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  4512 ބަރނޮވެމް 55
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަާލ ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިގެންެދއްިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް `

ދިއްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  . މި ވަގުތު މި ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީޝުކުރުދަންނަލވަން

ދު، އަދި ުހޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ އިރާެގ ޢިްއޒަްތތެރި ޖަޢުފަރު ދާއޫއަދި އުނގޫފާރު ދާ ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙައްމަދު، 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް، ދަނގެތީގެ ދާއިާރެގ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، 

ނޑު ިވލުފުށީ ދާއިރާ ! މިއަދު ގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އާދެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، އަދި އަުޅގަ

ނޑު ޭބްއވީ މި ކޮމިޓީ ައށް   ނަ މާއްާދގަިއވާ ދަށުންވަ 321މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ޢިްއޒަތްތެިރ  ންދިުއމާން ކުރިއަްށ ގެިމ ކޮމިޓީގުިޅގެން. މި މައްސަލަ  ހުށަހަޅައިފައިވާ ަމއްސަލަައކާ 

މެންބަރަކު  1މި މައްސަލަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް މި މައްސަަލ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. 

ޯހރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިްސމާޢީލާއި، ދިއްދޫ ާދއިރާެގ  އެއީހުށަހެޅުއްވާފަިއވަނީ. 

 1ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙައްމަދާއި، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު. މި 

ނޑު ައރުވަން. އާދެ! ޝާހިދު.ކޮންމެވެސް ެއއް ބޭފުޅަކު މައްސަލަ ހުށަހެޅުއް ކުރެބޭފުޅުން  ުވމަށް ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދުދާއިރާގެ ހުޅުދޫ 

ނޑުެމން މި ކޮމިޓީ އަށް އެޖެންޑާ މި ކުރީ ކޮމިޓީ އަށް މި  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! އަުޅގަ

މުަގއި ންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާންގ އެމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިމައްސަލަ ހުށަހެޅީ 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިުދމަތް ދިނުމުގައި ހަުއސިންގ ތައް ހުންެނވިގޮތުްނ ފުޅުހުންނެވި ޑރ.މުޙައްމަދު ަޝރީފްގެ ޢަމަލު

މުގެ ނުޫފުޒ އި މަޤާބިރުދައްކަ އަށާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ މުަވއްޒަފުންނަށް އެިކއެކި ކަހަލަ އުނަދގޫތަާކއިމިނިސްޓްރީ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  321މިކަން ަބއްލަަވއިލެްއުވން އެދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ފޯރުވަމުން ދާކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭތީެވ، 

 މައްސަލަ މި ހުށަހަޅަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު.ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ  ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙައްމަދު

ނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.   ދެންމެ ޝާހިދު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ހުޅުދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒައަދި  ށަހަޅުއްވައި އުމަށް މައްސަލަ ހުއާދެ! މިހާރު މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންދި 

ްށ މައްސަލަ އަޅުަގނޑު ވޯަޓކަ ތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާދިއްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަ ހުށަހަޅުއްވައި

ވާ ގޮަތކަށް މި މެދުަގއި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންނަ ދަންނަވާލާނަން. މައްސަލަ ުކރިއަށް ގެންދިއުމާ 

ދޭތެރޭަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ  ަމއްސަަލ ކުރިއަްށ ގެންިދއުމާ މައްސަލަ، ނޫން. މި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އޭގެ ތެެރއިން ވޯޓު ެދވޭނީ  6އާދެ! ކޮމިޓީ އަށް ަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ ވޯޓު ދެްއވާ. 

ވޯޓަށް  ،ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވީބައިވެިރިވ ބޭފުޅުން. އޭގެ ތެރެއިން ދެން  ފުަޅކު ނުލައިޔާސަތުަގއި އިންނަ ބޭރި

ބޭފުޅަކު.  3ބޭފުޅުން. ޯވޓު ނުދެވެނީ  4ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެވޭ. އެގޮތުން ވޯޓު ދެއްވީ  5އެހިއިުރގައި ތިއްެބވީ 

ޖެ. މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަްށ ން ފާސްވެއްށް ގެންދިއުމަށް މިއަދު ކޮމިޓީއެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ކުރިއަ

ފާސްވުމާިއއެުކގަިއ ދެންމެގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާަހަގކުރެްއވި ފަދައިން ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް 

 މިނިސްޓްީރގެ ހުރި މިިނސްޓަރާއި، އެ ވާުލވެން އެ މިނިސްޓްރީ ހިްނގެވުާމއި ޙަސެކްރެޓަރީގެ ޢަމަލުތަްއ ހުރިގޮތު

އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުަމށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް  މުވަްއޒަފުންނަށް

ކޮމިީޓގެ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ސަުރކާރުން  ބަލާ ކުރިމަތިވަމުން އަންނާތީެވ ަސރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު

މުގައި ހުރި މައްސަލަތަްއ ބަލައި އަދި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ބަލައި އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު

ނޑުމެްނ ގޮުތގައި  ގެެއއްިމ މައްސަލަ އަކީ މި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލަ ، ދިރާސާކުރުން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ހެދިެގން ހުއްޓުމަކަށް އާދެވިއްެޖ  ވެސް ސަބަބަކާޚިދުމަތެއް އެއް  ަރއްޔިުތންނަށް ދޭ އެއްވެސް ބަލައިގަންނަން. އެއީ

 ނަ ަކމެއް އެކަން ބަލައި އެކަމާ އަންނަ ކަމުގައި ވެއްެޖއްޔާ މި ކޮމިީޓގެ މެންޑޭޓް ތެރޭގައި އޮން ،ކަމުގައި ވަންޏާ

އެކަން ކުރުމަކީ. މެދުގައި ފިަޔވަޅު އެޅުަމކީ. ައދި އެކަން ތަޙުޤީޤުކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ތަޙުޤީޤު އަދި ބަލައި 

ތެރެއިން މިކަމަށް  ގުޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނުމާއެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީން މައް

ން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީެވ ޟޫޢުަގއި އެްއޗެއް ވިދާުޅވާން ބަެއއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުކުރިއަށް، މި ަމއު

ނޑުފުރަތަމަ އަ ފަހުގަިއ އް އަުރވާަނން. ދެން އެރުވުމަށްޓުގެ ފުރުޞަތެމިނި 2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ކޮންމެ  ޅުގަ

ނުޑމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށްމައްސަލަިއގައި ޢިްއޒަތް ނެ ފަހުަގއި މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ނޑައެޅުަމށް ނުޑ ބައްދަުލވުން ނިމުމަކަށް ގެންނާ ފަހުގައި މިއަދުގެއެކި ދިމަދިމާ ކަ ނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޓު ފުރުޞަތެއް އަުރވަން. ޭއގެ ފަހުަގއި މިނި 2ށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގަިއ ދުކުރަނީ ކޮންމެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކަޤަޞް

ނުޑ ޓު އަުރވަންމިނި 3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވަގުތު އޮެވއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާމު ކޮންމެ  . އޭރުން ެއގޮތުން އަުޅގަ

 އަރުވާނަން ދަނގެީތ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދަށް. ފުރުޞަތު

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު

ނޑު ވެްސ މިކަމަށް ތާ ން މިހާރު ނިސްޓްރީއީދުކުރީ ހައުސިންގ މިޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

 ީތ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫއަރާކަމަށް ބުނެ، އަދި ބުރޫއަރާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މިހާހިސާބުން ވެސް ހުށަހަޅާކޮމިޓީ އަށް  އަދު މި މެންބަރުން މިއޮތީ މި ފައި މައްސަލަ އެއް. އަުޅގަ

އަކަށް ސަރުކާރު ސަރުކާރު ަވޒީރަކު ހުންނަާވ މިނިސްޓްރީ އެއް މާނަިއގަ. ސަބަބަކީ ކަމަށް މިކަން ބަލަންޖެހޭނެ

ވެސް ކުލޭޝްތަެކއް ުއޅޭތީަކމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ.  ހަަމގައިމު ކެއް ލާނީ ޭއގަިއ އުނދަގޫަތކެއްމެންބަރުންތަ

ރީގެ އިޫޝއެއް ެނތް ކަމުގައި ިވޔަސް އަދި ނަންޓް ސެކްރެޓަމިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި އަދި ޕަރމައެހެން ވެއްޖެްއޔާ 

ޕްލަސް އެންޑް މަިއނަސް ކޮންމެ ކޮޅަކަށް ދިޔަ މި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި ކޮންމެގޮަތކަށް އަދި މުވަްއޒަފުން 

، ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިހާހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް. އެހެންވެ ކަމުގައި ވިޔަސް މީަގއި ސޮލިއުޝަނަށް އަންނަންޖެހޭނެ

ގެން ވެސް ނޫން. އަކަށް ހުރި ބޭފުޅަކު ކަމުނުގޮސް ވެސް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކުރީ. ފަހަެރއްަގއިާތއީދު އަޅުަގނޑު

ނޑު ައއިީޑއަކީ ކްލޭޝް އެބައޮްތކަން އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް  އެހެންނަމަވެސް މަިއގަ

ެވްސ  ވެސް ގުިޅގެން އެކަން ުކރުން. ނުވަތަ ަވޒީރު މަކީ އެތާ އުޅޭ ވަޒީަރކާޭވ ނިޒާދިނުމަށް ޓަކައި ައވަސްކުރެ 

މިހާހިސާބަށް އެބަ އެނގޭ ކްލޭޝް އުފެދިއްޖެ  ެއކަން ކުރުން. އެހެްނނަމަވެސް ުގޅިގެން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއާ

ނ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން.  ޑު ހަމަގައިމުކަން. އެހެންވީމާ، ނޯ ޗޮއިސް. އެހެންވީމާ، މައްސަލަ ބަލަްނޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އެހެންވެ، ައޅުަގނޑު ވޯޓު ިދނީ. އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އިާހނަތިކޮށް ނުވަތަ ހިތުގައި އެްއޗެއް ޮއވެގެން ެވސް ނޫން. 

ނޑުމެން ހަމަ ޢާއްމު އުސޫލުން މިތަނަށް  ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މިކަން ވީހާ އެންމެ އަވަހަކަށް އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުރިހާ މައްސަލަ އެއް ބަލައިގެން. އަިދ  މިހާރު ވަނީ ވަިކ މައްސަލައެއް، ހުރިހާ މައްސަލަ އެއް ވެސް އަންނަ

ންބަރުންނަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވެސް ވަރަށް ބޮަޑށް ހަމަ މި ވަގުތު މި ކޮމިޓީަގއި ތިބި މެންބަރުންނަށް، ސަރުކާރު މެ

ުގޅޭ ބަެއއް ކަހަލަ އިޝޫތަުކަގއި ެވސް  ްނނަ ސަރުކާރާއަ ޝުކުރުދަންަނވަން ބޭނުން. މިތަނަށް ތާއީދުކުރަްއަވއި

މައްސަަލ އަޅުަގނޑުމެން ޓުދީގެން ވޯއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުއްވިަޔސް ެއ ބޭފުޅަކު ހަމަ 

ނޑު ޤަބޫލެއްނުުކރަން މިހާތަނަށް މި ދިޔަ ދިއުމަށްބަލަމުންދަނީ. މި ކޮމިޓީ އަކީ  ވަކި  އަކީ ކޮމިޓީ  ބަލާއިރު މި އަުޅގަ

މި ވަރަްށ ބެލެންސް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ދިއުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ކޮމިޓީ އެއް  ހަމަގައިމުން ވެސް

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމެްއ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ސަރުކާރު ތެރޭަގއި ހުރި އަުޅގަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ހުއްޓަސް ހަމަ މި ބޭފުޅުން ވެސް އެއްބާރުލުން ދެްއވާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ހުއްޓަސް އަދި ކޮންމެ ކަމަށް

ވާހަކަ ވެްސ  ވީމާ، އެ ުއސޫލުގެ މަތީން ވޯޓު ދިންމިއުޅެނީ ކަން ޙައްލުކުރަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި. އެެހން

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ސިވިލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނުން ވެސް ދަންނަވާފައި  ކަންތަކެްއ  ވަެރއްގެމީގައި ކޮްނމެވެސް އަުޅގަ

ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އޭގެ މާނައިަގއި ބަލަންޏާ ދެން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ތި ބޭފުޅުން ގެންނަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ 



  

ކޮންމެވެސް ެއއް ބޭފުަޅކު  މިނިސްޓްރީ ހިންގަވަން ހުންނަވާ އެ  ަގއިމުން ވެސް އޭނަ ވެސް ގެނައުން.

ހަމަ މިއީ  . ވަަޑއިގެންކަމުަގއި ވިޔަސް ވިޔަސް މިނިސްޓަރު ޖެހޭނެ އެއީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގައިވަަޑއިގަންަނވަން

ނޑު އަދިކުޑަކޮށް އެކަން ިމއީ ހައްާޞސް ކަމަކަށް ނޑަްށ ފެންނަނީ ކޮމިޓީ މުސްތަޤުބަލުގައި އަުޅގަ ނެތް  ވާީތ އަުޅގަ

އެްއކޮށް  ރު ކޮމިީޓއަކަށް ގޮްސ މިކަމުގެ ބާވަތުންނާށް ގެންދަން ހަމަ ސިއްކުރިއަ ކަމުގަިއ ިވޔަސް މި ކޮމިޓީ

މީގެ ސޮލިުއޝަން ތި ބޭފުޅުން ހޯއްދަވަިއދެއްވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް  ގެންވާހަކަދަްއކައި 

 ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަށް. އޭގެ ފަހުގައި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫވާަނން ޢިއްޒަތްތެއަރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

ނުޑ ފުރުޞަތެއް  ދަށް.އަރުވާނަން. ޖަުޢފަރު ދާއޫ މެންބަރު ފުރުޞަތަށް އެދިފައި އޮތީ. ޭއގެ ފަހުގައި އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

މި ކޮމިޓީގެ ކޮމިީޓ އަށް މިއަދު  އްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާރިރު. އާެދ! ސަރުކާރު މަްސއޫލިޝުކުރިއްާޔ، މުޤައް

ގުޅޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑަްށ ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ބަެއްއ  ށަހަޅުއްވައިަފއިވާ މަްއސަލައާމެންބަރަކު ހު 1ޢިއްޒަތްތެރި 

ުހރި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެރެއިން  ކާރުން އުފައްަދވާފައިެއއީ ަރްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ސަރުކަންކަން އެބަހުރި. 

އެްއެގ މައްސަލަތަކެއް އައިްސގެްނ ރައްވާ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީފުކުޢާވަރަށް ބޮޑު މިނިސްޓްރީެއއްެގ ޒިންމާދާރު، މަ

ރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގ. މިއުޅެނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރ މިއޮންނަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓް

 ވަރަްށ ގިނަ މުވަްއޒަފުންގެ ބޭނުން ންޖެހޭ މިނިސްޓްރީއެއްރެއާއި ުދވާލު ކުރަ  ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކްއ ތާއަބަދު ވަރަށް

ކުރުމަްށ ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުޕަވަިއގެން. ޢާއްމު ގޮތެްއގައި ިސވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަކީ ހިއް

ތެރޭަގިއ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެްއގައި މަސައްކަތްކުރަން ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގަިއ  ސިވިލް ސަރވިްސގެ

ންނަނީ އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ. ދެން ިމ މި ހު ހާ ކަމެއް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްރިހު

އެހެްނ ރމަނަންޓް ސެކްރެަޓރީގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލައަށް ބަލައިާލއިރު މި ދެްނނެވީ ޕަ

 ދާކަން ފާހަގަކުރެވިފަިއވާ ކަމަށްމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންއުނދަގޫތަާކއި ބިރުދެއްކުާމއި މަޤާމުވަްއޒަފުންނަށް އެކި ކަހަލަ 

ވިލް ސަރވިސް މީގެ ކުރިން ބޮޑުކަމަކަށްވެގެން ސިަފއި މިއޮންނަނީ. މި މައްސަލަ ކުރައްވާއް ކެއެ ކަހަލަ ތުހުމަތުތަ

މެދުގައި އެކަީށގެްނވާ  ވިސް އިން ެވސް މިއާއަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާުތން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ެވސް ސިވިލް ސަރ

 އި ިސވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފަކާ ފިޔަވަެޅއް އަުޅއްވާަފއި ނުވާަކން ވެސް ފާހަގަކުރަްއވާފައި ެއބަ އޮތް. ޢާއްމު ގޮތެއްގަ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ްސ ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅެއް އެުޅމަކީ އެއީ ދޭތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވި ވަރަށް ނާދިރުކަމެއް އަުޅގަ



  

އެ  ކޮިމޓީ އަކީ ސަުރކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެްއގެ ކަްނކަންމި ތަނަށް ބަލާއިރު ވެސް. އެހެންވީމާ،  ހުރި ފެނިފައި

ގޮތްގޮތް ބަލައި ެއ ކަންކަން މަސްއޫލިްއޔަުތ އެ  އެްއގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ހިންގަނީ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލާ

ނޑަށް ވެްސ ، ެއހެންވީމާއުފައްދަވާަފއި އޮތް ކޮމިޓީ މި ކޮމިޓީއަީކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ.  ،އަދާކުރަން އޮތް އަުޅގަ

 ޓްރީގެ ކަމާކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ މިކަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ކަމާ ބެހޭ މިނިސްވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ މިއީ ޙަޤީޤީ 

ިޢއްޒަތްތެިރ ބެހޭ ވެރިންެގ ފަރާތުން ހޯްއދަވަިއގެން މިކަން ިމގޮތަށް ނުހިނގާނެ ގޮތަކަްށ އިންތިާޒމްވެގެން ދާން. 

ބޭފުެޅްއގެ ިމ  މެްއަގއި ހުންނެވިއިްނ ސަރުާކރުގެ ވަރަށް އިސް މަޤާމެންބަރު އިލްހާމް ވެސް އެ ހުށަހެޅުއްވި ފަދަ

ނޑަށް ެވސް ފެންނަނީ އިތުރަށް ިމ ބެލެމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާީތވެ ންުގޅޭ ގޮތު ބާވަތުގެ ކަމަކާ ކުރި މި ތަޙުޤީޤު އަުޅގަ

ވިަޔސް ވެސް މިީއ  ރުކޮށްގެން މިކަން ކުރެއްިވ ކަމުގައިއި ިވޔަސް ނުވަތަ އިުތރަށް ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅަކު ހާޟިކަމުގަ

ދިއުމަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ައޅުަގނޑު ކުރިއަށް ގެންއޮތް ބައި ގޮުތަގއި ދެން ބާކީ  ގެެއއްސިއްރު ކޮމިޓީ

ނޑު ާތއީުދކުރާ ވާ ްއވިއިލްހާމް އެގޮތަށް ހުށަހެޅު  ހަކަ ދަންނަވާލަން. ުޝކުރިއްޔާ.ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވާނަން. އޭގެ ފަހުަގއި ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފަށް ފުރުޞަތު އަރުއަޅުަގނޑު  އަުޅގަ

 އަރުވާނަން. ފަޒާދަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މުޙައްމަދު  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފް

ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަަތ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. ޕީ.އެސް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ ނުފޫޒާއި 

ން ކުރާ ދި މިނިސްޓްރީ އަށް މިނިސްޓްރީބޭނުންކޮށްގެން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަުފންނަށާއި އަމުގެ ބާރު މަޤާ

މައްސަލަ ެއއް. ދެން  ވެފައި އޮތްމަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ެއކަީށގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުދޭ މަްއސަލަ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު 

ށްތަކެއް އެބަހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ރަން ވަރަށް ނަ ރަްށރަށެއްަގއި މިނިސްޓްރީރާއްޖެތެރޭގެ ވަރަށް ގި

ސްޓްރީގެ ތެރޭަގއި ވެްސ ެއކަީށގެންވާ ެއއްބާރުލުން ނުދޭތާ މިނި އްާސވުން ޮއންނަ. އެހެންނަމަވެސްމިނިސްޓްރީގެ ހި

ވަްއޒަފުންގެ ވަރަށް ޮބަޑށް ފާހަގަކުރެޭވކަން މިނިސްްޓރީގެ ބަެއއް މު ކަމާިއ ެއއްބަިއވަންތަަކން ނެތް ކަން އެުކވެރި

ފަރާތުން ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ޚަބަރުތައް މި ލިބެނީ. ދެން ރާއްޖެތެރޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކެްއެގ 

ގުިޅގެން މިނިސްްޓރީ އަށް ފޮުނވާ ސިޓީަތކަށް ެވސް ެއކަށީގެްނވާ ޖަވާބުަތއް  ތަްއ ކުާރއިރު އެ ަމއްސަލަތަކާމަސައްކަތް

ން ކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކުަގއި ވެސް ގެ އިތުރަށް މިނިސްޓްރީ ައދި އޭާއއި  ވެސް ނުލިބޭ ވާހަކަ 

ޑަށް ފާހަގަކުރެވިފަ. ފަރާތުން ނުލިބޭތީ، މިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮ އެއްބާރުލުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޕީ.އެސްގެ

ނޑު ވެްސ އެދެނީ ސިއްރު ކޮމިޓީއަކަށް އަޅު ، އެހެންވީމާ ޑުކޮށް މީޑިއާ ވެސް ވައްަދއިގެްނ ފާޅުކަން ބޮހަމަ ވުރެ ގަ



  

ބޭފުޅުން ވެސް ބެހޭ އެހެން  އަދި އެ ކަމާ . އެހެންވީމާ، ޕީ.އެސް ދެން ގެން މި ކަންކަން ޙައްލުކުރެވޭނީމިކަންކަން އޮވެ 

ނމި ކޮމިޓީ އަށް ހާޟި  . ޝުކުރިްއޔާ.ޑު ވެސް އެދޭ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަންރުކޮށްފަިއ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަކީ އަޅުގަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު ފަލާޙަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ޕަރމަނަންޓް  މެންބަރަކު ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީގެ 1ކޮމިޓީެގ ޢިއްޒަތްެތރި މި ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

 ވާހަކަ  ަވޅު އަޅާ ރީ ޮޑކްޓަރ މުޙައްމަުދ ޝަރީފްގެ، ޝަރީފް އެ މިނިސްޓްރީގެ މުަވްއޒަފުންނަށް ދަތިކޮށް ފިޔަސެކްރެޓަ

ވާީތ ރެޭވ ވާހަކަ ހުށަހަޅުއްަވއިފައި އާިއ، އެ މުަވއްޒަފުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު އެޅުުމގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުކު

މި ހުންނަ މުޙައްމަދު  ައަކށްވަނީ މި ހައުސިްނގ މިނިސްޓްީރގެ ޕީ.ެއސްންނަވާަލން ބޭނުންަގނުޑ ވެްސ ދައަޅު

 ލާފަށް، ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާޚި ނީ ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރު ޤާނޫނާޝަރީފްގެ ޒިންމާތައް މިހާުރ ވެސް ވަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ން ިއ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގޮތުގަ  ޚިލާފަށް މިހާރު ވެސް ހިފަހައްޓާފައޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ށް މިނިސްޓަރުގެ ަމއްސަލަ އެްއ ސިވިްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއްެޖ ކަމިސާލަކަ މަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނުޑ  ބަލާފައި އެ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްަޒފަކާބަލާނެހެން.  ހީވަނީ ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

މައްސަލަ މައްސަލައިަގއި  ގިނަ ތަންތަނުގެ މިގޮތަށް ދިމާވެފައި ހުރި އީ މިހާތަނަށް ވެސް ވަރަށްޤަބޫލުކުރަނީ. އެ

ސަރވިްސ ޮގތުގައި ސިވިލް  ފިޔަވަޅު އަޅާަފއި އެބަހުރި. އެހެން ފިޔަވަުޅ ނާޅާ އޮތީ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ

ޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ. އެެހންވީމާ، މި ކަހަލަ މައްސަަލ  ެއއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރާތީ ކަމަށް އަުޅަގނޑު މުވަްއޒަފަކު ެއ ޤާނޫނާ

އިދިޮކޅަށް  އެ މީހަކާމައްަސލަ އެއް  އެއް، ހުށަހަޅާ މަްއސަލަ ހުށަހަޅާއިރުަގއި އެ ހުށަހަޅާ އެއް މީހަކު ަވކިކުރަން

ނޑުމެން ޖެހޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންަގއި ެވސް އަހާލަން ކޮބަ އިޯތ މީެގ ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ ކުީރގައި ައޅުގަ

ނޑުމެްނ މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ުމވަްއޒަފުގެ ކިބަިއަގއި ެވސް  އެ ފިޔަވަޅު އަޅަންމައްސަލަ ައކީ. ނޫނީ އަދި  އަުޅގަ

ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ދިމާވަނީ ޮކން ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްޯތ.  އަށްއެބަޖެހޭ އެ ބޭފުޅާ  އޮޅުންފިލުވާލަން

ވަކި ިފކުރަކަށް ނޫނީ ަވކި ވިސްނުމަކަށް މަސަްއކަތްކުރާ މިއަށް މިސާލަކަށް މިއަށް ަވކި  ސް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ވެ 

މައްސަލަ ހަމަ އްސަލައެއްޯތ، މިކަަހލަ މައްސަލަމީހެއް ކަމަށް ވަންޏާ އުނދަޫގކުރަނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ކޮން ކަހަލަ މަ

ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ މުވަްއޒަފަކަށް، ، ންވީމާމައްސަލަތަކެއް މިއީ. އެހެ  ވަރަށް ބައިވަރު ކުރިމަިތވަމުންދާ

ނޑަށް   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ނުބަލާ އޮންނާނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު އެދެން ހަމަ ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، ެއ މުވައް އަޅު ، ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ ޒަފަާކއި، ަހއުސިންގ ގަ



  

ނޑުމެން އޮޅުންފިލުވާލަން މިސްޓަރާ މިތަނަށް ހާޟިމިނި . އެއްތޯދިމާވަނީ ކޮން ކަހަލަ މައްސަލަ ރުކޮށްގެން އަުޅގަ

 ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރު މޫސާ ނިޒާރުކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ނޑަށް ވެސް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. ައޅު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު އަޅުގަ ގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންޮކޅަކު ބޭނުން ހުށަހަޅުްއވައިަފއިާވ މި ވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަން. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަޫބލުކުރެވޭމައްސަ މިހާރު މި ގޮުތގައި  ލަ އަކީ އަުޅގަ

ބެހޭ ގޮުތން މަޝްވަރާކޮށްލުން ވަރަްށ  ޓީން ެއކަމާސީރިއަްސ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުނީމާ އަޅުަގނޑުެމން ކޮމިބާވަތުެގ 

ބެޭހ  ންމެ ޒިންމާދާރު އެއް ބޭފުޅަކާއި މިއޮތީ އަސްލު މިނިސްޓްރީގެ އެމުހިންމު ކަމެއް. ދެން މިހާރު ހުށަހެޅިފަ

އެީއ . ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަކީ ގެ މައްސަލަމައްސަލަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ުތގެ މަތީން، އެްއގޮްތވާ ގޮ މަތީން، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ  މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތުަތކާ 

އެްއގޮަތށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް  އަޅައިދީ އެއާ އަދި އެކަމަްށ ބާރު މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށްދީ މިނިސްޓްރީގެ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މި ާވގޮތަީކ  ގެންދިއުމަށް އަސްލު ލަްއވާަފއި އޮންނަ ުމވަްއޒަފެްއ ެއއީ. އަުޅގަ

ލިކްޓް އުފެދޭގޮތްވޭ. އެީއ އި ބޭފުޅުންނާއި ިސވިލް ސަރވިސްއާ ދޭތެރޭަގއި މި ކޮންފްއްަބވަމުތަކުގައި ތި ސިޔާސީ މަޤާ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި އަދި ޑިމޮކްރަޓިކް ަހޔާތް ފެށިގެން އައިްސގެން ގޮތުަގއި  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ އަުޅގަ

އޮތް ގިަފއި ނުހުންނާތީވެ. ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުގެ ެތރޭގައި މި އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެނ

ނޑަައޅާ ކަމުގަިއ ިވޔަސް ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ސިވިލް ސަރިވސްެގ  ސިާޔސަތުތަކާ ވެސް އެ ސަރުކާރުން ކަ

ނޑަްށ  ެއގޮތަށް ހަރަކާތްތެރި، ރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާމުވަްއޒަފުން ހަ ނުވެދާނެކަމުގެ ގޮތުގެ މަތީން އަުޅގަ

 ބެޭހ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް  ަވކި ޚާއްަޞ ބޭފުޅަކާ، ފެދިގެްނ މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާހީވަނީ މައްސަލަ އު

ދަލުވުމެއް ނޫން. މި ބައް ގޮުތަގިއ މި ޖަލްސާ އެއް ނޫން، ޫނނީ ައޅުަގނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރާ މައްސަލައަކަްށވާީތވެ

 ނާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ްސޓިގޭޓްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލު ކަމާހޭ ގޮތުން ވަކިން އިންވެބެ އެހެންނަމަވެސް މި ބޭފުޅާއާ

ނޑަށް ޖަޢުފަރު ވެސް ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން ސިއްުރކޮށްގެން  ވެސް ފެްނނަނީ ކުރެވޭ ވަގުެތއްަގއި އެ ބައްދަުލވުން އަުޅގަ

އޭަނގެ ޕާސަނަްލ ، އަޅުަގނޑުމެން ިސއްރު ޖަލްސާއެްއގެ ގޮތުަގއި ގެންދަން. އެއީ ވަކި ފަރުދަކާ ސީދާ ެބހޭ ގޮތުން

ނޑުމެން ެއކަންކަން ބަލަްނވާނީ ޒިންމާދާރުކަމާ އެީކަގއި  ކެރިއަރއާ ބެހޭ ގޮތުން ކަްނަކމާ މަޝްވަރާކުެރވޭއިުރގަިއ ައޅުގަ



  

ނޑުމެންނަށް އެނގިފަެއއް ނެތް ސިވިލް  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. އެހެންވީމާ، އަދި ސިޓީއަކުން އަުޅގަ

ޔަވަެޅއް އަުޅއްވާަފއި އޮތް ަކމެއް ވެްސ މިހާރު. އެހެންވީާމ، ެއ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެްނ ސަރވިސް އިން އެްއވެސް ފި 

ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކުރަންޖެޭހ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަްނކަން ބަލައި ވީހާ ވެސް ައވަހަކަށް މިކަމުެގ ޙައްެލއް 

ނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ.  ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. ހޯދައިދިނުމަށް މި ކޮމިޓީގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަޢިްއޒަތްެތރި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނުޑ ހަމަ އެމް.ޑީ ވެސް ެއއްވެްސ  ކުރަީނ އަބަދުގޮތުން ޤަބޫލު .ޕީން ުއސޫލެއްގެޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައުޅގަ

ކަމެއްަގއި ަމއްސަލަެއއް ހުިރ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ަމއްަސލައަކީ ކޮބަިއކަން ައޅުަގނުޑމެން ބަލަން ހަމަ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެްނ  ހަމަ ގެންދަންާވނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން މަަސއްކަތް ކުިރއަށް އަޅުގަ

ކުރުމަށާއި އަދި ޝަރީފް ވެސް ރުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވެސް ހާޟި ދުކުރަން މި މައްސަލަ ބެލުމަށްއީތާ

ދާ މައްސަލަތަަކީކ ޅުއްވި ގޮތަށް މިނިސްޓަރ ވެސް ހާޟިރުކޮށް، މި ހިނގައިއެ ހުށަހެ ޙްރުކުރުމާއި ފަލާހާޟި

ވީމާ، އެގޮތުން ައޅުަގނޑު ވެސް ދިއްދޫ ދާއިާރެގ ން. އެހެންމެންނަށް ރަނގަޅަށް އެނިގގެން ދިއުކޮބައިކަން ައޅުަގނޑު

ވާަހކަ އިނގޭތޯ. ހަމަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވިދާޅުވިހެން މިކަމަށް ތާއިދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަިދ އެއް

ހުށަހެޅުއްވި  ގެ މެންބަރުދިއްދޫ ދާއިރާ އި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހަމަ ފާޅުކަންބޮޑުކޮށް މީޑިއާ ކުރިަމތީގަ

 އެކަމަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން.  ގޮތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވާނަން. ށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަޢިއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިވިްލ ސަރވިސް ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ސިވިލް ސަރިވސްައކީ ަވިކފަރާތަކަށް ނުޖެހި، ސިޔާސީ އާދެ! 

ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެ އޮެވ، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަނެއް ކަމުގައި ހެދީ މަޤްޞަދުތަކެއް އޮވެގެްނ، 

ަގއި ޮއތީ ސިޔާސީ ނުފޫުޒ ދަށުަގިއ ސަރުކާރު ުމވަްއޒަފުންވެ، ސަބަބުތަކެއް އޮެވގެން. ޒަާމނުއްސުރެ ދިވެހިާރއްޖޭ

ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން އޭރަުކ ތިބި ސަރުކާރުން ނުރުއްސަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކާ 



  

ހެޅިގެން މިއުޅޭ މައްސަަލއަީކ ކުރިމަތިކުރާ ގޮތަށް. މިކަމުން ސަލާމަތްވޭތޯ. ހިތާމައާއެކު ަދންނަވަނީ މިތަނަށް މިހާރު ހުށަ 

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަރީފްެގ މައްސަލައެއް ނޫނޭ. އެ މަްއސަލައެއް ނޫނޭ މިތަނުން ބަލަން ވެސް ޖެހޭނީ. މިތަނަށް 

އަދާނުކުރަްއވާ ކަމަށް ތިން  މާވިސް ކޮިމޝަނުން އެބޭފުޅުންގެ ޒިންހުށަހެޅިގެން މިއުޅޭ މައްސަަލއަކީ ިސވިލް ސަރ

ފޮނުއްާވފައިވާ މައްސަަލއެއް. މިނިްސޓްރީން ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދ  ސްބަތްވާ މެންބަރުން ސޮއިކުރަްއވާޕީ.ޕީ.އެމަށް ނި

ާއިއ  މާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީައކު އަދާކުރަްއވަންޖެހޭ ޒިންޚިލާފަށް ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޕާ

އްލަވަން ހުށަހަޅުްއވަންޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ސިވިލް ިވއްޔާ އެ ަމއްސަލަ ބަތު އަދާނުކުަރްއާވ ކަމުގައި ވަނީމަސްއޫލިއްޔަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަން. މި ކޮމިޓީއެްއ ނޫން. ދެން ތެެދއް. އެ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ނުބަލާ، ޤާނޫނީ 

ިވއްޔާ މި ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބެލޭނެ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު މި ވަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރާ ކަުމގައި

ނީ މިތަނަށް ހުށަހެޅިެގން މިއުޅޭ މައްސަލަައކީ ެއްއގޮތަކަށް ވެސް މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ކުރެވެ

ގެ މައްސަަލއެްއ ނޫނޭ. ާޤނޫނުގަިއވާ ގޮތުން ސިވިްލ ސެކްރެަޓރީޝަރީފް ހައުސިންގ މިނިްސޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް 

. އެފަދަ ކަމެއް ކުރާތީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެކޭސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ެއ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްަޔތު އަދާނު

ކަމަީކ ހަމަ ަވރަށް ހިތާމައާއެކު ދަންަނވަން އެބަ ޖެހޭ ސިވިްލ ސަރިވސް  ްއޔާ ބެލުން ަރނގަޅު. ެދވަނަފާހަގަކުރެިވއްޖެ

 އީއުފެއްދި މަޤްޞަދާއި ބޭނުން ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް މިއަުދގެ ސަރުކާރުން މަސަްއކަތްުކރަމުންދާ މައްސަލަ. މި

އިން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ސިާޔީސ ކުލަވަރު ޖެހިގެން، އެ ިސޔާސީ ކުަލވަރުގެ ތެރެ 

ެދރަކަމެއް. ާރއްޖެ ބައިަބއިެވ،  އީލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުާރ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. މިއަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން ހާސި 

ޔިތުންނަށް ޭއގެ ެގްއލުމާއި ހަލާކު ކުރިމަތިވާނެ ކަެމއް މިކަމަކީ. ައޅުަގނޑުމެން ޤައުމުގެ ެއއްަބއިވަންތަކަން ެގއްލި، ރައް 

 ޤައުމުަގއި ހިނގާ ކޮންމެ ކަެމއް ސިޔާސީ ކުރާކަށްނުވާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓު...މެ މެންބަރަކަށް ފުރަތަމަ ދެ މިނިއަޅުަގނޑުމެން ކޮން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑުގެ ވާހަަކއަކީ މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ މައްސަލަެއއް މިތާކު ނެތޭ  ނޑު މި ނިންމާލަނީ. އަޅުގަ އާދެ! އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައެއް. ހުށަހެޅުމުގެ ޖާގަެއއް ވެްސ، އާދެ! މި ނިންމާލަނީ. މި މައްސަލައިގައި ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

 ކަމަށް ވަންޏާ އެ މައްސަލަ ބެލިދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާނުކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 އަރުވަން. ދަށް ފުރުޞަތުވަޙީ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ތްތެިރ މުޤައްރިރު. ޤާނޫނީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަެނއް އޮތުމަކީ ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒައާދެ

އެީކގައި ހުންނާނެ  މާދާރުކަމާގެ މިފަދަ ކަންތައްތައް ޒިންކަމަކަށް ވާހިނދު ސަރުކާރު  އެއީ ޤާނޫނުއަާސސީން ލާޒިމުުކރާ

ނަޑއެޅުމަކީ ެއއީ ެވސް ހަމަ ޤާނޫނު ލާޒިމުކޮށްފައިާވ ކަމަކަްށވޭ. އަދި  ފަރާތެއް ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ކަ

އޭގެ އިތުރުން އެ ސަރުާކރުގެ ސިޔާސަތުތަާކއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރާ އޭނަގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތަކާއި 

މާއިން ބަރީޢަެވގެން، ެއ ޒިން މާެއއް. އެހެން ކަމަށް ާވއިުރގައި އް އަދާކުރުަމކީ އެފަރާެތއްެގ ޒިންމަސްއޫލިއްޔަތުތަ 

ކާރުގެ ިސޔާސަތުތަާކއި އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން އޭނަގެ ަމއްޗަށް ލާޒިމު ކުރާ ޤާނޫނީ ާވޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތުތަާކ ސަރު

ދުރަށް ގޮސް ިސޔާސީ ފިުކރެއްގެ ތެޭރަގއި ހުންނަވަިއެގން މަސައްކަތްތަެކއް ނުކޮްށ ދޫކޮށްލާ ހާލަތެއްަގއި ެއ 

ން. އެ ގެއްލުންދެވެީނކީެއއް ހަމައެކަިނ އޭނަގެ އަމިއްލަ ނަފުސަްށ ގެއްލުންދެވެީނކީެއއް ވަކި ިސޔާސީ ޕާޓީައކަށް ނޫ

ނީ މިނިސްޓަރަކަށް ވެސް ނޫން. އެ ެގއްލުން ދެވެނީކީ ހަމަެއކަިނ އެކަންޏެއް ވެސް ނޫން. ެއ ގެއްލުން ެދވެ

 މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭަގއި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް އެކަންޏެއް ވެސް ނޫން. ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަަކކަށް އެ ގެއްލުން 

ތަސް އެމީހާގެ ދެވެނީ. އެހެންވީމާ، ސިާޔީސ ފިކުރެއް މީހެއްގެ ހިތުގަިއ އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ އަދި ނެ

ެއްއ ދިނުމުގެ ގޮތުން. ވަކި މީހަކަްށ ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮުތގަ މަސައްކަތްތަްއ ބައްޓަންކުރަްނވާނީ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

މި ކޮމިޓީއަށް ަމއްސަލަެއއް ހުށަހެޅުނީމާ މިައދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ ނުވަތަ  ނޫން. މިއަދު މި ކޮމިޝަނަށް

މަލު މި ސަރުާކރުން މިވެނި ގޮތަކަށް ޢަބެިލގެންނުވާނެޭއ. އޭނާ ހުރީ ރަނގަޅު ގޮުތގަޭއ.  ވިދާޅުވަނީ މި މައްސަލަ

ގެން މިއުޭޅ ޖެހި ކުރާތީއޭ މިހެންވަނީ. ސަރުކާުރން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރީ. ކޮންކަމެއް ކޮްށގެންތޯ މިއުޅެނީ. މީަގިއ މައްސަލަ

ންެގންދާ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާނުކުރާ ކަުމގަިއ ވަންާޏ މާދާރު ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރަމުހިސާބަކީ އެފަދަ ޒިން

ޒިންމާެއއް. އެ ޒިންމާ ކަމާ ބެހޭ، އެކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނީ މުއައްސަސާެއއް ނުވަތަ ިއދާރާއަށް އެކަމަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ 

އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ . މިއަދު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ ސަުރކާރުގެ މަްސއޫލިްއަޔތު މިއޮތީ އުފުލާފަ

ކޮމިޓީއަށް ކަމުަގއި ވަންޏާ އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަކީ އެއީ މި ކޮމިޓީން ކުރުން ލާޒިމު ކަމެއް އެއީ. އެ ލާޒިމު ކުރާ 

، ހާލަތުގައި އެހެން މައްސަލަތަްއ ވެސް ބަލާ ބީދައިން، އެހެން މައްސަލަތައް ވެސް ބަލާ އުސޫލުން މި ކޮމިޓީން ވެސް

މާ ނަންަގވަން އެަބ ޖެހޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ނޫނީ ޒިންމާތަކުެގ ތެރެއިން މި ޮއންނަ ޤާމަޖިލީހުގެ ޒިން މި ރައްޔިތުްނގެ

މުޤައްރިރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން، މިފަދަ މައްސަލަެއއް އަސްލު މިގޮތަްށ ހުށަހެޅުނީމާ މި މައްސަލަ 

ެވސް ހަމަ އެ މައްސަލަ ރީތިކޮށް ބެލޭ. އެބޭފުޅުން އެހެން ބެލުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުނު ކަމުގައި ވީނަމަ

ދުވަހެއްަގއި އެހެން މައްސަަލއެއް އެބޭފުޅުން އަިމއްލައަްށ ދައްކަވާ ވާހަކަތަާކއި މި ވާހަކަތަކާ ައޑުައއްަސވާލީމަ 



  

އެބަ އޮތޭ ވިދާުޅވާ އެނގޭނެ މީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ ކުަލވަރުޖެހިގެންކަން މިދަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ސިާޔީސ ކުލަވަރު 

ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ކުަލވަރު މާބޮޑުވެގެން މިދަނީ. އެގޮަތަކށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ކަްނކަން ކުރަންވާނީ. ކަންކަން 

ކުރާ ގޮތުން، ޤާނޫނުގެ ފޮނި މީރުކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އާއި މަންފާ ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ލާބަ

ވާ ަމއްސަލަައކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބެުލން ލާޒިމު މައްސަލަެއއް ިމ ކޮމިޓީއަށް. އަދި މިނިވަްނ މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި

ނަމަ، މި މިނިވަން މުއަްއސަސާެއއް ސިވިލް ސަރވިްސ މިކަން ނުބަލައިފި ކަމުަގއި ަވނީމުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ގޮތުން 

ްށ މަްއސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަ ސް އެއެހެްނވެއްޖެ ަކމަށްވަންޏާ މިނިވަން މުއަްއސަސާއަށް ވެކީ. ކޮމިޝަނަ

ގެންދިޔުމަކީ ކޮންމެހެން ކުަރންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ެއއީ ެއްއވެސް ހާލެްއގައި ސަުރކާރުގެ 

 ދުރަށް  ވާޖިބުތަކާ  ދާކުރުމަށް ސަރުކާރު، ަރއްޔިތުްނގެ ވާޖިބުތައް އަާދކޮށް ހުންނަ މީހަކު އެ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަ

ގޮތަކަށް ނޫން. އްލު ހޯދަންޖެހެނީކީ މިކަމުގަިއަވނީނަމަ އެކަމުގެ ޙަ ޖެހިލާފައި ސިޔާސީ ކުލަ އޭގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ

ވަނީނަމަ އޭނަ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފިޔަަވޅު އަޅަްނ  ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި އޭނައަކީ ެއކަމާ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮމިޓީގެ ތެރޭަގިއ ބަހުސް ކުރެވެމުންދާ ގޮތުެގ ، އެހެންވީމާޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ. މަޖުބޫރު. ފި އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކޮްށ މީނަގެ މި ލަތުގައި މިމައްސަލަ ބަލާ ހަމަ ހާޟިރު ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ ހާ މައްޗަށް އަުޅގަ

 ަމއްސަލަ  ރުކޮށްގެން އެފް މިތަނަށް ހާޟިދާށޭ. ޮޑކްޓަރު މުޙައްމަދު ޝަރީށް ގެންފަރާތްތައް ހާޟިރުކޮށްގެން ުކރިއަ

 ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ.  ބަލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުިޅގެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ދު މިހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައާއާދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މިއަ

އޮތްގޮްތ  ުފޅުން ވެސް ބޭނުްނވަނީ މަްއސަލަ ހިނގާފައިވާހަކަފުުޅގައި، ހުރިހާ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަ

މައްސަލަަތކުަގއި އޮތް  ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަން. އެެހންވީމަ، އެީއ މީގެ ކުރިްނ ވެްސ މި ކޮމިޓީއަްށ ައިއއްސަ

ުޅ ހުރި ކަމެއް. ސަުރކާރަށް އިިދކޮ މަލުކޮށްފަިއ ހުރި ގޮތް. އަދި ެއއީ ަސރުކާރަށް ސީދާ ގުޅުންއަޅުަގނޑުމެން ޢަ

މަޖިލީހުގެ، ރައްޔިތުްނގެ ، ޅި މައްސަލަތައް ވެސް. އެހެންވީމާފަރާތްތަކުން ސަރުކާރު ޖަވާުބދާރީ ކުރުމަށް ހުށަހެ

. އީކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް މިކަމަކީ މި މި ަވނަ މާއްދާގައި 302ގެ ގަވާއިުދގެ މަޖިލީހު

ހުިރ  އްޔާ އެސަރުކާރަށް ދަިތވާ ކަމަްށވެއްޖެ  ދެންދިނުން އަދި ދުމަތް ފޯރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚި

ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅުަމކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. މިއަދު ޢިްއޒަތްތެރި  އެ މައްސަލަތަކެްއ ބަލައި

ސަރވިްސ  ގެ ތެޭރގައި ެއއްގޮަތކީ ިސވިލްްށ ގެންދަން. އޭ އްސަލަ ކުރިއަގޮތަކަށް މިމަ 1މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި 

 ވަނަ ގޮތަކީ  1ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން. އަނެއް ގޮތަކީ މިކަން ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން. ކޮމިޝަނުން މިކަމާ 

 ރު މާތު ހޯދުމަށްފަހުގައި ހާޟިފަރާތުން ވެސް މަޢުލޫ  1ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން. މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން ެއަކމާ 



  

ށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަީކ. މަގުން މިމައްސަލަ ކުރިއަ ކުރުމަކީ އެއީ ެއންމެ ކުރުކޮމިޓީއަށް ހާޟިރު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް މި 

ކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހާ ފަރާތްަތއް މިތަނަށް ގެނެްސ ހާޟިރު އަޅުަގނޑުމެން ހުރި

ނޑުމެން މިކުރިއަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ވެސް އަދި މި ޓީން މި ކޮމި ށް ގެންދަން ވެސް ފަސޭހާވާނީ އެފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

ޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން. އެހެންވީމާ، ނިޒާީމ ެބހޭ ގޮތުން މިކަންކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ މަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ

 ...ވިދާޅުވާންގޮތުްނ އެްއޗެއް  އްމު ގޮެތއް ނުވޭ. ެއކަމަކު އުސޫެލްއގެމައްސަލަެއއް ޢާ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނުޑގެ އެއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އެބޭފުޅުން ހާޟި  ްއވި.ނާ ތާއީދު ވެސް ކުރެހުށަހެޅުމަށް ރޮޒެއި ރުކުރަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅިން އެ  އިކަމުގަ އެ މިއަދު އެއީ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޯވޓަްށ އައްަސވަންޖެހޭނެ ފަރާތް  1އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 މައްަސލަ ބަލަން އިނގޭތޯ.  ރު ކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން މިމިތަނަށް ހާޟި ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އެހުމާ ހުށަހެޅުނު. މި ވޯޓަ ނުަވއްދަން ވެސް ހުށަހެޅުމެއް  ތައް ހުަށހެޅުނު. މިތަނުން މީޑިއާވަރަށްގިނަ ހުށަހެޅުން

ނޑުެމން މެންބަރުންގެ މަ އްތައް ތީގެ ުކރީގެ ހުށަހެޅުނު ކަންތަ، އްޗަށް އޮންނަނީ. އެހެންވީމާނޭހުން އޮންނަނީ އަޅުގަ

މެ ފަސޭހަ މަގަކުން މިކަން ކުރިއަށް ށް މިކޮމިޓީގެ ގެންދަން މިއުޅެނީ މީގެ އެންވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ކުރިއަ

ނޑުމެްނނަށް ކޮންމެހެން ނޭނގޭ ކަމެއް ނޫން. މީހުން ޟިރުގެންދެވޭނެ ގޮެތއް. މީހުން ހާ   ހާޟިރު ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން. ފުރަތަމަ  ތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. އެކަމާމިތަނަށް ކުރެވިދާނެ. އެއީތޯ އަޅުަގނޑުމެން ފުރަ

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން. އެހެންނަމަވެސް މާ އްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކަމިހާތަނަށް އައިއިރު ކޮމިޓީން ކުރަމުންދާ މަސަ

އޭގެ ބަދަުލގަިއ މެންބަރުން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުނުކޮށް ކުްއލިއަކަށް މީހުން ގެންނަްނ 

ށް ގެންދާކަށް ެއީއ ށް ވޯޓަށް އަހަިއގެން ވެްސ ކުރިއަކަމަށްވަންޏާ އެގޮތަށް ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވަންޏާ ެއގޮތަ

ނޑު މިއަދު ޤަޞްއެގޮތުން އަ، އް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާސަލައެ މައް ދުކުރަނީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ކުރިއަްށ ުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއް ކުރިއަްށ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި މި 1ބެހޭ ގޮތުން މި ގެންދަން. ކަމާ 

ނޑަށް ޯވޓަށް އެ ްއޔާ ވެއްޖެ ކަމަށް ހެޅުމެއް ޮއވެްއޖެމި ޫނންގޮތަކަށް ހުށަ، ގެންދަން. އެހެންވީމާ ހުަށހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޓަށް އަހަިއގެން ކުރިޔަށް ގެންިދއުއެހިދާނެ. ވޯ ުޑ މަކީ ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރަންީވ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުއެކަން ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީާމ، ޢާ ރާ އުސޫލަށް ބެލިޔަސް ވެސް އަދި އްމު ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު  ފަރާތާ 1ިއ ވިޔަސް މިދެންނެވި ށް ގެންދަން ބެލި ކަމުގަުކރިއަ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް

ކުރީމަ ދެން ހާޟިރުްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން އެމީހުން ހާޟިރުކުރަްނވެއްޖެ ަކމަށްވެއްޖެސާފުކުރުމަށްފަހުގައި އޭރުން ބަޔަކު 



  

ނޑުމެންނަށް މާ ސާފުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް މަުޢލޫމާތެއް ސާ ންނާއެމީހު ފުނުކޮށް ބަަޔކު ކުރަންޖެހޭ ސުވާުލ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ ސުވާލު ވެސް ގިނަފަހަރު ނޭނގޭނެ. އެހެންެވގެްނ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެމީހުންނާ ންގެނައިމަ ޭއގެ

ކަން ހިނގާގޮތް ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް އިނގޭ ބޭފުޅުން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުންނަކީ މިކަން

ވާހަކަ ދެްއކީ. ެއހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް  ވެދާނެ. އެހެންެވގެން އަުޅަގނޑު އެ

ފުރުޞަތެއް ގެ މިނިޓު 3ރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ! ނާއަށް ފުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒެއިދޭތީވެ ައޅުއެ

 . ދެވަނަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑުމެންހާޟިރުއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީގެ ެއންމެ ކުރުގޮތަކަށްވާނީ ހަމަ އެބޭފުޅުން  ވެސް ކުރަން  ކޮށްގެން ައޅުގަ

 ދެްއވާފަިއ ވަަޑއިގެންެނވީމަ އެކަން އެ  އިބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް މިތަނުގަބޭނުންވާ ސުވާލެްއކޮށްފައި އެޭބފުޅުން ދެއްވަން 

ނޑުމެން  ނިމުނީ. އެހެންނޫނީ އަނެއްާކ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އެބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު މިތަނަށް ފޮނުވަން އަޅުގަ

ަވސް މަޑުކޮށްފައި އަެނއްކާ އިތުރަށް ދު 3ބަލަްނ އަޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތު ފޮނުވީމަ އަނެއްކާ އެ މަޑުކޮށް އަނެްއކާ އެ

ކުރުވާފަިއ ައޅުަގނޑުެމން ބޭނުން ސުވާލެްއ ވެްސ ާހޟިރު، . އެހެންވީމާ ކުރަންހާޟިރުކުރަންޏާ ހާޟިރުއިތުރަށް 

ންމާލުމަކީ ވަގުތުން ަވގުތަށް ކޮށްފައި އެބޭފުޅުން ދެއްވަން ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތެއް ވެސް ދެއްވާފައި އެގޮތަށް ނި

ނުޑ ، މާވެސް އެންމެ ފަސޭހަ ވެސް ގޮތް. އެހެންވީ ެއންމެ އިންސާފުވެރި ހީވަނީ މީގައި އަޅުަގނޑަށް އެގޮތަށް އަުޅގަ

 ހުށަހަޅާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ިދއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މު ޢަބްދުލްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިހާރު މި އަުޑިއވެނީ،  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. މި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭަގއި ހުރި މަޢުލޫމާތު. މިނިސްޓްރީ، ދެން އެކަމަކު 

އި ތަކުަގއި ތިބި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތާއި މިފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާސަރވިސް މަޤާމު ވިލްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސި

ނޑުމެން އެ ސީދާ ނުލިބޭ. އެހެންވެ އެ  އަދި މިނިސްޓަރުގެ މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ވެސް މަޢުލޫމާތު، އަޅުގަ

ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަްނވާ  .ތައް ލިބުނީމަމަުޢލޫމާތު މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ސުވާލުތަްއ ވެްސ ކުރަން ަފސޭހަވާނެ. ައޅުަގނުޑ ދެންނެވީ މުޤައްރިުރ ކުރިން ހުށަެހޅި ގޮތަްށ ކުރު ަމގަކަްށވާނެ 



  

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްގެްނ ހާޟިރުކުރަންވާ ފަރާތްތަކެއް ހާޟިރުެވސް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަންކަ  . އިނގޭތޯ ންނޭނގެ. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މިނިޓު 3އްމަދު ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. އަޅުަގނޑު ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ާތއީދު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮންމެ  ކުރަން. ެއއީ އެގޮތަށް އަޅުަގނޑު ެއއަށް ާތއީދު ފު އެހުށަހެޅުްއވި ޠީދެންމެގަ ލަ

ކުރާ ކަމެއް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމަކީ އެއީ. އަދި މީހެއްގެ މަްއޗަށް ގައި ވިޔަސް ޤާނޫނީ ޮގތުން ލާޒިމުގޮތެއް 

ނަމަ މަޢުލޫމާތު ނުހޯދާ ކުއްލިއަކަށް ކުރާެނ ސުވާލުތަކަކީ ކޮބަިއކަމެއް ވަނީ މިފަދަ ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ހިނގާ ކަމުަގއި

ތިިބ  ކޮށްގެން އަދި ކުރާެނ ސުވާލުތަެކއް މިތާހާޟިރުތަކެއް ނޭނިގ މީހަކު ލޫމާތުވެސް ނޭނގެ. އަދި މަޢު

ނުޑ ހަމަ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ، ނަކަށް ވެސް ނޭނޭގނެ. އެހެންވީމާމެންބަރުން ފަދައިން  ެއވިދާުޅވިއަުޅގަ

ުފ ވެސް ެއވިދާޅުިވ ފަދަިއން ހަމަ އަޅުަގނޑު އެެދނީ މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ އަދި ައޅުަގނޑުމެން ލަޠީ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭނީ ކުރަްނވަނީ ކޮން ސުވާލެއް ކަެމއް. ކިހިނެްއ  ބަދަލުކޮށްލުމަށްފަހުގައި އޭގެ ފަހުންނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މީހަކު ގެނެސް ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްތޯ. ކަްނހިނގާފަ ކުރަންޖެހޭވަރު ކަމެއްޯތ ހާޟިރުއިވާ މަގު ނޭނގި އަުޅގަ

ށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ނުވަތަ ނޫންތޯ ެވްސ ބަލާލުމެއްނެތި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނަގުޅ ގޮތެއް ކަމަ

 ކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ.ޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުފު ހުށަހެނުފެންނާތީވެ ލަޠީ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންނަ 2މިހާރު  ކުރެްއވީ ދިއްޫދ މަވެސް ކުީރގައި ޮރޒެއިނާ ތާއީދު ހުށަހެޅުމެއް އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

، ހުަށހެޅުމެއް. އާދެ! އެހެންވީމާ މެންަބރުގެ އޮްތ ހުށަހެޅުމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް އިތުރުިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ނޑު ސާފުކޮށްލަން  ތޯގެންދަަވން ށްޅުމެއް ހުށަހެޅުއްަވިއގެން ކުރިއަން މިހާރު ދޫކޮށްލައިފި. އިތުރު ހުށަހެއެހުށަހެޅު އަޅުގަ

 ބޭނުންވީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފަރާތުން. 

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އެންމެ ފަހު ގޮތަީކ  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި މިހާރު އެންމެ ފަހު ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިދެންނެވި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބެނީ މިނިސްޓްރީން ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތޭ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޅުގަ



  

، ުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާއް ވެސް އަކެލޫމާތުތަލިބެނީ. މިނިސްޓްރީ ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ މަޢު

ކުރުމާިއ ހާޟިރުނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީގެ ޕީ.އެސް  ންމިނިސްޓްރީ

 ކުރަން ހާޟިރުރވިސް މަޤާުމގަިއ ތިބި ބޭފުޅުން ސަ އްޔާ ވެްސ އަދި ސިވިލްހިއްޖެޖެ ކުަރންހާޟިރުއަދި މިނިސްޓަރު 

ނޑު މިދެންނެވި ހާޟިރުއްޔާ ޖެހިއްޖެ ނޑުމެން ހިނގާށޭ އަުޅގަ ކުރާ ގޮަތށް އަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެީވ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ކުރަންޖެހޭ ހާޟިރުގޮތަށް ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުެމން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން. މަޢުލޫމާތު ގެނައުމަށްފަހު ދެން އޭެގ ފަހުގައި 

 ރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ކުރާނީ. ޝުކުހާޟިރުފަރާތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަުރވާނަން މާފަންނު މިނިޓު 3ޞަތު. ވަނަ ފުރު 2ައޅުަގނުޑމެންނަށް ، އާދެ! އެހެންވީމާ ގެ ފުރުޞަތެއް ައޅުގަ

 ފަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. މް ޝަރީ ފަލާޙް. އެއަށްފަހުަގއި އިބްރާހީ ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ ަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ޮރޒެއިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅު

ނޑު ުބނެލަން ބޭނުންވަނީ ދެން  ަދއްކާ ާވހަކަ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން އެ  ބޭފުޅުން އެ މިހާރު އެ ތާއީދުކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ނޑު  ދައްކާ ވާހަކައިން އެބޭފުޅުްނ މަޢުލޫމާތު ނުހޯއްދަވާ މިކަހަލަ އެްއޗެްއ ހުށަހަޅުއްަވިއގެްނ އުޅެނީ ކަމަށް އަުޅގަ

ަގއި އެބޭފުޅުްނ އިދިޮކޅަށް ހުށަހަޅުއްާވއިރު ސަރވިސް މުވަްއޒަފަކާ ޤަބޫލުކުރަނީ. މައްސަލައެްއ ސިވިލް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ސިވިލް  ރވިސްއިން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން. ީކްއވެގެންތޯ މިފަދަ ސަ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ނާުޅއްވަނީ. ިމވަުގތު އަޅުަގނޑުމެން އެ ދޭަހީވ  ސަރވިސް މުަވްއޒަފަކާ ކަމެއް ކުަރއްާވއިުރގައި ިސވިލް 

ނޑައެިޅގެން ދޮގު  ސަރވިސް މުަވއްޒަފަކާ މަޢުލޫމާތު ސާފު ނުކުރައްވާ ިސވިލް އެބޭފުޅުން އެ ބެހޭ ގޮުތން ހަމަ ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެްއިވ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ހަމަ ޖަރީމާއެްއ ހިންގަން އުޅޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 ތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ފުރުޞަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް ބްރާހީމްއި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު  ވެސް ުކޑަ ހައިރާން ކަެމއްގެ ތެޭރަގއި މިހިރީ. މިތާނގައި އެަބއޮތް ދެ އާދެ! އަުޅަގނޑު ކަމެްއ އަުޅގަ

ވެސް މިނިްސޓްރީ ނުހިންގިގެން އުޭޅއިުރ  ސަރުކާަރށް އެްއގޮތަކަށް އުނދަގޫތަކަކާ. އެްއކަމަކީ މިފަދަ ހަގަކޮށްލާނަންފާ

އޮފް ހައުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަްކޗަރ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ެވސް މިކަން ހުށަނާޅުްއވާ އޮތީ މިނިސްޓަރ 

ކަމަށް  ކުރާރީ ހިންގުމަށް ދަތިކޮށް އުނދަގޫެވސް މިނިސްޓް ކަަމކީ ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކީްއވެތޯ. ދެވަނަ



  

ައޅަން ެވްސ އެކަމަށް ިފޔަވަުޅ  ކުރަމުންދާއިރުކު ޢަމަލުރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަ އަދި ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާަފށް ޕާ

 އެހެންކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެބަ އޮތް.ކަމަށް މީގައި ފާހަަގކޮްށފައި  ވެސް ފިަޔވަޅު ނާުޅއްވާ އެދުނީމަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޖެހޭްނގެ މަޖިލީހަށް ޒިންމާވާންޓަކައި ޒިންމާވާންޖެހޭ އަިދ ރައްޔިތު ވެސް މިނިސްޓްރީ ހިންގުމަށް 

އެުޅއްވީ ޮކންފިޔަވަެޅއްތޯ. ނޭޅުްއވީ ކީްއވެގެންތޯ؟ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ ހައުސިންގ އެްނޑް އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ 

އް އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮޅެ  ނުަލއިގުމަކާ އެްނޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެނ ހައުސިންގ

މައްސަލަ ގެންނެީވ ކީްއވެގެންތޯ؟ މިއީ އުފެޭދ  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް މި މެންބަުރންކޮޅެއް މިޢިއްޒަތްތެރި ޕާޓީގެ 

މެވެސް ޒިންާމާއ ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީަގއި ހުންނަ ކޮން ެގ މައްޗަށް އެނެގނީ ޔޯލަ ޚަބަރުތަކު ސުވާލުތައް. މިހާރު މި

ނާކޮށް ތޯތޯ ވާހަކައެއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަެއއް ވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތަކުން ވިދާޅުވި ެއްއޗެްއގެ މައްޗަށް ބިޙަ

ން އުަފއްދާފަިއވާ އަސާސީޤާޫނނު ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ މައްަސލަ ހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި ިސވިލް  އެ ހުށަހަޅުއްވަިއގެން.

ވެސް  ނުގެ ބަހެއްވީއިރު އެތަން ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއެކވިއިުރ އެތަކޮމިޝަނަކަށްީވއިރު، މުައއްަސސާއަކަށް 

މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިއޮތީ. މިއީ ވަަރށް ދެރަކަމެއް އިނގޭތޯ. ިމީއ އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް  މިނެތިކަން 

ނޑު ދަންނަވާަލން އޮތީ މިކަހަލަ ކަންތައް ވެ ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން  ސް އަުޅގަ

ނޑު ... ހުށަހަޅުއްާވއިރު ހަލަ މައްސަލަެއއްނުކުރައްވާށޭ. ދެން މިކަ ސަރވިްސ  ސިވިލް އިނގޭތޯ.ނިންމާލަނީ  މިއަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ އެީއ ވެސް ެއކަންތައް.  ކޮމިޝަނުގެ މައްސަަލއެއް ޙަީޤޤަތުގައި ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އެއީ އަުޅގަ

 އެ މިންވަރު ލާ ތަނެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ކުރާ މިންވަރަށް ބަދައުލަތުން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލަެއއް. ކޮިމޝަނުން ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ  ޖެހެނީ ސިވިލް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން މި

ޅި ކަމަށް ވިދާުޅވެ ހުށަހެ ނުކުރާވެސް އަދާ ފަުކ އަާދުކރަންޖެހޭ ޤާނޫނުރިކަުމގެ ދަުށގަިއ ހުރި މުަވއްޒަދަށުގައި ބަލަުދވެ

ންނެވިހެން ތަކުރާރުކޮށް ވެސް އަޅުަގނޑު ދެ ސަރވިސް ކޮމިަޝން ކުރިން މައްސަލަެއއް. އެހެންވީާމ، ސިވިލް

ުޅ ނާޅަނީ. އެމީހުން ވެގެންޯތ ފިޔަވަނީ. އެއީ ީކއް ބަަލންޖެހޭ މިޝަނުގެ މަްއސަލައޭކޮހުށަހަޅައިގެން  މިދެންނަވަނީ

 ށް ދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ވުމަށްފަހު ދެން އެހެން މީހަކާ ހަމައަޖަވާބުދާރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމް ވަހީދު  ސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދުތުލު

ނޑަށް ފެންނަނީ މިފަދަ ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަކަކީ   ކަން  ކޮން ކަމެއްކޮން ހުށަހެޅީ އެޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ގޭ ހާލަތުަގއި ތިއްބަަވއިގެން ވާހަކަދަްއކަވަުމން ގެންދަވާއިުރގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ ވެސް ނޭނ



  

ނޑުމެންަނށްފޯރަމް މިނިސްޓްީރ ގޭ ކަމަށް ނަހަދާށޭ. މިއޮތީ ސިީޓގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވަރަށް ރީތިކޮށް ނޭނ ތަކުގައި އަުޅގަ

ަޙއްމަދު ސެކްރެޓަރީެގ މަޤާމުަގއި ހުންނެވި ޑރ.މު ރމަނަންޓްއެންްޑ ިއންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ޕާ ގސިންއޮފް ހައު

ދިނުމުގައި ހައުިސންގ މިނިސްޓަރަށާއި އެ ތައް ހުންނަގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފުޅުޝަރީފުގެ ޢަމަލު

ފޯރުވަމުން އަންނަކަން ވަނީ  އްކައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒުބިރުދަ ކަހަލަ އުނދަގޫތަްއކޮށް  ފުންނަށް އެކިމިނިސްޓްރީގެ މުވަްއޒަ

 ހުށަހެޅުނީމާ އެއްމައްސަލަ ެއވެ. މިއޮތީ ވަރަްށ ސާފުކޮށް މިކަން އެނގެން. ދެން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަވެފަ

ނޑުމެން މަުޢލޫމާތު ސާފު މިއީ ތެދެއްތޯ ުނވަތަ ޮދގެއްޯތ ބެލުން. ެއ ބެލުމަށް ކުރަން މިޖެހެނީ. ޓަކަިއ ދެއްތޯ އަުޅގަ

ހަމަ ތިބޭފުޅުން ދެއްތޯ  ދެއްތޯ  އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތު މިސާލަކަށް ބައްލަވާ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ

ވެސް  ެވްސ ވަަޑެއއް ނުގަންަނވާނެ. ެއކަންވަނީ ކިހިނެއްތޯ އަކާ ހަމައަށް ހަޅުއްވަނީ އެްއވެސް ިމނިސްޓްރީހުށަ

ނިސްޓަރު މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ގެނެސް ސުވާލުކުަރްއވަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ އެއްކަަލ މިއެކަމަކު ބަލާނުލާނެ. 

ސަަލއެްއ ނުގަންނަާވ މައްއިތިބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑަ  ކުަރްއވާފައިްނ ޢަމަލުން އެކަން ވާއިރު ތިބޭފުޅުކަމެއް ކުަރއް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  ނުދައްަކވާށޭ. ިމއޮތީޅުފުއެކަން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުަރން ވާހަކަ މިތަނަށް ހުށަހެޅުނީމާ

އެހެްނވީމާ، ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައޭ. ހުުޅވިަފއި އޮންނަ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާށޭ. ގެނދެވީމަ ހުންާނނީ ރަނގަޅަށޭ. 

ތެއް އަހަިއގެން ގޮގައި މާ ިދގުނުލާ ހިނގާޭށ ވޯޓަކަށް ރު އަިރހުން މިއެދެނީ މިމައްސަލައި ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރި

 ރުން މިއޮތީ މިކަން ގޮތަކަށް ނިމިފައޭ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ނިންމަން. އޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތް. އެީއ  ެވސް މި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކުަގއި ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރި މި ކޮމިޓީގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަނީ މީގެ ކުރިން

ނޑުމެން  އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަނީ. ަކމަށްވަންޏާ ފުރަތަމަ ޅިއްޖެމައްސަލަެއއް ހުށަހެ އޭގެ ފަހުގައި އަުޅގަ

. ދޭގޮތަކަްށ މިއަދު މިތާނގައި ނު އެހެންވީާމ، އައު ކަމެއް އައުްއޔާ އެކަން ކުރަނީ. ވެއްޖެ ކުރަންހާޟިރުމީހަކު 

ގޮަތށް ވާހަކަދެްއކެމުން ދެވެނީ.  ިމއަދު ދެއެގޮތަށް  އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުެމން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެްނމެފަހު ފުރުޞަތެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. 

 

 މް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީކެޔޮދޫ ދާއިރާ 

 އުޅޭ މައްސަަލ، ދެ ގޮތަކީ  ގޮުތަގއި މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މި ވެސް ޤަބޫލުކުރާ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ 

 ...ވެސް

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެދެން. މިތާ  ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުން އަޅުގަ މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން އަޅުގަ

ލަޙަތު މިކަމަށް މިޓީގަިއ މިއޮންަނ ސުލްހަމަޞްކަންތައްުކރުން މި ކޮ އިރު ވާަހކަދައްަކއިން ވާހަކަދަްއކާ އެހެން މެންބަރު

ބޭފުޅުން މިތަނަށް ހުށަހަޅާ  ރިން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގެންނަވާ ބުރޫ އެރުމަކީ އެކަީށގެންވާ ަކމެއް. މިއީ ކު

ކޮމިޓީން ކަންތައްތައް ސަރުކާރަްށ މި ކު ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވެސް ހަަމ ކެތްތެރިކަމާއެއި މައްސަލަތަކުގަ 

ވެސް ިމ ކޮމިޓީެގ ރެކޯޑުްނ ފެންނަން  ކަްނ ެއއީ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަގވާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަްނ ކުރެްއވި

ނޑުމެން މިކަންއެކަންތައް. އެހެ ހުންނާނެ މީަގއި ކަމަށްވަންޏާ  ންވާވެސް ކުިރއަށް ގެންދަން ޭބނު ްނީވމާ، އަުޅގަ

އް. މާދަމާ ކަމެ އުެލްއ މިތާ ޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެމިކަން ުކރިއަށް ގެންދެވޭނެ މާޙަ ސުލްޙަވެރިކަމާެއކު

ދިޮކޅު ފަރާތްތަކުްނ މިތަނަށް ލާ މައްސަލަެއއް ލީމާ، އަނެްއކޮޅުން ިތގޮތަށް ޓަކަިއ އި މަށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރިކުުރވު

ކުިރމަތިވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ،  އި ކުިރއަށް ގެންދަން އުނދަގޫތަެކއްމައްސަލަތަކުގަ  ކޮށްފިްއޔާ ހަމަ މިކަންތައް 

ފަހު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޭއގެފަހުގައި އަޅުަގނޑު މިހާރު އެންމެ އަޅުަގނޑު ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ވޯޓަށް އަހާނަން. ކުރިއަށް ގެންަދވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު

 

 މް ވާހަކަދެްއކެވުން:ނިޒާރު އިބްރާހީ ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާ ވާަހކަައީކ މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ  ވެސް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން ން ހަމަ ތަފާތުކުަގއި ައޅުަގނޑުމެ މައްސަލަތަ ޓަކައި އަުޅގަ

ވެސް އެއް ދާންކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. ދެން މީގައި މީހުން ނުގެނުމުގެ ވާހަކަ ނާވކަން އަުޅަގނޑުމެން ހަށްަފއިމަސައްކަތްކޮ

ނޑުމެން ިލޔެކިއުނޫން މިދައްކަނީކީ. ފުރަތަމަ މަ މަކީ އެީއ ައޅުަގނޑުމެން ހަަމ ން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ނޑަށް މުކޮށް ކުރާޢާއް  ކޮމިޓީން އަދި ކަމަށް. ގޮތެއް  ރަނގަޅުެއއީ ހަމަ ކުރެވޭ ީއދުވެސް ތާ  ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ައޅުަގނޑަްށ ފަހުަގއި އަޅުގަ . އެއަށްކަމަށް ކަމެއް ވަަރށް ގިނަ ފަހަރަށް ކޮށްފައި އޮތް މީގެ ކުރިން ވެސް ވެސް 

ނޑުމެން އަތުަގިއ ްއޔާ އިތުރަށް އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވެއްޖެކުެރވޭ ކަާމގުޅޭ ޭބފުޅުން ވެސް ތާއީދު ުސވާލުތައް އަުޅގަ

އެއީ ރަނގަުޅ  އެ ސުވާލު ކޮމިޓީގައި ކުރާގޮތަށް. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީރުކޮށްގެން ހާޟިއެބޭފުޅުން  ހުރިކަމަށް ވަންޏާ

 ހެން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ. މައްސަލަެއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށަހަޅުއްަވއިދޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުދިއް ހުށަހެޅުމެއް. އެއީ  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮީތ ދެ

ހެޅުމަކަށް، ދެނމް ދެން ދެ ވަނަ ހުށަކުރައްާވފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް. އިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުއަދި ތުލުސްދޫ ދާ



  

ދަމް. އަދި ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާ އޮތީ ދެ ވަނަ ހުށަހެޅުން. ދެ ވަނަ ހުށަހެޅުމަށް 

ކީ މި ހުށަހެޅުމަ މަދު ފަލާޙު. ފުރަތަމަރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްދާއި މާފަންނު ހުޅަނގުނީ ކުރަްއވާފަިއވަދުތާއީ

މި މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ އެ ފަރާތުްނ  1މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމަގއި ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިސްެވ ކުރިން ދެންނެވި 

ގެންދަން. އެއީ އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން  ކޮމިޓީއަށް ހޯއްދެވުން. އެހެްނވީމާ، ހޯއްދަަވިއގެން ކުރިއަްށ މައްސަލަ

ގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަދި ހައުސިންގ ޓަރީ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަރީފްރމަނަންޓް ސެކްރެމިއޮތީ ޕާ

ސަރވިްސ  ށް ސިވިލްނަމިާހތަ މާތު ހޯދުމަށް. އަދި މިކަން ހިނގާފައިާވ ގޮުތގެމިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫ

މި މަޢުލޫމާުތ  ،ލޫމާތު. އެހެންވީމާފަރާތުން މަޢު 1ކޮމިޝަނުން އަުޅއްވާަފއި ޮއތީ ކޮން ފިަޔވަޅެއްތޯ؟ ިމ 

ގޮތަށް ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުްނ  ން ފެނިވަޑައިގަްނވާމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަ ހޯދުމަށްފަހުގައި އެއާެއކުަގއި މި

ފެިނވަަޑއިގެްނވާ ގޮތަށް  އާދެ! ުޝކުިރއްޔާ. ެދއްވުން އެދެން. ރި މެންބަރުން ވޯޓުއެގޮތަށް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ިޢއްޒަތްތެ

މައްަސލަ ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި  ން ވޯޓު ދެްއވަިއފި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ާފސްވެއްޖެ. ދެން މިމެންބަރު 5

ނޑަށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވަނީ މިކަން ައވަހަށް ުކރިއަށް ގެންދަންކަން އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ެޑޑްފަރާތްތަކަ މަޢުޫލމާތުތައް އެ އެކި ފަރާތްތަކުން ހޯދާ ނޑުމެންނަށް ކަ ކަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ލައިނަްށ އަުޅގަ

 އެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ބޭފުުޅންނަށް ދެންނެވޭނެ. އެހެންީވމާ، މާދަމާއަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް. މަޖިލިސް މާދަމާ

ނޑުމެން މިއަންނަ އާދީއްތަ ނޯންނާނެ. ދެން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހަކީ ހުކުރު ހޮނިހިރު ދުވަސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ 

ޖެހުމުގެ ކުރިން އަިދ  2ދުވަހު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވިދާނެ ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމިއްޔާ. އެހެންވީމާ، މާދަމާގެ 

ކަމަށް  އަޅުަގނޑު މިހާރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮުތަގއި ހައުިސން މިނިސްޓަރު ރާއްޖޭގައި ޫނޅުއްާވ. އެހެންެވއްޖެ

މަޢުލޫމާތެއް ނުއެއް ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އާދީއްތަ ދުވަުހެގ  އްޔާ ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރުގެ ބަހެއް މިކަމުަގއި އެޖެ ވެއް

ނޑު އެފަރާތްތަކަްށ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައި ތުތައް މިޢުލޫމާކުރީަގއި މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް މަ 2 ދިނުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޝެޑިމި ކޮމިޓީ ގައ33:35ިދުވަހުގެ ދަންނަވާނަން. އަދި ހޯމަ  ެއގޮތަށް އުލްކޮށް އަދި ެގ ބައްދަލުވުމެއް އަުޅގަ

މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަިތން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުްނ  މި ކުރުމަށްފަހު އެޖެންޑާ

ނަވަްނ. ދަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ހުރިހާމިހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަަޑއިގެންެދއްިވ 

 . ހޫވަބަަރކާތުهللا ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު ވައްސަލާމް

_____________________ 

 

 

 

 

 



  

 

 


