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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލިސް ފެށި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްާދއިުރ މި މަޖިލީހުގެ ބަންދަށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެން `. 

ވުންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލު

އޮތީ ނެޝަނަްލ  މިއަުދގެ އެޖެންޑާަގއި މިމިއީ.  1ކޮމިީޓގަިއ މި ދައުުރގެ ބައްދަުލވުން ދަންނަވަން. މިއަދު 

 އެ މަްއސަލަ މި، ކުރެްއވުން. ެއހެންވީމާއް ދިރާސާއިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަން މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުުމގެ ަކންތަ

ވެސް  ވީހާ ވެއޮތީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ވާނީ ކޮމިޓީން މިކަން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ައއިސްފައި އޮތް ަކމަކަށްވާތީ

މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އަވަހަކަށް މި ކޮމިޓީގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކޮށް ނިންމުމަށް ޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން 

ގާނޫނީ ގޮތުްނ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާއި އަދި ނަންފުޅު ދިރާސާކުރުމުގަިއ އޮތީ.  ގައި މިތެރޭ މިދިޔަ ހަފްތާކުރެވިފަިއ 

ބަލަންޖެހޭ އިދާރީ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިމިފައިވާ ވާހަަކ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ދަންނަވަން. 

މުގެ މަސައްކަްތ މި ކޮމިޓީން މި ބައްދަލުވުމަށްފަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އެއަށްފަހުަގއި އަދި މި ނަންފުޅު ދިރާސާކުރު

ވާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ވެސް ގެންދެވޭނެ ިއންތިޒާމު މިހާރު އޮތީ ހަމަޖެހިފައި

ްސ ައވަަހކަށް މިކަން މި ކޮމިޓީން ވެ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ކިބައިން އަުޅަގނޑު އެދެން ވީހާ، އެހެންވީމާ

މި ނަންފުޅު ދިާރސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮަތކާިއ ، ންމަވައި ދެްއވުމަށް. އެެހންވީމާނި

 ދެްއވުމަށް ހުށަހަޅަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން.  ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީން ގޮތެއް ިނންމަވައި

 

 ންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެ

 ލަން. ވެސް މި އިންޓަރިވއުކޮްށ ނިންމާއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި މިހާރުން މިހާރަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދުން ކަމަށް ވަންޏާ މި މިފައި ހުރިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވިދާޅުވަނީ އިދާރީ ގޮތުން މި ކަންތައްތައް ނި

ުލުވމަށްފަހުގައި ކުިރއަށް ގެންދަން ނޫނީ މި ބައްދަލުވުުމގެ ެތރޭގަިއ ކުރިއަްށ ގެންދަން މިއަދަށް މިކަން މި ބައްދަ

 ށް ންގެ ވިސްނުން ިމގޮތަވަނީ ކޮމިޓީގެ އެެހން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގަނޑަްށ ހީހުށަހަޅުއްވަނީ. ައޅު

އެބަ ފުރުޞަތަކަްށ ވަޙީުދ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ދެވޭނީ. އެހެންވީމާގެންހެން ކުިރއަށްއެްއގޮތްކޮށްެލވި

 ޑަިއގަންނަވާ. ވަޙީދަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ވަ އެދި

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:
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އަުޅގަނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ  ރިރު.ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މުޤައް އާދެ!

ރިހާ ެރކޯޑްސްތަެކއް ސާުފކޮށްފަިއ ކަމަށް ނަން ހަމަ ހުށަހެޅިގެން ައއިއިުރގަިއ މިޮއތް ގޮުތގެ މަްއޗަށް ހު މެންބަރު

އިދޭ ޝީެޓްއ ންވަރު އަްނގަފެޢުލީމީ އިދާރީ ގޮތުން ބައްަލވަންޖެހޭ ހުރިހާ ބެލުންތަކެއް ބެލުމަށްފަހުގައި އަދި އޭާނގެ ތަ

ވެސް އެީކަގއި މިހާރު މި ޖަލްސާގައި މިކަން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމައިލުމަްށ  ކުރިމަތީަގއި ކަމަށްާވތީއާތީ އޮ މި

 ވާހަކަ ދަންަނވަން.  އްވި ގޮތަށް ާތއީދުކުރާންބަރު ޙުސައިން ލަޠީފް ހުށަހެޅުއިްއޒަތްތެރި މެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އްބެިވ މެންބަރުންގެ ދެން އަދި އެބަ ތި އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު. އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރިޝުކުރި

ސްނުންފުޅު އެްއގޮްތ އެ ބޭފުޅުންެގ ވި އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެހެން ވޯޓަކަށް ނުޮގސް

 ދާންހެން. ރޮަޒއިނާ ވެސް ބޭނުންވޭ.  ދެން މިކަމުަގއި ކުރިއަށްއްޔާ ކޮށްލެވިއްޖެ 

 

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

ންގެ ކޮމިޓީ ފެށުން މި ދިޔައީ ކުޑަކޮށް ދަބަރު ޖަހައިގެންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ޒަމާންކޮށްފަިއ މެއަޅުގަނޑު

ދައްާކ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  އަބަދު ޅުތައްދެން މި ނަންފުސެޖު ލިބުމުގައާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެފެށުނީމަ. 

މުވެގެން ނީ ސަރުކާރަށް ކިހާ މުހިންވާލައް ނގިޑަ ވަގުުތކޮޅެއް ިދނުން. އެކަމަކު، ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެވާހަކަެއއް ކު

 ްއ ނެތިން ސަރުކާރުން ކުރާމެންނެން ދެން އަޅުގަނޑުްއޔާމުންފުޅިން ބޭނުްއވައަވަްސކުރަ، އެހެްނވީމާކަން. އުޅޭ ކަމެއް 

 ދެކޮޅުހަދާކަށެއް.  ކަމަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ެވސް އިޝާރާތްކުަރްއވަނީ ސައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙު ،އެހެންވީމާ ޔާ.ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއް 

ކޮމިޓީެގ  ހާޒިރީ ދަންނަަވއިލާނަން. މިވަގުތު އަށް ދިއުމަށް. ދެން ކުިރައށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނުޑ މި ކޮމިޓީގެކުރި

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ، ރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންމު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަކަނޑިތީ ހާޒިރީއަކީ

ޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދު އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިއް  ލުސްދޫމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ތު 

ކޮމިޓީގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ، ިރެވވަަޑއިގަންަނވާ. އެހެންވީމާމެންބަރު ޙުސައިން ލަޠީފް ބައިވެ

ކަމަށް  އެޖެންޑާަގއި މިއޮތް ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު ޮކމިޓީގެފެނިވަޑަިއގެންނެވީ މިއަދު 

އް ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި ރެއްވުުމގެ ކަްނތަނަްނފުޅު ދިރާސާކުނުއްވާަފއިވާ ފޮޢައްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ރާސާކުރުމުގެ އަުޅގަނޑު އެ ނަންފުޅު ދި، ރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ެއހެންވީމާމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަީތ ކު
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ން ނިންމެވި ގޮތަށް ކުރިއަްށ ލުވުުމގަިއ ދެން އޮތް ބައިަގއި ކުރިއަްށ ގެންދާ ގޮތަށް މެންބަރުމަސައްކަތް މި ބައްދަ

ންދަންޖެހޭ ކަންކަން ޅު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ކުރިައށް ގެއިދާރީމޭޒުން މި ނަންފު، ހެންވީމާއެގެންދާ ގޮތަށް ނިންމީ. 

އަުޅގަނޑުމެން  ޅުތަކަށް. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ެއއްޗެހި ހަމަކޮށްދެއްވުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލްކޮ ލިޔެކިއުމާ

ޓަރގްރިޓީ ނެޝަނަލް އިންބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މި ދަންނަވައިލީ  ސަާސތަކުގެ ކަންތައްަތކާއްމިނިވަން މުއަދު މިއަ

ލީހަށް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ތި ބޭފުޅާގެ ނަންފުުޅ ރައްޔިތުންގެ މަޖިންކަމަށް ޢައްޔަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

މި އޮީތ.  އައިސްަފއި މިލީހުގެ ަތޅުމުން މިހާރު މި ކޮމިޓީއަށް މަޖިމި އެ ނަންފުޅު ، ނުއްވާފަިއވަނީ. އެހެންވީމާފޮ

 ލައި ަލވާން ރިޕޯޓެއް އެކުހޭގޮތުން ގުޅޭގޮތު ބެ ގެ ކުރިން ކަމާކުރުމަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުމަޤާމަށް ޢައްޔަން

ތްތެރި މެންބަރުން މި މި ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަ، ޙްމަދު އަމީން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާއަ ހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން.މަޖިލީ

ބެހޭ އިދާރާތަކުން  ތުަގިއ ކަމާޅު ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަސަްއކަފޮނުއްވާފައި އޮތް ނަންފުޅު ތި ބޭފުޅާގެ ނަންފު

 ކޮމިޓީންއިތުރަށް ، ހޯދާފައި މިވަނީ. އެހެންވީމާހޯދާފައި މިވަނީ. ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ވެސް މިހާރު 

އްޔަންކުަރއްާވ ަސސާތަކަށް ޢައްވެސް މިހެން މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރަްއވާ މުއަ  އަބަދުނިންމަވާފައި މި އޮންނަނީ 

ން ކަެމއް ބަުރން ސުވާލުކޮްށގެނަންފުޅުތައް ިދރާސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަުތެގ ތެރޭގަިއ އިތުރަށް މެންބޭބޭފުޅުންގެ 

 ކު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީއާ ބޭފުޅަސާފުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށްވަންޏާ އަދި އެ ަވޑަިއގަންނަވާ 

ރުޞަތު އަރުވާ ގޮތަށް އޮންނަނީ. މިއަދު ހިއްސާކުރަްއވަން ބޭނުންވާ ަކމެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ެއކަމަކަށް ފު

ލުުމގެ ނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލީ މި މަސައްކަުތގައި. ދެން ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮމިޓީއަށް މި ދަންނަވާ

މަސައްކަތާއި ގުޭޅގޮތުްނ  ފަރާތަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން އަމިއްަލ ތަޢާރުފުގައި ވެސް އަދި މި އަުޅގަނޑު ތި ކުރިން

ށްލެްއވުމަށް. އްސާކޮެއަކމެއް ހިއްސާކޮްށލައްވަން ކަެމއް އޮިތއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ހިވިޔަސް ވެސް  ކަމަށް

 ނަވާ. ްއވަިއގެން ުކރިއަށް ވަަޑިއގަންމައިކް ބޭނުންކުރަ

 

 އަޙްމަދު އަމީން ވާހަކަދެްއކެުވން:

ްއަކތް ކުރަމުން މިދަނީ އެންޓި ސަޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނުޑގެ ަނމަކީ އަޙްމަދު އަމީން. ދެން އަޅުގަނޑު މިަވގުތު މަ

ޭއެގ ެވއްޖެ. އަހަރު 5އަުޅގަނޑު މަަސއްކަތްކުާރތާ ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުަގއި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުަގއި. 

ނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ާގނޫނުގެ ދަށުން ނެޝަނަލް ޝަކުރަމުންދިޔައީ ނެ ން އަުޅގަނޑު މަސަްއކަތް ކުރި

ލްޑިވްސް ކަސްޓަމްްސ މޯކަސްޓަމްްސ، ގެ ތެރެއިން ތަކުމުއައްސަސާ 4ބަލަންޖެހޭ  އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން

. އޭގެ ފަހުން އެންިޓ މަސައްކަތްކޮށްފަ އަހަރު ދުވަހުެވސް އަޅުގަނޑު ވާނީ ތިން  ސަރވިްސގެ އިދާރާަގއި

ން ކޮމިޝަނަށް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ބަދަލުވި ހިސާބުން ފެށިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި ކޮރަޕްޝަ

ރަމުންދާ މައްސަލަތައް ޤީޤުކުން ބަލަމުންދާ ތަޙުނޑު މަސަްއކަތް ކުރަމުްނ މިދަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުއަޅުގަ
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ްއގެ ގޮތުްނ ރެކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލާަފއި ޮއންނަ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ޓީމެއްގެ ލީޑަތަޙުޤީޤު

ވަަރކަށް އަހަރު ިމވަނީ އިނގޭތޯ. އެގޮތުްނ  4ހާރު މި މަސައްކަތްކުރާތާ ޮގވަިއގެން އަޅުގަނޑު ތަކެއްމުވަްއޒަފުން

ބޮޑެތި  ބަލާފައި ހުރި ގިނަ ޝަން ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ެގ ތެރޭގައި އެންޓި ކޮރަޕްއަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރުމު 

ީނ ބޫލުކުެރވެޤަ ށްމައްސަލަތަކުަގއި ީލޑުކޮށް ަމސައްކަތްކޮށްަފއި އަުޅގަނޑު ވާނީ. ދެން ހަމަ ެއގޮތަށް އަޅުގަނޑަ

އަޅުގަނުޑ ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ  ޝަނަށްނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމި

މަ ފާހަގަކުރެވެނީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތާއި އެންިޓ ނަށް ބަލައިލީތްތަކަށް އަުޅގަނޑުެމން މި ގާނޫމަސައްކަ

އެ ދާއިާރަގިއ ހަމަ ެއކު ައޅުަގނޑަށް  ްއގެ ގުޅުމެއް އޮތުމާއި ެގ މަސައްކަތާިއ ކޮންމެެވސް ވަރެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު

ށް ސާަގއި ައޅުގަނޑަސަ އައްއެ މުރި ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި ހު އް އަުޅަގނޑަށް މިހާރު ލިބިފައިތެދުމައެކަީށގެންވާ ޚި

ކުރިމަތިލީ. އެގޮތުން  އަޅުގަނޑުމި މަޤާމަށް ބޫލުކުރެވޭތީ ޤައަޅުގަނޑަށް ކަމަށް  ރެވިާދނެރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ކު

ށް ފީހުން މި މަޤާމަފަހަރު. އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސް އޮ ދެވަނަ އީމި މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި އަޅުގަނޑު

ން ވެސް، އެފަހަރު ކަންދިމާކުރި ގޮތުންނަމަހެ. އެތިލާފަވާނީ މި މަޤާމަށް ކުރިމަ އިޢުލާންކުރުމުން ވެސް އަުޅަގނޑު

ދެންނެވީ އަުޅގަނޑުެގ  މިުނއެްއ އާެދވުނު. އަޅުގަނޑަކަށް  އެފަހަރަކު  މިހާ ހިސާބަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް މި މަޤާމަށް 

ގުިޅގެން އަުޅގަނޑު ިމ  އިޢުލާނާ ފަހަރަށް ކުރެވުނު ދެއޭ. ދެން ެދވަނަނާަރކު ހާއި ހިސާބަކަށް ވެސް އޭނަމެއް މަޖިލީ

ެއކު އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިމަތިލީ. ުކރިމަތިލައިގެން އަުޅގަނުޑގެ  ޝައުޤުވެިރކަން ހުރުމާއި ތުރަށް ހަމަމަޤާމަށް ހަމަ އި

ޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެކަހަަލ އޮތީ. ދެން އޭގެ އިތުރުން ެވސް އަ  އި މިފައިސްއަ ނަން މިހާރު މިހިސާބަށް 

ޤައުމުގެ ަނޒާޙަތްތެރިކަން  ަނޒާޙަތްތެރިކަން ކުިރއެރުވުމަށްނޫނީ ގުޅުން ހުރި  ރްގރިޓީއާއިންޓަ ްއގެމުއައްސަާސއެ

އް އަދާކުރުމުގެ ވިސްނުން އަުޅގަނުޑ ރެޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަުކގައި ައޅުގަނޑު ހަމަ އިސް ދައު ކުރިއެުރވުމަށް

މަށް ންކުެރއްވުނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަޕްޝަން ކޮމިޝަހުރޭ. އެހެންކަުމން، އެންމެ ފަހުން އެންޓި ޮކރަ ވެސް އަބަދު

ގުިޅގެން ވެސް ައޅުގަނޑު އެ ަމޤާމަށް ވެސް ކުރިމަތިލިން. އެހެންނަމަވެސް، އެފަހަރު  ނު އިޢުލާނާޓަކައި ކުެރވު

ލަ ހަމިކަހަލަ މަޤާމެއްގައި މިކަދެން ނުލިބުނު. ސް ކަށް އެ ފުރުޞަތެއް ވެވެސް ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ައޅުގަނޑަ 

ޤައުމުގެ ނަާޒޙަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުުމެގ މެއްގައި މަސައްކަްތކޮށް އެ މުއައްސަާސއެްއަގއި އިްސ މަޤާ

 މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ.  ެއކު އަުޅގަނޑު ގެ ހުރުމާއިއަުޅގަނޑު މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޝައުުޤވެިރކަން 

 

 ކަދެްއެކވުން:ތުން ވާހަސަރިޔާ

ިއްއޒަތްތެރި ، ޞަތު ހުޅުަވއިލާނަން. އެހެންވީމާރުޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފު

މި މަސައްކަތުގަިއ އިތުރަށް ކަމެއް ސާފުކޮށްަލއްވަން ުސވާލެއް ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ގެ ރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރާވނަން. ތުލުސްދޫ ދާއިރާންޏާ އެ އިްއޒަތްތެމެންބަރަކު ހުރި ކަމަށް ވަ
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ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު ، . އެހެންވީމާދިވަަޑއިގަންަނވަނީމަދު ވަޙީދު ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

 އަރުވާނަން.

 

 ހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާ

. މި ވަޒީފާ މިކަމަށް ންމެގައި ތި ވިދާޅުވީދެ ސަބަބު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ިމ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި އާދެ!

 ކަމަށް ވިދާުޅވަނީ ކޮން ަކހަލަ ގޮތެއްތޯ؟ އްވާނެ ޮގތެއްޮހވިަވޑަިއގެންފިނަމަ ޢަމަލުކުރަ ކުރިމަތިލައްަވއިގެން

 

 ްއކެުވން:އަޙްމަދު އަމީން ވާހަކަދެ

ްއާޔ ޖެަޢއްޔަންުކރެވިއްޖެ ކަމަށް ެވއް އަޅުގަނޑު ނެޝަނަލް އިންަޓރގްރިޓީ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުކަމަށް އަުޅގަނޑު

ޢައްޔަންކުަރއްަވއިފި ކަމަށް  އަުޅގަނޑު ގެ ނަން ފާސްކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާންގެ މަޖިލީހުން އަުޅަގނޑުތުރައްޔި

ނަށް ކޮމިޝަ މިގައި  2015/27ނަންބަރު  އެއީ ގާނޫނު، ޓީ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުރިގްއްޔާ ނެޝަނަލް އިންޓަރޖެ ވެއް

މަސައްކަްތކުރާނަން.  ގޮުތގައި އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުރި މަސްއޫިލްއޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ރެވިފައި ހުތިކުމަ

އެ މުއަްއސަސާިއްނ އެ ބޭފުޅުން ށުން ޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫުނގެ ދަެނޝަނަލް އިންއެގޮތުން އެ ކޮމިޝަން، 

އާިއ، މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ  ރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްމޯލްިޑވްސް ކަިއވާ ގަ ކަމު މުައއްަސސާ 4ހޭ ބަލަހައްޓަންޖެ

ފް އިމިގްޭރޝަން މިހާރު މަންޓް އޮަސސްގެ އިތުރުން ޑިޕާޓްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިއާިއ، މޯލްިޑވް  ސަރވިސަސް

 ޅުންނާ ޒަފުންގެ ނަޒާޙަތްތެިރކަން އިތުރުކޮށް އެ ބޭފުމުއައްސަާސގެ ުމވައް  4މި  ގްރޭަޝންއިމިއޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ިމީއ ށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ގުިޅގެން ހު ޅުންނާޚިލާފުވެގެްނ އެ ބޭފު ން ގަާވއިދާއި ގާނޫނާގުިޅގެން އެ ބޭފުޅު

އްތައް އެ މުއަްއސަސާތަކަށް ބަލައި އެ ކަންަތއް އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޝަކުވާތަ 

ނަޒާޙަތްތެިރކަްނ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުްނ  ސާތަކުގެއަޅުގަނޑުމެން އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އިތުރަށް އެ މުއަްއސަ

 ލަން. ތި ބޭުފޅުންނަށް ދަންނަވާއަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑަށް ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ައޅުގަނޑު ކުރާނެކަން 

 

 ެކވުން:ތުން ވާހަކަދެއް ސަރިޔާ

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަބްދުއްލަޠީފް. 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެވސް އަދި ޭއގެ އިތުރުން ވަަޑއިަގންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްޝުކުރިއްާޔ އަމީން. ޙަޤީޤަުތގައި ކޮމިޝަންތަކަށް 

ެއއްކޮށް ނޫނީ ވަރަށް ގިނަ  ން ަވރަށް ބޮޑެތި ުއއްމީދުތަކާއިންޓަރިވުއތަކުަގއި ގިނަ ބޭބޭފުޅުމި ޚާއްޞަކޮށް 
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ިއ ގަވަަޑއިގެްނ މިދަނީ. ދިއުމަށްފަހުކުރިމަތިަލއްަވއިގެްނ ނޫނީ ހޮވި  ދުތަކުަގއިންތައްތަެކއް ކުަރްއވާނަމޭ ެއ މަޤުޞަކަ

ކަމުން، ފަހަރެއްގަިއ ތި އުއްމީދުކުރަްއވާ ގޮތަށް ކަންކަން ނުހިނގައިފިނަމަ ންހެއެކަން ހިނގާ ގޮތް ވަރަށް ތަފާތު. 

ރާއްޭޖގަިއ މަޝްރަޙު އެކި ގޮްތގޮތަށް ބަދަލުވަމުންދާއިރު ތި ބޭފުޅުންެގ މި އާއި ދެން  ދެން ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯ

 ށްތޯ؟ނުން ހުންނާނީ ތި ބޭފުޅާގެ ވިސްނުން ހުންނާނީ ކޮން ގޮތަކަވިސްވެސް  ބަދުއަ

 

 އަޙްމަދު އަމީން ވާހަކަދެްއކެުވން:

 މަޝްރަޙު ބަދަލުވެގެންދާނެއޭ ވިދާޅުވީމަ އަުޅގަނޑަށް އަދި ެއހާ ސާފެއް ނުވޭ ތި ވިދާުޅވި ވާހަކަެއއް. 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ކޮމިޓީްނ  ގިނައިން ކަށް، ިމއަދު މިތަނުންިކ ގޮތަށް މިަދނީ. މިސާލަފަހަރު އެމި ދެންނެވީ ސިޔާީސ ގޮތުން އެކި

ަފރާތްތަކެއް ގޮތުަގއި ނޫނީ އިންޓަރިވއުއިން ގިަނއިން ހޮވިވަަޑިއގެންފައި އޮންނާނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ތާއީދުކުެރވޭ 

ކެއް ފަހަރު ތަފާތުވުންތަ އް ދެކޭ ގޮތް ބައެމުޖުތަމަޢު ، އެހެންވީމާރިޓީ ހިއްސާާވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ޕީ.ޕީ.އެމް މެޖޯ

. ވަރަްށ ބޫލެއް ނުކުެރވޭމެންނަށް ޤަހުރުން އެއީ ަބއެްއ މީހުން ދައްކާ ވާހަަކއެއް. އެހެންނަމަެވސް، އެެއއް އަޅުގަނޑު

ޓަރވިުއއަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މާކްސް ދެިވގެން މިދަނީ. ގޮތެއްަގއި ފުދޭވަަރކަށް ބޮޑު އިންފުރިހަމަ 

ދަލެއް އަިއސްދާނެތޯއޭ ތި ބޭފުޅާއަށް އެްއވެްސ ބަުގޅިގެން  ން އެ އަންނަ ބަދަލުތަކާިސޔާސީ ޮގތުއެހެންނަމަވެސް، 

 ވިސްނުމަށް؟

 

 އަޙްމަދު އަމީން ވާހަކަދެްއކެުވން:

ެވސް ސިޔާީސ ހައިސިއްޔަަތކުން ނޫން. މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީކީ ވެސް ެއއްޝުކުރިްއޔާ. ައޅުގަނޑު މި  އާދެ!

ސް ސިޔާީސ ޕާޓީެއއްަގއި ަމސައްކަތްކުިރ މީހެއް ވެްސ ވެ ދުވަހަކު  ،ެއއްަގއިސިާޔސީ ޕާޓީކީ ެއއްވެްސ އަޅުގަނޑަ

ނޫނުަގއި މި ބަޔާންކޮށްފައި ރިމަތިލީ މި ގާކުއަުޅގަނުޑ މި މަޤާމަށް އެކު  ކަމާއިހަމަ އިޚުލާޞްތެރި ނޫން. އަޅުގަނޑު

 ގުިޅގެން ސީ ފިކުރަކަށް އަންނަ ބަދަލަކާޔާވަކި ސި ، ނޑަްށ ކުރެވޭނެކަމަށް. އެހެންވީމާތައްތައް ައޅުގަންހުރި ކަ

ހިރީ ބޫެލއް ނުުކރަން. އަޅުގަނޑު މިއް އަންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ޤަދަލެބައަޅުގަނޑަށް ަވކި ބަދަލެއް ަތފާތު 

ކުރަކަްށ ފިއެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުރި ގޮތުގައި. މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑަީކ ވަކި ސިޔާސީ 

ކުރިން  ން އަުޅގަނޑުހެގެްނ އެހެން ހުރި ީމހެއް ނޫނޭ. ދެން ހަމަ ެއއާިއ އެްއކޮށް ކުރިން ެވސް ދެްނނެވިތާއީދުކޮށް

ކުރަމުންދިަޔއީ  ސާތަކަށް ބަލައިލާއިުރ އަުޅަގނޑަކީ ައޅުގަނޑު މަސަްއކަްތ އަުޅގަނޑުމަސައްކަތްކޮށްަފއި މުައއްސަ 

މި ، ން. އެހެންވީމާެވރިވެގެރި ގިނަ މަސަްއކަތްތަުކގައި ަބއި ހު ގެ ގޮތުން ކުެރވެންމުރިކަން ކުރިއެުރވުހަމަ ނަޒާޙަތްތެ
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ކަްނ ޞަ މުައއްަސސާތަކެްއގެ ނަޒާޙަތްތެރިރާ ވަކި ާޚއްއް ތަންފީުޛކުވަކި ާޚްއޞަ ގާނޫނެ މުއައްސަސާަތކަކީ

ެއްއ ބަ  މުއައްސަާސއަކީ 4ންނެވި ތް ުމއަްއސަސާައކަށްާވއިރު މި ދެުރވުމަށް ޓަކައި އުފަްއދަވާފައި އޮކުރިއެ

ަތކަށްވާީތ މުއައްސަސާރުވާން ބޭނުންވާ ކުން ނޫނީ އާއްމު ރައްޔިތުން ވެސް އެބަެއްއގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން އިތުފަރާތްތަ

ކަށް ޫނނީ ސިޔާސީ ބަދަުލވުމެްއ ކަށް ވަކި ސިޔާސީ ިފކުރަމެން ކުރާ މަސަްއކަތައަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ 

 ން. އް ނާންނާނެހެންނެއް ވަކި ބަދަލެއައިްސގެ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އަރުވަން. ރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް ފު

 

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

މަރުޙަބާ އަމީން. އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިހާރު އުފައްދަވާފަިއާވ 

 .އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މަްއަސލަ ބަލާ ކޮމިޝަނުގައި މަނިކުާފނު އިންނަވަންތޯއޭ؟އެމް

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އަމީންއަޙްމަދު 

ސަލަ ބަލަމުންދަނީ އެންޓި މައް  މިޝަނުން އެކޮކޮމިޝަނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނަޑކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 

އެ ޓީމުގައި މަސަްއކަތްކުާރ މެންބަރެއް މުވައްޒަފެްއ ން. ލަިއގެވާޝަން ކޮމިޝަނުން ޚާއްޞަ ޓީމެއް އެކުލަ ކޮރަޕް

 އަޅުގަނޑަކީ. 

 

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

ރަްލ ނިޔާުޒގެ ވާަހކަފުޅަކުން އަުޑއިިވގެންދިޔަ އޭެގ ކުީރގެ ރިން ެރޔަކު ކުީރގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކު

ހައްދަވަމުން ގެންދިއިރު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަިމއްލަައށް ގުޅުްއވާފައި ފްލެެޓއް،  އާރު.ސީގެ ރިޕޯޓް އެމް.އެމް.ޕީ.

ރެހެންދި ފްލެޓުން ފްލެޓެއް ޮއފރަކުރެއްވި ވާހަކަ އިނގޭތޯ. މިހާރު މަނިކުފާނުގެ ނަން މިތަނަށް ފޮނުވުމަކީ މިހާރު އެ 

ނުޫފޒު ފޯުރވުމުގެ ގޮތުން ވީ ކަމަކަްށ ުވމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ބައްލަވަމުން ތި ގެންދަވާ ަމްއސަލައިަގއި އެއަށް

ދެކޭގޮުތގައި މިހާރު މި އިވުުނ އަޑުަތކަށް ބަލާއިރު އެކަީށެގންވާ ކަމެްއ. ދެން ައޅުގަނުޑެގ ސުވާލަީކ މަނިކުފާނަށް މި 

 މަޤާމު ކިހާވަރަކަށްތޯ މުހިންމީ. 

 

 އަމީން ވާހަކަދެްއކެުވން:އަޙްމަދު 
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ވާހަަކއިަގއި ކުީރގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދިމާވި ގޮތަށް އަދި އަުޅގަނޑަށް ިދމާވުމަކީ ހަމަ ނުވެވިދާެނ  ތި ވިދާޅުވި

ކަމެއް ދެއްތޯ. ވާކަށް ވެްސ ނުވެސް ޖެހޭ. ެއއީ އަުޅަގނޑުގެ އެއް ަޖވާބަކީ އެއީ. އަނެއް ޖަވާަބކީ ނެޝަނަްލ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިޢުލާންކުރިއިރު އެީއ އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ޓަކައި ރައީ

ވަނަ އަހަުރގެ އޮކްޯޓބަރު މަހޭ އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީ. އޭުރ އަދި ިތ ވިާދޅުވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ  2015

 މައްސަލަެއއް ވުޖޫދަކު ނުވެްސ ނެތް. މިދެންނެވީ އެ މައްސަލަ އެްއވެސް ބަޔަކު ބަލަުމންދިޔަ މައްސަލައެއް ވެސް 

ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ނިޔަަތކު ނެތޭ އެކަހަލަ ެއއްވެްސ ކަެމއް. އަޅުގަނޑު ިމ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީކީެއއް 

ހަމައެކަނި ވަިކވަކި ަމއްސަަލއެްއގައި ވަކި ަމއްސަލަައކާ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑަށް ވަކި ޕްރޮފިޓެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް 

ކަމަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެ ކަންތައްތަކަްށ ވަރަށް އިދިކޮޅު ބައެްއ  ނޫނިއްޔަކާ ަވކި ފައިދާތަކެއް ލިބިދާނެ

ޙަޤީޤަތުގައި. އަުޅގަނޑު މަަސއްކަތް ކުރާ ާދއިރާެއއް ެވްސ ނޫން. އަޅުގަނުޑގެ ކަީށަގިއ އަނެއްހެން ބުނާކަމަށް 

ތަކާިއ މި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑު ވެއްެޖއްޔާ ހިފާފައި ހުންނާނީ އެ މުއައްސަާސގެ މަސަްއކަްތކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން

އަުޅގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ ައޅުގަނުޑގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ރައްޔިތުންެގ ، އުސޫލުތަެކއް. އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑު މަސަްއކަތްކުރަްއވާތީ ކަމަކަށް. ދެން ހަމަ އޭގެ އިތުރަށް އެންިޓ  އިމަޖިލީހަށް މި ފޮނުވީކީ އެ މައްސަލައިގަ 

ކުަރއްަވމުންދާ ތަޙްޤީޤުތަކަށްވީމާ  އުސޫލުތަެކއްގެ ދަށުން ތަުޙޤީޤުތަކަކީ ހަމަ ވަކި ޚާްއޞަ ރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެކޮ

 ކަމަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  ޤީޤަކަށް ަވކި މީހަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނެއެ ތަޙު

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ތީ މިކަމަށް ސްޓުކުރެްއީވ އަމީން ތިކަން ބައްަލަވމުންގެންދަވާެވސް މި ސަޖެ އަޅުގަނޑު ެއްއގޮތަކަށް

ޔާ ެއ އެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ތިކަުމގެ ތެރޭަގިއ މިވަގުތު އުޅުްއވާީތވެ ެއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްއެޕްލައިކުެރްއވީކީ 

 ޔޫސްކުަރއްވަން މަަސއްކަތްކުަރއްވަފާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤަބޫލުކުރެވުނީ ކުރީެގ އޮޑިޓު ރިޕޯޓަކާ ގުިޅގެން 

އަުޅގަނޑަްށ ބަލަން ބޭނުންވަނީ ެއީއ  އިން ައސްލުގަ ޗެހި ޮއފަރކުރެއްވީމަ. އެހެންވީމާ، ޭއގެއެއް  އިވެސް ފްލެޓުތަކާ 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިންޓަރގްރިީޓ  މަޤާމަށް؛އެކަމުން އަމީނަށް ކޮށްފާެނތޯ. ެއއީ  ކިހާވަރެްއގެ އިންފްލުއެންެސއް 

ގިނަ  ދެމިހުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންަނށް އެބަ ފެނޭ ވަރަށް އި މަޤާމުގަ ބަލަން ބޭނުންވޭ އިއެސެސްކުާރއިުރގަ

ކަމަށް  ގަސްެދްއވަިއގެން ނުފެންނަހިނގަިއގެންދާ ހުރިހާ ގޯހަކަށް ފުރަހަމަ ވެރިން  މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ

އި ހުންނަން ބޭނުންވާތީ. ތަން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެބަ ފެނޭ ހަމަ އެ މަޤާމުގަ ހެދިގެން ހުންނަ 

އެއީ މަނިކުފާނުގެ ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ މި މަޤާމުގައި ހުރުން، އެހެންނޫނީ މި މަޤާމު ލިބުން  އެހެންވީމާ،

 ވުރެ ަމއްޗަްށ އަރަިއގެން ހިނގައިދާނެ ކަެމއްތޯ، ެއއީ ައޅުގަނޑުގެ ުސާވލަކީ.އަށްއިންޓަރގްރިޓީ 
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 އަޙްމަދު އަމީން ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނިުގޅަިއގަތުމަށް  އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ މި ަމޤާމަކީ ކޮންމެހެން އަުޅގަނުޑެގ އިންޓަރގްރިީޓ ައޅުގަނުޑގެ ކިބައިން

ވިދާޅުވިހެން  އެްއކޮށް ތި ެވސް ނުެވްސ ވާނެއޭ. ދެން ހަމަ ެއއާ ކަށްެވގެނެއް ުނވާެނއޭ. އެގޮތަ އޮތް ކަމަކަށް 

ނުޫފޒެއް ފޯުރވޭނެ ކަަމކަށް  ލްޖުމްހޫރިއްާޔައކަށް ަވކި ާޚއްޞަރައީސު ޭކސްައކަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ

 އި ްސގައަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ަވކި ަޤބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ދެން އަެނއްކޮޅުން އަުޅގަނޑު އެކަންެޏއް ނޫން އެ ކޭ

ަވރަކަށް އިންވެސްިޓގޭޓަރުްނ  10މަަސއްކަތްކުރޭ އޭ.ސީ.ސީގެ ގާްތގަނަޑކަށް  އިމަސައްކަތްކުރަނީީކ. އެ ކޭްސގަ

ވަކި އެހެްނ ، ވަރަކަްށ މުވައްޒަފުން މަސައްކަްތކުރޭ. އެހެންވީމާ 10 .. ައޅުގަނަޑކަށް އެހެނެއް ނޭނގެ.މަސައްކަތް.

 ުޅގަނަޑކަށް އެހެން ނުވެސް ދެންނެވޭނެ. ދަންނަވާކަށް އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނގޭ. އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން ެވސް އެބައިން.މުޙައްމަދު ޙުސަ އާދެ! އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

 

 އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަނޑިތީމު ދާ

އަްށ، އަދި ބަލަިއލާއިރުަގއި އެަކއުންޓިންގ ބަޯޔޑޭޓާއަިދ ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުޙަބާ. އަމީންގެ  މީންއަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުުކރައްވާަފއި އަިދ ެއ ދާއިާރަގއި މަސަްއކަތްކުަރއްވާަފއިާވ ބޭފުޅެއްކަން އަުޅގަނޑަށް  

ވެސް ަފއިނޭންޝަލް  ާލއިރުބަލައި ަވޒީފާތަކަށް ،ގެ ގޮތަކީފާހަގަކުރެވޭ. ދެން މިހާތަނަށް އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ވަޒީފާ 

 ަކންކަމަށް ކޮމެންޓުކުރައްވައި  އެަކއުންޓަބިލިޓީގެ ގޮތުން މި ކަންތައްތައް ތަންތާނގައި ުހންނަ ގޮތް ބައްލަވައި އެ

މިހާރު  ތީކުރަްއވާފަިއވާދާއިރާެއއްގެ ތަޖުރިބާތަކެއް ާހސިލު ނުވަތަ އެ ކަންކަން ިއވެުލއޭުޓ ކުރައްވާ ހެއްެދވުމުގެ ފުޅާ

 ވެސް ކުރެވޭ. މީގެ ތި ކުރިމަތިލައްވާފަިއވާ މަޤާމަށް އެކަމުން އިތުރު ފަހިކަމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާ

ރު ތިޔަ އަރުއްވާ ފެްއގެ ގޮތުަގއި. ެއކަމަުކ، މިހާއަާދކުރަްއވާަފއި މި އޮތީ، މިވަނީ މުަވއްޒަ ކުރިން ވަޒީފާ

ެފއްގެ ަހރުފަތަށްވުރެ މަތީ ހަރުފަތެއް. އެއީ ކޮމިޝަނެްއގެ، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަން. އަދި ހަރުގަނޑަކީ މުަވއްޒަ

ުނވަތަ ތަޖުރިބާ ނުވަތަ އޭެގ  ޕޯޝަރދާއިރާގެ އެކްސް ގމިހާރު ތި ކުރިމަތިލައްވާ ދާއިރާއަކީ ހަމައެކަނި ެއކައުންޓިން 

ފާެއއްކަން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ެއއީ ދެންމެ ވެސް ބޭނުންވާެނ ވަޒީ ޢިލްމުގެ އިތުރަށް އެހެނިހެން ބައިތައް

ތަކަްށ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް އަދި ޕޮލިްސ ތްލިސްޓުކޮށްލެްއވި ތަންތާނގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތާނގެ ަމސައްކަ

ލާއިުރަގއި މަސަްއކަތްތަުކެގ މައްޗަްށ ބަލައި ކަސްޓަމްސް ިމ ތަންތާނގެ އެހެން ގޮްސ އިިމގްޭރޝަން ދެން ދެން

ލުއިންޞާފު ުޤތަކާއި ޖުވެަނއިލް ޖަސްޓިސްާއ އަދި މި ޢަދުނޭންޝަލް އެަކއުންޓަބިލިޓީގެ އިތުރަށް އިންސާނީ ޙައްއިފަ

ލުއިންޞާފުގެ މުޅި ޓޯޓަލް ނިޒާމު މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި އެއިން މީހުންގެ މުކުރުމުގެ ކަންތައްަތކުން، ޢަދުޤާއި
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ދާއިާރއެްއެގ ވިސްނުމެއް ހުންނަންޖެހޭ  ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއގެ ފުޅާ  ޙައްޤުތަކަށް ލިބޭ އުނިކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއި މި

ނެޝެނަްލ  އުޅެނީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންެވގެން މި މަތިލައްވާފައި ވަނީ. ދެންތި ކުރި  މަޤާމަކާ ފެންވަރެްއގެ

އަދި ެއ  ނެއް އުފައްދާަފއިގާނޫނުން ކޮމިޝަ ،އިކޮމިޝަނެއް ހަދާފަ އިގާނޫނުގަ  އިއިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނޭ ކިާޔފަ

ނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަުކގެ ގާނޫ އިވަަނ މާއްދާގެ )ވ(ގަ  8ލިއްޔަތު ބަޔާންކުރާ އޫ ގާނޫނުގެ ކޮމިޝަްނގެ މަސް

ރައިގަތުން ހުއްުޓވުން އެީއ ކުށްކުށަށް އަ މުވަްއޒަފުންފުންގެ އިޚްލާޞްތެރިަކން ކުރިއަރުވައި އެ އިދާރާތަުކގެ މުވަްއޒަ

ެތއް ކަމަށް ަކނޑައަޅާފައި އޮތްއިުރގައި ައމީން ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ޮގތުގައި މުައއްސަާސއެްއގެ ލިއްޔަމަސްއޫ

އިންޓަރގްރިީޓއަީކ ކޮަބއިތޯ؟ އަދި ެއ އިންޓަރގްރިޓީ ދެމެެހއްޓުމަށް ޓަަކއި ޕްރޯ އެްކޓިުވ ގޮެތއްަގއި ކުރަންޖެހެނީ 

ވަރަށްގިަނ  ން. ސަބަބަކީލަން ބޭނުޅުއްވާ ގޮތެއް ބަލާގެންގު  ކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ؟ މި ދާއިރާަގއި ވިސްނުންފުޅު

ދެން އެކަމަށް  އިފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވާގޮތަކީ ކުށެއް ކުެރވުނީަމ އެކަން ތަޙްޤީޤުކުރަނީ. ތަްޙޤީޤުކޮށްފަ

ން ހިނގަމުން ެއ ން އެކަދެން އެ ވާގޮތަކަށް އެ ދާ މަގަކު އަދަބު ދެވޭގޮތަކަށް ދިމާެވއްޖެއްޔާ އަދަބު ދެނީ. ނުވަތަ

ބަޔަކަށް  އެއް ހިފެހެއްޓޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަރގްރިޓީއަކީ ކޮަބއިކަން އެތެޭރގެކު، އިންޓަރގްިރޓީދަނީ. އެކަމަ

އަކީ ައމީންގެ ވިސްނުންފުޅުަގއި؟ ްއވަނީ؟ ކޮބައިތޯ އިންޓަރގްރިޓީ މި ކިހިނެއްތޯ ސިފަކުރަ، އެނިގގެން. އެހެންވީމާ 

ހިމެނެން ޖެހެނީ؟ އަދި ޯއގަނަިއޒޭޝަނެްއަގއި އެ އިންޓަރގްިރޓީ  ިއތޯއޭ އޭތިގަކޮން ކަންތައްތަެކއް ތެރޭ 

ނަށް ކުރިން އެނގިފައި އޮންނަންޖެހޭ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަންޖެހޭ މުވަްއޒަފުންކަށަވަރުކުރުުމގެ ގޮތުން އެތާނގެ 

ޙިއްސާކޮށްެލއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ވަރަްށ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ މި ފުޅާ ދާއިރާއެްއގެ ިވސްނުން އަޅުގަނޑުމެންނާ 

 އެދެން.

 

 އަޙްމަދު އަމީން ވާހަކަދެްއކެުވން:

ަރއުންޑަްށ ބަލައިލީމަ އަުޅގަނަޑީކ ގްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ތި ިވދާޅުވިހެން އަުޅގަނުޑގެ، ައޅުގަނުޑގެ ބެކް 

ހިސާބުން ފެށިގެން  ފީލްޑުގެ ީމހެއް. އެހެންނަމަވެސް، އޭ.ސީ.ސީގެ މަސަްއކަތަށް ަވނުމާ ގއެަކއުންޓިން

ހަޅި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަެކއް ނޫން. ހަމަ ނިޒާމުތަކުގައި ހުންނަ ދޯ ންގއާއޭ.ސީ.ީސއަކީ ހަމައެކަނި އެަކއުންޓި

 ކުގެ ތެރެއިން ނާޖާއިޒު ަފއިދާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި،ހުރި ނިޒާމުތަ ތައްތަާކއިކަން

ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަްއ ކުރާ މުއައްަސސާެއއް. ެދން އަޅުގަނޑު، އެހެންވީމާ، ތްތެރިކަމާއި ގުޅުންނަޒާޙަ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އޭ.ސީ.ސީަގއި އަުޅގަނޑު ހޭދަުކރި މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ައުޅގަނޑަށް އެ ލިބިަފއި ހުރި 

އިންޓރގްރިޓީ ކޮމިޝަންަގއި ޢިލްމެއްގެ އިތުރުން އަުޅގަނޑަށް ލިބުނު ތަޖުރިބާއަކީ އަޅުގަނޑަށް ނެޝަނަލް 

މަސައްކަތްކުެރވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ެއްއ ކަންތަކޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ތި ވިދާޅުވި ވާހަަކއިަގއި 

ތްތެރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ން ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ ނަޒާޙަތްތެިރކަން ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެނަޒާޙަ މުއައްސަާސއެްއގެ
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ތުން ެވއްޖެްއޔާ ހަމަ ތެދުވެރިކަމާ އިޚްލާޞްތެރިަކމާއި، ކަމަށް ކަމޭހިތުމާއި ދެން ހަމަ އޭެގ އިތުރަށް ަވިކ މަނާކުރާގޮ

ފަރާތަކަށްނުޖެހި މަސައްކަތްކުރުމާއި ހެދިފައި ހުންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަންަތއްތަްއ ކުރުން. އޭގެ ތެރެއިްނ 

އައްސަސާ، ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އާިއ، ަކރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް އަޅުގަނޑު ބަލައިލާއިރު ތި ިވދާޅުވި ހަތަރު މު

އާިއ، އިިމގްރޭޝަނާިއ ދެން ކަސްޓަމްސްއާ. މިއިން ކޮންެމ ތަނެއްަގއި ވެސް ހަމަ ހިނގަމުންދާންޖެހެނީ އެތަނެއްގެ 

އެހެން ގޮތަކަްށ ، ތެރޭގައި އުސޫލުތަެކއް ހެދިގެްނ އެ އުސޫލުަތކުގެ ތެެރއިން ުއސޫލުން ބޭރުނުވާނެ ގޮތަށް އެ ބައެްއގެ

ދަންނަވާކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ެއ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވިަފއި އޮްތ މަސައްކަތް، މަތިކުެރވިފަިއ އޮތް މަސައްކަތް އެންމެ 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އެ މީހުންނަށް ވެސް އަދާކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެމީހުންގެ ކަންތައްަތއް ރޭވިގެންނޭ. އެހެންވީމާ، 

ީޓ ކޮމިޝަންގެ ކުރިން ތި ވިދާުޅވިހެން މުވަްއޒަެފއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރި

މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު މެންބަރެއްގެ މަޤާމަށް އަުޅގަނޑު ަބދަލުވުމާ ހިސާބުން އަުޅގަނަޑށް މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑަްށ 

ސަްއކަތްކުރާީނ ތި ދެންނެވިހެން ހަތަރު އެ މަޤާމު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ެވްއޖެއްޔާ ބަދަލުވުމާ ހިސާބުން ައޅުގަނޑު ހަމަ މަ

ުކެގ މުއައްސަާސއެްއގެ ުމއައްަސސާ ތެރޭަގއި ހުރި ކަންތައްތައް އެސެްސކުރުމަށްފަހު އެ ުމއައްަސސާތަ

ތްތެރިކަން އިތުުރކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުެރވެން ހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ކުރިން މި ދެންނެވިހެްނ ނަޒާޙަ

މަކީ ތެދުވެިރކަމާއި، އިޚްލާޞްތެިރކަމާިއ، އުޫސލުތައް، ހެދިފައި އޮންނަ ުއޫސލުތަކާއި މިންގަނޑުަތކުެގ ތްތެރިކަޒާޙަނަ

ތެރެއިން ކަންތައްަތއް ކުރުމޭ. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތަކަްށ އެ ކަންތައްތަކަްށ، ެއ ކަްނތައްތަކާިއ ެއްއގޮތަކަށް ެއ 

ހަލަ ގޮތަކަްށ މި މުއަްއސަސާތަުކގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުެރވޭތޯ ިތ ފަރާތްތަކުގެ މަަސއްކަތްތަްއ ަބއްޓަންކުެރވޭނެ ކަ

 ވިދާޅުވި ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފައި އޮތް އުސޫލުން އަުޅގަނުޑ މަސައްކަތްކުރާނީ. 

 

 އިން ވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސަކަނޑިތީމު ދާ

ތި ގޮތަށް ގެންގުުޅްއވާ ކަމާ ދޭތެޭރގައި. އެހެންވީމާ، ތި ެދއްެކިވ އާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު އަމީްނގެ ވިސްނުންފުޅު 

ވާހަކަފުޅުތަުކގެ އަީލގައި އަދި އިތުރު އެއް ފިަޔވަަޅކަށް ވަަޑއިގަންަނވާއިުރގައި މިހާރު މި ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިީޓ 

ދާ ގަވާއިދުަތކާިއ ކޮމިޝަނުން އެ ތަންތާނގެ ކަންތައްތަކާ ޒިންމާވާންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކުަގއި ހިނގަމުން

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލުތަްއ ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރުއްވައި އެ ކަންތަކަށް، ެއ 

ކަންކަމަށް އިންޕްރޫވުމަންޓު ގެންނެވޭތޯ މަސައްކަްތކޮށް ފިޔަވަޅުަތކެއް ެއޅުްއވުމަކީ ދެންމެ ތި ދެއްކެވި ވާހަަކިއގެ 

 ިއގަންނަވަންތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ އެަކމާ ދެކެވަަޑއިގަންަނވަނީ. ތަފްސީލެއް ކަމުަގއި ދެކެަވޑަ

 

 އަޙްމަދު އަމީން ވާހަކަދެްއކެުވން:
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އެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ނެޝަނަލް ިއންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަން ގާނޫނުގައި ވެސް ބަޔާްނކޮށްފަިއ 

ރޭގައި ހަމަ ތި ވިާދޅުވިެހން ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ެއ އެބަ އިނދޭ، އެ ގާނޫނުގެ ަދށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުެގ ތެ

ހަތަރު މުއައްސަސާެއްއގެ ެތރޭގައި ހުރި ކަންަތއްތައް ައޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރުމަށް ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ 

 ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެ ކަންަތއްތަްއ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ ެއޅެން ހުިރ ފިޔަވަޅުަތކާ އެްއޗެހި

ބަޔާންކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުން. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ތި ވިދާޅުވާ ކަަހލަ ހަމަނުޖެހޭ ގާނޫނުތަކަށް 

ނޫނީ މި ތަންފީޛުނުކުރެވޭ ަކހަލަ ގާނޫނުތަކަށް ނޫނިްއޔާ ިމ އުސޫލުން ބޭރުން ކަންތައްަތއް ހިނގާ ކަހަލަ ލޫޕްހޯލް 

ކެއް ނޫނީ އުސޫލުތަކެްއ އެ މުއައްސަސާތަުކގައި ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއާޔ ހުރި ގާނޫނުތަކެއް ނޫނީ ގަވާއިދުތަ

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުކުެރވެނީ ހަމަ ތި ވިާދޅުވިހެްނ އެ ކަންތައްތަްއ އިޞްލާުޙކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނޑަްށ  ލަފާދެވިދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނޭ މިދެންނެވީ ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ޮކމިޝަނަށް

 ޢައްޔަންކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ނޫނީ ކޮމިޝަނަށް އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު ރެޯކޑުަގއި ފާހަަގުކރަން ބޭނުން މިވަގުތު ކޮމިޓީާއ ގުިޅވަަޑިއގެންފި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ. އިމްތިޔާުޒގެ ެއްއވެސް ސުވާެލއް މި ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ ަމސައްކަުތގައި އޮތް ކަމަށް މެންބަ

 ވަންޏާ ސުވާލަށް ފުރުޞަތު ައރުވާނަން އަުޅގަނޑު. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރުޙަބާ އިނގޭތޯ މި ކޮމިޓީއަށް. އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ޤައުމުގައި މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރަށް. ައމީނަށް މަ

އިންޓަރގްރިޓީ ަމއްސަލައަްށ ބަލައިލާކަމަށް ވަނީނަމަ ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ކޮންމެ ަކމަކީ ހަމަ އެކްސެޕްޓަބަްލ 

ސަރވިްސގެ ރަީއސަކަށް  ކުރީަގއި ިސވިލް ެވގެން ގޮއްިސއޭ. ިމސާލަކަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން މީގެމްއަކަށްނޯ

އަކީ އަދި ެއއަށްވުރެ ވަކިކުެރވުނު. މިހާރު ެއ ބޭފުޅާ ކުރެވުނު ބޮުޑ ތުހުމަތާ ގުިޅެގންމައްޗަްށ ހުންނެވި ބޭފުޅެއްެގ 

ވެދާނެ ރަނގަޅު ބައިނަލްއަްޤމީ ފެންވަރެއްގެ ދައުރެއް އަާދކުރެްއވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ދެްއވާފައި ވަނީ ސަރުކާރުން. 

ެއއް، އޯ ހުންނެވީ. ދެން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެްއގެ ީވޑި އިޝަން ކަމުަގއި މެލޭޝިާއގަކޮމި އެއީ ހައި

 އިލީކުވެފަިއވާ ވީިޑއޯ އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ ނުބަލާ ދިވެއްސަުކ މިހާރު ނުހުންނާނެ. ސިލްވަރ ސްކްރީނަށް އައިސްފަ 

ޢައްޔަންކުރެވުުނ މެންބަރުންތަކުގެ ތެރޭަގިއ  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އެންމެފަހުންދެން އަެނއްކޮޅުން ހިއު ވަނީ. 

ެވްސ ޖަވާބުަގއި ވިދާުޅވި އެީއ  ެވސް ސުވާުލ ދެންނެވީމަ އި އެއް ބޭފުަޅކީ އެ ބޭފުޅާ އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިީޓގަ

ދި ހައްޔަުރކޮށްފައި ބެހެއްޓިއޭ. އަ ދުވަހުަގއި 10 .ިތމަން މަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުެރވުނޭ އިތެދެކޭ. އެ މައްސަލަިއގަ
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މިލިޔަްނގެ ޚިޔާނާތެްއގެ ތުހުމަތު  24މިހާރު އެ މައްސަލަ ވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަތްޕުުޅގެމަތީަގއޭ. އެއީ 

މިގޮތަށް އޮންނައިުރ ، ތަމްސިލުކުރާ ގޮތް. އެހެންވީމާ  މިއީ މުއައްސަސާަތއް، ހެންވީމާމައްސަލަ. އެ

ރިޓީައކީ އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ އިންޓަރގްރިޓީއަީކ ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭތޯ އަުޅގަނުޑމެން މިއީތޯ އިންޓަރގް

 ނޫނީ މި ނޯމްއަކީ މިއީތޯ މިންގަނޑަކަށް ވާންވާނީ.

 

 އަޙްމަދު އަމީން ވާހަކަދެްއކެުވން:

ގުޭޅގޮތުން  އާއްޔަންކުރެްއވިފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ ތިން މަޤާމަށް ޢަތި މެންޝަން ކުރެްއވި  ވިދާޅުވި ތި

 ދެންހުރި ކަންތައްތަެކއް ނޫން.  ނޑު ވަކި ެއއްެޗއް ަދންނަވާކަށް ނެތިން. އެއީ ައޅުގަނޑާ އެހާ ގުޅުންއަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް، ތި ކުރެްއިވ ސުވާލާ ގުިޅގެން އިންޓަރގްރިޓީ އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮެތްއ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން، 

 ިއ މަސައްކުރާ މުވަްއޒަފުންމަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގަ  އަޅުގަނޑުމެން، އަުޅގަނޑުމެްނ މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން މި

ައކަށް ވާންޖެހެނީ ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ އިންޓަރގްރިޓީމަސަްއަކތްކުރާ މެންބަރުން އަުޅގަނުޑމެން  އި ނޫނީ މި ދާއިރާގަ

އުސޫލުތަުކެގ އިޚްާލޞްތެރިކަމާއި ކަމަށް ކަމޭހިތުމާއި އޮންނަ  އިހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މާނަކުރާ ގޮތުން ތެދުވެރިކަމާ

ލިއްޔަތެއް އެްނމެ ރަނގަޅަށް އަދާކުރުން އޮތް މަސްއޫ ވާލުކުރެވިފައި ތައްތައް ނުކުރުމާއި އެ މީހަކާ ޙަބޭރުން ކަން

 ކަމަށް. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަން ހިއު، މިސާލަކަށް ތްތޯ މިދެންނެވި ކަހަލަމި ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް އެބަ އޮއަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ ައްސލު 

ްއެގ މިލިޔަނެ 24ޝަން މެންބަރަކަށް ކުރާ ވާހަކަ ަދއްަކވާިއރު އެ ތަނުގެ ކޮމިޤުަތއް ދިފާޢުރައިޓްސް، އިންސާނީ ޙައް

 ބޭފުޅާގެ  ވާަހކަެއއް ނޫން. އެ އި ދައްކާ ކަހަލަްއގަ ޕޯޑިއަމެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އިޚިޔާނާތެއްގެ ތުހުމަތެއް ެއޅިފަ

ެއ މައްސަލަ ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އަތްުޕޅުގަިއ އެބަ އޮތް ކަމަށް. ެއ  އި ތިރާފުންނާ އެުކގަވެސް އަމިއްލަ އިޢު

ެދވިދާނެތޯ؟ ދެން ނއި އިންނަވާއިރުަގއި އެ ޭބފުޅަކަށް އެކަހަލަ ކޮމިޝަނެްއގަހުބޮޑު އެލިގޭޝަްނގެ މަތީގައި އެހެން 

ފުރައްސަރާކުިރ ކަމުގެ މަްއސަލަެއއްަގިއ  ކަހަލަ ތުހުމަތެއްަގިއ އަންހެނަކަށްދެންނެވި އަނެއް ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ މި

ެއއް ގޮތުަގއި ފަރާތުން ޕޮލިޓިކަލް އެޕޮއިންޓީ ނަަގއިގެން ޭބރުކުރެްއވި ބޭފުޅެއް. ދެން ސަރުކާރުގެ ބޭރުކުރި، ވޯޓު

ން އެކަން ވެފަތާއޭ. އެީއ އޮތީ ދެ ހަމަޖެއްސީ، ެއއީ ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް ދެވިދާނެޯތ، އާ! ދެން އެ

ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއްތޯއޭ ދެެކވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތުަގއި؟ އެއަށް އެބަ އޮތްތޯ ޖަސްޓިފިކޭޝަނެްއ؟ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެލިގޭޝަެނއް ނޫން. މިއީ ުހރިހާ މުއައްސަސާތަުކގެ ތެެރިއން ވެފައި އޮތް ކަެމއްެގ ވާަހކަ މި ދެންނެވީ. މިތަނަށް 
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ކަމާއި، ައދި އަނެއް ކަމަކީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ގެންފިފުޅަކު އިޢުތިރާފުވެވަަޑއި ވަަޑއިގެން އެ ބޭ

 އޮތީ ފެންނަން.  ނިންމުމެއް ހަމަ އެ

 

 އަޙްމަދު އަމީން ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނަފްސަށް  ތި ސުވާުލގެ ޖަވާުބގަިއ ައުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ައޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑު އަމިއްލަ

މަ ވާނީ ހަ ގޮތުަގއި މި މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ނޫީނ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްބަވަން ޤަބޫލުކުރާ

ތްތެރި ބޭފުޅުން. ދެން ތި ވިދާުޅވާ އެިލގޭޝަނާ ނޫނީ އެ ބޭފުޅާ ެއއްބަްސވީ، ިތ ވިާދޅުވާ ބޭފުޅުން އެއްބަްސިވ ނަޒާޙަ

ހިސާބަކުން  ތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހިސާބަކުން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަތްފޯރާއެއްބަްސވުމަކާ ދެން އެ ކަްނތައް

 ނަޑކަްށ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ދެން ހުރި ހިސާބަކުން ދިޔަ ކަންތަްއތަކެއް ކަަމކަށް އަުޅގަ ނޫނީ އަޅުގަނޑާ ުގޅުން

އޮތީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިްނ އަނެއްާކ އެ ކަންތައްަތއް ހަމަ ދިޔައީ ިތ ވިދާުޅވާ ކަންތަްއތައް ހަމަ ޮގއްސަ 

ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި މިނިވަން މުއައްސަސާެގ ވެސް ތެރެއިން ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް މި އުސޫލުތަްއ 

ސީދާ އެ މަޤާމުގައި އެ ބޭފުާޅ ، ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ. އެހެންވީމާހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ަވކި އެްއޗެްއ ނުެއއް ދަްނނަވާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ަޙޤީޤަތުގައި އެ ފެންވަުރގެ  އިންނެވުމާ

ތްތެރި، ާވނީ ހަމަ ނަޒާޙަރުެގ މަޤާމުތަކުގަިއ ތިއްަބވަންދައުލަތުެގ އެ ފެްނވަ ތަކުގައި ިތއްބަވަްނވާނީ،މަޤާމު

 ގޭތޯ. ތްތެރި ބޭފުޅުން އިނއަޅުގަނޑުމެން މި މާނަކުރާ ނަޒާޙަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތްތެރިކަމަކީ ެއއީ ކްލީޝޭއަކަެށއް ނޫން ކަންނޭނގޭ ވާންޖެހޭނީ. އެއީ އަސްލަަކށް ވާންޖެހޭނެ. ދެން އެީއ ނަޒާޙަ

އެހެންނަމަވެސް މި  ގަނޑުމެން ުއޭޅނީ.ތްތެރި ހިފަހައްޓަިއގެން އަޅު އެއީ ވަރަށް ރީިތ ލަފްޒެއް. ނަޒާޙަތްތެރި ނަޒާޙަ

ވެފައި އޮތް ކަމެްއގެ ވާހަަކ. މިސާލަކަށް މި މައްސަަލ އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅިްއޔޯ ެއ ކޮމިޝަނަށް އިނގޭތޯ. 

އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް. ހުށަހެޅީމަ ދެން އޭގެ ކިހިެންއތޯ ދެކެަވޑަިއގަންނަވަނީ؟ ަޖާވބަކަށް ވާނީ އެ އޮތީ ދެން 

ތާއޭ. ނިމުނީެއްއނޫންހޭ، މިސާލަކަށް. މިދެންނެވީ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަށް އެ ބޮޑު ޢައްޔަންކޮށްފަ

އެލިގޭޝަްނގެ މަތީަގއި ޢަްއަޔންކުރެއްވުނު. އަުޅގަނޑު ެދޭކގޮތުަގއި މިހާރު ވެްސ ހިއުމަްނ ރައިޓްްސގެ ިއޝޫސްތައް 

ސަލަތަކަީކ ެއއީ ހަަމ އިނގޭތޯ. ކޮމިޝަްނގަިއ މިހާ ދަށު ދަރަޖައަށް ރާއްޖޭަގއި މި ޑިފެންްޑ ނުކުެރވި މިޮއތް މައް

ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުންގެ ޤަބޫލުުކރައްވާ ގޮތާިއ، އެ ބޭފުޅުންެގ މައްޗަށް އޮތް ތުހުމަތުތަކާިއ ފިތިފައި އޮތް ގޮތާއި މިއީ 

ން އަސްލު މި ކަންކަްނ ޑިފެްނޑް ނުކޮށްދެޭވ އަސްަލކީ. ެދން އަނެއް ުސވާުލގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަ

ބޭނުންވޭ މީގެ ކުރީަގއި ހިނާގފައި ހުރި ކަންތައްަތކުެގ ވާަހކަ އިނގޭތޯ. އިލެކްޝަންްސެގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން 
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މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެން ދެްއވި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީަގއި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ސުވަމޯޓޯެއކޭ ކިޔާފައި އެ ބޭފުޅުން 

ންކުރެވިފައި ޭބބޭފުޅުންތަކެއް ަވކިކޮށްަލއިފި. އެކަހަލަ ކަންތައްަތެކްއ ގެންގޮސްަފއި ގާނޫނީ ގޮތުން ހަމަ ޢައްޔަ

ވެއްެޖއްޔާ ތި ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ހިނދުގައި މި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން ދެްއާވ 

ތޯ، ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަނީ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންގޮސް ުސވަޯމޓޯ ކޮށްފި ކަމަށް ވަނީނަމަ ކީކޭ

 ކިހިނެއްތޯ ާއއި އަދި މިތަނަށް ވަަޑއިގެން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުަމށް ޖެހިލުންވެވަޑަިއގަންނަވާނެޯތ އެ ބިރަށް ޓަކައި؟ 

 

  އަޙްމަދު އަމީން ވާހަކަދެްއކެުވން:

ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. ދެން  ވަކި ބިރަކަށް ަޓކައި އަުޅގަނޑާ ޙަވާލުކުެރވޭ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމުަގއި ައޅުގަނޑު

އަނެއް ކަމަކީ ދެންމެ ތި ވިދާޅުވިހެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ދެން އޭގެ އިތުރަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަީކ 

އެއީ ވަިކ ހަމަ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކެްއ ދެއްތޯ. ެނޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮިމޝަނެއް ގާނޫުނގެ ދަށުން 

ޓަންޖެހޭ މުއައްސަސާަތކުގެ ތެޭރގައި އެއިން އެްއވެސް މުައއްސަާސއެއް ުނވެސް ހިމެނޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަހައް

ތި ވިދާޅުވި ުސވާލުގެ ަޖވާުބގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މަޤާމުގެ ބިރަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑާ ޙަވާލުކުެރވިފައި އޮްތ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަުޅގަނޑު އަާދނުކޮށް ނުހުންނާނެ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން މި ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވުމުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓެގ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވި ކަންކަން ސާފުކޮށްލެިވއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ 

ރަކު މިހާރު އިޝާރާތެއް ނުކުރައްާވ. އެހެންވީާމ، ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 މިހާހިސާބުން ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. 

_____________________ 

 

  
 

 

 




