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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް  މިއަދުެގ މިނިވަްނ މުއައްސަާސ ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް`. 

ކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އްތައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތަމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ރަ އަޅުގަނޑު

ައޅުގަނޑު  ގެ ނަންތައްިމއީ. މި ަބއްދަލުވުމަށް މިަވގުތު ކޮމިީޓެގ ހާޒިރީގަިއ ތިއްެބވި ބޭފުުޅން 1ބައްދަލުވުން 

ރު ނިޒާރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އަޮތޅު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަދަންނަވައިލާނަން. އަްއޑު 

ޒަތްތެިރ އަްއޑޫ އަތޮޅު މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްމްތިޔާޒު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 ބަރުއިން. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންމެންބަރު އައި.ބީ. ޙުސަ

އަދި ދަނގެިތ  ގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމްއްރިރު ޢަލީ މައުރޫފު. ނައިފަރު ދާއިރާޝަހުދީ. ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤަ

 .ބްދުއްރަހީމް ވެްސ މި ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންއިތުރަށް ޢަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިލްހާމް އަޙުމަދު. އަދި ޭއގެ 

އެހެން  އެ ޕާޓީންބްދުއްރަހީމަށް މިއަދު ބައިވެިރެވވަަޑއިނުގެންެނވޭތީވެ ޓީގައި ޢަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ކޮމިއަޅުގަ

 މިހާރު ވަނީ ެއއް ބޭފުޅަކު އެބަ އިންނެވިބޭފުޅަކު އަނބުރާ މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމުގެ އިދާރީ މަސަްއކަތުަގއި އުުޅއް

ަބިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވާެނ ކަމަށް  ޓީަގއިބޭފުޅާ ކޮމި އިދާރީ ކަންތައްތަްއ ހަމަޖެހުނީމަ އެވެސް. އެހެންވީމާ، 

ްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ. މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ އެޖެންާޑގައި މިއަދު މިއޮތީ ިސވި

މަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަްނކުރުމުގެ މައްަސލަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ިއދާރާއިން މި ކޮމިޓީއަްށ ކަމުގެ މަޤާމެންބަރު

އި އޮތީމަ މި މަްއސަލަ ކުރިމަތިލައްވާަފއި ތިްއބެވި ބޭފުޅުންގެ އިންޓަިވއު ުކރުމުގެ ޕްރޮސެސް ބޭފުޅަުކ ފޮނުއްވާފަ

ހޮވުމުގައި ައޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަުތގެ އިންޓަިވއުގެ މަސަްއކަތް މިއަދު މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، 

ރި މެންބަރަށް ންދާ އުސޫލުން އިްއޒަތްތެވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަްށގެ މިކަންތައް ހަމަ އެހެންޏާ 

ެދްއވުމަށް އަުޅގަނޑު ކޮމިީޓގެ ާއގެ ެތރެއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްކްރައިޓީރި ޖެހިފައި ހުރިެއކު ހަމައިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ރީ ާލނަން މި މައްސަލަ އިދާ ބޮޑަށް ެއދެން. އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް

ތެރޭގަިއ އެންމެ މުހިންމު  ޭއގެ  .ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން މި ޮކމިޓީއަށް ައއިއިުރަގއި ފާހަގަުކރެވޭ ބަެއއް ުނކުތާތައް

ވިްސ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ސިވިލް ސަރއެއް ުނކުތާއަކަްށ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން 

ބޭފުޅަުކ  11ންތަކުން ދައްކާ ޮގތުގައި ިވއްޔާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އިދާރީ ލިޔެކިއުވެފައިވާތީ އިޢުލާނުކުރި މު ހުސްމަޤާ

ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން  11ކުރިމަތިލައްވާަފއި އެބައޮތް. ެއހެންނަމަވެސް، އެ 

މާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގާނޫނުގައި ބުނާ ބޭފުޅުންގެ ކަ 8. އެ ބޭފުަޅކު 8ތު ހަަމވާ މި ތިއްެބވީ ބެއްލެިވއިރުަގއި ޝަރު

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އިދާރީ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ިއދާރީމޭޒުތަކުންވަނީ ސާފުކުަރްއވާފައި ކޯޓުތަކުންނާއި އަިދ 

ދި ެއ ޭބފުޅުންގެ ވަަނވަރާ އަ 8ާސފުކުރައްވާަފއި މިހާރު މި އެ މަޢުލޫމާތުތައް  .މުައއްސަާސތަކުން ކަމާ ބެހޭ އިތުރު

ބޭފުޅެްއެގ  ސާފުކުރެްއވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާސް ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ މޭޒުޮކޅު މަތީގައި އެ
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މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އިންތިޒާުމ ކުރެވިަފއިވާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ަބއްދަލުވުމުަގއި ކުިރއަށްދާީނ 

ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ ކުރުކުަރއްވާަފިއ  ވީހާ .ުއކުރުމުގެ މަސައްކަތްބޭފުޅުންގެ އިންޓަވި  8މި 

ބޭނުންވާ މުހިންމު ދެތިން ސުވާލެއް މިހާރު ތަކުރާރުވާ ކަަމށްވަންޏާ ކޮންމެހެން އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް 

 ނިއްޔާ ނިޒާުރ ކުރަްއވާ ުސވާލަކުން އެ ނެތް. މިސާލަަކށް ޝަހުދީ ނޫ ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށް އެ ުސވާލު ކުަރއްވާނެ

ބޭފުޅެއްގެ ަޖވާބު ލިބިއްޖެ ަކމަށްވަންޏާ ދެން އިތުރަށް ެއ ސުވާލު ނުކުަރއްާވ އެ މުިހންމު އޮންނަ ސުވާލަކަްށ 

ވަަޑއިގަތީމަ ރަނގަުޅވާނެ. އެހެންވީމާ، ދެތިން މިނިެޓްއ ކޮންމެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ބޭނުންކުރެްއވީމަ 

ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ޮކންމެހެން އިުރަގއި ނީ. މިހާ ގިނަ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ރަނގަޅުވާނެ

. އެހެްނވީމާ، އެގޮތަށް ކުރިއަްށ ނެތް ކަުމގަިއ އަުޅގަނޑު ެދކެނީ އްސުވާލެްއކުރަން ަވގުތު ަނގާުލމުގެ ބޭނުމެ

މިހިރީ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެްއ ފަހަތުގައި މިއުޅެނީ. އެީއ  ވަަޑއިގަތީމަ ރަނގަުޅވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން ގަޑިަތއް ބަހާލާފައި

ަގއި އެްއ ބޭފުޅަކަްށ  11:10ުގޅިގެން އެަކންކަން އިންތިޒާމުކުރުމަށް  ނަން ޕާޓީތަކުްނ ގެނަިއ ބަދަލާކޮމިޓީއަށް ގެން

އިތުުރ  އިކުރުކޮށްފަ ޓަކުން ގެންދާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ވެސް ވާހަކަ މިނި 10ކޮންމެ  އޮތީ. ދަންނަވާ ގޮތަށް

ކަމެއް އޮތްތޯ ކޮމިީޓގަިއ އަާހލާފައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ އިުތރު ސުވާެލއް އެްއޗެްއ ނެތްަކމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނުޑ 

އިންޓަިވއުއަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު ބަލާލިއިުރަގއި ެއްއވެސް މެންބަރަުކ ގަސްދުކުރަނީ 

ނެތޭ.  މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ކަމެއް މިއަދަކުެއްއ މިކަމާ ގުޅިގެނެއް އޭގެ  .އިޝާރާތެއް ނުކުަރއްވާ

އެއީ އަލްފާޟިލް  އޮތް ބޭފުޅެއް ެގންނަން ހަމަޖެހިފައި އަށްއެހެންވީމާ، އިދާރީ ބޭފުޅުން ފުރަތަމަ އިންޓަވިއު 

ފަހު( އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. މި ކޮމިީޓއަީކ މީދު. ތަްއޔާރުޮކށް ދެއްވުމަށް ދަންަނވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްޝައްމޫނު ޙަ

ކަންތަްއތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ. ދެން ވާނެ މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަުކގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެނގިަވޑަިއގަންނަ

ތިއްބެވީ. ގާތްގަނޑަކަށް ކޮމިީޓގަިއ  ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން މިހާރު ކޮމިޓީގައި މި

 އެބަ  ގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފިޔަަވއިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ާޕޓީއެްއގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީހި

ޝައްމޫނަްށ  ތިއްބެވި. އެހެްނވީމާ، ފުރަތަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އަުޅގަނުޑ ކޮމިޓީއަށް

ފުރަތަމަ  ގޭތޯ. މައްސަަލއެްއނެތެއް ނޫންތޯ.ށް ދަންނަވާނީ ަޝއްމޫނު އިނކުރުކޮމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު 

ވިސް ކޮމިޝަނުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މިއަދު ކުރިއަށްގެންދެވެނީ ސިވިްލ ސަރ

 ކު ކުރިމަތިލައްވާަފއި ޭއގެބޭފުޅަ  11މަށް ރައްޔިުތން މަޖިލީހުން އިދާރީ ގޮތުން އިޢުލާނުކުރެްއވީމާ، ހުސްވެފަިއވާ މަޤާ

ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަްތ ކޮމިޓީން މިހާރު ކުރިއަށް  8 ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ

ސީދާ ކުރިމަތިލެއްިވ  ާރސާކުރެްއވުމުެގ ެއއްބަިއ މިއީފަށައިގަނެގެްނ މިގެންދަނީ. އޭގެތެެރއިން ދެން ެއ ދި

ދެން މިއަށް އިންޓަިވއު ވެްސ  ނެ.އްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކާބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީން ބަ

ގެންދެވެނީ. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ މި ކުރިއަށް ނަމަވެސް، އެކަހަލަ ޕްރޮސެްސއެއްއެހެންކިޔާ. ބައެއްފަހަރު 
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އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެްއވުމުެގ އިތުރަްށ  ާވނެ. އޭގެ ވެސް ބޭނުންފުޅުާވ ބައެްއ ސުވާލުަތއް ކުރައް މެންބަރުން 

ުފރުޞަތު އަރުވަން ބޭނުންުފޅުވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  މެންވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ ކަމެއް ސާފުކުރައްވަްނ އޮތިއްޔާ އެ ފުރުޞަުތ ވެސް އަރުވަން. ދެން 

ާގނޫނުތަކުގައި ބުާނގޮތް ކޮމިީޓަގއި ދެން ދެކެޭވ ވާހަަކއަީކ ަވިކވަކި އުސޫލެްއގެ ތެެރއިން ދެން ންަނވާނެ އެނިގވަަޑއިގަ

ަކމެއް. އެހެންވީާމ، ފުރަތަމަ ައޅުގަނޑު ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  ތެދުވެރިކަމާ ެއކު ދާންޖެހޭ

ައދި އެްއވެސް ވާހަކަ އެްއ  ން މި ކޮމިޓީއަށް ތަޢާރުފުވެލަންތު އަރުވައެރުވުުމގެ ކުރިން ޝައްމޫަނށް ފުރުޞަ

 ބޭުނންކުރެއްވުމަށް.  މައިކު .މަށްހިްއސާކޮށްލެްއވު އެކަެމއް ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތިއްޔާ ކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން

 

 މީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އްމޫނު ޙަޝަ

! އަުޅގަނުޑގެ ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. އާދެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، އަޅުގަ

އިން ފެށިގެން ސަރުކާރު ވަޒީފާ ައދާކުރަމުން އަންނަ މީހެއް.  1986މީދު. އަޅުގަނޑު މިއީ ނަމަކީ ޝައްމޫނު ޙަ

 .ނެތަފާތު އެކި ދާއިރާތަުކގަިއ މަސައްކަތް ކޮށްފަިއވާ ލީވް ެނގުމަށްފަހު ދެފަހަރެއްގެ މަތީން ކިޔެވުމަްށ ޓަކައި ނޯޕޭ

މުތަކުަގއި އެިކއެކި ހައިސިއްޔަތުން މަސަްއކަްތ ވަލް ފަންތިން ފެށިގެން އެކި މަޤާސަރުކާރުގެ އެންމެ އެންޓްރީ ލެ

ެގ މިޔުޒިކު  ،ލީމު ހާސިލުކުރުމަށްފަހުގަކޮށްލާނަން އަުޅަގނޑު މަތީ ތަޢުކޮށްފައިވާނެ. ެއގޮތުން އަުޅަގނޑު ފާހަ

ުގޅުނީ  މި ވެސް ލުކުރުމަށްފަހު އަުޅގަނޑު ސަުރކާރަށް ައނެއްކާލީމު ހާސިދާއިރާއިން މާސްޓަރސް މަީތ ތަޢު

މުގަިއ އުޅެފައި އަުޅގަނޑު އެ ސެްނޓަރގެ އެންމެ ހިންގުުމެގ އާޓްސް ޑައިެރކްޓަރގެ މަޤާދި ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ 

އަުޅގަނޑު ވަިކ މުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ަމސައްކަތް ކޮށްަފއިވާނެ. ދެްނ އެއަށްފަހު ކަުމގެ މަޤާއެންމެ އިސްވެިރޔާ

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ަތޙުޤީޤު ދާއިރާގެ ޑިެރކްޓަރ  މަންއު ސަރުކާރުން ވަިކވުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލީ ހި

ވަނަ އަހަރު  2012 އިކަމަށް. ދެން އެކަމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަޖެހުމުން އަޅުގަނޑު ެއ މަސައްކަތް ކުރަމުން ައއިްސފަ

މުން ވަިކވެފަިއ ކުރަމުން ައއީ. ައޅުގަނުޑ އެ މަޤާމު އަދާޖެނެރަލްގެ މަޤާ ރީެގ ސެކްރެޓަރައިޓްސް ކޮމިޝަނު  ހިއުމަން

 2ންވީ ަފހުން އަޅުގަނޑު ފުރި ވަަނ އަހަރުެގ ޑިސެމްބަރަގއި. އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު 2016ވަނީ 

ރެޓޭރިއޭޓުގެ އެންމެ އިްސ ނީ އެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް ެސކް މުގައި އަުޅގަނޑު އިދާާރ ހިންގާފައި ހުންނާމަޤާ

ކަން. ެއގޮތުން ައޅުގަނުޑ ކޮށްފަިއ  ޒިންމާދާރު ވެިރޔާގެ ަހއިސިްއޔަތުން އި ކަން އަދި ޒިންމާދާރު އަދި މާލީމުގަމަޤާ

ހިމެނޭނެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި މި މަސައްކަތްތަކުަގއި  ހުރި

މަށް ބަޖެޓު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަްށެގންދިއުޑިފެންޑުކުރުމާއި އަިދ  ބަޖެޓު

އަދި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވެސް އަޅުގަނުޑ މިކަމުގައި ހާޒިރުވެފައި ހުންނާނެ. އަދި މިކަމުގައި  .ކުރުން

ލީމު މިޔުިޒކުގެ ާދއިރާއިން މަތީ ތަޢު ކޮށްލާނީ އަޅުގަނަޑކީވެސް ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަ  އިވަކާލާތުކޮށްފަ 



4 

 

އާއި ހުނަރު ލިބިގެން،  ހާސިލުކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށްވީ ކަމުަގިއވީ ނަމަވެސް އަުޅގަނުޑގެ މަސައްކަުތގެ ތަޖުިރބާ

ށްަފއި ހުންނާނީ. ލިބުނު ހުނަރުން އަޅުގަނޑު މެނޭޖުމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ައޅުގަނޑު ވަރަްށގިނަ މަސަްއަކތްތަކެއް ކޮ

ކުަޑކުރުމަށާއި އަދި ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް  ތައްޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ދައުލަުތގެ ޚަރަދު

މެ ޚިދުމަތްތައް  އެފިޝެންޓުކުރުމަށް ޓަކައި އަދި ތެދުވެރިކަމާ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކީަގއި ކޮންމެ މުަވއްޒަފެއް

ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނުޑމެން ކޮށްފައި ހުންނާނެ. ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. ފުރުޞަތު ހުޅުވާާލއިރު ހަމަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުަވއި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ިއްއޒަތްތެރި

ން ބޭނުން މިހާރު ވަޑަިއގެން އިންެނވި ބޭފުޅާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާސް ހުރިހާ ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަ

ވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅަގއި ފައިުލގައި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އެހެްނވީމާ، އެ 

ތަށް އެދިވަޑައިގަްނނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެއްެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަ

މާފަންނު އުތުުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިމްތިޔާޒަްށ އަުޅގަނޑު ބޭފުަޅކަށް ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން.  ވަންޏާ އެ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

މީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން މި ކޮމިޓީގެ. މަނިކުފާނު ވަރަްށގިނަ އްާޔ މުޤައްރިރު. ަޝްއމޫނު ޙަޝުކުރި

މުތައް ކުަރއްވާަފއި ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާޚިދުމަތްތަކެއް ސަރުކާުރގައި ކުރަްއވާފައި ވަރަށްގިނަ ތަުޖރިބާތަކެއް 

ވެިރކަމެއް އުފެދުނީ ބަރު ކަމަށް ވަަޑިއގަތުމުގެ ޝައުޤުނުގެ މެންފުރައްވާފައި ަވޑަިއގެންފައި ަވނީ. ދެން ކޮމިޝަ

 ކިހިނަކުންތޯ؟ 

 

 މީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އްމޫނު ޙަޝަ

އަހަރުން ފެިށގެން  16ވެްސ ފާހަގަކޮށްލިހެން އަުޅގަނުޑ ކޮްނމެ  ކުރިން ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަނުޑ ހަމަ މީގެ އާދެ!

ކަމެއް އެީއ  ވެސް ުކރަން ބޭނުންވާ . ދެން އެގޮތުްނ އަޅުގަނޑު އަބަދުުއޅުނީއަުޅގަނޑު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުަގއި 

ގޮތުގަިއ  ބޫލުކުރާނޑު ޤަދަނޑިވަޅުަގއި އަުޅގަ  ކުރަން. އެގޮތުން މި އި އަދި ރައްޔިުތންނަށް ޚިދުމަތްސަރުކާރަށާ

ނުއިރު މި ރީޖަންގައި ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގަިއ ވޭތުވެދިޔަ ހައެްއކަ އަހަރު އުޅު އަޅުގަނޑު އެންމެފަހުން ހިއުމަން

 ގަިއ އަުޅަގނޑު މަސައްކަްތ ކޮށްފައި ރީ ޖެނެރަލް ކަމުންމެ ިދުގ ދައުރެއް އަދާކުރި ސެކްރެޓަ އެ ،ވެސް އެންމެ
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ވެސް ައދި ހިންގުމުގެ ދާއިާރއިން  ބޫލުކުާރގޮތުން މިހާރު އަޅުގަނޑު ދާއިރާ ބަަދލުކޮށްލުމުގެ ގޮތުންއަޅުގަނޑު ޤަ

ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުެގ  ޮކށްދެވެން ހުރި ޚިދުމަތެއް ކުުރމަށް ޓަކައި އަުޅގަނުޑ ސިިވލް ،އަޅުގަނޑަށް ކުެރވެންހުރި

ވަޒީފާ ލިބިއްޖެ މި ކުރިމަތިލީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތުން ައޅުގަނަޑށް  މެންބަރުކަމަށް މި 

ބިލުކަާމއި އަިދ ން ައޅުަގނޑުގެ ޤާމަސަްއކަތު ގެކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަނުޑގެ ަދއުރު ނިންމުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު 

 ައޅުގަނޑު ދައްުކވައިދޭނަން. އަޅުގަނޑުގެ ޚިދުމަތް 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުގަނޑު ވެސް މި  .ކުރީަގއި އަުޅގަނުޑގެ ވެސް އަިމއްލަ ކޮމެންޓެއް  އަނެއް ސުވާެލއް ގޮުތގައި ައދި އޭގެ

މިޓީގައި ވަރަށް ގިނަދުވަުހ ހޭދަކޮށް އަދި މަޖިލީހުގެ ވެސް މަސަްއކަތް ކުެރވިއްޖެ. އަޅުގަނޑުގެ ތަޖުރިބާއިން ކޮ

ސްައށް އެހާބޮޑަށް ބެލެވޭތަނެްއ ވުުމގައި މެރިޓްގިނަފަހަރު ކޮމިޝަންސްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭބޭފުޅުން ހޮއްވެ

ާއއިެއކު އިންޓަގްރިީޓއަށް ވެސް. ިގނަފަހަރު ހަމަ ޕޮލިޓިކަލް އަޅުގަނޑަކަށް ފާހަގަެއއްނުުކރެވޭ. އަދި ހަމައެ

 އޭގެ ަސބަބުން ކަންނޭނގެ ވަރަށް ،އިތުރުން ޑިސިޝަނެއް ނެގިަފއި ހުންނަނީ. މިކަން ހިނގަނީ މިހެން. ދެން އޭގެ

ޑެންުޓ  ވެސް އިންޑިޕެން ގިނަފަހަރު ކޮމިޝަންސްތަކަށް ވަޑަިއގަތުމާއި އެުކަގއި ހަމަ އެ ކޮމިޝަންސްތަކުން 

އަޅުގަނޑު ދެްނ  .ގިަނފަހަރަށް ކޮމިޝަންސްތައް. އެހެންނަމަެވސް، ޕޮލިޓިކަލް ޑިސިޝަންްސތައް ނަންގަވާތަން ވަރަށް

އިންނަނީ ސަރުކާރު ހިްނާގ  މިހާރު މާލޭގައި އަދި ާރއްޖޭަގއި އެންމެބޮޑަްށ ޚަބަރު ފެތުރޭ އެްއ ޚަބަރެްއގެ ގޮތުަގއި މި

ކުމެަވޑަިއެގން އަދި އެކަން އެހެން ގެ ކުންފުނިތަުކގެ އިްސވެރިން ނުއި ސަުރކާރުޕާޓީއަށް މެންބަރުން ވެއްދުުމގަ

ރޭ. ދެން ރ ެއކައުންޓުަތކުަގއި ވެސް އެބަކުޓު ވެސް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ޓުވިޓަންގަވާކަން ސާބިތުވާ ކަހަަލ ޓުވީހި

ްސ ނޑަްށ ެއނގޭ މިހެން ދެންނެވިޔަުޅގަނޫނޭ. އަ ބޫރުކުރުވައިގެްނނެއްސަރުކާރުން ޭއގެ ދިފާޢުަގއި މިބުނަނީ މަޖު

 އްމު ގޮތެްއގަިއ މިދޭްއޗެްއކަން ދެ ގާނޫނެްއކަން ޢާ ސަރުކާުރ ކުންފުނިތަކާ ިމއީ އިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ 

 ކުންފުނިތަކުގެ  ،ހިނގަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، މީގެ ުއސޫލީ ގޮތުްނ ބަލާަކމަށްވަނީނަމަ ސަރުކާރުެގ ިއސްވެރިން

އްމު ުމވަްއޒަފުންނަށް ސަރުކާރު ެވއްދުމުެގ ފޯމުތަްއ ހުށަހަޅާ ސޮއިކުރުުމގެ ނިތަުކގެ ޢާއިސްވެރިްނ އެ ކުންފު

ލަތަކަށް ދާނެކަމެއްތޯ؟ އެ ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދެން ޒާުތގައި މުަވއްޒަފުން މަޖުބޫރީ ޙާ  މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޭއގެ

ދަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ން ކުރައްާވއިރުަގއި މިފަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުކަސިވި

ދޭތެރޭ ދެކެވަޑަިއގަންނަވަީނ  ނަށް މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމާއިސްބޭބޭފުޅުން ވެރިން ސިވިލް ސަރވަންޓުން

 ކިހިނަކުންތޯ؟
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ގޮަތކަށް މި މުަވއްޒަފުންނަށް ޫބލެއްނުކުރެޭވ ސަރުކާެރއް އަިދ އެްއވެސް ސަރުކާެރއް އެ ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑަށް ޤަ

ކުންފުންޏެއް ވިޔަސް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަުފންނަށް ވެސް އެހެން ބާރުައޅުއްަވިއގެން ަވކިގޮަތކަށް 

 ބޫލެއްނުކުރެވޭ. އަދި ވަފާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް ޤައެބަެއއްގެ ިސޔާސީ ފިކުރު ބައްޓަންކުރުމަށް މަސައްކަތް ުކރައް

ކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަްއ މާ އަދި މިނޫނަސް މި މަސައްކަތްބޫލުކުރަނީ މިފަދަ ކަންކަކޮށް އަުޅގަނުޑ ޤަހަމަ އެއާިއއެއް 

 ގާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާ  ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޙައްޤުތައް ނިގުަޅއިދިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށްގިނަ

ތެރެއިން އެކަންކަމަށް މިފަދަކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ  ަގާވއިދުތަުކގެ މެންގެ އެބަހުރި. އެ ގާނޫނުތަކާއިއަޅުގަނޑު

ކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑަށް ިމ ބޫލުކުރަީނ. ދެން އަުޅގަނޑު އިރާދަަޙއްލު ހޯދޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤައެކަންކަމަށް 

 އަޅުގަނޑު އެއާ ނގާކަމަށްވަންޏާ މު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތެރެިއން މިފަދަ ކަމެއް ހިމަޤާ

 ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑު ބަސްބުނާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްަވންޏާ އެދިވަަޑއިގަންަނވަމުން ކުރިއަްށގެންދަވާ. ބޭފުޅަުކ 

އްރިރަކަށް އިނެދގެން އްނޫން ައޅުގަނޑު މުޤަކަމެ މިވަގުތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ނެތީމާ އަޅުގަނޑު އެހާ ރަނގަޅު

ވެސް. އެެހންނަމަވެސް، މިަވގުތު ފުުރޞަތެއް އޮތީމާ އަުޅގަނޑު ަހމަ ދަންނަވާލާ ހިތްވޭ އެބަ  ސުވާލެްއ ނެގުން

ވާަދވެރިކަމުގެ ތެޭރަގިއ މުއައްސަސާަތކުގެ. އެްއ  އޮތް ިސޔާީސގޮތުންއައިސް އެބަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިހާރަކަށް

އެއްކޮންޭނ  ނީ މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކަމާތަްއ މިނިވަނެއް ނޫނޭ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނަޔަކު ބުނަނީ މުއައްސަސާބަ

ދޭތެރޭގައި ވެސް ަވރަށް ގިނަ މީހުންގެ ޚިޔާލު  ދެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނާ ކުރަނީ. މަސައްކަތް މި

މީހުން ވެސް އެހާ ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ ބައެއްފަހަުރ  ސަރވިްސގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ތަފާތުވުންތައް އެބަހުރި. ިސިވލް

ބައިފަހަރު މުއައްސަސާަތކުން ޚިދުމަތް  ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ކަންތައް ކުރަްއވާ ގޮތުްނ ވެސް. އަެނއް

 މިކަހަލަ އަދި ، ގޮތުން. އެހެންވީމާ ދިނުމަށް ވެސް އެބަ ދަތިވޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ކަންތައްތައް ހުންނަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް މަޑުމަޑުން ހޭނެމުންދާ ދަނޑިވަޅެްއގައި ިސވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

ރުތަެކއް ވަެރއްގެ ފިކު މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީމަ އަޅުގަނޑު މިހިތަށްއަރަނީ މިހާރު އޮންނާނެ ކޮންމެވެސް

ން ވަަޑއިގަންަނވާިއރުގައި ިސވިލް ސަރވިްސ އްމޫމާ، ކޮބަިއތޯ ޝަދޭތެރޭގައި ެދއްތޯ. އެހެންވީ ކޮމިޝަނާ ހިންގަވާފައޭ

ވެސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަަކއި ގެްނގުުޅއްވާ ވިސްނުންފުަޅކީ. އެކަން އަުޅގަނޑަށް  ކޮމިޝަންގެ ކަންތައްަތއް ވީހާ

 ސާފުކޮށްލަދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ަރނގަޅު.
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ކުރިިއރު ވެސް އެކި ދާއިރާަތކުން ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަާކ އަުޅގަނުޑ މިހާތަނަށް މަސައްކަތް. ޝުކުރިްއޔާ !އާދެ

ޓްސް ކޮމިޝަންގައި އަުޅގަނޑު ކުރިމަތިވެފައި އެބަހުރި. ޚާްއޞަކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގޮކށްލާނީ ހިޔުމަން ރައި

ށް ބޮޑަށް ިސޔާީސ ގޮތުން ވަރަށް ހަލަބޮލި ޤީޤުގެ ދާއިރާ މި ހިންިގއިރު އަުޅގަނޑަށް އެދުވަްސަވރަކީ ވަރަތަޙު

ރައިޓްްސ  ދުވަސްވަެރއް. ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކެއް ހިނަގިއގެންދިޔަ. އަދި ވަރަށް ގިނަ މައްސަަލތަކެއް ހިޔުމަން

ފާޅުކުރުމާިއ ލުއްމު ރައްޔިުތންގެ ޚިޔާޢާއެާއއެީކގައި  ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދިޔަ ދުވަސްވަެރއް. އަދި ހަމަ

ޖުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަްއ ވެސް ކުިރއަށްދިޔަ ދުވަްސަވރެއް. އެުދވަސްވަރު ވެސް ައޅުގަނޑު މަަސއްކަތްކޮށްަފއި އިޙްތިޖާ

ވާުލވެފަިއ އޮތް ހަވާލުވެަފއި އޮތް މަސަްއަކތް އަދި ހަލާޞްތެރިކަމާއިެއކީ އަޅުގަނާޑ ހުންނާނީ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚް 

އެ ޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ވެސް އިޙްތިރާްމކޮށްގެން އެކަްނކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކާިއ އަދި ދިވެހިރާއް މަސައްކަތާ

. އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާަނން އަޅުގަނަޑކީ މިފަދަ ހުންނާނީ ގާނޫނުތަކާ އެްއގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއި

ޝަނަށް ސް ކޮމިގޮންޖެހުންތަކަށް ކުރިމަތިލާން ކެރޭ އަދި ކުރިމަތިލާފައި ހުިރ މީހެއް ކަން. އެގޮތުން ިސިވލް ސަރވި

ގަނޑު ެއ ސްދުކުރިއިރު ައޅުގަނޑު މުޤައްރިރު ފާހަގަކުރެްއވިހެން ހަމަ އަޅުގަ އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލާން 

ރި ކަންކަމާ އަދި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ކޮންމެވެސްވަަރކަށް. ޭއަގއި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެީނ ހުނަޒަރުހިންގާލިން 

ދިމާލަށް އަާމޒުވެފަ. އަދި ިސވިލް ސަރވިސް  ހުރި ިސވިލް ސަރިވސްއާތަްއ އެބަބައެއް ކަހަލަ ފާޑިިކޔުން

ެއާއއެްއކޮށް ަބއެްއކަހަލަ ގޮންޖެހުންތައް އެަބހުރި ސިވިލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނަށް ވެްސ އަމާުޒވެފަ. އަދި ހަމަ

ށް އަޅުގަނުޑެގ ކަމުވަްއޒަފުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ވެސް. ެއގޮތުން ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ފުރަތަމަ ކަމަ

ވާނީ މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނާއި ައދި ގަާވއިދުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ އެހެން އުސޫލުތަާކިއ މަސައްކަތަކަށް 

އަދި ނެތް ކަމަށް  ްއގައި ކަްނކަން ކުރެވެން ހުރިތޯގަާވއިދުތައް ބެލުމަށްފަހު އެއްަހމައެްއގައި އެންމެންނަށް އެއްހަމައެ

އެާއއެްއކޮށް ހާމަކަންބޮޑުޮގތެއްަގއި އެންމެންނަށް ެއްއ  ފަރަޤުތަކެއްތޯ ހުރީ ބެލުމާއި އަދި ަހމަވާނަމަ އެ ކޮން ކަހަލަ 

ހަމައެއްަގއި ކަންތައް ކުރާކަްނ ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑުގެ މަސައްކަތުން ދެއްކުން. އަދި އެކަންކަން އެގޮތަްށ 

ހުންނާނެކަން ބައެްއ އައްސަސާެއްއގައި ެވސް ކުރަނީ ކޮންމެ މުބައްޓަންކުރަން މަސައްކަތްކުުރން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން ކަންތައްތައް ކުާރގޮތަށް. ެއހެންނަމަވެސް، އެކަންކަމަީކ  ތައް ގާނޫނާއި ގަާވއިދާގުކަހަލަ ފަރަ

ރިން ނައްތާލަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤަބޫުލކުރަން. އެކަންަތއް ނައްާތލެވޭނީ އިޚްލާޞްތެ

 . އިކުރާނީ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގަ. ެއގޮތުން އަޅުގަނޑު މަސަްއކަތްމަސައްކަތްކޮްށގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާިއ ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ މިހާރ ސިވިލް ސަރވިްސަގއި ދެން ރާއްޖޭަގއި މިއޮްތ ސިޔާސީ ވާދަވެިރކަ !އާދެ

ތައްޔާރުވުމުގެ މި މަރުޙަލާގައި ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ތެޭރގަިއ  ފުރަތަމަ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީ
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ބައެއްފަހަރު ރަްއޔިތުންނަށް ދަތިފުޅުވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ަބއެއްފަހަރު ިސވިލް ސަރވަންޓުން އެބަ ކަންތަްއ 

ޏާ ކޮބައިތޯ ޙައްލުކުރުަމްށ ކުރަްއވާ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ؟ އަދި އެކަން ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަން

 ން ގެންުގޅުްއވާނެ ވިްސނުންފުޅަކީ؟ އްމޫޝަ

 

  މީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޝައްމޫނު ޙަ

ޝުކުިރއްޔާ. ތެދުފުޅެއް، އަުޅގަނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރެޭވ ބައެްއ ކަންކަން ަބއެްއ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ  !އާދެ

ފުން ކަންކަން ކުާރގޮތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ތިބޭ މުވަްއޒައެ 

ދޭ. އޭަގިއ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  ވެސް ގޮތަކަށް ނޫން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަނީ. ބައެއްފަހަރަށް ޚިދުމަތް ނުލިބި

ނަސް، ތަެކްއ ހުންނާނެ. އެހެންކޮންމެ މީހަކީ ހަމަ އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ެވސް އަމިއްލަ ގޮތް

ވާނީ އެ ވަޒީފާެއްއގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ވަޒީާފއަކަށް ކުރިމަތިލައި ވަޒީާފއެއް އަދާކުރަން 

އެއީ  އްފަހަރަށް ދިމާވެފައި ހުރެދާނެތެދުވެރިކަމާިއއެކު ކުރުމަށް ޓަކައި. އަދި ޭއގައި ައޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ބައެ

އެ މުވައްޒަެފއްގެ  އި އަދި އެކަީށގެްނވާ ހޭލުންތެރިކަން ލިބިފައި ނެތުންމްރީން ލިބިފައި ނެތުމާއެކަީށގެންވާ ތަ

ގޮތަށް  އެާއެއއްޮކށް ބައެއްފަހަރު ދިމާވެފައި ހުެރދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫުލކުރަން އެކަީށގެންވާ ކިބަިއގަ. އަދި ހަމަ

ވާ ނިޒާްމތަކެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން ވެސް. އެގޮތުން އަުޅގަނޑަށް އަދި އެކަީށގެން ސްޕަވަިއޒް ނުކުރެވި ކަމަށް ެވސް

ވިސްނޭގޮުތަގއި ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކުރުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު އެއް ކަން. އެއީ އެންމެ މާލެ އާއި އެންމެ ދުރުން 

ންޖެހޭނެ. އެކަށީގެްނވާ މަސައްކަތްކުރާ ިސވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފު ވެސް ެއކަީށގެންވާ ގޮތަކަށް ސްަޕވަިއޒް ުކރެވެ

ފިޔަވަުޅ  ގޮތަކަށް އެ މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ޒިންމާދާރުކުެރވެންޖެހޭނެ. ކުރެވޭނެ ނިޒާމްތަކެއް ވަގުތުން ަވގުތަށް

 އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުެރވިދާނެ. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެހެން އިމުކުަރންޖެހޭނެ. އެގޮތުން އެގާ އެޅޭނެ ނިޒާމުތަެކއް 

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އަުޅގަނޑު ފުރުޞަެތއް  ްސ ކުރުޮކށްވެ . ވީހާވާޞަތަކަށް އެދިަވަޑއިގަންނަ ޝުކުިރއްޔާ. ނިޒާރު ެއބަ އޮތް ފުރު !އާދެ

 އަރުވާނަން.

 

  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ންެގ އްމޫތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް މިއަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ޝަ ންގެ އްމޫންގެ ޤާިބލުކަމަށް ޝައްމޫއަޅުގަނޑު ޝަ

ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަކާ ދޭތެރޭ ކޮށްދެއްވާނެ ގޮާތއި ދޭތެރޭ ޝައްކެއް ނުކުރަން. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެކަްނ 

މުހިންމު އެއް ައކީ މި ދައުލަތް، ޤައުމު ހިންގުމުގެ އެންމެ ކަމަށް. ސިވިލް ސަރވިސް ރަނގަޅަށް ކޮށްދެްއވާނެ
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ހެން މި .ބޮލުގައި އެޅިފައި މިވަނީ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ހެން ޤައުމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ ހުރިހާ ކަމެއްގުނަވަން. 

ކަމާިއއެކު އެ މުއަްއސަސާ މަސައްކަްތުކރާތަން ދުށުމަކީ ރައްޔިތުން ެއދޭނެ ގޮތެއް. ވަރަށްފަހުން އޮންނައިރު މިނިވަން

 ޔަ ސިވިލް ސަރވިސް ަރއީްސ ރާއްޖޭގައި ބޭްއވުނު ސިޔާީސ އެއްވުެމއްަގއި ަވޑަިއގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދި

ނެވިތަން. ސިވިލް ސަރިވސްގެ ރައީސް. އެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ އެްއުވމާއި ޤައުމީ އެްއވުންތަާކއި އިން

ިދ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތެއް ވާނެ. އަ ކާސިޔާސީ ެއއްވުންތަ ތަާކއިބާްއވައި ޖަލްސާ ޤައުމީ ކަންކަމުގައި ،ތަފާތު. ޤައުމު

ެއގޮތަށް ސިވިލް  ތަކަށްތޯވާނެ. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވަނީ ކޮން ގޮފެންނަ މަންޒަރު ވެސް ތަފާތު 

ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަްނގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އަމުދުން ރައީސް ނޫނީ ނައިބު ރައީސް ވަަޑިއގެން 

 ޔާސީ ެއްއވުމެްއަގއި އިންނެވުަމކީ ކޮންކަހަލަ މަންޒަރެްއގެ ގޮުތގައިތޯ މަނިކުާފނު ދެކެވަަޑއިގަންަނވަނީ؟އެގޮތަށް ސި 

 

  މީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޝައްމޫނު ޙަ

ލިފައެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ، ޝުކުިރއްޔާ. ތިޔަ ިއޝާރާތްކުރެްއވި ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ާމގާތުން ބެ !އާދެ

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށްވެހުރެ ސިވިލް ސަރިވސް އްމުގޮތެްއަގއި ޢާ

. ސީލު މިސާލެއް ކަމަށް ވާންޖެހޭނީކޮމިޝަން މެންބަރެއް ވާންޖެހޭނީ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް މުވަްއޒަފުންނަށް ލާމަ

ފަރާތަކަށްޖެހޭތަން ފެނިގެނެއް ނުވާނެ. އަިދ  އެގޮތުން ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މެންބަރެއް ކަމަށް ަވންޏާ ވަކި

އްގެ އެގޮތަށް ޢަމަލުތައް ހުރެގެނެއް ވެސް ނުވާނެ. އަދި ެއކަން އެ މީހެއްގެ މަސައްަކތުން އަދި އެ މީހެ

އްމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ައދި ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ވެސް ދެއްކެންޖެހޭނެ. އަިދ ޢާއިޚްލާޞްތެރިކަމުން އެކަން 

 ހޯދަންވެސްޖެހޭނެ.  އިތުބާރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިވަގުތު ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިނުގަންނަވާތީ އަުޅގަނޑު މިހިސާބުން ފުރުޞަތު 

ން އިތުރަްށ ބަންދުކޮށްލަން. އަޅުގަނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވެނީ އަުޅގަނޑުމެން ެދތިން މެންބަރުން ކުރި ސުވާލުތައް އެ ބޭފުޅު

ސީދާ މަޝްވަރާކޮށްލަިއގެން ނޫނިއްޔާ ސުވާލުކޮށްަލއިގެން ހޯދަންޖެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނެތް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

އެ ބޭފުޅުންގެ މިހާރު ކަރުދާސްތަކުަގއި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ 

ިއގެން އެއްބާރުލުން ދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި މަސަްއކަތް ފުރިހަމަކުރަން ހުރިހާ މި އިންޓަވިުއއަށް ވަޑަ 

ވަރަށް ބޮޑަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ  ގެ ނަމުގައިކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ަވޑަިއގަތުމުެގ ކުރިން ިމދެންނެވީ ދެވަނަ ބޭފުަޅުކ  އިނގޭތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަނޑު ެދވަނަ މެންބަރަކު

ލާނަން. ޢަބްދުއްރަީޙމްގެ ބަދަލުަގއި ކޮމިީޓގަިއ އިއަށް މިހާރު ައއި ބަދަލު ދަންނަވަވަަޑއިގެންެނވުމުގެ ކުރިން ޮކމިޓީ
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ކޮޅަކަށްފަހު( ވަރަްށ މިހާރު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ލަޠީފް. )ވަގުތު 

އަށް، ައޅުގަނުޑ ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަން. ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ނާޒިމާ ތައްަތކާބޮޑަށް؛ މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ ކަން

އަށް ށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ނާޒިމާއަށް ވަރަށް ބޮޑަސަލަެއްއ ނެތެއް ނޫންތޯ. ނާޒިމާނާޒިމާ ދެއްތޯ؟ މައް

ބެޭހ ކޮމިޓީއަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު މިދަންނަވާލީ  ްއސަސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާއަޅުގަނޑުމެން މިނިވަން މުއަ

މަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް، ރަްއޔިތުންެގ ޤާސްވެފައި އޮތް މައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހު

ތެެރއިން މަޢުލޫމާތު  ކުރިމަތިލަްއވާފަ. އޭގެބޭފުަޅކު ވަނީ  11މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ހުޅުާވލި ފުރުޞަތުގައި 

ބޭފުޅުންެގ ތެރޭަގއި ނާޒިމާ ހިމެނިަވޑަިއގެްނ  8ބޭފުުޅން. އެ   8ސާފުކުރިއިުރގައި ޝަރުުތ ހަމަވާ މި ތިއްެބވީ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެބަ އޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިއދާރީ ގޮތުން މި ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވާފައި މި ނަންފުޅުތަްއ 

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ސަުރކާރުގެ ިއދާރާތަކުންނާއި އަދި ސީދާ  މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަމާ ރާސާކުރަން. ޭއގެދި

ބައްދަލުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ގެނަސްދެއްވާށޭ. އެހެްނވީމާ، ެއ 

ތެރެއިން މިހާރު ސީދާ  ޭއގެ، މަސައްކަތް މި ފެށީ. އެހެންވީމާ ން މިމަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކޮމިޓީ

ވެސް ކުުރކޮށް  ވީހާ، މިދަނީ. އެހެންވީމާބައްދަލުކޮށް ވާހަކަަދއްކާލާ ދެަފރާތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް 

 ން މައިކް ބޭނުންކުރަްއވަިއގެންކޮޅުތިއަޅުގަނޑުމެން ބައިވަރު ބޭފުުޅން ތިބީމަ މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ 

ތުރަށް ރެކޯޑްކުެރވޭނެ ދެްއކޭ ހުރިހާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މައިްކ ޭބނުންކުރައްަވިއގެން އަިމއްލަ ަތޢާރުފުގައާިއ އަދި އި

 ޙިއްޞާކޮށްަލން ކަމެއް އޮތިްއޔާ ފުރަތަމަ ތިކޮޅުން ކުރިއަށް ގެންދެވުން ެއދެން. އަޅުގަނޑުމެންނާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މަރިޔަމް ނާޒިމާ

މަށް އަޅުގަނޑަްށ ޤާވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މި މަ`. އަުޅގަނޑަށް ފުުރޞަތު ދެއްވި ކަމަށް ޓަކަިއ 

ސީވީންނާއި ހުށަހަޅައިަފއި ހުރި ލިޔުންތަކުން އެނގޭނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑަށް ކިޔަީނ މަރިޔަމް ނާޒިމާ. ދެން 

ވެސް، މިހާރު  ވާނެ. ެއހެންނަމަހީށް އަހަރު މަސައްކަތްކުެރވިފައި ންސަވީހަކައަޅުގަނޑު ގާްތގަނަޑކަށް ސަުރކާރުަގއި ފަ

 އެކަމަކު ވެސް ހަތަރު އަހަރެއް ވެއްޖެ އަުޅގަނޑު ސަރުކާުރގެ އަެނއްހެން ދާއިރާއެްއަގއި މަސައްކަތް ނުކުރާތާ. 

ޓެންީސ މަސައްކަތާއި އަމިއްަލ ހުރި ތަޢުލީމްގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުްނ ބައެއްކަހަލަ ކޮންސަލް އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި

އިތުރުން އަޅުގަނޑަކީ ވޮލަންީޓ  ެވސް. ދެން އޭގެ ހަމައަށް މަސައްކަތްކޮށް އަުޅގަނޑު އުޅެން މިއަދާ

 އޯގަަނއިޒޭޝަެނއްަގއި މަސަްއަކތްކުރާ މީހެއް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ދެން އަނެއްހެން ދަންނަވަްނ އޮތް އެްއޗަކީ. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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ައޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން މި ވާހަކަ ދަންަނވާިއުރ  !އާދެ

ވެސް އެބަ ިއޝާރާތްކުރަްއވާ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަށް  ވެސް ދެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިހާރު

ވެްސ  ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. ވީހާ އަޅުގަނޑު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް، ކެނދިކުޅުދޫ

ކުރުކޮށް ސުވާާލއި ޖަވާުބގެ ަކންތައް އިންތިޒާމްކުެރއްވުމަށް ދަންނަވަން. އެއަށްފަހުަގއި ައއިބީއަށް ައޅުގަނޑު، ފޭދޫ 

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

  ދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނ

ންބަރަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެ !ޤައްިރރު. މަރުޙަބާ ނާޒިމާ. އާދެޝުކުރިްއޔާ މު !އާދެ

ނާގެ އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެނގޭ ކަމަލިޔުންތަކުން ވާތީ ކަމަނާ ދެންމެ ދެއްކި ވާހަކައިން ވެްސ އަދި ކުރިމަތިލައްވާަފއި

ޤާބިލުކަމާއި އަދި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އެބަހުރިކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ 

ދޭތެރޭގައި ދެކެީނ ކިހިނެއްތޯ؟ ގާނޫނީ ހަމަތަާކިއ އުސޫލުތަުކގެ މަތީންތޯ  މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނާ

 .ކުރިއަށް އެ ބޭފުޅުން ގެންދަަވނީ؟ ޝުކުރިއްޔާ

 

 މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަްއވަމުން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ައސްލު މަިއގަނުޑ  !އާދެ

މަޤްޞަދަކީ އޭރަކު އޮންނަ ސިޔާސަތެއް ތަންފީްޛކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ގޮުތން އަދި ޓެކްނިކަލް ގޮތުްނ 

ތަކެއް ކުރުމަށް ތިބޭ ބައެއް ސިވިްލ ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަީކ. ދެން އެ މީހުން އެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

މުވަްއޒަފުންގެ ކަންަތއްތަްއ ަބލަހައްޓައި އެ މީހުން ަވކި ުއސޫލުތަކެްއގެ މަތީން ކަންތައްަތއް ގެންދިއުމުަގއި ިސވިލް 

އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ސިިވްލ ، . އެހެންވީމާލާޙުތަކާ މިއޮންނަނީސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ގާނޫނަކާއި ގަާވއިދާއި އިޞް

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކޮިމޝަން އޭްޒ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެްސ ކުރިއަްށ ކުެރއްވޭެނ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަހުރި

 ހުންނަ ސިޔާސަތުތަކާއި  މިޖެހެނީ އެއީ ބައެްއކަހަލަ ސަރުކާރުަގއި މި  ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެން ދަންނަވާލަން

ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަުނން ދެކެަވޑަިއގަންނަާވ ގޮތްަތކާއި ަބއެްއ ކަހަލަ ކަންތައްަތކުަގއި ކޮންެމވެްސވަރެްއގެ 

 އިއް ޚަބަރުތަކާއި ެއއްޗެހި ކިޔާލަ ފުށުއެރުމެއް ނޫނީ ޚިލާފުތަކެއް ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަ

 ބަލާލާހެދީމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން.ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަްއޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ
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 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރާ މް ނާޒިމާގެމަރުޙަބާ މަރިޔަމް ނާޒިމް. މަރިޔަ !އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ

ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއއްވެސް ަޝއްެކއް ނެތް. މާސްޓަރސް ހިޔުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނިންގ އެންޑް 

ވަނީ. ދެން ށް މާސްޓަރސް ހައްދަވާފައި އަ 2004ން އި 2003ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ސްޓޭޓް ޔުިނވަރސިޓީ އިްނޑިއާ އިން 

ށް އެންމެފަހަށް އަ 2013ން އި 2008ހޭ ޓްރަިއބިއުނަލްގަިއ ބެ އަޅުގަނޑުެގ ސުވާަލކީ، ަރީއސަށް ވަޒީާފއާ

ްނ ފެށިގެން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ެއްއވެސް ތަނެްއގަިއ އި 2013ވަޒީާފއަދާކުރަްއވާފައި މިވަނީ. ދެން އޭގެފަހުން 

ރވިްސ ސުވާލު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިވިލް ސަިމހާރު މި އަާދކުރަްއވާތޯއޭ؟  ވަޒީފާ

ކޮމިޝަނަކީ ވަރަށް ަބއިވަުރ ވަރަށް ގިނަ ުމވަްއޒަުފންގެ ކަންތައްަތއް ހިމެނޭ ދާއިރާެއއް. ދެން އަިދ 

ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު  .ދަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖެ މި 

ވެްސ އޮންަނ  ްކޓިވްޓީސްަތއް. ބަެއއްފަހަރު ހަމަ އަބަދުއަުޑއަުޑއިޭވ އެކިފަހަރުމަތިން މުވަްއޒަފުންގެ ތަފާތު އެ

ބުނަނީ ސަރުކާރުގެ ިޑވެލޮޕްމެންޓް އެޖެންޑާއަށް އެންމެ އެކަށީގެްނާވޮގތަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ.  ސަރުކާރެއް މި

އަންނަނީ  ން މިސުވާލެްއގެ ތެރެއި، ބައެއް މުވައްޒަފުން. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތް ނުދޭ

މިހާރު މި ދެން ށް ެއންމެފަހަށް ވަޒީފާ އަދާކުރެއްިވ ކަމަށް މިދައްކަނީ އަޅުގަނުޑމެންނަށް. އަ 2013ން އި 2008

އްލެއް ޙަކަމަށް ކޮށްކަހަލަ ކަންއެ  މު ލިބިއްޖެއްޔާޤާއިތުރަްށ މަ ދޭތެރެއިން ކޮން ކަމެއްތޯއޭ ކުރައްވަނީ؟ ދެން އޭގެ

 ކުރި ކަންަތއްަތކުގެ މަްއޗަށް. ޝުކުިރއްޔާ.ގަނޑު މި އިޝާރާތްތޯ ދެންމެ އަޅު އައިސްފާނެ

 

  މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ުމެގ ޤާމަ މެއްވީމާޤާއްޔަނުކުެރވޭ މަޢަވަކި މުއްދަަތކަށް  ،ކުެރވޭއްޔަނުޢަ މައަށް ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް އެއީ ާއއި ހަ 2013

ވަނީ. ެދން އޭގެ ފަހުން އަޅުގަނުޑ އިޑު އެ މަސައްކަތް ނިންމިފަގައި އަުޅގަނ 2013ގުޅިގެން މި  މުއްދަތު ހަމަވުމާ

. ދެން އަމިއްަލއަށް މި ކޮށް ަހދަންހަލަ ކޮްނސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ކުރިން ވެްސ ދަންނަވާލި ފަަދއިން ހަމަ ބަެއއް ކަ

ޓްރެއިނިންގ  ދެން .ގުިޅގެން ނޫން އެހެންނެްއ ނޫން މަހީ ވެސް ވަިކ މުއަްއސަސާައކާ އެހެންނަ ؛ގޮތަށް ދެންނެވި

ކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް ައޅުގަނޑު ކޮށް ހަދަން. ދެން ހަމަ ދަންނަވާލި ފަދައިން ވޮލަންޓްރީކޮށް އަުޅގަނޑު 

ހުރީމަ  މަސައްކަތްކުރާީތވެ އަުޅގަނުޑެގ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު އެ އިްނސްޓިޓިއުޝަނަށް ވެސް އަުޅަގނޑު މިހާރު ވަގުތު

ބަލަހައްާޓ  ތަކެއްކީ ވަރަށް ގިނަ މުވަްއޒަފުންދާޅުވީ ސިވިލް ސާރިވސް ކޮމިޝަނަވި އެތަނަށް ވެސް އެބަ ދެން. ެދން

އްޯތ ދެްއވޭނީ. ައޅުގަނޑުގެ ަވޒީފާގެ ޓްރިބިއުޝަނެތަނަކަށްވާތީެވ މިހާރު އަުޅގަނޑުގެ ނޮލެޖްހުރިގޮތުން ކޮންކަަހލަ ކޮން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޭބަރގެ އެިކ  ،ލޭބަރ އަހަރު ށްނޑަކީ ގާްތގަނޑަކަްށ ިވއްސަކަ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ
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ކުރަުމން އަންނަ މުވައްޒަފެއް. ދެން އަޅުގަނުޑގެ ތަޢުލީމުގެ އްކަތް ުކރީއްސުރެން މަސައްކަތްނަންނަމުގައި މަސަ

 .އާ ސްގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް ައޅުަގނޑުގެ ފަސްޓް ޑިގްީރއަކީ ިހއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓާއި، ލޭބަރ ރިލޭޝަން

އަދި އެާއއި އެްއކޮްށ  ،އަީކ ޕްލޭނިންގ އެްނޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސްގެ. އެހެންވީމާ ރޒްދެން މާސްޓާ

ކުިރިއރުގައި އެތަުނގެ ަގާވއިދާއި ުއސޫލުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ މަސަްއކަތް އިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގަ  ަވޒީފާއާއަޅުގަނޑު 

ވުނީ އަޅުގަނޑުގެ ބެލުުމގެ ދަށުން ކަމަށްވާތީވެ އަދި ިސވިލް  އެސްޓެބްލިޝްކުރަން ކުެރވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެ 

ގައި ބަެއއް ށް ހުށަހެޅި އެއާއި ދޭތެރޭަގއި އަދި ޤާނޫނުރު ޓްަރއިބިއުަނލަގެ ވަރަށް ގިނަ ަމއްސަލަތައް އޭސާރވިސް 

ތަޖުރިބާތަކެްއ ވެސް ަބއެްއކަހަލަ ޕްރެސިެޑންޓް ސެޓްކުރުމާއި އެކަހަަލ ވަރަށްގިަނ  އިރުތްކަހަލަ ކަންކަން ނެ

ސިވިލް ސާރިވސް ކޮމިޝަނަށް އެ ދިާމވާ ދަތިތަކާއި ެއ ކަންތައްަތްއ ، ހުރީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަށް ކުެރވިފައި 

ްއލުކުރެވިދާނީ ކޮްނކަހަލަ ގޮތްަތކަކަށް ކަން އަުޅގަނޑަށް އެަބ އިނގޭ. މި ދެންނެވީ ޙަ ވެސް ޤާނޫނުެގ ތެރެއިން 

އްޞާ ެއއް ޮއވެގެން ެއ ޙި އަުޅގަނުޑގެ  އިެއގޮުތން އެކަމުގަ ، ދާނެ. އެހެންވީމާ ރިިބއުޓް ުކރެވިއަޅުގަނޑަށް ކޮންޓް

 ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެވޭނެކަމަްށ ބަލައިގެން ައޅުގަނޑު ކުރިމަތިލީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.އިމްތިޔާޒަ

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު

މަިރޔަމް ނާޒިމާއަށް ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ކޮމިޓީައށް. ސިވިލް ސާރވިްސެގ  .އްރިރުޤަޝުކުރިއްާޔ މު

ކޮން އުސޫަލކުން  އީކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު އަޚުާލޤީ މިންގަނޑުން ނޫނިްއޔާ ާގނޫނީ ކުށެއްކުރީމަ ވަިކކުރުްނ މި

  ؟ކޮން މުއައްސަާސއަކަށްތޯ އެ ބާރު ލިބިގެން މިވަނީ ؟ނީކިހިނަކުންތޯ އެކަންކުެރވޭ

 

  މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުންަނކީ ވަޒީާފެގ ގުޅުުމގަިއ އަުޅގަނޑުމެން 

ޓަކުްނ ކްޕެެހން ލީގަލް އެސްއްޤަތުގައި ނާދޭ އަނެއަސްުލ ޙަޤީ ރެއްލާގެ ދަށަށްބްމިކިޔާ އެމްޕްލޮއިމަންޓުގެ އެ އަމް

ސިވިލް ާސރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުންގެ ަގވާއިދުތަާކއި ެއ ، ކަމަްށވަންޏާ. އެހެންވީމާ އިލާއިުރގައިބަލަ

ގައި މި ކަނޑަެއޅިފަ. ސިިވލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ާގނޫނު މަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެަބޮއވޭޢަޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ބޭފު

ވަންާޏ  ނޫންކަމަށް އިޭއގެ ތެރެއިން ޮކމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ އަޚުާލޤީ މިންގަނޑު އެކަީށގެންވާ ޮގތުގަ، ހެންވީމާއެ

 ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެނީ.  މަލުކުރެވިދާނެޢަ
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 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

މި ކެޓެގަރިކަލީ އިނގޭތޯ. މި ކޮން މުއައްސަާސއަކަށްޯތ ހަމަ މި ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ސްޕެސިފިކަލީ

އެ ޖަވާބު  ؟ކުރުުމގެ އިޚްތިޔާާރއި ބާރު މި ލިބިގެން މިވަނީވިސް ކޮިމޝަންގެ މެންބަރަކު ވަކިއެ ސިވިލް ސާރ

 ލިބުނީމަ އަޅުގަނުޑގެ އެހެން ސުވާލެއް އޮތީމަ. 

 

  މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

މިޝަންގެ މެންބަރުންނާިއ އްޔާމުން މި ދެންނެވީ ކޮ ޫނނުގައި މި އޮންނަ ގޮތުން ެވއްޖެމި ސިވިލް ސާރިވސް ގާ

މަޖިލީސް އިދާރާެގ ތެރެއިްނ  އޮންނަނީ ރަްއޔިތުންގެ  އްޔަނުކުރުާމއި މިކަންކަްނ މިޢަ ރައީސްާއ މި ބޭބޭފުޅުން 

ޖެހޭ ންއޮންނަ އިކުރާ ފަރާތަށް އަސްލުގަ އްޔަނުޢަ އެ  ަގއިައސްލު އަުޅގަނޑު ދެކެނީ އެ ބާަރކީ ،އެހެންވީމާ .ކުރެވެން

 ކަމެއްގެ ގޮުތގައި. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެބަޮއވޭ ިސވިްލ  އިބޮޑަށް ސާފުެވއްޖެ. ަވރަށް ރަނގަޅަށް އަދި ގާނޫުނގެ ވެސް މަތިން ގާނޫނުއަާސސީގަ ވަރަށް

ކުރުމުގެ އިޚުިތޔާރު ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށޭ. އެއީ މި ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވަކިވިސް ސާރ

ކްްޓ މައްސަލަ. ފެނިގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީސްގެ ފްލޯއަްށ ފޮނުވީމަ ވޯޓު ލީމަ އެ ހިސާބުން ަވކިވީ. ެއީއ މިސްކޮންޑަ

 ލް މައްސަލައެއް ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންސްިޓޓިއުޝަނަ ލްޓިޓިއުަޝނައުމަށް ަވރަށް ބޮޑު ކޮންސްޤައަޅުގަނޑުމެންގެ 

ން ްށ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މި ކޮމިޓީކަރވިްސ ކޮިމޝަންގެ ކުީރގެ ަރއީސަިސވިލް ސާ .މައްސަލަެއއް ވެސް ނޫން ދިާމވީ

ފޮނުިވ  ލޯއަށްކުރުމަށް ނިންމެވި ފްާޅގެ މައްޗަށް މިސްކޮްނޑަކްުޓގެ މަްއސަލައެއް ބެލި ވަކި މައްސަލަެއއް އެ ބޭފު

ޓަކުްނ މި ޭދތެރެއަށް ރާއްޭޖގެ ކޯ ،ފާްސކުރެވިފަ އިން. އެހެންނަމަވެސް  އިކުެރވިފަން ެއ ވަކި ޤުގާތްގަނޑަކަށް އިއްތިފާ

 އި ުކރެވޭނެ ގޮތެއް ުނވި. ެއކަމަކު ހަމައެކަނި ގާނޫނުަގއި ވެސް ގާނޫުނއަސާީސގަވަދެގެން އެ ބޭފުޅާ ވަކި

ކަމަށް. އަދި އެ ބާވަރުގެ މަްއސަލަެއއް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފަިއަވނީ

ގެ ތު ޒާވޭ. ވަިކ ކޯަޓށް ހުށަހެޅޭނެ ޒާތްވެްސ އޮ  އެއްކޯޓަށް ހުށަނެއެޅޭނެ ކަމަށް ބުނާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ މާއްދާ 

ބާވަތުގެ ަމއްސަލަިއގެ ވާހަކަ ވެސް ހުށަނެއެޅޭނެ ެއކަަމކު މައްސަލަިއގެ ވާހަކަ ގާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާންކުރޭ. 

މް ކޯޓުން އެ ދޭތެރެއަށް ވަދެގެން ސިވިލް ސާރިވސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ސުޕްރީ ،އެކަމަކު ކޯޓުން  ...އިގާނޫނުގަ 

 ތޯ ދެކެވަަޑއިގަންަނވަނީ.އް ކަމަށް ނިންމެވީ. ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެ ވަކި ނުކުެރވޭނެ
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  މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ަޓކައި ަގވާއިދުތަާކއި މި ކަްނކަން މި ހުންނަނީ ހުރިހާ މީހުންނަށް  އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ގާނޫނަށް

އެއް އުސޫލަކުން އެއް ހަމަައކުން މި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގަިއ. އެހެން ނޫނިްއޔާމުން ލިޔެވިފައި އެހެްނ 

ާގނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުގެ މަިތން ކުރިއަށް ދިއުން ެއއީ ، އެހެންވީމާ ވެސް ނޯވޭ. ޑު ބޭނުމެއްއޮތުމުގެ މާ ބޮ

 .ގޮތަކީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޭއގައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަގިއ ވަަޑއިގަެނވިއްޖެ ހިނދެ މި ކޮމިޝަނަށްމިސާލަކަްށ ކަމަނާ ސުވާުލ ވަަރށް ކުރުކޮށްލާނަން.  2އާދެ! ދެން 

ޔިތުްނެގ މަޖިލީސްގެ ނިންމެވުްނ ވަނީނަމަ ރައްކަމަށްމަލުކުރަްއވައިފި ޢަން އެގޮތަށް ހުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

 ޓަަކއި  ވުމުގެ ފުރުޞަުތ ދެްއވާނަންތޯ ނޫނިއްޔާ އެކަމަށްއާރރފިއިންޓަ އަށް ކޯޓަކުން އެ ބޫލުކުރައްވާނަންތޯ. އެހެންޤަ

 އުޅުްއވާނަންތޯ. 

 

  މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ނޫން، އަޅުގަނޑުގެ ަޖވާބަކީ ަހމަ ނޫނެކޭ. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއގެ ގޮުތަގއި ލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ެއްއ މައްސަލަލައިބަ  މިަވގުތު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ނޫސްތަކުގެ ހެޑްލައިނަށް

ން ވެްސ އަދި ސަރުާކރު ހިންގާ ޕާޓީ އިބަޔާން ނެރެފަ އިފެންމަތިވެފައިވަނީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް މިކަުމގަ

އަދި ނޫސްތަުކެގ  .ޕީން ވެސް ބަާޔނެއްއަުޅގަނޑުމެން ނިސްބަްތވާ އެމް.ޑީ  އިނެރުްއވާފަ އެބައޮތް ބަޔާެނއް

ަބވަިއގެން އެ ކުންފުނިތަުކގެ ރުގެ ކުންފުނިތަުކެގ އިސްވެރިން އިްސކޮށް ތިއްސަރުކާ ންސްަގއި ވެސް އެބަހުރި.ހެޑްލައި

ސޮއިކުރުވާ އަދި އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަމުން  އިޓީއަކަށް ވަނުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅަމު މުވައްޒަފުންނަށް ޕޮލިޓިކަލް ޕާއްޢާ

މިހާ އަދަދެްއެގ  .ެގ ޓްވީްޓ ެވސް އެބަކުރޭދާކަމުގެ ހެކި ެދއްކުުމގެ ގޮތުން ޓްވީްޓ އެ ބޭފުޅުްނގެ ރަސްީމ ކުންފުނިތަކު

ފޯމު ބޮޑި މި ކުންފުނީން މި ހުށަހަޅަނީ. ދެން އަޅުގަނުޑގެ ސުވާލަކީ އަުޅގަނޑަށް އިނގޭ ސިވިލް ސާރވިސް ާއިއ 

ންޖެހޭ. މެން ތަބާވާންއަދި ގާނޫނެއް ވެސް އެބަޮއޭވ އެ ،ކުންފުނިތަކާއި އަދި ތަފާތު ދެ އެއްެޗއް. އެހެންނަމަވެސް

ތިއްަބާވ  އިކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުަގއި ތިއްބަވާ ފޯމު އެ މުވަްއޒަފުންނަށް އޭގެ ދަށުގަ .ޕްލޮއިމަންޓް ގާނޫނުއެމް

ލަތަކަށް އެ ޙާބޭބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަީކ އޭގެ ޒާތުަގއި އިންފްލުެއންސެއް އަންނާނެ ކަމެއްތޯ މަޖުބޫރީ 

ިސވިލް ސާރވިސް  އިކަމަށްާވިއރުގަ ފޯސްކްރވިްސއަކީ ެއންމެ ބޮޑު ވޯވިލް ސާމުވަްއޒަފުން ދާނެކަމެއްތޯ. ައދި ސި
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ން ހިނގަން ފަށައިފިްއޔާ އެކަން މިކަ އިކޮމިޝަންގެ މެންބަރެްއގެ ޮގތުގައި ހުންަނވަިއގެން ިސވިްލ ސާރވިްސގަ 

 ބޫލުކުރައްވާނަންތޯ. ޤަ

 

  މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ކެްއ ކަމަށްވާީތވެ ިމ ހެން ަވޒީފާެގ ގުޅުުމގެ ވާަހކަތައްލާނީ އަނެއިބަލަ ކުަޑކޮށް  ބެހޭ ގާނޫނަށް އަުޅަގނޑު ވަޒީާފއާ

ލަތެއް އަިއއްސަ އެކަހަލަ ޙާ އެ މީހަކަށް އެކަހަލަ މަޖުބޫރީ  ހެންއްނުގައި އެަބ އޮވޭ ދެއްތޯ އަނެބެހޭ ގާނޫ ވަޒީާފއާ

 .ގޮތާއި ެއއްޗެހި ވެސްގޮތް ލިދާނެއެެވނިއުސް ވެސް ބެ އްޔާމުން ދެވިދާނެ ދިމަދިމާ ވެސްކުރެިވއްޖެ ކަމެއް

ތަކަށް ެއއީ އެ ބޭފުޅެއްގެ ވަޒީފާ ެގއްލުމުގެ މަސަްއކަތް ކުަރއްވާ ފަރާ އިމިސާލަކަށް ކުްނފުންޏެއްގަ، އެހެންވީމާ

ޮސއި ނުކޮށްގެން ނޫނީ ަވކި ަކމަކަށް ޖޮއިން ނުކޮށްގެްނ  އިކަމަްށ މިސާލަކަށް ފޯމެއްގަ ކަމެއް ފުރުޞަތު އޮތް

މަށް ވަންޏާމުން އެކަން ހުށަހަޅައިގެން އެ ބޭފުޅަކަށް އެކަުމގެ އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުުމެގ ކަ ކުރާކަމެއް

އިމަންޓު އިޝޫއެްއ ގޮތަށް މިސާލަކަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އެމްޕްލޮ މަގު އެބަޮއވޭ. މި ދެންނެވި

ދެން ތި ފާހަަގުކރެއްވި ފަަދއިން ސިވިލް  ސަަލ އެބަޮއވޭ.މައް  ކަމަށްވަންޏާ ހުށަހަޅައިގެން ުކރިއަށް ގެންިދއުމުގެ

ހަމަ ، މި ހިމެނެނީ. އެހެންވީމާ އިސާރވިްސއަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގާތްގަނޑަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ޕޮޕިއުލޭޝަނެއް މީގަ 

ިވޔަސް އަިދ  ކޭ އެްއފަދައިން ހަމަ ވަޒީާފ އަދާކުާރ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މި ދެންެނވީ ޕްަރއިވެޓް ކެއެހެނިހެން ކުންފުނިތަ

 . ބޭނުންަވނީ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެ ފުރުޞަތު އޮތް ވެސް ވިޔަސް ޕަބްލިކް ކަމަށް

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ޕޮލިޓިކަލް ޚާއްޞަ ުސވާލަކީ އަސްލު ިއސްވެރިންެގ ގޮުތގަިއ ތިއްަބވަިއގެން އާަދއިެގ މުަވއްޒަފުންނަ

އް ައންނާނެ ނޫނިއްޔާ މަޖުބޫރީ ޕާޓީއަކަށް ވަނުމަށް ރިުކއެްސޓްކޮށް އެހެން ހެދުމަކީ އޭގެ ޒާތުަގއި އިންފުލުއެންސެ 

މަލަކީ ެއކަހަލަ ކަމަކަށް ވެދާނެތޯ. ޢަލަތަކަށް އެބަ ެވއްޓޭތޯ. އެ ޙާ ބޫުލކުރެވޭތޯ. މަޖުބޫރީޤަލަތަކަށް ވައްޓާލުމަށް ޙާ

 . ގެންމަޖުބޫރުކޮށް ބަޑި ނުޖެއްސިއެްއކަމަކު އެހެން ހުށަހެޅުމަކީ ވެރިންގެ ގޮުތގައި ިތއްބަަވއި  އަދި

 

  މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ކަމަށް ބެލުމުގައި ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ ވިސްނުމުެގ  އިންފުލުއެންެސއްއަސްލުަގއި އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވިގޮތަްށ 

އެކަން އްލެއް އެ ބޭފުޅުން ޙައެބައޮވޭ އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީ ބޭފުޅުންނަށް  އީ އެ އެ .ތަފާތެއް އަންނަނީ

ކަމަށް  އެންމެ އިސް ބޭފުޅުން އެ ކަންކަން ތްރެޓެއްގެ ގޮތަްށ މި ހުށަހެޅުއްވިއަދި ބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަްށވަންޏާ ޤަ
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ެއ ބޫލުކުރަނީ ޤަތީެވ އަުޅގަނޑު ގޮތްތައް އޮންނާ ވިޔަްސ ވެްސ ެއކަން ހުށަހަޅާނެ ގޮތްތަާކއި ކުިރއަށް ާދނެ

 އިންިޑވިޖުއަލް މީހާގެ އަސްލު ޗޮއިްސއެކޭ އެއީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާ ، އެހެންވީމާ .އިޝާރާތެއް ނުުކރައްވާިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު  ށްުސވާލެއް މިވަގުތު ކުާރކައިތުރު ، އެހެންވީމާ

އައްސަލާމްޢަލައިކުްމ މުނީކަމުަގއި ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ނި .ހިސާބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ

ބެހޭ ކޮމިޓީ  ުކގެ ކަންތައްތަކާއޮންނާނީ ދެއްތޯ މި މަޖިލީހުެގ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަ އިއެނިގވަަޑިއގެންފަ .ސަލީމް

ތިއްބެިވ.  ންބަރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެބަކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ޕާޓީއެްއގެ އިްއޒަތްތެރި މެ .އީމި

ހުރެ ކޮމިޓީގައި ބަިއވެރިެވވަަޑއި ނުގެންެނވެނީ.  ރު މިއަދު ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

މިނިވަްނ  އީތިއްބެވީ. ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ަދންނަވާލީ މި އެހެން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން  އިވާލުކުރަްއވާފަހަމުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެބައޮތް 

ކުރިމަތިލެްއވި ފަރާތްޕުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު  އިބޭފުޅުން އިޢުލާނުކުރައްވާފަ ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަަނށް އެ

މަސައްކަތް. އެ ރިޕޯޓު  ލުމުގެ އިމި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވަ  އިވަ ފުޅުންގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްބޭ 8ހަމަވާ 

މި އޮންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މުއައްސަސާތަކުންާނއި އެކި ގޮތްގޮތަށް ހޯދާ  އިން ނިންމާފަލުމުަގއި ކޮމިޓީއިއެކުަލވަ

ވެސް ެދ  ލުކޮށްބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ވެްސ ދިރާސާކުރުމާއި ެއއްކޮށް ައދި ބައްދަ އަދި ތި ލޫމާތުޢުމަ

، ިމއަދު މި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާއެ މަަސއްކަުތގައި ، ދައްކާ ހަދާގޮތަކަްށ. އެހެންވީމާ ފަރާތުން އިންޓަވިުއކޮށް ވާަހކަ 

ނޫނިއްާޔ  އިފުގަންނަވަން. ފުރަތަމަ ސަލީމް ތަޢާރުބާ ދަޙަގައި އަުޅގަނޑު މަރުހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަމު

މަސަްއކަތާއި ގުޭޅގޮތުން ވެސް ދަްއކާލަން ވާހަކަެއއް އޮިތއްޔާ ެއ  ،ނޑުމެންނަށް މި ގުޅޭތިކޮޅުން އަުޅގަ

 ވާހަކަފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަުރަވން. މައިކް ބޭނުންކުރެްއވުން ެއދެން. 

 

 މް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީ

މް. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ މް ސަލީ ުޅގަނުޑގެ ނަަމކީ ައސްލު އިބްރާހީއަދެން ` ޝުކުިރއްާޔ އިނޭގތޯ. 

 .ޓީޗަރެްއގެ ގޮުތަގއި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫުލަގއި އެަކއުންްޓސް ޓީޗަރެްއގެ ގޮތުަގއިމި ފެށީ މަސައްކަުތގެ ދާއިރާ 

ގާތްގަނޑަކަށް ތިން އަހަުރވަްނދެން އެ މަސައްކަުތަގއި އުޅުަމށްފަހުގައި މަޖީދިއްޔާ ްސކޫލުެގ އެޑްމިންގެ މަަސއްކަތަްށ 

ދެން އަުޅގަނުޑ  އިއަހަރުވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފަ 2ގާްތގަނޑަަކށް  އިބަދަލުވީ. ދެން އެޑްމިންގަ އަސްލު އަުޅގަނޑު

 އަުޅގަނޑަށް އެ  ގައި. ދެންމާލީ ދާއިރާ  .އެންމެ މަސައްކަްތކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާ ެއއީ ައސްލު ެސންޓްރަލް ބޭންކް

އޮތްގޮތުން އެ  ރުމަސައްކަތް ކުަރމުން އޭ އިން އެމް.އެމް.އޭގަ އަށް ބަދަލުވީ އަސްލު. ދެފުރުޞަތު ލިބުނީމަ އެމް.އެމް.އޭ 
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ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް އަްސުލ  .ދުވަސްވަަރކީ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށިފައި އޮތް ދުވަްސވަރު

ކުރުމުގެ އްޤީސްވަރު ކެޕިޓަްލ މާކެޓް ތަރަމަސަްއކަތް ުކރަން ޖެހުނީ. ދެން އަޅުގަނޑު އެ ދުވަ އިޑިވިޝަްނގަ

މިނިވަން  އީބެހޭ ގާނޫނު އުފެދުމުން އެ ވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިުއރިޓީޒްއާމަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ދި

 އި ރު އެ ިޑވިޝަންގަ އެމް.ޑީ.ޭއގެ އޭމާކެޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ސީ. ެވގެން ދިޔަިއމަ އެ ކެޕިޓަލްމުއައްސަާސއަކަށް 

ހަމައަްށ  ެއތަނުގައި އަުޅގަނުޑ މަސައްކަްތކުރަމުން މިއަދާދެން ށް ބަދަލުކުރީ. އައްކަތްކުިރ މީހުން ސީ.އެްމ.ޑީ.އޭ މަސަ

ބޮޑަށް މި  .. މިހާރު އަޅުަގނޑު މަސައްކަތްކުރަނީ ސީ.ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލެއްގެ ގޮުތަގއިއަސްލު މިއައީ

ކަާތއި ބޭުނންވާ ތަމްރީންތައް އަސްލު ކުރުމުގެ މަސައްޓްސްަޓރ އަހުލުވެރިކުރުން އެޑިުޔކޭ މަސައްކަތްކުރަނީ އިްނވެ

 .އަސްލު. މިއީ ައޅުަގނޑު ކުރު ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ތަޢާރުފު ހިންގުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވީހާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް  ދެން ައޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން، އެހެންވީމާ

ޖަވާބު ދެއްވުުމގައި ވެސް ވީހާ ވެސް ކުުރކޮށް ސުާވލާ ގުޅޭ ސީދާ ޖަވާބަްށ ސުވާުލކުރަްއަވއި ކޮށް ކުރު

ނައިފަރު ދާއިރާެގ ވަަޑއިގެންެނވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. އެއީ އަދިެވްސ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ތިއްެބވީމަ. 

 ަވން.ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުމެންބަރު ޝިޔާމައިްއޒަތްތެރި 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 މި ކޮމިޓީއަށް. ދެންއިނގޭތޯ އްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެސް ަހމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ޤަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މު

ހަމަ ގާބިލު ބޭފުޅެއްގެ  މި ވަރަށް ކޭޕަބަލް ވަރަށް މިކަމަށްހަމަ ކޮށްލިއިރުަގއި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަނަވަރު ޯގތްރޫ

ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތް ސުވާލަކީ މިކަހަލަ  ،އެހެންނަމަވެސް .ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަުކރެވެނީ

ވަރަށް ބީރައްޓެިހ  ކޮިމޝަނާ .ކޮމިޝަނަކަށް ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މި ަދއްކަނީ

ކޮންކަހަލަ  އީމި ޑިސިޝަން މި، މިވަނީ. އެހެންވީމާ އިކުަރްއވާފަ އިގު މުއްދަތެއްގަމަސައްކަްތ ދި އިމުއައްސަާސއެްއގަ 

މިދެންނެވީ މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއ  ޝަނެއްތޯ. ކިާހވަރަކަށް މި ދާއިރާއަށް ކޮންޓްރިބިއުްޓ ކުރެވިދާނެތޯ.ސިޑި

ޯތ ޮކންޓްރިބިއުޝަން ދެްއވާނީ. ށްކޮން ގޮތަކަކިހާ، ސިވިލް ސާރވިްސ ކޮމިަޝނަށް  .ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަކީ 

 އެއީ އަުޅގަނޑުގެ ސުވާަލކީ. 

 

 މް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީ



19 

 

ނޫންވިޔަސް ހަމަ ދެން  އި ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަކީ ައސްލު ސިިވލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގަ  އާދެ!

ދެން އޭގެ ހުންނާނެ.  ތައް ވެސް ުގޅުންމިނިވަން މުއައްސަާސެއއްަގިއ އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތް

ނުޑެގ އަސްލު ޚިދުމަތް އަސްލު ބޫލުުކރެވޭ ގޮުތގައި ިސވިލް ސާރިވސް ކޮމިޝަނަށް އަޅުގަޤައިތުރުން އަޅުގަނޑަށް 

މި ، ރަމުން މިައއީ އަސްލު. އެހެންވީމާޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ިޑވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތްތަެކއް ކު .ރުކޮށްދެވިދާނެފޯ

 މުންނަށް އަސްލު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ންލޮްޕކޮށް އާވެސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ޑިވޮ އަކީދާއިރާ

ބޫލުކުރަން އަސްލު. ޤަކަމަށް އަސްލު އަޅުގަނޑު  މިހާރު ވެސް ކުރަްނޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ުހރި ޓަކައި

ޤަބޫލުކުރާީތވެ  އަޅުގަނޑަށް ކަމަށް ން އަސްލު ެދވިދާނެއަސްލު އެ ކޮންޓްރިިބއުޝަ އިނގޭ އަުޅގަނޑަށް ، އެހެންވީމާ

 މަށް އަސްލު ކުރިމަތިލީ. އަޅުގަނޑު މި މަޤާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި އަރުވާފަ މަށް ަނއިބު މުޤައްރިރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް ފުރުޞަތުއުސާބުން ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދިއަޅުގަނޑު މިހާހި

 އެްއކޮށް ޢަލީ ވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބރުންނާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒަށް ފުރުޞަތު !ތުރު ބޭފުޅަކު. އާދެޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އި !އާދެ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވަން ކޮމިޓީއަށް އިނގޭތޯ. ިމ  އްޔާ މުޤައްރިރު. އިްބރާހީމް ސަލީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާޝުކުރި

ވެްސ  އިޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ގޮތުަގއި މުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތގައި ތިޭބ މީހުން ސަރުކާރުގެ އިްސ ކުންފުނިތަކުގަ

 ؟ރުުމގެ ޙައްޤެއް އޮންނަ ކަމެއްތޯކު އެ؟ އްތޯއެ ކުރަންވާ ކަހަލަ ކަމެ ؟ލުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ަކމެއްތޯހަޅުތާ

 ހަޅުާތލުކުރުމަކީ.  އިމަސައްކަތް ހުއްޓާލާފަ

 

 އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

މަވެސް މުވަޒަފުން ެވސް އަސްލު ކޮްނމެ މުވައްޒަފެއް ވެސް އެ ނަޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ހަޅުތާޭލ ބުނީމަ، އެހެން

 އި ތަ އެހެން ބައެްއގެ ެވސް ޙައްޤެއް ގެއްލޭ ކަުމގައި ވަނީަނމަ އެ ކަމަށް އަސްލުގަ މީހެއްގެ ޙައްުޤގައި ވެސް ނުވަ

 ތެދުވެ ވާހަކަަދއްކާ ވަކާލާތުކުުރމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަްނނޭނގެ އަސްލު. ެއއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް. 
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 :މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން

 އެކަން. އެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނާވކަން. އި އޮވޭތޯ ޤާނޫެނއްގަ  އިލިޔެވިފަ

 

 އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ވެސް ައސްލު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބޭ ޙައްެޤްއ 

 .އިކަންނޭނގެ އަސްލު އެއީ އަްސލުގަ

 

 ރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއި

ރަނގަުޅ އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ޮއވޭ. ައޅުގަނޑު ހަމަ އެހެން މި ތަނަށް ވަޑަިއގަންަނާވ ވަރަށް 

 ކެނޑިޑޭޓުންނާ ެވސް ދަންނަާވލާ ސުވާލެއް. މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ައޅުގަނޑުމެނަށް އަުޑއިވެމުންދާ ެއއް ޚަބަރަކީ

 އިސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކު އިްސ ވެރިންގެ ގޮުތަގއި ތިއްަބވާ ބޭބޭފުޅުން އެ ކުންފުނިތަކުގެ އިސް ވެރިްނގެ ދަށުގަ 

ކޮށް އަދި އެ އިޝްތިހާރުކޮށް ރަސްމީ ވަނުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅައި ސޮއި ތިއްބަވާ މުަވއްޒަފުންނަށް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީއަކަށް

ެވސް ޓްވީޓްކޮށް ތިމަންނަމެން މިހާ އަދަދަކަށް މި ތަނުގެ  އިފުނީގެ ްޓވީްޓގަެވްސ އެ ކުން އިއެ މީހުންގެ ޓްވީްޓގަ 

އެމްޕްލޯއީްސގެ ސޮއި ހޯދައި ހުށަހަޅައިފީމޭ ބުނެ އެ ގޮތަށް ހުށަހަޅަމުން އެބަދޭ އިނގޭތޯ. ކުންފުންޏެއްގެ އިްސ 

ންނަށް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީައކަށް ވަނުމަށް އާދަިއގެ މުަވްއޒަފު އި އިްސ ެވރިންގެ ގޮތުަގއި ިތއްބަވާފަ ،ވެރިެއއްެގ ގޮުތަގއި

ހުށަހެޅުމަކީ ފުރަތަމަ އޭގެ ޒާތުަގއި ކޮން ކަހަލަ ކަމަކަށް ވެދާނެތޯއޭ. އެ މުވައްޒަުފންނަށް އިންފްލުއެންސެއް 

އަންނާނެ ކަމަކަށް ުނވާނެތޯ ނޫނިއްޔާ ެއއީ އެ މީހުންނަށް ބިރުވެރި ކަަމކަށް ަވއްޓާުލމަށް ނުވެދާނެތޯ ެއގޮތަށް 

 ޅުމަކީ އޭގެ ޒާުތަގއި.ހުށަހެ

 

 އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުންފުނިތަކަކީ ައސްލު ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަނޑަށް ޤަބޫުލކުރެޭވ ގޮުތގައި ެއއީ ަވކި މަޤްޞަެދއް ހާސިލުކޮށް ވިޔަފާީރގެ 

ންނަންޖެހޭނީ ވެްސ ހުރި ކުންފުނިތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަސްލު ކުންފުނިތަުކގެ ފޯަކސް އޮ އިކަންކަމަށް އަސްުލގަ 

. އިއަސްލު ިވޔަފާރި ކުރިއަުރވަިއ ތަރައްޤީކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް ކަންނޭނގެ ފޯަކސްކުރަންޖެހޭނީ އަސްލުގަ

ައޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް  އިކުންފުނިތަކުެގ މެންޑޭޓުން ބޭރު ކަމެއްކަމުގަ އިއެހެން ސިޔަސީ ހަރަކާތަތްަކކީ އަސްލުގަ 

 . ެއއީ އަޅުގަނޑު.ޤަބޫލުކުރެވެނީ އިނގޭތޯ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ސަރވިސްެގ އެންމެ ބޮޑު ވޯްކ ފޯސް.  މަ ސިވިލްނަގެ މެންބަރަކަށް ވަަޑިއގެންނެފިސަރވިސް ކޮމިޝަނު  ސިވިލް

ނަމަ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަާކއި ަޑިއގެންފިވޭ ފުރުޞަތެއް ލިބިވައެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ވަޑަިއގަނެ 

އްެގ ވުޒާރާަތކުގެ އިސް ވެރިން އެ ތަންތަނުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް މި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ހިނދުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެ

 ޢަމަލުކުރެއްވުމާ ދޭތެރޭ  އި އްޔަތުން ކޮންކަހަލަ ަކމެއްތޯ ކުރެްއެވވޭނީ. އެ ގޮަތށް ސަރުކާރު އޮފީސްތަުކގަ ސިއިހަ

 ކިހިނެއްތޯ ދެކެަވޑަިއގަންނަވަީނ.

 

 އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަކު އެއްވެްސ ސަ ސިވިލް އިއަޅުގަނޑު ހަމަ ޕާސަނަލީ އަސްލު ވިއުައކީ އަސްލުގަ 

 ައސްލު ސިވިލް މެންބަރަކު އަސްލުަގއި ެއއީ ސިޔާސީ ކަންކަުމގައި އަސްުލގައި ހަރަކާތްތެިރވެގެންުނވާނެ. އެއީ

ސާެއއް އަސްުލގަ. ެއީއ އިން މުައްއސަ އިސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ައސްލު ވަިކ ކަމަށް ައސްލު އުފައްދާފަ

 ތެރޭގައި ކަންނޭނގެ އެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން. އެހެންވީމާ، އެ މެންޑޭްޓގެ  އި ންނަށް އަސްުލގަ ނުސިވިލިއަ

 އީ އަުޅގަނޑު އަސްލު ދެކޭ ގޮަތކީ. މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭ. އެ އިބޭފުޅުން އަސްލުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެިރ ހުރީމަ. އަުޅގަނޑު އިއް  އިޝުކުިރއްޔާ. އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ފުރުޞަތަށް އެދިފަ !އާދެ

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުމެންބަރު ނިޒާރަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

ބިލުކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކެއް ގާޙަބާ ދަންނަވަން. މަނިކުފާނުގެ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އިްބރާހީމް ސަލީމަށް މަރު

ނުކުރަން. ދެން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަަސއްކަުތގެ ތަޖުރިބާައށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ މަނިކުފާނު މި 

ރުންގެ ގޮުތަގއި މަސަްއކަތްކުެރވިދާނެ ކަމަށް. މި ވަރަްށ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ރވިްސގެ މެންބަސަ ސިވިލް

ސަރިވސްގެ ަރއީްސ ރާއްޖޭގައި ޭބއްވުނު ިސާޔސީ އެްއވުމެްއގެ ތެރެއިން  ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރެއް މި ސިވިލް

 އިނަ ގޮތުން ހަމަ ދެ ފަޅީގަ ޖަލްސާގައި ވަަޑިއގެން އިންެނވީ. ދެން ާރއްޖޭގެ ސިޔާީސ މަޝްރަޙް މިހާރު މި އޮން

ުޅގަނޑު އަ އިވެސް މީހުން އެބަތިބި. އަދި މިނިވަނުންގެ ގޮުތަގއި ވެސް ބަޔަކު ތިބެން އެބަޖެހޭ. ޚިދުަމތް ދިނުމުގަ

މު އެއް ގުަނވަނެްއގެ ގޮތުަގއި ންޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެންމެ މުހި ސަރވިސް ްއޔާ ސިވިލްޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ެވއްޖެ

ވަންކަމާެއކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ބައެއްގެ ގޮުތަގއި ދެކެން ރައްޔިތުން ބޭނުން އެބަވޭ. އޮންނައިރު މިނި

ސަރވިްސެގ ރައީސް މި ދެންނެވިހެން  މިހެން މި ކަން އޮތްއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ސިވިލް
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ނިކުފާނު ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ މިކަން މިއީ މިހެްނ ސިޔާސީ އެްއވުމެްއގަިއ ަވޑަިއގެން އިންެނވިތަން. ކިހިނެއްޯތ މަ

 ވަންތޯ.ކުރެިވގެންދާނެ ކަމެއްތޯ. އަދި މިއީ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައި ވަަޑއިގެންެނވި ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ދެކެަވޑަިއގަންނަ 

ނީ މަނިކުފާނު ނަމަ މަނިކުފާނުގެ ތަޖުރިބާ ނޫއްގައި ކުރަން ޖެހިވަޑަިއގެންފިނޫނިއްޔާމުން މިކަން މަޖުބޫރީ ޙާލަތެ

 އެކަން ކުަރއްވާނީ ކޮން ގޮތަަކށްތޯ.

 

 އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަުޅގަނުޑ  ،އަެނއްހެން ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސްޙަީޤޤަތުގައި ިދޔަ ގޮތެއް ެދން ސީދާ އަޅުގަނޑަކަށް އިއެކަން ހިނގަ

މި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ބޭފުޅުްނ  އިުލގަސްޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަެހން އަތްންގަހަމަ ކުރިން ވެސް ނަ

އަސްލުަގއި ިސޔާސީ ހަަރކާތްތަކުަގއި ަބއިވެިރވެ އެފަދަ ޖަލްސާތަކުަގއި ަބއިވެިރވުމަކީ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަކަްށ 

 އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތަށް އެދިލަްއވާފައި ުނވާތީ ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިތުރު ބޭފުޅަކު 

 ނިންމާލަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 އިބްރާހީމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނގޭތޯ. މިއަދު ކޮމިޓީން މި ކުާރ  ގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީމުއަްއސަސާތަކު ނިޢުމާ. އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ިމނިވަން 

މަސައްކަތަކީ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރީގޮތުން ރައްޔިުތން މަޖިލީހުން އެބައޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލައެއް 

މަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަްއ އޮތް މަޤާމަށް ކުރި އިސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފަ ފޮނުއްވާފަ. އެއީ ިސވިލް

ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަްތ. މާނައަކީ އެ ނަންފުޅުތަާކ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ރައްޔިުތން މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ 

ވާލުކުރަްއވާފަ. ދެން ެއ ހަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި ރިޕޯޓެްއ އެކުަލވާލުމުގެ މަސަްއކަ

އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ދަނީ. އެ ަމސައްކަުތގަ ނިޢުމާއާ ެވސް ބައްދަލުކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނ  އިސައްކަުތގަމަ
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 އި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ނަމުގަ

އެްއވެްސ  އިފުވެލަގެ މެންބަރުންނަށް ނިޢުމާ ތަޢާރުދެން ކޮިމޓީއަޅުގަނޑު ކޮމިޓީއަށް މަރުަޙބާ ދަންނަވަން. 

ކުރިމަތިލެއްވި މަޤާމާ ގުޭޅގޮުތން އެްއވެސް ކަމެްއގެ ވާހަކަަދއްަކވާލަްއވަން އޮިތއްޔާ އެ ުފރުޞަތު އަރުވަން. މަިއކް 

 ން އޮން ވާނީ. ނުހި ބަޓަބޭނުންކުރުއްވާނީ ފެ

 

 ފާޠިމަތު ނިޢުމާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަންދެން ސަރުކާރުަގއި ިއޔާޒް  7ނިޢުމާ. ގާތްގަނޑަކަށް  އްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ފާޠިމަތުޝުކުރި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓްަގއި ެއިކއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަާކއި މިަކހަލަ މަޝްރޫޢުތަކުގައި 

ބޭފުޅުންގެ  ގައި. ބޮޑަށް އެރތްކުރަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާިމހާރު އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަ  އިމަސައްކަތްކުރިން. ކޮށްފަ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާ.  އިއާ ދާއިރާއަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ. ދެން އަޅުގަނުޑގެ މަސައްކަަތކީ ބޮޑަށް ހަމަ އޮޕަރޭޝަންސް

ސަރވިްސ  ވިލްކް ޕްލޭނިންނާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑު މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި އެއް ބޭނުމަކީ ސިޖިސްޓްރެޓެ

ސަރވިްސ  ހަރުދަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް އަބަދު ވެސް ދެކެވޭ. އެހެްނީވމާ، ސިވިލް

ބޭުފޅުން ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ާދން ބޭނުންވޭ. އެހެްނވީމާ،  ށް އެގއަގައި މި މެރިޓް ބޭސްޑް ހަޔަރިންހަރުދަނާކުރުމު

ގޭތޯ. މިންގަނޑުަތކަށް ައޅުގަނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑު ފިްޓވޭ އިނ ބޭފުޅުން ބަލަން ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލީ އެ 

ިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން ކޮިމޝަންގެ މެންބަރެއްގެ މަްސއޫިލއްތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ވަރަށް ހޮއެހެންވެގެން ހަމަ ވަރަށް 

 މަތިލީ. ޝުކުރިއްޔާ.ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނެ ކަަމށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ މި މަޤާމަށް ކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ދެން އަުޅގަނޑުެމން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި 

ވަަނވަރު އެނގޭ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ އެބައޮތް ނިޢުމާއާ ބެހޭ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި  މެންބަރުންނަށް ވެސް ކަމާ

ހަމަ މި  އިހި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ތަޖުރިބާާއއި މި ކަންކަްނމަށް ބަލާއިރުގައެްއޗެ އިޔުންތަކާލި

ލާނަން. އިބިލުކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެްތ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވަގާ

 ،ކުރުްއވާ ލަޠީފް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވުމުގެ އިޝާރާެތއް އެބަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެތރެއިން މިހާރު

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ލަޠީފަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު 
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މު ދާއިރާއަކަްށ ންފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ަވރަށް މުހި އަޅުގަނޑުގެ .މަރުޙަބާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

ޖެހޭ ްއޔިތުްނތަކަކަށް ޚިދުމަތްކުރަންސަރވިްސގެ މަޤާމަކީ. ދެން ވަރަށް ގިނަ ރަ ކުރިމަތި ތި ލެއްވީ ިސވިލް 

ވާނެ. ދެން ައޅުގަނޑުެގ ދާއިރާެއއް. އަންހެން ބޭފުޅެއް. ދެން ވަރަށް ކެރިަވޑަިއގަްނނަވަން ެވސް ޖެހިވަަޑިއގަންނަ

މާވާ މައްސަލަތަްއ ބިުލކަމާއި މިހާރު މި ރައްޔިތުންނަށް މި ދިގާސުވާަލކީ އެވަުރގެ ހިތްވަާރއި  އެންމެ މައިގަނޑު

ަރއްޔިތުންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮުޑ މައްސަަލައކީ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދޭން ތިބޭ މަސައްކަތްކުާރ،  ،ޙައްލުކުރަން

 ކަން. އެވަރު ހިްތަވރެއް އެބަހުރިތޯ. އްޔިތުންނާ ކުރިމަތިލާންނުކުރޭަސއްކަތްކުރާ ބޭުފޅުންނަށް ރަމަ އިވަޒީާފގަ

 

 ފާޠިމަތު ނިޢުމާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

މަސައްކަތް ބުަރެވގެްނ  އިވެސް އަުޅގަނަޑކީ ަވޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލާއިރުގަ  އިއެްއއިރެްއގަ  !ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އާދެ

 ،މަސައްކަތެއް ނުނިންމާ އި ލޯްޑެވގެން ސްޓްރެސްައއުޓްެވގެން ެއްއގޮަތކަށް ވެސް މިހެން ނުކެރިފަރމަސައްކަތް ޯއވަ

 އި ސަރވިްސގަ  ހުރި މީހެއްނޫން އިނގޭތޯ. ދެން ސިވިލް އިފަސްޖެހިފަ އިޑެޑްލައިަނކަށް ނުނިންމާ ެއއްެވސް ކަމެްއގަ 

ޞަކޮށް މި ފްރެޝް ޖެނެރޭޝަން އިނގޭޯތ، މި ފަހުން ކުރާ ާޚއް ރވަރަށް ބޮޑު ތެދުފުެޅއް ތި ިވދާޅުވީ. މިހާރު ހަޔާ

މި ނުކުންނަ ބެޗްގައި މީހުންނާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އެ ކުދިން ވަރަށް އައު. ދެން ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު 

ޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތަކާިއ ންހަމަ ވަރަށް ރެިގއުލާކޮށް އޮރިއެ  ން އެަބ ކުރިއަށް ގެންދޭހެންސަރވިސްއި ސިވިލް

ނިންގ ޕްރޮގްރާމުތަެކްއ. ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް އަމާޒުކޮްށގެން އެކަހަލަ ކަންަކމަށް އެ ކުދިން ބޮޑަށް އިޓްރެ

ފެމިލިއަރައިޒްކުރަން އެކަހަލަ ކަންކަމަށް. ދެން އެ ޕްރޮގްރާމުތައް އަދި މިހާރަށްވުރެން ވެްސ ހަރުދަނާކޮށް ތަންކޮޅެއް 

ވެްސ ޓިޓިއުްޓ މިހާރަށްވުރެން އަދިވިްސ އެތެރެ އިންސް ސަރ ފްރިކުއެންޓްކޮށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ސިވިލް

 ބޭފުޅުން ހަރުދަނާކޮށްގެން. މިހާރު ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު. މިހާރު ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ބައިވަރު ްޕރޮގަރާމުތައް އެ

ހުރިހާ  ވެސް އިތުރަށް ހަމަ ހަރުދަނާކުރެވިގެން ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައްހިންގާ. އެ ޕްރޮގްރާމުތައް ައދި

ތިއްބަވާ ކުދިންަތްއ އިތުރަށް ރަނގަޅުވާެނ  އިއޮފީސްތަކުން ހުރިހާ ކައުންޓަރުތަކަކުން ވެސް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގަ 

ނުކުެރވޭެނ  އިީވތީވެ ަވކި އަުޅގަނޑަށް ވަޒީާފގެ ދާއިާރގަން ކެރޭނެ. އަންހެން ބޭފުޅަކަށްކުރިމަތިލާ ،އިނގޭތޯ. ކެރޭނެ 

 . ޝުކުިރއްޔާ.ކަމެއް އަދި ދިމަެއއްނުވޭ އިނގޭތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހުދީ. !އާދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 
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ޝުކުރިއްާޔ. ައޅުގަނޑުެގ ސުވާލަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ހަމަ ވަރަށް ލިބޭ ަޝުކވާެއއް މި އަުޅގަނޑުމެންގެ 

 ،ލަތުން ބޭނުންވާއުނާ ހަމައިން ސަރުކާރާ އަދި މި ދަސަރވަންޓުން ކުރަމުންދާއިުރ ސިވިލްމަސައްކަތްތައް 

ަބއެއް އޮފީސްތަުކގެ މަސައްކަތް މި ސިާޔީސ  އިހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްަތއް ހާސިލުކުރުމުގަ

ންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު މިޮއީތ އޮންނަ މަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަ އިވިސްނުމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓުިވފަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީވެފަ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ޕްރޮޖެކްްޓތައް އަވަހަށް ހިންގުމަށް 

. އެގޮތަށް މަސަްއކަތްކުރާކަުމެގ މަޢުލޫމާތު ވެސް ލިބޭ އި ވަންޓުން ބައެއް ދިމާތަުކގަރސާ  ނުދިނުމަށް ޓަކައި ސިވިލް

ދެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ުސވާލަީކ މިފަދަ ކަންތައްތައް މި ގޮތަށް ހުރި ކަަމށް އެްއވެްސ މަޢުލޫމާތެއް 

ނަަވއިގެްނ އެބަހުރިތޯ، ޤަބޫލުކުަރއްވަންތޯ. ޤަބޫލުކުރަްއވާނަމަ ކޮަބއިތޯ މި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަެރްއ ކަމުަގއި ހުން

 ފުޅު ހުރި ގޮތަީކ. އްލުކުުރމަށް ވިސްނުންޙަމިފަދަ ކަންތައްތައް 

 

 ފާޠިމަތު ނިޢުމާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްާޔ. ުސވާލުެގ ފުރަތަމަ ބައި، އެކަހަލަ މަްއސަލަތައް އެބަހުރިތޯ. މަދުން ނަމަެވސް ބަެއއް ޚިދުމަތް ހޯދަްނ 

ކަމަށް  ދާ ފަރާތްތަކުން އެކަހަލަ ޝަކުވާ ކުރޭ. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެކަހަަލ މައްސަލައެއް ނެތް

ވަންޏާމުން އެކަހަލަ ޝަކުވާަތއް ކުރާނެހެނެއް. ޭއގައި އަުޅގަނުޑގެ އޮޕީނިއަްނއަކީ ސަުރކާރުން ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކެްއ 

މަޝްރޫޢުތަކެއް، ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ސޯޝަލް ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާއި މި ކަންތަްއތައް މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ 

މެސެޖް ަކއުންާޓަގއި އިންނަ ކުއްާޖއާ ހަމަައށް އެ މުައއްސަާސ، އެ  ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ބެނިފިަޓށް. އެ

ރޭ. މިހާރު ފަހަރު އެބަހުބައެއް  އިމިނިސްޓްރީއެްއގެ އިދާރާެއއްެގ ވެރިން ތްރޫކޮށް ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްނުދެވިފަ

ވާނީ، ޕްރޮޖެކްޓްަތއް ޖީތަކެއް ހައްދަޓެކް ްޕލޭނިންގައި ުއޅުްއވާ ބޭފުޅުން، ހުރިހާ ސްޓްރެޖިމިސާލަކަށް ސްޓްރެޓެ

އިންނަ ކުއްާޖައށް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ،  އިޑިަޒއިންކުރަްއވާނީ. ެއކަމާ ެބހޭގޮތުން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ކައުންޓަުރގަ

ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހާ އެ ޚިދުމަތަކަށް ރިކުއެސްޓްކުރީމަ ކުޑަކޮށް އެބަ ނެގެިޓްވވޭ ދެވޭ ޖަވާބުތައް. އެަބ 

ގަންނަން އަންނަ މީހާއަށް އެބަހީވޭ މި ބޭފުޅާ މި އުޅުްއވަނީ އަުޅަގނޑަށް މިކަންތައް ިވަޔ ޚިދުމަތް ބަލައި

ިސޔާސީ ކުަލ ޖައްސަނީ، ޖެހެނީ އެ މީހާެގ އޮޕީިނއަން ދެއްތޯ. ކޮންމެހެން މަޝްރޫޢަކަށް  އިނުދޭންވެގެނޭ. ދެން އޭގަ 

. އެ ޚިދުމަތް ބަލަިއގަންނަން ދާ މީހާގެ އޮޕީނިއަންވެގެެނއްނޫން، ނޫނިްއޔާމުން ުކއްޖާ ދޭ ޖަވާބަކުންެނއް ނޫން. އެ 

މަސައްކަްތކުރަން ތިބޭ  އިވެސް ހަމަ ފްލޯ ލެވަލްގަ އިން ހަމަ ބުނެވޭނީ ބޮޑަށް އަދިމަޝްރޫޢުތައް އަޅުގަނޑު ައގަ 

ކުދިންނަށް އެ ޕްރޮގްރާމުތަްއ އެ ފެމިލިއަރިޓީ ޕްޮރގްާރމުތައް ވިޝަްނއެއް އެބަޮއވޭ، މިޝަންއެއް އެބަޮއވޭ. 

މި އޮންނަނީ. ގިނަ ކުދިންނަކަށް ނޭނގޭ ކޮބައި ކަމެއް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެްނޑް  އިޕްރޮޖެކްޓްސްތަކެއް ޕްލޭންކުެރވިފަ

ވާނެ ފައިދާތަކަކީ. ތަފުޞީލުޮކްށ ނިފިޓްސްތަކަކީ، ަރއްޔިތުންނަށް ގޯލްައކީ. ކޮަބއި ކަމެއް ީމގެން ނިކުންނާނެ އެންމެ ބެ
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ނގޭ ކޮންމެެވސް ަރނގަޅު ކަެމއް ވެދާނެކަން. ެއައށްވުރެން ބޮޑަށް އެ ކުދިން ކިޔައިޭދކަށް ނޭނގޭ. މަތިމަިތން އެބައެ

ވެސް އެބަޖެހޭ އެންމެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރަން މިއީ ހަމަ މިއީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަީކ މިހެންވީމާ މި ގޮތަށް 

ބޫލުކުެރވިގެްނ ށް އެވަރު ޤަވަޒީފާތައް ކްރިއޭްޓވާނެޭއ. މި ސޯޝަލް ބެނިފިޓްސްތައް ވެސް ލިބޭނެއޭ. އެ ކުދިންނަ

 ވިސް ބަަލއިގަންނަން އަންނަ ބޭފުޅާއަށް ދެވޭނީ.ރބޫލުކޮށްގެން އެ ސާޤަހެޔޮހިތުން ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝިޔާމަްށ. އިއަުރާވނަން. އެއަށްފަހުގަ ށް ފުރުޞަތުއިމްތިޔާޒަ

 

 ކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަ

 ބަލައިލީމަނގޭތޯ. ކަމަނާގެ ސީ.ވީ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. ފާޠިމަތު ނިޢުމާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ކޮމިޓީއަށް އި

ތަޖުރިބާއަށް ވެސް އަދި ތަޢުލީމަށް ވެސް ކޮލިފައިޑު މި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ވަޑަިއަގތުން. އަޅުގަނުޑގެ އެއް 

ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މީގެ ކުރީަގއި ރައީަސކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ސިވިލް ސަރވިްސ ސުވާލެއް ގޮުތގަިއ، ސިވި

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުެރްއވި އަންހެން ކުއްޖަާކއި މެދުަގއި ބަދުއަޚްލާޤީ މައްސަލަެއއްަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

އި އަދި ފްލޯރއަށް ފޮުނވަިއ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯުޓ މި ކޮމިޓީން އެ ބޭފުާޅގެ މަްއަޗށް އިތުބާރު ނެތްކަމުަގއި ނިްނމަ

ނަގާފަ. ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ހުންނަވަިއގެން އެ ާބވަތުގެ ކަމެއް އެ ކޮމިޝަނުގެ ތެޭރގަިއ 

ތޯ ކުަރއްވާނީ؟ ނޫނިއްޔާ ސްޓާފަކާ މެުދގައި ިހންގެޭވއިރުަގއި އެ މުަވއްޒަެފްއގެ ދިފާޢުގައި ކޮންކަހަލަ މަަސއްކަތްތަެކއް

 ކުރެްއވެވިދާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަްނ އެބައޮތްތޯ؟ 

 

 ފާޠިމަތު ނިޢުމާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްާޔ. ވަރަށް ލީގަލް ސުވާލެއް. އަުޅގަނޑު، ގޯސް ނޫންކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނަޑށް ހީވަނީ މިހާރު ޤާނޫނެއް 

ންތައްތައް ހުއްުޓވުމާއި ްޕރިވެންޓުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވެސް އެަބއޮވޭހެން. މަސަްއަކތުގެ މާހައުލުަގއި އެކަހަލަ ކަ

ޤާނޫނުގެ ކަނޑައެޅިަފއި ެއބަހުރޭ ޕްރޮސީޖަރތަކެއް ފޮލޯކުރަންޖެހޭނޭ. އިންވެސްޓިޭގޝަން ފޮލޯކުރަންޖެހޭނެ 

ޑު ޕްރޮސީޖަރތަކަކާއި އެއާ ކޮްނމެ، ކޮމިޓީެއއް ެއކުލަވާލަންެޖހޭނެ ކަމާއި މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ކުރަން. އަުޅގަނ

ދެކޭގޮުތގައި މަދުން ނަމަެވްސ ވޯރކިްނގ އެންަވޔަރަންމަންޓުގަިއ ސެކްުޝއަލް ހެރެސްެމންޓު ކޭސަސް އުޅޭ. ދެން 

އެކަމާއި ޑީްލކުރުމަކީ އޯޕަންޮކށް ފެއަރކޮށް ޑީލްކުރާކަމަށް ވަންޏާމު އެކަހަލަ އިޝޫސްތަްއ މަދުވާނެ. ކުރަން ކެރޭނެ. 

ން ބޭފުޅަކަށް ިވޔަސް ފިރިހެން ބޭފުޅަކަށް ިވޔަސް ަވޒީފާގެ މާހައުަލކީ ކުރަން ވެސް ޖެހޭނެ. ެއއީ ކޮންމެ އަންހެ

ސޭފް އެންަވޔަރަންމަންޓަކަށް ވާންޖެހޭނެ މަސައްކަތް ކުރަން. ކޮންފިޑެންސާ އެީކގަިއ ވޯރކް ކުެރވޭނީ އެގޮތަްށ ެއ 
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ސް ކޮމިޝަނުެގ ެއ މުޅި އެންަވޔަރަންމަންޓު އިްސ ބޭފުޅުން ވެްސ ކްިރއޭޓުކޮށްީދގެން. އެހެންވީމާ، ިސވިލް ސަރވި 

 ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާައކަށްވާނެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްގެ ވެސް ެއ އެންވަޔަރަންމަންޓު ެއގޮތަށް ގާއިމުކޮށްދިނުން. 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ބަރެއްގެ މައްޗަށް މި ާބވަތުގެ ތަޙުޤީެޤއް ހިންގެިވ ހަމަ އެއާ ގުިޅގެން އިނގޭތޯ. ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ މެން

އެ ބޭފުޅެއްގެ މިސްކޮންަޑކްުޓ އެ ކޮމިޓީއަކަށް އަދި މަޖިލީހަށް ފެންނަ، ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ސާބިތުވީމަ އެމީހަކު 

ށް ބެހެއްޓުމަްށ މަޖިލީހުން ނޯކޮންފިޑެންސް ނަގަިއގެން ަވކިކުރީމަ ދެން އެީމހަކު އެ މަޤާމުގައި އަނެްއކާ ވެސް އިތުރަ

އެހެން ފަރާތަކުން އިންޓަރފިއަރ ކުރެވިދާނެތޯ؟ ކޯޓުތަކަށް ެވސް އިންޓަރފިއަރ ކުރެވިދާެނތޯ މަޖިލީހުން އެ ބޭފުޅަކު 

 ވަކިކުެރވުނީ. ކިހިނެއްތޯ މިކަާމ ދޭތެރޭ ދެކެވަޑަިއގަންަނވަނީ؟  

 

 ފާޠިމަތު ނިޢުމާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

ބަެއއް ފަހަރު ބައެްއ ބަސްތައް އެބަ ބޭނުންކުރެވޭ އިނގިރޭސިން. އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްާޔ. ލެޓްސް، ސޮރީ އިނގޭތޯ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ޕްރޮޕަރ ޕްރޮސީޖަރ ފޮލޯރކޮށްފައި ލޯ ޓު ދަ ލެޓަރ ފޮލޯކޮށްފައި، އިންެވސްޓިގޭޝަންްސ 

މަށް އެ ކުިރކަމެްއ ޕްރޮޕަރކޮށް ފޮލޯކޮށްފައި ކަނޑައެޅީ ހުރިހާ މެންބަރުން ގިލްޓީކަމަށް، މި ބުނީ ސާބިތުވާކަ

ސާބިތުވާކަމަށް. އެހެންކަމަށްާވނަމަ އޮފްކޯޒް އެ މެންބަރެއްެގ ރައިޓެއް އަނެްއކާ ވެސް ހަމަ އޭނަގެ ޑިފެންސްަގއި އޭތި 

ކޮންޓްރެޑިކްޓު ކުރުމަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ަޙއްޤު ވެސް ޮއންނާނެ އޭނައަށް. އޭަނއަށް ވެސް ފައިުޓކުރެވެްނވާނެ. 

މިސާަލަކށް ނިންމުމެއް ނިންމާލާފައި އެ ނިންމުން ޤަބޫލުކޮށްލައިގެން ދިޔައިމަ ެވސް މުޅިންނެއް  ނުކުރެވި ހަމައެކަނި

ރަނގަޅެއް ުނވޭ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި މިާހރު ވަރަށްބޮޑަށް ވަރަށް އޯޕަްނކޮށް ޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮށް 

އެގޮތަށް ސާބިތުެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު ކޮމިޓީގެ  ކޭސަސް ދާއިރުަގއި ޯއވަލްެވލްމިންގ އެވިޑެންާސއެީކަގއި 

ޑިސިޝަނަކީ ހަމަ ވެިލޑު ިޑސިޝަނެއް. ހައްެދއް ނެގޭނެ. އަނެްއކާ ވެްސ މި ބުނެޭވ އެްއޗަީކ، ޑިފެންޑެންޓަްށ 

އެބައިނދޭ ހަމަ އެ ަރއިޓު ަހމަ އަނެްއކާ ވެސް އެ ކޮންެޓސްޓުކުރުމުގެ ޑިސިޝަން. އަުޅގަނުޑގެ އޮޕީނިއަނަީކ ެއއީ 

 އިނގޭތޯ. ދެޓްސް އިޓް. 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މިހާރު ހެޑްލައިންސްތަކުގެ އުޅޭ ެއއް ޚަބަރަކީ، ަސރުކާރުގެ ކުންފުނިތަުކގެ ެވރިން އެ ކުންފުނިތަކުގެ 

އި، އަދި ެއ ފޯމުތަކުގެ ސޮިއކުުރވަިއ މުވަްއޒަފުންނަށް ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީއަކަށް ވަނުމުގެ ފޯުމތައް ހުށަހަޅަ

އިޝްތިހާރުކޮށް އެމީހުންގެ ައމިއްލަ ެއ ކުންފުނިތައް ވެްސ، ސަރުކާުރ ކުންފުނިތަކުން އެބަ ިއޝްތިހާރު ވެްސ 
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އެބަކުރޭ. ެއގޮތަށް ފޯމު ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީއަކަށް ވަނުމަށް ވެރިންގެ ގޮތުަގއި ތިއްަބވާފަިއ އޭގެ ދަށުަގއި ތިއްަބވާ 

ންނަށް ހުށަހެޅުމަކީ އޭގެ ޒާުތގައި ކޮްނކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އެއީ އިންފްލުއެންެސއް އަންނަ ކަމެއްތޯ ނޫނިއްޔާ މުވަްއޒަފު

މަޖުބޫރީ ޙާލަތަކަށް ވެއްޓޭކަެމއްތޯ ވެރިްނގެ ގޮުތަގއި ތިބެ އާދަިއގެ މުަވއްޒަފުން. ފަހަރުގައި ވެދާނެ ޤާނޫނީގޮތުްނ 

އީ ޤާނޫނީ ކުށެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ ޒާތުަގއި ހުށަހަޅާލުމަކީ އެހެން ހުށަހަޅާ ރިކުއެސްޓެްއ ކޮށްލުމަކީ އެ

 ވެސް ެއއީ މަޖުބޫރީ ޙާލަތަށް ވެއްޓޭ ކަމަކަށް ެވގެންދާކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަމުތޯ؟  

 

 ފާޠިމަތު ނިޢުމާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވެސް، ސަރުކާރުގެ އޮފީހެްއެގ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ކުންފުންޏެއްގެ މަސަްއކަތް ކުރަމުންދާއިރު

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ެވސް ވެރިެއއްގެ ރިުކއެސްަޓކަްށ ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ ތި ވިދާޅުވާކަހަލަ މަޖުބޫރީ ޙާލަތަކަށް 

ވެއްޓޭނެ ޙާލަެތއް. އެކަމަުކ ޮޕލިޓިކަލް ޕާޓީައކަށް ޖޮއިންކުުރމަކީ ކޮންމެ ރަްއޔިތެްއގެ ވެްސ އިންިޑވިޖުއަލް ަރއިޓެްއ. 

ހެންވީމާ، އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުަގއި ވިޔަްސ، އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ިވޔަްސ އެ

އޮފީސް މާހައުލުަގއި މަަސއްަކތް ކުރަމުންދާއިރު ހަމައެކަިނ ވެރިައކާިއ މުަވއްޒަފަާކ އޮންަނ ގުޅުމަްށވުރެ ބޮޑަްށ ބަެއއް 

ގެ ގުޅުން ވެސް ެއބަ ބަދަހިވެގެންދޭ. މިސާލަކަްށ މި އުސޫލުން ކަުމގަިއ ފަހަރަށް އެބަ ރައްޓެހި ރަޙްަމތްތެރިކަމު

ވިޔަސް ވެސް ރެކޮމަންުޑކުެރވިދާނެ މިވެނި ޕާޓީއަކަށް ޮޖއިންކުރަން. ެއއީކީ އަުޅގަނަޑކަށް މައްސަލަެއއް ނޫން. 

ގެއްލިދާނެކަހަލަ މާހައުލެްއ  ވަޒީފާ ވަޒީާފއަްށ ބިރު އަންނާނެކަހަލަ ،އެީއކީެއއް އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޕްރެޝަރަށް

ކްރިއޭޓުކުެރވެނީީކ ވެްސ ނޫން. އެކަމަުކ މަޖުބޫރީ ޙާލަތަކަށް އޭެގ ސަބަބުން ގޮސްގެން ުނވާނެ. ވަޒީފާ މިސާލަަކްށ 

. ގޮސްގެްނ އޭ އެ އެްނވަޔަރަންމަންޓްގެއްލިދާނޭ މިވެނި ޕާީޓއަކަށް ޖޮއިން ނުކޮށްފިއްޔާމު. އެކަހަަލ ޙާލަތަކަށް ނުދާނެ

ބުނެވެނީ މިސާލަކަށް ބޮސްގެ ހައިސިްއޔަތުން ބުނާ ބުނުމަކަށް ނޫން. އެކަމަކު އޭޒް އަ ރައްެޓއްސެްއެގ  އޭ. މިނުވާނެ

ެގއިން ހަމަ ފައިނަލް އޮޕީނިއަނަކީ އެހެން ގޮސްގެން ނުވާނޭ. އަ  ހައިސިއްޔަތުން އެހެން ބުނި ބުނުމަކުންނެއް

 ގެ ެވްސ އިންޑިވިުޖއަލް ރައިެޓއް. ޕާޓީއަކަށް ޖޮއިން ކުރުމަކީ ޮކންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން ނިމުނީކަމަށް، އާދެ! އަދި އެބަ ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ނިޒާރު. 

 ލާނަން. އަޅުގަނޑު ނިންމައިއެހެންވީމާ، ނިޒާރަށް ފުރުޞަެތއް އަުރވާފައި 

 

 ގެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
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 ން ނިޢުމާގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއިއާދެ! ވަރަށް ކުުރކޮށް ައޅުގަނޑު ސުވާލު ކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. މަރުޙަބާ ނިޢުމާ. ދެ

ގޮތުަގިއ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަްށ ބަލާއިރު ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ޤަޫބލުކުރެވެނީ ިސވިލް ސަރވިްސގެ މެންބަރެްއގެ 

ނިޢުމާއަށް މަސައްކަތް ކުރެޭވނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޝަްއކެއް ނުކުރަން. ކަމަނާ ހޮިވވަަޑއިގެންފިނަމަ ސިވިްލ 

ަޖލްސާއަކަށް ވަަޑއިގަތުމަްށ  ސަރވިްސއަށް، ހޮިވވަަޑިއގެންފިނަމަ މަސައްކަތް ކުރަްއވަނިކޮށް ސަރުކާރުގެ ިސޔާސީ

ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގަްތ، ސަރުކާުރގެ ިރކުއެްސޓެއް އެއީ. ސަރުކާރަކުްނ ވަތު ައއީ. ކިހިެނއްތޯ ިނޢުމާ ވާނީ؟ ދަޢު

ވަތު ައއިއްސިަނމަ ކިހިނެއްތޯ އެ ދަޢު ވަތުކަށް ދަޢުސިޔާސީ ގެދަރިންގއެއް. ވެިރކަންކުރާ ޕާޓީގެ ބޮޑު ހަމަ އެއްވުމަ

 ބަލައިގަންނާނީ.  

 

 ފާޠިމަތު ނިޢުމާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުގަނޑު ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަން، ސިވިލް ސަރިވސްގެ ބަެއއް އިސް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު ެއްއ 

އެހެްނވީމާ، ަވރަށް ޕޮލައިޓްލީ އަުޅގަނުޑ ޝަރުޠު އެްއވެްސކަހަލަ ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީެއއްގެ މެންބަރަކަށް ނުވުން ދެއްތޯ؟ 

. އެކަމަކު ެވސް އަޅުގަނޑު ހަމަ، ފުރަތަމަ އެނީބޮީޑ އިނގޭތޯކުރާނީ. ައއި ހޯޕް އައި ޑޯންޓް އޮފެންޑް ރެފިއުޒް

 ވާނީ ސިވިލް ސަރވިްސ. ތެންކިއު. އަޅުގަނޑަށް މުހިންމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީދީ ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އެިދވަަޑއިގަންަނވާ. އަޅުގަނޑު ެއއް ފުރުޞަތު ައރުވާނަން އިނގޭތޯ.އާދެ! އިބްރާހީމް

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކުވން:އިބްރާހީމްދާއިާރގެ މެންބަރު  ފޭދޫ ދާއިރާގެ

ޔަޤީން  ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ ުސވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އާދެ! ވަރަށް

ނޑު ހަމަ އަުޅގަ ،ބިލު އަދި ވަރަްށގިނަ އެކްސްޕީިރައންސް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސްތަޢުލީމީގޮތުން ވަރަށް ގާ

އަކީ ކަމަާނ ގަނުޑގެ ސުވާލަކީ ިސވިލް ސަރވިސް. އަޅު ލަން ބޭނުންވަނީ ސިވިލް ސަރވިްސވީމާސުވާލުކޮށް

ދައުލަުތެގ  ޤަބޫލުކުރައްވަންޯތއޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން އޮންނަ މުއައްސަާސއެއްކަްނ އަދި އެއީ

ފައި ތިބި މީހުންނަކީ ލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިާޚބުވެއަދި ަޤބޫލުކުރައްވަންޯތއޭ ިސވި މުއައްސަާސއެްއކަން.

އެްނގުންތަކަށް ބޯލަނބަންޖެހޭނެ ބައެްއކަން. ދައުލަތް، އަުޅަގނޑު މިދެންނެވީ ދައުލަްތ  ދައުލަތުން އަންގާ

ންަގވަީނ ތަމްސީލުކުރާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ހުންނަާވ ބޭފުޅަުކ މި ޚިދުމަތް ދެއްވަނީ ޕްޮރޖެކްޓުތައް މި ހި

ސިވިްލ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް. ދައުލަތުގެ ކުރިއެރުަމީކ  .ސިވިލް ސަރިވސް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

އިޤްތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ، ތަޢުލީމީގޮތުން ވެްސ މި ކުިރއެުރން ހޯއްދަަވއިދެްއވަން ސަރުާކރުން ކުރަްއވާ މަަސއްކަްތ 
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ސިވިްލ ސަރވަންުޓންގެ ވެރިން ސަރުކާރަްށ  ސަރވަންޓުން. ެއހެންވީމާ،ސިވިލް  ތަންފީޒުކޮށްދެންވަން މިތިއްަބަވނީ

ވަެތއް ެދއްވީމަ އެތަނަށް ަވޑަިއގަންނަވަން ކާރުން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ދަޢުއެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެކަން، ސަރު

ންޓުންގެ ޚިދުމަުތގެ ައގު ޖެހޭކަމަށް ކަމަނާ ޤަބޫލުކުރަްއވަންތޯއޭ؟ ސަުރކާރުެގ، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިވިްލ ަސރވަ

ވަތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ިސވިްލ ގެ އަގު ަވޒަންކުރަން ދެްއވާ ދަޢުވަޒަންކުަރްއވާ، އެމީހުންގެ ކާިމޔާބީ

ސަރވިސް މެންބަރުންނާ އެްއކޮށް އިޖާބަދެްއވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަންޯތއޭ؟ ނޫނީ ކަމަނާ ޤަބޫލުކުރައްވަީނ 

ކޮމިޝަަނކީ ވަކި ސަރުކާރެއްޯތއޭ؟ ޫނނިއްޔާމު ަވކިން ދައުލަތާ ނުބެހޭ މުޅިން ހަމަ އެކަހެރި  ސިވިލް ސަރވިސް

 މުއައްސަާސއެއްޯތއޭ ެއއީ. އެައށް ޖަވާބެއް ދެްއވުން އެދެން. 

 

 ފާޠިމަތު ނިޢުމާ ވާހަކަދެއްކެުވން:

ިދފައި މިއޮންނަނީ ދައުލަތުގެ، ެވސް ސިވިލް ސަރިވސް އުފެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއިޝުކުރިއްާޔ. ސިވިލް ސަރިވސް 

ގޮތުން  އޮންނަ ދަުއލަތަކުން ކުރިއަްށގެންދާ ހުރިާހ މަޝްރޫޢުތަކާއި އެޑްމިނިްސޓްރޭޓިވްލީ އިދާރީ އެއިެރއްަގއި އެ

ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް؛ ސިވިލް ސަރވިސް ިއޒް އަ ސަޕޯޓު ފަންކްޝަން އިނގޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ގިނަފަހަރަށް  އީ ެއއްގޮތަށް އެބަ ަބއްޓަންވަމުންާދހެން. އެ ވިލް ަސރވިސް އެހެން ޤައުމުތަކާ ހަމަ މަޑުމަޑުން ސި

 މި  މެނޭޖަރސް ފެނޭ މޭޖަރ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގަިއ ޕްރޮޖެކްޓު ކޯރޑިނޭޓަރްސ، ޕްރޮޖެކްޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ވިލް ސަރިވްސ މުވައްޒަފުންނަކަށް ނުވޭ. ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ފަންޑިންގގެ ދަށުން ވަކިން ހަޔަރކުރާ ސި

ކުރިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ ެއކަހަލަ ފަންކްޝަންތައް ވެސް ސިވިލް ސަރވިްސެގ ދަށުން. އެގޮތަށް ކުރީމަ 

ބިލު ކުދިންނެއް ުނލިބޭ. އެންމެ ފުރިހަމަކޮށްނެއް އެ ަވޒީފާތަކެއް އަދަެއއް އެންމެ ގާވާގޮަތކީ ސިވިލް ސަރވިްސއަްށ 

ރެވޭ. އެހެްނވީމާ، ވަރަްށ ކުރުކޮށް ޖަވާބުދޭކަމަށް ަވންޏާމު ސިވިލް ސަރވިސްައކީ އެއިެރްއގައި އޮންަނ ނުކު

ސަރުކާރަކަށް ސަޕޯޓުކުރަން ޮއންނަ ސަރުކާރެއް. އެ ެއއްާބރުލުން ދޭންޖެހޭނެ. އެގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވކި 

ކަމަށް ަވންޏާމު އިޖާބަދޭން ވެސް ޖެހޭނެ. ސިވިލް ސަރވިސްައީކ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ނޫނިއްޔާމު ވަިކ ކަމަކަށް ޮގވާަލއިފި 

ވަކި ބަެއއް ނޫން. ވަިކވެަގނެގެންނެއް ނޫޅެވޭނެ. ިސިވލް ސަރވިސް ނުލާ ސަރުކާރަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާެނ 

 އޮޕަރޭޓުކުރުން. ެއއީ މުޅި އިާދރީ އޮނިގަނޑު އެްއކޮށް ޑިޕެްނޑުވެފައި ިމއޮންނަނީ ސިވިލް ސަރވިްސއަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގިނަ  ބޮުޑ ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ހިސާބުން ނިންމާލީކަމުގައި ދަންނަވަމުން ވަރަށްޝުކުރިއްާޔ. އެހެންވީާމ، މިހާ

 އްސާކުރަްއވައިފި. ދެން އެހެންވީމާ، ވަރަށްގިަނ ވަގުތު ވެސް މިކޮޅަށް ވަަޑިއގެން ހޭދަކުރެއްވި. ވަރަށްމަޢުލޫމާތު ހި

ބޮޑަްށ  ގޭތޯ ތަންޮކޅެއް ގިނަ ަވގުތު ބަެއއް ބަެއއް ބޭފުޅުން ނަންަގވައިފި. ެއހެންވީމާ، ވަރަށްބޮޑަށް ސޮރީ އިނ
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ޝުކުރިއްާޔ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ުކޑަކޮށް މަަސއްކަެތއްަގއި އެ އުުޅއްވަނީ. އާދެ! 

ިއ ސަރުކާުރގަިއ ވެްސ ތްތެރި ބޭފުޅެއް. ެއުކގަމަހުއަުޅގަނޑުމެންެގ ހަމަ ގާްތ ރަ އާދެ! އަޙްމަދު މޫސާ. ދެން 

ފެއް ކުެރވުނު. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ދެން އަޅުަގނޑު ވަިކވަކިން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ތަޢާރުމަސައްކަތް

މިނިވަން  އީގާތް ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބަލަނީ. މި ްށވުރެން ބޮޑަށް މި ބޭފުޅުންނާއަކީ އެއަނުކުރާނަން. އަޙްމަދު މޫސާ

 މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިީޓގައި ދެން ހަމަ ހުރިހާ ޕާޓީގެ އެބަ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނޫނިއްޔާ މި 

ވަގުތު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، މިއަދު ކޮމިޓީއަށް އަޙްަމދު މޫސާއަށް ދަންނަވާލީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

މުގެ މަސަްއކަތް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައި އޮތް މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަުނކުރު

ގެންދަވަނީ. ދެން އެ މަސައްކަުތގެ އިދާީރގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ  މަސައްކަތް ކުަރްއވަމުން މި

ން ޝަރުުޠ ގެ ތެރެއިމަތިލެއްވި ފަރާތްޕުޅުތަކުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް މި ކޮމިޓީއަށް އެ ބޭފުޅުން އިޢުލާނަށް ކުރި

ލަން ތަޅުމަށް ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، ނަންފުޅުތަްއ ފޮނުއްވާަފއި ރިޕޯޓެއް ެއކުލަވާ ހަމަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް

ވައިލުުމގައި ހިމަނަންޖެހޭ ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ މަަސއްކަްތ، މާނައަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަާކިއ ގުޭޅގޮތުން ެއ ރިޕޯޓު ެއކުލަ 

ެގންދަވަނީ. ދެން ެއ މަސައްކަުތގަިއ ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ.  ދުމުގެ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް މިމާތުތައް ހޯމަޢުލޫ

ވިފައި އޮންނަ ދެން ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެްސ ހަމަ ހުޅު

. ދެން އަޙްމަދު މޫސާއަށް ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑު ން ުސާވލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަުމން ދާނީފުރުޞަތެއްގެ ތެެރއި

އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ވެްސ  ވަިއގެން ތި އުޅުްއވާ މަސަްއކަތާއިފުރުޞަތު އަރުވާނަން ތިކޮުޅން ކުރިމަތިލައް

މަްށ ވިޔަްސ ވާހަަކކޮެޅްއ ދައްަކވާލަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށް ވަންޏާ. އެކަ ފުގައިޅުގަނޑުމެންނަށް އަމިއްލަ ަތޢާރުއަ

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުާވގޮތަށް. 

 

 އަޙްމަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

`. އަްއސަލާމްޢަލައިުކމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން އަޅުގަނޑަްށ 

ން ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީ. ތެދުތެދަށް ޚާޠަބުކޮށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަމު ބޭފުޅުންނާ  އިންޓަިވއުގެ މި ފުރުޞަތުގަިއ ތި

އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެްއގައި ތަފާތު ފަންތިތަކުގަިއ  26ސަރުކާެރްއގައި  3ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަނަޑކީ ވޭުތވެދިޔަ 

ރި މީހެއް. ދެން އަޅުގަނުޑގެ ސީ.ވީްނ ތަފާތު ގިންތިތަކުގައި ވަރަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކެއްަގއި މަސަްއކަތް ކުރެވިފައި ހު

ބޭފުޅުންނަށް އެކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ދެން އޭގެ ތަފުޞީލަށް ދާކަށް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް ތި

ބިިލއްޔަތު ދިޔައީ އަުޅގަނުޑގެ ލަޔާޤަާތއި ގާ އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާެރއްަގއި ައޅުގަނޑު މަސަްއކަްތ ކުރަމުން

އެންމެ ރަނގަޅަކަށް އަޅުގަނުޑގެ އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އޭެގ ތަންދިން 

އާއި މަންފާ ލިބެނިވިގޮތަކަށް ރައްޔިުތންނަށް އެކަން ބައްޓަންކޮށްގެން ގެންދެވޭތޯ. ދެން  އެންމެ ލާބަ
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އަނެްއ ވަހަކު ވެސް އަުޅގަނޑަީކ އެއް ދާއިރާއިން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅަގނޑު އަދާކުރި ދާއިރާތަކުަގިއ ދު

ދާއިރާއަށް އަމިއްަލއަށް އެިދެގން ސިޓީލައިގެން ބަދަލުވި މީހެއް ނޫން. މިހާރު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވަޒީފާ ފެށިފައި 

 ގައި. އެތަުނަގއިސީ . އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސެނިޓޭޝަްނ އޮތޯރިޓީން އެ އޮންނަނީ މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް

ކުންފުނި ވުޖޫދަށް އަީއ.  އަހަރު ައޅުގަނޑު ހޭދަކުރިން. އެތަނުަގއި އަުޅގަނުޑ އުޅެިނކޮށް ފެން 10ގާތްގަނޑަކަށް 

ވެސް އަުޅގަނޑު  ޑެންމާކުގެ ކުންފުންޏަކާއި ިދވެހި ސަރުކާރު ޮޖއިންޓް ެވންޗަރ ކުންފުންޏެއް. ދެން އޭރުަގއި

ވެސް. ެއ  ގަނޑަްށ އެބަ އޮްތ ކުންފުންޏަށް ަވނުމުގެ ފުރުޞަތުއިސްކަން ކުރީ ސަރުކާުރގަިއ ޚިދުމަތްކުރަން. އަޅު 

ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެްނ ދިޔަ. ެއހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ ފެްނ ކުންފުނިން ގެންދާ މަސަްއަކތްތައް ގާތުްނ ބަލައި އެ 

. ސީ.މި ޖެހެނީ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް ވޮޗް ޯޑގެްއގެ ރޯލު، އެީމހުން ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ ރޯލު ކުޅެން

ައޅުގަނޑު އޭުރގައި ިޙޔާރުކުރީ ސަުރކާރަށް ލާބަ އާއި މަންފާ ، ގެ މަަސއްކަތް. އެހެންވީމާސީ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.

ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެމީހުން ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް އެކަން ުކރިޔަނުދީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެކަީށގެްނވާ 

ލޭޓަރެްއގެ ގޮތުން ުކރެވޭނެ ކަންތަުކަގއި ައޅުގަނުޑގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރަށް ރައްކާތެރި ބޯފެން ލިބުމުަގއި އެ ރެިގޔު

ަގއި ވަރަށް އަުޅގަނޑު ހީާވގިކަާމއި ވަރަްށ ސީ ދިނުމުގައި. ދެން ކުރުކޮށް ަދންނަވާކަމަށް ވަންޏާ އެމް.ޑަްބލިޔު.އެސް.

އޭރު ހެލްތު މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި  ވެސް އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކު ވަރަށް ުއޅޭ ހިތުން އުޅެނިކޮށް އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ

ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުެވގެން ައނެއްކާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަްށ ބަދަލުވީ. ދެން ުކޑަކޮށް ައޅުގަނޑު ކުަޑކޮށް ތަފާތު 

އިުރަގއި ފަންނީ މަސައްކަތެްއަގއި އުޅުނު މީހެއް. އިނީ. އަޅުގަނޑު ކުރިން ފެށިެގން އަމަސައްކަތެއް ކުރަން މި ޖެހު 

ހެންނަމަވެސް، ދެން މި އިދާރީ މަސައްކަތަކަށް އަުޅގަނޑު މި އެނބުރިލަން މި ޖެހުނީ. ޕްރޮޖެކްޓް އެނަލިސްޓެްއގެ އެ

ގޮތުން މިނިސްޓްރީގައި އެހެން ގޮތާއި ތަފާތު މަރުޙަލާތަކެއް. އަނެއްކާ ދެ ަވޒީރެްއގެ އަިރހުގައި މަސަްއކަތްކުރަްނ 

. ދެން އޭެގ ފަހުން އަނެއްކާ އަުޅގަނަޑށް ފުރުޞަތެއް މި ލިބުނީ ޖެހުނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގަިއ ވެސް އިނގޭތޯ

ވެސް ީވގޮތަީކ އަުޅގަނުޑ އެދިގެެނއް ނޫން. އޭރު ހުްނނެވި އެޓޯލްސް މިނިސްޓަުރ  އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީން. އެަފހަރު

މިނިސްޓަރު ވެސް އިނގޭތޯ. ދެން އޭރު ހުންނެވި ހެލްތު  ނޑު ެއ ދާއިރާއަށް ބޭނުންކަމަށްއެދިަވޑަިއގަތީ އަުޅގަ

ބޭފުަޅކު އެިދވަަޑއިގަންަނވައޭ. ދެން ކީކޭހޭ.  އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާތެއް ުކރެއްވި ިމކަހަލަ މިކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ

އަޅުގަނޑު ދެންނެީވ ދެން އަުޅގަނުޑގެ ގޮތަކީ ދެން އެ ވަުގތު ސަރުކާރު އަުޅގަނޑު ބަހަްއޓާ ތަނެއްަގއި އަުޅގަނުޑ 

ަގތާއި ގާބިލިއްޔަތު ތަންދިން މިންވަރަކުން އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތް ހުންނާނަމޭ އަޅުގަނުޑގެ ލަޔާ

ލިބޭނޭ ރައްޔިތުންނަށް. ދެްނ ކުރުކޮށް ދަންނަާވކަމަށް ަވންޏާ ދެން އެ ދާއިާރގަިއ ވެސް އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ 

ޑަްށ ތަޖުރިބާއެއް ވެްސ ލިބުނު. ެއީއ އެޓޯލްސް މިނިސްޓްީރގައި. ަޙޤީޤަތުގައި އެޓޯލްސް މިނިްސޓްރީގަިއ އަުޅގަނ

ހއ އިން ފެށިެގން ކ އަތޮޅުގެ ިނޔަލަށް. ، ވާލުކުރީ ައޅުގަނޑާ. އެހެންވީމާހަ ންގުމާނޯދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް ހި

ވަރަށް ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަެތްއ، ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް. އެކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ލޯހުޅުވިގެންދިޔަ 
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ވެސް އަުޅގަނޑަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްީރ  އަނެްއކާ އަތޮޅު ެތރެއަށް ެވސް ދަތުރުކުެރވި. އޭެގ ކުރިން ތޯ.އިނގޭ

ދާއިރާަގއި ެވސް ވަރަށް ގިނަ އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ަރއްިޔތުންގެ ޙާލުއަހުވާލު ބަަލއި ެއަކންކަމަށް އަޅުގަނޑު ެވސް 

ޅުގަނޑު މަަސއްކަްތކުރަމުން ދިޔައީ. ދެން އެ ވަގުުތ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޭނިފައި ހުިރ މީހެއް. ދެން މިގޮތަށް އަ 

އިނގޭޯތ. ދެން ެއ ވާހަކައަށް ދެން އިތުރަްށ  އަޮތޅުވެިރކަމަށް އިްސކުރަްއވަންސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވި އަުޅގަނޑު 

ޭރގަިއ ތަފްސީލަށް ދާކަށް ނެތިން. ދެ އަތޮޅެްއގެ އަތޮުޅވެރިކަްނ ކުރެވުުނ އަުޅގަނޑަށް. ދެން އަނެްއކާ ތި ދޭތެ

މެދުކެނޑުމެއް ދިޔަ. ދެން ުއފެދުނު ސަރުކާރުން ވެސް ައޅުގަނޑަށް ޚިދުމަތް ބޭނުންވީަމ އެ ޚިދުމަތް ައޅުގަނުޑ 

ވެްސ  ބިލިްއޔަތު ތަންދިން މިންވަރަކުން އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއްކާގާޔާގަތާއި ފޯރުކޮށްދިނުން އަޅުގަނުޑގެ ލަ

ިއނގޭތޯ. ރަީއސް އޮފީުހގައި  އަުޅަގނޑަށް ފުރުޞަތެއް ލިބުނު ވެސް  މެދުކެނޑުމެއް ައއި. ދެން އުެފދުނު ސަރުކާރުން

މި ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ތަފާތުޔ މަރުޙަލާތަކުގައި އަުޅގަނޑަްށ ، އްކަތްކުރަން ެޖހުނީ. އެހެންވީމާއަނެއްކާ މަސަ 

ކޮްށ ޞަ ގޮތަށޭ. ޚާއްެއއް ޭއގަިއ ހިމެނޭމަސައްކަތްކުެރވިފަިއ މިހިރީ އިދާރީ މަސަްއކަތުަގއި ވެްސ ވަރަށް ޮބޑު ބަ

އިނގޭތޯ. ދެން އަެނއްކާ ަރއީސް އޮފީުހގައި އަުޅގަނޑު ަމސައްކަތް އަދާކުިރއިރުަގިއ  އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ ދާއިާރަގއާ

، ނޑު ަހރަކާތްތެރިވިން. އެހެްނވީމާއެތަނުަގއި އޮންނަ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެްއެގ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

އްކާ ިސވިލް ސަރވިސް ންަތްއތައް ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ައުޅގަނޑަށް ފާހަަގެވގެންދިޔަ. ައނެސިވިލް ސަރވިްސގެ ކަ

އެ ގާނޫުނ ވުޖޫދަށް އައިްސގެން ފުރަތަމަ އެކަމުގެ ިއސްކުެރއްިވ  2007/5އިރު ގާނޫނު ަނންބަރު؛ އި ވުޖޫދަށް އަ

އޮފް ކޮންޑަކްާޓއި އަދި ސިވިލް ސަރވިްސއަށް މަޤާމުތަކަށް ވަޑަިއގެންނެވި ބޭބޭފުޅުން އަތޮޅުތެރެއަށް ވަަޑިއގެން ކޯޑް 

ވެްސ.  އަހުލުވެރިކުރުުމގެ ގޮތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތައް ވަރަށް ގާުތން ފެނުނު އަޅުގަނޑަށް އަތޮުޅވެރިެއއްގެ ގޮތުން

ްސ ބޫލުކުރާޮގތުގައި ިސވިލް ސަރވިޤަނަވަންޏާ އަޅުގަނޑަކީ އަުޅގަނޑު ެތދުތެދަށް ދަން، އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންވީމާ

ކޮމިޝަން މެންބަރަކަށް އަުޅގަނޑު ހަމަޖެހިގެން ހިނގަްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް އެ ސަރވިސްއަްށ 

ޓް ކުރެވޭނެ. އަނެއްކާ ސަރވިސްަގއި މިހާރު، ސިވިލް ސަރިވްސ އުށް ވަރަށް ރަނގަަޅށް ކޮންޓްރިބިއަޅުގަނޑަ

ެދވޭނެ މީހެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު އްލު ހޯދައިކޮމިޝަންގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކަށް އެިކއެކި ފަުރވާ، ޙަ

 އަރުވާނަން ިއނގޭތޯ.  ބޫލުކުރަނީ. ދެން ތިބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުޤަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައިްކ އޮފްކޮށްަލްއވާ. މިކޮޅުްނ ިއއްޒަތްތެިރ ، ވެްސ. ެއހެންވީމާ ކުރަްއވާ މިހާރުބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ އިޝާާރތް

އަުޅގަނޑު ވެްސ ސުވާލެްއ ދަންނަވާލާނަމޭ ، އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ ވެސް ފުރުޞަތަށް މިހާރުމެންބަރުން 

ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު އެިދވަަޑއިގަތީަމ  ންރުހިތާ މި އުޅުނީ. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ

 ަގނޑު ސުވާލު ނަގަން ކަމަށް. އަރުވާފައި އަޅު  އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އިމްތިޔާަޒށް ފުރުޞަތު
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  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ކޮމިޓީއަށް އިނގޭތޯ. ވަަރށް ގިނަ ދާއިރާތަުކަގއި އަޙްމަދު މޫސާ

ފަހަރު ހަމަ ހުރިހާ ފަހަރެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ެއ ާދުޅވީ ގިނަވަންދެން. އަދި ތި ވިމަސައްކަތްކުަރއްަވއިފި ވަރަށް ޒަމާން

ވެްސ  މުއައްސަާސއަކުން އެދިަވޑަިއަގތީމައޭ ަވޑަިއގެންނެޭވ، ވަަޑިއގެންފައި ވަނީ އެ ދިމާލަކަށް. މިފަހަރު ހަމަގައިމު

 ކޮންކަހަލަ ބަދަލެއްތޯ؟މި ބަދަލަކީ  .ނަށް ަވޑަިއގަުތމަށް މި ނެންގެވީއަމިއްލަފުޅަށް ަޝއުޤުވެިރކަމެއް މި ކޮމިޝަ

ހުރެގެންތޯ މިފަހަރު އަމިއްލަފުޅަށް މި ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް އިސްނެންެގވީ؟  ކޮންކަހަލަ މައިގަނޑު ސަބަބަކާ

 ފަހަރު ތި ވިދާޅުވީ އެ ތަނަކުން އެދިަވޑަިއގަތީަމއޭ ތި ވަަޑިއގަންނަވަނީ. ރުއެހެން ފަހަ

 

  އަޙްމަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ލާނަން. އަުޅގަނުޑ އިތުން އަުޅގަނޑު ކުުރކޮށް ދަންނަވަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްިވ ސުވާލަށް ޖަވާބު އެުރވުމުގެ ގޮއިްއޒަ

ވެސް އަިމއްަލ ދާއިރާގެ މަސައްކަްތކުރާކަްށ ބޭނުމެއްނުވޭ. އަުޅގަނޑު ަވރަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތައް  އެްއއިރެްއަގއި

ލިބިއްޖެ. ދެން އަޅުގަނޑު ަބލަމުން އައީ އަުޅގަނޑަށް  ވެސް ވެސް ލިބެމުންދިޔަ. ވަރަށް ފަހުން މިހާރު

މަސައްކަތްކުެރވިއްޖޭ މިހާރު ސަރުކާރުގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި. ދެން ދައުލަތުގެ މަޤާެމއް މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު 

ވަފެނެްއ މުއައްސަާސއެްއަގއި މަސައްަކތްކޮށްލުމަކީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފެށުނީއްސުެރ ދެކެމުން އައި ހު

އިނގޭތޯ. ވަރަށް ގިނަ ތަންަތނަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލިން. ދެން ނަސީބު ކަންދިމާކުރިގޮތުން މިހާތަނަށް އެއްވެްސ 

ައކީ ރަްއޔިތުންނަށް ދެން ޙަޤީޤަތަކީ ސިވިލް ަސރވިސް ފުރުޞަތު ނުލިބި މި ދަނީ. ށްއަުޅގަނޑައަދި ތަނަކަށް 

ނގޭޯތ ތޯ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އިއެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުާކރަކުން އިނގޭ

ަކށް ތަބާވުމެއްނެތި ނޫނީ އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ސިާޔސީ ކުލައަކަށް ބެލުމެއްނެިތ، ޒަ އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ނުފޫ

 އެ މިހާރު ތި  ސަރުކާރަްށ ޖެއްސުންކުރުމެއްނެތި އިނގޭތޯ އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ،އެހެންނަމަވެސް

އި މިހާރު ޕާޓި ޑިމޮކްރަީސގަ-ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ެދއްތޯ މާ ރަނގަޅަށް ވެސް މަލްޓި 

ބޭފުޅުންނަްށ  އެްއކޮށް މި އިނގޭތޯ. މި އަންަނނީ. ރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުތަެކއް ެވގެން. އެ ސަރުކާރެއް މެނިފެސްޓޯއާ

ޓަަކއި އެ ޚިދުމަތް ދޭން މި  ބޭފުޅުންެގ މެންޑޭޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް ރޭަގއި އެ އަހަރު ތެ 5އެ ލިބިަވޑަިއގަންނަާވ 

ދަންނަާވ ބޭފުޅުްނގެ މި ެއ މީހުންނަށް އެބަ ޖެހޭ އިނގޭޯތ އެ، ރވިްސގެ މުވަްއޒަފުން. އެހެންވީމާ ތިބެނީ ސިވިލް ސަ

ދަން އެބަ ޖެހޭ. އަނެއްކާ އެއިެރއްަގއި ބިލު، ކަމަށް ކަމޭހިތާ އިނގޭތޯ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހަގާވާހަކަައކީ ތަޢުލީމީ، 

ޓަކައި ެވދެވެން އޮތް އެހީތެިރކަމާއި ެއއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެ އެ  އޮންނަ ސަރުކާރުެގ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛުކުރުމަށް

ލެްއގައި ޖެއްސުްނކޮށް އެއިެރްއގަިއ އޮންނަ ސަރުކާރެއްަގިއ ހާގެ ތެރެއިން އިނގޭތޯ. އެްއވެސް އޮންނަ ގާނޫނީ ޙުދޫދު
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ރާވާފައި ހުންނަ ޕްރޮގްރާމްތައް އިނގޭތޯ ވިއްިސވިހާލުކޮްށލާކަށް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ނޫން އެއީ 

ނޑަށް ީހވަނީ ފަހަރު ޭއގައި ކުޑަކޮށް ާމނަ އޮޅޭގޮެތއް ެވސް ވޭ ކަންނޭނގެ އަުޅގަތޯ. ަބއެއް ބޭފުޅުންނަށް ބައެއްއިނގޭ

އައި ހުވަެފކެނޭ  ެއގޮތުން ައޅުގަނޑު ވަރަށް ކުީރއްސުރެ ދެކެމުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ބޫލު ބައެއް. ެއއީ ޤުީކ އަޅުގަނޑު ގާުތގައި ވަރަްށ މަކޮށް ިސވިްލ ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަޞައިނގޭތޯ. ާޚއް

ން ފެނިފަިއ ހުރީ ބޭފުުޅންގެ ހުރި މައްސަލަަތއް ވަަރށް ގާތު ވެސް އެ އަޅުގަނޑު އަތޮޅުތަުކގަިއ މަަސއްކަތްކުިރއިރު

ބޭފުުޅން ދާއިރާެއއްަގއި ކުރިއަށް ެދވޭނެ ހަރުފަތްތަކެްއ، ކެިރަޔ  ބޭސްޑް އިނގޭތޯ. އެ ރއިނގޭތޯ. ެއއީ މިހާރު ކެރިޔަ

ވެސް ކަންކަން  ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރަން އިނގޭތޯ. މިހާރުއޮންނަންޖެހޭ. އެކަންކަން އެބަ ޕާތެއް

ލާޙަްށ ޞްހަމަ ޖެހޭނެތާ އަޅުގަނޑުމެން އި އަބަދަކު ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ކުރެވެމުންދޭ. ހަމަ އެއީ ދެން

ލާޙުކޮށް ރަނަގޅުކުރަމުން، އެއް ދުވަހުން ައނެއް ދުވަހަށް އިނގޭތޯ. އެގޮުތގެމަތީން އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ޞްކަންކަން އި

ކުރެވޭނެ މީހެްއ ޅަށް ެއކަްނ ޑެލިވަރވަރަށް ރަނގަ އަޅުގަނޑަކީ އެ މަޤާމު ލިބިްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނަޑށް 

 ކަމަށް. އެއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އިމްތިޔާޒު އަދި އެބަ ުއޅޭ ުސވާލެއް. އާދެ! އިމްތިާޔޒުގެ ުސވާލު ދީފައި ނިޒާރު.  ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު

 

  ހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

ވެސް ސިވިްލ ސަރވިސްއިން ޖެހޭނެ  އާދެ! ވަރަށް ރަނގަޅު ވާަހކަފުޅެއް ދައްަކަވއިފި. ސަރުކާރަށް އަބަދު

. ހަމަ މަށްވެަފއިވާ ވަުޢދު ފުއްދައިދިނު އެއްބާރުލުންދީ ސަރުކާުރގެ ަމސައްކަތްތަކަށް ެއއްބާރުލުންދީ ރައްޔިތުންނަށް

ސާްސކުރެވުީނ ޙްނިއްޔާ މުަވއްޒަފުން ައމިއްލަ އިންގެ ެމދުގައި ވެސް ހިތްނުތަނަވަްސަކން ނޫއެާއއެުކގައި ުމވަްއޒަފު

މިއީ ތިމަންނަމެންގެ ޙައްޤުތަކަކަށް އަރަިއގަތުމެކޭ. އެކަހަލަ ދަނޑިވަެޅއްަގއި މަސަްއކަތް ހުއްޓާލާފައި ހަޅުތާލުކުރުުމެގ 

ޭނންސް މިނިސްޓްރީގެ މުަވއްަޒފުންތަކެއް ހަޅުތާލުކުރެވުުނ ޙައްޤު އެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ލިބިގެންވޭތޯ؟ މިސާލަކަށް ފި

ވަގުެތްއގައި ަދއުލަތުެގ އެންެމ އިސް ވެިރޔާ ވިދާޅުިވ ހަުޅތާލުކުރުމުގެ ަޙއްޤެއް ނޯންާނނޭ ހަމަ އެ މޭރުމަކުން. 

ފުކޮށް ތަޢާރުޟްވޭ. ގާނޫނުއަާސސީގައި ވަރަށް ސާ . އެ ަބސްފުޅު ވެސް ގާނޫނުއަސާީސއާހަޅުތާލެއްނުކުރެވޭނޭ

ޯތ އްވައްޒަަފކަށް ލިބިގެންވޭ. ކިހިނެއިންނަނީ މަސައްކަތް ހުްއޓާލާފައި ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މު

 ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ؟ 

 

  އަޙްމަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ނަ ޙައްޤުަތކެްއ ަގއި މި ލިބުނު ފެހި ގާނޫނުއަސާީސަގއި ކުރިން ނެތް ވަރަށް ގި 2008ރަނގަޅު، އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ލިބިގެން މި އައީ އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ކޮންމެ ޙައްޤެއް ެވސް ލިބިެގން މި ވަނީ އެއް ޙައްެޤްއ 

އަނެއް ަޙއްޤަކަށް އަަރއި ނުަގންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އިނގޭތޯ. ވާހަަކއަކީ އެ ޙުދޫެދއްެގ ތެރޭގަިއ، އެ ބައުްނޑަރީެއްއ 

އަޅާ ޮގސްގެންނުވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ހަޅުތާލުކުރުަމކީ ވެސް އޭެގ ޒާުތަގއި މިހާރު އޮންނާނެ. ެއ ފަހަނަ

ލިބިދީފައި އޮންނަ ޙައްެޤއް ިއނގޭތޯ. ެއކަމަކު އެވެްސ ުސލްޙަވެރިކަމާެއކު އިނގޭތޯ އެ އޮންނަ އުސޫލަކުން. ދެން 

ކުރަނީ. އޭގެ އެކޮޅު ިމކޮޅު ެވސް މި  ންތޯ ހަޅުތާލުއޭަގއި ބަލަންޖެހޭނެ ހަޅުތާލުކުރާހިސާބަށް ކަންތައްތައް ގޮްސގެ

ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާފައި އިނޭގތޯ، ރަނގަޅަށް އެ ދިރާސަކޮްށފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްެޗއް ދަންނަވަން އެނގޭނީ 

ޙައްޤެްއެގ ބޫލުކުރާގޮތުަގއި އެ ލިބިފައި އޮންނަ ޤަހެން ވިދާޅުުނވާތީ. އަުޅަގނޑަށް އިނގޭތޯ. އެ ވަކި ސިނާިރޔޯެއއް އެ

 ގޮތެްއަގއި. އެއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ޮއތް.  ވެސް އެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު

 

  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސިފާގައި. ފޮޓޯތައް ވެްސ  ސިޔާސީ ޕާޓީައކަށް ކުންުފނިތަކުގެ މުަވއްޒަފުން ެވއްދުމުގެ ޙަރަކާތެްއ، ކެމްޕޭނެްއގެ...

އޮފިޝަލް ޓުވިޓަރތަކުން ެއބަ ކުރޭ އެކަން، އެ ކުންުފނިތަކުގަިއ. މިހާ އަދަދެއްެގ ފޯމު ތިމަންނަމެންގެ މި 

ކުންފުނީގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދައިފީމޭ. ެއ ކުންފުނުތަކުގެ ިއސްވެރިްނގެ ގޮުތގައި ިތއްަބވާ ެއ 

މަަސއްކަތްކުާރ މުވަްއޒަފުންނަށް ފޯމުތައް ހުށަހަޅައިގެން މިަކންކަން ކުރުން މި ވެދާެނ  ކުންފުނިތަކުގެ ދަުށގައި

ރިކުއެސްަޓކަށް ވެސް އިނގޭޯތ. މަޖުބޫރީ އެހެނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ކެމްޕޭނެްއެގ ސިފާގައި މިކަންތައްަތްއ 

ކަށް ޒާުތގައި އެ މުަވއްަޒފުން މަޖުބޫރީ ޙާލަތަ މުވަްއޒަފުންނަށް އިސްވެރިންެގ ގޮތުގައި ތިއްަބވާ ހުށަހެޅުމަކީ އޭގެ

 ބޫލުކުރެވޭތޯ؟ޤަވެއްޓިދާ ކަމެއްތޯ؟ ެއކަން 

 

  މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުްނ:އަޙް

މިހާރު ކުންފުނިތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުަވއްޒަފުންނަްށ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ދެއްޯތ ތަފާތު. އެއީ ސަރުކާރު 

 115ދެއްތޯ. އެ ގާނޫނުއަާސސީގެ  މުތަކުަގިއ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާދެން އަދި ސިޔާސީ މަޤާހިއްސާވާ ކުންފުނިތަާކއި 

ޓަކައި އިސްކޮްށ  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ެގ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަާޤމުގެ ވާޖިބުތައް އިނގޭތޯ އަާދކުރުމަށް

 . ދެން އެއިެރްއގައި ޮއންނަ ސަރުކާރުން އަބަދުވަކިކުާރ ބޭފުޅުން. އެ ވަކި ިގންތިއެްއގެ ަވކި ކެަޓގަީރއެްއެގ ބައެއް

ބޭފުޅުންގެ އެ ތަމްސީލުކުރަްއވާ ޕާޓީަގއި މެންބަރުން  ވެސް މަސަްއކަތްކުރާނެ ދެްއތޯ އެ ސަރުކާރެްއގައި އެ

އިތުރުކުރުމާއި އިނގޭތޯ، ެއ ޕާޓީއަށް މެންބަރުން ެވއްުދމާއި، މިކަންކަން ކުރާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު 

ވާނީ އެ އޮންނަން ޖެހޭނީ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ތެރެއިން އެ މަސައްކަތަށް އޭގެ ެއއްވެސް ކަހަލަ ހީނަރުކަމެއް ދަންނަ
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އިނގޭތޯ. އެ ވަކި އުސޫލެްއެގ ގޮތުން އެކަން ކުރަންޖެޭހނީ. ސީދާ މުވައްޒަފަކަްށ  އަންނަ ގޮތަކަށް ނޫން

ން ރުހުމުން އެކަމެއް ކުރަވަންޏާ ކުރެވޭނެ ެދއްތޯ. އެކަން މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނެރެގެން އެެހނެއްނޫން. އެ މީހަުކ ހިތު

އޮންނާނީ އެހެން. އެހެންނަމަވެސް، ެއއްކަލަ އެްއވެސް ސިފައެްއގަިއ އޭނަ ަރއްޔިުތންނަށް އެ ޑެލިވަރކުާރ 

ތުންނަށް ޔިޚިދުމަތެއްގައި ެއކަން އެްއވެްސ ޙާލެއްގައި ޮއެވގެންނުވާނެ ަކމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އޭގެ ސަބަބުން ރައް

 އިނގޭތޯ.  ގެއްލުްނވާ ގޮަތކަށް

 

  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

. ދަންނަވާލަން ިމއުޅުުނ ިސވިލް ސަރވިްސއާ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފު އިނގޭތޯ ސަރުކާުރގެ ކުންުފނިތަކާއި

ށް ވަަޑއިގެންފިނަމަ ސިވިލް ސަރިވސްގެ ތެރޭަގއި ސަރުކާރުެގ ވާހަކަައކީ ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަ

ވެރިންގެ ގޮުތގައި ަވޒީރުން ތިބެގެން ފޯމުތަކެއް ުމވަްއޒަފުންނަށް ހުށަހަޅައިގެން އުޭޅ އުޅުން ޭއގެ ޒާތުަގއި އެ 

 ހުށަހެޅުން ނުވޭތޯ މަޖުބޫރީ ޙާލަތަކަށް ވެއްޓޭ ެވއްޓުމަކަށް؟ 

 

  ްނ:މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުއަޙް

ބޭފުޅުންގެ އެ ސިވިލް  ބޫލުކުރެވެނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަުފންނަކީ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އެޤައަޅުގަނޑަށް 

ބޭފުޅުްނގެ ޢަމަލުތަްއ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ ބަެއއް.  ސަރވިސް ގާނޫނާއި ަގވާިއދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތީްނ އެ

ބޭފުޅަކު އެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޕާޓީައކަށް އެ  މުވައްޒަުފން އެއެހެންނަމަވެސް، ސިވިލް ަސރވިްސގައި ހިމެނޭ 

އޮންނަ ޙުދޫދެއްގެ ތެރެއިން، މިދެންނެވީ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްަތއް ވެސް ިސވިލް ސަރވަންުޓންނަށް ވަކި އުސޫލަކުްނ 

ނޑު ދެކެނީ އޭަގިއ ގެންދެވޭނެ. އޭަގއި ވެސް އެްއކަލަ ބައުންޑަރީން ބޭުރެވގެންނުވާނެ. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 ބޭފުޅަކު އެ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޕާޓީައކަށް އެ  ސިވިލް ސަރވިސްެގ މުަވއްަޒފެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ވެްސ އެ

ނަ ވަޒީާފއަްށ ބޭފުެޅއްެގ ެއ އޮން ބޭފުޅަކަށް ަޙރަކާތްތެރިވެދާނެ އެ އެ  ބޭފުޅެއްެގ ެއ ލޯޔަލްޓީ އޮންނަ އުސޫލަކުްނ އެ 

. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު މި މާނަކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުްނ އިނގޭތޯ ބުރޫނާރާ ގޮތަކަށް

ބޭފުޅުން ފުރަތަމަ އިސްކަްނ  ބޭުފޅުންގެ މަސަްއކަތްތައް އެ އިނގޭތޯ. އެ ފޯމުފުރަން ނުކުތުމެކޭ ވެސް ނޫންނުކުމެ 

ޅަކު އެ ތަމްސީލުކުރަްއވާ ޕާޓީއަކަށް ބޭފު ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުަގއި އެ ތެރެއިން އެ ދޭންޖެހޭނެ. އޭގެ

ކަެއއް ނޫްނ އިނގޭތޯ، ައޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ިސވިލް ސަރވިްސ މުަވއްަޒފުންގެ ވާހަަކ. ކޮމިޝަން މެްނބަރުންގެ ވާހަ 

އިރެްއަގއި ވެްސ  ބޭފުޅަކަށް ހަރަކާތްތެރިުވމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އެ ކޮންމެ ެއގޮތަްށ އެ، އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ

ާގނޫނުގެ ތެރެއިން ބަލާފައި  އިއިނގޭތޯ. ެއހެންވީމަ، އެ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ގަވާއިދާ ނގާނެ ކަމެއްހި

ބޭފުޅަކަށް އެ  އެބޭފުޅަކަށް މިސާލަކަށް އެ ބައުންޑަރީން ބޭރުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ
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ހާތަނަށް އަުޅއްވާަފއި ެވސް އެބަ ހުރި ކުީރގައި ވެސް އިނގޭޯތ. ެއއީ އަޅުްއވަންޖެހޭ ފިޔަަވޅެއް އަުޅއްވާނެ ކަމަށް. މި

ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ަވރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ، ޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި. އެހެންވީމާއަ

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބައެއް ިމއީ އިނގޭތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން. އަރު ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު

 

  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވެސް  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަްޙމަދު މޫސާ ދައުލަތަށް ވަަރށް ދިގު މުއްދަތެްއގެ ޚިދުަމތްކުރަްއވާ، މިހާރު

ުތގަިއ އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަަގ ޚިދުމަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ވަރަށް ައގުހުރި މަސަްއކަތެްއ ކުރަމުންދާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮ

ންތަކުން. އަޅުގަނޑު ދެ ސުވާލެއް އެބަ އޮތް. އަޅުގަނުޑ އުނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިޔެކިކުރަނީ. އެބަ ފެ  މި

ތޯ މަނިކުފާނު އްމުސާރަ މިހާރު އިންގޮތުން ކިހިނެފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ިސވިްލ ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންެގ 

މުސާރަ އެ ދެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދަދެއްޯތއޭ؟ މިދެންނެވީ ބޮޑުތޯއޭ، ކުޑަޯތއޭ މިހާރު ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ؟ އެ 

 މުސާރަ ދެވޭވަރު؟

 

 މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުްނ:އަޙް

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  އާދެ! ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުން މުސާރަ އެއިެރްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ައބަދު

ވެޓް ެސކްޓަރގައި ެއ ޕްރައި ޤަބޫލުކުރަން އީ ައޅުގަނޑުމެންމުން ގެންދާ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަ

ލިބޭ މުސާރަތަކާއި އެ ފައި ހަމަކުރެވޭވަެރއް ނުވާނެ. ޭއގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި މިސާލަކަށް ޞިއްޙީ 

ފާނަން އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއަްށ ދާއިރާަގއި އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ކުޑަ މިސާލެއް ވެސް ދަްނނަވާލަ

ވަރަށް މުހިންމު އެ ދާއިާރއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަްއވަިއގެން ޚިދުމަތްކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އެ ބޭފުޅަުކ 

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނެ ެދއްޯތ އަބަދު ެވސް ތިމަންނައަްށ އެއަްށވުރެން ރަނަގޅު މުސާރައެއް ލިބޭ ތަަނކަށް 

ން އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، ހުސްއެކަނި މުސާރަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. ޚިދުމަތެއް ުކރަން ދޭއިރުގައި ހަމަެއކަނި ބަދަލުވާ

މުސާރަ އެކަނި ބައްލަަވއިގެްނ ވެސް ކަމަކުނުދާނެ. ދެން ޤަބޫލުކުރަން މުސާރަ އެއިރަުކ އެ އޮންނަ ސަރުކާރަކުން 

އް ގެންަނވަމުން ގެންދަވަީނ އިނގޭތޯ. ދެން ެއކަމަކު އިނގޭތޯ މިހާރު ވެސް ވަަރށް މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަ

އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ އެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން އިނގޭތޯ ެއ ނުއުފުލޭވަުރގެ ބުަރެއއް ނުއުފުލޭނެ އިނގޭތޯ. 

އެހެންވީމާ، އޭރަކު ސަރުާކރަކުން އެއިެރްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން އަބަދު ެވސް ސިވިލް ސަރވިްސެގ 
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ޒަފުންނަށް މުސާރައިެގ ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހައްދަަވއިދެްއވަމުން ެގންދަވަނީ. ދެން އަޅުގަނުޑ މުވައް 

އެއްހާ މުވަްއޒަފުން  24500ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑުކޮށް. ސިވިސް 

ން އިނގޭތޯ ޙަޤީޤަތު ވެސް ަބއެްއ ދާއިރާތަކުެގ ެއ އަދަދަށްތޯ ތިބިއިރުަގއި އެ ސްޓްަރކްޗަރ ރޭވިފަިއ އިން ގޮތު

ބޭފުޅުން އެ ިތއްބަވަނީ. ހަމަ ތިއްބަވަންޖެހޭ އަދަދަށްތޯ ިއނގޭތޯ. މީަގއި ކުއަންޓިީޓއެްއ ނޫން ކޮލިޓީއަްށ ެވްސ 

ސްނެްނގެވުުމގެ އަޅުގަނޑު ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ަވރަށް ފަހުން ވެސް ރައީސް އޮފހުގެ އި

ދަށުން ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ވިދާޅުވެަފއި ކަންނޭނގެ އޮތީ އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އިނގޭތޯ ިމ 

ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓެްއ އެްޕރައިޒަެލއް ހަދަން ެއ ދާިއރާއަކަށް ުނވަތަ އެ މުައްއސަސާއަކަްށ ނުވަތަ ެއ 

ޗަރގެ ެތރޭގައި އެ ތިއްެބވީ ހަމަ ތިއްަބވަންޖެހޭ އަދަދަށްތޯ މީހުން. މިނިސްޓްރީއަކަށް ކަނަޑއެޅިަފއި އޮންނަ ސްޓްަރކް

ކަލަ އެހާ ގިނަ ބަޔަކު ތިެބގެން ެއ ނެރެންޖެހޭ އިންޕުޓް އެބަ ނެރެވޭތޯ؟ އެހެންވީމާ، މި ެވްސ އަޅުގަނޑުމެން އެއް 

ނޑުމެްނ އަޅުގަ ކަމަށް ވެސްކަންމުސާރައިގެ ވާހަކަަދއްާކއިުރ އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އިނގޭތޯ. މި 

ްސ ރަނގަުޅ ގޮތްަތއް ވެ ރަނގަުޅ އިނގޭތޯ. ިސވިލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް އަބަދު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. 

ިއވިގެންދޭ ފްލެޓް ލިބުމުގެ  ެދއްވަންޖެހޭނެ. މިހާރު ނަރުހުންނަށް ވެސް އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހައްދަވައި

ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެްއކަލަ އެްއކަލަ ދެްނ އެ ހަމަ  އިނގޭތޯ. އެ އުސޫލު ވެސް އެބަ ގެންުގުޅއްާވކަން

 ހެން.އެ ޑީމޯޓިވޭްޓވެފައި ތިބި ބަޔަކު ޯމޓިވޭޓްކުރުމަށް ޓަަކއި އިންސެްނޓިވްސް ދީގެން ވާނީ ދެއްތޯ. އެކަން އޮންނާނީ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ލް ސަރިވސްއަށް ހޮިވވަަޑިއގެން ަމސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަވަިނކޮށް ސަރުކާރުން ާބއްާވ، މަނިކުފާނު ސިވި

ސަރުކާރުން ބާއްވާ ބޮޑު ިސޔާސީ ެއއްވުމަކަްށ، ސަރުކާުރން ބާއްވާ ޖަލްސާއަކަށް ދަުޢވަތު ލިބިވަަޑިއގެންނެވީ. 

 ކިހިނެއްތޯ އެ ދަޢުވަތާ ދޭތެރޭ ނިންމަވާނީ؟ 

 

  ެކވުްނ:ވާހަކަދެއް މަދު މޫސާއަޙް

މިހާރު ބައެއްކަހަލަ ހަފްލާތައް އިނގޭތޯ ދައުލަތުގެ އިްސެވރިންނަށް އިންވިޓޭޝަން ނުވަތަ ދަޢުވަތު އެބަ ދެއްވާ 

ސަރުކާރުން ބާްއާވ  )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ދެއްތޯ. މިސާލަކަށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީސް ހުުޅވުމުގެ ޖަްލސާ އިނގޭތޯ. 

މަށް ބާްއވާ ޔާސީ ޕާޓީ ޖަލްާސއެއްތޯ ނޫނީ ސަުރކާރުެގ ިސޔާސަތު ހާމަކުރުކުަރްއވަީނ ހަމަ ސި ސިޔާސީ މާނަ ތި

އަޅުަގނޑު މިހާރު މިސާލަކަށް ެއ  އިރެްއގަ ޅަކަށްފަހު( އާދެ! ކެމްޕޭން ޖަލްސާގަިއ ެއއި)ަވގުތުކޮ  އެިކއެކި ޖަލްސާތޯ؟

ްއޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ސަރވިްސގެ މުވަ ދެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިވިލް ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ލޯންޗްކޮށްާފނެ

ވެސް. މިސާލަކަށް އިނގޭތޯ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއް ގޮތުން ދަޢުވަެތްއ 
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މާބޮޑު ތަނާޒުލުވުމެއް ގެންގުޅެންޖެހޭ  އިއަުޅގަނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އޭގަ  އިލިބިވަޑަިއގަތީމަ ވަަޑިއގަތުމުަގއި އޭގަ 

ދާުޅވި ގޮތަށް އިތުުރ ެއްއވެސް ކަމެއް ނެތް ހަމަ ކެމްޕޭން ވި . އެެހނެއް ނޫން، ސީާދ ތިއިނގޭތޯ ކަމެއްހެންނެއް

ވަރަށް  ގެމިސާލަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ،އެ ވަރަށް ފުށުއަރާ އިނގޭތޯ. އެހެންނޫން ެޖއްޔާއެހެްނވެއް .ޖަލްސާއެއް

ރުން މިތިބެނީ ކޮން ވިސް ކޮމިޝަންެގ މެންބައަުޅގަނޑުމެން ިސވިލް ސަރ .މުހިންމު ކަމެއް އެ ލޯންޗްެވގެންދަނީ

އަުޅގަނޑުމެން އެތާ  ތިބޭއިރުްނޓުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތައް ޯހދައިދޭން މަގުފަހިކޮށްދޭން. ކަމެއްގަތޯ؟ ިސވިލް ސަރވަ

އޮންނަ ސަރުކާރަށް އިނގޭތޯ އެ ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން  އިެރއްގަ އެ ސަުރާކރުގެ ޙަޤީޤަތަކީ އެއި؛ ތިބެގެން ނޫންތޯ

ޝަނުން ވެސް ދޭންޖެހެޔޭ އިނގޭތޯ ޙާލަތްަތކުަގއި. އެއީީކ ެއއްެވސް އަޅުގަނޑުމެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި

ދަންނަވަން ިމ ދެ މީހުންނަކީ ދެ ބޮޑީއެްއ ގޮުތަގއި މުސްތަޤިއްުލ ކަމެއް މިީއ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް،  އިލެއްގަ ޙާ

 ައޅުގަނޑު ހަމަ އެބަ ހިތަށްއަާރ އެްޑވަިއޒަރު ކޮމިޓީެއްއ ފުންގެ މިސާލަކަށް ޒަސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވައް އުޅެނީ 

އެންމެ  އިތަމްޞީލު މި ކުރައްވަނީ ސިިވލް ސަރވިްސގަމި ޮއވޭ އިނގޭތޯ. އެްޑކޮމް ކޮމިޓީއެއް. އެ ކޮމިޓީަގއި އެބަ 

ރީން އިނގޭތޯ. ޒިންާމދާރު ވެރިން ނުވަަތ ޕާމަނަންޓު ސެކްރެޓަ މަސްޫއލް އޮފީސްތަުކގެ އެންމެއިސްކޮށް މި ިތއްަބވާ 

ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު އެވަރު ަކމެއް އެ ކޮމިޓީތައް ތަމްސީލުުކރާއިރުަގއި ވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެންެމ 

ކުޑަމިނުން އޮބްޒަރވާ ސްޓޭަޓސް ނަމަވެސް ބޭފުޅަކު އެ އެްޑކަމް ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަކީ ެވސް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ 

ތި މަޝްރޫޢުތަކާިއ ކުރާނެ ކަމެްއ. ެއީއ ސަރުކާރުން މި ހިންގާ ހުރިހާ ބޮޑެހަމަ ލާބަޔާއި މަންފާ އި ވަރަށްއޭގެ ޒާތުގަ 

ރެސްކޮްށގެން އެ ކަންކަމަށް ކަންކަން ޕޮލިސީސްތައް ރާވާ އޮފީސް ދެއްތޯ ރަީއސް އޮފީހަކީ. އެހެންވީމާ، ކަންކަން ވިލަ

ން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ މުޅި ދާއިރާގެ ހުރިހާ މަސްޢޫލު އެ ރަީއސް އޮފީުހގެ ކޮންެމެވސް ބޭފުޅަކު ތަމްޞީލުކުަރްއވަ

 އޮފީސްތަކެްއގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ބައްދަލުވުމެއް މިީއ އެޑްަވއިޒަރީ ކޮމިޓީ. އެ ކޮިމޓީގައި އެ އިން ބޭފުޅަކު

މަޢުލޫމާތަށް ، އެ ބޭފުޅާ ވޯޓުދިނުމާއި ނުދިނުން އެއީ އަދި މުޅިން އެހެން ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން

ގޯހެއް ނޫން އެ ބޭފުޅަކު އިންނެވުމަީކ ކޮންމެހެން ޓަކައި ކަމެއް ހިނގާކަން ެއ ތަމްޞީލުކޮށްލުމަށް ޓަކައި 

 ތް. ޅުގަނޑަކަށް އެ ގޮއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވގުތެްއ މެ ދިގު އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ އަދި ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަ އެންއެހެންވީމާ، އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. 

އެްއކޮށްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ކޮމިޓީ ެމންބަރުން މި ހޭދަކުރެއްވީ. މިހާރު އެްއވެސް މެންބަރަުކ  އާއަޙްމަދު މޫސާ

އިޝާރާތެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، އަޙްމަދު މޫސާ ވެސް ތި ދެްއވި ޖަވާބުތަކުން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ހުރި 

ލިިބެގންދިޔައީހެން. އެހެންވީމާ، ިމހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ނިްނމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު 

 ޝުކުރިއްާޔ.
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  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މަދު މޫސާއަޙް

ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަނޑުގެ ފަރާތުން ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު  އަޅުގަނޑު ވެސް ިތޔަ އެްނމެހައި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްސަލާމްަޢލައިކުމް. ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޤުހީއާދެ! ޝަ ތޯ؟ބޭނުން ކުރިޔަސް މައްސަަލެއއް ނެތް ހީޤު . އަުޅގަނޑު ކުުރކޮށް ޝަހީޤުއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޝަ

ކޮމިޓީ މިއީ. މި ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހަަމ  ބެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ

ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ ބޭފުޅުން ެވސް ގާތްގަނޑަކަށް އެބަ ތިއްެބވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅާ ފިަޔވަިއ 

އަށް އެބައޮތް ފޮނުވާފަިއ މެން މިއަދު މިދަންނަވާލީ ކޮމިޓީއަށް މި ކޮމިޓީމިއަދުގެ ބައްދަލުވުުމގައި. ެދން އަޅުގަނޑު

ތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް ކުރިމަތިލެއްިވ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު

ލާފައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަން. ދެން ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުގައި ިމ ކޮމިޓީން ރިޕޯޓެއް އެކުަލވައި

ުއޅުނަސް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވާީނ  އަޅުގަނޑުމެން އަދި މި މަސައްކަުތގައި

އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއޮތީ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުން. ދެން އެ މަަސއްކަުތގައި އަުޅގަނޑުމެން 

ށް ބޭނުންފުޅުވާތީވެ އެ އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްުވމަސީދާ ބައްދަލުކޮށް ބައެއް އި މިދަންނަވާލީ 

ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، އަމިއްލަ ަތޢާރުފުގަޔާއި އަދި ކުރިމަތިލައްވާަފއި އޮތް ަވޒީފާެގ  މަރުޙަލާގައި މި

ބަޓަން  ހައިސިއްޔަތުން ެއއްވެްސ ަކމެއް ފާހަގަކުރަން ބޭނުމިްއާޔ އެ ކަމަކަްށ ފުރުޞަތު ައރުވަން. ފެހިކުލަިއގެ

 .މައިކް ބޭނުންކުރަްއވާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޤުހީޝަބްރާހީމް އި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުޮކށްލަން ދަންނަވާލީތީ ވަރަށް `. ިއއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުގެ ތި އި

އުފާެވއްޖެ. އަޅުގަނޑަކީ ވަަރށް އާދައިގެ ފެމިލީއަކުން ައިއސް ހަމަ މަސައްކަތުން ކިަޔވަިއގެން މިހިސާބަށް އައި 

ގަނޑު މާލެ އަީއ ސްކޫލު ިނޒާމު އޭުރ ރަށުގަިއ ނެތީމަ މާލެ ައިއސް އީ.ޕީ.އެސް ސްކޫލުން ބޭފުޅެއް. އަޅު 

ރީޢާއިން ިޑްގރީ ވެސް އަދި މާސްޓާސް ޛައިގެން އަދި ހަމަ ސްކޯލަރޝިޕްގެ ކިަޔވަިއގެން ސީ.ެއޗް.އެްސ.ީސން ކިޔަވަ 

މިހިސާބަށް އައިސްފައި މިހިރީ. މި  ވެސް އަުޅގަނޑަށް ހެދިފަިއ ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް މަސައްކަތުން
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ޕްރައިވެްޓ ޚިދުމަތްކޮށްފައި ގޮތުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާަގއި އެކި ގޮތް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ުކރިން އަޅުގަނަޑކީ

ރު މަސައްކަތްކުރަމުްނ މިހާއަިދ ކޮށްފަިއ  އި ވެސް ވަރަށް ބޮަޑށް ޚިދުމަތްތައްދާއިރާަގއި އަދި ސަރުކާުރގެ ދާއިރާގަ 

ގައި ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިންޗާޖަަކށް. ޑީން އޮފް ެއޑްމިނިސްްޓރޭޝަނަށް. މި މަޤާމަށް ސް ކޮލެޖުނީ މެޕްމިދަ

ކުރިމަތިލި ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެންމެ ޮބޑު އެްއ ސަބަބަީކ ޤައުމީ ފެންވަުރގަިއ ޤައުމަްށ ޚިދުމަތްކުރުން. ެއއީ އެްއ 

މަތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ އަުޅގަނޑަށް މި ބެލި ބެލުމުން ސަބަބު. އަނެއް ސަބަަބކީ، ިސވިލް ސަރިވސް ޚިދު

ވެސް އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ހިތަށްއެރީ އަޅުގަނޑުެގ ެއ ހުނަރާިއ  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތކެއް

ށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރޭވ ލަފަޔާއެކު ކުރިއެުރންތަކެއް ލިބިދާނޭ. މިސާލަކަ އިޢިލްމާ މިއަށް ބޭނުންކުރެވިގެްނ ޚިޔާލާ

ބައެއް ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ސިވިލް ސަރވިްސގައި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނީ ވަަރށް އެކަީށގެންވާ ސްީޕޑަށް 

ކަންތައްތައް ނުދާ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕީޑްގައި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ވެސް އެންެމ 

ރިއްާޔގެ ސިާޔސަތަށް މުޅި އް ކަނަޑއަޅުްއވަނީ ގާނޫނުަގއި ބުނާޮގތުން ވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫއިސް ސިާޔސަތުތަ

ކުރުމުގަިއ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ެއހެންވީމާ، ެއ ސިޔާސަުތ ތަންފީޛު ގަންޖެހެނީ.ހިން ޤައުމަށް

މަށް އަުޅގަނޑަށް އަދިެވްސ ޤައުމު ޭބނުންވާ ވަރަށް ނުދާ ކަ، ށް، ސަރުކާރަށް ޭބނުންވާ ވަރަށް މިންވަރަ

ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ެއ އަށް ތަންކޮޅަށް ސްޕީޑް ެގނެސްގެން އެ ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް އަަވސްކުރުމުަގއި 

އަށް ކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޭބނުންވޭ. އެހެންވީާމ، ެއީއ ވިލް ސަރވިސް އަޅުގަނޑަށް ދެވެން އޮތް ޚިުދމަތެއް އެ ސި 

 ސަބަަބކީ. މައިގަނޑު އެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ިއޒުނަާޔއެކު ފުރަަތމަ ސުވާލެއް ދަންަނވާލަން ނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑު އިއަޅުގަ

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުްނ މި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އިއިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަންގަ

ށް ބޮޑަށް ވިސްނަވާނެ. ާނޔަތްތަކާިއ ތަމްރީނާއި މި ހުރިހާ ކަމެްއަގއި ަވރައިތަްއ މުަވއްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް

ހަމަ ސިވިލް ސަރިވސްގެ މެންބަރުން ވެސް އަދި ރައީސް ވިޔަްސ، ނާއިބު ރައީސް ވިަޔސް، މި ހުރިހާ  އެކަމަކު

ެއ ގާނޫނާއި ަގވާއިދުަތކުެގ  ހޭ އުސޫލުތަކާިއ، ހަމަތަކެއްންޖެމެންބަރުން ވެސް އެ މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންދަ

ތެރޭގައި ހުރޭ. އެހެން ހުއްާޓ އަުޅގަނޑު މި ހިތަށްއަރަީނ ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަުފންނަށް ނޫނިއްޔާ އިިދކޮޅު 

ވިްލ ވެދާނެ ސި އިވެސް ސަޕޯެޓއް ަފހަރެއްގަ  ފަރާތްތަކުގެ މި ސަޕޯްޓ ހޯްއދެވުމަށް ނޫނިއްާޔ އަިދވެްސ އެހެން

އެންމެ ގުޅުްނ  އިގެން ިސވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނާސަރވިސުންނަށް ހެޔޮ އެދިެގން ކަމަށް ވެސް. ހަމަ ނިކުމެވަޑަ 

އޮންނަ އެއް ތަނަކީ މިއީ މަޖިލީހުގެ އެކިެއކި ކޮމިޓީތައް އެބަހުރޭ. ހަމަ މިސާލަކަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީައކީ ވެްސ 

މި ހުރިހާ ތަންތަނެއް ހުއްޓާ ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ ރަީއްސ ، ޖެހޭ ކޮމިޓީއެްއ. އެހެންވީމާންގުޅުން އޮންނަ
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ފުންނަްށ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މާދަމާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަ ބޭފުޅަކު ނިކުމެވަޑަިއގެން ނޫނިއްޔާ އެހެން ވެސް

ނޭ އެއީ ސިވިލް ސަރވިްސ ޖަހަންދެން  12މިއުޅެނީ ވަރަށް ައވަހަށް ހެނދުނު ދިހައެއް ޖަހާއިރުން ފެށިގެން މެންދުރު 

ކޮމިޝަންގެ މުަވއްޒަފުންގެ ަވގުތަކީ. ެއގޮތަށް ކަނޑައަޅާޭށ މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރަީނ. ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން 

އަށް ެޖއްސޭތޯއޭ. ިމ ގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރަ ެދގުނަމަހެއްގެ ތެޭރގައި މި ބަލަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

އަދި އެކަާމ  އް ދެކެަވޑަިއގަންަނވާ ކަމެއްތޯ؟މަކީ ކިހިނެޮކމިޝަންގެ މަސައްކަތް ގެންދިއު ސް މޭރުމުން ސިވިލް ސަރވި

ކަމަށްތޯ  މުއައްަސސާތަުކން އެ ގުޅުންހުރި މުައއްސަާސތަކުން ކިހިނެއް މަސަްއކަތްކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް ހުރިގުިޅގެން 

 ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހީޤުޝައިބްރާހީމް 

ީވއްސުރެން ވެސް އަުޅގަނޑު ބަލަމުންދިޔައީ ދުނިޔޭގެ އެ މިޝަަނށް އަޅުގަނޑު އިންޓްރަސްޓް ވިލް ސަރިވސް ކޮސި

ޓްރޭޝަްނގެ ތަންތަނުގެ ސިވިްލ ސަރިވްސ ކޮމިޝަންތައް އެ މަަސއްކަްތކުރާ ގޮތް. އިްނޑިއަން ިސވިްލ އެޑްމިނިސް

ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަން  އިޔޫ.އެްސގަ  ؟ހުންގެ އެ މަޤްޞަދަކީ ޮކބައިތޯއެ މީ ހިންގަނީ ކިހިނެއްތޯ؟

 މަސައްކަތްކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މި ކޮންމެ އެްއޗެއް ބަާލއިުރ މަޤްޞަދު އެންމެ ބޮޑު ކަަމކީ އަސްލު ަރއްޔިތުން މި 

އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ެއއްެވްސ ވާލުޮކށްފައި ޤައުމަށް ކުރަންވީ ަކންތައްތައް އިނގޭނީ. ހައޮންނަނީ ސަރުކާރާ 

ބޫލެްއ ނުކުރާަނން ކުރަންވީ ކަންތައްަތއް ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެނޭގ ކަމަކަށް. ެއކަމަުކ އި ޤަޙާލެއްގަ 

ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިަޝންގެ މަޤްޞަދެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުީނ މުވައްޒަފުްނގެ މެދުގައި 

ދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމާއި އަދި ދައުލަތުން އިންޞާފުވެރިކަާމއި ހަމަހަމަކަން ބެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންަނށް ކޮށް

އެ ކަނޑައަުޅްއވާ އަދި ަސރުކާރުން ކަނަޑއަުޅއްާވ ޚިުދމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާ 

. ސިވިލް ަސރވިްސގައި އަުޅގަނުޑ ސްޕީޑަށް އެ ގެންދިއުުމގަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ ކޮށްދިނުން

ތުން ވެއްިޖއްޔާ ަވކި މިނިވަން ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅޭ ބަެއއް ނޫން. އެގޮތަކަްށ ނެތް. އަޅުގަނޑު ބެލީ މި ބޫލުކުރާގޮޤަ

ރާއްޖޭަގއި މިއޮތް ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނަށް ވެްސ އަދި މިނިވަން މުސްތަޤިްއލު ޑިމޮކްރަސީތަުކގައި ހުިރ 

އުމު މި ހިންގަން ނީ ޤައުމު ހިްނުގން. ޤަސިވިލް ސަރވިސްތަްއ. ެއ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މަޤްަޞދަކަށް މިވަ

އަށް އެީހވާ ބަޔަކަްށ ހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާވާލުކުަރއްަވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެ ހަރައްޔިތުން މި 

 ބެލުމުގައި އަުޅގަނޑަށް ފެންނަން ޮއތީ.ގަނޑު ބެލިވާންޖެހެނީ. އެގޮތަށް މި މަޤްޞަދުތައް އަޅު 
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ކަނަޑއަާޅ ައޅުގަނޑު ދެންމެ މި އިޝާރާތްކުރި ކަހަލަ ސިޔާސަތުތަެކއް . ނަށް މިސާލަކަށް ވަަޑިއގެންނެވުނީކޮމިޝަ

އަށް ޤައުމަށް އިޢުލާންކުރާ ަވގުތުން ފެށިގެން މި ޒިންމާކުުރވަންޖެހޭ ފަރާތް މި ކޮމިޝަން. ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވިސް

ބޫލުފުޅުކުރަްއަވންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ެއ ޔަވަެޅއް އަުޅއްަވއިފިއްޔާ އެ ޤަފިމި ކޮމިޝަނުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ގައި ކަްނ އެ ޖަވާބުދާރީކުރައްވަީނ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ކަމަްށ އެ އަޅަނީ. ޖަވާބުދާރީކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

  ނީ؟މި ކޮމިޓީ ދެކެ ރުޅިތޯ އަންނާނޫނިްއޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ނަންތޯބޫލުފުޅުކުރައްވާޤަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހީޤުޝައިބްރާހީމް  

 ށް މަޖިލީހުގެ ރޯލް މިހާރު ބޮޑު. އަދިއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު އޮތް ޮގތުން ވަރަށް ބޮޑަ

ވުރެން ވެސް ބޮޑަށް އެއީ މިތަނުން އެކަން ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޞަކޮށް އެހެން މުއައްަސސާތަކަށްޚާއް

ޚިލާުފވެއްެޖ  އެ ސިވިލް ސަރިވސްގެ ގަާވއިދަާކއި އުސޫލަކާ ންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ މިތަން ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުޒި

 ބޫލުުކރަން.އަޅަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު އެކަން ޤަކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ކަށަވަރުން މިތަނުން ފިޔަވަޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވައިފި ވަރަށް ބޮޑު ގައި ިތއްެބވި އި ވާލަކީ މި ކޮމިޓީ އަނެއް ސު 

ސިވިލް ަސރވިްސގައި ތިއްަބވާ އިސް  ރި މެންބަރުން ވަަޑއިގެންެނވީމަްއޒަތްތެކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރްއވައިފި އެހެން އި

ަބއެއް ިސާޔީސ  ސަރުކާރުން ބާއްވާމުވަްއޒަފުންނާއި ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ރައީްސއާ މި ބޭބޭފުޅުން 

 3އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ. ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ އިޝާރާތްކުރަްއވަނީ ަވރަށް ފަހުން ސަރުކާރަށް  ހަރަކާތް ކަމަށް

 3އަހަރު ފުރިގެން މި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށްހެން. އެހެން ދެން އެ ބޭފުޅުން ދެން ވިދާޅުނުވިއެްއ ކަމަކު. އެހެންވީމާ، 

ރިގެން ބޭއްވި ޖަްލސާ ދެން އަޅުގަނޑު ސިަފކުރަނީ އެއީ ސަރުކާުރގެ ެމނިފެސްޓޯ ރައްޔިތުންނަށް އަހަރު ފު

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އެ ެދވުނު ހިސާބު އެީއ ޙަޤީޤަތުަގއި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ވަރަށް ބޮުޑ ބަިއވެރިވުމެްއ ޮއެވގެްނ 

ޔާސަތުތަާކއި ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެްކޓްތަްއ  ސަރުކާރުގެ ސި  ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެހެންނޫންތޯ؟ސަރުކާރުން އެ 

ންޓުން. އެހެންވީމާ، ކަތެއް ކުރާ ބަޔަކީ ިސވިލް ސަރވަހުރިހާ ބުރަ މަސައް އިސްތިރިންނަކީ އަސްލުގަ އިހިންގައިދޭ މޭ

ބަެއއް  ،ސަރުކާރުން އެ ނިޔަުތގައި ަކންނޭނގެ ސިވިލް ސަރވިސް ބައިވެިރކޮށްގެން އެ  ބާްއވާނީ. އެހެންނަމަވެސް

އެހެންީވމާ، އެކަހަލަ  ޖަލްސާއަކަށް ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވަަޑއިގަތުމުްނ  ؛ޅުންނަށް އެކަންބޭފު

 އެއީ ކޮްނކަހަލަ ކަމަކަށްތޯ ދެެކވަަޑއިގަންަނވަނީ.
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އާިއ  ންނަާވ ކަންނޭނގެ ޕާޓީއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އަދިެވސް އެބަ އޮުޅވަަޑިއގަ

ބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑު ދަންނަ ރިޔާީސ ނިޒާމެއްަގއި އަުޅގަނޑު ޤަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަފާތު. އަޅުގަނޑާށް ހީވަނީ

ަތފާތެއް އޮވޭ. ވަރަށް ބޮުޑ  އާާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ބަލާފައި ހުރި ގޮތުގައި ވެސް ޕާޓީ

ުވރެން ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ، ނިޒާމު ޕާލިމަންޓަރީ ނިޒާމަކަށް ދުސްތޫރީ ންނަމި ޕާޓީ ނިާޒމުގެ މިއޮ ތަފާތެއް އޮވޭ.

 ކާމިޔާބީ ކަނަޑއަޅާ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ސަރުކާރުެގ  ،އްޔާ އްޔާ ކަނޑަައޅުއްާވ ކަމަށް ެވއްޖެރައީސުލްޖުމްހޫރި

 ޒިރުވުމަކީ. އެކަމަުކ ޕާޓީއަކުން ކުރާ ކަެމއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މުނާސަބު ކަމެއްހެން އެ ތަްނތަނަށް ހާ

 ބޫލެއް ނުކުރާނަން.ވެއްިޖއްޔާ ޕާީޓގެ ކަމެއް ވެއްެޖއްޔާ ހާޒިުރވާކަށް އަުޅގަނޑު ޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ނޑު. އާދެ! އިމްތިޔާޒު.ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން އަޅުގައެހެންވީމާ، އި 

 

   ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ ރުއުތު މާފަންނު

ބާ ކޮމިޓީއަށް. ސަރުކާރުގެ ނަމުަގއި ސަރުާކރުގެ ބޭނުމަށް ސަރުކާރުެގ ޙަބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. މަރުވަރަށް 

ދި ެއ އަ ވާފައިލިޓިކަްލ ރެލީޒްތައް ާބއް ރިސޯސްތައް ބޭނުންކުރުުމގެ ބޭނުމުގައި އަސްލު ސަުރކާުރގެ ނަމުަގއި ޕޮ

. ބަހާ ފެންފުޅިތަކުގައި ކެމްޭޕން ރައީްސ ޔާމީން 2018ތަުކގައި ޖަަހނީ ކުރިއަށް މުސްތަޤްބަލަށް ޕޮލިޓިކަލް ރެލީޒް

ަގއިތޯ ނޫނީ އެ ްއގެ ގޮތުަވނީ ވެސް ސަރުކާރުގެ ޖަލްސާތަކެއެާބަވތުގެ ޖަލްސާތައް ސިފަކުރައް .2018ރައީސް ޔާމީން 

 ލެޭވ ހިސާބެއް ނެތްތޯ އެކަމުަގއި. ލައިން އަޅާމިން އެ ތަފާތު 
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ށް ނުވަތަ ޕާޓީގެ ނަުމގަިއ ެއޅޭނެހެން. އެއީ ކެމްޕޭނެއް މުސްތަޤްބަލަލައިން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ޒިރެއް ނުވާނެ. އެކަމަުކ ހާވެސް  . އަުޅަގނޑެއް ހަމަ ގައިމުކަްށވާނެންޏާ އެީއ މައްސަލައަކަމަށް ވަ ގެންދާ

ސިއްޔަތުން ބާްއވާ އުމީ ހައިޤަިމޔާބީ ފާހަގަކުރަން ސަރުކާރު ސަރުކާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔގެ ސަރުކާރުގެ ކާ

ކަމަށް.  ޒިރުވާންޖެހޭ ކަެމއްހާކަމަށް. ެއއީ ހަމަ  ކަެމއް ނޫން އަރާނެޫބލުކުރަނީ ެއއީ ފުށުޤައަުޅގަނޑު  ކޮންމެ ކަމެއް

 ލިއްޔަތު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މުސާރަ ދީފައި ޓެކްސް ޕޭޔަރުން. އޫހަމަ މަތިކޮށްފައި ހުރި މަސް ންއެއީ ަރއްޔިތު
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 އް ތަން ވެސް ަމއްސަލަސީ.ސީ.ހާރު މައްސަލަ ޖެހިފައި އޭ ކުރާ ޖަލްސާއަީކ މިދެންމެ އަޅުގަނުޑ މި އިާޝރާތް

ބަލަމުންދާ ޖަލްސާއެއްގެ ވާަހކަ. މިދެންނެވީ މި ފަރަޤް މި ލައިން އަޅާެލވޭކަެށއް ނެތްތޯ ސަރުކާރުގެ ނަމުަގެއްއ 

. އެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ ކަމެއް ލާން ކުރަނީ. ކޮށްފައި މި ހިންގަނީ އެހެންއިޢުއަހަރު ފުރުން އެހެން  3ކާރަށް ސަރު

ޖަލްސާ ބޭއްވުމަކީ އެއަށް ަވޑަިއގަތުަމކީ ސިވިލް ސަރވިްސ  ރައީސް ޔާމީން އެެހން ޖަހައިގެން އެ 2018

 އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން ތިބޭ އާންމު ރައްޔިތުންނަކަށް ެއއަކަށް ޮއޅުމެއް ނާރާތޯ. އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީަސކު ހުންނަާވ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހީޤުޝައިބްރާހީމް 

ްނގަންޏާ އެީއ ފުށުއަރާނެ ކަމެްއހެން. އެކަމަކު ެއކަންކަްނ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެގޮތަށް ކެމްޕޭނެއް ގޮތަށް ޕާޓީން ހި

ވާލުކޮށްފައި ހުންނަ ހައެއީ ސަރުކާރުތޯ ނޫންތޯ ބަލަން  ސަރުކާރުގެ ނަމުަގއި ކުރެްއީވމަ އޭގެ މާނައަކީ އަުޅގަނަޑކީ 

 މުއައްސަސާތަކުން  ން މައްސަލަަތއް ބައްލަަވއޭ. އެހެްނވީމާ، ެއކަހަލަސީ.ސީ.ވިދާޅުވީނޫންތޯ އޭ ން. ތިފަރާތެއް ނޫ

 ކަމަްށވަންޏާ މުސްތަޤްބަލުގައި އެކަހަލަ ތަންަތނަށް ނުދާނެ. ހަމަ ގައިމު  ބައްލަވާފަިއ ެއއީ ސަުރކާރު ނޫން ކަމެއް

 ކުރަްއވާަސރުކާރުގެ މަުނގައި އަުޅގަނުޑެގ ވާހަަކއަކީ ސަުރކާރުން  ،ވެސް އަުޅގަނޑެްއ ނުދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

އެ މެންޑޭެޓއް ނެްތ  އްކުރާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމެއް ކަމަކަށް. އެއީ އަުޅގަނޑަަކށެބޫލުޤަޑު ްއޔާ އަުޅގަނެވއްޖެ ކަމެއް

ހުންނަ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނާޑ  ވާލުކޮށްފައިހައެއީ އަޅުގަނޑާ  އެއީ ސަރުކާުރގެ ކަމެއްތޯ ނޫންތޯ ބެލުމުގެ.

ކަްނތައް ކުރުން. އެހެންވީމާ، އަންަގވާ ސަރުކާރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންަގާވ ވާލުކޮށްފައި ހުންނަ ކަަމކީ ހަ

ކަމަށް  ންނޫންިވސްނުން ނަގަން އެނގޭނީ ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމެްއގައި. އެހެ އަޅުގަނޑު އަިމއްލައަށް އެ

 ބޫލުކުރާ ގޮތް. ޤަަބއިވެިރވާން. ެއއީ ައޅުގަނޑު  ެވއްޖެއްޔާ ައޅުގަނޑު ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމެްއަގއި ވެއްެޖއްޔާ

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފަންނުމާ

ގައި ބަދުއަޚްލާީޤ ފަކާ މެދުހުްނނަވާ އެ ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަ  ގޮުތގައި ގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރެއް

ޑަކްްޓ މި ކޮމިޓީން ިއ މިސްކޮންބޭފުޅަާކ މެދުގަ މާ، ރަްއޔިުތންގެ މަޖުލީހުގެ މި ކޮމިޓީްނ އެވީޢަމަލު ހިންގެ

ކޮންފިޑެންސް ފޮނުވާ އެމީހެއްެގ މައްޗަށް ނޯ އަށްއަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ފްލޯބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ސާބިުތވީމަ ޤަ

މަތެއް ހުަރއްވާެނއެޭކ ނޫން. އެކަހަލަ ތުބާވަތުގެ ކަމެއް ކު މުގައި ހުންނަވާ އެޤާގީަމ އެ މަލަބިއްޔަތަކުން ނެޣްއަބޮޑު 

ފި ނަމަހީ އަދި އިުތުރ ވޯޓެްއ ނަަގއިއިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ަމއްސަލަ އެގޮތަްށވެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  އެޅިގެްނ އެ

 ކުރެްއވުން އޮންނާނެތޯ. ޗެލެންޖް
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ކަމުން ގެއްލޭނެ ލީހުެގ މެންބަރުއަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގާޫނނުގައި އެބަޮއވޭ މަޖި

ލަތެްއ މަޖިލީހުން ދިމާވެގެން ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ މައްސަަލއެއް ެނތް. އެކަމުން ޖިނާޢީ ކުށެއް ހާލަތްތަކެއް. އެއިން ހާ

ކުާރއިުރ އަޅުގަނޑަށް ޕަރސަނަލީ ކުމެއް އެކަމެއް ހުޖިނާޢީ ކޯޓަކުން ސާބިތުވާންވާނޭ މަޖިލީހުން އެ ވެއްެޖއްޔާ 

ކަމަށްވަންޏާ ކޮމިޝަނުެގ  އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ެގއްލޭ ކަމެއް ކޮށްފިބޫލުކުރެވޭ. އެކަމުން ޤަ

ްނނަންވާނެ. އެކަމަކު ކުެރޭވ ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ މަޖިލީހަށް އެކަން ކުރުުމގެ ބާރު އޮ މެންބަރުކަމުގެ ހައިސިްއޔަތު ެގއްލޭ

ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިންނޭ އޭިތ ނިމެންވާނީ. ނިމިގެން  އަރަނީ އިންސާފުވެރި އްގެ މައްޗަށް އަުޅގަނޑު ހިތަށްމަތެހުތު

 ގޮތް.  ކުރަްނވާނީ. އަުޅގަނޑު ޕާސަނަލީ ެފންނަވަކި މަޖިލީހަށް އައީމައޭ 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 ކެޓެގަރިލީ ފަހުމީގެ މައްސަާލަގއި ކިހިނެއްތޯ ދެިކވަަޑއިގަންަނވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހީޤުޝައިބްރާހީމް 

 ވަކި މީހެްއގެ ޕަރސަނަލް ކަމަކާ ބެހޭކަށް އަުޅގަނޑު ބޭނުމެްއ ނޫން. 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މަށް ވަޑައިގެްނ ޤާލާރިން މައި ރަްއޔިތުންގެ ޓެްކސް ޕޭޔަރްޒގެ ނޭ އެއީ. ަދއުލަތުން މުސާރަ ދީފައް ނޫސަނަލެޕަރ

ކުރެވި އަޅުގަނޑުމެްނ މަޖިލީހުގައި އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނެގުނީމަ ސްޕްރީމް ބޭފުޅާގެ މައްޗަްށ ތުހުމަތު ބޭފުޅެކޭ. އެ

އުޅުްއވަނީ ކޮމިޝަނަށް.  ންަނވަން ތިވަަޑއިގަ ަޕރސަނަލް، ަގއި ދެކިަވޑަިއގަންނަވާއިމައްަސލަ ވިކޯޓުން އިންޓަފިއަރ

އުީމ ޤަޒާތީ މައްަސލައެއް ނޫން. ެއއީ  ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ތިބެ ސުވާލު ދަންނަާވނެ ނޫންތޯ. އެއީ، އެހެންވީމާ

 ބޮޑު މައްސަލަެއއް. ެއއީ ޕަބްިލކް މައްސަލަެއއް ެއއީ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހީޤުޝައިބްރާހީމް 

ބަލަން ހުރެ އަޅުގަނޑަްށ ތުން. އަުޅގަނޑަށް މު ރައްޔިތެްއގެ ހައިސިއްޔައްޢާުޅގަނޑަށް ިތއަށް ޖަާވބު ދޭނީ އާދެ! އަ

ށް ކޮމެންޓެްއ އަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނަޑކަށް ތިރުތައްބަ. އަުޅގަނޑަށް އިވެީނ ޚަތިީއކީެއއް އެނގޭކަެމއް ނޫން

ނޭނގުނީ.  ށްގުނީ. ޭނނގޭ މިންވަރަނއެ ށްވި ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭ މިންވަރަނުކުރެވޭނެ. މަޖިލީހުގައި މަްއސަލަ ބެއްލެ

 ޭގ މައްސަލައެްއަގއި ކޮމެންޓެއް ނުކުރެވޭނެ އަުޅގަނަޑކަށެއް. ނގޭ. ނޭޅުގަނޑަކަށް ނޭނއަ
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 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ހާ ބޮުޑ ދައުލަުތގެ މިދައުލަތުގެ މުައއްސަާސއަށް ަވޑަިއގަންނަާވއިރުަގއި ތި ުމއަްއސަސާަގއި ހިނގި ަމއްސަލަެއއްަގއި 

ކޮމިޝަނަށް ކުފޫ  ތި އެނިގވަަޑއިނުގެން ހުންނެވުމަކީ، ގިވަަޑއިނުގަތުމަކީ ނމަޢުލޫމާތު އެ އިސަމާލުކަމެއް އައިކަެމއްގަ 

 ހަމަވާ ކަމެއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހީޤުޝައިބްރާހީމް 

ނގޭ. އަދި ސިޔާީސ ނެއް ނުވެއޭ. އަުޅގަނޑަކަްށ ނޭކަމަށް އަުޅގަނަޑކަށް ަޔޤީ ކަެމއް މުއައްސަާސގައި ހިނގި

ެތއް ތެދެްއ ޤަޤީޙަވާހަކަތަކުގެ  ެދކެވޭ. އެމަ ވަރަްށ ގިނަ ވާހަކަމީހަކު އައިނުވަތަ މިކަހަލަ މަޤާމަކަށް މަކަށް ޤާމަ

ކުރިއަސް އެ ުސވާލަށް ާރކަށް. ކިތަންމެ ވަރަށް ުސާވލުކުކޮމެންޓް ގޭ ކަންކަމަށް އަުޅގަނުޑ ބޭނުމެއް ނޫންނޭނ

 ނަން.އަޅުގަނޑު ޖަވާެބއް ނުދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެން:

 ޢަލީ ނިޒާރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ބާ ދަންނަވަން. މަނިކުފާނު ހަމަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޙަށް މަރުދަމް ޝަހީހީއްރިުރ. އިބްރާ ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ކަމަށް ެއކަީށގެންވާހަމަ ތަޢުލީމަްށ ބަލާއިރު  އިއާރިބާށް ލިބިވަޑަިއގެން ުހންނެވި ތަޖުމަނިކުފާނަ

ފުންގެ މުސާރަިއެގ ސްގެ މުވަްއޒަ. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ިސވިލް ސަރވި އްއިީނ ދެ ސުވާލެ ބޫލުކުރަނީ. އަޅުގަނޑުޤަ

އިލާަތކުން ޢާޚަރަދާއި  ޑަ. މިހާރު ރާއްޭޖގެ ކަންަކމުގެސާަރ ކުވެސް މު ިއވޭ. ހަމަ ޔަޤީނުން އެބަވާހަކަ، އެ ޝަުކވާ 

ފުންގެ ގޮުތގައި ދެމަފިރިން އެއްކޮށް ސަުރކާރުެގ ލާއިރު ސިވިލް ސަރިވސްގެ ުމަވއްޒަކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަ

މުސާރަ ުކޑައިުރ  ތަން ފެނިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ނުެޖހޭދެކޮޅުލިބޭ ެއއްަޗކުން ކުިރައސް އްަގއި މަަސއަކަތްއޮފީހެ

ފުރުޞަތު  ގަންނަވަންަވޑައި ނަމަ،  ވަޑަިއގެންފިޓަަކއި މަނިކުފާނަށް ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށްމުސާރަ ރަނގަޅު

 ނަމަ ކޮންކަމެްއތޯ ކުރައްވާނީ. އަދި މަސަްއަކތް ކުރައްވާނަންތޯ. ިއގެންފިލިބިވަޑަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހީޤުޝައިބްރާހީމް 

 އެއް ލައަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޭޖެގ އެންމެންގެ މައްސަ .ގެނކަންނޭ އެކަންޏެއް ނޫންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނ 

 ޮކމިޝަނެއް ވެސް އެަބއޮތް  ން ޕޭވަގެ މުސާރަިއގެ މަްއސަލަ. ދެން މުސާރައިެގ ހަމަހަމަކަން ގެންނަނކަންނޭ
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ފައި އޮންނާނީ. އެކަމަުކ އޭގެ މެންޑޭޓާ މަތިކުރައްވާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ  ގެނކަންނޭ ބޭފުޅުން ގެ. އެނކަންނޭ

އެދޭ މީހެއްގެ މުވައްަޒފުންނަށް ހެޔޮއަދި ޢާއްމު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނުގެ އާދެިވއްޖެއްޔާ 

އަޅުގަނޑަށް ލިބިގެންާވ  ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވަކާލާުތކުރާނަން ވޭަވކާލާތުކުރެ  އޭަގއިން އަުޅގަނޑަށް ހައިސިއްޔަތު

 ގައި. ހުދޫދުގެ ތެރޭ

 

 ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ްއގައި ބޭްއވުުނ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ދަށުން ހިނގާ އޮފީހެއްގެ ބަލަމާ ހިނގާ އަތޮޅު ތެރޭ އޮފީހެއްގެ އެ އަޮތޅުގެ ރަށެ

ރަކާތެއްކަން. އެ ހަރަކާަތްށ ާވ ސިޔާީސ ހަނގާ ސަރުކާރު ހިންާގ ޕާޓީން ބާއްކާތެއް. ބަލަމާ ހިހަމަ ސިޔާސީ ހަރަ

ސަލަ ިސވިްލ މައް ބޫރު ކުރި. އެފުންނަށް މަޖުއޮފީހުން މުވައްޒައެ ރަށެްއގެ ހުރި ޓަކައި އެ އަތޮެޅއްެގ  ދިއުމަށް

ވެސް ހުށަހެޅުނީ. ކޮަބިއތޯ މަނިކުފާނުގެ ޚިޔާަލކަށް  ން ތަންތަނުންނިހެހުށަހެޅުނީ. އަދި އެހެސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

ނޫނީ އެކަމާ ދޭތެރޭ ދެކިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަީކ  ުޅްއވާނެ ފިޔަވަަޅކީމައްަސލަ އައިއްސިނަމަ އައެ ދި ވާނީ އެކަން އަ

 ކޮބައިތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހީޤުޝައިބްރާހީމް 

ބޫރުކުރެވިގެެނއް ުނވާނެ. ްށ ދާކަށް ެއއްެވސް މީހަކަށް ަމޖުންޓަކައްަގއި ަބއިެވރިވާން ިސވިލް ސަރވަސިޔާސީ ހަރަކާތެ 

ވެސް ނުވާނެ. އެހެންވީާމ،  ގެންވެ މީހަކު އެއަށް ކިޔަމަންގޭނަމަ އެ ނއެމީހަަކށް އެނގޭކަމަށް އެ ކަންކުރެވިއްޖެބޫރުމަޖު

ނުކުރެރެވޭޭނ  ބޫރެއްއްާޔ މަޖުފުކޮށް ސިޔާސީ ކަމެްއަގއި ެވއްޖެގެ އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަށް ސާނކަންނޭ އެއީ

ކަމަށް  ބޫރެއްަވޑަިއގެންފައި ެއއީ މަޖު އި ވަަޑއިގަންަނވާނީ.އިޚްިތޔާރުގަ ކުރާނީ. އެމީެހއްގެ އަމިއްލަ ބޫލުޤައަޅުގަނޑު 

 ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ޤަގަނޑަކަށް ދެކޮޅުޖެހޭީނ ކިހިނެއްކަމެއް އަޅު  ގައި ދެންބެލީމަ އަޅުގަނަޑކަށް ނޭނގޭ ދެން އޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެިދަވޑައި ުނގަންނަވާ. ވަރަށް ގިަނ މަޢުލޫމާތު ދެ ފަރާތުން  ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ވެސް ވާހަކަ ދަްއކާ ނިމިްއޖެ ކަމުގައި ދަންނަވަން. ެއހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. މިހާހިސާބުން 

  ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރުކޮށްލީ ކަުމގައި ދަންނަވަން.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ހީޤުޝައިބްރާހީމް 

 އިކުމް. ޢަލަބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްސަލާމް  އްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްދެ ތި
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން މިނިވަން މުއަްއަސސާ މަނިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށްއްމަދުޢަލީ މުޙަ

ކުރަންޖެހޭނެ ފުވަކިން ތަޢާރު މެންބަރުން އްުނވޭ ހުރިހާޔެިއނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަނަޑކަށް ހި  ބާ ދަންނަވަންޙަބޮޑަށް މަރު

ކުަރއްާވ އްަގއި މަސަްއކަތްވެްސ ކޮމިަޝނެ މަނިކަކީ ުކރީގައި އެހެންއްމަދުޙަގިަވޑަިއގަންނަާވނެ. ޢަލީ މުނކަމަކަށް. އެ

ކަމަށް  ގިަވޑަިއގަންނަވާނެނބޫލުކުރަނީ އެޤައަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، ބޭފުޅެއް.  ހުންނެވި ގެންރިބާ ލިބިވަޑައި ތަޖު

ީލ ަނވާ މި ކޮމިޓީގައި އިންނަވާނެ ޢަކަމަށް ހުރިހާ މޫނުތަކެއް ެވސް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަަޑއިގަން ފަރިތަވާނެ

ނަވަން. އެހެންވީމާ، ތިއްެބވި ކަމުަގއި ދަން ތު ޮކމިޓީގައި އެބަގުޙުސައިން. އޭނަ ނޫން އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިވަ

އްތޯ. މަނިކަށް ފުރުޞަުތ ފުރަތަމަ އަޅުގަނުޑ ކުުރކޮށް މަނިކު އެހެން ދެންނެިވައސް މައްސަލަެއއް ނެތް ދެ 

ކުރިމަތިލަްއވާ އަދި ސް ޔަވި ގައި ފުރުޢާތަކޮމިޓީއަށް ެއްއެވސް ކަމެއް ހިއްސާކުަރއްވަން އޮތިްއޔާ އަމިއްލަ  ންއަރުވާނަ

އޮަތސް ވެސް އެކަަމކާ ުގޅޭގޮތުްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއއްެވްސ ކަމެއް ހިްއސާކުަރއްވަން  މާ ގުޅޭގޮތުން ކަމެއްޤާމަ

ވާނަން. މަނިކު އަމިއްލަ އޮތިްއޔާ އެކަމަށް ފުރުޞަުތ އަރުވާަފއި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރު

 ގައި ެއއްެޗކޭ ވިދާުޅވުަމށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ފުރުޢާތަ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދުޢަލީ މުޙައްމަ

ނުކުރަން.  ެއއްއަދާ ކީ، މިހާރު ައޅުގަނޑު ަވީޒފާއެއްމަނިކު. އަުޅގަނޑަގަނުޑގެ ނަމަކީ ަޢލީ މުޙައްމަދުއާދެ! އަޅު 

ެއއީ . ކަށްބަރަންކޮމިަޝނެއްގެ މެ ގެން އަޅުގަނޑު އެހާތަނަށް އަޅުގަނޑު ހުރީްނ ފެށިއި 23ނޮވެމްބަރ  2014

އަދާ  އެއްޒީފާ ވަަދއުލަތުގެ  ނުވަތަ ބަރަކަށް. އޭގެ ފަހަކުން ދެން ސަރުކާރުގެންގެ މެއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު 

އެރީ މިފަހަރު މި އަޅުަގނޑު ހިތަށް ދެން އުޅެނީ. ދެން ވަީޒފާއެއް ނުެވސް ލިބޭ. ދެން އެހެން މިއަނެއްކާ ނުކުރަން. 

ަގއި  2007އި އަޅުގަނޑު އުޅެނީ. އަޅުގަނޑު ދިނުމުެގ ދާއިރާގަ އިިކޔަވަ  ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތި ލާނަމޭ. އަޅުގަނޑަކީ

ގައި އަުޅގަނުޑ  2009ން މެލޭޝިއާގެ ކޯހަކަށް ގޮއްސަ ހުއްޓާ މެލޭޝިއާއިން ައޅުގަނޑު ކޯސް ނިންމާފައި އައިތަނު 

އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ނަން ހުށަހަޅައިގެން ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުންނާ ންސް ކޮމިޝަނަށް ެއއިރުއިލެކްޝަ

ޅުގަނޑު ހޮވުނީ. ދެން މިތާނގައި މިތިއްެބވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ައޅުގަނޑުގެ ދައުރުަގއި ހޮވާފައި ތިިބ އަ

ވެސް ައޅުގަނޑު ދައުރުަގއި. ދެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައުރަކީ ވަރަްށ  މީހުން. އަދި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ

އަމާންކަމާ ެއއްކޮށް އަމާން ބަނދަރަކަށް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑު، ހަލަބޮލި ދުވަސްވަެރއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް
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ބޫލުކުރާ ގޮތުން ޤަމުނުއިރު. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމިޝަން ނި އަހަރު ހަމަވީ. އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހުން ތިބީ އެ 5

ށް. އެހާ ހަލަބޮލި އަޅުގަނޑަށް މިކަހަލަ ކޮމިޝަނެއްގެ ަވޒީފާ އަދާކުރެިވދާނެކަމަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަ

ކު މިކަން ކުެރވިދާނެތީ. ގޮތަށް ހަމަ މިހާރު މާ އަމާންކަމާއި އޮމާންކަާމއެ ކުރިވަެރްއގައި އަުޅގަނޑު ަމސައްކަތްދުވަސް

ްއޗެހި. އެނގޭެނ ީވ އާއި އެ.ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގަިއ ހުންނާނެ އަޅުގަނޑު ސީ ގަނޑު އޮންނާނެ، ދެން ތިޅުދެން އަ

 ފެންވަާރ އެްއޗެހި. ދެން އެއީ ކުުރގޮަތކަށް ދަންނަވާނަމަ.  ލީމީޢުއަޅުގަނޑުގެ ތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ؛އިޝާރާތް ކުއެހެންވީމާ، ދެން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަ

 ެމންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ްށ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ގާބިލު ބާ މި ކޮމިޓީއަޙަމަދުމަނިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުއްއްރިރު. ޢަީލ މުޙަޤަޝުކުރިއްާޔ މު

ރުގެ ިމ ގާބިލު އަދި ތަޢުލީމީ ގޮުތން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ކޮލިފައިޑް. މިފަހަ އިން ބަލާލިއިރު ވަރަށް ވީ .ސީ

ަގިއ ިވސްފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގެންފިނަމަހީ ކޮން ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްތޯ ސިވިލް ސަރ ،ނަމަކޮމިޝަނަށް ވަަޑއިގެންފި

ނޫީނ  ންތައްތަކެއްތޯނީ ކޮންކަަހލަ ކަކައި ކުަރއްވާޓަ މަސައްކަތްކުރާ ބޭބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކުރެްއވުމަށް

 ގެންނަވާނީ ކޮންކަހަލަ ބަދަލުަތކެއްތޯ. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:މަދުއްޢަލީ މުޙަ

ވެސް ިއސްކަންދޭނީ ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަށާއި ދިވެހި ދެން  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަުޅަގނޑު އަބަދު

 ،ޖެހޭނީ މި ކޮމިޓީއަށް. އެހެންނަމަވެސްބުދާރީވާންރވިސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ސިިވލް ސަނއެ

ބައެްއ.  ކުރަން ޖެހޭތަހުޒީބާ މިކަންތަކަށް މަަސއްކަތް އިއާ  ސްގެ ުމވަްއޒަުފންނަކީ ދައުލަތުގެ ތަރައްޤީސަރވި  ސިވިލް

މިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ިސިވލް ސަރވިސް ކޮކުރެްއގައި ިތބެގެން މަސައްކަތްވަކި ސިާޔސީ ފި

ކުަރން ޖެހޭނީ. ދެން އަޅުގަނުޑ އާިއ ކުރިއެރުމަށް މަސަްއކަތް ޤީހަމަ ދައުލަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއް ދައުލަތުެގ ތަރައް

ކުރާނީ ހަމަ ެއގޮތަށް. މުޅި ދައުލަތަށް ަވކި ބަޔަކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެވސް މަސައްކަތް ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން

އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޝަނަށް ހޮވުނަސް. އަދި ަޓކައި މަަސއްަކތްކުރާނީ  ރުމާ ތަރައްޤީއަކަށްމުޅި ދައުލަތުގެ ކުިރއެ

 ޔަޤީންކަން އަރުވަން.  އެކަން ައޅުގަނޑު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލައްވަްނ ން އިނގޭޯތ؟ އަޅުގަނޑު މިހިތަށްސުވާލެއް ނަގާނަ

ަފިއ ގެ ކަންތައްތަކާ މެދުގައި ފިކުުރކުރަްއވާދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސިިވލް ސަރވިސް އޮންނާނެ އިރުަގއި ނިންމެވި

އެހެްނވީމާ، ެވސް އެއްފަޅިން ޑިމޮކްރަސީަގިއ ދެން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ވެސް އެބައޮވޭ.  . އެހެންވީމާ، އަބަދުދެއްތޯ

އަށް މިހެން ލް ސަރވިސް އަުޅވެތިކުރަީނއޭ. ސިވިލް ސަރވިސް ން ދާނީ ސިވިވެސް ބުނަމު އިދިކޮޅު މީހުން އަބަދު

 އެ  ން ބޭނުންވާނެ އަަބދު ވެސް ސަުރކާުރގެސަރުކާރު ،ވެސް ހަދަނީއޭ. ސަރުކާުރގައި ތިޭބ މީހުން ބުނާނެ އަބަދު

ޮއވޭތޯ  އަންނަ ވަޢުދުތައް ރަްއޔިތުްނނަށް ފުއްދަދީ ހަދައިގެން ައވަހަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ެވސް އެ ސަރުކާެރއް

ގެ ޚިދުމަތް ންންޓުއަޅާނެ ފޫކޮޅުަގއި ސިވިްލ ސަރވަ ވެސް ހަތްމުށި . އެހެންވީމާ، އަބަދުއެހެންނުންތޯ ބަލަން

އިރުގައި މިހާރު މިހެން އޮތް ހިދާން. އެހެންވީމާ، މި ދެފަޅިނަށް އެްއވެސް މައްސަަލއެއް ނުޖެކުރަން. އެމީހުންބަރުބަރާ

 ވަަޑއިގަންަނވަނީ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭަގއި. ސިވިލް ސަރިވސްަގއި ކިހިނެްއތޯ ދެކި

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:މަދުއްޢަލީ މުޙަ

ކުިދ ކަންތައްތައް. އޮފީހަކަށް ިހނގައްޖެްއޔާ ބަެއއްފަހަރަށް ވެސް އެބަހުރި ކުދި ރުމިހާ  ވަންޏާތެދުތެދަށް ދަންނަ

 ،ތައްތައް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސްރުިޅައއިސްގެން މީހާ އަންނަންޖެހޭ ކަހަލަ ކަން ގެންތަންކޮޅެއް ލަްސވެ

ފުން ޖެހޭނީ މިސާލަކަށް ކޮންމެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ ގޮތުަގއި ިސިވލް ސަރވިސް މުަވއްޒައަޅުގަނޑު ދެކޭ 

އް ދެއްތޯ. ސަރުކާރަށް ޖަބާވުދާރީވާންޖެހޭ މީހެއް. ދައުލަތަށް ވެްސ ފެ ޒަފަކީ ވެސް ދައުލަުތެގ މުވައްޒަމުވައް 

އެހެންވީމާ، އެމީހުން ވާންޖެހޭ މީހެއް. ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ ޖަވާބުދާރީ ންޖެހޭ މީހެއް.ޖަވާބުދާރީވާ

 އެމީހުން ހަމަ ޖެހޭނީ ސަރުކާރު  ނުކުރެިވގެން ނުވެގެން އެހެްނ އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ. ވަކި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ

 ސްޓްރީެއްއެގ ދަށުން ތިއްބެވި ސިވިލްމިނި ތުގެ ކަންތައްަތއް އެ ާރާވގޮތަށް އެބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ަދުއލަ

 ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުން އެ މިނިސްޓްރީއެްއގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތް ކުރަްއަވންޖެހޭނެ. ނުޖެހޭނެ އެހެން 

ވެސް ފުރުޞަތު  އެހެންއޮތް ގޮތުްނ ސް ގާނޫުނގައި ވިސަރ މިހާރު ސިވިލްހަމަ ދެން އެމީހުން ގޮތަކަށް ުއޅޭކަށް. 

މާއްދާ ުއވާލާފައި އޮތީ ސްޕްރީމް  ްއޒަފުންގެ އެމުވަވިްސ ާމއްދާަގިއ އޮންނަނީ ސިވިލް ސަރ ވަނަ 53. އެބައޮތް

ންނާނެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކަދައްކާނެ ތަނެްއ ނޯހަިކޔަިއގެން ވާ  އޭމިހާރަުކ ސިޔާސީ އެހެންވީާމ، ކޯޓުން. 

ޒީފާަގއި އުޅޭއިުރ ެއކަންތައްތައް ހަމަ ބަރާބަރަްށ ފުން ވެސް ޖެހޭނީ ދަުއލަތުގެ ނުވަތަ އެ މިނިސްޓްީރެއއްެގ ވަ މުވަްއޒަ

 ކުރަންޖެހޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގަިއ ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ރަްއޔިތުންނަ ށްދެންނެވި ދައުލަތަ އެހެންވީމާ، ހިތްވަރު ހުންނާނެތޯ ތި

ސަރވިސް ގާނޫނުެގ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރެޭވ  ވިލްތަކުން ސިވެސް ފަރާ ނޫނިއްޔާ އަިދ އެނޫން ކުންސަރުކާރަ

 ކުރުުމގެ ހިތްވަުރ ހުންނާނެތޯ. ކަމަށް ވަކާލާތުއެ ކަން  ކަތް ދިފާޢުކޮށްމަސައް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަނިކުޢަލީ މުޙައްމަދު

ވެސް ުއޅުނު  އިތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ އަޅުަގނޑަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ އެއްކޮށް އިެލކްޝަންސް ޮކމިޝަނުގަ

ސަރވިްސއިން ހަމަ އެ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ  އްޔާ އަުޅަގނޑުގެ ހުންނާނެ އެ ހިތްވަރު. ސިވިލްމީހެއް. އެހެންވެއްޖެ 

 ބިުލކަން އަުޅގަނޑުގެ ހުންނާނެ.   އެ ކަންަތއްކުރުުމގެ ހިތްވަރާއި ގާ ގަާވއިދަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވާނަން. އަ  ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު ،އިތުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ުނކުރަން. ވަރަްށ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަލަބޮލި  ބިލުކަމާ ދެތެޭރ ޝައްކެއްޑު ވެސް ހަމަ ޢަލީ މުޙައްމަދުގެ ގާއަޅުގަނ

ުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ވެސް ަމސައްކަތްކުެރްއވިކަން އަ އިދުވަސްވަެރްއގެ މިނިވަން ުމއައްަސސާެއއްގަ 

ގައިުމ ވެސް ހަމަ ސަރުކާރު ހަމަ ،ނަމަ ސަރވިްސއަށް ހޮިވވަަޑއިގެންފި އެނގޭ. އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަީކ ސިވިލް

 އި އްޔާުމން ސިޔާސީ އެްއވުމެއްގަ މިފަހަރު ވެސް. ދެން އެހެންވެއްޖެހިންގާ ޕާޓީގެ ފޭވާާއއެކު ހޮިވވަަޑއިގަންަނވާނެ 

 ލިބިވަަޑއިގެންފިނަމަ ކިހިނެއްތޯ ހައްދަވާނީ.  ރު ހިންާގ ޕާޓީން ބާއްވާ ެއްއވުމުކަމަށް ދަޢުވަތުސިޔާސީ ޕާޓީ ސަރުކާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަނިކުޢަލީ މުޙައްމަދު

އަޅުގަނޑުގެ މަްއޗަށް ތިބޭ މީހުން ދެއްތޯ އެ ކަންތައް ކުރާނީ. އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑު ވެސް ހުންނާނީ 

ނޫޅެން.  އިކަމުގަންިސާޔސީ ކަ އިއްމު ގޮތެއްގައި ހިފަހައްޓާފަ. އަޅުގަނޑު ދެން ޢާއުސޫލެްއގަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

މިހާރު. އަޅުގަނޑަްށ  އިއެހެންނަމަވެސް، ދަޢުވަތު ދީފިއްޔާ އަުޅގަނޑަށް ޖެހޭނީ ދާން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަ 

. އެ ސިާޔސީ ފިކުަރަކށް ޖެހިގެން ކަމަށް އް ޤަބޫެލއްނުކުރަން ައޅުަގނޑު ަވކިޖެހޭނީ ދާން. ދެން އަޅުގަނޑެ

 އްޔާ ދާން. ގަނޑަށް ޖެހޭނީ ދަޢުވަތު ލިބިއްޖެއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އެހެންވީމާ،  ފްރޭންކްކޮށް ދެއްތޯ އެ އޮންނަ؛ . އެހެންވީމާ، ަރނގަޅުމަނިކު އިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ތެންކިއު

ހުރި މަޢުލޫމާތަށް  އިވީާއ މި ފައިލްގަ .ޝާރާތްުނކުރެްއވީމަ އަދި މަނިކުެގ ސީއަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އެހެން ޭބފުޅަކު އި

ގިަނ ސުވާލުތަެކއް ކުަރއްވަން ޭބނުންފުޅުނުވަނީހެން ބޭބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  އިތުރު މާ އިބަލާއިރުގަ 

ނޑުމެން ކުރިން ވެސް ކޮންމެވެްސ މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ތެންކިއޫ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

. އެހެންވީމާ، މަރިޔަމް ސަޢީދާއަށް ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ެވްސ އިއޮީތ ދެއްތޯ މި ކޮމިޓީގަ އިަބއްދަލުވެފަ އިފަހަރެއްގަ

، ލައްވާ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތި މި ދަންނަވާލީ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް މި ަދންނަވާލީ ސިވިލް

ކަމަށް ރައްޔިތުން ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ސަރވިސް ކޮމިޝަން ދެއްތޯ. ސިވިލް ފަހަރު ވެސް ސިވިލްކުރީ 

 8 އިމަޖިލީހުން އިޢުލާނުކުރެއްވީމަ ސަޢީދާގެ ނަންފުޅު އެަބއޮތް މި ކޮމިޓީއަށް އައިްސ ރިޕޯެޓއް ެއކުލަވާެލްއވުމުގަ 

 އިލާފަތީ މި ކޮމިޓީްނ ރިޕޯޓެއް އެކުަލވައިގަނޑުެމންނަށް މި އޮ. އެހެްނވީމާ، އަޅު އިމެންބަރުންގެ ވާހަކަ އޮތްއިުރގަ 

ތަޅުމަށް ފޮނުވުން. އެހެންވީމާ، ތަޅުމުން ގޮތެއް ނިންމަވާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ނަންފުޅުތަްއ 

ކުންނާިއ މި ދިރާސާކުރެއްމުެގ އިންަޓވިުއެގ ކަންތައް ިމ ަވގުތު މި ކުިރއަށް ގެންދަނީ. ދެން އަދި ިއތުރަށް އޮފީސްތަ

ވީހާ ވެސް  އިފުގަންވީމާ، ފުރަތަމަ އަމިއްަލ ތަޢާރުކަންކަމުން ގެންަދވާނެ މި ބޭުފޅުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް. އެހެ

ޓެއް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއއްެޗޭކ ން މިނިދެތި ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އާދެ!ގައި ޯވޓު  1:30ކުރުކޮށް 

 އަރުވާނީ. މަިއކް ބޭނުންކޮށްލައްޗޭ. ފެހި ފިތަށް. ރުޞަތުމެންބަރުންނަށް ފު  އިވިދާޅުވެފަ 

 

 މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް. ދެން އަޅުގަނޑު މިއީ ވަރަށް އެންމެ ުކރިއްސުރެން ވަޒީާފއެއް ހަމަ 

 55މިހާރު  އިއުޅެފަ  އި . ދެން ވަރަްށ ގިނަ ުދވަހު ތަޢުލީމީ ދާއިާރގައި މި އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަީއ ަތޢުލީމީ ދާއިރާގަ

މިހާރު މިހިރީ. ދެން އެހެންވީމާ، ދެން އަމިއްަލއަށް ހަމަ ވަޒީފާެއއް ހޯދަންެވގެން  އިއަހަރުެވގެން ރިޓަޔާކޮށްފަ 

ހަަމ  އިވަރަށް ކުރީގަ ދެން ްއކޮށް ހުންނަންީވމާ ވަރަށް ފޫހިވާތީއާ އެ އިއަމިއްލައަށް މި އުޅެނީ. ދެން އަމިއްލައަށް ޭގގަ

ހަމަ ވަރަށް ަހރަކާތްތެރިކޮށް އުޅުނު މީހަަކށްވާތީވެ. ދެން ކޮންމެހެްނ ވެސް ސަރުކާރަށް ހަމަ  އިވަޒީާފގަ

 ައޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ. އިޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާނަން. އަރު އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ނިޒާަރށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ
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ލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެްއިވ ބޭކަނބަލެްއގެ ގޮތުަގއި ބިލުކަމާއެކު ހަމަ ސަުރކާރަްށ ދައުމަރިޔަމް ސަޢީދާ ވަރަށް ގާ 

ން ޝައްެކްއނުކުރަން ކަމަނާއަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަނީ. ސީ.ވީން އެކަން ފެނިގެން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުމެ

ބިލުކަމާއެކު ކުެރވިދާނެ ކަަމށް އަުޅގަނޑު. އަުޅގަނުޑ އްކަްތކުރެވިދާނެ ކަމަށް. ހަމަ ގާ މަސަ  އިމި ކޮމިޝަންގަ

 އިެތރިކަން މިނިވަން މުއައްަސާސއެއް ކަމުގެ ވިސްނުމުގަ އި މަސައްކަތްކުރުުމގެ އިޚްލާޞްބޭނުންވަނީ މި ތަންތަނުގަ

ހޮވިވަަޑިއގެންފިނަމަ، މި  ނާކުަރއްވާނެ ބޭބޭފުުޅން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ މި މުއައްސަާސއަށް. ކަމަމަސައްކަތް

ިސޔާސީ އެްއވުމުކަށް  ކޮމިޝަނަށް ހޮވިަވޑަިއގެންފިަނމަ ސަރުކާރުން މި ލިބެނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީްނ ބާްއވާ

 ރޭ. ލިބެނީ. ކިހިނެއްތޯ ނިންމަވާނީ. އެ ދަޢުވަތާ ދޭތެ ދަޢުވަތު މި

 

 މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އި ހަަރކާތްތަުކގައެކަމަކު ދަޢުވަތު ދިނަކަސް ެއ ކަމަކަްށ ދިޔަކަސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ އެީއކީ މައްސަަލއެއްނޫންހެން. 

 އި . އެއީ ހަމަ މަޤާމުގަބައިވެރިުނވެވޭނީ. މި ކޮމިޓީގެ ތި ވިދާޅުވި ހަރަކާތްތައް ތި ިވދާޅުވީ. ެއއަކަށް ނުދެވޭނެ ދެްއތޯ

 ހުރެގެނެއް ނުދެވޭނެ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ައޑު އިވެމުންާދ ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާަރއަކީ ހަމަ ޝަކުާވއެްއގެ ގޮުތގަިއ މިހާރު ވެްސ  ސިވިލް

 ހި ބޮޑުވީމަ ދަތިކޮށް އުޅެނީ ިސވިލްއި ެއްއޗެަރދުތަކާއަދި ލިބޭ ެއއްެޗއް ުކޑަވުމުން މި ޚަ .ޝަކުާވއެއް

. ވަރަށް ބޮޑު ވޯކް ފޯސްެއއް މި އޮތީ. އެަކމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން ވެސް އެބަޖެހޭ. މި އިޝޫއެްއެގ އިސަރވިްސގަ

 ާއއެކު ވަަޑިއގަންނަވަްނޖެހޭނީ. އެހެންވާއިރު އެ ަޝނަށް ވަަޑއިގެންފިނަމަ މި އިޝޫގޮތުަގއި ކަމަނާ މި ކޮމި

ސަރިވސް މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަާއ ދޭތެރޭ ވަކާލާތުކުރަްއވާނަްނތޯ. ދެން އެކަމާ ދޭތެރޭ  ިސވިލް ،ފުޅުންގެބޭ

 ވިސްނާަވޑަިއގެން ކޮން ފިަޔަވޅެއްތޯ އަުޅްއވާނީ. 

 

 މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ންނަ ގޮތުގައި ވަަރށް ކުޑަކުޑަ މުސާރަެއއް ެއ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ބޭނުންވޭ. އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެ

މީހުން ލިބެނީ. ވަރަށް ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބެނީ. އެކަމަކު މި ތިބޭ މީހުން ތަންކޮޅެއް ގިނަ. ވޯކް ފޯސް ތަންކޮޅެްއ 

ބިލުކަން ހުރި ވަރަކަށް އެ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ތިބޭ މީހުންގެ ހަމަ އެ މީހުންގެ ގާގިނަ. އެކަމަކު 

އެ މީހުންނަށް ހަމަ  .ހަމަ ިއ އެމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެޓްތަކާިއ ނޫނީ ކިަޔަވއިގެން ތިބި ވަރާ ބަލާފަސެޓްފިކެ

ލިބެންޖެހޭނެ. މިހާރު ވަރަށް ކުޑަ މުސާރައެއް ކަމަށް އެމީހުްނނަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައިން ހަމަ ރަނގަޅު މުސާރައެއް 
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. އިކާ މިހާރު. ޓީޗަރުންނަށް މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރުގަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަޅާބަލާއިރު އެހެން ވާޒީފާތަ

ޓީޗަރުންެގ މުސާރަ ރަނަގުޅ މިހާރު. އެކަމަކު އެހެން  ،ތިބޭ މީހުން އިޓީޗަރުންނާ އަޅާބަާލއިރު އެހެން ވަޒީފާަތކުގަ 

މުސާރަ. އެހެންވީާމ،  ތިބޭ މީހުންގެ ވަރަްށ ުކޑަ އިތިބޭ މީހުންެގ ހަމަ އާދައިެގ ަވޒީފާތަުކގަ  އިއޮފިސްތަުކގަ

 ދެކޮޅުޖެހޭނެ މުސާރައެއްނޫން.  ،އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ގޮތުަގއި ެއީއ އެ މީހުންނަށް ފޫބެއްދޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

އަޅުގަނޑު  ޑަްށ މަރުހަބާ އިނގޭތޯ މަރިޔަްމ ސަޢީދާ. އާދެ!ރި މުޤައްރިރު. ވަރަށް ބޮ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެ  އާދެ!

ިބލުކަމާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އްވެސް ސުވާލެއް ނެތް ކަމަނާގެ ގާއަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ،ހަމަ ސުވާލުކޮށްލާހިތް އޮތީ

މި  އިމިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުަރއްވާފަ  އިއަޅުގަނޑުމެނަށް ފެންނަން އެބައޮތް މީގެން އިނގޭތޯ. ެއަކޑަމިކް ދާއިާރގަ

ސަރިވސް ކޮމިޝަނަކީ ވަރަށް ބޮޑު  ހުރީ. ދެން މިހާރު ތި ކުރިމަތިލައްވަނީ މިނިވަން ކޮމިޝަނަކަށް. ސިވިލް

ދާއިރާެއއް އިނގޭތޯ. ވަރަްށ ބޮޑު ދާއިާރެއއް. ވަރަށް ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާ މުައއްސަާސއެއް ިމ 

މިކަހަލަ ދާއިރާައކަށް ެވދެވަަޑއިގެން މަލްޓި ޕާޓީ  އިއުޅުްއވާފަ  އިދެން ެއަކޑަމިކް ދާއިާރގަމުއައްސަާސއަކީ. 

ކުރުމުގެ އެންމެ ސަރުކާރުގެ މި މެނިފެސްޯޓ ތަންފީޛުސިސްޓަމެއް ރާއްޭޖގައި މި ޮއތީ. މިވަގުތު ާރއްޖޭަގއި މި ޮއތް 

ސަރވިްސ  ވާ ކޮމިޝަން މަސްއޫލުވާ ސިވިލްބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދެްއވަްނޖެހޭނީ ކަމަނާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަ

މުވަްއޒަފުން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ކިހާވަަރކަށް ތި ކޮންޮގތަކަށްތޯ މަސައްކަތްތައް ބަްއަޓންކުރައްވާނީ އޭގެ އެންމެ 

 އެދެވޭ ނަތީޖާ ނެރެދެއްވުމަށް ޓަކައި. 

 

 މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 މި  ،ްއޮގތަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތާ އެ

ަވކި ޤާނޫނެއް އޮތް ކަމަށް ވަްނޏާ އެއަށް ޖެހޭނެ ތަާބވާން.  އިވާއިެދއް ކަނޑައެޅިފަ ޤާނޫނުގައި މި އެތާނަގއި ވަިކ ގަ 

ތަށް އަުޅގަނޑުެމން ތަފާތުކޮށްލަން ޖެހޭނީ. ދެން އަނެއްކާ ދެން އެހެންނޫނީ ޖެހޭނީ މި ސަރުކާރުގެ އަސާސާ އެްއގޮ

ޓަްނވެގެްނދާން. އެކަމަކު ސަރުކާރަްށ ގޮތަށް ޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ބައް އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ ެއ ޤާނޫނުގައި އޮތް

 އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އަބަދު ވެސް ެއއްބާރުލުން ދޭން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކު އިތުރު ސުވާެލއް ކުރަްއވާކަށް އިޝާރާތެއް ނުކުަރއްވާ. މިހާހިސާބުން މަރިޔަމް ސަޢީދާ އެހެންވީމާ، އިތުރު ބޭފުޅަ

އިތުުރ  އިބިލުކަމާ ދޭތެރޭގަ އި ހުރީމާ ގާވެްސ ބައްދަުލވެފަ އި ނިންމާލަން. އަޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރަން ސީ.ވީއާ އަދި ކުރީގަ 

 ބުން ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.މާގިނަ ސުވާލުތަެކއް ކުރަން ެނތީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާ

 

 މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިރު ކަމުގަިއ  2މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑާލާނަން. ދެން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ެފށޭނީ 

ޖަހާއިރު ރިޕޯްޓެގ  2 އި ންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފަރިްއކުޅުަވިއގެން ވޯޓަްށ ފަހުގަދަންނަވަން. އެހެ

ިއއްޒަތްތެިރ  ކަންތައްތަކަށް ަވޑަިއގެންދެްއުވމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮޅަަކށްފަހު( ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ކޮމިޓީގެ

މި މަސަްއކަތް ގިަނ ވަގުތުަތކެއް ހޭދަނުކޮްށ  މެންބަރުންނަށް މިއަދު މިހާ ސްޕީޑް ރަނގަުޅކޮށް ގެްނގޮސް

ގައި.  2:10ނިންމާލެވުނީތީ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ކޮމިީޓގެ ަބއްދަލުވުްނ އަުޅގަނޑު އަނެްއކާ ކޮންޓިިނއު މި ކުރަނީ 

ުއ ނަށް މި ފަށައިގަނެވުނީ. ކޮިމޓީގެ މިހާރު މީކީއެއް އަންގައި އަުޅގަނޑުމެ 2:30ގައި އޮތް ބައްދަލުވުްނ  2:15

ބައްދަލުވުމެއްނޫން. ކުީރގެ ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑާލުމަްށފަހު ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ހާޒިީރއެްއ 

ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑު ދަްނނަވަެއއްނުލާނަން. މި ބައްަދލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އަުޅގަނުޑމެން ދިން މާކްސްތައް 

. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ބޯޑުން ތި ފެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ މިހާރު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެރިފައިކޮށްލުން އިކޮށްފަރއެންޓަ

އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިޒުަނއާެއުކ  އިމާކްސްތައް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާފަ

. ބުން ނިންމާލަންގެ ޖަލްސާ މިހާހިސާރިޕޯޓް އިދާރީ ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމުން ކޮމިޓީ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

______________________________ 
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