި ދޭ އާދެ! އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ބޭނުްނކުރެވެންޖެހޭނެ. އަދި ލިބިދެވެން ވެސް ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ސިވިްލ 

ކުރުމަށް ޛު ރުކާުރގެ ިސާޔސަތުތަކެއް ތަންފީކުާރއިރުަގއި ސަރުކާުރގެ މެނިފެްސޓޯ ނުވަތަ ސަމަަސއްކަތް  ސަރވިްސގައި

ތަޢާަރޟުވާ ުނވަތަ އޭަގއި ކޮންފްލިކްޓު އޮްފ އިންޓަރެސްެޓއް  ެއއާ ެޖހެނީ. ކުރާއިުރގައި  ކުރަން މިޓަކައި މަަސއްކަތް 
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ސަރވަންޓުން  ކަހަލަ ކަންތަކުަގިއ އެްއވެސް ހައިިސއްޔަަތުކން އަޅުަގނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ ސިވިލް އުފެދޭ

ނޑަށް ހީވަނީ  ނެއް. އެައށްވުރެ ވާނީ އުނދަގޫހެން ފައިދާެއއް ވާނެހެ އިބައިވެިރވުމުން އޭގަ  އަޅުގަ

ކުަރއްވަްނ ޛުވެއްެޖއްޔާ ސަުރކާރުގެ ިސާޔސަތުތައް ތަންފީ ކުެރއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައިސައްކަތްމަ

ތިބޭ ފަރާތްތައް ވަކި ފަރާތަކަްށ ނުޖެހި، އެހެންނަމަވެސް ވަިކ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ުނވަތަ ވަކި ިސޔާސީ ބޭނުމެްއގަިއ 

ނޑަކަށް ހިއެ ބާއްވާ ުމޒާހަރާތަކުަގއި މިހެން ބައި ނެއް އެ އްނުޭވ ޭއގެ ފައިދާއެއް ވާނެހެވެިރވެ ހެދުމަކުންނެއް ައޅުގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ބުއްދިވެިރވާީނ. ކަބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްަތކަ  ށެްއ. އެހެންވީމާ، ނުވުންހެން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. އަރުވަ ބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރާއްޖެ ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން.  ންތިއްަބވާ، ޚާއްަޞކޮްށ ޓީޗަރުން ބޭރު ބައެއް ިސވިލް ސަރވަންޓުްނ އެބަ

އަދި ިލވިްނ އެލަަވންސް ލިބޭ.  ބޮުޑ ޝަުކވާެއއް އެީއ ބޭރުމީހުންނަށް ފުޑް ޓީޗަރުންގެ ތެޭރަގއި އޮންނަ ވަރަށް

އްާޔ، އަދި އެ ރަަށކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު އެ ަރށުގައި ހުެރއްޖެ ،އެލަވަންސް ލިބޭ. އެހެންނަމަެވސް ރާއްޖޭެގ މީހެއް

ކަމެްއ ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ  އަތޮޅުތަކަށް ނިސްބަްތވާ މީަހކު ެވސް މާލޭަގއި ހުރެޖެްއޔާ މިއިން އެްއވެސް

ހޯއްަދވައިެދއްވަްނ  އެކަމަށް ޙައްލެއް ،ނަމަ ތަފާތުކުރުމެއް ކަމުަގއިވާ ިއގަންނަވަންތޯ؟ަގއި ދެކެަވޑަތަފާތުކުރުމެއް ކަމު

 ކުަރއްވާނަންތޯ؟މަސައްކަތް

 

 ރާ އަޙްމަދު ވާަހކަދެއްެކވުން:ޛްޔަމް އަމަރް

ނޑަށް ހީވަީނ މިހާރު ން އެހެން ރަށެއްގަިއ ވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލެއްހެން ރަްށ ނޫއާދެ! އަުޅގަ

އެގޮތުން ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަކީ ނުވަަތ  އެލަވަންސް ލިބިަވޑަިއަގންނަވާނެ. ހަމަ އްކަތްކުަރއްވާ ކަމަށް ަވންޏާމަސަ

 ތިއްބަވާއިުރގައި އެކަމަޑޭޝަނާ  ަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ެއގޮތުން އެހެންތަކުއެހެން ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާ

 ،ވިދާޅުވިހެން ކަމަށް ވުން އެކަށީގެްނވޭ. އެހެންނަމަވެސް ތި ޅުން އަދި އެހެން އެލަވަންސްތައް ވެސް ދޭންޖެހޭ ބޭފު

ާވ ތިއްބަ ނުވަތަ އެ ،ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަުތގެ ޮގތުން ވަކި ދާއިާރއެްއަގއި އުުޅއްވާ ިދވެހި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެއީ އެ

ނޑުމެން އެކަމަށް  ކަމެއް ކަމަށް ަވންޏާ ކުރިމަތިލާ ތަނެއްގެ ގޮތުން ދަތިތަކަކާ ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތްތަެކއް  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަސަ ނޑު ދެކެނީ. އެހެންީވމާ، އެގޮތުން އަުޅގަ  ކުރެވިދާނެ އްކަތްހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަނީ މިހާރު ، މާފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑިއގަންނަވާ. އެހެންވީ ވަގުތު އިތުރު މެންބަރަކު ނެތް މި

ނޑުމެން މި ދައްކާލި ވާހަަކއިން އެ ބޭފުޅުންނަށް ސާފުކޮށްލަން،  ،ންމިދިޔަ ޑިސްކަޝަނު ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 ަކމަށް. އެ ބޭފުޅުންގެ ުސވާލުަތކަށް ޖަވާބު ލިބިގެންިދޔައީ އޮޅުންފިލުވަން ހުރި ކަންަތއްަތއް ޮއޅުންފިލައިގެން ިދޔައީ

މިހާހިސާބުން ކުރުކޮށްލަން. ވަރަްށ ، ވެސް ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ ވަރަްށ ގިަނއިރު، ންކުރަނީ. އެހެންީވމާކަމަށް ޔަޤީ

  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ.

 

  ރާ އަޙްމަދު ވާަހކަދެއްެކވުން:ޛްޔަމް އަމަރް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދަންަނވާލި ދަންނަވާލުމަށް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ޮކމިޓީގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ 

މި  ،މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އަުޅަގނޑު ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެްއ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ދެން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުްނ  ށް ވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަމަސައްކަތަކީ ިމއީ ސި

ހުށަހެޅުްއިވ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބއޮތް މިތަނުން ކުރެއްވި އިޢުލާނާ ގުިޅގެން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްޕުޅުތަުކގެ ތެރެއިން

ނޑުމެން މި ފަރާތްޕުޅުތައް މިކޮޅަށް ފޮނުާވފައި އެބައޮތް. ދެން އޭގެތެެރއިން ޝަރު ތު ހަމަވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ދެ ފަރާތުން ެވސް ހިއްސާކޮށްލަން ކަމެްއ  އި،ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކާ ގުިޅގެން ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކާލަ 

އަދުގެ މި ކަމަށް ވަންޏާ، ކަެމއް ސާފުކުރަން އޮތިްއޔާ އެކަުމގެ ވަގުެތްއގެ ގޮުތގައި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތީ މި އޮތް

، ސެޝަން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވަރަށް ވަގުތު ެވސް ހޭދަވެއްެޖ ކަންނޭނގެ. އެކަމަށް މާފަށް ވެސް އެދެން. އެހެންވީމާ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ީވވަރަކަށް ަވުގތު މެނޭޖުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އި ކޮމިޓީގެ 

 ކަށްނުޖެހޭހެން. މި ދެކެވޭ ވާހަަކިއގެ އަީލގައި ެއ ބޭފުޅެއްގެ ކަމެއް އޮތް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ުސވާލެްއ ކުރައްވާ 

އެގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިއަށްގެންަދވާެނ ، ކަމަށް ވަންޏާ ސާފުެވވަަޑއިަގތީމަ އެ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ

ނޑު ސް އަިދ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވިަޔސް ގައި ވިޔައަމިްއލަ ތަޢާރަފު ،ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. އެންެމ ފުރަތަމަ އަޅުގަ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިކޮޅުން އެްއވެސް ކަެމއް ހިއްސާކުަރްއވަން އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ެއަކމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި 

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނީ. އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ.   މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 

  އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް އާދެ! `. ނޑު ވެސް ހަމަ އަުޅގަ  އަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް. އާދެ! އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ދެން ައޅުަގނުޑ މިހާރު މިހިރީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ަނއިުބ  ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު 

އުރަށް ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޓަރމެއް ހަމަވެ، ދެން އަނެއްާކވެސް ުކރިއަށް އޮތް ދަ ކަމުަގއި. ރައީސް

ނޑު  މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ެއއާ ގުިޅގެން ައޅުަގނުޑގެ ، ކޮްށފައި މި ވަނީ. އެހެްނވީމާތުސްގަޓަކައި އަުޅގަ

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ ، ަނވާ. އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސިނާނު ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އެދިވަަޑއިގަން ސިާނނަށް އަޅުގަ

 އަރުވާނަން. 

 

  ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު މައްޗަންޮގޅީ

އާދެ! މިނިވަން މުައއްސަސާ ކޮމިޓީއަށް މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ މިހާރު އެއް ަދއުރު ހަމަކުރެްއވުނީ 

ިވސް ކޮިމޝަންގައި ހުންނަަވއިގެން ެދއްތޯ. ކޮން ިވސްނުންފުޅެްއަގއިތޯ ދެވަނަ ދައުރަށް ތި ތި ސިވިލް ސަރ

 ކުރިމަތިލެއްވީ؟

 

  އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ދެން ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުކަމަށް ފުރަތަމަ ވެސް ދެން މިއީ  ވެސް ކުރިމަތިލީ އާދެ! އަުޅގަ

ވަނީ  ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާއަކަށް ވެފައި ފެށުނީްއސުރެ އަޅުަގނޑު މަސަްއކަްތކުރަމުން އައިސް މިއަޅުަގނުޑގެ 

ނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ފުރަތަމަ ޞަސަރވިސްގެ ާދއިރާަގއި. ދެން ޚާއް ޕަބްލިކު ކޮށް މިކަމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި އަޅުަގނޑަްށ ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކު ރެވިަފއި ހުރި މަްސއޫލިއްޔަތުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ެއްއ ދައުރުަގއި މަިއގަ

ކަމަކީ ދެން ސިވިލް ސަރިވސްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުަލވާލައި ދެން އެ ހިންުގން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ެއ 

ގެ މިދެންނެވީ ބެލުމުގެ ދަށުން މުޅި ކޮމިޝަން؛ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑަށް ަދުއރުގެ ތެރޭަގއި ކުެރިވ، ދެން ފުރަތަމަ

ދެން ދެވަނަ ޕްލޭނެއްގެ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން ިމހާރު ފަށައިގެން ކުިރއަށް  ،އެުކ ޕްލޭނެއް ިނމި އެހީތެރިކަމާ
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ނޑުމެން މިހާރު އެންމެ ފަހުން ހާސިލްވި  އެބަ ގެންދަން. ދެން އޭެގ މަސައްކަތްަތއް އަެނއްާކެވސް އަުޅގަ

އޮތް،  އަދި މިހާރު މި، ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައްކަންތައްތަުކގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް ކުރިއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް  ައޅުަގނޑުމެން އެ ކޮމިޝަްނގެ  ،މިދެންނެވީ ކޮމިޝަންގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ކައި ޓަ ޓަކައި ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ދިނުމަށް މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމަށް

ޓަކައި ކުރެވިދާެނ  އޮންނަ ސިވިލް ސަރވިސް އެްނމެ ފުރިހަމަކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ެލވިފައި މިއިއެކުަލވަ

ނޑު ދެވަނަ ަފހަރަށް މި ކުރިމަތިލީ.   ކަންތައްތަުކގައި އަނެްއކާވެސް އެހީތެރިކަމެއް ދެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

 

  ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ޢަބްދުދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު  މައްޗަންޮގޅީ

އަހަރު ގާތްަގނަޑކަށް މި ނިމިގެންދިޔައީ ފުރަތަމަ ަދއުުރ އިނގޭޯތ. ތި ބޭފުާޅއަށް  5އާދެ! ކޮމިޝަްނގަިއ މިހާރު 

 . ޏާއަހަުރދުވަހުގެ ތެރޭަގއި؟ ވަރަށް ކުުރކުރުކޮށް ދަންނަވާލަން 5ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު އެޗީވްމަްނޓަކީ ކޮބައިތޯ މިދިޔަ 

 

  ޙްމަދު ޙަސަންދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އަ

ނޑަށް މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި ދެ ކަމެއް ހަވާލުވެފައި އޮތީ. ެއއް ަކމަކީ ކުރިން ދެންނެވިހެން  އާދެ! އަުޅގަ

އެކަން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ، ދެން އެއަށް ޢަމަލުކުރުން. އެހެންވީމާ ިއ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސްޓްރެޓެޖިްކ ޕްލޭން އެކުލަވާލަ

ނޑިަތކެްއ ހާސިލްކުރެިވއްޖެ. ެއއްއޭގެ ނޑުމެން އެންމެ ފަހުްނ  ،ކަމަކީ ތެެރއިން ވަރަށް ބޮޑެތި ަލނޑުދަ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިދެންނެީވ  ،މި ތަޢާރަފްކުރެވުނު ވިޔުގަ. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އޮންަލއިންކޮށް އޮފީސްތަކުން މިހާރު އަޅުގަ

މާތެއް ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝނަށް އައިްސގެން ސިވިްލ އޮފީސްތަުކގަިއ ކުރިން ވެއްެޖއްޔާ ހުރިހާ މަޢުލޫ

ނޑުމެން މައްސަލަތައް ނިންމަނީ. އެހެންވީމާ މައްސަލަަތއް ވަަރްށ އެއީ ، ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

 މިހާރު އޮންލައިން ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ހަމަ އެ ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ަވޒީފާ، ކަމެއް. އެހެްނވީމާ ބޮޑަށް ލަސްވާ

ބަދަލުކުރުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ސީދާ އޮފީސް ެލވެލްަގއި އެކަން ކުެރއްވޭނެ. ދެން އޭގެެތރޭގައި ަމއިަގނޑު ކަަމކަށް 

މަސައްކަްތ އެ މިހާރު އިންޓަނެޓް ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކާއި ަސރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ެއކަން ފެއްޓެވޭނެ 

ޓަކައި  ންނެވީ އައި.ީޓ ބޭނުންކޮށްގެން މި ޚިދުމަތް އަވަްސކުރުމަށްމިހާރު. އެއީ ދެން އިންަޓރނެޓް، މިދެ

ނުޑމެން ހަވާލުވެފައި  ނޑު ެއއް ކަންަތއް. ެދން އަނެއް ކަަމކީ އަުޅގަ  އޮތީ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވުނު މައިގަ

ބަދަލުތައް ދެނެގަތުން. ގެންނަންެޖހޭ  ތަކަށްޮއގަނަިއޒޭޝަން، އިސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ޮއަގނައިޒޭޝަން ރިިވޔު ހަދަ

ނަޑކަށް އަހަރެއްހާ ުދވަސް ކުރިން މިހާރު ވާނީ  ދެން އެ މަސަްއކަތް ކޮށްަފއި ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކަކަށް މީެގ ގާްތގަ

ފޮނުވިފަ. ދެން އެއާ ގުިޅގެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މިނިސްޓްރީތަކުން ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންެދވީމަ 

ނޑުތައް ަހދައެަބ ލުތައް ގެންނަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ބަދަ ިސވިލް ސަރވިްސ ، އިގެންެދވޭ. ދެން އޮިނގަ
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ޒަމާނީކުރުން ެއއީ ދެން ވަރަްށ ބޮޑު ގޮންޖެހުން އޮތް ކަެމއް. އޭަގއި ވަރަށް ބޮޑު ފަިއސާ ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ެއއީ. 

ނަޑކަށް ވިްއސަ އެކަމަށް ،އެހެންވީމާ ނޑު އެިކ މަޝްަވރާކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ގާތްގަ ކަށް ޕްރޮވިޝަން އޮނިގަ

ނޑުމެން ހަދަ  ދެްނ  އި،ދާއިރާތަކުން އަޅުަގނޑުމެްނ ހަދަންޖެހޭ. އޭގެތެރެއިްނ ލީގަލް އޮނިަގނޑު އަުޅގަ

މިދެންނެވީ  ؛ބަެއއް ދަތިތައް އެަބހުރި ފައިސާ އިވެސް އެކަން ކުުރމުގައި މުކުެރވިފަިއވާނެ. އެކަަމުކ އޭގައާއް

ކަމަްށ ވަންޏާ އެ މަޤާމުތަކަށް  މުކުެރވިފައި އޮފީްސތަކުން އެ ަފއިސާ އައި ާއއްއޮފީްސތަކަށް އޮފީސްތަކަށް. އެކަމަުކ 

ނޑުމެން ޕްރޮފެޝަނަލް  ؛މިހާރު އެ އޮންނަ ނޑޭ މިދެންނެވީ ދެން މާކެޓުގައި ކޮންމެެވްސ  މިދެންނެވީ އަޅުގަ އޮނިގަ

ނޑުމެްނނަށް ސިވިލް ސަރވިްސ ކުެރވޭ މިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ލިބިގެން ނޫވަރަކަށް ކޮމްޕީޓު ނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުަތއް ހެދުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވެސް  ޭއގެ ޒާތުަގއި އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނުހިންގޭނެ. ދެން މި އޮނިގަ

ޭއގެތެެރއިން ބައެްއ  ؛މި ވަނީ ފައިސާގެ ަމއްސަލަ. އެކަމަކު އޭގެ އޮނިަގނޑުަތއް ހަދާނެ ގޮތާއި، އޮނިަގނުޑތައް

ނޑު އޮ ނޑުތަްއ ހެދި މިހާރު މިދެންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައި ވާީނ. ެއއީ ދެން މަިއގަ ނިގަ

 . ނީއަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުރާ ުކގެ ގޮުތަގއިކަންތައްތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތެއް ައރުވަން. 

 

ނޑިތީމު   ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަ

އަށް. ސިވިލް ސަރވިްސގެ އިުބ ރައީސް އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ނަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ޑަިއގަންަނާވ ދޭތެރޭގައި ފެނިވަ  ތަނާ ކަންތައްތައް މިހާތަނަށް ހިނގަމުން އައިސްފައި މިވާ ގޮތާއި، ދެން ކުރިއަށް އޮތް

ެގ އަދި އިދާރާއެްއަގއި މަސައްކަްތކުރަްއވާ އިސް ބޭފުޅެއް  ،އްޔަތުންސިހައިފެނިވަޑަިއގަތުންތަެކއް ހުންނާނެ. މަޤާމުގެ 

. ކުޑަ އުމުތަުކަގއި ދެެކޭވ ވާހަކަެއއް އެއީޤައް ެއއީ އަބަުދވެސް ވަރަްށ ގިނަ . ކުޑަ ސަުރާކރެހައިސިއްޔަތުން

ސަރުކާރަްށ ސަރވިްސގަިއ، މު ކަމެކޭ. ދެން އެ ބުަނނީ ޙަޤީޤަތުގައި ިސވިލް އް ސަރުކާރެއް އޮތުމަކީ މުހި

މަސައްކަތްކޮށްދޭ މީހުންގެ ުމޅި ޖުމްލަ ކުޑަ ސަރުކާެރއް، އަދަދަށް ބަލައިލާއިުރގަިއ ދެން ނިސްބަތުން ކުޑަ 

ހާސިލްކޮށްގެން އެކި  ްއެގ މީހުން މިހާރު މަތީ ތަޢުލީމުސަރުކާރެްއގެ ވާހަކަ. ރާއްޭޖގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެ

ވެސް އެބަތިބި. ޕްަރއިވެޓް ެސކްޓަރުން ވަރަށް  އްސައެބަ އަންނަމުންދޭ. މިހާރު އައިގޮތްގޮތުން ހުނަރުވެިރވެގެން 

އޮތް ވެސް ކަންނޭނެގ.  ދޭ. އަދި ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ވެސް އެބަސައްކަތްަތއް ކުރަމުން ވެސް އެބަގިނަ މަ

ގޮތުން ކުރަުމންގެންދާ މަސައްކަތްތަުކެގ  ފީސަގާ؛ ހާރު މި ކުރަމުންެގންދއި މިިސވިލް ސަރިވސްގަ، އެހެންވީމާ

ދެންނެވި ކަހަލަ ސިވިްލ ތެެރއިން ބައިަތކެއް އަުއޓްސޯސްކޮށްގެން ާރއްޖޭަގއި މި ުނވަަތ އޭގެ ،ތެރެއިން ބޮޑު ބަެއއް
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ދު ޙަސަންދީދީ އަޙްމަ އަށް މި ގެންނެިވ ކަހަލަ ބަދަލެއް ގެނައުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތީ ކިހާވަރަަކށްތޯސަރވިސް 

ެގ މައިދީ ދެެކވަަޑއިގަންަނވާ ގޮުތގައި؟ ައދި އެފަދަ ބަދަލެއް އައުމަީކ ސިވިލް ސަރވިސް އްއަހަ ؛ދެކެވަަޑއި

ކަންކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މައްޗަށް ޖައްސައިދިނުމަްށ  އާއި އިނާޔަތްަތކާއި މިމުވަްއޒަފުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ 

 ރިކަން އިތުރުެވގެން ެއކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކިހާވަރަކަށްތޯ އޮތީ؟ ޝުކުރިއްޔާ. ދައުލަތުގެ ކެރިފޯރުންތެ

 

  އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިސވިލް ސަރވިްސ  ރާްއޖޭގެ ،ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ފުދޭވަރެްއގެ ބޮޑު ހިސްޓްީރެއއް ިސވިލް ސަރވިސް

ން ވެސް ދެން ދެނެވަޑައިގަންަނވާނެ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޙުސައިމުަޙއްމަދު ގޮތް  އައިއިވޯްލވަމުން 

އިރު ގާނޫނު ތެރޭަގއި ވަަރށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް. އި ގާނޫނެއް ހެދިގެން އަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދެން މީގައި މި

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ވިސްނިފައި މި ން ލައްވަިއގެްނ އޮތީ ާދއިމީ މީހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ވިސްނުމެއް  ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ގޮތަށް. އެއާގެ މަސައްކަތްކުރުން މަިއގަ ވަރަށް  ުގޅިގެން އަުޅގަ

ތެރޭަގއި މިހާރު ހުރި ގޮުތން ވެސް މީހަުކ ދޫކޮށްލަްނޏާ ދޫކޮށްލެވެނީ އޭނައަްށ  ގެ އުނދަގޫ ކަމެއް. ސިސްޓަމު

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީންވުމާ ހިސާބު ންއޭނަގެ ނަޤާބިލުކަ ،ތަމްރީންދީ ތެރެއިން މީހަކު  މިދެންނެވި ސިސްޓަމު ންއަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑެިތ މަޝްވަރާތަކަކާ އެކު މި ެގނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެޭރގަިއ  ވަކިކުެރވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ ވަރަްށ ްއޒަފުން ފްލެކްސިބަލްތާއި މުވަކޮށް ިޚދުމަތްދޭ ގޮޞަޚާއް  ،ވީހާވެސް ބޮަޑކަށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ

ނޑައެޅިަފއި ހުންނާނެ ގެގިނަ ގޮތްތަެކއް މިހާރު ގަާވއިދު ޕްރޮޖެކްޓް  . އޭގެތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެންތެރޭަގއި ކަ

ދެން މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މިހާރު  ،ޖު އުޫސލުން މީހުން ގެންގުޅުމާހަދައިގެން އަދި ވޭ

ކަމަށް ވަންޏާ  ހުންނާނެ. ދެން އެ އޮފީހެއްެގ ހިންގުމުެގ ތެރެއަށް އެ އޮފީހަކުން ޭބނުންފުޅުވާ ތަޢާރަފްކުރެވިފައި

ނޑުެމން ގަާވއިދުތައް ެއކަހަލަ ސިސްޓަމު އިއިމީ މީހުން ނުލައްވަދާ އެންެމ  ،ތައް ގެންގުެޅވޭނެ ގޮތްަތކަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަހުންނާނެ ބަދަފަހުން މި ނުކުތް ގަވާއިުދގަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް  ކުެރވުުނ  ލުތަކެއް ގެނެވިފަ. ދެން އަުޅގަ

ކްޮޝޕެއް ވެސް މިދޭތެރެއިްނ ތެއް މިހާރު ފަށައިފިން. އޭގެ ވޯމު މަސައްކައްރާސާތަކުގެ އަީލގައި ވަރަށް މުހިދި

އޮންނަނީ  އުފެދިފައި މިގޮތުން  އޮތް ރާއްޖެ ބެހިފައި މިކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ޞަޅުަގނޑުމެން ބޭްއވިން. ެއީއ ޚާއްއަ

ނޑުމެންނަށް ހުކުަގއި ކޮންމެ ރަށެްއގައި އެބަ ކައުންސިލުތަެކއް. ަކއުންސިުލތަ ންނަންޖެހޭ އޮފީހެއް. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑެއް. އަދި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމާ ގުިޅގެްނ  ނުޑމެން ވެސް ހެދިން އޮނިގަ މިކަން ފެށުނުއިރު އަޅުގަ

މިހާރު މި ކިޔާ ަކއުންސިލެއް ވެސް އަދި އަޮތުޅ  ،ންމެ ރަށު ކައުންސިެލއްގާނޫނުގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮ

ނޫނުގެ ތެރެއިްނ . ވަރަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް ގާއޮންނަނީ މިނިވަންކުރެވިފަ ކައުންސިލެއް ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް މި

ބުނާ ހުރިާހ  ެއ ގާނޫނުގައި ޓަކައި ާގނޫނު ވުޖޫތައް އައިތަނާހެން ގާނޫނު ހިންގުމަށް، ހަވާލުކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ
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ނޑެއް ަތއްޔާރުުކރިން. އެކަމަކު އެއަށްފަުހ  އިޚްތިޔާރުތަެކއް ެއ ތަންތަނުަގއި ހެދުމަށް ނުޑމެން އޮނިގަ ޓަކައި އަުޅގަ

 ޓަކަިއ ވަރަްށ ބޮޑެތި ގޮްނޖެހުންތަކެއް ދިމާވި. އެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އޮނިަގނޑަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުަމށް

މްަގއި ެއ އުެއ މަސައްކަްތތައް އެ ތަންތަނާ ހަވާުލކޮްށގެން އެ ވޮލި  ިއސާގެ ދަތިަތއް. އަނެއް ކަމަކީފަ ،ކަމަކީ

ސައްކަތަކު މަ ގެމެއް އެ ތަންތާއުނާ މިންަވރަށް ކުރެވެވަުރގެ ވޮލި ކަންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން ެއ ގާނޫނުގައި އެ ބު

ނޑުމެން ގާތްަގނޑަކަށް ، ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ   ،އަހަރު ވަންދެން ވަރަށް ބޮޑެިތ ދިރަސާތަކެއް ކޮށްފައި  3އަުޅގަ

އުމުތަކުގައި އެަބ ޤަދެން ދުނިޔޭގައި ވަރަްށ ގިނަ  ؛ތައްމި ހިންގާ ސިސްޓަމު ކޮށް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުންޞައަދި ޚާއް

ނުޑމެން އިނގިރޭިސވިލާތާއި އަދި ރަނގަޅަށް ވަރަށް ކާމިޔާބުޮކށް ހިންގާފަ އި ހުރި ބަެއްއ ހުރި. އޭގެތެެރއިން އަުޅގަ

ފާނަން. މިސާލަކަށް މިހާރު އި ގެ ުކޑަކުޑަ މިސާެލއް ދަންނަވަ އޭ ގޮސް ބަލާފައި، ދެން އަޅުަގނޑު ތަންތަނަށް 

ްއާޔ ރަށެއްަގއި ވެއްޖެ ،ހުރިހާ މީހުންނަށް ވެސް ވިސްނިަފއި އޮންަނނީ ކަށް ވެސް އަދިކައުްނސިލުތަ ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ބަރޯތަުކގަިއ ނޭ އެކަން ކުރެވޭނީ. އަުޅަގނޑުމެން ބެލި ބައެއް އިނިގރޭސިވިލާތުގެ ދީެގންހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަޒީފާ

ލަ މިދެންނެީވ ލަްއކައާ މީހުން ތިބޭ ތަންތާގައި ޖުމު 5އެހެންގޮްސ  ،ަލއްކަ 3ަލއްކަ،  2އިނގޭތޯ ގާތްަގނަޑކަށް 

ިމ ބަޯރއެްއަގއި އިނޭގތޯ އޭގެ ދުނ މަެވސް  މީހުންނަށް ވުރެ 10ޓައިމް މުވަްއޒަފުން މި ތިބެނީ ގާތްަގނޑަކަށް  ފުލް

ތިބެނީ އިނގޭތޯ. އަދި މިހެން ދަންނަވާއިރު އެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމުަގއި ދެންމެގަިއ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ތި 

މީސްމީހުން  މީހުންނަކީ ހަމަ ޕާޓް ޓައިމްކޮށް ަމސައްކަތްކުރާ  5މީހުންގެ ތެރެއިްނ ވެްސ  10އެ  ،ވިދާޅުވިހެން

ތަނުން  ކޮށްގެން އެތަކަކީ ހަމަ ކޮންޓްރެކްޓް އައުޓު އިތުރަށް ދެން ހުންނަ ގިނަ ސަރވިސްގެ ދެން އޭ އިނގޭތޯ.

އްތަކެއް މި ކޮށްގެން ުކރާ ކަންތައްތައް. މިދެންނެވީ ކުނިއުކާލުމާ މިހެންގޮސް މި ހުރިހާ ކަންތަވިޔަފާރި ކްރިއޭޓު 

ނޑެްއ އަުޅގަ ،މައްޗަށް ބިނާކޮށްމިދެންނެވީ މިކަހަލަ ވިސްނުމެއްގެ ، ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ ނުޑމެން މިހާރު އޮނިގަ

 ،އް ބާއްަވއިފިން. އޭަގއި މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި މި ބުނަނީރެކުރަން މި ދޭތެރެއިން ސެމިނާދެން އެ ޓެސްޓު އި،ހަދަ

ދެނީ، ޑް ސިސްަޓމެކޭ އިނގޭތޯ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އެމި ކިޔަނީ ދެން އެއަށް ހައިބްރި އަޅުަގނޑުމެން

ދެން  ހަމަ ގާްތަގނޑަކަށް ލޯޔަަރކާއި ޓަކައި ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން ވެސް މި އެދެނީ އެ ކައުންސިެލއް ހިންގުމަށް

އެހެންޮގސް ހުރިހާ އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު  ،ޕްލޭނަރުންނާ ،ރޮޖެކްޓް އޮފިސަރުންނާއިހަމަ ޕް

 ކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ތަނަ އެ މިދެންނެވީ އެ މީހުންނަށް ،ކަތްތައްމަސައް ންޑެއް އޮވޭ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ޑިމާ

ގުޭޅގޮތުން ތަފާތު ތަމްރީނުތަކެއް ެދވިގެން އަނެއްހެްނ މަލްޓި ޓާސްކިންގެ ވިްސނުމެއް ގެެނވޭތޯ ބަލަން 

ހެއްަގއި މަސަްއކަތްކުރަްނ މިހާރު އޮފީ ،އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްތަެކއް މިހާރު މި ކުރަނީ. ޭއގެ ެއންމެ ބޮޑު ކަމަކީ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ަވޒީފާ  ،ވެސް ހަމަ މިހާރު މިހިރީ ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ގާނޫނުަގއި ވެސް އެ ބުނަނީ އެ މީހަކަްށ ކަ

ޖެހޭނީ. މިކަހަލަ މިދެންނެވީ ވަރަށް ބޮޑެތި ލިމިޓޭަޝންތަކެއް ވެސް ގާނޫނުެގ ޔާނުގަިއ އޮންނަ ކަމެކޭ ޮއންނަންބަ

ގުިޅގެން  ަކނަޑއެޅިފަިއ އޮންނަ ަވޒީފާއާ އަށްއިރު. ެއއީ މީހަކަްށ އެ މީހާއިނިމިގެން އަ ހުރި ވެސް އެބަތެރޭގައި 
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ހުރޭ. ދެން މިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޝަުކވާކުރާ ބަަޔކީ ޑު ރެިސސްޓެންސް ވެްސ ވަރަށް ބޮކުރަންޏާ  އިތުރު ކަމެއް

ނޑައެޅިފަިއ އޮތީ މިއެ މީހުން ބުނާ އެއްޗަީކ ތިމަ، އްޒަފުން. އެހެންވީމާހަމަ މުވަ ކަންތަކޭ. ދެން  ންނައަށް ކަ

، ނުވޭ. މީހަކު ޗުއްޓީ ނެިގޔަސް އެހެންވީމަ، ތިމަންނަމެންނަށް އެްއވެސް ކަެމއް ކުރަން އަދި ހަވާލުކުރަން ބެލިޔަސް

މަކީ ދަތި ކަ. އަނެއްކާ އެންމެ ބޮޑު ދީފަހުރި މީހުންނަށް ވަޒީފާޗުއްޓީ ނަާގނެ ކަމަށް ވެސް އެބަ އަނެއްކާ މީހަކު

ނޑުމެންނަށް ، މީހުން ހަމަ ނުލިބުން. އެހެންވީމާކޮލިފައިޑް  ހުރި ފައިނޭންްސ މިހާރު ބައެއް ރަށްރަުށގައި އެބައަުޅގަ

ނޑުމެންނާނުލިބިގެން  ހަމަ ސެޓިފައިޑް ފައިނޭންސް އޮފިސަރުން އިުޢލާންކޮށްކޮށް  ،އޮފިސަރު  އެްލ.ޖީ.އޭާއއި އަުޅގަ

 ފައިނޭންސް ޮއފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ،ހުރި ޕްރޮޖެކްެޓއްެގ ދަށުން އެ ބޭފުޅުން  ގުިޅގެން އެލް.ޖީ.އޭއަްށ ލިބިފައި

ލެވެލް ކުދިން ނަގަިއގެން ެއ މީހުންނަށް  ޓަކައި ވެސް އޮފީހުަގއި އެަވރުގެ ކޮލިަފއިޑް މީހަކު ނެިތެގން ހަމަ އޯ

ނޑުމެން މިދެންނެވީ މުޅި ލަތެއްހާމިދެންނެވީ ެއކަހަލަ ، . އެހެންވީމާދޭތަމްރީންދީގެން ހަމަ ވަޒީފާ ގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓެސްޓު ކަންތައް މިހިރީ. ދެން މިހާރު ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމު ކަމަށް ވަންޏާ  އިސްޓަމަށް ބަލާ ކޮށްަފިއ އަޅުގަ

ކޮްށ ގެނެވޭތޯ. ދެން ހަމަ ޞަކަތް މި ކުރަނީ މަލްޓި ޓާސްކިންގެ ވިސްނުން ޚާއްއެންމެ ބޮޑަށް މަސައް

ނޑުމެންނަށް ހިންގާ ބަެއއް މިނިސްޓްރީތަްއ ވެސް އުސޫލުން ޕްރޮޖެކްޓު ދެން ަގއި،ލޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް މާ . ައޅުގަ

ދެން އޮފީސްތަުކގެ  .ފަ. ގަާވއިދުތައް ހުީރ ހެދިފަުކރވިމިހާރު ހުރީ ތަޢާރުފު ތައްދެން މިދެންނެވީ މި ކޮންސެްޕޓު

ނުޑމެން  ؛ތެރޭގައި އެކަން ކުަރްއވަން ކަމަށް ވަންޏާ  ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީއަށް ބަލާރުގެ މިހާމިހާރު މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ  އެ އިްސ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެ. އޭގަބޭމަދުވާނެ. އެކަމަކު ޕްރޮޖެކްޓް އެތާގެ ފުލްޓައިމް މީހުން

ިމ  . ދެންހުންނަނީ ބޮޑަށް ކުރެވިފަ ހުންނަނީ ޓައިމް ބޭްސ ކަންތައްތައް މި މުސާރަ ވެސް ތަންކޮެޅއް ބޮުޑ. އެ

ނޑުމެްނ ބޮޑަްށ މިދެންނެވި ޕްރޮމޯޓު އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ވިސްނުމެްއ. ދެން އެކަމުަގއި އަުޅގަ

 މަޢުލޫމާތުތައް ދީގެން.  މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އޮީފސްތަކަށް އެ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ން ބޭފުޅު ތަކުގެ ތެރޭން ތިައށް ލިބިފައި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓުއެލް.ޖީ.އޭ  ؛ވިާދޅުވި ެއްއޗަކުން އިގަޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެ

  ؟ނިންމާ ވާހަކަތޯ ތި ވިދާޅުވީ

 

 އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވިސްގެ ވަރަށް ރސަ ސިވިލް ގައި ދެއްތޯއެލް.ޖީ.އޭ ޮކމްޕޯނަންޓް ތެރޭ ގޮތަކީ އެްއކަލަ ވާ މި އަށްއާދެ! އެލް.ޖީ.އޭ 

 ގިނަ މިދެންނެވީ އެލް.ޖީ.އޭއަށް ލިޭބ ވަރަށް، އް މި ހިންގަންޖެހެނީ. ެއހެންވީމާަކއުންސިްލތަ ގިނަ މިދެންނެވީ

ޕްރޮޖެކްޓްަތކުގެ ތެޭރގައި މިސާލަކަްށ  ގެން އެްއޗެހީެއކި ފަންޑި ގެތަކުގެ ތެޭރގައި ުހރޭ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު
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ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ.  ކުރުން ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އެ ހުން ޓްރެއިންއޮފިޝަލް ކަހަލަ މީފައިނޭންސް 

ޮބޑަށް  ދެން މީގައި ވެސް އެބަހުިރ މަސްހުނި ކަމެއް. ަބއެއް އެގޮތަށް ލިޭބ ޕްރޮޖެކްޓްތަުކެގ ތެރެއިން އެންމެ

މްރީނުކުރުމުގެ ކަންތައް. ޭއގައި ކުރަންޖެހޭ ަފއިނޭންސް ޮއފިސަރުން ތަ ކަމަކީ ކޮށްދެްއވާ ެއއްއެލް.ޖީ.ޭއގެ މަސައްކަތް 

ނޑުމެން ސިވިލް  ވާތީ އެ ރވަންޓުން ކަމަށްސަ ދޭން މި ތިބެނީ ސިވިލްޚިދުމަތް  ބޭފުޅުންގެ ތަމްރީނު އަޅުގަ

ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވަނީ.  ،ކުރައްވަނީ ބޭފުޅުން ކޯސް އިޢުލާން ބޭފުޅުން ތްރޫކޮށް އެބަލިބޭ. އެ އެ ށްރވަންޓުންނަސަ

 . އިދެނީތަނަށް މީހަކު ފޮނުވަ ނޑުމެން އެއަޅުގަ 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ތެޭރގަިއ ެވސް  ދެން އަނެއް ުސވާލަީކ ިމހާރު މިދޭތެރެއިން ވެސް އަޅުަގނޑަްށ މަޖިލީހުގެ ކޮިމޓީއެްއގެ

ބޮޑު  ވަރަށް މެނެންޓް ސެކެޓްރީއަާކއި ިމނިސްޓަރަކާރރިވސްެގ ޕަ ސަ ސިވިލް  ؛ބޭފުުޅންިތ ދިޔަ ފާހަގަކުރެިވގެން

ރވިްސ ސަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހިނގަިއގެން ގޮްސެގން ސިވިލް ތަކެްއގެ ތެރޭަގއި ދެން ވަރަށްދެބަސްވުން

 ޒިރުވެަވޑަިއގެންނެވި މަޖިލީހަށް ވެސް. މިގޮތަށް ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ކިހާވަަރކަށް ތިހާދުވަހު  ކޮމިޝަން އެ

ފަހަރު އެިކ  ނުވަތަ އެކި ންޓް ސެކެޓްރީންނާނަރމަންނަށް ފޭސް ކުރަން ޖެހިލައްވާތޯ މިނިސްޓަރުންނާއި ޕަބޭފުޅު

ރވިްސ ސަ ުފން ނެގުމުަގއި ސަރުކާުރެގ ކިހާވަެރއްެގ ނުފޫޒެްއ ފޯރުވާތޯ ިސވިލްނަގާ މުަވއްޒަ މަޤާމުތަކަށް

 ސާފުކޮށްދެއްވަާފނަންތޯ.؟ ކޮމިޝަނަށް

  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ 

އްާޔ ަހމަނުޖެހޭ ބޭފުޅެއް ވިތްބޭުފޅުން ވެސް މިސާލަކަށް ހިކަމަކު އެ އެ ،ބޮޑަކަށް ދެން އަނެންހެން ނުފޫޒެއް މާ

ނޑުމެންަނށް ދެން މިއެކަން ެއކްސްޕްރެްސކުރަްއވާ. އެކަމަކު މި ސިްސޓަމު  ،އޮންނަނީ ތަުކގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ޮއންނަނީ ދެން އެންމެ ކޮލިފައިޑް މީހަކު ހޯދުން. ދެން  ުނގެ ތެރޭަގއި މިގާނޫގެ ރިވސް ސަ ވާހަކަައކީ ިސވިލް

މިސާލަކަށް ސިާޔސީ ވިސްނުުމގެ ތެޭރގަިއ  ،އެްއ ނުކުރެވޭ އިޝް ހޯދުމުގެ ތެރޭގަިއ ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ޑިސްޓިްނގް

ހުންނާނެ ޅުން ހަނދުމަފުޅުބޭފު  ރވިްސގައި ގެްނގުޅޭނީ. ތިސަ ވަރަށް އެކްިޓވްކޮށް އުޭޅ މީހުން ކިހިނެއްތޯ ިސވިލް

 ،ކޮށްސް ގާނޫުނގައި ވަރަށް ސްޕެސިފިކު ރވި ސަ ރވިސް ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ައއިއިރު ިސވިލްސަ ފުރަތަމަ ސިވިލް

ކޮށް ބުނެަފއި އޮންނާނެ ވަިކ ކަހަލަ ހަމަޖެހުނު ކަމެއް. ަވރަށް ސްޕެސިފިކުތްޅުަގނޑުމެން ވެސް ވަރަްށ ހިއަ

ަގިއ . އެކަމަކު އެ ކޯޓުވޭނެ ކަމަށްރވިސްގެ ަވޒީފާަގއި ނުތިބެސަ ކަންތަކެްއގައި ުއޅޭ މީހުން ސިވިލް

އްދާ އޮތީ ކުަޑކޮށް މާ މިދެންނެވީ ކުަޑކޮށް އެ އަެނއްހެން، ކުރަްއވަިއގެން މިހާރު އޮތީ އެ ކޮންސެޕްޓްޗެލެންޖު

ފެޝަނަލްކޮށް އި ޕްރޮއްގަ ރިވސެސަ ގޮތަކީ ދެން އެ މީގައި ވާ ؛ގިނަ މީހުން ގުިޅގެން ަވރަށް މަޑުޖެހިފަ. އެއާ
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ރަވންޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަ ހަމަ ިސވިލް އަސްލު ތިބެންވަނީ. އެކަމަކު އްަގއިރިވސެޏާ އެ ސަންމަސައްކަތްކުރަ

ުދވަހު އޮފީހަށް ައއިސް އޮފީހުެގ ޖޮބަށް މި ނުކުންނަނީ.  ބޮޑަށް ެއކްޓިްވކޮށް ުއޅެފައި އަނެއް ފެންނަނީ ވަރަށް މި

ނޑުމެން އެ ކޮމްޕޯނަންޓް ދެން މިކަހަލަ ކޭސްތައް ވެސް ދެން  ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް ައއިއްިސއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން  މި ،ގުިޅގެން ޑުމެން އިންޑިޕެންޑެްނޓް ބަޔަކާއަޅުަގނ ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ވިދާުޅވާ ކަންތައްަތއް  އެ ބޭފުުޅން ގުިޅގެްނ ކިހާވަރެއްޯތ ދެން އެ ރުންގެ ޓީމަކާވަްނޏާ ލޯޔަ އެކަންތައް ނުބެލޭ ކަމަށް

މިދެންނެވީ  ،ގުޭޅގޮުތން އޭނައަށް  އެ ކޮމްޕޯނަންޓަކީ އޭނަގެ ަވޒީފާއާވަންޏާ ދެން  ހުންނަނީ. ހުންނަ ކަމަށް 

ޝަނެއް ަނގަންޖެހޭ. ސިމެން އެއަްށ ޑިއްާޔ ދެން އަޅުަގނޑުެވއްޖެ ެއކު ވަޒީފާ ައދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުރުވެިރކަމާއަ

ރވަންޓުން އެބަުއޅޭ. ސަ ބޫލުނުކުރާ މިންަގނޑުތަކަށް ވެސް ހަމަ ސިިވލްގަައޅުަގނޑުމެން މީގައި އެބަހުރި  ދެން

މެއް މިހާރަކު ނެތް. ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ސިސްޓަޕީނަލައިޒްނޑުމެންނަށް މިދެންނެވީ ހުރިހާ އެންމެން އަޅުގަ  އެކަމަކު އެ

ނޑަށް ހީވަނީ މިތާގެ  ،ސްން ވެންޓް ސެކެޓްރީނަރމައަޅުަގނުޑމެންނަށް މިހާރު ޕަވެސް އަދި މިހާރު ައޅުގަ

ކޮންމެވެސް ކޮމިޓީެއްއގައި ެވސް އެބައޮތް ކަންނޭނގެ. ެއވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ކޭސްއެްއ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ކުރުމުަގއި ދެން މަޖިލިސް ތެރެއިން ލު އްޙަ ތައްމިކަހަލަ ަކންތައް، ކަށް ހަމައެއް ނުެޖހޭ. އެހެންވީމާވަކި ގޮތަ

ނޑުމެން ؛ނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިޞްލާޙުަތކެއް މިދެންނެވީ ގާނޫ މައްސަލަެއއް ނެްތ  ގެމިސާލަކަށް އަުޅގަ

ގާނޫނުެގ ތެރެއިން އިނގޭތޯ. ދެްނ  މެއްކުރުއިންތިޒާމުއެކަން މިނިސްޓަރެއް ކޮންސެންޓް ހޯދެންޏާ ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް 

ގޮތުން  ބުނާ މި ގައިމިހާރު ގާނޫނު ރިވސް ކޮމިޝަނުންސަ ކުރިން ދަންނަވާހެން ޙަޤީޤަތުގައި މީަގއި ސިވިލް

ދިނުމުގެ ތެރޭަގިއ ރޮފެޝަނަލް މީހަކު ހޯދާފައި ލައިދިނުން. ލައިއަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ަކމަކީ އެކަމަށް އެންމެ ޕް

ރު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ މިހާއުރވި ންޓް ސެކެޓްރީންނާއި އިންޓަނަމަރހުންނާނެ މިހާރު މިސާލަކަށް ޕަ އަޅުަގނޑުމެން

ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް ދީގެން،  ންނާނެއޮލާފަ. އޭގެތެރޭަގއި އި ނޑުމެން އޮންނާނެ ތިންހަތަރު ފިޔަވައްަސކަށް ބަހައަޅުގަ 

ހުރިހާ އެއްަޗކަށް  ށް ބަލަިއެގން މިއަދި ކޮލިފިކޭޝަނަ ،ރމް ވެސް ހަދަިއގެން، އިންޓަރިވއު ވެސް ކޮށްގެން އެްގޒަ

ގެ ޓަކައި ދެން މިހާރު ހުރި ނިޒާމު ހޮވުމަށް ަގނޑުމެްނނަށް މީހަކުގެން އަޅުދީގެން އަދި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިޕޮއިންޓު

މިހާރު ، ނަގަނީ. އެހެންވީމާ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރި އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮްށގެން މީހަކު މި

ނޑުމެން ހަދާފައި މި ޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ދެން އަ ،އޮތް ގާނޫނަކީ ވެސް އެބަހުރި. ދެން އެ ނަގާނެގުމުަގއި އަުޅގަ

ކަލް ގާނޫނެކޭ. މި ހިންގުމުގަިއ ތިޓިވަންޏާ ދެން ވަރަށް ހައިޕޮ ރވިްސގެ ކޮންެސޕްޓަށް ބަލާ ކަމަށް ސަ ސިވިލް

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަހުރި. އެ އެބަހުރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ، ހެްނވީމާބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް. އަުޅގަ

ށް އަޏާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީތި ކުރިވަން ުކރެވޭ ކަމަށްކަްނތައްތަކާ ުގޅިގެން އިޞްލާޙުމި އެއްޗެހި ދެން ދިމާވާ 

ދެން ވަިކ ަކމަކަށް އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު  .ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކަކީ އެއީހުރި ކުެރވޭނެ. ިމހާރު ގެންދެވޭނެ. ޫމވް

ތިޔާރު. މިސާލަކަްށ ޚްންނަށް ވެސް ޮއވޭ އިބޭފުޅު އެކަަމކު އެ ؛މިދެންނެވީ ނުފޫޒު ފޯރުވާކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް



56 

 

ބޭފުޅަކާ ބެހޭ ގޮތުން  ެލއްވުުމގެ ކުރިްނ އެ ރވިސްއަށްސަ ވެސް ިސވިލްޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓަރަުކ އަބަދުއަ

ނުޑ ސިވިލްސީރިއަ  ރިވސް ކޮމިޝަނަށް ައއިއިރު ސަ ސް ކަެމއް އޮިތއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓަރަށް، އަުޅގަ

ެއކު  ބޭފުޅަކާ ވަން. ޙަޤީޤަތުގައި އެއެ މިނިސްޓަަރކަށް ދަންނަ ،ްއ އެއީވެސް އޮންނަ ުއސޫލެ

މީހުން  އެ، ފުންނަކީ. އެހެންވީމާންޓް ސެކްޓްރީންނާއި އިސް މުވަްއޒަރމަނަމަސައްކަތްކުަރއްވަންޖެހޭ ބޭފުޅުން ޕަ

ްސ ސީރިއަ ، ނަން. އެހެންވީމާގޮތްަތކެއް ހުން ވެސްވާނެ ކޮންމެރކަލްގެ ތެރޭަގއި އެޕްޫރވް ސަ އެބަޖެހޭ މިދެންނެވީ މި

ނޑުމެން ެއކަމެއް ބަލަން. ބަލާފައި ދެން ޮކމިޝަންގެ ރަޢުޔު އޮންަނ  އެލިގޭޝަެނއް މިނިސްޓަރަކު އޮތިްއޔާ އަުޅގަ

 ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ނިންމަމުން ގެންދަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން.ށް ފުރުޞަތު އަޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނައިއް 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހިތަބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތް ސުވާލަކަށް ވެސް.  ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ މާ އެރީ ހަމަ ށްއެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކިޔަނީ ރާއްޖޭގައި އައިއަހަ ބަލާއިރު  ކަށްތައި.އެމް.އެްފގެ މިސާލަކަށް ރިޕޯޓުލާނަމޭ. ދެން އަޅުގަ

ސްެއއް އޮތް ގަުއމެއް. ދެން އޭެގއިތުރުން ރވިސަ ރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ސިިވލްދިވެހި

 ދަންނަވަނީ  ެސކްޓަރަގއި މި ރވިްސގެ އިތުރުން ޕަބްލިކުސަ ސެްކޓަރގައި އިނގޭތޯ. ިސވިލް ކޮށް ޕަބްލިކުޞަޚާއް

 ؟ޮކބައިތޯ ދެކިލަްއވާ ގޮަތކީ، ގިނަ މީހުން އެބަތިބި. އެހެންވީމާ ރަށްވެސް ވަ އި ޕޮލިހާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގަ 

ނޑުމެން ަޕބްލިކް ސެކްޓަރގައި މަަސްއކަތްމިސާލަކަށް އަޅު  ކުރާ މީހުންނާއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ގަ

ކޮށްލާފަިއ ޕްރައިވެަޓއިޒް  .އެފް ކަހަަލ އޯގަަނއިޒޭޝަެނއް ެއއްކޮށް ކުޑަކޮށްލުމަށް ޓަަކއި މިސާލަކަށް އެމް.އެން.ޑީ

ލަކަށް އިންިޑޔާ އެހެންނޫީނ . މިސާ ކޮށްލީމަސޯސްމިސާލަކަށް ބޭރު ބަޔަކަްށ އައުޓް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އޮފިޝަލުން 

 ހެޮޔކޮށް މީހުން ެވސް ތިބޭނެ. މިސާލަކަށް ކޮށްލީމަ ފުޭދވަަރކަށް ައގުދޭޝް ކަހަލަ ބަަޔކަްށ އަުއޓްސޯސްގްލަބަނ

ގްލަދޭޝް މީހުން އަިއްސ ޑޮލަރ ދިނީމަ ހަމަ ބަނ 100ހަމަ  ކުާރ މީހަކަށްަމސައްކަތްއި އެްފގައެމް.އެން.ޑީ. އޭރުން

 ަގއި.މީހުން ވެްސ އައިސް މަަސއްކަްތކޮށްލާނެ ހަމަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މަސައްކަތް ކޮށްލާނެ. ައދި އިންޑިާޔގެހަމަ 

ނޑުމެންނަށް ޚަރަދު . ހަމަ އެގޮތަށް އެިޑޔުކޭޝަން ސެްކޓަރ ެވްސ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވެސް ކުޑަވާނެއޭރުން އަުޅގަ

އާ ހިސާބަށް ދެއްވަންޖެހޭ ފީއެއް 7ދައުލަތުްނ ހަމައެކަނި ގްރޭޑް ކޮށްލާފައިނޑުމެން ެއއްކޮށް ޕްަރއިވެަޓއިޒް އަޅުގަ 

. ގުމާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްލާނީބޭފުޅުން އަމިްއލައަށް ެއޑިޔުޭކޝަނަލް، ެއިޑޔުކޭޝަން ދާއިާރ ހިން . އެދެއްވާނީ

  ؟ހިނެއްތޯ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ެދކިލަްއވަނީކި
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 އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ކުރަްނޖެހެނީ ދެއްތޯ. މިސާލަކަށް މެން ޕްރިއޮރިޓީ ކަންނޭނގެ ސިޓުއާދެ! ތީގައި ދެން އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމްޕްރޮމައިޒްނޭޝަނަލް އިންޓްރެސްޓް ިއޝޫއެއް އަ ކިހިެނއްތޯ. މިސާލަކަށް ފުރަތަމަ ތި ވިދާޅުިވ ކުރާނީ ުޅގަ

ލަ ތަންތަން މިސާލަކަށް ެއޑިޔުޭކޝަން ސެކްޓަރ ކަހަ .ެރްކޓް ޖަވާބެއް ދެންޏާ އެގޮތަށްއެްއޗަށް ައޅުަގނޑަށް ޑައި

ެޗްއ ިލކަލް ެއއްބާ. ދެން މީ އަްސލު ސައިކްކުރުމުަގއި އެބަހުރި މިދެންނެވީ ދުނިޔޭެގ  އެިކ ތަޖުރިވެސް ޕްަރއިވެަޓއިޒް 

ނޑުމެން މާ ކުރުމަށް ޓަަކއި ުކޑަބޮޑަށް ބޮޑުވީމަ އަެނއްާކވެސް  ވަރމެންްޓ މާގަމިސާލަކަށް  ،ބޮޑު އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ވެސް މިދެންނެވީ މީެގ ކަންތައްތައް. ދެން ައބަދު ކުރުާމއި މިކުަރނީ. ކޮންޓްރެކްޓް ައއުޓު ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް މި

ނޑުމެން  ކަށް ބަލާ ކަމަށްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންގަލަ ޕަބްލިކު ނޫނީ ވަންޏާ ލޮޖިކަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޫނީ ދައުލަތަކުން ދޭްނޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި  ،ބަލަނީ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިުތންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް

ވިދާޅުވި ގޮތަށް  މިސާލަކަށް ތި ،ގައި އެކަން ކުެރވޭނެ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ. އެ ޮކމްބިނޭޝަންގެ ތެރޭ

އައިމަ ބޮޑަށް މި  ގޮތަކީ ޕްރަިއވެޓަިއޭޒޝަން ކޮށްގެން ކުެރވޭެނ ކަންތައްތައް ކުެރވިދާނެ. ދެން ވާޕްރައިވެަޓއިޒް 

ޭއނައަށް އެންމެ ފައިދާހުރި  ނީއިންޓްރެސްޓް އަންނާތީވެ އަބަދުވެސް ވިަޔފާރިވެރިއަކު ވިޔަފާރިކުރާ ނެގެނީ ސެލްފު

ުކާރ ަޓިއޒް ކުރީމަ އެ ކޮމްޕްރޮމައިޒްވެސް ޕްރައިވެ މިސާލަކަށް އެޑިުޔކޭޝަން ސިސްޓަމު، ކަށް ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާގޮތަ

ިވޔަފާރިއަށް ހަމަ  އީ. ނޫނިއްޔާ ހަމައެކަނިޕްރޮމައިްޒގެ ސަބަބުން ކޮލިޓީއާއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ެގއްލިގެންދިޔަ ކޮމް

ބޮޑުވެދާނެ ފެންނަފެނުމުގައި.  ައދި މެޓީރިއަލް ބައިތައް މާ ،ރަމުން ގޮއްސަ ކުބޮޑު  ރަމުން އަގުބޮޑުކު މިސާލަކަށް އަގު

ނޑުމެންނަށް  އިވެގެން ޮގއްސާނެ. މިދެންނެވީ އޭގަ ބޮޑަށް ބޮޑު  ދެން އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ވަރަށް، ހަމަ ހެދުމާ އަުޅގަ

އެިޑޔުކޭޝަން ކޮލިީޓެގ  ،ގޮތަކީ  ން ވާގުޅިގެ . ދިޔުމާބޭރަށް މި ފެންނަ މެޓީރިއަލް ކޮސްޓް ބޮޑުެވގެން ހިނަގއިދާނެ

ކުރާ ކަމަކީ ރަނގަޅު ޕޮލިސީތަެކއް ހަދާފައި  ތަކުން ގިނައިން މިވަރމެންޓުގަ ، ވެގެން އެބަދޭ. ެއހެންވީމާދަށްފެންވަރު 

ވިދާުޅވިހެން ެއ ޕޮިލސީތައް ރަނގަޅަށް ހެދިފައި  ދެން މުޙައްމަދު ޙުސައިން ެވސް އެ ،ޕޮލިސީތައް މޮނިޓަރކޮށްފައި 

ނޑަށް ހީވަނީ ޓް ސެކްޓަރ ތްރޫކޮށް އެ ޑެލިވަރވަންޏާމު ދެން ޕްރައިވެ ންނަ ކަމަށްހު ކުރުމުަގއި އަުޅގަ

އެްގޒާމްޕަލްތައް ފެންނަން. ބައެއް ްސކޫލްތައް އެގޮތަްށ އެބަހުރި ވެސް އަކަށް ުނވާނެ ކަންޭނނގެ. މިހާރުމައްސަލަ

 ންޓް ކަމަކަށް ވެސް ނުވެދިނުމަކީ ވެސް އެންމެ އެފިޝެއް ހުރިހާ ޚިދުމަތެ ފައި އަދި ކޮންމެހެން ސަރުކާރުންކޮށް

ެއީއ އެކަމަުކ ެއކަން ކުެރވޭެނ އިންތިޒާމެްއ ދެން  ؛ކޫލްތައް ކޮންމެހެން ސަރުކާރުންސް ހިނަގއިދާނެ. ސް ވެ

އެއް ައކަށް އަންނަން. މިހާރު މިސާލަކަށް ބަލެއްގައި ޑިސްކަްސކުރެިވގެން އަްނޑަސްޓޭންޑިންމިދެންނެވީ ނޭޝަނަލް ލެވަ

ބޯޑް އެބަހުޭރ  ދަ ްކރޮސްއަަދ ބޯޑް އިނގޭތޯ. އެީއ ވަްޓއެވަރ ޕޮލިިޓކަލް ޕާޓީ.  ކްރޮސްއަޤައުމުތަކުަގއި 

ތައް ހިނގާނެ ގޮތަކީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަްށ ތަެކއް ހަމަޖެހިފަ. ދެން މިއޭ މިސާލަކަށް ސިްސޓަމުއިންތިޒާމު
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ނޑުމެން ނެގިފައި މި ވެސް މިދެންނެވީ  ށްފަރާތަ ގެ ތެރެއިން ދެމެނޭޖިރިއަލް ސިސްޓަމު މިކިޔާ ހުންނަނީ އަޅުގަ

ބޮޑަްށ  ވެސް ަހމަހަމަވާނެ. އޭތި މާ ށްފަރާތަ އާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ދެމިދެންނެވީ ޕޮލިސީ  ،ހަމަހަމަވާނެ ކަހަލަ

ނޑުމެން އޭެގ ކޮމްޕްރޮމައިޒްނުކުެރވޭނެ ކަހަލަ ސިސްޓަމު ސްޓްރީމަށް ންމެ އެކްއެތަކެއް މިހާރު މިހިރީ. ދެން އަޅުގަ

މީހުނަށް ލަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިސާ ؛ވަންޏާ ނިއުޒިެލންޑް ތަންތަނުގައި ހަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ބަލާ ކަމަށް

މުސާރަދެނީ ވެސް ހަމަ ވަކި ކޮމްޕެނީއަކުން އިނގޭތޯ. އެ ެފންވަރަށް ވެސް ގެންދެވިދާނެ. ދެން އޭގައި ހަމަ ކުރިން 

 އަކުކޮންމެހެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީވަންޏާ އިނގޭތޯ.  އް ރަނގަޅަށް ހުރެއްޖެ ކަމަށްތަމުމިދަންނަވާހެން ސިސްޓަ

 ހަމަ އެ  އެ ކޮމްޕެނީއަކަށް ހަވާލުކުރީމާއެ ހަމަ ، ވިދާޅުވިހެން. އެހެންީވމާ ނުޖެހޭ ތިމުސާރަދޭ މީހުން ތިބޭކަށް

އިނގޭތޯ. ދެން  އަކުންކޮމްެޕނީވަިކ  ނީދެމަ ެއއަށް މުސާރައިްއގެ މިެދންނެވީ ޕޭ ޝީޓް ދިޔަ އެމީހެއްގެ ކޮންމެ ބަ 

ކުގެ މިެދންނެވީ މިނިސްޓްރީތަ ،ެއއް ހައްދާަފއިކުރަްއވާ ކަމަކީ ހަަމ ސީ.އޯ ތަުކަގއި އެއޭެގއިތުރަށް ަގވަރމެންޓު

ޓްމެންޓްސް، މިސާލަކަްށ އެިޑޔުކޭޝަން އިނގޭތޯ. ހުންނަ ޑިޕާ ސްލިވަރަބަލްދަށުން ހުންނަ މިސާލަކަށް ޑެ

ށް ރޒަިޔއަ 5ނީ ނަންގަވަކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން  ެއއް ހައްަދާވފައިލިވަރަބަލް ބައި ހަމަ ސީ.އޯޑެ ގެއެޑިުޔކޭޝަން

ސީ ހައްދަވާފައި ޕޮލިީސ ޕޮލި އޭަގއި ބޭފުުޅން މިސާލަކަށް އެ ،ނަންގަވާފައި  .ހަމަ ކަމުގެ ޤާބިލު މީހުން

 އިލެއްގަ ކަމަީކ ނޭޝަނަލް ލެވަ ެއކަމަކު އެ ،ލަމިދެންނެީވ އެކަހަ، ނީ. އެހެންވީމާކުަރއްވާޑެލިވަރކުރުުމގެ ކަންތައް 

އަުޅަގނޑަށް  އްރާނެ މެކޭނިޒަމެކުއްޔާ އެ ޑެިލވަރެވއްޖެ ކުރެިވގެން އެންމެަނށް އެއްބަްސވެވޭ ކަމަކަށްޑިސްކަސް 

ނޑުމެން ކޮންކަމަކަށްތޯ ޮކމްޕްރޮމައިޒްކަންނޭނގެ. އެކަމަ ހީވަނީ ެއއީ މައްސަަލެއއް ޫނން  ކޮން ،ކުރާނީުކ އަުޅގަ

ކަށްތޯ ގެންދާނީ. ެއޑިިޒޝަން އެބަ ނެްނގެވެންޖެހޭ. ނެންގެވުމަށްފަހު ެއކަން ކުރުަމކީ ެއއީީކ މައްސަަލއަކަްށ ލަލެވަ

 ނުވާނެ ކަންނޭނގެ. 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުފަ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު 

ނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީޙަމަރުޙަބާ  ރިވސް ވަރަށް ަސއިްޒގެ ގޮތުްނ ސަ ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަންދީދީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ދަށް ތަނެއްގެ   ންސީ ވަރަށްޝެ އެފިއަދި  .ވެސް ބޮޑު ކްެރސީސައިޒަަކށް އޮތްކަން. އަދި ބިޔުރޮއާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑު 

ޅެްއ ސައްކަތްޕުްއގެ ގޮުތަގއި މިކަހަލަ މައްތަކުަގއި ލަފާދެްއވާ ކޮމިޝަނެކަންތަ ގޮތުަގއި. ދެން ސަރުކާރަށް މި

ިއ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުެގ ކުރެވެން އޮތް އެިކއެކި ގޮތްަތކާ އްލު ހޯދުމަށް ދެންޙަމިކަމަށް  ؟ކުރަްއވައިފިންތޯ

  ؟ދަވަނީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތްޕުޅުންއަުރވަމުންތޯ ގެން ؟ފަިއވާނެތޯއަރުވާލަފާ
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ވަރަށް އޮޕަރޭޝަނަލް ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި. ޙަޤީަޤތުގައި މިދެންނެވީ މުޅި  އޮތީ އާދެ! ކޮމިޝަން އުފެދިފައި މި

ނޑުމެން އޮންނަނީ. ދެން އެހެންވެ  ކަމަކަށް މި ކޮމިޝަން ހިންގުމުގެ އެއް ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ  ަވރަށްއަުޅގަ

ކަެމްއ  ިއ ެއއްތެޭރގަދަނީ. އޭގެގެން ކުރަމުން މިެދންނެވީ އޮފީސްތަކަށް ޑެލިޭގޓުމި ،ސަރުކާރު އޮފީސްަތއް

ނޑުމެން މި ހެދި އޯގަނަިއޒޭޝަްނ  މިދަންނަވާހެން ވަޒީފާ ދިނުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް. ެދން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނިސްޓްރީގެ ޯއގަނަިއޒޭޝަްނ މި 16ވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ހެދި އޯގަނަިއޒޭޝަން،  އުރިވި

ނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ިއ ފިކޮންސަލްޓެންޓާ  ގެބޭރު ާވ؛ތައް އޮންނަން ބޭނުންއަކީ ވެސް ޯއގަަނއިޭޒޝަންއު ރިވި

ނޑުމެން އެކަން އެހީފުޅާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕގެ ެއހީއާ ވަނީ އެކަން ކުރިތާ.  އަހަރު ކުރީ. މިހާރު ދޮޅު  އެކު އަުޅގަ

އެްއޗެހި. ެއކަމަކު އެންމެ  ގޮތާ  ދަްއކައިދޭ އޯގަަނއިޭޒޝަން އޮންަނންވާ އެންމެ ރަނގަޅު  ން އެބަ ޭއގެ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން  ރަނގަޅު ގޮތަކީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި މި ވަގުތަށް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ދެން އެއީ އަުޅގަ

ވަރމެންޓްެގ ގަ ދޫކޮށްލުމަކީ މިދެންނެވީ މުޅި  ހުރިހާ ެއންމެން ކުރާ ުސވާލަކީ. މިސާލަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން އެ

މިދެންނެވީ ދޫކޮށްލުމުގައި ދެްނ  ؛ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކޮމްޕްރޮމައިޒް ްއޔާ . އެެހންވެއްޖެނުމެއްތޯ. އިނގޭތޯވިސް

ނޑުމެންނަށް ވިސްނިދާނެ. އެއީ ނޑުމެްނ ކޮށްފައި ތިބި ބަޔަކު އަޅު މިހާތަނަށް ޚިދުމަތް ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް އަުޅގަ ގަ

އެހުރިހާ ކަމެއް ރޭވިގެންދާ ، ހޭނެ. އެހެންވީމާވެްސ އަންނަންޖެ އްޝަން ސިސްޓަމެންޕެންސޭދޫކޮށްލަންޏާ ވެސް ކޮ

ނޑުމެންނަށް ެއކަން ކުރެވިދާނެހެން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ވަންޏާ ކަމަށް ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ދަނީ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރަމުން. ދެން ފެންނަ ެއްއޗެހި ހަމަ ސަރުކާރާ ވެްސ ހިއްސާ ދިރާސާތަކެއް ކުރަމުން. އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް  ކަމެއް، ބޮޑު ނަށް އެންމެއަޅުަގނޑުމެން

 ގެންދަނީ. އެއީ އެ  ެގންދަނީ. ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ފޮުނވަމުން މި ވެސް ހަމަ ފޮނުވަމުން މި

ނުޑ ، ކުރަނީ. އެހެންވީމާ ކަންތައް މި އެ އިގެންސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ހޯދަ ވެސް ގުޅިގެން ތަންތަނާ މައިގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައި ޯއގަނަިއޒޭޝަްނ  .ަތއްއުކަމަކީ އޯގަަނއިޒޭޝަން ިރވިެއއް ހުރި  ގޮތެްއގައި މިހާތަނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެބަ ވިދާުޅވޭ ވަރަށް އޮންނަންވާ ބޭނުންވާ ބޮުޑ  ގޮތް އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ކުރިން. ވެސް ަބއްދަލު ގެ ޓީަމކާބޭންކު ށްވޯލް ކުފަހަރަ ކްރޮސީެއކޭ. ދެން އަުޅަގނޑަށް މިކަމުަގއި ހަމަ އެއްރޮބިޔު

ކްރޮީސއެއް އޮންަނ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިނގޭތޯ. ބިޔުރޮބޮޑު އޮތީ  ކުރެވިފައި މިހާރު މިންތިާޒމުއިމިހާރު އަސްލު ރާއްޖެ 

ނޑުމެން ަރށު ކައުންސި ނޑުމެން ތަާކއި އަތޮޅު ަކއުންސިލްތަކާ ހަދަިއގެން ލްމިސާލަކަށް އަުޅގަ އުޭޅއިރު ވެސް އަުޅގަ

ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް ސަ ކޮށް ސީދާ ހަމަ ސިވިލްކީ ވެސް މިހާރު އިންޑިޕެންޑެންޓުމި ބުނަނީ ކޮންމެ ތަނަ

ން ސިލް ބޭނުންކުރަތަކުގެ ތެރޭަގއި އަތޮުޅ ކައުންލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއންތިޒާމުމިސާ އް.ކުރަންޖެހޭ ތަނެރިޕޯޓު

ކްޮރސީ ުކޑަވާނެ އިނގޭތޯ. ެއކަހަަލ މިދެންނެވީ ބިޔުރޮ އި ނަަމވެސް މީގަ ތް ނިންމާފައި އެގޮތަްށ ބައްޓަންުކރެވިފައި އޮ

ކްރޮީސއެްއ ބިޔުރޮހަމަ  ؟ކީކޭ ދަންނަވާނީ  ،އޮތީ ހަމަ ކޮންމެ ރަށަީކ ފްލީފްލެޖް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި
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ބޭފުޅުން ެވސް  އެ، ތަށް ކިތަންމެ މީހުން މަދުކަމުގައި ވިޔަްސ. އެހެްނވީމާެގ ގޮތަެނއް ހިނގާވަުރގެ ބޮޑު

ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ަކއުންސިލްތަކުެގ  ތި ދެން އެކްސްޕެްކޓޭޝަން ވެސް ހުްނނަނީ ހަމަ އެގޮތަށް. 

ަތއް އިނގޭތޯ. ދެްނ ތީ އެގޮތަން އުފެދިފައި އޮ  އެ ،މެންބަރުންގެ އަދަދާއި މިހުރިހާ އެއްޗެހިަތއް ބަލާއިރު ެވސް

 ކުެރވޭނެ. ކުރިން އަޅުަގނޑު އްލުޙަިގނަ ކަންތައްތަކެއް  އްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށްކުެރިވއްޖެކުލްއެއަށް ޓެ

މިދެންނެވީ މީހުްނ  ،އްލު ހޯދުމަށް ޓަކައިޙަންތައްތަކަށް ކީ ވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ކަ މިދެންނެވީ ހައިބްރިޑް ސިސްަޓމަ

ކުރުން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު އަިމއްލައަށް ވެްސ އިތުރު  ސީން. އެކަމަކު މީހުންގެ އެފިޝެންނޫ ކުރުމެއްމަދު

ކުރިން ެވސް  ޭއގެ މާ ،ވެސް ައޅުަގނޑުމެންަނށްވާީތެވ މިހާރު ދިރާސާކުާރ މީހަކަށްބަެއއް މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގަިއ 

އޮފީހުަގއި ުއޅުްއވިއިުރ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އޭރު  އިންމެން ރަީއސްޙުސަ . މުޙައްމަދުއަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް

ކުރަން އިނގޭތޯ. އެދިަވޑަިއގަތީާމ ފުން އިތުރު ގަންަނވާނެ އޮފީސްތަަކށް މުވައްޒަމިނިސްޓަރުން ެއދިވަަޑއި ،ފޮނުއްވާނެ

ނޑުމެްނ އަުޅގަ ކުރަނީ އިނގޭތޯ. ެއއީ ީޑެއއް. ވަރަށް ސިމްޕަލް އެްއޗެއް މިަގނޑުމެން ހަދަން ފާޑެްއގެ ސްޓައަޅު

މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަުކ  ކީ އެކަމަކުރާ  ހޯދަން މި ރޒްަދނީ އިނގޭތޯ. ޕްޮރޑަކްިޓވް އަވަ ހޯ ރޒް މިޕްރޮޑަކްޓިްވ ައވަ

 ވާސްކޮށްލައް ބޭފުޅުން ގެ މިކުރާ މަސައްކަތް މިހާރު ރަސްމީގަީޑގައި ކުރާ މަސަްއކަތް ބަލަނީ އިނގޭތޯ. ތި 

ހެން ކަންތައްތަކަށް. މީހުންގެ އެ ަގޑިއިރު އެ 4. އަެނއް ގަިޑއިރޭ 4 ކޮށް މީހަކު މަސައްަކތްކުރަނީއެވްރެޖު

ނޑަކަށް ތިންހަތަރު ބަޔަށް ބެހިގެންއޮ ކޮންމެ ޖޮބެއް މި، އެހެންވީމާ ްއ ގޮްއސަ. އެކަހަލަ ކަންތައްތަ ންނަނީ  ގާްތގަ

 އޭޝަން  ދައްކާ އީ އިވެލު ފަހަރު މަޤާމު އޮންނާނެ ހުއްޓިފަ. އެ  ެވސް ހުށަހެޅީމަ ބައެއްއަޅުަގނޑުމެން ހޯދާފައި އޭރު

ނޑުމެން  ހަމަ މި، . އެހެންވީމާ ށްކަން ރަނގަޅަށް ކުރެވިާދނެ ކަމަގޮތުން އެހެން މީހުން ބޭނުންޮކށް އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު މަސައްކަތް ކުރަން  ސީބައެއް ކޮންސަލްޓެންމިދެންނެވީ  ؛ޕްރައިވެަޓއިްޒކޮށް މަސައްކަތް ދައްކާފައި އަދި އަުޅގަ

ކުރަން މީހުން މަސައްކަތް ކުރަން އެއެްއ، އެކިތަްނތަނުން އެފިޝެންޓު. ކުރާއިރު ވެސް ބަހަމަ ެވސްއިނގޭތޯ އަބަދު

ނޑުމެން ގޮސް ހަދާ ަބއެްއ ތަންތާގައި ހަމަ ރަސްމީ  .ޝީޓް ެއއްަޗކީ ހަމަ މިދެންނެވީ ޓައިމް ބުނީމަ ވެސް އަުޅގަ

 ނގޭަމސައްކަުތގެ ވޮލިއުމް އެ ސައްކަތް ނިންމާފައި އެެއއީ ކޮންމެ ދުވަަހކު މަ ،މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް

ނޑުމެންަނށް އަދި ސިސްޓަމު .ކުރުން ސްޕަރވައިޒަރުންނަށާގޮތަށް ރިޕޯޓު ނުހެދޭ.  ކޮށްންޓުތަކެއް އެހާ އެފިޝެއަުޅގަ

ނޑުމެން ައއިޓީ ބޭސް ،ރފޯމެންސް ބޭސްޑްދެން މިހާރު އެކަމަކު ޕަ ދަން ސިސްޓަމެއް އެަބ ހަ ޑްމިދެންނެވީ ައޅުގަ

ކުެރވޭނެ. އްކަތް އޭނައަށް ވެސް އެކްނޮލެޖުމަސަ ރަްށ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކުރާށް. އޭކުެރވޭނެ ގޮތަގްލޮ

 4ހަލަ ނގޭނެ ކޮންކަެމއްކަން އޭނަ ހާސިލްކުރީ. ުކރިން މިދެންނެވި ކަވާަހކަައކީ އޮީފހަށް ވެސް އެ ،ށްސިސްޓަމަ

ރޒަމިކިޔާ ޕްރޮ މެންރްޒގެ އަނެަކއްަޗކީ އަުޅަގނޑުއަވަ  ށް ބަލާއިރު ދެން އޭނަގެ އެހެން ކަންތައްަތއް ޑަކްިޓްވ އަވާ

ނޑު ގޮތެްއަގއި އާފާޚާނާ ދެންނެވީ ކާންދިޔުމާއި އިނގޭތޯ. މި  ރުެގ ތެރޭަގއި މީހަކު ހަަމ ގަިޑއި 7. މިދެންނެވީ މައިގަ

 ވީ ރަނގަޅުތި ވިދާޅު، . އެހެންވީމާކުރަނީންީސއަށް މި އަނެކަތިޝެރޒް ގާތްަގނޑަކަށް އޭނަގެ އެފިއަވަ  4
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ނޑު ގޮތުން މިހާރު އެ ބޮޑަށް އޮތް  މިހާރު ވަރަށް ވާހަކަފުޅެއް. ެއކަމަކު ސިސްަޓމު މެންނަށް ކަންތައްަތކަށް އަުޅގަ

 މީހުންގެ މައިންޑް ސެޓް ބަދަލުކުރުން. އެއީ  ،މިދެންނެވީ ތަމްރީނުކުރުން .ދިމާވޭ. ދެން އޮތީ މީހުން ބަދަލުކުރުން

ދެން އަޅުަގނެޑއް ނޫްނ  .ކަމެއް. ދެން ެއކަމުގަިއ ވަރަްށގިނަ ޯކސްތަކެއް  ޖެހޭވެސް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެން ުކރަން

ހަަމ އެކި ކަހަލަ ޝޯޓް ޓަރްމ  .އެކަން  ޮބޑަށް ހައްޖަ ކޮމިޝަނުގައި އުުޅްއވިއިރު މަަސއްކަތްކުަރްއވާފައި ހުރީ

 ދައިގެން މީހުންނަށް އެެއކަހަލަ ކޯސްތައް ހަ އިޓްރެއިނިންގ އިންްސޓިޓިއުުޓން ތްރީ މަންތްސްގެ ކޯސްތަކާ

ނޑުމެން ވަަރށް ދާއިރާތަކުން އެ ބޮޑު މަސައްކަތްަތކެްއ  ާދއިރާތަުކެގ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ތައް މަރޖުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތްތަކަްށ އެބަކުރަން. އެހެންވީމާ، އެާއ ގުޅިގެން ދެން މިދެންނެވި ގިނަ ޖޮބު

ކަމަކީ ވަޒީާފއެއް ހުްސވެއްެޖއްޔާ ދެން  ވޭތޯ ބަލަން. ދެން މިހާރު ބޮޑަށް މިކުރާއަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރެ 

ނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަށް އަނެންހެން  ؛އެތަނެްއގެ އިވެުލއޭޝަން ަހދާފައި ނޫނިއްާޔ އިތުުރ ަވޒީފާތައް އަުޅގަ

ވަޒީފާތަކެއް އިތުރުވެަފއެއް  ގިނަ ތެރޭަގއި މާގެ ލައިފި ކަމަށް ވަްނޏާ ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރުފަސް އަހަރުއިބައްލަވަ 

އެކަހަލަ ބަެއްއ މަސައްކަތްތައް ކުެރވިފަިއ  އިނުހުންނާނެ. އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލުގައި އެހުރި ަވޒީފާތަކެއް އެްއކޮށްލުމާ

ބޮަޑކަށް އޮިނަގނޑުތަެކއް ފުާޅކުރަްއވާކަްށ  ހުރީ. ދެން ބަޖެޓުގެ ދަތިަކން ހުރުމުން ފިނޭންސްއިން ވެްސ މާ

ގިނަ ކަންތައްަތްއ  ،ނަށް ހިތްވަރެްއ ނުދެއްވާ. އެހެްނވީމާ، ެއާއ ގުޅިގެން ހުންނާން ގިނަ ެއއްޗެހިއަޅުަގނޑުމެން

 ލިމިޓުކުރެވިފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ ިމހާރު އެްއވެސް ބޭފުަޅކު އިތުަރށް ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑިއަގންނަވާ ތަނެއް. ދެން ވަރަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިހެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ފުރުޞަތަށް ތަފް ސީލުކޮށް ހަމަ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާިލހެން ބޭފުޅުންގެ ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބު ލިބުނީ ކަމަށް  އެ ،އެދިަވޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅުން ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި، އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަނީ. ެއހެންވީމާ ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް އިބަިއ ނިންމަ މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

 އަޙްމަދު ޙަސަންދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިޓީއަކީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮ

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑުެމން އެންމެންގެ ނަުމގައި ިމ ކޮމިޓީން ދަންނަވާލި ދަންނަާވލުމަށް މިކޮޅަށް ަވޑަިއގެން 

ބާއެއް ޙަމުގައި ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހޫނު މަރުދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ހަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަ

އަދި ޝުކުރު ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ދެން ކޮމިޓީން މިއަދު އެޖެންޑާކޮްށގެން ކުރިއަށް ގެންދެޭވ  ން.ދަންނަވަ

އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުަކމަށް ކުރިމަތިލައްވާފަިއވާ  ،މަސައްކަތަކީ މިއީ 

ގެ ތެރެއިން ޝަުރތުހަމަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުުޅތައް ދިރާސާކުރުމުެގ މަސަްއކަތް މިހާރު މި ކޮމިޓީން ފަރާތްތަކު

ނޑުމެންނާ ހަާވލުކޮށްފައި އޮތް މަސަްއކަތެއް މި ކޮމިޓީއާ ކުރިއަށް މި . އެހެންވީމާ، ގެންދަނީ. ެއއީ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ކޮންމެ ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް  ،އޮތީ ރުން ނިންމަވާފައި މިމި މަސައްކަތުގައި ދެން ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެއް ޭމޒެްއގެ ދަށުން ބައްަދލުވެ ފަހަރެްއގަިއ ކަމެއް ިހްއސާކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ  ،ވެސް އަުޅގަ

ނަށް ވެސް އޭރުން މި ގޮތަށް. އަދި ޮކމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު ވެސް އަރުވާ

ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެކަހަަލ  އިބޭނުންފުޅުވާ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ދަންނަވާލައިގެން ހޯދަ 

ގެންދަނީ.  ބައްދަލުވުމެްއގެ ގޮުތގައި ިމ ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމުކުަރން ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން ކުރިއަށް މި

ވެސް. އެހެްނވީމާ،  ގިނަ ަވގުތު ވެއްެޖ ކަންނޭނގެ ވަަޑއިގެންެނވި ަފހުން ވަރަށް އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މިހާރުެވސް

ނުޑމެން ގެންދެވޭތޯ ބަލާނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ  ވީހާވެސް ކުުރކޮށް އަުޅގަ

ފުޅެްއގެ އޮްތ ކަމެއް އޮތިްއޔާ އެހެން ބޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު ސުވާެލއް ކުރެްއވުމުގެ ބަދަުލގަިއ ހަމަ ވީވަަރކުން އެ 

ބޭފުޅެއްގެ ުސވާލުން އެ ޖަވާބު ލިބިވަަޑއިގެންިފއްޔާ ީވހާވެސް ކުރުކޮށް ގެންދެވުމަްށ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނަން ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުަރްއަވންއަފުރަތަމަ ކަމަކަށް މަރިޔަން އަމިއްލަ ތަޢާރަފުަގިއ  ؛ށް އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ އެކަެމއް  ކަެމއް އޮތް  ވެްސ ެއއްެވސް ށް ިވޔަސް އަދި މަސަްއަކތާ ގުޭޅގޮތުން ކަމަށް ވިަޔސް ކަމަ

 ބޭނުންކުރައްވާ.  މަިއކު ން ދަންނަވާލަން. ސުވިޗު

 

 މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ކިޔަީނ މަރިޔަމް ސަޢީޢަ ` އައްސަލާމް  ދާ. މީހުން ކިޔާ އުޅެނީ ސަޢީދާ. ވަރަށްލައިުކމް. އާދެ! އަޅުގަ

ގިނަ މީހުންނަށް އެނގޭނެ އެޑިުޔކޭޝަން ދާއިރާަގއި ުއޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ގިނައިން އެނގޭނެ. އެީއ 

ފުރަތަމަ  އެންމެ .ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1981އަޅުަގނޑު މިހާރު ެއޑިޔުޭކަޝން ސެކްޓަރަގއި ުއޅޭތާ މިހާރު 

އުޅެނީ  ގިނަ ްސޫކލުތަކުގަިއ މިހާރު އުޅެމުން، މިހާރުވެސް މި އެެހންގޮސް ވަރަށް  ،ންމަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު

ކިަޔވަިއގެން ހަމަ ވަރަށް  ،ސްކޫލެްއގައި. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ދެން އަޅުަގނޑު އެްނމެފުރަތަމަ ހަމަ ކިޔަވަމުން
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ފަހުން ވަރަށް  ފަހުން ހަމަ ވަަރށް ބޮޑުވި ާވތީވެ އެންމެ ހަމަ އުނގެނުމަްށ ވަރަށް ލޯބިކުރާ މީހަކަށް ،ކިެޔވުމަށް

ނޑު ހަމަ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިުލކުރަން އޮސްޓްރޭލިާޔއަށް ޮގސް މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިުލކުީރ  ފަހުން އަޅުގަ

ވެސް. ދެން ެއއީ ކޮންމެހެން ވަޒީާފއަކަށް ނޫން. ެއއީ ޮކންމެހެން ކިޔަވަިއގެންކަން ުކރިއެރޭނީ އެހެން ެއގޮތަްށ 

ުނވާނެކަްނ ދެއްތޯ. ދެން އެހެންވީމާ،  ޒަާމނުގައި ނުިކަޔވައި ދެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ މި .ވިސްނާފަ

 ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން މި  .މިހެން ރަނގަޅު ،ދެން އެގޮތުން ހަމަ ދެން ކިޔަަވއިގެން ދެން ހަމަ އިރާދަކުރެއްވީތީ 

ނުޑގެ ވަރަށް ުއއްީމދެއް މިކަހަލަ މުއަްއސަސާައަކށް ޚިދުމަތްކޮށްގެން ހަމަ ބޮުޑ  އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ނޑު އެއީ ކޮށްއިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ޚިދުމަތް ؛އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އަޅުގަ ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ހަމަ އޮންނަ އުއްީމދެއް. ވަރަށް ބަލަމުން ގެންދާ  އެކަން އެ  ކަމެއް އެއީ ވަރަށް ކުރީސުރެ ެވސް އަުޅގަ

ކަމަށް ައޅުަގނުޑ  ދެން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ވާނެ .ކަންތައްތައް ކުރެވޭތޯ ވަރަްށ ވިސްނަން. ދެން އަދި ުނެވއޮތީ

ނުޑ ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި  .ގަބޫލުކުރަނީ މިފަހަރު ހަމަ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ވާނޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުއަޅުަގނޑަށް ވުރެ ވަކި ޤާބިލު ބޭފު ނޫން.  ައޅުަގނޑު އަިމއްލައަށް މޮޅުވަނީކީ ؛ޅުންނެއް ހަމަ ނެތޭ ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑަށް މި ސިވިލް  ،ގުން މި ބޭފުޅުންނަށްނރޮ ދެން އެގޮތަށް ދެން އަޅުގަ

މަ ރަނގަޅަްށ ސަރވިްސގެ ކޮމިޓީަގއި ހަމަ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްޮކށްގެން ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ހަ

ނޑަށް ފެންނަ  ގޮތުގަިއ.  އެހީތެރިވެދާނެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތު އަުރވާނަން. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ސިނާން

 ފުރުޞަތު އަރުާވނަން.  މިހާރުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެަބ އެދިވަަޑިއގަންނަވާ. އެހެންވީާމ، ސިނާނަށް

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު މައްޗަންޮގޅީ

ބާ އިނގޭތޯ. ީކްއވެގެންތޯ ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން ޙަ މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް ދެއްތޯ. އާދެ! ކޮމިޓީއަށް މަރު

 ޔާރުކުރެްއވީ؟ޚިދިމާ ތި  ންނޫންތޯ. ކީްއވެގެންތޯ މިދިމަދިމާ އެބަހުރި އެހެަބއިވަުރ ތި އިޚްތިޔާރުކުެރއްވީ؟ 

 

 މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ މިދޭތެރެއިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވެސް ކުރިމަތިލީން. ދެން އެ ؛އެންމެ ފަހަރު ދެން  އަުޅގަ

ފަހަރު ހަމަ  ދެން މި .ނާެނތާ. އެހެންވީމާ، އެ އަަޅއިނުަގތީފަހަރަކު އަަޅއެއް ުނގަން އަޅައިުނގަތީ. ދެން އެއީ ކޮންމެ

ސަރިވސް  އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ސިވިލް .ފަހަރު މި ކުރިމަތިލީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ ޔަީޤންކަމާ އެުކ މި
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ނޑަްށ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ  ނގޭނެތާ މިހާރު ސިވިލް ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ދިމާާވ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ެދން މި ރޮނގުން ހަމަ ، ވެއްޖެ. އެހެންވީމާ ރވަންޓެްއގެ ގޮުތގައި ޚިުދމަތްކުރާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްސަ

 ،ހަމަ އިޖްތިމާޢީ ޮގތުން ހަމަ ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތްކޮށްގެން މީހުންނަށް ިކަޔވަިއގެންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަށް 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް  ސަރވަންޓުންނަށް ހަމަ އެހީތެރިވެވިދާނެ ސިވިލް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. ދެން އަޅުގަ

 ގޮތުަގއި މީގައި އެބަހުރި އަދިވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ބަިއަވރު ކަންތައްތައް. ސިވިލް 

 ސަރވިްސގެ ަގވާއިދުަތކާއި ުއސޫލުތައް ބަލާފައި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުެރވިދާނެ ބައިވަރު ކަންތައްަތއް 

ސަރިވސް ކޮމިޝަންތަކާ ގުޅިގެްނ  ެއގޮތުން ހަމަ ބޭރުގެ ބައެއް ހަމަ ރަނގަޅު ސިވިލް، ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ

ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް  ޕްރެްކޓިސަސް ބަލަިއގެން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިސވިލް  އޭެގ ހަމަ ބެސްޓް

ނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު  އުއްމީދެއް ހަމަ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެގޮތުން ހަމަ އެހީތެރިެވވިދާނެ. ދެން އެއަށް ހަމަ އަޅުގަ

 ނަމަ.  ލިބިއްޖެ ންެއ ކޮމިޝަނު އުޅުން ކަންތަަކއިގެންއަރަިއގެން ހަމަ އެ ކޮމިަޝނުގެ ކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަ  ރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:ކަ

ނޑު ޚިދުމަތްތަެކއް ަވނީ ކުރަްއވާފައާދެ، ޝުކުިރއްާޔ މަރިޔަމް ސަޢީދާ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ވަރަށް ގިނަ  . އަުޅގަ

ސަރވިްސ ކޮމިޝަން އަދި އެހެން  ކުރެްއވި ޚިުދމަތްތަކަކީ ސިވިލް ންކުރަން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައިވެސް ހަމަ ޔަޤީ

ސަރިވްސއަށް ވަރަށް ބޭނުންހިފިދާނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށް. ދެން  ދާިއރާއެްއގައި ިސވިލް ސް އެއަށްވުރެ ފުޅާނޫނަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަަނކީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލަންޖެއް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި އޮންނަ މުއައްަސސާެއއް ކަމަށް ވެސް  ސިވިލް

 ގެ ތަރައްޤީ ވަރަްށ ހަލުވިކަމާ ންނަ ގޮތުން ާރއްޖޭީޤ މިހާރު މި އޮރާއްޖޭެގ ތަރައް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ. އެއީ 

 އަދި ކުިރއެރުވުމަށް މަަސއްކަތްކުރަމުްނ ގެންދާއިުރގައި ސިވިލް ،އެީކގައި ކުރިއަށް ގެންދަްނ ބޭނުންވާއިރު

ބަޖެހޭ. ދެން ާރވައިެލވެން އެ .ވާ ގޮތަކަށް ިޑޒައިްނކުރެވެންރވިްސގެ މެޝިނަރީ އެަބޖެހޭ އެއާ ކޮމްޕްލިމެންޓުސަ

ފަދަ  ސަރިވސްއަކީ މި ދެންނެވި އޮތް ސިވިލް މަރިޔަމް ސަޢީދާ ދެކެވަޑައިަގންނަވާ ގޮތުަގއި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި 

އޮތް ވަރަްށވުރެ  ިމހާރު މި ؟ސަރވިސްެއއްތޯ ކުރިއެުރވުމަކަށް މަގުފަހިާވ ޮގތަށް ޑިަޒއިންކުރެވިަފއި އޮތް ސިވިލް

ޖެހިފައިތޯ ވަނީ؟ ކަށް ބަދަލުވާންނުގެ ިނުއ މެނޭޖްމަންޓުގެ މޮޑެލަޒަމާ ކޮޅެއް މިކުން ތަންކްރެޓިކް މޮޑެލަ ބިއުރޮ

ނޑު ފީޗަރސްެއއްއެހެން ސަރވިސްގެ ކޮންކޮްނ  ކަަމށް ދެކެވަޑަިއގަންަނވަނީ ސިިވލް ވިްއޔާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މައިގަ

 ސިފަތަކެއްތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ. 
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 މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހަމަ ގަވާއިދުަތކެއް އެބަހުރި. ެއކަމަކު،  ހުރިރާ ގޮުތަގއި ހަދަންޖެހިފައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ައޅުަގނޑު ގަބޫުލކު

ވަރަށް ރަނގަޅު ަގވާއިދުަތއް ވެސް އެބަހުރި. ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ުއސޫލުތައް ވެސް ެއބަހުރި. ދެން އެކަމަކު ެވސް 

ނޑު ވިސްނާީނ  ؛ޅުކުރަންޖެހޭ ބަިއވަރު ކަންތައްަތއްވުރެ ބޮޑަށް ރަނގަ އަދިވެސް ހަމަ ެއއަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަ

އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި  .ނޫނީ ތަންފީޛުކުރޭތޯ ބެލުން. ތަާކއި ުއސޫލުތައް ހިފެހެއްޓޭތޯހަމަ ވަކި ގަާވއިދު

ކަށް ސް ކޮމިޝަނުގެ ކަމަސަރވި ނުކުރެވި އޮންނަ ކަމެއް. ެއ ތަންފީޛުކުރޭތޯ ބެލުމަކީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ސިވިލް 

ނޑަށް ހީވަނީ އަދި ކުަޑކޮްށ  ،ވާންޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމާ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކަންތަްއތައް އެއީ އަުޅގަ

ެއ ަކންތައްތައް ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަްށ ތަންފީޛުކުރޭތޯ ބެލުމަކީ ، އި އޮންނަ ކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ ކޮށްެލވިފަލެކްޓުނިގް

ނޑު އިރާ ްއޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަްށ ވެއްޖެ ސަރިވސް ަދކުރެްއވިްއޔާ ސިވިލްއެއީ ހަމަ އަުޅގަ

 މަސައްކަތްކޮްށގެން ކުރާނެ ކަެމއް. 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ގޮތުން  ރވިސް އޮތްސަ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. މަރިަޔމް ސަޢީދާ މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭގެ ިސވިލް

 ބަާލއިުރ؟ ނޫނިްއާޔ ކުޑަކަމަށްތޯ ރާއްޖެއާ ،ކަމަށްތޯ ކުރަްއވަނީ ަސއިުޒގެ ގޮތުން ބޮޑުގަބޫލުފުޅު

 

 މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސަރވަންޓުންގެ ވާަހކަ ދެއްތޯ؟ އަނެއް ގޮތަށް ބަލާއިރު  ސަރވިްސއޭ ތި ިވދާޅުވީ ހުރިހާ ސިވިލް ސިވިލް

ސަރވިސް ހަމަ ރަނގަޅުހެން. އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ހަމަ  ަގނޑަށް ީހވަނީ ސިވިލްއަޅު

ގޮުތގައި ާމ ބޮޑެއް ނޫން. ދެން ބޮޑޭ  ސަރވަންޓުންނަށް. އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް. އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ހުރިހާ  ސިވިލް

 ިސވިލް، ސް އެަބއުޅޭތާ އޭގެތެޭރގަިއ ދެއްތޯ. އެހެްނވީމާޤާމުތަކެއް ވެ ހަމަ ޮކންމެ ހުރިހާ މަ ؛ތި ވިދާުޅވީ އެންމެ

. ރި ހަމަ ޙައްޤުތައް ލިބިދީފަސަރވަންޓުންެގ ގޮުތގަިއ މަސައްކަތްކުާރ ހަމަ ހުރިހާ ެއންމެންނަށް ވެސް އެބަހު

ގިނަ  ރެވޭތީ މާނުކުއެ ކަންތައްތަްއ ތަންފީޛު ،ލިެޔވިފަިއ ހުއްޓަސް ަތއް ގަާވިއދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއެކަމަުކ، މި ޙައްޤު

ނޑު ނުބުނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  .މީހުންތައް އުޅޭހެން ހީވަނީ  ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ގޮތުަގއި. އެއީ މާ ބޮޑެކޭ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްސ ތްތެރި ެމންބަރަކު ެއއްގޮަތކަށްވެިއއްޒައެީއ ދިޔައީ.  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ކުުރކޮްށ ފޮނިކޮށް ކަންނޭނގެ މި

ޅުަގނޑު ކުރުކޮށްލަން. އަ، ަޑއިަގންނަވާ ތަނެއް. އެހެންވީމާނުފެނޭ އެއްވެްސ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަ މިހާރަކު

ނޑުމެްނ ހޭދަކުރަން އޮތް ަވގުތު ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ންއާން މަރިޔަހިސާބުމިހާ، އެހެންވީމާ ެއުކގައި އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ.
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