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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަވނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގންނެވި އިްއޒަތްތެރި    19ވަނަ އަހަރުެގ    2021`. ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ  

އިހަވަންދޫ  އެބަތިއްބެވި  ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑާެއކު  މިވަުގތު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް 

ދާއިރާ ކަނޑިތީމު  އަދި  މެންބަރު،  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  މެންބަރު،  ިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ެގ 

ދާއިރާެގ   އިނުގރައިދޫ  ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވާ.  ކޮމިޓީަގއި  މި  މެދުވެރިކޮށް  ޒޫމް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  މެންބަރު 

ދާއިރާެގ   އިހަވަންދޫ  ޤާސިމް،  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  އަޙްމަދު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ޝި މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ކޮމިޓީަގއި އިްއޒަތްތެރި  މި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މުލަކު  އަޅުަގނޑު  އަދި  ފާޢު 

މިއޮތީ،   ކޮިމޓީެގ އެޖެންޑާަގއި  މި  މި އެޖެންޑާަގއި އޮތް،  ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަވާ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން  މިވަުގތު 

ވާ ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުން.  ޖެންސީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަޒީފަތާކަށް ބިދޭސީ މުަވއްޒަފުން ެގންނަންޖެހޭ އެ

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ކުރިން މި ޕެޓިޝަނުެގ މަސައްކަތް ފަށާފަިއާވއިރު، ކަނޑައެޅިފައިވާ މި  

މިނިސްޓްރީތަކުން ުގޅުންހުރި  ކަމާ  އެ  ުގޅޭޮގތުން  ކަންތަްއތަކާ  ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  މައިަގނޑުޮގތެްއަގިއ   ޕެޓިޝަންަގިއ 

މިވަުގތު ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޓަކައި ވަޑައިެގން އެބަތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި  

މެންބަރުން، އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( `. އަޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީ މީގެ 

ޖެންސީތަކުން މިޓީަގއި މިަވުގތު ެއޖެންޑާަގއި މިވަނީ، އެޖެންޑާަގއި މިވަނީ އެކުރިން ފަށާލާފައިވާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮ

ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނަކާ ުގޅޭޮގތުން މިއަދު އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ  

ޓަކައި  ކަމަށް  ަވޑަިއެގންނެވި  މިނިސްޓަރ  އަދި  ފައްޔާޟް  މިނިސްޓަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދަންނަވަން  ކޮމިޓީެގ  މި   

އަޅުަގނޑު   ވެސް  ޓީމަށް  މިނިސްޓަރުެގ  އަދި  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ައޅުަގނޑު  ނަމުަގިއ  މެންބަރުންެގ 

މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  މިނިސްޓަރުންނަށް.  ދެ  ހަމަ  ޚާއްޞަކޮށް  ޝުކުރުދަންނަވަން. 

ނު ކޮންސަރންައކީ  މަިއަގނޑު  އޮތް  ކުޑަކޮށް ޕެޓިޝަންަގއި  އަޅުަގނޑު  ކަންބޮޑުވުންތައް  ބޭފުޅުން  އެ  ވަތަ 

އެކުލަވާލާފަިއވާ   ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ބެހޭ  ަވޒީފާއާ  ޓަކައި.  މަޢުލޫމާތަށް  ފަރާތްތަކުެގ  އިްއޒަތްތެރި  ޚުލާސާކޮށްލާނަން 

ޚިދުމަތް    R-21/2016ނަންބަރު   ެގނައުމުެގ  ބިދޭސީން  ދިވެހިރާއްޖެައށް  ދަށުން  އުސޫލުން  ގަވާއިދުެގ  ވިޔަފާރި 

ޖެންސީތަކަށް ެއކަނި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ މި ަގާވއިދުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ެގންނަ ބިދޭސީންނާ ދޭތެރޭ މަސައްކަތަށް ެގންނަ ޑޮމެސްޓިކް މީހުން އިސްތިސްނާވާނޭ ކަމަށް ެއ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި    20ެގ    R-21/2016އްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިޭވ. ަގވާއިދު ނަންބަރު  ވަނަ މާ  7ަގާވއިދުެގ  
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އެ ހަމަޖައްސައިދޭ  މަނާކަމެއްކަމުަގިއ  ވަޒީފާ  ެގނައުމަކީ  ބިދޭސީން  މަސައްކަތެއްަގއި  އިދާރީ  ެއއްެވސް  ޖެންސީއެްއެގ 

ެގންުގޅުމަކީ ަވޒީފާަގއި  ުމވަްއޒަފުން  ދިވެހި  އެބަޔާންކޮށްފަިއވާތީެވ  ކަމަށް    ކަެމއް  ލާޒިމު  ިވޔަފާރިތަކަށް  ޖެންސީ 

އެ ެގންުގޅުމަށް  މުވަްއޒަފުން  ދިވެހި  ެއ  ވީހިނދު،  ވެސް  ޚަރަދުތަކެްއކުރަންޖެހޭކަން  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޖެންސީތަކުން 

ކުންފުނިތަކުން   ިގނަ  ހިއްސާާވ  ސަރުކާރު  މިނިސްޓްރީތަކާއި  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި  ފާހަަގކުރޭ.  އެޖެންސީތަކުން 

ންސީތަކަށް ބިދޭސީން ެގނައުމުެގ މަސަްއކަތްކުރުމަށް އަންަގނީ ެއއްވެސް ައެގއް ދެއްކުަމކާ ނުލާކަން، މިސާލަކަށް  އެޖެ

އެ ހަމަޖައްސައިދޭ  ވަޒީފާތައް  މީހުންެގ  ެގންނަ  ހެލްތުން  އޮފް  ނުލިބޭ. މިނިސްޓްރީ  ފީެއއް  އެްއވެސް  ޖެންސީއަކަށް 

މިސާލަކަ ކުންފުނިތަކުން  ހިއްސާވާ  ބިޑަށް  ސަރުކާރުެގ  ޭގސް  މޯލްޑިވް  އެސް.ޓީ.އޯ،  އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ،  ށް 

ކަނޑައެޅިެގން   ހިލޭކަމަށް  ނުލަިއ  އަަގކާ  އެްއވެސް  މަސައްކަތްކުރަންވާނީ  ޑޮކިއުމަންޓުަގއި  ބިޑު  ހުޅުވާލާއިރު 

މިނިސްޓްރީތަ އެޖެންސީތަކުން. ސަރުކާރުެގ  ފާހަަގކުރޭ  ކަންބޮޑުވުން  އޮތުން  އޮންނަ  ބޮޑެތި  ބަޔާންކޮށްފައި  ކުންނާއި، 

ދީެގން  ލެޓަރ  ޑިމާންޑް  އެޓަރނީއާއި  އޮޕް  ޕަވަރ  އެޖެންސީތަކަށް  ބޭރުެގ  ރާްއޖެއިން  ކުންފުނިތަކުން  އަމިއްލަ 

އެ ހަމަޖައްސަިއދޭ  ަވޒީފާ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  އެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ެގންނަކަން  މީހުން  މެދުވެރިނުކޮށް  ޖެންސީއެއް 

މިސާ  ފާހަަގކުރޭ.  އޭ.ޑީ.ކޭ  ފަރާތްތަކުން  ހޮސްޕިޓަލް،  ޓްރީޓޮޕް  އެއީ  އެބައޮތް.  ޕެޓިޝަނުަގއި  އެ  މިސާލެއް  ލަކަށް، 

ބޭފުޅުން   އެ  ކުރަްއވާކަން  ކަންކަން  އެ  އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހެލްތު،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހޮސްޕިޓަލް، 

ޓަކަ  ެގނައުމަށް  ޓީޗަރުން  ބިދޭސީ  އެޑިޔުކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިކަމަށް ފާހަަގކުރޭ.  ހުޅުވާލުމުން  ބިޑަށް  އި 

ބިޑު   ކުންފުންޏަކަށް  ދެ  އިންޑިާއެގ  ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް،  ބިޑު  ެއޖެންސީތަކުން  ދިވެހި  ހަމަވާ  ޝަރުތު 

ިގނަ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި  ެގނައުމުަގއި  ބިދޭސީން  ފާހަަގކުރޭ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ބޭފުޅުން  އެޯވޑްކޮށްފަިއވާކަން އެ 

ސަރުކާރު  ޑައިރެކްޓް  އަދި  އަމިއްލަ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން  ރިސޯސް  ހިއުަމން  ކުންފުނިތަކުެގ  މިނިސްޓްރީތަކާއި  ެގ 

ހަމަޖައްސައިދޭ  ވަޒީފާ  އެޗް.އާރުތަކުން  ރިސޯޓުތަކުެގ  އެޮގތުން،  ކަމަށް.  މަސައްކަތްކުރާ  ނަމުަގއި  ރެކްރޫޓްމަންޓް 

ެގންނަނީ އެ ޖެންސީ ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއްޖެންސިތަކަކީ ލަިއސަންސް ނެތި އެއެ ކަާމއި، ކުންފުނިތަކުން ކެންޑިޑޭޓުން 

ކްލިނިކްތަކުން  ނުވަތަ  ހޮސްޕިޓަލް  އަދި  ކަމަށާިއ  ޮގތަށް  ފައިދާވާ  މާލީ  މުަވއްޒަފުންނަށް  އެޗް.އާރު  ކުންފުނިތަކުެގ 

ފަ މާލީ  ުމވަްއޒަފުންނަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރެކްރޫޓްމަންޓަށް  ފޮރިން  ތަނުެގ  އެ  ެގންނަނީ  އިދާވާ ޕްރޮފެޝަނަލުން 

ޮގތަށްކަން ެވސް މި ޕެޓިޝަންަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއވޭ. ފިލަިއެގންއުޅޭ ބިދޭސީންެގ މައްސަލަ އެޖެންސީތަކުެގ ބޮލުަގިއ  

އަޅުާވކަމަށާއި އަދި އަިމއްލަ ކުންފުނިތަކުން ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމުަގއި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެގ ޢަމަލު ހިންާގކަން 

ބެހޭ ާގނޫނުަގއި އެޖެންސީތަކަށް ަވޒީފާއަށް ެގނެވޭ މީހާ އަތުން ފީއެއް ސީދާޮގތުންނާއި އަދި  ފާހަަގކޮށްފަިއވޭ. ަވޒީފާއާ

ވަނަ ބާބުެގ    6ނުސީދާޮގތުން ވެސް ނަަގިއެގން ނުވާނޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ  
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އެޖެންސީއަކަށް    70 ހަމަޖައްސައިދޭ  ވަޒީފާ  ވަނީ  މާއްދާަގިއ  ދެމެދު ވަނަ  ފަރާތާ  ވަޒީފާދޭ  އެޖެންސީއަކާިއ  އެ 

އެއްބަސްެވވޭ ޮގތެއްެގ މަތިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ފީއެއް ނެިގދާނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް، ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހާެގ އަތުން 

މާއްދާ އޮތުމުެގ  ސީދާޮގތުންނާއި އަދި ނުސީދާޮގތުން ވެސް ފީއެއް ނަަގިއެގން ނުވާނޭ ކަމަށް އެބަބުނޭ. މިހެން މި 

ސަބަބުން، އެޖެންސީތަކުެގ ޙައްޤު ެގއްލޭކަން އެޖެންސީތަކުން ފާހަަގކުރޭ. ިވޔަފާރިތަކަށް ިގންތިކުރުމާއި ބާކީކުރުން.  

ކޮިވޑް ޕެކޭޖުތަށް 19-އެޮގތުން،  ސްޓިމިއުލަސް  ޕެކޭޖުތަކަށް،  ސްޓިމިއުލަސް  ދޫކުރި  ސާރުކާރުން  ހާލަތުަގއި  ެގ 

ން އެ އެޖެންސީތަކުން ޝަކުާވއެްއެގ ޮގތުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ބިދޭސީންނާ  ލިބުމުަގއި އެޖެންސީތައް ބާކީކޮށްފައިވާކަ

މިީއ   ފާހަަގކުރޭ.  އެޖެންސީތަކުން  ވެސް  ނުހޯދާކަން  ރަޢުޔު  އެޖެންސީތަކުަގއި  ެއކުލަވާލާިއރު  ޕޮލިސީތައް  ުގޅޭ 

ޕެޓިޝަން އޮތް  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ޮގތެްއަގއި  ަމއިަގނޑު  ދެންނެވީ  މި  ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު  އެ  ަގއި 

މިނިސްޓްރީެގ   ވަޑައިެގންނެވި  ހަމަ  ެއއްފަހަރު  ައދިވެސް  އަޅުަގނޑު  ޕޮއިންޓުތައް.  މަިއަގނޑު  ހުރި  ފާހަަގކޮށްފައި 

ުގޅިެގން   ކަމާ  މި  ހަމަ  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޓީމަށް 

 ވަން. މިނިސްޓަރ. މިނިސްޓަރ ފައްޔާޟަށް އަޅުަގނޑު އަރު

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޟްފަްއޔާއަލްއުސްތާޛު ލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ

އި ޝުކުރިްއޔާ  ބޮޑަށް  ޭއަގިއ ވަރަށް  ކަންތައްތަކަކީ  ިގނަ  ވަރަށް  ހުރި  ޕެޓިޝަންަގއި  މުޤައްރިރު.  ްއޒަތްތެރި 

ހުރިހާ ވާހަކައަކީ އެންމެ    . އެހެންނަމަވެސް، އަދި މުޅިންޙަޤީޤަތްތަކެއް ހުރި ކަންތައްތަކެއްކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ ހަމަ  

ރަނަގޅަށް ހުރި ވާހަކަތަކެއް ވެސް ނޫން. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން، މިއީ ދެން ތަންކޮޅެއް ކުރިން ހުށަހެޅިފައި  

ބިދޭސީ ައޅުަގނޑުމެން  ންނާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާ އެްއޗެހި ފަރުމާކުރުމުަގާއިއ  އޮތް ޕެޓިޝަނެއްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

އަޅުަގނޑު، ސީދާ އަޅުަގނޑު   އެންޭގޖުވެފައި ވާނީ.  ބަދަލުެގނައުމުަގިއ ވަރަށްބޮޑަށް އެޖެންސީތަކާ    15އަދި އެއަށް 

ެއ  ،  ން އެދުނުބައްދަލުވުމެްއަގއި އޮންނާނީ ހޭދަކޮށްފައި އިނޭގތޯ. ައދި އެ ބޭފުޅު  4  ެއއްކޮށް  ަގޑިއިރު އެ ބޭފުޅުންނާ

ދެން،  އިނޭގތޯ.  ވެސް  ެގނެވިފަިއވާނީ  ވެސް  ބަދަލުތަްއ  ވަރަށްިގނަ  ެގންނަންޖެހޭ  ަގާވއިދުތަކަށް 

ދުވަސްކުރިން  އަހަރެއްހާ  މީެގ  ކޮމިޓީއަކަށް  އެހެން  މަޖިލީހުަގއި  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ 

ެއ   ުގޅިެގން،  ދަތިތަކާ  ައއި  ބަދަލުވެެގން  ސިސްޓަމް  ބަދަލުވެ،  ަގވާއިދު  ހިސާބުަގއި  ފެބްރުވަރީ  އަޅުަގނޑުމެން، 

ައިއ  އޭރުަގއި  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކޮށްފައިވާނެ.  ވާހަކަތައް  މި  ެވސް  ބައްދަލުވުުމަގއި  ކޮމިޓީެގ 

މަޝްވަރާ ކުރެިވެގން ހަމަަގއިމު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މިކަާމ  ޕެޓިޝަނެއްހެން މިއީ. އެހެންީވމާ، ވަރަށް ރަނަގޅަށް  

އެ  ބަލަން  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  އިނޭގތޯ.  ދަނީ  އެ  ކުރިއަށް  ކަންކަން  ފަހުން  ހަވާލުވި 
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ޮގތަކަށް،  ފަސޭހަވާނެ  ެވސް  ފަރާތްތަކަށް  ަވޒީފާދޭ  ވެސް،  ފަރާތްތަކަށް  ަވޒީފާައދާކުރާ  ވެސް،    ބޭފުޅުންނަށް 

ފްލެކްސިބިލިޓީެއްއ   ބޮޑު  އެންމެ  ދެވޭނެ  ޭއގެއިން  ހިފަހައްޓަިއެގން  އުސޫލުތަކެްއ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  އެހެންނަމަވެސް 

ދީެގން ކަންކަން ކުރެވޭތޯ. ބަެއއް ކަންތައްތަކަކީ، ފަސޭހަކުރުމަށް ޓަކައި ނުކޮށްދެވޭނެ ކަންކަން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން  

އުސޫލެއް   ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި. މިސާލަކަށް ކޯޓާ ބޭނުން ވަރަކަށް ނުދެވޭނެ. އެއީ ބޭނުން  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެހެން 

ވަރަކަށް މީހުން ެގނައުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ކަެމްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ދަތިތަކެއް އެބަހުރޭ. ދެން، 

ބުނާ އެ  ބޭފުޅުން؛ ާގނޫނުެގ  އެ  ނޫން  ޮގތަކަށް  މާނަކުރާ  ވިޔަފާރިއެްއ    އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  މާނަކުރަނީ  އެ 

މީހުން  އަިމއްލަ  ިވޔަފާރިއެްއެގ  އަމިއްލަ  އިނޭގތޯ.  އޮންނަނީ  މި  އެޖެންސީ  ޮގތަށް  ެވވޭނެ  ޙަރަކާތްތެރި  ޮގތުަގއި 

ެއެއްއ   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް  ކަމަކަށް  އަޅާ  ހުރަސް  ާގނޫނަކުން  ެގނައުމަކަށެއް  މީހުން  އަމިއްލަ  ރެކްރޫޓުކޮށްެގން 

އެއް ނުކުރެވޭނެ. ޭއެގމާނައަކީ، އަޅުަގނޑުެގ ކުންފުންޏަކަށް މީހުން ެގންނާކަށް އަޅުަގނޑަކަށް މަޖުބޫރެއް ާގނޫނު މާނަ

ނުކުރޭ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީއެްއެގ އެހީ ހޯދަން މަޖުބޫރެއް ނުކުރޭ އިނޭގތޯ. ދެން، ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކީ ވެސް  

ތެރޭގަ  އެންަވޔަރަންމަންޓް  ތެރެއިން  ކޮމްޕެޓިޓިވް  ކޮމްޕެޓިޝަންެގ  ތެރެއިން  ޕްރޮޑަކްޓެްއެގ  އޮފަރކުރާ  އެބަޔަކު  އި 

ވާނީ   ހޯދަން  މީހުން  ވިޔަފާރިއަކުން  މިވެނި  ނުލިޔެވޭނެ  ާގނޫނަކު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭ 

ނުކުރޭ. މަޖުބޫރެއް  ވެސް  ނުހޯދާކަށް  ބޭނުންކޮށްެގންނެކޭެއއް.  އެޖެންސީެއްއ  މިހާރަކު    އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އެހެންވީމާ، 

އަމިއްލަ   ބަިއވަރު  އެޖެންސީތަކުން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ެވސް  މިހާރު  އެީއެއއް.  ނޫން  ކަމެއް  މަނާ  އެްއވެސް 

ކުރަނީ  ވިޔަފާރިތައް  ބައި  އަނެއް  ތިބޭ.  އެބަ  އެޖެންސީން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ކުރާ  ކަންކަން  އެ  ވިޔަފާރިތަކުަގއި 

ސަރުކާރުން   ދެން،  ސަރުކާރުން އަމިއްލައަށް.  އެހެންނަމަވެސް،  ހުރީ  ވިސްނުން  އަޅުަގނޑުެގ  ކުރުމުގައި،  މިކަން 

އަމިއްލައަށް ރެކްރޫޓްމަންޓް ކޮށްެގން ނުވާނެއޭ. ެއއީ ާގނޫނުަގއި ޮއވެެގންނެއް ނެތިެގނެއް ނޫން. އޭޒް އަ ސިޔާސަތު  

ޕްރޮފެޝަނަ ކުރުމަށް  ރެކްރޫޓްމަންޓް  ސަރުކާރުެގ  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރާ  އެޖެންސީތައް  އަޅުަގނޑު  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ލް 

ފުރަތަމަ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރަމުން.  މިދަނީ  މަސައްކަތް  ހެދުމުެގ  ަގާވއިދު  އާ  އަޅުަގނޑުެމން  ކުރުމަށް  ބޭނުން 

ޑްރާފްޓު، މިހާރު އަލަށް އެކުލަވާލާ ަގާވއިދުެގ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަހުެގ ފަނަރައާ ހިސާބަށް 

ލޯއިމަންޓް އެޖެންސީސްާއ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ހިއްސާ ކުރެވޭނެ އެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ޭއތި  އެމްޕް

ފައިނަލް ކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުަމކުެއއް ނެތް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް މަޖުބޫރުކުރުވާކަށެއް 

މަންޓް އެޖެންސީެއއް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ  އެ މީހުންެގ ރެކްރޫޓްމަންޓުަގިއ އެމްޕްލޯއި

ެއްއޮގތަށް   ޚިދުމަތްތަކެކޭ  އެހެނިހެން  ހަމަ  ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  އެޖެންސީތަކުން  އެމްޕްލޯިއމަންޓް  އެކަމަކީ،  ޮގތުަގއި 

ކަމެއް.   ކުރަންޖެހޭ  ޚިޔާރުކުރުމަށް  މީހުން  އެ  ިވޔަފާރިތަކުން  އެހެންނަމަވެސް،  ަގބޫލުކޮށްެގން،  ސަރުކާރަކީ 



 2021 އޮކްޓޫބަރު 4                ވަނަ ބައްދަލުވުން   19ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

5 

 

މީހުން   ބޭރު  ޚާއްޞަކޮށް  ކުރުމަކީ،  ކަންތައްތައް  ރެކްރޫޓްަމންޓުެގ  ތެރޭަގިއ  ސަރުކާރުެގ  ނުވާތީވެ،  ވިޔަފާރިައކަށް 

ރެކްރޫޓުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަދި ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާތަކާ ވާހަކަދަްއކަިއެގން  

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އަޅުަގނޑުމެ އެއާެއއްކޮށް،  ހަމަ  ދަނީ.  ކުރިއަށް  މި  މަސައްކަތް  ެގނައުުމެގ  ބަދަލު  އެ  ން 

ެވސް  ކޮންޓްރޯލްސްތަކެއް  ވަރުަގދަ  ވަރަށް  ދާއިރުަގއި  ހުޅުވާލައިެގން  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެޖެންސީތަކަށް 

ބިދޭސީންެގ މުޅި ދިވެހިރާްއޖޭެގ މިއޮތް މައްސަލަިއެގ    އަޅުަގނޑުމެން ެގންނާނަން. ދެން، ފާހަަގކުރަްއވާފައި އެބައޮތް 

މުޅިން  އަސްލުަގއި  ވާހަކަެއއް.  ތެދު  އެއީ  ވާހަކަ.  އަޅުވާފަިއާވ  ބަދުނާމު  ބޮލުަގއި  އެޖެންސީެގ  އެމްޕްލޯއިމަންޓު 

އެހެން ނޫން.  ކަމެްއ  އުޅޭ  ކޮށްެގން  އެޖެންސީތަކަކުން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އެއީ.  ނޫން  ވާހަކައެއް  ނަމަވެސް،  ރަނަގޅު 

ޢަމަލުކޮށްފަިއ  އެޮގތަށް  ކަންކަމުަގއި  އެ  ފަރާތްތަކުން  ބައެްއ  ނިސްބަތްވާ  ވެސް  އެޖެންސީތަކަކަށް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

ބުނެވޭނެ   ކަމެކޭ  އުޅޭ  ކޮށްެގން  ކޮންމެހެން  އެޖެންސީތަކުން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ެއއީެއއް  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަހުރި. 

ކަެމއް އޮތް  ޙައްޤެްއ  ތެރޭަގއި  އެްއވެސް  ބަދަލުތަކުެގ  ެގންނަ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންީވމާ،  އިނޭގތޯ.  ނޫން   

ެއކައުންޓަބަލް   ެއއްކޮށް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުމާ އެްއކޮށް، ވަރުަގދަ ކޮންޓްރޯލްތަކަކާ 

ބަ ާގނޫނަށް  ދެން،  ެގންނަން.  އެބަ  ައޅުަގނޑުމެން  މެކޭނިޒަމްތަކެއް  ާގނޫނުަގއި  ކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ލާއިރު 

ދިމާާވ   އެ  އެކަން  ކަމަށް.  ނުނެޭގނެ  ފީެއއް  ެއއްވެސް  އަތުން  ފަރާތެއްެގ  އަންނަ  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  އެބަޮއވޭ 

ސަބަބަކީ، އަޅުަގނޑުމެން ބަިއނަލްއަޤްވާމީ، ައއި.އެލް.އޯ އަޅުަގނޑުމެންނާ އޮވޭ މުޢާޙަދާ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެބަ އެހެން  މަނާ  ނެުގމަށް.  ެއއްޗެއް  އިންޑިރެކްޓުކޮށް  ނޫނީ  ޑިރެކްޓްކޮށް  އަތުން  ފަރާތް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ކުރޭ 

ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް،   ހުއްދަ  ެއޮގތަށް  ދީފައި ސަރުކާރަކުން  ޖާަގއެއް  ޮއެވއޭ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ  ނަމަވެސް، 

ކީއް ޖެހޭ  ޕްރޫވްކޮށްދޭން  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުެގ  އައި.އެލް.ޯއއަށް  އޭަގއި  ދެން،  ސަބަބުތަކަކީ.  ކޮބައިތޯ  ވެތޯ، 

ލެވެލްެގ   އާދަިއެގ  އެންމެ  ވަލްނަރަބަލް  ޚާއްޞަކޮށް  ސަބަބަކީ،  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  އެ  ައޅުަގނޑުމެން  ވިސްނުމުަގއި 

ނަނީ. ބައެްއ  މީހުން އަތުން އެ ފީ ނެުގމަށް ކަންނޭނެގ ައއި.އެލް.އޯެގ ެވސް ބޮޑަށް އެ ކޮންޓްރޯލްތައް ެގނެއްސަ އޮން

ޤައުމުތަކުަގއި އެބަހުރި އެކިއެކި ކެޓަަގރީ، ތަންކޮޅެއް ހަޔަރ ލެވެލްެގ ކެޓަަގރީތަކުެގ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ވެސް  

އެކަން   ދަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،  އެޖެންސީސްއަށް.  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ހަދައިދީފައި  ޮގތް  ނެޭގނެ  ފީއެއް 

ކޮށްފަ ެއ  ދިރާސާކުރަމުން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގންނާނަން.  ބަދަލެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  ައޅުަގނޑުމެން  އި، 

ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ކަަމށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ، ައދި އައި.އެލް.ޯއއާ ައޅުަގނޑުެމން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު. 

ތް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާެގ ވީހާވެސް ވަރަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު އައި.އެލް.ޯއއާ އެްއކޮށް އެ އޮ

އޭެގ އަކުރުން އަކުރަށް އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް ތަންފީޛުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ބަެއްއ  
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ވަ  އެއަށް  ކުރަން.  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް  އެ  ހުންނާތީވެ  ދީފައި  ހުއްދަ  ެއޮގތަށް  ުގތުކޮޅެްއ  ޤައުމުތަކުަގއި 

ނިންމައިލެވޭނެ   ެއކަން  ތެރޭަގއި  މަސް  މި  ައޅުަގނޑުމެން  އިރާދަފުޅުކުރެއްިވއްޔާ  ބަދަލުކޮށް  ރެިގއުލޭޝަން  ނަާގނެ. 

އިނޭގތޯ.   އަޅުަގނޑުެގ  ޖަވާބަކީ  ޭއެގ  ވެއްޖެއްޔާމު  ކުރުޮގތަކަށް  މިއީ  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރ. ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ހަމަ ޝުކުރުދަންނަވަން، މިނިސްޓަރެގ 

މި  އެއްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ތިއްބަވާ  އެބަ  ޓީމް  މިނިސްޓަރެގ  ދާތީވެ،  ކުރިއަށް  ވެސް  މީޓިންގއެއް  އެހެން 

އެހެ ެގންދަަވން.  ކުރިއަށް  ހަަމ މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑު  ބަިއެވރިވާތީ  މީޓިންގަގއި  އެ  މިނިސްޓަރ  ންނަމަވެސް، 

ދަންނަވަން.   އަޅުަގނޑު  ަވޑަިއަގތުމަށް  ހަމަ  މީޓިންގއިން  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރުދަންނަަވމުން  މިނިސްޓަރަށް 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއއް

ވެސް ފުރުޞަތު އޮތުމާ ވެސްއެްއކޮށް، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މި ޕެޓިޝަނާ ބެހޭޮގތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް  

 އަޅުަގނޑު ހަމަ މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 : އިޝަތު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުންޢާ ކޭޝަން ޑރ.ޔު މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑި

ޝުކުރިއްޔާ. މިނިސްޓަރ ފަޔާ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކިޔައިދީފި މިކަން އޮންނަ ޮގތް. ދެން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން  

މުވައްޒަފުން  ބިދޭސީ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތް.  ދާ  ކުރިއަށް  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީން  އެޑިޔުކޭޝަން 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޢަމަލުކުރަނީ  މި  މުވައްޒަފުންރެކްރޫޓުކުރުމުަގއި  ބިދޭސީ  ފަންނީ  ޢަމަލުކުރާނެ      ރެކްރޫޓުކުރުމުަގއި 

ޮއވޭ މިނިސްޓްރީަގއި  ުއސޫލެއް  ެއކި    ،ޮގތުެގ  ރެކްރޫޓުކުރުމުަގއި  ޓީޗަރުން  ބިދޭސީ  ދެން،  އެްއޮގތަށް.  އުސޫލާ  އެ 

ނަާގކަމުެގ ފައިސާ  މި  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ވެސް  އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ހަމަ  އެއީ  ޝަކުާވ  ފަރާތްތަކުން،   

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އަބަދުވެސް ލިބެމުންދޭ. ދެން، މި ޝަކުވާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން މި އުސޫލަށް  

އިޞްލާޙުތަކެްއ ެގނައީ. އެ ިއޞްލާޙުތަކާ ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އޭ.ޖީއަށް ވެސް ހުށަހެޅިން ާގނޫނީ ޮގތުން ޭއެގން  

ޑުމެންެގ ބަދަލުކުރި ޮގތަށް އޮތްތޯ. އެކަމަކު އޭ.ޖީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާދެއްވާފައި އެްއވެސްކަހަލަ ހުރަހެއް އަޅުަގނ

ދެން،   ނެތޭ.  ހުރަހެއް  އެްއވެސް  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ކަންކަމަށް  ހުރި  އެ  އުސޫލުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރު  އޮތީ، 



 2021 އޮކްޓޫބަރު 4                ވަނަ ބައްދަލުވުން   19ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

7 

 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އެްއވެސް ސުވާލެްއ  އެާއއެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ރެކުރޫޓުކުރަމުން މިދަނީ. ދެން، އިއް

 ވަކި ސްޕެސިފިކް ކަމަކާ ުގޅޭ ޮގތުން އޮތިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން އެއަށް ޖަވާބު ދޭނަން. ތެންކިއު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރަތަމަ  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  ައޅުަގނޑު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 ފުރުޞަތު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ވާހަކަފުޅުަގއި   ވިދާޅުވެއްޖެ،  ދެންމެ  ވަޒީރު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ނަާގ  ޝުކުރިއްޔާ  ފައިސާ  ފާހަަގކުރައްަވއިފި 

މި ޕެޓިޝަނުަގއި މި އޮތީ  ؟ ޝަކުވާ ލިބެމުންނޭ ދަނީ. އެ ކޮންތާކުން ފައިސާ ނަާގތީތޯ ެއ ޝަކުވާ ލިބިެގން މި ދަނީ

އެ ތަނެްއެގ އެޗް.އާރު ުމވަްއޒަފުން މާލީ ފައިދާވާ ޮގތަށް މީހުން ެގންނާތީ، އެ ޝަކުާވކޮށްފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  

 އޭތި ސާފުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ. ؟ ކޮބައިތޯ؟ ނޫނިްއޔާ އެޖެންސީން ފައިސާ ނަާގތީތޯ؟ ނިސްޓްރީންތޯއެއީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިނިސްޓަރ.

 

 އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮފް މިނިސްޓަރ 

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޤާމާ ޙަވާލުވިއިރު، އޭރު ދެން ރެކުރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް އެއް ކުރިއަށްދަނީ. ނޮވެންބަރު މަސް  

ޓީޗަރުން  ރެކުރޫޓުކުރެވޭ  މި  އަސްލު  ޓީޗަރުން،  ެވސް  އެއިރު  ޙަވާލުވީ.  ސަރުކާރާ  ައޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި 

އީ އެ-އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންޑިާއެގ  ޝެއަރކުރި،  މިައށް  މެއިލް  އެޖެންސީއެއް  ދިވެހި  އަސްލު  ޖެންސީތަކުން، 

އަޅުަގނޑުމެން ހޮވިކަުމަގިއ ިވޔަސް، ބޭރުެގ އެޖެންސީައކާ ނުުގޅި ރެކުރޫޓުކުރެވޭ ޮގތަކަށް ނޫން އޮންނަނީ އިންޑިާއެގ  

 ަވކިަވކި  މި ގަވާއިދުތައް ހުންނަ ޮގތުން. އެހެންވީމާ، މި އެޖެންސީން ވެސް ދެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަކުވާ ައއި

ބޭބޭފުޅުން ވެސް ލާރި ނަަގުމންނޭ ދަނީ. ދެން، ައޅުަގނޑުމެން ތަޙްޤީޤު ވެސް ކުރިން، އެކަމަކު ަވކި މިވެނި ބަެއކޭ 

ަވޑަިއަގންނަާވ   މިކޮޅަށް  ހަަމ  ޝަކުާވއަކީ  މި  އެކަމަކު  ހޯދިފައެއް.  ނެތް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ެއޮގތަކަށް  ނަަގނީ 
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އަޅުަގ ވެސް  މުދައްރިސުން  ޝަކުވާތަކަށް  ބިދޭސީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ޝަކުާވއެއް.  ެގންނަ  ހަމައަށް  ނޑުމެންނާ 

 ކޮންމެވެސްކަހަލަ ސޮލިުއޝަނެއް ހޯދުމުެގ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން މި ބަދަލުތަކެއް މި އުސޫލަށް ެގނައީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ުގޅުން ހުރި ސުވާލެއް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް މެންބަރު ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ

ެގންނަ ބިދޭސީމީހާ އަތުން  ފާހަަގކުރެވިފައި މިއޮތީ، އެ  މި ޕެޓިޝަނުަގއި މި ހުރަ ޕޮއިންޓުތަކަށް ބަލާއިރު ބޮޑަށް 

ބަލައިލާއިރު،   ބޮޑަށް  މީތި  ޝަކުވާ.  ހުރި  ކޮށްފައި  ނުނެޭގތީވެ،  ފައިސާ  އެޖެންސީއަށް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ސީދާ 

ހީ މި  ވެސް  މިނިސްޓްރީން  ެއޑިޔުކޭޝަން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  އެކަމަކު،  ވެސް  މިނިސްޓްރީން  އެޑިޔުކޭޝަން  ވަނީ، 

ދެން، ތި ބޭފުޅުން  ؟ އެޖެންސީއެްއ މެދުވެރިކުރަްއަވއިެގން ޓީޗަރުން ެގންނަވާހެން. ދެން، ެއއީބާ އެކަން ހިނާގޮގތަކީ

 ؟ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެްއވެސް ކަހަލަ މާލީ މަންފާއެއް ލިބޭ ޮގތަކަށް ނޫންތޯ އެކަން ކުރަނީ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

 އާދެ! އަޙްމަދު ކުރިއަށްެގންދަާވ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންެގ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު ޢަލީ

އުސޫލުަގިއ   އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިނިސްޓްރީ،  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މުވަްއޒަފަކަށް   ކޮންމެ  ެގންނަ  ޙަާވލުކޮށްެގން  އެޖެންސީ  ެއ    500އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ފީއެއް  ރުފިޔާެގ 

ެއއީ   އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ދެން.  އެބަ  އޮތްއިރުަގއި  އެޖެންސީތަކަށް  ކަނޑައަޅާފައި  އުސޫލު  އެ  އަޅުަގނޑުމެން 

ެއ   އަސްލު  ދެން،  ކުރާޮގތް.  ެއކަން  ކުރީަގއި ވެސް  ދެން،  ޮގތް.  ކުރާ  އެކަން  ތެރެއިން  އަޅުަގނޑުމެން އުސޫލުެގ 

އިމަންޓް އެމްޕްލޯެގނެވޭ މުަވއްޒަފުންެގ އަތުން ނޫނީ ެގންނަ މީހާެގ އަތުން އެ ނަާގ ފީ އެ ނެުގމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން  

އެޖެންސީސްތަކާެއކު ކުރެވިފަިއ، ެއކުލަވާލެވިފަިއ އޮންނަ ެއއްބަސްވުުމަގިއ އޮންނާނެ ހަަމ ޕެޓިޝަންަގއި ވެސް، އެ  

ބޭފުޅުންެގ ޕެޓިޝަނުަގއި ެވސް އެ ފާހަަގކުރައްވާފައި އޮތްޮގތަށް އެއީ ާގނޫނުަގއި ެއކަން، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނުަގއި  

ޮގތް. އެ ެގންނަމީހާ އަތުން ެއއްވެސް ޮގތަކަށް ެއްއވެސް ފަިއސާއެްއ ނުނެޭގނެ ކަމަށް.  އެކަން ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނަ  
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ކަނޑައެޅިެގން   ކަމަށް  ނުާވނެ  ނަަގއިެގން  އެޮގތަށް  އޮންނާނެ  ވެސް  ކޮންޓްރެކްޓުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ، 

އް އެީއ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ބަޔާންކޮށްފަ. ދެން، ެގންނަ ީމހާއަށް ެއކުރާ އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެ

ހުރިހާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެޑިޔުކޭޝަނުން،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވެއްޖެއްޔާ  މުަވއްޒަފެއް  ެގންނަ  އެޑިޔުކޭޝަނަށް 

ހުންނަ   އެ  މާލޭަގއި  ައިއއްސަ  ދެން  ިވޔަސް  ފީ  ިވސާ  ިވޔަސް،  މެޑިކަލް  ޭއނަެގ  މިސާލަކަށް  ޚަރަދުތަކެއް، 

ނަެގ އެކޮމަޑޭޝަން ވެސް އެ ހުރިހާ ކަމެްއ ެއއީ ހަމަ ޭއެގތެރޭަގއި ކޮސްޓު އަޅުަގނޑުމެން ބެއަރކުރާ  މުއްދަތުަގިއ އޭ

ކުރަްއވާކަށް   ޚަރަދެއް  ެއއްވެސް  އެއިން  އެޖެންސީއަކުން  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ހުންނާނީ.  ޮގތަށް 

ބޭފު އެ  ޮގތުން  އިދާރީ  ެއއްކަލަ  އެހެންނަމަވެސް،  މަސަްއކަތަށް  ޖެހިވަޑަެއއްނުަގންނަވާނެ.  ކުރަްއވާ  ެއ  ޅުން 

 ރުފިޔާެގ ފީެއއް ދޭން ކަނޑަައޅާފަ. ޝުކުރިއްޔާ.   500އަޅުަގނޑުމެން އިންނާނެ ކޮންމެ ބޮލަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

އުސޫލު   ކުރެއްިވެގންތޯއެ  ތަޖުރިބާތަކެއް  ކޮންކަހަލަ  އޮތީ  ތި  މީހާ  ؟ ހަމަޖައްސަވާފައި  ެގންނަ  ބޭރުން  އާންމުކޮށް 

އެ ކަމަށް  ލިބޭ  މަންފާ  މާލީ  ކަމަށް،  ނަާގ  ލާރި  އަތުން  މީހާ  ެގންނަ  ކުންފުނިތަކަށް  ؛ ޖެންސީތަކުންއަތުން، 

ޮގތަށްހެންއެ އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެވސް  ހިންަގނީ  މިއީ ޖެންސީތައް  މީހުންނަކީ  ެގންނަ  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި   .

އެހެންނޫންތޯ ވާނީ  ިގނަ  ދެން  މީހުން  ހާސިލުކުރެިވެގންތޯ ؟ ޕްރޮފެޝެނަލް  ތަޖުރިބާއެއް  ކޮންކަހަލަ  ެއހެންވީމާ، 

 ؟ނޫނިއްޔާމު ކޮން ކަހަލަ ކަމެްއ ދިމާވެެގންތޯ ތި ޮގތަށް ތި ހައްދަަވއިެގން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ުއޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ނަޝީދުމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންެގ ޑެޕި

ފައިސާނެުގން   އެ  އަތުން  ޓީޗަރުން  ހަމަ  އެއީ،  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ހުއްޓުވަންވެެގން އަޅުަގނޑުމެން އެއް މަޤްޞަދަކީ ެއއީ. އަޅުަގނޑުމެންނޭ އެ ފައިސާ ދޭނީ. ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ޮގތަށް ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ސެކްރެޓަރީ  ދެން  ޕާމަނަންޓު  ޓިކެޓާއި،  އެއަރ  ވަންޭވ  ބޭފުޅާެގ  އެ  އެކަމަޑޭޝަންއާ،   

މި  ހަދާފައި  ޮގތަށް  ދޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ެއއްޗެއް  ހުރިހާ  އެ  އެލަވަންސާ  ދުވަހުެގ  ފަސް  ހުންނަ  މާލޭަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން ޓީޗަރުން  ރަނަގޅު  ދެން  ހުއްޓުވުާމއި،  ނެުގން  ފައިސާ   އެ  އަތުން  ޓީޗަރުން  ހަމަ  ނަށް އިންނަނީ 
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ދެކޮޅު  އައުމަށް  ޓީޗަރުން  ރަނަގޅު  ވެއްޖެއްޔާ  ދީެގން  ފައިސާ  ވާޮގތަކީ  އެ  ބޭނުމަކީ.  މުހިންމު  އެންމެ  ެގނައުުމެގ 

ެގނައުމުެގ   ހަމަ  ޓީޗަރުން  ރަނަގޅު  އެހެންވީމާ،  ހުރީ.  ލިބިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ހަދާކަމުެގ 

 . ޝުކުރިްއޔާ.  ބޭނުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަދާފައި މި އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގންދާނީ   ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުން  މި  ައޅުަގނޑު  ހުރިހާ 12:05ޝުކުރިއްޔާ!.  ފައްތައިެގން  ެއަވުގތަށް  ހަމައަށް.  ާއ 

ދާއިރާެގ   އިހަވަންދޫ  އަރުަވން.  ކަމަށް  ސަމާލު  ހަމަ  ައޅުަގނޑު  ދިނުމުަގއި  ޖަވާބުތައް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފުޅުން 

 ޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އިއް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އެނޭގ   ވެސް  ައޅުަގނޑަށް  ދެން  ބޭނުންވަނީ،  ސާފުކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ޤައުމުތަކުން   އާސިއާން  ޚާއްޞަކޮށް  މި،  ދަށުން  ލޯެގ  ލޭބަރ  ިއންޓަރނޭޝަނަލް  މި  ބަލާއިރު  މިންވަރަށް 

ސްޓް ވަރަށް  ހަމަ  ފޮނުވުމުަގއި  ޤަުއމުތަކަށް  އެހެން  ޚާއްޞަކޮށް  މަސައްކަތްތެރިން  ެގންުގޅޭ.  އުސޫލުތަކެްއ  ރިކްޓު 

ފޮރިން   ބުނަންޏާ  ައނެއްހެން  އަދި  ޗާޖާއި  ކްލިއަރެންސް  ބިއުރޯ  މި  ޓިކެޓާއި،  ފަރާތްތަކުެގ  އެ  ފަރާތުން،  ވަޒީފާދޭ 

ެއ   ޕޭކޮށްެގން،  ޚަރަދުތައް  ކަމަށްދާ  ކަން  އެ  އެންޑޯސްކޮށް  އެޓެސްޓުކޮށް،  ޖޮބެއް  މި  އަދި  ޗާޖުތަކަކާއި  އެޖެންސީ 

ތަންތަނުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން، އެ ތަންތަނުެގ މީހުން އެހެން ޤައުމުތަކަށް މަސަްއކަތު މި ފޮނުވަނީ ވެސް.  

އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ެއ ތަންތަނުެގ މި އުސޫލުތައް ޮއންނަ ޮގތުން މި ދެންނެިވ ؛ ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް

ސާލަކަށް ޓީޗަރަކު ެގންނަންޏާ އެ ޓީޗަރުެގ ައތުން ޗާޖުކުރެވޭ އެްއޗަކަށް  ފީތައް މިއީ މަސަްއކަތްކުރަންދާ މީހާއަށް، މި

ބިއުރޯ   ޓިކެޓާއި،  ދެންނެވި  މި  ހޯދާއިރުަގއި  މުަވއްޒަފުން  މިނިސްޓްރީއަށް  ެއޑިޔުކޭޝަން  އެހެންވީމާ،  ނުއެްއވޭ. 

ނޫނިއްޔާ ހަމަ ؟ އިޑްކޮށްދެންތޯއޭކްލިއަރެންސް ޗާޖާއި އަދި މި ދަތުރުެގ ޚަރަދާ މި އެްއޗެތި މިނިސްޓްރީން އެބަ ޕްރޮވަ 

ެއއީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ެއކަން ؟ ކިހިނެއްތޯއޭ އެކަން އިންނަނީ؟ އެކަން ކުރަން ޖެހެނީއެޖެންސީންތޯއޭ  

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.

 

 

  މިނިސްޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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އިނޭގތޯ މިނިސްޓްރީން  ޚަރަދުތައް  ބޮލަކަށް    އެ  ކޮންމެ  ޭއގެއިތުރަށް  އަދި  ރުފިޔާ    500ކުރާނީ.  )ފަސްސަތޭކަ( 

 އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންސީއަށް ދެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އިކޮނޮމިކް   ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ސުވާލެއް.  އެހެން  އަދި  ުގޅުންހުރި  ެއއާ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުން އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން، ެއޖެންސީތަކުން ޝަކުވާ އެބަހުރި ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި ހެލްތު  

ހަމަ ދެން  އިނޭގތޯ،  ރެކްރޫޓުކުރާއިރު  މި  ސެކްޓަރއަށް  ބޭނުން.  ސާފުކޮށްލަން  ތިއްބެވީމަ  ބޭފުޅުން  މިނިސްޓްރީ   

އެޖެންސީއަކަށް   ބުނާޮގތުން  ަގވާއިދު  އަނެްއކޮޅުން  ދެން،  ދޭ.  ނުެއއް  މިނިސްޓްރީއަކުން  ޗާޖަސްތައް  ދަންނަވާ 

ހުން ޤައުމުތަކުަގއި  އެ  ތަންތަނުަގއި،  އެ  ނެޭގ  ނުެއއް  ވެސް  އަތަކުން  މީހާ  އަންނަ  އެ  ނަ،  މަސައްކަތްކުރަން 

އާސިއާން ޤައުމުތަކުން، ޚާްއޞަކޮށް އިންޑޮނޭޝިއާ، ފިލިޕީންސް ކަހަލަ ޤައުމުތަކުން މީހުން ެގންނައިރުަގއި. ދެން،  

ޚިލާފަށް އެއްކަލަ މަސައްކަތު އަންނަ މީހާ އަތުން އެ ލާރި ހޯދަންށޭ.  ވަރަށް ބޮޑަށް މި ޖެހެނީ އެޖެންސީން ާގނޫނާ  

ފަހުމި  މީތި    ،ދެން އެންމެ  ރެކްރޫޓްބަދަލުވަނީ  އިލީަގލް  އަނެްއހެން  ން  ނޫނީ  ހިއުމަން    ބުނަންޏާމުމެންޓަކަށޭ. 

؟ ޓްރެފިކިންގއާ ދިމާއާށޭ މި ދެވެނީ. އެ ކަމަށް ޙައްލުކުރަން ނޫނީ މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެބަ އަޅަންތޯ

ހެއްޓުމުަގިއ  ުގޅޭ ކަންކަން ބެލެމި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާ  އި  މިނިސްޓްރީަގއިކޮނޮމިކް  ނޫނީ އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި  

މިނިސްޓްރީެގ.  އިކޮނޮމިކް  މިހާރު  ޙަރަކާތްތެރިވާނީ  އިސްކޮށް  އެންމެ  ސަރުކާރުެގ  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު 

 ؟ އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީން އެކަމާ ދޭތެރޭ ކިހިނެއްތޯ ދެކެނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން.މިނިސްޓްރީން، 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދަންނަވާ ޮގތަށް    . ވަކިވަކި އިންސްޓިޓިއުޝަންސްތަކުން މީހުން ރެކްރޫޓުކުރުމުަގއި މިޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ނާޒިމާ

ައނެއްހެން ނުވާނެ. ެއއީ ެއ    އްައޅުަގނޑުމެން އަނެއްހެން ަގވާއިދުެގ ތެރޭަގއި އެކުލަވާލާފައެެގންުގޅޭނެ އުސޫލުތަކެއް  

އޮއެމްޕްލޯއިމަ  ކުންއިންސްޓިޓިއުޝަނަ  ދެެމދުަގއި  އެޖެންސީއާ  ކަންކަން  ންޓް  އެ  ދަށުން  ެއއްބަސްވުމެްއެގ  ންނަ 

ހިންުގ އެޖެންސީ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ައޅުަގނޑުމެން  ެގންދާނީ.  ހުންނާނެ ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ަގވާއިދުަގއި  މުެގ 
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އެ  މިނިސްޓްރީން  ހެލްތު  އެހެންވީމާ،  ބަޔާންކޮށްފަ.  ކަންތައްތަކާ  ނުކުރެވޭ  ކަންތައްތަކާއި  ކުރެވޭނެ  އެޖެންސީއަށް 

ބޮޑަކަށް   އެހާ  ކުޑަކޮށް،  ދަންނަވާލަން  އެއްޗެއް  އަނެްއހެން  އަޅުަގނޑު  ުއސޫލުތަކަށް  ެގންުގޅުްއވާ  އެ  ބޭފުޅުން 

 ޅުަގނޑަކަށް އެ ބޭފުޅުންނާިއ އެޖެންސީއާ ދޭތެރޭަގއި އޮންނަ އެއްބަސްވުމެއް ނޭނެގ.  އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވަނީ، މިސާލަކަށް ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަހަރުެގ ކުރީކޮޅު  

ނަރުހުންނޭ ައޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ހޯދަން އިޢުލާނެއް ކޮށްފަިއ ވެސް އިނޭގތޯ. ޭއަގއި ެވސް ބުނާ   100އޮންނާނެ  

ޚަ ދަންނަވާ  މި  ނުދޭ  އެޖެންސީތަކަކަށް  މީހުން  ޮގތުން  މި  އަނެއްކާ  ދެން،  މިނިސްޓްރީއަކުން.  އިނޭގތޯ  ރަދުތަކެއް 

ެގންނަން މި ޖެހޭ އާސިއާން ޤައުމުތަކުން އެ ތަންތަނުެގ ލޭބަރ ލޯއާ އެްއޗިްއސަށް ބަލާިއރުަގއި މަނައޭ އެ މީހުން 

އިދާ ޚިލާފަށޭ އެއްކަލަ  އަތުން އެ ފީ ނެުގން ވެސް މަސައްކަތު މީހާ އަތުން. ދެން، އެހެންެވއްޖިއްޔާ މި ޖެހެނީ ަގވާ 

އެޖެންސީން އެ މީހާ އަތުން އޭތި ޗާޖުކުރަން. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންެގ ޤައުމުެގ ތެރޭަގއި މި ހިނާގ މުޢާމަލާތުެގ  

ޮގތެއް   ކޮންމެ  ހުއްޓުމަށް  އެކަން  ހިނަގއޭ.  އެބަ  މިކަން  އިލީަގލީ  އެބަދެއޭ.  ޓްރެފިކިންގެއއް  ހިއުމަން  ތެރޭަގއި 

ބޭފުޅުން ތި  ކަމަކީ    ވިޔަސް  އެއް  ެގންނަން.  ބަދަލު  ޕޮލިސީތަކެއް  ނޫނީ  ކުރަން،  މަސައްކަތްތަކެއް  އެބަޖެހޭތާ 

އެބައޮތްތޯއޭ ވެފަިއ  ނޮޓިފަިއ  އެކަން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މި ؟ އެހެންވެއްޖިއްޔާ  އެޖެންސީތަކުން  ވެސް  ަގއިމު  ހަމަ 

ެގނެއްސަ އެބައޮތް. އެހެންވެ  ހަމައަށް އެ ޝަކުވާ  މަޖިލީހާ  ަގބޫލުކުރާ  ރައްޔިތުންެގ  ަވންޏާ އަޅުަގނޑު  އްޖެ ކަމަށް 

އިކޮނޮމިކް   ހަމަ  ހިނަގމުންދާިއރުަގިއ،  ތެރޭަގއި  ޤަުއމުެގ  މި  ކަންތައްތަކެއް  މިކަހަލަ  ޚިލާފު  ާގނޫނާ  ޮގތުަގއި 

މިނިސްޓްރީން މިވަުގތު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާ ުގޅޭ ކަންތައްތަކުަގއި އެންމެ އިސްކޮށް މި ރެގިއުލޭޓުކުރަންޖެހޭ 

އަޅުަގނޑު   މިނިސްޓްރީ ކަމަށްވާއިރުަގއި، ތި ބޭފުޅުން އެކަން ޙައްލުކުރަން ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ަގބޫލުކުރަން.   ވެސް  ގައިމު  ނޮހަމަ  ެއކަން  އެބައޮތްތޯއޭއެޮގތަށް  ވެފަިއ  ވަރަކަށް    ޙައްލުކުރަން؟ ޓިފަިއ  ެއއްވެސް 

 އެއީ އަޅުަގނޑުެގ.؟ ސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެވޭތޯއޭސަރުކާރުެގ މިހިރަ އިދާރާތަކާ އެްއކޮށް މަ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ދެންމެ މިނިސްޓަރ ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނާިއ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީތަކާ އެއްކޮށް މި ބައްދަލުކުރި 

ެގންނަ  ބައްދަލު ދާއިރާއަށް  ހެލްތު  އެޖެންސީއަކުން  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ެއއް  ޮގތެއްަގއި  ޚާއްޞަ  ތެރޭަގއި،  ކުރުމުެގ 

ސޮލިުއޝަނެްއ   އެއަށް  ބޭފުޅުން  އެ  މައްސަލަިއަގއި  އެ  ނުކުރެވޭތީ  ޗާޖު  އެްއޗެއް  މީހުންނަށް  އެ  އަތުން  މީހުން 

މި  ެއކަމަކު  އެދުނު.  ބަދަލުކުރަން  ެއޮގތަށް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ހޯދައިދޭން،  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއިވ  އެ  ނިސްޓަރ 

ާގނޫނުަގޔާއި، މި ހުރިހާ ކަމެއްަގއި މި އޮންނަނީ ވަޒީފާއަށް އަންނަ ފަރާތް، އެމްޕްލޯއީެގ އަތުން އެއްވެސް ެއްއޗެްއ  

އެޖެންސީން ތި    އިންޑައިރެކްޓްކޮށް ެވސް ޑަިއރެކްޓްކޮށް ވެސް ޗާޖު ނުކުރެޭވނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް

ވާހަކަ ތިހެން ވިދާޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ، އަސްލު އެ ބޭފުޅުން އެ ބޭނުންފުޅުވަނީ މިހާރު ާގނޫނާއި ަގާވއިދުެގ ތެރޭަގިއ  

ޮގތަށް   ޗާޖެއްކުރެވޭނެ  އިންޑައިރެކްޓްކޮށް  ނޫނީ  ޑައިރެކްޓްކޮށް  ސީދާ  އަތުން  މީހުން  ެއ  އަސްލުަގއި  ޕޮލިސީ  އޮތް 

މޭރުމު އެ  އެ  ބަދަލުކޮށްދޭށޭ،  އެހެންވީާމ،  ދޭހަވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ވިދާޅުާވ  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  އަސްލު  ން 

މިނިސްޓަރ ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން، ސަރުކާރުެގ މި އިންސްޓިޓިއުޝަންސްތަކުން ބޮޑެތި ރެކްރޫޓްމަންޓް އަނެއްހެން 

ސެކްޓަރަގިއވީމަ،   އެޑިއުކޭޝަން  ާއއި  ސެކްޓަރ  ހެލްތު  ެގންދަވާނީ  ޙައްލެއް ކުރިއަށް  ކޮންމެވެސްވަރެއްެގ  އެބައި 

އެޖެންސީއަށް   އެމްޕްލޯއިމަންޓް  މިހިރީ  ވިސްނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަންނޭނެގ  ޮގތަކަށް  އަންނާނެކަހަލަ 

މެދުވެރިކޮށްެގން ރެކްރޫޓްކުރެޭވ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ެވެގން ދިުއން. އެކަމަކު އެ ބޭފުޅުން ެއިވދާޅުވާ ޮގތަށް އެޖެންސީއަށް  

ލީ އެ މީހާ އަތުން ލާރިއެއް ނެޭގނެ ޮގތަށް ހަމަޖައްސައިދޭން އެބުނާ ބުނުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ޑައިރެކްޓް

ޝުކުރިްއޔާ  ނުކުރެވޭނެ.  އެޑްރެސްެއްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ޮގތަކުން  މިއޮތް  ތެރޭަގއި  ާގނޫނުެގ  މި  ަގާވއިދާ 

 އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވާހައާދެ!   އޮތް  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އުޅޭ ،  ކައަކީ ައޅުަގނޑު  މައްސަލަތަކެއް  ާގނޫނުަގިއ  މި    ަގބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ 

މި؟ ކަމަށް ަގާވއިދުަގިއ  އެކުލަވާލާ  މިހާރު  ބޭފުޅުން  ތި  ނުވަތަ  ާގނޫނުަގއި  ކަންކަމަށް   އެޖެންސީތަކާބެހޭ  ދެންނެވި 

 .ޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭބައްލަވާފަިއވާނެތޯ އަ ވަރަކަށްއެްއވެސްކަހަލަ  

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ވަރަށް،  ަގވާއިދަކީ  އޮތް  ޮގތުަގިއ  ަގވާއިދުެގ  އެޖެންސީެގ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  މިހާރު  އަސްލު  މިހާރު،  އަޅުަގނޑުމެން 

ދުވަ  ިގނަ  ވަރަށް  ަގބޫލުކުރާ  އުފަންވިތާ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެބަހުރި  އޭަގއި  ދެން،  ަގާވއިދެއް.  އޮތް  ވެފައި  ސް 
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ވެސް،   ބޭފުޅުންެގ  އެ  އަސްލުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަކެއް.  ެގންނަންޖެހޭ  ބަދަލުތަކެއް  ޮގތުަގއި 

ށް، އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހުރި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީ ހިންާގ ބޭފުޅުންެގ ވެސް ބައިެވރިވުމާ އެްއކޮ

ވަރަށް ބަިއވަރު ބަެއއްކަހަލަ ސަޖެސްޝަންސްތައް ހުށަހަޅުްއވާފައި ވެސް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން ައސްލު މިހާރު 

ކުރަމުން މި ެގންދާ މަސައްކަތަކީ، އެ ބޭފުޅުން ދެއްވާފަިއ ހުރި ސަޖެސްޝަންސްތަކާ އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެިވ  

މި   ާގނޫނާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  ސޮއިކުރުންތަކާއި  ހުރި  ސޮއިކޮށްފައި  މި  އިންޓަރނޭޝަނަލީ 

ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ކަންކަން ކިހާވަރަކަށް އިންކޯޕަރޭޓްކުރެިވދާނެތޯއާ، މި އެޖެންސީތަްއ  

ަގާވއިދުތަކުެގ   ބޭފުޅުން  ެއ  ަގާވއިދު  މޮނިޓަރކުރުމާއި،  ޮގތްތަކަކަށް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ފަސޭހައިން  ތެރެއިން 

ޭއަގއި   އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  މިހާރު  ެގންދަނީ  މި  ކުރަުމން  އަޅުަގނޑުމެން  ައސްލު  މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުެގ 

އަނެ އެޖެންސީތަކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  ބައިތައް  މިއޮތް  މިހާރު  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އްކާ 

 ހިއްސާކުރާނަން އެ ބޭފުޅުންެގ އޭެގ އިންޕުޓެއް ހޯދަން ުގޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ. ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މިނިސްޓްރީތަކުން   އަދި  ަވޒީރުންނާިއ  ތިއްބެިވ  ަވޑައިެގން  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ލޭބަރުން   އެތެރެވާ  ބޭފުޅުން،  އެތެރެވާ  ރާއްޖެއަށް  އަޅުަގނޑު ސުވާލަކީ،  ބޭފުޅުން.  އެންމެހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިެގންނެ 

ބޭރުެގ ބިދޭސީން މަސައްކަތްތެރިން އަތުން އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްެގ  އަތުން ނުވަތަ  

ލިބިފައި ވަނީ. އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ، މިއީ ރަނަގޅު   އަތުން ޑިޕޮސިޓު ނަާގ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު 

ޏަކުން މި މީހާ ފިލުމަށްފަހު ނުވަތަ އެ ބޭރުަގއި އުޅޭއިރު  މި ބިދޭސީ މީހާ އެތެރެކުރާ ކުންފުން   ،ދެން؟ ޚަބަރެއްތޯއޭ

ދެން، ؟ އެ ފައިސާ ނުހުންނަނީތޯ؟ ނުވަތަ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް މީނަ އުޅޭއިރު އެ މީހާ ނުފޮނުވާލެވެނީ ކިހިނެއްެވެގންތޯ

ތެރެއިންނާ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް މި އިވެނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެގންނަ ފަރާތްތަކުން އަދި އިމިްގރޭޝަން  

ެއޅޭ ދެން އޭެގތެރޭަގއި މި ވޭތުވެދިޔަ  ؛ ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކާއި ޚިޔާނާތްތަކާ ހުންނަ ވާހަކަ. ދެން އެއަށް ފިޔަވަޅު 

ސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތުަގއި އެތަން ދެތިން، ހަތަރު ފަހަރަށް އެތަން ެގއްލުންދީ ބަެއއް ފައިސާ ެގއްލިފަިއވާ ކަމަށް ވެސް  

ޚަބަ ބަލާފައި އަޅުަގނޑަށް  ހުރިހާ މައްސަލައެއް  ޙަޤީޤަތުަގިއ އެ މައްސަލަތައް ނުބެލި  ޭއެގތެރޭަގއި  ލިބޭ. ދެން،  ރު 
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ދެން އޮތް ސުވާލަކީ، ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީެގ  ؟ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުންތޯ ައނެއް ސުވާލު

ން އެ މީހުން ފިލައިެގން އެބަދޭ. ޮގއްސަ އެހެން ތަންތާ ެގންނަ ވަރަށް ިގނަ މުަވއްޒަފުން ވަރަށް ިގނަ ބޭރު ބިދޭސީ 

ކުންފުނިތަކާ   އެހެނިހެން  ނުވަތަ  މަސަްއކަތްކުރާ  އަިމއްލައަށް  ޚާއްޞަކޮށް  މަުގމަތީަގއި  ކުރަނީ.  މި  މަސައްކަތް 

. ދެން ހަމަ  ުގޅިެގން މަސައްކަތްކުރާއިރު ޙަޤީޤަތުަގއި މި މީހުންެގ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ލިބެންވާ ފައިސާއެއް ނުލިބޭ

މިސާލަކަށް،  ނުލިބޭ.  ސަރުކާރަކަށް  ެވސް  އެްއޗެހި  ޓެކްސް  މަސައްކަތްތަކުަގއި  ކުރާ  މީހުން  މި  އެާއއެްއކޮށް 

އަޅުަގނޑު މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ ހަމަ މިތާ މިހާރުވެސް ހަމަ މިހާރު ރާއްޖޭަގިއ  

މަޝްރޫޢަކީ   އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ހުރި  ހިނާގ  އަޅާފައި  ދަށުން  މަޝްރޫޢުެގ  ވަނުމުެގ   7000ހިޔާ  މީހުން  ފުލެޓަށް 

އިލީަގލް  ހަމަ  ޖެހިފަ.  އަނެކަކާ  އެކަކު  ހަމަ  އިނޭގތޯ  ތިބީ  އެ  މީހުން  ބޭރު  އެތަްއހާސް  އެތާނަގއި  މަސައްކަތް. 

ޅަށް ދާއިރު ހަމަ ކޮންމެ  މަސައްކަތްތެރިން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާ މަޖިދީމަުގން ދާއިރު އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮ 

ބޭފުޅަކަށް ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ަގޑިއަކު ވެސް ހަމަ ފެނޭ އެތާނަގއި މަސަްއކަތް ހޯދަން، ވަުގތީ މަސައްކަތް ކުްއޔަށް  

ނުފޮނުވެނީ  ކީްއވެެގންތޯއޭ  ބޭފުޅުން  މި  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ތިބޭޮގތަށް  ކޫލީން  މީހުން  ބިދޭސީ  މަސައްކަތްކުރާ 

ކަންތަކުެގ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުަގއި ރާއްޖޭެގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރަށް  މި  ؟ ޙަޤީޤަތުގައި

ފެށިެގން ކުދި ކުންފުނިތަކަށް. ޚާއްޞަކޮށް އެންމެ   ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން  ހަމަ  ެއބަދެއޭ  ިގނައިން ބަނުގރޫޓުވަމުން 

ދެންނެވި  ކުންފުނިތަކަށޭ. އެއީ ދިވެހިން  ބޮޑަށް އިފެކްޓްކުރަނީ މި ދެންނެވި ކޮންސްޓްރަކްޝަންކުރާ މި  ނުލިބެނީ 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންކުރާ ކުންފުނިތަކަށް. ނުލިބުނީމަ ިގނައިން ބޭރު މީހުން މި ެގންނަނީ މި ބުނާ ކުންފުނިތަކަށް. އެ 

އަނެއް ސުވާ މިއީ  ކުރަނީ.  ިގނަފަހަރަށް  މަސައްކަތް  ދެންނެވި  މި  ގޮއްސަ  ފިލައިެގން  މި  ދެން ކުންފުނިތަކުން  ލު. 

ހަދަން    ރިސޯޓު  މިސާލަކަށް  ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް  ބޮޑެތި  މިސާލަކަށް  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  މިސާލަކަށް  ސުވާލަކީ،  އަނެއް 

ނުވަތަ ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް ރާއްޖޭަގއި ކުރާ ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް ހަދަން އެކަމަށް އަންނަ ވުަގތީ ލޭބަރު މިސާލަކަށް އެ  

؟ އަނބުރާ ޤައުމަށް ދޭތޯ ނުވަތަ ފޮނުވާލެވޭތޯ ތި ބޭފުޅުން ޔަޤީންކުރަންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯމަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު  

އެކަހަލަ  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުން  އެ  ނުވަތަ  ދޫކޮށްލެވެނީތޯ  މަުގމައްޗަށް  ހަމަ  އަނެްއކާވެސް  ެގނެއްސަ  ބޭފުޅުން  އެ 

ވާހަ އަޅަންތޯއޭ  ނުވަތަ  އެޅިފަިއވޭތޯ  މިހާތަނަށް  ފިޔަވަޅެއް  މީހުން  އެްއވެސް  ެގންނަ  ހަދަން  ރިސޯޓުތަްއ  ކައަކީ 

 މިއީ އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ނުދެވިެގން ވާހަކަައކީ ނުޮގއްސަ ފޮނުވާނުލައި ތިބޭތީވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ.  
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 ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ 

ކަެމއް އަޅުަގނޑަށް މި ނޯޓުކޮށްލެވުނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނަަގނީ ކޮން   4ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.  

ބިދޭސީ  ރާއްޖެއަށް  ފައިސާއަކީ  ޑިޕޮސިޓް  ބޭނުންކުރަނީ.  ފައިސާ  ޑިޕޮސިޓް  ބޭނުމެއްގައިތޯ  ކޮން  ފަރާތަކުންތޯ، 

ެގން ބަހައްޓަންޖެހޭ މަސައްކަތްތެރިޔަކު  އެމްޕްލޯޔަރު  ެގންނަ  މަސައްކަތްތެރިޔާ  ބިދޭސީ  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނަ 

ވާވަރަށް   ޓިކެޓަކަށް  ެއްއކޮޅު  ޤައުމެއްެގ  އަންނަ  އެ  މީހަކު  އެ  އަސްލުަގއި  ޑިޕޮސިޓަކީ  އެ  އިނޭގތޯ.  ޑިޕޮސިޓެއް 

ެގންދާނެ   ރިވިިއކުރަމުން  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އަހަ  6އިނޭގތޯ.  ނޫނީ  ެއ  މަހުން  އެހެންވީމާ،  ރަކު އެއްފަހަރު. 

އަދަދު އަސްލު ޑިޕޮސިޓުެގ ޮގތުަގއި ބަހައްޓަނީ. އެ ޑިޕޮސިޓް އެ އަދަދަށް ނެުގމުެގ ިވސްނުމަކީ އެ މީހާ އަނބުރާ 

ުގޅިެގން  ނިންމުމަކާ  ުގޅިެގން  ކަމަކާ  އެްއވެސް  ސަރުކާރުެގ  ހިނދެއްަގއި  ބޭނުންވެއްޖެ  ފޮނުވާލަން  ރާއްޖެއިން 

ބޭނު މިހާތަނަށް  ފޮނުވާލަން  ދެން  ފޮނުވަިއލުމަށް.  ބޭނުންކޮށްފައި  ފަިއސާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ންވެއްޖެްއޔާމު 

ދާން  ިގނަވެެގން  މިހެން  މާލޭަގިއ  ދެންނެވީ  މި  އަމިްއލައަށް  ބޭނުންވެެގން  ދާން  ނޫނިއްޔާމު  މީހުން  ފޮނުވާލެވުނު 

މީހުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުެމން މި ޑި ޕޮސިޓް ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައި ފޮނުވާލެވިފައި  ބޭނުންވެެގން ރިކުއެސްޓްކުރާ 

ހުންނާނެ އިނޭގތޯ. ދެން ސީދާ ފޮނުވާލެވުނު މީހުންެގ އަދަދުތައް އަޅުަގނޑަށް ިމވަުގތު ހަމަ ދަންނަވާލަން އުނދަޫގ.  

ޮގ ސް  އެކަމަކު މި ފައސާ ބޭނުންކޮށްެގން ފޮނުވާލެވިފައި ހުންނާނެ. ދެން ފާހަަގކުރެްއވި ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް މީހުން 

އެތާނަގއި އިލީަގލް މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމަޔަށް ވެސް ހަމަ ތި ވާހަކަތައް ހަމަ  

އަޅުަގނޑުމެންެގ   ޮގތުން  އެޓެންޑްކުރުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއކަމަށް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ހުރީ  އަިއއްސަ 

ވަހުން ފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓީމު ދާނެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުެގ އެ އިންސްޕެކްޝަނުން މިހާރު މިދިޔަ ހަފްތާެގ ހޯމަ ދު

ފުލެޓުތަކުެގ އެ އޭރިއާއަށް. ެއ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން މި ެގންދަނީ އެޗް.ޑީ.ސީއާ ވެސް ުގޅިެގން އަދި  

އިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ  ޕޮލިސް ވެސް، އިިމްގރޭޝަނާ ވެސް ުގޅިެގން. އަޅުަގނޑުެމން ޮގްއސަ ބަލާނީ ޭއެގތެރޭަގއި ަގވާ 

މީހުން ކިހާވަރަކަށް މީހުން ެއމްޕްލޯއިކޮށްެގން އެބަ ެގންުގޅޭތޯއާއި، ެގންުގޅޭ ކަމަށް ވަންޏާމު އެ މީހުން ަގާވއިދުެގ 

ތެރެއަށް ފައްތަންވެެގން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް މި ެގންދާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮްގރާުމެގ ތެރެއިން އެ މީހުންނަށް  

ފުރުޞަތު   ކޮށްދޭނެކަމުެގ  އެ  ކަންތައްތައް  ކުރެވެންހުރި  ައޅުަގނޑުމެން  ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދޭން  ެއކަމަށް  އޮތްކަމާިއ، 

އިނޭގތޯ.   ސިފައިަގއި  ލީފްލެޓުތަކެއްެގ  ެގންދަން  އެބަ  ފޯރުކޮށްދެމުން  ވެސް  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  އަޅުަގނޑުމެން 

އެޮގ ައޅުަގނޑުމެން  ކަންތަކުަގއި  މަޝްރޫޢުެގ  ހިޔާ  ދެން  އެހެންވީމާ،  ެގންދަނީ.  މި  އެޓެންޑްކުރަމުން  ތަށް 

ޮގަވިއެގން  މީހުން  އެ  ނޫނީ  ފަރާތްތަކުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ެއްއޮގތަށް  ަގިއޑެންސާ  ދޭ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 
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މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ކަންކަން ނުކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ ަގާވއިދުެގ ތެރޭަގއި އެ މީހުން ޖުރިމަނާކުރުމާ މި  

ވެ މީހުންނަށް  ކަންކަން  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،  ެއކުލަވާލެވިފަ.  ގަވާއިދުަގއި  އެ  މިހާރު  އެބަހުރި  ސް 

ފުރުޞަތެއް ދީފައި އެ ކޮމްޕްލައިނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުަގނޑުމެން ދެން ަގާވއިދުަގއި ހުރި އެހެން މި ދެންނެވީ 

މާރިޗުަގއި    2019ކާ ދޭތެރެ ނަަގމުން ެގންދާނެ. ދެން  ނަަގން ހުރި ފިޔަވަޅުތަްއ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެ ފަރާތްތަ

ބަދަލުވުމާ  ޑިވަލޮޕްމަންޓަށް  ިއކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަންތައްތަްއ  ދިނުމުެގ  ކޯޓާ  ކަންކަުމަގއި  ބިދޭސީންެގ 

ންކަން އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ސިސްޓަމުަގއި ވެސް ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި އިޝޫސްތަކަކާއި އުނދަޫގތަކަކާ އެކަހަލަ ކަ

ހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން އެއަށް އެކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އެޓެންޑްކުރަމުން ަގާވއިދުަގއި ވެސް ބަެއއް ކަހަލަ   

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ޮގސް  ެއއްކޮށް  ކަމަކާ  ހުރިހާ  އެ  ނެތުމާ  ހިމެނިފައި  އާ   2021ޖަނަވަރީ    31ކަންކަން  ަގއި 

ފާ އަދާކުރުމާ ބެހޭ އާ ަގާވއިދު އަޅުަގނޑުމެން ެއކުލަވާލެވި ެއއަށް ޢަމަލުކުރަމުން ަގާވއިދު ބިދޭސީން ރާއްޖޭަގއި ވަޒީ

އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރު ކޮވިޑާ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއަގއި ހާލަތު އޮތްޮގތުން ފައިސާެގ  

ކޮ ހުންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ހުރުމަށް  ހުރި  ކަންކަން  އެކަހަލަ  ެވސް  ދަތިކަމާ  ދޫތަކެއް  ވަރެްއެގ  ންމެވެސް 

ޕްރޮޖެކްޓް  ފާހަަގކުރެްއވީ  ދެން  ެގންދަން.  އެބަ  ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑުމެން  އެބައި  އެހެންވީމާ،  ދީފަ.  އަޅުަގނޑުމެން 

ވަކި   ދޭނީ  ކޯޓާ  މިހާރުވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  ެގންނައިރުަގއި  މީހުން  ކުރަން  މަސައްކަތެއް  ވަކި  ޑިއުރޭޝަނަށް 

އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތަކަށް   މުއްދަތަށް  އެ  އޮތިއްޔާ  ދީފައި  މުއްދަތު  މިހާ  ތިމަންނާމެންނަށް  ހަދަން  އޭ  ރިސޯޓު 

މީހުން ދޭނީ އިނޭގތޯ. ދީފައި، އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެ މީހުންނަށް އެ މަސައްކަތް ނުނިމިެގން އެ މަސައްކަތުެގ 

 އިތުރުކޮށްދިންކަން އެނޭގނެ ކަހަލަ ލިޔުމެއް މަސައްކަތް މުއްދަތު އިތުރުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މަސައްކަތުެގ މުއްދަތު

ބައެއް   ދެން  އިތުރުކޮށްދޭނަން.  މުއްދަތު  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  އައިމަ  ހަމަޔަށް  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ފަރާތުން  ހަވާލުކުރި 

ކަމަށްވާތީވެ މަސައްކަތްކުރާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ބިޒްނަސް  އަ  އޭޒް  ކުންފުނިތަކަކީ  ވަކި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން   

މަސައްކަތް   ބީ  އޮންނާނީ  ނިންމާއިރު  މީހުންނަށް  އެ  ނިންމާފަިއ  މަސައްކަތް  އޭެގ  މީހުން  އެ  ނޫން  ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، އޭ ަގއި ތިބި މީހުން ބީ އަށް ޓްރާންސްފަރކުރުމުެގ ކަންތައްތައް އެ މީހުން ކުރިއަށް ެގންދާނެ.  

ބޭނުންނުވާނެ މަސައްކަތަށް  ފުރުޞަތެއް  އެހެންވީމާ،  ތިބުމުެގ  ބައިތިއްބައިެގން  މީހުން  އަނެއްހެން  އަދަދަކަށް   

ނުދެން.   ރާއްޖެއިން  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނެއް  މީހުން  އެ  ހަމަވާންވާއިރަށް  މުއްދަތު  ފުރުވާލަން މަސައްކަތުެގ 

ވާލަން އިތުރު ސައިޓް  އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ނުފުރުވޭ ކަމަށް ވަންޏާމު ފުރު  .އަޅުަގނޑުމެން އެމީހުންނަށް އަންާގނެ

ދޭނެ   އަޅުަގނޑުމެން  ކިޔާފައި  އިތުރު    3ކްލިއަރެންސް  ތެރޭަގއި  ުމއްދަތުެގ  އެ  ވެސް.  މުއްދަތެއް  މަސްދުވަހުެގ 

 ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތިއްޔާ، ބަދަލުކުރެވެން ނެތިއްޔާ އެމީހުން ހަމަ ރާއްޖެއިން ފުރުވާލަންޖެހޭ ޮގތަށް އޮންނާނީ އިނޭގތޯ.  
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  ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެނަށް ތި ާވހަކަފުޅުތަކުން ިގނަ ފަހަރަށް މި އެނެގނީ، ިގނަ ފަހަރަށް 

ކުންފުންޏަކަށް  ނުވަތަ  މަުގމަތީަގއި،  ނެތި  ވަޒީފާއެއް  ވާހަކަައކީ  އިލީަގލްކޮށް،  އެ  މީހުން  އެ  އޮންނަނީ  މި 

ގަވާއިދަ މީހުންނަކީ  މިއުޅޭ  ޮގތަށް  ބަލަންޖެހޭ  ނިސްބަތްނުވާ  ސަރުކާރުން  މީހުންނަކީ  އެ  މީހުންނޭ.  އަޅުވަންޖެހޭ  ށް 

ނުވަތަ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަހުމުވަނީ ނުވަތަ މިތާ އަޅަުގނޑުމެންނަށް މި ނެެގނީ.  ؛ މީހަކަށް

ބަހަ ޑިޕޮސިޓެްއ  މީހަކީ ވެސް  ކޮންމެ  ހަމަ  މީހަކީ ވެސް،  ކޮންމެ  ދަންނަވަނީ  މި  ތި އަޅުަގނޑު  ދެން  އްޓަިއެގން، 

ވިދާޅުވަނީ ެއއްކޮޅު ޓިކެޓުެގ މަދުވެެގން އެހާވަރު ބަހައްޓަމޭ ދެން ހިނާގ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކާ ެއއްޗެހި. އެ ޓިކެޓު  

ބޭނުންކޮށްެގން އެ މީހުން ފޮނުވާލެވޭނެ ނޫންތޯ ަގާވއިދާ ޚިލާފު ވަންޏާ. އަޅުަގނޑަށް ފެނެއޭ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ 

މި ފައިސާ  ؟ އުޅޭ، މަސައްކަތް ވެސް ކުރެއޭ. ހަމަ އެންމެނަށް ވެސް އެނެގއޭ. އެ ކިހިނެއް ެވެގންތޯއޭމީހުން އެބަ  

ނެތީތޯއޭ؟ ބޭނުންނުކުރެވެނީތޯއޭ ފައިސާ  މި  ވަނީ؟ ނޫނީ  ނޫންތޯއޭ؟ ކިހިނެއްތޯއޭ  ފޮނުވާލެވޭނެ  ފައިސާއިން  ؟ މި 

އެ ެގންނަ ފަރާތަކާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަަވޅެއް އެޅިފަިއ    ދެން، ތި ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް އެ ފޮނުާވ ނުލެވޭ ކަމަށް ަވންޏާ

ކުންފުނި އުވާލާ ނުވަތަ މިސާލަކަށް ނުވަތަ އެ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރުވައި، މިސާލަކަށް މީެގ ސަބަބުން ؟ އެބައޮތްތޯއޭ

ފަހަރު ކުރީ   ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް އަރައިަގންނަމުން އެބަދޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ  މީހުން  މި  ޕެޓިޝަނަކާ ޙަޤީޤަތުަގއި 

ފައިސާ؛ ުގޅިެގން މި  ނުލެވެނީ  ފޮނުވާ  ކީއްެވެގންތޯއޭ  މިމީހުން  ދެންނެވީ  މި  ކީއްެވެގންތޯޭއ  ؛ އުހުނ،  ސުވާލަކީ 

ފޮނުވައިނުލެވެނީ؟ ފޮނުވާނުލެވެނީ ކީްއވެެގންތޯ  ވާވަރަށޭ.  ޓިކެޓަށް  އެއް  ލާރި  އެ  އެބަ.  ނަަގއޭ  ލާރި  މިއީ  ؟ މި 

ހީވަނީ ައޅުަގނޑަށް  ކަންނޭނެގ  ޕެޓިޝަނަކާ  ސުވާލެއް  މި ދެންނެވީ ކުރިން  ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން  . ދެން، އަނެއް 

ާގތްަގނޑަކަށް   ވިދާޅުވޭ  ެއބަ  ވެސް  ޕޮލިހުން  ެގނަުއމުަގއި  ެގނައި  ުގޅިެގން  މަސްތުވާތަކެްއޗާ  ުގޅިެގން، 

، ލަފާކުރާ ބިދޭސީން.  މަސްތުވާތަކެތީެގ ފަރުާވއަށް ާގތްަގނޑަކަށް ބޭނުންވާ ހާހެއްހާ މީހުން އެބަ ތިއްބޭ ާގތްަގނޑަކަށް

ދިވެހިންނަށް  މިބުނީ  ރައްޔިތުންނަށް،  މިސާލަކަށް  ނުވަތަ  ޙަޤީޤަތުަގއި ސަރުކާރަށް  މީސްމީހުންނަކީ  މި  އެހެންވީމާ، 

ިމ   ފައިސާ  ައޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ޓެކްސް  ފެންނަނީ ނުވަތަ  މި  ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަެއއް  ބަލަދުއަރާފައިާވ 

މަސައް މި  މި ؛ ކަތްމީހުންނަށް  އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ.  ކުރަން  މި  ކަންތައް  މި  ފަރުވާދީ  މީހުންނަށް  މި  މިބުނީ 
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ކަންތައްތަްއ، ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ބިދޭސީން ފޮނުވާލާ ލީަގލަިއޒްކުރަން. ވާހަކައަކީ މިމީހުން 

ން ގަވާއިދެްއެގ ދަށުންނޭ. ަގވާއިދަކާ ެއއްޮގތްާވ  އުޅެވެން ޖެހޭނީ، ރާއްޖޭަގއި އުޅެވެން ޖެހޭނީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި މީހު

ޮގތުެގ މަތިންނޭ އުޅެވެން ޖެހޭނީ. އެހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ، މީެގ އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިޔަފާރިތައް އެބަ ހަލާކުވަމުން 

ޙަޤީޤަތުަގއި    އެބަދޭ. ޤައުމަށް ޓެކްސް ދަްއކާ މީހުން އެކުރާ ޓެކްސް ދަްއކާއިރު، ެއ ބޭފުޅުން ެއކުރާ ަމސައްކަތްތައް

ކުރަމުންދާއިރު ބަޔަކު އެބަ ތިބޭ މީެގ ފައިދާ ތަކެއް ނަަގިއެގން، ޓެކްސް ފައިސާ ނުދަްއކާ، މިކަހަލަ މަސަްއކަތެއް  

ކުރަމުންދޭ. އޭެގ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ނުލިބުމާއި، ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ޓެކްސް ނުލިބުމާއި، ސަރުކާރަށް  

މި ޚިދުމަތްތައް  ކަންތައްތައްދޭންޖެހޭ  ސަބަބުން  ނުލިބުމުެގ  ާއމްދަނީ  ލިބެންޖެހޭ  ސަބަބުން  ބުނީ  ؛ ކަމުެގ  މި 

މިކަހަލަމިކަހަލަ ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަކީ ތި ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯއޭ މި 

 ؟  އެޑްރެސްކުރަނީކިހިނެއްތޯއޭ މި ކަންތައްތަކަށް؟ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެމންބަރު  ؛ އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  އެދެން.  ބޭންދުން  ނޯޓުކޮށްލާފައި  ސުވާލު  ށް އަޙްމަދަ  ޙަސަންއެ 

ބޭފުޅާެގ ސުވާލަށް.   އެ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އެބަ   12އަޅުަގނޑު  ވޯޓަށް  މަޖިލީހުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޖަހާއިރު 

 ކުރިއަށްެގންދަވާ!   ޙަސަން އަޙްމަދު؛ ދާންޖެހޭ ކަމަށް މެސެޖު އަތުވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް

 

 ވާހަކަދެއްކުން:އަޙްމަދު  ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

މިނިސްޓަރު   ބޭފުޅުން.  ހުރިހާ  ވަޑަިއެގން  މިނިސްޓްރީން  ވަޒީރު،  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ފާހަަގކުރަްއވައިފި ވަރަށް ރަނަގޅު ނުކުތާތަކެއް ދެންމެަގއި. ަގާވއިދު ހައްދަވާ ވާހަކަާއއި، ޕޮލިސީއަށް ބަދަލު ެގންނަ 

ތި އަޅުަގނޑު ސުވާލަކީ  އެ ވާހަކަ.  ހަމަ ކުރިން  އެްއކޮށް  މި އެޖެންސީތަކާ  ެގންނަވާއިރުަގިއ  ބަދަލު  ބޭފުޅުން އެ   

ވޯކްޝޮޕެއްެގ   އެދެމޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ކޮށްލަދެއްވުން  ިމކަން  ޮގތަށް  ިއނޭގ  ޕަބްލިކަށް  ޮގތަށް  ވިދާޅުިވ 

ވަ ކޮށްލަދިނުން  މިކަން  ނަމަވެސް  ހިފާފައި  ދަރުބާރުެގ  ނަމަވެސް،  ދަޢުވަތު  ސިފައިަގއި  އެ  ދެން،  ރަނަގޅޭ.  ރަށް 

ދެއްާވއިރުަގއި ރާއްޖޭަގއި ތި ބޭފުޅުންެގ މިނިސްޓްރީަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ އެޖެންސީތަކަށް ތި ބޭފުޅުން 

 މިއަށް ޖަވާބު ދެްއވީމައި ދެން ހުރި ސުވާލަށް އަޅުަގނޑު ދާނަން.  ؟ ދަޢުވަތު ދެއްވަންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 
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 މިނިސްޓްރީން.

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދެންނެވި   ވެސް  މިހާރު  ހަމަ  ަގާވއިދު  ފޮނުވާލަން   15އަޅުަގނޑުމެން  އެޖެންސީތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބުަގއި 

ިވސްނުމުަގ މިހާރުެގ  މީަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޕަރޓިސިޕޭޝަނެއް  ޕަބްލިކްެގ  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްވި  ދެން،  އޮތީ.  އި 

ކުރިއަށް   ކޮންސިޑަރކޮށްފައި  އެކަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ސަޖެސްޓްކުރަްއވާތީ،  ކަަމށް  ރަނަގޅުވާނެ  ެގންުގޅުން 

 ެގންދާނަން އިނޭގތޯ.  

 

 :އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކުން ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ަވރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްޕުޅު އެބަ ކުރައްަވއޭ މި ބޭރު މީހުންެގ ކަންތަްއ ޙައްލުކުރަން  

ސަރުކާރުން، ޕޮލިސީތަކާ ެއްއކޮށް އެކުލަވާލަްއވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ޕަބްލިކަކަށް އިނޭގ އެްއވެސް ެއއްޗެއް ނުެއްއ  

ވިޔަސް. ޓްވީޓަކުން  އަޅުަގނޑު  މިންވަރެްއ    އޮޭވ،  ކުރެވޭ  އެ  ނަމަވެސް  މަންތްލީ  ނުވަތަ  ނަމަވެސް  ީވކްލީ  ދެން، 

މި ކަންކަން ކުރެިވެގން ނޫނިއްޔާއެއް ތި ބޭފުޅުންެގ ބޮލަށް ވެސް  ؟ ޕަބްލިކަށް އެނުގން ވަރަށް މުހިންމެއް ނޫންތޯއޭ

އިނުގން އެީއ ވަރަށް މުހިންމޭ.   އެ؛ އަދި ައޅުަގނޑުމެންެގ ބޮލަށް ވެސް އަންނަ މައްސަލަތަކެއް ޙައްލުވާނެ ކަމަކަށް

ޚަބަރުތައް.  ނިންމަވާކަން  އެކަންކަން  ދަޢުވަތުދީފައި  އެޖެންސީތަކަށް  ބައެއް  ލިބޭ  ޝަކުާވ  ިގނަ  ވަރަށް  ދެން، 

އެހެން ނޫން  ބޭނުމެއް  ރަޖިސްޓަރީވެފަިއ  ؛ އަޅުަގނޑުމެން  ެއޖެންސީ  ރެކްރޫޓްމަންޓް  މިނިސްޓްރީަގއި  ބޭފުޅުންެގ  ތި 

އަދަދެ  ކިހާ  ނިންމަާވ  ؟ އްތޯއޮތީ  ދަޢުވަތުދެއްވާފައި  އަދަދަށް  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮތް  މިސާލަކަށް  ައދަދަށް،  އެ 

ދެން، އަނެއް ސުވާލަކީ މިއަދު ެވސް ހަމަ އެހެން ފާހަަގކުރައްާވއިރު މަސައްކަތްޕުޅުތަކެްއ  ؟ ނިންމުމެއް ނިންމަވަންތޯ

ެއއްެގ ދަށުަގއި، ާގނޫނެްއެގ ދަށުަގިއ، ޤައުމެްއެގ ޮގތުަގިއ  ކުރަްއވާކަން އެބަ އިނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، ޤައުމެްއެގ ދިދަ

މިހުރީ  އަޅާލައިެގން  މާސްކް  ހަމަ  މަުގމަތީަގއި  ނޫނިއްޔާއެއް  މި  ނުދެކެން  އަޅުަގނޑު  އުޅޭއިރުަގއި،  އަޅުަގނޑުމެން 

ސަބަ ކޮން  ހިސާބަށްދަނީ  މިހާ  ކަންކަން  މި  ޤައުމެއް.  ބުނާ  ެގންދެބަލާށޭ  މަސައްކަތު  ބަެއއް،  ؛ ބަކާތިމަންނާއޭ، 

ކުރީަގއި އެހެން ުވޒާރާތަކުން ވަޑައިެގން ވިދާޅުވެފައި އެބަހުރި ޑްރަުގެގ ޭގންުގތައް ވެސް އެމީހުން އެބަ ެގންުގޅޭ.  

މާރާމާރީ ޭގންުގތައް ވެސް އެބަ ެގންުގޅޭ. ޤައުމު އޮތީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްަގއޭ ޮއތީ. އެހެންވީމާ، ސުވާލަކީ  

ޤައުމު މީހުންނަށް  މީހުންެގ  މި  ބޭރު  މި  ޮގތުަގއި  ހަރުދަނާ  ރަނަގޅަށް  ވެސް  މިއަށްވުރެ  ޓަކައި  އަމާންކުރުމަށް   

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ކަންތައް ޙައްލުކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް، ޕްލޭނެއް ތިޔަ ބޭފުޅުން މިހާ ހިސާބަށް ރޭވިފައި އޮތްތޯ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިނިސްޓަރ.

 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ބައެްއ   ތެރެއިން  އެޖެންސީތަކުެގ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ސުވާލެއް.  ދެ  އިނޭގތޯ.  ތެންކިއު 

ބިދޭސީން   ރާއްޖޭަގއި  ފަހުން  ައޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަްއ.  ދެިވފައިވާ  ދަޢުވަތު  އަދާކުރުާމ  އެޖެންސީސްއަށް  ވަޒީފާ 

ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކުަގއި  ފާހަަގކޮށްފައިހުރި  އެޖެންސީތަކުން  ބައެއް  ުގޅިެގން  ގަވާއިދާ  ބެހޭ 

ރިކުއެސްޓް   ައޅުަގނޑުމެން  އެސޯސިއޭޝަނަށް  އެ  އިނޭގތޯ.  ޮއވޭ  ެއސޯސިއޭޝަނެްއ  އެޖެންސީ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

ބޭފުޅު ހުރިހާ  ހަަމ  ބޭފުޅުން  އެ  އޮންލައިންކޮށް  ފޮނުވާނީ.  ައޅުަގނޑުމެން  ދަޢުވަތުދީ،  ބައިވެރިވުުމެގ  ންނަށް 

ބޭނުންފުޅު  ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަވަން  ަވޑަިއެގން  ބަިއެވރިވީ.  އޮންލައިންކޮށް  ބޭފުޅުންނަށް  ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވޭ 

ހަމަޖައްސައި ރޫމުަގއި  މީޓިންގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮވިޑްެގ    ބޭފުޅުންނަށް  އޭރު  ދެން،  ދިނީ. 

ހާލަތުވީމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަޑަިއަގންނަވަން ބޭނުންފުޅު ވިޔަސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިރީހަކަށް ބޭފުޅުން އެކަމޮޑޭޓު 

ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންީވމާ،  އޮންލައިންކޮށް.  ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވީ  ބޭފުޅުން  އެހެން  ދެން،  ؛ ކުރެވުނީ. 

ެގ ބޭނުމަކީ ެވސް ވާހާ ހުރިހާ އެޖެންސީސްތަކެއް އަދި އެޖެންސީސް ެއކަންޏެއް ނޫން، އެޖެންޓުންެގ އަޅުަގނޑުމެން

ބޭފުޅުންެގ   އެ  ހަމަ  ގަވާއިދެއްވީމާ  ބެހޭ  މީހުންނާ  އެ  ބައިވެރިެވެގން  ހަމަ  ވެސް  މީހުން  މަސަްއކަތްކުރާ  ޮގތުަގއި 

ހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭްއވުނު ބައްދަލުވުންތަކުަގއި މި  ކޮންޓްރިބިއުޝަންާއ ެއއްކޮށް ކުރިއަށްދާން. އެހެންވީމާ، މި

ދަޢުވަތު ،  ދެންނެވި އަޅުަގނޑުމެން  އެސޯސިއޭޝަނަށް  އެ  ޮއންނާނެ.  އެސޯސިއޭޝަނެއް  އެޖެންސީ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

ންވިޓޭޝަން  ފޮނުވާފައި، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ، ެއ ބޭފުޅުންެގ ދަށުަގއި ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެ އި

އަޅުަގނޑުމެން    ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ބޭނުންފުޅުވި  ބޭފުޅުން  އެ  ހަމަ  އެދުނީމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ބައިވެރިކޮށްދީފައި ވާނެ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެ ބޭފުޅުންެގ ސުވާލުަގއި ެވސް އިލީަގލް މަިއްގރެންޓް  

ލެވިެގން ުއޅެނީ. އޭަގިއ ވަރަށް ބައިވަރު ޗެލެންޖަސްތަކެއް އެބަ ހުރި އިނޭގތޯ.  އިޝޫސްަގއި ކީއްވެހެއްޔޭ ފޮނުވައިނު

ަގއި ކޮވިޑުެގ ތެރޭަގިއ    2020އޭެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުަގނޑުމެން ާގތްަގނޑަކަށް  

ފޮ އިނޭގތޯ.  ީމހުން  ފޮނުވާލިން  އަޅުަގނޑުމެން  އަދަދަކަށް  ާގތްކުރާ  ހުރި ނުވަހާހާ  ފާހަަގކުރެވިފަިއ  ނުވާލިއިރުަގއި 

އެ  ބަލާލާއިރު  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މީހުން  އަންނަ  ބޭނުންވެެގން  ދާން  މީހުން  ތެރޭަގއި  ީމެގ  ޗެލެންޖަސްތަކަކީ، 



 2021 އޮކްޓޫބަރު 4                ވަނަ ބައްދަލުވުން   19ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

22 

 

މީހުންެގ އަތުަގއި ޕާސްޕޯޓެއް ނޯވޭ. ދެން، އެ މީހުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހެނީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ހަދައިދޭން. 

އަކީ ބަންގލަދޭޝް މީހުން. އޭެގ ތެރޭަގއި    99ރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ހަދާިއރުަގއި ޚާްއޞަ ޮގތެްއަގއި މި ތިބެނީ %ޓް

މިވާޮގތަކީ ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނުަގއި ބަންގލަދޭޝްަގއި ހަދާފައި ހުންނަ ޕާސްޕޯޓުަގއި މި ހުންނަނީ ރީޑަބަލް އެ ޗިޕް  

ޕާ ޭއެގ  ެއހެންވީމާ،  ނޫން.  ޕާސްޕޯޓެއް  ވަންޏާ  ހުންނަ  ކަމަށް  ޕާސްޕޯޓެއް  ޒަމާނުެގ  ކުރީ  އެ  ނޫން.  ސްޕޯޓެއް 

ެއއީ   އެހެންވީމާ،  އާދެ!  އެދުނީ.  އާދެ!  ޕަރމިޓް،  ޓްރެވަލް  އޭނައަށް  ހައިކޮމިޝަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިވާޮގތަކީ 

އަޅުަގނޑުމެން   މީހުން  ތިބި  މަުގމަތީަގއި  މިހާރު  ދެން،  ޗެލެންޖެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ނަަގިއެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޫނިއްޔާ   ބައިތިއްބައިެގން  ތަނެއްަގއި  ސެންޓަރެއްކަހަލަ  ޑިޓެންޝަން  ފުރުވާލެވެންދެން  މީހުންނަށް  އެ  ެގނެއްސަ 

މީހުންެގ  ެގނައި  އަޅުަގނޑުމެން  ލޮކްޑައުންަގއި  ދޭތެރެއިން  މި  ެއއީ  ޗެލެންޖެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ކުރެވުމަކީ  އެކަން 

އަށްވުރެ ިގނަ މީހުން ެގނެއްސަ ހުއްޓާ މިހާރު ެއ    200ލިޓީއެއް ނޫން ވީމަ  ތެރެއިން މީހުން ވެސް ެއކަހަލަ ފެސި

ަވރަކަށް މީހުންނާ ހަމައަށް ގޮއްސަ ހުރީ. އެހެންވީމާ، ެއ    10ތަނުން މީހުން ފިލަމުންފިލަމުން ޮގސް ާގތްަގނޑަކަށް  

 ނީ އިނޭގތޯ. ތެންކިއު. ކަހަލަ ޗެލެންޖަސްތަކެއް ހުރީމަ އެއްކޮށް ަމއްސަލައަށް އެޑްރެސްނުކުރެިވެގން އުޅެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ

ވެސް   އެސޯސިއޭޝަން  މި  ބޭނުން،  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  އޭރުން.  ނިމުނީ  ިއނޭގ.  ސުވާލެއް  އެއް  ުގޅުންހުރި 

މި   މެދުވެރިނުކޮށް،  އެސޯސިޭއޝަން  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ.  ހުންނަނީ  ވެސް  ކުންފުނިތައް  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ.  އޮންނަނީ 

އިނޭގ ދަންނަވަނީ  މި  ޮގތުން  އޮންނަ  ޤައުުމަގއި  ައޅުަގނޑު  ކަންކަން  އަންނާކަށް  ސަރުކާރަށް  ބަދުނާމު  ެއ  ތޯ. 

ދަންނަވަނީ.  މި  ވާހަކަ  މި  އަޅުަގނޑު  ނުވާތީ  ބޭނުންފުޅެއް  އަންނާކަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  ނޫން.  ބޭނުމެއް 

އެސޯސިއޭޝަނަށް ދެންނެވިޔަސް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ހުރި އެޖެންސީއެއް ވިްއޔާމު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ އަންާގލަދިނުން 

ނޫން  އެއީ ފޯނުކޯލު  ކަމަކީ،  އަނެއް  ދަންނަވާލީ.  ވާތީ  ކަމަކަށް  އޮންނަ  ؛ މުހިންމު  އެ  ކަންކަން  ދައުލަތެުގ 

މިންަގނޑަށް އުނދަޫގކަން ެވސް އެބަ އެނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، ފޯންކޯލަކުން އަބަދު ކުރީމަ މިނިސްޓަރުންނަށް ވެސް 

އޮންނަ   އެ  އުނދަޫގވޭ.  ވެސް  ފަރާތަށް  ތިބި  ހިންަގން  އަޅުަގނޑު  އަދި  ޖަވާބުދެވޭތޯ  ކުންފުނިތަކަށް  ެއ  ޮގތަށް 

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން، އަނެއްކަަމކީ މެނުއަލްކޮށް ކުރާކަން ވެސް އެނޭގ ތަކުރާރުކޮށް. މި އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި  

ބަޖެޓުަގއި ބޭނުންވާވަރަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ހޯދަން،  ސިސްޓަމް  ބޭފުޅުން  ތި  ޙައްލުކުރުމަށް  ޤައުމުަގއި    ތިކަން 

މުަވއްޒަފުން ނަަގިއެގން މި ކުރަނީ.   600އަބަދުވެސް ިވދާޅުވަނީ ބަޖެޓު ނެތިެގންނޭ. މެނުއަލްކޮށްނޭ  ؟ ޖެއްސެވިންތޯ
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ޖައްސަަވއިފިންތޯ ބަޖެޓަުގއި  ބޭފުޅުން  ތި  ބަދަލުކުރުމަށް  ވަސީލަތަށް  ޒަމާނީ  އެބަ  ؟ އެ  ޕްލޭންކުރެވިފައި  އެކަން 

 ؟އޮތްތޯ

 

 ލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ

ފުރުޞަތު   ެއ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތަކުަގއި  ަގވާއިދުެގ  އެޖެންސީތަކުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ތި 

އަޅު ލިޔުމުން  ެވއްޖިއްޔާމުން  އެޖެންސީއެއް  ހުރި  ރަޖިސްޓަރީވެފައި  މިނިސްޓްރީަގއި  ަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ސިސްޓަމުެގ   ދެން،  ނޯޓުކޮށްލަިއފިން.  އެކަން  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ފޮނުވާނެ  އިންވިޓޭޝަން 

ހުރީ.   ެގނެވިފައި  މިހާރު  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ެއއަށް  ދެންނެވީ.  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  އިޝޫސްެގ 

 ދަލުތަކުެގ ކަންކަމުަގއި ވެސް ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައިވާނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން ކުރިއަށް ެގންނަން ހުރި ބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނިޒާމީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު،  ިއއްޒަތްތެރި  މަޢާފުކުރައްވާ.  މެންބަރު،  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ބަލަިއަގންނަން  ޮގތުަގއި  ަގޑިެއއް މައްސަލަެއއް  އަޅުަގނޑު  މަްއސަލަ.  ނިޒާމީ  ނެންެގވި  ތި   

އަށް ނިންމާލަން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މީެގ ތެރެއިން އެބަ ާއދޭ މަޖިލީހުެގ ވޯޓު ވެސް.    12:05ކަނޑައެޅުްއވީ  

ިއވާ ބާރުެގ  އެހެންވީމާ، ެއޮގތުން ދެ ސުާވލު އެއްކޮށްލާފައި ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑަށް، ތި ބޭފުޅުން ދެއްވާފަ

ތެރެއިން އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަިއެގ ބަލައިަގނެ އެ ކަންކަން އަޅުަގނޑު ެއޮގތުން ހުްއޓުވީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

މި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ވެސް ލިބިއްޖެހެން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  

 ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ކަމަކީ،   ފުރަތަމަ  އިނޭގތޯ.  ބޭނުންވަނީ  ސުވާލުކޮށްލަން  ހަމަ  ބަޔަކަށް  ދެ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

މައްސަލައެއް   އެްއ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިނިސްޓްރީން  ޕެޓިޝަނުަގއި  ެއޑިޔުކޭޝަން  އޮތީ  މި  ފާހަަގކޮށްފައި  ޮގތުަގިއ 

 ބިދޭސީން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މަޑުކޮށްލަދެއްާވ! އަޅުަގނޑުެމން ބަންިގއަށްފަހުަގއި ހަމަ ކުރިއަށް ެގންޮގްއސަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި ބައެްއ  

ނީ ބަންިގއަށްފަހު. ހަމަ ބޭރުަގއި ސައިފޮދު ވެސް އެބަހުރި ހަމަޖެހިފަ  ސުވާލުތައް ހުރުމާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު ނިންމާލާ

އިނޭގތޯ.   ވެސް  ކޮފީ  ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ،  ވަުގތުކޮޅުެގ  މި  ވެސް  ބޭފުޅަކަށް  ކޮންމެ  އެބަހުރި.  ވެސް  ފެން  އަދި 

މެން ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ިއހަވަންދޫ  އަޅުަގނޑު  މެދުކަނޑާލުން(  ކޮމިޓީ  ަވުގތަށް  އަޅުަގނޑު  )ބަންިގ  ބަރަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

މި   ދެން  އެްއކަމަކީ  އިނޭގތޯ.  އުޅުނީ  ކޮށްލަން  ސުވާލެއް  ދެ  ވާހަކަެއއް  ދެ  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޓީޗަރުން ޕެޓިޝަންަގއި ހަމަ ވަރަ ށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން އޮތީ، އެްއކަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މި ބިދޭސީ 

ެގނައުމަށް އިންޑިއާެގ ކުންފުނިތަކަށް އެވޯޑުކުރި މައްސަލަިއަގއި ޝަރުތު ހަމަވާ ދިވެހިން ތިއްބާ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް  

މެދުވެރި އެޖެންސީެއއް  އިންޑިާއެގ  ެއއީ  ޮގތުަގއި  ލިބުނު  ނުކުރެވޭތީޭއ  ޖަވާބު  ރެކްރޫޓް  ޓީޗަރުން  ތަނުން  އެ  ނުކޮށް 

ޮގތަކަށް މިނިސްޓަރުެގ ޖަާވބު މި އޮތީ ފަހުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ބޮޑަށް   އެހެން އެކަން ކުރީ. އެކަހަލަ 

ން ވެސް  ފުކޮށްލަދޭން. ހަމަ ދިވެހި މިސާލަކަށް އެޖެންސީައކަށް ެއވޯޑްކޮށްެގއަދިވެސް ހަމަ އެދެން އިނޭގތޯ އެކަން ސާ

ދިވެހި   ހަމަ  ބޮޑު  ވަރަށް  ދެން،  ޮގތެއް.  ކުރެވޭނެ  އެކަން  ވެސް  ުގޅިެގން  އެޖެންސީއާ  އިންޑިއާެގ  ހުންނާނެތާ 

ހުރި   އެބަ  ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީތަކެއް  މި  ހަމަ  ރާއްޖޭަގއި  ޙަޤީޤަތަކީ،  އަސްލު  ކަންބޮޑުވުެމއް.  އެޖެންސީތަކުެގ 

، ރަނަގޅު ސްކޯޕެއްަގއި އޮޕަރޭޓްކޮށްލަން ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަ ހުރި  އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ާއމްދަނީ ލިބި

އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ދެން، އެހެންވެ އެ ޝަކުވާ އަންނަނީ ވެސް. މި ދަންނަވާހެން މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑަށް މީެގ 

ވަރަ މިނިސްޓްރީއަށް  އިކޮނަމިކް  ހަމަ  ބޮޑަށް  މިއީ  ފާހަަގކުރެވުނު،  ވެސް  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ކުރިން  ބޮޑަށް  ށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި އޮންނަ    68ެގ ހަވަނަ ބާބު.  2008/2ކަންނޭނެގ މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ، ެއީއ  

އެއްބަސްވުމެްއެގ   ވެވޭ  ފަރާތާމެދު  ދޭ  ވަޒީފާ  އެޖެންސީތަކާއި  އެ  އެޖެންސީތަކަށް،  ހަމަޖައްސައިދޭ  ަވޒީފާ  ޮގތުން 

އް ނެެގން ޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ސީދާކޮށް ވެސް، ނުސީދާކޮށް ވިޔަސް ެއއްެވސް  ދަށުން ފީއެއެ

ބަެއއް   އޮންނައިރުަގއި  މިހެން.  އޮންނަނީ  މިކަން  އަތަކުންނެއް.  މީހާެގ  އަންނަ  ަވޒީފާައށް  އެ  ނުނެޭގނެ  ފީއެއް 

ރީން ފާހަަގކުރިހެން އެ ބޭފުޅުންެގ ފީތައް އެބަ ދެމޭ. މިނިސްޓްރީތަކުން ފާހަަގކުރިހެން، ދެން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓް

އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ސަރުކާރުެގ މިނިސްޓްރީތަކުން ނުެވސްދޭ އެ ފީތަކެއް. ދެން، މީަގއި އެބަ ހުރި ހަމަ ބޮޑެތި  

އޮޕަރޭ އެޖެންސީތައް  އެއްޗަކީ،  އުޅޭ  މި  ދަންނަަވން  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ޓުކުރުުމަގިއ  މައްސަލަތަކެއް. 
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އެބަ ހުއްޓޭ މައްސަލަ ހަމަ. ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަދިވެސް ތަފުސީލުކޮށް  

ދިވެހި  ހަމަވާ  ޝަރުތު  ކަންކަން  ެގނައުމުެގ  ޓީޗަރުން  ދަންނަވާ  މި  މިނިސްޓްރީެގ  އެޑިޔުކޭޝަން  ބުނެދެއްވިްއޔާ 

ާއެގ ދެ ކުންފުންޏަކަށް ެއވޯޑުކުރެވުނީ ކީްއވެެގންކަން ިއނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑު  ކުންފުނިތައް ވެސް އޮްއވާ، ިއންޑި

ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް  މި  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ތި  ބޭނުން،  ސާފުކޮށްލަން  ހަމަ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ  އިކޮނަމިކް  އަދި  ހަމަ 

ކުރެވޭ  އެބަ  ކަންކަން  ކޯޓާދިނުމުެގ  ނޫނީ  ހުއްދަދިނުމުެގ،  ެގންނަން  ފޯކަސް  ބިދޭސީން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކުރެވޭއިރު   .

ހަަމ   ދެން،  ޮގތުަގއި.  ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްެގ  ެގންނަ  މި  ހަދަން  ރިސޯޓުތައް  ރިސޯޓުތަކަށް،  ހުންނަނީ  މި  ކުރެވިފައި 

ރާއްޖޭަގިއ   ބިލްޑިންގަގއި  ބޯޓު  މިއީ.  ެވސް  މަސްވެރިކަން  މި  އިނޭގތޯ  ބައެއް  މުހިންމު  އިޤުތިޞާދުަގއި  ރާއްޖޭެގ 

އަށް ދާޮގތަކީ، އާންމު ޮގތެއްަގއި ކައުންސިލުތަކުން ކުރު މުއްދަތަށް ބިން ނަަގިއެގން ބޯޓު ބިލްޑިންގ  ކަންކަން ކުރި 

ޮގތެއްަގއި   އާންމު  ކުރަނީ.  މި  އޮޑިފަހަރު   1މަސައްކަތް  މި  ދޫކުރަނީ  ެގވަޅު  އޮޑިހަރުެގ  ވަުގތީ  ދުަވހަށް  އަހަރު 

މި ފަރާތްތަކުެގ، މި ޮއޑިވެރިންެގ ހަމަ ބޮޑު ޝަކުވާައކަށްޭވ    ބަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް. ނޫނީ އޮޑިވެރިންނަށް.

ޝަކުާވ  އަހަރު ދުވަހަށް އެ ދޫކުރާ ވަުގތީ އޮޑިހަރުެގ ެގަވޅަށް ބިދޭސީން ެގންނަން ކޯޓާ ނުލިބޭކަމުެގ    1އިނޭގތޯ މި  

ކޮބައިތޯއޭ ޙައްލަކީ  އޮތް  ކަމަށް  މި  ބޭނުން  ސާފުކޮށްލަން  މިނިސްޓްރީން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ؟ އިނޭގތޯ. 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުެގ އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރުވަން ބޯޓު ބިލްޑިންގ ކުރިއަށްެގންދަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން، ހަމަ  

ކުރިއަށްެގ ބިލްޑިންގ  ބޯޓު  ެއ  އެާއއެކު  ކައުންސިލުެގ  އެހެންވީމާ،  ެގނެސްެގން.  ބިދޭސީން  ވެސް  ންދެވޭނީ 

ކޮންޓްރެކްޓަށް މިނިސްޓްރީން ކޯޓާ ނުދޭކަމުެގ ޝަކުވާ އާދޭ އިނޭގތޯ. ދެން ެއއާެއއްކޮށް ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން، 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ބަިއތޯތި ބޭފުޅުން މި ކޮންޓްރެކްޓުތަކަށް މި ކޯޓާ ދޫކުރުމުަގއި ބަލާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ ކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު މި ބައްދަލުވުމަށް ކަނޑައެޅި ވަުގތު ިމ ަވުގތު މި ހަމަވީ. ދެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟު 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢުެގ ސުވާލުތަކަށް ފަހުަގއި އަދި މިނިސްޓްރީން ވެސް ެއ   ނުކުރާނަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ 

 އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަރުވަން ފުރުޞަތު. ދެއްވާ ޖަވާބަކަށްފަހު މީޓިންގ ނިންމާލާނަން. 

 

  ހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންެގ ނައިބު އަޙްމަދު މުޖާހިދު ވާ

އަސްލު  ބޭނުންވަނީ،  ދަންނަވާލަން  ައޅުަގނޑު  ސުާވލުަގއި  ކުރެއްވި  ތި  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެޑިޔުކޭޝަނު އޮފް  ކުދިންނަށް މިނިސްޓްރީ  މަޤްޞަދަކީ  ެގންނަ  މި  ޓީޗަރުން  ޓީޗަރުން.  ެގންނަނީ  މި  ން 
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ކިޔަވައިދިނުން ކަމަށް ާވއިރުަގއި، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން، ިއސްކަންދޭ ކަމަކީ ފެންވަރު ރަނަގޅު 

އަޅުަގނޑުމެން   ދެން،  ެގނައުން.  ޓީޗަރުން  ބަލާލާއިރުގަ   2021ން    2018މޮޅު  ހަމަައށް  ެވސް އާ  އި 

ެގންނައިރުަގިއ   މި  ޓީޗަރުން  ައޅުަގނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ތިބޭއިރުަގއި،    3އަޅުަގނޑުމެންނަށް    Aކެޓަަގރީެއއް 

ކެޓަަގރީެގ ޓީޗަރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ވެސް މި ެގނެވިފައި ިގނައިން މި ހުރީ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ިމ  

ކަމަކަށް  އަނެއް  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެޖެންސީންކަން  ދެ  ރެކްރޫޓްކުރި 

އަޅުަގނޑުމެންނަ ބޭނުންވަނީ،  ބަލާލާއިރުަގިއ    2021ން    2018ށް  ފާހަަގކޮށްލަން  ތަފާސްހިސާބުތަކަށް  މިހިރަ  އަށް 

ިގނައިން   މި   Cއެންމެ  ޓީޗަރުން  ކެޓަަގރީއަށް  ހަމަވާވަރުެގ  ޝަރުތު  މި  ކިރިޔާ  އެންމެ  ނުވަތަ  ކެޓަަގރީަގއި 

އެ ދިވެހި  ހުންނަނީ  މި  އިނޭގތޯެގނެވިފައި  ބަލާލާއިރު  ޓީޗަރުންނަށް  ހުންނަ  ެގނެވިފަިއ  ެއވެސް  ޖެންސީތަކުން   .

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ދެން، މިހެން ދެންނެވިޔަސް ވެސް ހަމަ ރަނަގޅު ޓީޗަރުން ެއ 

އެ ބޭރުެގ  ދެންނެވި  މި  ބަލާލާއިރުަގއި  ނިސްބަތުން  ެއކަމަކު  ެގނެވޭ.  ހަމަ  ވެސް  ެއ  ބޭފުޅުންނަށް  ޖެންސީތަކުން 

ހަަގވޭ. ދެން، އަނެއް ކަމަކަށް ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮލިޓީ، ފެންވަރު  ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާ

ހުޅުވާލާފައި،   އެންމެންނަށް ވެސް  ފުރުޞަތު  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނުނީ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޓީޗަރުން  ރަނަގޅު 

ފުރުޞަ އަޅުަގނޑުމެން  ބަޔަކަށޭ  ހުށަހަޅާ  ޮގތްތަކެއް  ރަނަގޅު  އެންމެ  ތެރެއިން  މީެގތެރެއިން  އެޮގތުެގ  ދޭނީ.  ތު 

ެއ   އަޅުަގނޑުމެން  ހިމެނޭޮގތަށް  ވެސް  އެޖެންސީތައް  ބޭރުެގ  އަދި  ހިމެނޭޮގތަށް  ވެސް  އެޖެންސީތައް  ރާއްޖޭެގ 

މި  ހުށަހެޅުންތަކާއި،  ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއި  ބޭފުޅުންެގ  މަްއޗަށް  އޭެގ  ހުޅުވާލާފައި،  އިނޭގތޯ.  ހުޅުވާލީ  ފުރުޞަތު 

އަޅުަގ ބަލާފައި  އެޖެންސީތަކަށް ކަންކަމަށް  ދިވެހި  ދެން،  އިނޭގތޯ.  ހުންނާނީ  ހޮވާފައި  އެޖެންސީތައް  ނޑުމެން 

ވެސް   މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  ދިނުމުެގ  އެޑިޔުކޭޝަންެގ    3ފުރުޞަތު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެޖެންސީއެއް 

ޖެންސީއެއް. އަޅުަގނޑުމެން   އެ މުވަްއޒަފުން ނެުގމުެގ މަސައްކަތްކުރާއިރުަގއި، ޭއެގތެރެއިން އެއް އެޖެންސީއަކީ ދިވެހި

އެ  3 ދިވެހި  ހަމަ  އެޖެންސީއަކަށް  އަދިވެސް  ވަނަ  އޮންނާނީ  ދޭޮގތަށް  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެންސީއަކަށް 

 އިނޭގތޯ. މިދެންނެވީ ބޭރު އެޖެންސީތައް ތިބިކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް. ތޭންކިއު. 

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންެގ ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް

ޭއަގިއ   ދެނީ.  ބަޔަކަށް އެ  އަޅުަގނޑުމެން އިންޑިާއ  ެއކޮޅުަގއި  ޖަވާބުަގިއ އެްއކަލަ ކީއްެވެގންތޯ  އަދި އެ ސުވާލުެގ 

ރެކްރޫޓްމަންޓް  ؛ އަޅުަގނޑުމެން އެތެރޭަގއި  އިންޑިއާެގ  އިންނަޮގތުން  ާގނޫނު  އިންޑިާއެގ  ައޅުަގނޑު  އެްއކަލަ 

އެ ނުެގންދެވޭ  އެ ޕްރޮސެސްއެއް  އިންޑިާއެގ  ހަމައެކަނި  ބަޔަކަށް.  ފޮރިން  ެގންދެވެނީ.  ްއވެސް  ޖެންސީތަކަށް 
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އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ދިންކަމުަގއި ވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން ތަރޑް ޕާޓީައކަށް އެބަ ޖެހޭ ޕަވަރ އޮފް  

ައޅުަގނޑުމެން ޮގތުން  އިންނަ  ާގނޫނު  އިންޑިއާެގ  އެހެންވީމާ،  ދޭން.  ޕްރޮސެސް   އެޓާނީެއއް  ރެކްރޫޓްމަންޓް  މި 

ެއއީ   އެހެންވީމާ،  ޮގސްެގން.  ޕެނަލްތައް  ައޅުަގނޑުމެން  ތަނަށް  އެ  އިންޓަރވިުއކޮށްެގން.  އިންޑިާއަގއި  ހިންަގނީ 

އަސްލު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި ޮގތަށް އިންޑިއާ އެޖެންސީއެއް މެދުވެރިނުކޮށް މި ޕްރޮސެސް ނުހިންެގއޭ ިމ  

ކީ. އިންޑިާއެގ ތެރޭަގއި އެކަން ކުރާކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް ދިވެހި  ދަންނަވާ ވާހަކައަ

ވިޔަސް   ދިންކަމުަގއި  ސާފުކޮށްލަން.   3ބަޔަކަށް  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވެ  ހޯދަންޖެހޭ.  ބަޔަކު  އިންޑިާއ  ބަޔަކަށް  ވަނަ 

 ތޭންކިއު.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލައްވާ! އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  

 މެންބަރު، އާދެ! އިކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްރީން. 

 

 : މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން

އަޅުަގނޑުމެން ބޯޓު ބިލްޑިންގއަށް ދޫކުރަން އިނޭގތޯ ކޯޓާ. މިހާރު ވެސް ދޫކުރަމުންެގންދަނީ. ދެން، ވަރަށް ކުރިން 

އަހަރު ނެތިއްޔާމު ކޯޓާ ދޫކުރާޮގތެްއ. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން   1މަސް، މަދުވެެގން    6މަސް ނޫނީ    3ެގންުގޅުނު  

ންކަމަކީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތަކަށް ލިބޭ މަސައްކަތްތަކެއް. އެހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރަން މިސާލަކަށް ކޭބަލިންގ ކަހަލަ ކަ

ހުންނަ  މުއްދަތެއްަގއި  ކުރު  އެހާ  ދެން،  ދޫކުރަން.  ހަމަ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ވެސް  މަސަްއކަތަށް  އެކަހަލަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތެރޭަގއި  ވިސްނުެމއްެގ  ކަމަކީ،  އެއް  ދޫނުކުރުމުެގ  ކޯޓާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށް  އަންނަނީ  މި   

ޕްރޮޖެކްޓެްއ   ހަމަވެފަ. ދެން، އެްއކަލަ  ޕްރޮޖެކްޓުެގ މުއްދަތު  މި އޮންނަނީ  ހަމަޖެހޭއިރަށް  ެގނެސް  މީހާ  ހޯދައިެގން 

އުޅޭނީއޭ.   ިގނަެވެގން  ތަނެްއަގއި  ކޮންެމވެސް  ރާއްޖޭެގ  ނޫނީ  މާލެތެރެއަށް  ވެސް  އަނެއްކާ  މީހާ  އެ  ނެތިއްޔާ 

ކޯޓާއެ މީހާ  އެ  އޮންނަން އެހެންވީމާ،  އޭެގތެރޭަގއި  މުއްދަތެއް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ެގނެސްެގން  މީހާ  ހޯދައިެގން  ްއ 

މަހުެގ ކޯޓާެއއް އަޅުަގނޑުމެން ދޫކުރަމުންނުެގންދަނީ.    4މަސް ނޫނިއްޔާުމ    3ޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭތީެވ އަސްލު  

ެގންދަ  1އެކަމަކު   ދޫކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ބިލްޑިންގއަށް  އަހަރު  ބޯޓު  އެހެންވީމާ،  ނީ. 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް ހަމަ ދޫކުރަން އިނޭގތޯ. ދެން، ރިސޯޓު ޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގ އިތުރުން، އާދެ! އެހެންވީމާ،  

 ޝުކުރިްއޔާ.  ؟ އަޅުަގނޑަށް ޖަވާބުދެިވއްޖެ ދެއްތޯ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުރިއަށްެގންދަވާ! އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ޝުކުރިއްޔާ. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ކުރަން އުޅުނު ސުވާލު ޝިފާޢު ދެންމެ އެ ކުރެއްވީ. ބޭރު ކުންފުނިތަކަށް ދީެގން  

ަގއި ފާހަަގކުރައްަވއިފި ަގާވއިދުަގއި އެބަ މީހުން ެގނައުމުެގ ކަންތައް. ދެން، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ދެންމެ ވާހަކަފުޅު

ހުއްޓޭ މައްސަލަތަކެްއ. އެހެންވީމާ، ަގާވއިދު ބަދަލުކުރަމުންނޭ މި ެގންދަނީ އިނޭގތޯ. ދެން، ޕެޓިޝަންަގއި މި އޮތީ  

ނީ  އެ ެގންނަ މީހާ އަތުން ސީދާ އެޖެންސީއަށް ލާރި ނުނެޭގތީވެ، އެކަން ކުރަންެވެގން އެ ބޭފުޅުން ބޮޑަށް ބާރުއަޅަ

މި ޕެޓިޝަންަގއި. ތި ބޭފުޅުންެގ އެްއވެސް ވިސްނުމެްއަގއި އެބަ ހުރިތޯ އެޮގތަށް އެކަން ކުރުމުެގ ވިސްނުން ަގވާއިދު  

ެއކަން އެޮގތަށް ކުރެްއވެން ނެތް ކަމަށް ވެސް އެބަ ވިދާޅުޭވ.  ؟ ބަދަލުކުރައްާވއިރު ޮގތުން  މިހާރު ގަވާއިދު އޮންނަ 

ޕެޓިޝަ މި  ދެން،  ާގނޫނު.  އާނ!  ެގނޭ ދެން،  އެބަ  ޭގެގއަށް  އިނޭގތޯ.  އެބައިން  އަޅުަގނޑު  ބޭރު ސުވާލެއް  ނުން 

އެ ކޮންމެވެސް  ދެން،  އިނޭގތޯ.  މީހުން  ެގންނަ  މަސައްކަތްތަކަށް  މެދުވެރިކުރަްއވަިއެގން  ޑޮމެސްޓިކް  ޖެންސީއެއް 

ޖެންސީ މީހާ   މީހާ އެެގންނަވަނީ. ެގނެސް ެއ މީހާ ވިސާ ހައްދާ، އޭނަ އެ ދަްއކަންޖެހޭ ވިސާ އެބަ ދަްއކާ ޭގ ހުންނަ

އަތަށް ލާރި ދީެގން. ދެން، ައޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ އެ ނޮޓިފިކޭޝަނެއްކަހަލަ ެއއްޗެއް ޭގަގއި އެ ހުންނަ މީހާ، އެ 

ޭގ މީހާ. އޭނައަށް އެްއކަލަ ެއ   ެއއްކަލަ ބޭރު މީހާ ބަލަދުވެރިޔާއަށް މި ވަނީ  އޯނަރަށް އެ މީހާ ބަލަދުވެރިޔާއަށް، 

ދަްއކާވަރަކަ ތެރޭަގިއ  ވިސާ  ސިސްޓަމް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އިންތިޒާމެއް  އަންނާނެ  ނޮޓިފިކޭޝަނެއް  އެ  ށް 

އެޖެންސީއަށް.  ؟ ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ ދައްކަމޭ  ލާރި  ބަރާބަރަށް  ތިމަންނަ  ބުނި  މީހަކު  ކައިރީަގއި  އަޅުަގނޑު  އެއީ 

ފޮނު ނޫން.  ވެސް  ޗުއްޓީައކަށް  ފޮނުވާލަންެވެގން،  ފުރުވާލަންެވެގން،  އޭނަ  ބެލިއިރު  އެކަމަކު  ތިމަންނަ  ވާލަންވެެގން 

ޖެންސީ ވެސް ނެތް. ދެން، ތިމަންނަ ޖެހުނީ ހުރިހާ  ލާރިއެއް ނުދައްކައޭ. ދެން، ތިމަންނަ ޖެހުނީ ހަމަ، ބެލިއިރު އެ

ެގންުގޅުއްވަންތޯ   އެބަ  ވިސްނުމެއް  ެއކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ފޮނުވާލަންށޭ.  އޭނަ  ނަާގފައި  ޓިކެޓު  ދަްއކާފައި،  ލާރިއެއް 

މިހާރުމިނިސްޓް ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާ  ؟ ރީަގއި  ބޮޑަށް ޓެކްނޮލޮޖީ  ުގޅިެގން ވަރަށް  ކޮިވޑާ  މި  އަދި ޚާއްޞަކޮށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ވިސްނުމެްއގައިތާ މި ުއޅެނީ ެއންމެން ވެސް ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 މިނިސްޓްރީން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ޑިރެކްޓަރ، ލީަގލް އެފެއާޒް ޢަލީ ޝުޖާއު  

ދަންނަވާލަން، ރެކްރޫޓުކުރާއިރުަގިއ    އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސުވާލުެގ ޖަވާބުަގއި

ަވޒީފާާއ ބެހޭ ާގނޫނުެގ  އެ މުވަްއޒަފެްއެގ އަތުން ފީއެއް   ވަނަ   70ނުނެޭގނެ ކަމަށް މި ބަޔާންކުރަނީ ާގނޫނުަގއި. 

މަސަްއކަތެްއ   ބަދަލުކުރުމުެގ  ަގާވއިދު  އެ  ފާހަަގކުރެްއވީ  ެވސް  މިނިސްޓަރ  ދެން،  ބަޔާންކުރަނީ.  މާއްދާަގިއ ސީދާ 

ނުދެވޭނެ ހުއްދައެއް  ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއަކުން  ަގާވއިދުެގ  ވާހަކަ.  ނޫނީ.   ކުރާ  ބަދަލުކޮށްެގން  ާގނޫނު 

ާގނޫނުަގއި އެ   ފާހަަގކުރެއްިވ،  އޮންނަން ސަބަބު   70މިނިސްޓަރ ވެސް ދެން  ެގނެްއސަ އެ  ވަނަ މާއްދާ އެހެން 

ވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަަގކޮށްދެއްވި ކަންނޭނެގ. އެީއ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަކީ އެީއ ކަމަށް ވާތީވެ.  

ލޭބަރ އެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  )ައއި.އެލް.އޯ(ެގ  މުޢާހަދާަގއި އޯަގނަިއޒޭޝަން  ބެހޭ  ޖެންސީތަކާ 

ބަޔާންކުރާ މަިއަގނޑު އެއް ައސާސް ެއއީ ޕްރަިއވެޓު އެމްޕްލޯއިމަންޓު އެޖެންސީސް ޝެލް ނޮޓް ޗާޖް ޑައިރެކްޓްލީ  

ކަރސް. ދެން، މީެގ އެ ހުއްދަ އޮރ އިންޑައިރެކްޓްލީ އިން ހޯލް އޮރ އިން ޕާޓް އެނީ ފީސް އޮރ ކޮސްޓު ޓު ވޯ

އެހެންެވެގން   ައޅުަގނޑުމެން  ބަޔާންކުރޭ.  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކްރައިޓީރިއާތަކެްއ  ެގނެވޭނެ  އިސްތިސްނާތަކެްއ  އެ  ދެވޭނެ، 

ދެނީ،  މި  އިސްތިސްނާތަކެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  ތަރައްޤީވެފަިއވާ  ެގންދަނީ  މި  ދިރާސާކުރަމުން 

ކަހަލަ ކެޓަަގރީ އޮފް ވޯކަރސްއަށް އެ އިސްތިސްނާ ދިނުމުަގއި. ދެން، ެއ ދިރާސާއަށްފަހު ާގނޫނަށް މިސާލަކަށް ވަކި 

މި  ތެރެއިން  ަގާވއިދުެގ  ކުރިއަށްދާނަން.  މަުގން  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ފެންނަނަމަ  ކަމަށް  ެގންނަންޖެހޭ  އިޞްލާޙެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ. ދެވަނަ ސުވާލަށް ނާޒިމާ ޖަވާބުދެއްވުން.   ެގންނަ ބަދަލުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެ ބަެއއް ނުހިމެނޭނެ އިނޭގތޯ.

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އަންނަ  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  ރާއްޖޭަގިއ  ވަޒީފާ،  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ޮގތުން.  ޖަވާބުދިނުމުެގ  ސުވާލަށް  ދެވަނަ 

ޮގތުަގއި ކާޑެއް މިހާރު އޮންނާނެ. އެ  ބިދޭސީންނަށް   މި ދޫކުރާ ވަރކް ޕަރމިޓު ކާޑު އިނޭގތޯ، ވަރކް ޕަރމިޓުެގ 

ކާޑުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދޭނެ ވަރޗުއަލް ކާޑެއް ވެސް. ދެން، ފިޒިކަލް ކާޑު ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާުމ  

ޑު އަޅުަގނޑުމެން ދެން އިނޭގތޯ. އެ ކާޑުަގއި މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީއަށް ރިކުއެސްޓު ކުރީމަ ފިޒިކަލް ކާ

އިންނާނެ ކިއު.އާރު ކޯޑެއް. ެއ ކިއު.އާރު ކޯޑަކީ ހަމަ ކޮންމެ ފޯނަކުން ވެސް ސްކޭންކޮށްލެވޭނެ. ސްކޭން ކޮށްލީމަ 

ނެވީ ކޮންމެ  އޭެގން ފެންނާނެ އޭނައަށް އެންމެ ފަހަށް ފީ ދައްކާފައި އިނީ ކޮން މުއްދަތަކަށްތޯ. އެހެންވީމާ، މި ދެން
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މީހަކަށް ވެސް ބެލޭނެ އެ ކާޑުެގ، އެ ކާޑުެގ ެއކްސެސް އޮތް މީހަކަށް ވެއްޖެއްޔާ މި ދެންނެވި ޮގތަށް ހަމަ ސްކޭން  

ކޮންެމ   އެހެންވީމާ،  މުއްދަތަށޭ.  މި  އިނީ  ދައްކާފައި  ފީ  ޕަރމިޓު  ފަހުން ވަރކް  ެއންމެ  ތީނައަށް  އަރާނެ  ކޮށްލީމަ 

ިއނޭގނެ   އެކަން  ވެސް  ކުރިއަށް ބޭފުޅަކަށް  އަދި  މިހާރު.  އޮތީ  އެ  ހަމަޖައްސައިދީފައި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް 

މޮބައިލް   ދެންނެވީ  މި  ހަދަން.  އެބަ  އެޕްލިކޭޝަނެްއ  ވަކި  ޚާއްޞަކޮށް  އެބަ  ައޅުަގނޑުމެން  އޮތްތާނަގއި 

މަޢު ބެހޭ  މީހާއަށް ވެސް އޭނައާ  ހުންނަ  ހަދަން. ވަޒީފާ އަދާކުރަން އައިސް  އެބަ  ލޫމާތު އިނޭގނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް 

ވެސް.  ހަމަޖައްސަން  އިންތިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  މީހާއަށް  އެ  މަޢުލޫމާތެއް  ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި 

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަށް ައަވހަށް އެކަން ވެސް ވެެގންދާނެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެން، އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ހަމަ ކުރި ސުވާލަކަށް، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަކަށް 

ޖަވާބު ނުލިބޭ. އަދިވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. ދެން، ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން 

ތި   ކަމަށް  ކުށްވެރިން  ެއއީ  ަގބޫލުކުރަންތޯއޭއުޅުމުން  އެހެރީ  ؟ ބޭފުޅުން  ހިސާބުން  އެ  ދެން،  ެއއީ  ނުވަތަ 

އެހެންެވްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޕާސްޕޯޓު ހެދުމާއި، މި ކަންތައްތަކާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ަވުގތު  ؟ ކުށްވެރިވެފައިތޯއޭ

ވަންޏާ މި ކުށްވެރިެވއްޖެ ކަމަށް ނަާގ. ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ހަމަ ނުކުރެވިފައި މި ހުންނަނީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް  

ވަންޏާ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުެގ އިންޓަރނޭޝަނަލް މުޢާހަދާތައް ވެސް ހުރޭ. ދެން، އަނެއްކާ ައއިްއސަ ރެފިއުޖީން 

ޮގތުަގއި އެ ބޭފުޅުން ަގބޫލުކުރަންޏާ ތި ބޭފުޅުން، މި ރެފިއުޖީން ބަދަލުކުރުމުެގ ވެސް ުމޢާހަދާތަކެއް ހުރޭ. ެއޮގތުން 

؟ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރިންތޯއޭ، މި ޤައުމަށް ދިމާވެފައި ހުރި މި ވަބާއިން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތްކުރެވޭތޯއޭތި  

އަނެއްކާ ތި ދެންނެވީ ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެ މީހަކު އަތުން ެއބަ ނަަގމޭ ލާރި، ތިމަންނަމެން އެބަ ނަަގމޭ ހަމަ ކޮންމެ  

އެބަހުރިތޯއޭ ތި ؛ މަސައްކަތް ؟  ކޮންމެވެސް ކަމެްއ ކޮށްދެއްވަންވީ ނޫންތޯއޭމީހަކު އަތުން. އެ ލާރި ޔުޓިލައިޒްކޮށްެގން

އެބަހުރިތޯ ވިސްނުން  އެކަމުެގ  ބުނީ  މި  މި ؟ ބޭފުޅުންެގ  ކުރައްވަންތޯއޭ  މަސައްކަތް  ތިޮގތަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ނުވަތަ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ކަންތައް ޙައްލުކޮށްދޭން. އެއީ ދެން. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ޙައްލުވާ ތަނެއް

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ތިބަ   މި  މިހާރު  ބޭރުަގއި  ަގާވއިދުން  ތެރެއިން  މީހުންެގ  ތިބޭ  މި  ެގނެްއސަ  ރާްއޖެއަށް  ަވޒީފާއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ތެރެއަ ގަވާއިދުެގ  މީހުން  އެ  މަސައްކަތަށް،  އަޅުަގނޑުމެން މީހުންެގ  މަސައްކަތެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  ފެްއތުމުެގ  ށް 

މީހުން   ހާހެއްހާ  ތިން  ސާޅީސް  އެބަތިބި  ކައިރީަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ތެރެއިން  އޭެގ  ެގންދަނީ.  އެ  ކުރަމުން 

ދެންނެިވ   މި  ިމނިސްޓްރީަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ިމއަދުވެސް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ރަޖިސްޓްރީވެފައި 

މީހާގެ   އެ  ނޫނީ  މީހެއް  ބަލަހައްޓާނެ  މީހާ  އެ  ފައްތަން،  ަގާވއިދަށް  ތެރެއިން  ޕްރޮްގރާުމެގ  ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން 

ބެލެނިވެރިއެއް ހުށަހަޅަިއެގން ެގންދާ މަސައްކަތްތައް ހަމަ ކުރެވެމުން އެބަދޭ. އޭެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަމަ 

އަތޮޅެއްަގއި އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ މި މަސައްކަތް    7ނޫނީ    6ާގތްަގނޑަކަށް  ޓީމުތައް މިހާރު މި ވަުގތު ެވސް ރާއްޖޭެގ  

ހަމަ ކުރުމަށް. އެއީ އެ މީހާ އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދުެގ ތެރެއަށް ފެއްތުމުަގއި އިން ޕަރސަން ވެރިފިކޭޝަނެއް، އެ  

ޮގތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ މީހާކަން އަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީންކުރުމުެގ  ެއ  މީހާއަކީ އެ  ކެްއ ކުރަންޖެހޭތީވެ. ސީދާ 

ޕްރިންޓު ވެރިފިކޭޝަންތަކާ އެ ކަންކަން   ފިންަގރ  މީހާެގ އެ ނަަގންޖެހޭ  މީހާއާއި އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާވެެގން އެ 

ތިބެދާނެ  ތެރޭަގއި  މީެގ  ދެން،  ެގންދަން.  އެބަ  ކުރަމުން  މަސައްކަތްތައް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ެގންދަން  ކުރިއަށް 

ޕް ފާހަަގކޮށްލި އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ީމހުން.  ތިބި  ރަޖިސްޓްރީނުވެ  ރޮްގރާމުަގއި 

ތަނެއްެގ   ބޭތިއްބޭނެ  ފުރުަވއިލެެވންދެން  މީހުން  އެ  ނަާގފައި،  ތެރެއިން  އިންސްޕެކްޝަންެގ  މީހުން  މި  ފަދައިން 

ަގބޫލުކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިޔައިމަ  ހަމަޖެހިެގން  އެްއޗެހި  ފުރިހަމަ  ކަންކަމާ  ވަށާޖެހޭ  އަނެއްހެން  މީެގ  ރެވެނީ 

މީހުން   މީހުން ނަާގފައި، އެ  ހަމަ  ހަމަޖެހިެގންދާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާމު އަޅުަގނޑުމެން  މި ކަން  ޮގތުަގއި  ޙައްލެްއެގ 

މާ،  އަނެއްކާެވސް ހަމަ އެ މީހުން ނުކުމެެގންދާނީ މަުގމައްޗަށް. އެހެންވީ؛ ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތް. އެ މީހުން، ފުރު

އެކަހަލަ ޗެލެންޖަސްތަކެއް ައސްލު މީެގ ތެރޭަގއި މިހިރީ. ދެން، މިއީ މިއަދުންމިއަދަށް ވެފައި އޮތް ކަމެއް ނޫންވީމަާއ  

އެްއކޮށް، މި ަގާވއިދުެގ ތެރެއަށް މީހުން ެގނައުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަމަ އެބަ ެގންދަން  

 ބޮޑަށް. އިނޭގތޯ ހަމަ ކުރިއަށް ވަރަށް  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

ނޫން ސުވާލެއް  ކުރި  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.ޝުކުރިއްޔާ.  ބޭފުޅުން      ތި  ފައިސާ  މި  ސުވާލަކީ،  ކުރި  އަޅުަގނޑު 

މިސާލަކަށް ަވކި ެއކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައި، ދެން، އެ ބޭފުޅުން އެހެން ބޭފުޅުންނާ މި ަމއްސަލަ ޙައްލުކުރަން ތި  

؟ ެގންތޯއޭމި ފައިސާއަށް މި ބޭފުޅުން ބޭނުންކޮށްެގން މި ފައިސާ ފޮނުވާނުލެވެނީ ކީްއވެ؟ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތު ދެނީތޯއޭ

އިންޓަރނޭޝަނަލް މުޢާހަދާތައް، ޓްރީޓީތައް އެބަހުްއޓޭ ؟ މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑު މި ބުނާ މުޢާހަދާތައް ބޭނުންކޮށްެގން
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ބައިވަރު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުެގ މުޢާހަދާތައް ވެސް، އަދި މިތާނަގއި ރެފިއުޖީން ބަދަލުކުރުމުެގ މުޢާހަދާތައް ވެސް. 

އަޅުަގނޑުމެންނަ މި  މިއީ  ބޮޑު،  ކަމެއް،  ބޮޑު  އުނދަުގލޭ،  އަޅުަގނޑު  އުނދަުގލެކޭ.  ވަބާއެކޭ،  އޮތް  ދިމާވެފައި  ށް 

މަސައްކަތް   ޙައްލުކޮށްދެއްވަން  ކަންތައް  މި  ެއހެންވީމާ،  ބުނެވިދާނެ.  ބަހުރުވައިން  ދަންނަވާނީ.  ައޅުަގނޑު  ކީކޭތޯ 

 ؟ކުރެވޭނެތޯއޭ ވާހަކަައކީ؟ އިރަކުންތޯކޮށްދެއްވާނީ، މި ބުނީ ކުރެވޭނީ ކިހާ؟ ކުރެވޭނީ ކޮން އިރަކުންތޯއޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މިނިސްޓްރީން އެއަށް ޖަވާބެއް އޮތިްއޔާ އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް ރަނަގޅު ޖަވާބުދެްއވިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ 

ދެ  މަސައްކަތުެގ  ކުރަމުންދާ  ޮގތުން  ހޯދުމުެގ  ޙަްއލެއް  މަސައްކަތަށް  އެ  ދަންނަވާލެވޭނީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް 

އަނެއްހެން   ވިދާޅުވާތީ  ކުށްވެރިންނޭ  ދެން،  ދިނީ.  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ބްރީފިންގ  ޭއެގ  ވާހަކަ،  މަސައްކަތެްއެގ 

ކުށްވެ ެއީއ  މިނިސްޓްރީން  ނޫން. އިކޮނޮމިކް  ކަންތައްތަކެއް  އެ  ކަނޑަައޅާ  އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމެއް  ރިން 

އެކަމަކު ދެން، ތިކަން ފާހަަގ ތިހެން ކުރައްވާފައި އޮތީމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ބެލިދާނެ ޮގތެއް ކަންނޭނެގ ެއއީ.  

ފެއްތުމު ތެރެއަށް  ގަވާއިދުެގ  މީހުން  އުޅޭ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  މަސައްކަތްތަކެްއެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރާ  ޮގތުން  ެގ 

ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ. ދެން، އެ ކަންކަން ކުރުމަށް އެ މީހުންނަށް ވެސް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް  

އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިދީފައިވާނެ. ދެން، އެ މުއްދަތު އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް  

 ެއކްސްޓެންޝަނަކަށް ގޮއްސަ އޮންނާނެ. އެއީ ކޮވިޑުެގ ހާލަތާ ުގޅިެގން ައޅުަގނޑުމެން އެ ކަންކަން ކުރިއަށް  ވަރަކަށް

މަސައްކަތް  މި  މީހުން  ހުރިހާ  މީަގއި  ނޫން،  ެއކަންޏެއް  މިނިސްޓްރީ  ހުސްއެކަނި  ީމަގއި  ދެން،  ެގންދާތީވެ. 

ހުރިހާ  ތިބަ  އެ  ތެރޭަގއި  އޭެގ  އެއީ  އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކޮށްެގންވާނީ  މީހުންނަކީ ކުށްވެރިންނެކޭ ވެސް   

ނުބުނެވޭނެ. ބައެްއ މީހުން ެއބަހުރި ެގނެއްސަ ހަމަ އަނެްއހެން މާލެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި ެވސް. އެހެންވީމާ، އެ  

ފްރީ ވިސާއެކޭ ކިޔާފައި ދިނީމަ، އެ މީހުން އެ ތިބީ ރަނަގޅު ޮގތުގައި ކަމަށް މި   މީހުންެގ ހިތުން އެ މީހުންނަށް 

ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، އަސްލު ެއމްޕްލޯޔަރުެގ ޒިންމާތަކެއް ވެސް މީަގއި އެބަ ޮއވޭ. ދެން، ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް އެ މީހުން 

މީހުން   ެގންޮގސްެގން އެ މީހުން ލައްާވ މަސައްކަތް ކުރުވާ އެމްޕްލޯޔަރުންެގ ޮގތުަގއި އެ ތިބަ ދިވެހިންެގ ޮގތުަގއި އެ

މީހެއްތޯ ނޫންތޯ.  ލައްވާ މަސައްކަތްކުރު އެ މީހާއަކީ ގަވާއިދާ ެއއްޮގތަށް ހުރި  ވާ މީހުންެގ ވެސް ބަލާލަން އެބަޖެހޭ 

ތިމަންނަެގ ނަމަށް މީނަ ބަދަލުކުރަންވީތޯ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މީހުންެގ ވެސް ޒިންމާތަކެްއ މީެގ ތެރޭަގއި އެބަ ޮއވޭ.  
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ތެރެ ަގާވއިދުެގ  ނޫނިއްޔާ  ލީަގލައިޒްކުރުމަށް  ތެރެއިން އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފެއްތުމަށް  އަށް 

 ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން މި ެގންދަނީ އިނޭގތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދު ޝިފާޢު އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައް

ައއިްއސަ  ުގޅިެގން  ޓީޗަރުންނާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޕެޓިޝަނަކީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އޮތް ޕެޓިޝަނެއް. ދެން، އަޅުަގނޑު ހިތަށް އެރީ ހަމަ މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ހިފާނަމޭ. ދެން، ރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީ  

ޓީޗަރުން މަސަްއކަތްކުރާތާ ަވރަށް ިގނަ ދުަވސްެވއްޖެ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ެވސް ކިޔަަވއިދިނުމާއި ސްކޫލު  

ހިންުގމާ، މި ކަންކަމުަގއި ުއޅެވުނު. ވަރަށް ބޮޑަށް އިންޑިއާ ޓީޗަރުން ރާއްޖެ ޑޮމިނޭޓުކުރަމުން އައިއްސަ އެ އޮތީ.  

ކަށް ނޭނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ސާފުކޮށްލަދިނިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު.  ދެން، އަޅުަގނޑަކަށް މިހާރަކަށް ދަންނަވާ

ތެރޭގައި ޓީޗަރުންެގ  އުޅޭތޯއޭ  ެއބަ  ކިހާވަރެއް  ދޭސީ  ތިއްބެީވ،  ޓީޗަރުން  ރާއްޖޭެގ  އިތުރުން ؟ މިހާރު  ޭއެގ  އަދި 

ށް މި ވަުގތު ބުނެލަދެވެން އިންޑިާއ، ސްރީލަންކާ މި ޤަުއމުތަކުަގއި ަވކިަވކިން ޓީޗަރުން ތިބި އަދަދު ތި ބޭފުޅުންނަ

ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު   ބުނެދިނިއްޔާ. ދެން، އޭެގ އިތުރުން  އޮެވއްޖިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު އަޅުަގނޑަށް 

ސާފުކޮށްލަދިނިއްޔާ، ޓީޗަރސް، ދެން ވަރަށް ބައިވަރު ުމަވއްޒަފުން މިއީ، މި ފޯސް އިނޭގތޯ. މުދައްރިސުން، ކީކޭ  

މި  ދިވެހި؟ ދަންނަވާނީ މައްޗަށް  ބިދޭސީންެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަބަދުވެސް  ހަމަ  ނޫނީ  އެބަވޭބާަވއޭ  ބަދަލު  ންނަށް 

އިންނަނީތޯއޭ ޑިޕެންޑުވެފައި  ފޯސް  ކުރުމުަގިއ  ؟ ޓީޗަރސް  ލޯކަލައިޒް  ފޯސް  ޓީޗަރސް  މި  ލޯކަލައިޒްކުރުމުަގިއ، 

ބަލާލި އަހަރަށް  ފަސް  މިދިޔަ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކުރިއެރުމެއް  އެބަ ކިހާވަރެްއެގ  އަހަރަށް  އަހަރުން  ވިޔަސް  ކަމުަގއި 

؟ އަދި އެކަން ކުރުަމށްޓަކައި މިނިސްޓްރީން ޓާެގޓުތަކެއް ކަނޑައެޅިެގން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯއޭ؟ ލިބޭތޯއޭ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންެގ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު ޢަލީ

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެން، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ހަމަ އަދިވެސް ވަރަށް ިގނަ އިނޭގތޯ.  

ބަލާއިރު، ޓްރެންޑެއް   ތާރީޚުތަކަށް  ފަހުެގ  މި  ފާހަަގކުރެވޭ  އެބަ  މިހާރު  ދެން، އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް 



 2021 އޮކްޓޫބަރު 4                ވަނަ ބައްދަލުވުން   19ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

34 

 

މެވެސް ވަރަކަށް ެއއްކަލަ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންެގ އަދަދު މަދުވަމުން ައންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ ކޮން

ވަރަށް   އަހަރަށް  އަނެއް  އަހަރުން  އެއް  މިހާރު  ބިދޭސީން  ައޅުަގނޑުމެން  އެއްކަލަ  ޮގތުަގިއ  ޓްރެންޑެއްެގ  އެ  ހަމަ 

ނޫން.   ޮގތަކަށް  ބުނެވޭ  އެހެން  ާއދެއޭ،  އެބަ  މަދުވަމުން  ވަރަކަށް ބޮޑުތަން  ކޮންމެވެސް  ދެން،  ؛ އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަބަދުވެސް މި އިސްކަންދެނީ ހަމަ ދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް. އެހެންވީމާ، ެއ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ަގއި ލޯކަލައިޒޭޝަން އިޢުލާނުތައް ހަމަ އަބަދުވެސް ކުރަމުން ެގންދާނެ. ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށޭއިރުަގއި ރާއްޖޭ

ތިބި ހުރިހާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންެގ ބަދަލުަގއި ދިވެހިން ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޢުލާނުކުރާނެ. ދެން، ޭއެގތެރެއިން ހަމަ  

މި އަހަރު ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ިގނަ އަދަދަކަށް ހަމަ ދިވެހި ޓީޗަރުން ރިޕްލޭސްކުރެވުނު. 

  100ލަ އެ ރިކުއަޔަރމަންޓަށް ެވސް ބަދަލެއް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މިސާލަކަށް  ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެްއކަ

މީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަހަރު ދޭސީ މީހުންނަށް ބަދަލުކުރެޭވއިރުަގއި، ހަމަ ެއއްކަލަ ރިކުއަޔަރމަންޓަށް އަންނަ 

ެއއްކަލަ ެއ  މީހުން އަލަށް ރެކްރޫޓް  50އިތުރުވުމާެއއްކޮށް އަނެްއކާެވސް އިތުރު   ކުރަން ވެސް ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، 

ދެއްތޯ ފަންސާހަށްތާ  މަދުވާނީ  އަދަދު  ކަނޑާލާއިރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ކިޔާފައި  ޮގތަކަށް  ؟ އަޅާ  އެކަހަލަ 

ޭއެގ ެއއްކަލަ އަދަދުތަކުެގ ތަފާސްހިސާބެްއ،   ސްޓެޓިސްޓިކްސް މި ހުންނަނީ. ދެން، މުޖާހިދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

 ެއއް ވިދާޅުވެދެއްވާނެ.  އަންދާޒާ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންެގ ނައިބު އަޙްމަދު މުޖާހިދު ވާ

  1684އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ބަލާލާއިރުަގއި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ޮގތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނާ އެކީަގިއ    ޝުކުރިއްޔާ.

ޓީޗަރުން މަސައްކަތްކުރަްއވާ. ދެން، އެއީ އަށްހާސް ނުވަސަތޭކައަށްވުރެ ިގނަ ޓީޗަރުންެގ ތެރެއިން އިނޭގތޯ. ދެންމެ  

ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން މި ދެނީ  ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް  

ދިވެހި ނަސްލުެގ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ޓަކައި. ދިވެހި ޓީޗަރަކު ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭރުން 

އެ އަދި  އެއްފަހަރު  މަދުވެެގން  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އަދި  އިނޭގތޯ.  ެގންނަން  ނުވެސް  ވެސް  ޓީޗަރަކު  އަށްވުރެ 

ިގނަފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ލޯކަލައިޒްކުރުމަށް ޓަކައި އިޢުލާނު ވެސް ކުރެވޭ. މާނައަކީ މިހާރު ވެސް ދިވެހި ނަސްލުެގ 

ޓީޗަރަކު ހުރެއްޖެ ކަމަށް ެވްއޖިއްޔާ ެއ ޓީޗަރަކު ހަމަ ލޯކަލައިޒްކުރުުމެގ ފުރުޞަތު އަބަދުވެސް ޮއވޭ. އެހެންވީމާ،  

؛ އެނޫން  ޓީޗަރަކު މި ެގންނަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެއ މަޤާމަށް ދިވެއްސަކު ނުލިބުނީމަ. ނުލިބުނީމަ،އަޅުަގނޑުމެން ބޭރުން  

ކިޔަވައިދިނުން ކުރިއަށް ެގންދަންޖެހޭނެތާ. ؟ ދެން ކޮންމެޮގތެއް ވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން ކިޔަވައިދޭން ޖެހޭނެތާ ދެއްތޯ

 ެގންނަން. ެގންނަން ބަލާލާއިރުަގއި އެންމެ ފަސޭހައިން އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ އަވަށްޓެރި ޤައުމަކުން 
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އިންޑިއާަގއި.   ވެސް  ތިބީ  މި  ވެސް  މީހުން  ިގނަ  އަދި  އޮންނަނީ  މި  ވެސް  ފުރުޞަތު  ލިބުމުެގ  މި  ޓީޗަރުން 

މި   އެއީ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އަންނަނީ  މި  ތަން  ެގނެޭވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓީޗަރުން  އިންޑިާއެގ  އެހެންވީމާ، 

 ތަށް ތަފާސްހިސާބަކަށް އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާލެވޭނެ ވަރަކީ. ތެންކިއު.   ވަުގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ނޑު ދެން ނިންމާލާނަން އިނޭގތޯ. އެކަމަކު ވެސް ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މުޤައްރިރު އަޅުަގ

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެ ކުރައްާވ ސުވާލު، ދެން، އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ ސާފުވޭތޯ 

ވިދާޅުވެއްޖެ   ބޭފުޅުން  ތި  އިނޭގތޯ.  ؟ އެހެންނޫންތޯ  އަންޑޮކިުއމެންޓެޑް  43000މަސައްކަތްކުރާނަމޭ 

 ؟ އަންޑޮކިއުމެންޓެޑުތޯ ދެއްތޯ ެއބަ އުޅެއޭ އެހެންނޫންތޯ

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކައިރީ   އަޅުަގނޑުމެން  މީހުން  އެހާ  އިޢުލާނުކޮށްލީމާ  ޮގވާލީމާ،  އަޅުަގނޑުެމން  ވާން  ރަޖިސްޓަރވެފަިއ  ރަޖިސްޓަރ 

 އެބަ ތިއްބޭ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

ލާރި  ޑިޕޮސިޓް  ވިދާޅުވާ  ތި  ބޭފުޅުންެގ  މި  ވިދާޅުވަނީ،  އެ  ޝަރީފް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ެއ ލާރި ހުންނާނެ ނޫންހޭ ނަާގފަ. ؟ އެހެންނޫންތޯނަާގފައޭ ހުންނާނީ އިނޭގތޯ. ދެން، ކީްއެވެގންހޭ ފޮނުަވއިނުލެވެނީ  

ޑިޕޮސިޓަކަށް ެގންނަންޏާ  ވެސް  މީހަކު  ކޮންމެ  ތެދުވާހަކައެްއ،  ެގންނަ  ؛ އެއީ  އެ  ވެއްޖެ  ވެސް  ވިދާޅު  ދެންމެ 

  އެހެންވީމާ، އެ ލާރި ހުންނާނެތާ.؟ ޤައުމަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން އެ ޓިކެޓްެގ ލާރިއޭ އެ ނަންގަވަނީ. އެހެންނޫންތޯ

ތި  ވިދާޅުވާ،  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  އަންޑޮކިއުމެންޓެޑް  މީހުންތަކުެގ،  ދެންނެވި  މި  ހިތަށް އަރަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ދެން، 

ބޭފުޅުންެގ އަތުަގިއ ެއ މީހާ ޮގސް އެްއޗެްއެގ ކުރިމައްޗަށް އެރީމަ ނޫނީ ފިންަގރ ޕްރިންޓު ޖެހީމާ އެއީ ކާކުކަެމއް  

ހެ ކުރީަގއި  އަސްލު  ނެތީތޯރީޑްކުރާނެ ސިސްޓަމެއް  ހައްދަވަންތޯ؟ ދިފައި  އެބަ  ުއޅޭ  ؟ ނޫނީ  ދިމާވެެގން  ތި  ެއއީތޯ 
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ފުރުވާލުމުގެ ؟ ޮގންޖެހުމަކީ މީހާ  ނެތް  ޑޮކިއުމެންޓެްއ  ެއއްެވސް  ނުަގންނަވާތީ،  އެނިގވަޑައި  ކާކުކަމެއް  އެއީ  މީހާ 

 ؟އެ ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ؟ މައްސަލަ އެއީތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ މެން

ކަމަށް ޕެޝަންއެއް  ޚިލާފުވުމަކީ  ގަވާއިދާއި  މި  ދެކިލައްވަނީތޯ  ބޭފުޅުން  ތި  އެއީ  ؟ މިހާރު  ބޭފުޅުން  އެ  ނުވަތަ 

ކަމަށް ކަމެއް  ކަމެއްތޯ ؟ ކުރަްއވަންޖެހޭ  ހިނަގންޖެހޭނެ  އާންމުކޮށް  ހަމަ  އެއީ  ހައްދަވާ ؟ ނުވަތަ  ބޭފުޅުން  ތި 

؟ ްއ، ތި ބޭފުޅުންނަށް ެއއަށް ޢަމަލުނުކުރީމާ އެއީ ަގާވއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ތި ބޭފުޅުން ނުދެކެނީތޯއޭ އެަގާވއިދެ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން ަވޒީފާއަދާކުރުމާ ބެހޭ ަގވާއިދުަގއި ބުނާ ޮގތުން ވެއްޖިްއޔާ ަވރކް ޕަރމިޓުެގ ފީ ހަމަވާ  

ދުވަހުން ފެށިެގން އަސްލު ެއ މީހާ އެހެރީ ގަވާއިދަކު ނޫން އިނޭގތޯ. ެއއީ ަގވާއިދުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނާނެ. 

ެގ ވާހަކަިއެގ ތެރޭަގއި، އާދެ! ރާއްޖެއަށް މީހާ އެތެރެވެވޭނީ، އެތެރެވުމުެގ ވަރކް ޕަރމިޓްެގ  ދެން، ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ 

އެންޓްރީ ޕާސް ލިބޭނީ އެ މީހާެގ ނަމުަގއި ޑިޕޮސިޓެއް ދެްއކީމަ. ޑިޕޮސިޓަކީ، މިސާލަކަށް، ސިލޯން އިންޑިާއ ކަހަލަ 

އެއް ާގތްަގނޑަކަށް  ބަލާ،  އަޅުަގނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޓިކެޓް  ތަނެއް  ކަންނޭނޭގ    200ކޮޅު  ޑޮލަރު  ވަރަކަށް 

ވަނަ އަހަރުެގ    2019އެ އަދަދު މި ހުންނަނީ ބަހައްޓާފަ. ދެން، މީެގ ކުރީަގއި އިނޭގތޯ،    އިނޭގތޯ.  މޯސްޓްލީ ވާނެ

ސެޕްޓެންބަރުެގ ނިޔަލަކަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މީހުންެގ ބަޔޯ މެޓްރިކްސް ރީޑުކުރާ ޮގތަކަށްނޫން އޮތީއެްއ އިނޭގތޯ.  

އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަވާލުވެފައި،  މަސައްކަތާއި  އެ  މިނިސްޓްރީން  އެްއ  ދެން،  ބޮޑު  އެންމެ  ކުރެއްވި  މިނިސްޓަރު   

އިބްރާހީމްކަން  އެއީ  ބުނީމަ  އިބްރާހީމޭ  ކިޔަނީ  ތިމަންނައަށް  މީހާ  އަންނަ  ކައިރިއަށް  ައޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތަކީ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކޮށްދެވިދާނެހޭ. އޭެގ ބޭނުމަކަށް މިވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މީހެްއެގ ޓްރެވަލް ޕަރމިޓް ހަދަން 

އެމްބަސީއަކަށް   ވެސް  އެހެން  އަދި  ނޫނީ  ނޫނީ ސިލޯން،  އިންޑިއާ،  ނޫނީ  ބަންގލްދޭޝް،  ހޯދަން  ޕާސްޕޯޓް  ނޫނީ 

އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބުނީމަ  ނޫނޭ.  މީހެއް  ޤައުމުެގ  މި  ރަށުެގ  މި  މިއީ  ބުނަނީ  މި  މީހުން  އެ  ފޮނުވީމަ 
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ޮގ މިވެނި  އެހެރީ  އެތެރެވެފައި  ރާއްޖެއަށް  މީނަ  ސަބްމިޓްކޮށްެގންނޭ.  ބުނެވެން  ޑޮކިއުަމންޓެއް  މިވެނި  ތަކަށް، 

މިހާރު   ހުޅުވާލީ    2019އެހެންވީމާ،  ޕްރޮްގރާމް  ރެގިއުރަލައިޒޭޝަން  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރު  ެގ    2019ވަނަ 

އި  ވަނަ ދުވަހު. ހުޅުވާލިއިރުަގއި އަޅުަގނޑުެމން އެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފައި ހުޅުވާލަންެވެގން އަސްލުގަ   17ސެޕްޓެންބަރު  

މިހާރު  މިނިސްޓްރީއަށް  މި  ކައިރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ދިޔައީ.  ލަސްެވެގން  ވެސް  ކަންތައް  އެ 

މީހާ   އެ  ނޫނީ  ހުްއދަދީފައި،  އަޅުަގނޑުމެން  މީހަކަށް  އަންނަ  ބަިއވެރިވެެގން  ޕްރޮްގރާުމަގއި  ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން 

ހަމަ ައސްލު ވެސް އިބްރާހީމް އިބްރާހީމަށް ވެެގން އިނޭގތޯ. ޭއެގ  މީހެއްެގ ނަން މައްޗަށް ބަދަލުކުރާނީ އެއީ   އެހެން

ކުރީަގއި އެހެން ރީޑްކުރެވޭ ޮގތަކަށް ނޯވޭ. ވަރަށް ބޮޑު ަމސައްކަތަކާ ެއއްކޮށް އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ކޮށް، ެއކަން 

 ައށް ެގންދިޔައީ.  ކަށަވަރުކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެންެގ ރެިގއުލަރަިއޒޭޝަން ޕްރޮްގރާމުެގ ތެރެއިން އެކަން ކުރި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް

މާނައަކީ   ހަަމ   2019ތީެގ  އަދިވެސް  ބިދޭސީން  އަންޑޮއިކުމަންޓެޑް  މި  އަދިެވސް  ހަމަ  އިނޭގތޯ،  ކުރިން  ެގ 

ހަރުން ފެށިެގން ބަޔޯމެޓްރިކް އަ  2019އަޅުަގނޑު ިމ ދެންނެވީ، ތި ބޭފުޅުން މިނިސްޓްރީ ހަވާލުވެ  ؟ އެޮގތަށްތޯ ތިބީ

އޭނަެގ   ނޫނިއްޔާމު  ޕްރިންޓު  ފިންަގރ  ނޫނިއްޔާމު  ތިމަންނައޭ  ިމއީ  ޮގސް  މީހާ  އެ  ހައްދަވަިއެގން،  ސިސްޓަމެއް 

ކޮން  ދެނެަގތުމަށް.  ކާކުކަން  އެއީ  ރީޑްކުރައްވަނީ  މި  ބޭފުޅުން  ތި  ސިސްޓަމަކުން  ބަޔޯމެޓްރިކް  ދެން  ރީޑިންގ، 

ކާ ކާކުކަން،  ޑިޕޮސިޓް ޤައުމެްއެގ  އޭނައަށް  މަސައްކަތްކުރަނީ،  އޭނަ  ކަެމއް  ތަނެްއަގއި  ކޮން  ެގނައީ،  އޭނަ  ކުމެްއ 

އެއީ   އެބައާދެއޭ.  ހިސްޓްރީއެއް  ހުރިހާ  މި  ކާކުކަމާ  ޭއެގ    2019ދެއްކީ  އެހެންވެއްޖެއްޔާމުން  ފެށިެގންނޭ.  އަހަރުން 

ކުރީަގިއ   ީމެގ  އުޅެނީ  މި  އަސްލުަގއި  ނޫންހޭ،  މިއޮތީއެއް  ތޮއްޖެހިެގން  ކުރީަގއި  އައިސް  މީހުންތަކެއް  ބަިއވަރު 

ެއއީހޭ ތި ވިދާޅުވާ  ؟ އެ މީހުންނަށް އަދިވެސް ޮގތެއް ނުނިންމޭތާއޭ؟ މިކަމުން ސަލާމަތްނުވެެގންތާ މި އުޅެނީ ދެއްތޯ

 ؟ އިހޭމީހުން އަދިވެސް ހަމަ އަންޑޮކިއުމެންޓެޑް މީހުންެގ ޮގތުަގއި މިއޮތީ ދޫވެފަ 43000ނޫނިއްޔާމުން މި ؟ ވާހަކަައކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ނިންމާލުމަށް މިހާރު ކުރިއަށް މިދަނީ. އެންމެ ފަހު ސުވާލެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ހަަމ  

 ކުރިއަށްެގންދަވާ މިނިސްޓްރީން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ނައިބު މަރިޔަްމ ނާޒިމާ 
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އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން، މީެގތެރޭަގިއ އިނޭގތޯ އެބައުޅޭ ވަރަށް ކުރިން ައިއއްސަ ތިބި މީހުން ވެސް އިނޭގތޯ. ދެން،  

އަޅުަގނޑުމެން   ދިމާވޭތޯ  ޕްރިންޓެއް  ފިންަގރ  މީހާެގ  އެ  އައިމަ  މީހާ  ރެގިއުލަރައިޒްވާ  ކައިރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ތެރެއިން ބަލާއިރުަގއި އެބައުޅޭ ނެތް މީހުން ވެސް އިނޭގތޯ. މި ދެންނެވީ، ވެދާނެ އެ މީހާ ރާއްޖެއިން  ސިސްޓަމު  

އެންޓްރީވި ޕޮއިންޓުަގއި އެ މީހާެގ ފިންަގރ ޕްރިންޓް ޯގސްކޮށް ނެިގފައި އިނީ، ނޫނިްއޔާ އޭނަ ފިންަގރ ޕްރިންޓް  

ަގނޑުމެން ކައިރިއަށް އަންނަ މީހުންެގ ތެރޭަގއި މި ދެންނެވި  ނެިގފައި ނެތީ. ެއކަހަލަ ޮގތެްއެގ ތެރެއިން އެބައުޅޭ އަޅު 

ބިދޭސީން   މިއީ ރާއްޖެއަށް  ީމހުން ވެސް އިނޭގތޯ. ދެން،  ފިންަގރ ރީޑުނުކުރާ  ޮގތަށް ވެރިފިކޭޝަންަގއި އެީމހާެގ 

އެކްސްޕެ މިއޮތް  މިހާރު  ފެށިެގންވީމަ،  ޒަމާނުއްސުރެން  ކުރީ  ވަރަށް  އަންނަންފެށީ  އޮންލައިން  މަސައްކަތްކުރަން  ޓް 

މީހުންެގ  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  މީހުން  ތިބި  ތެރޭަގއި  ސިސްޓަމުެގ  އެ  އައިސް  އައިފަހުން  ވުޖޫދަށް  ސިސްޓަމު 

ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ެއބަހުރި. އެކަމަކު، ޭއެގ މާ ކުރިން އައިްއސަ ތިބި މީހުން  

ަގއި ހުރި ސިސްޓަމުެގ ތެރޭަގއި އެ ޑޮކިއުމަންޓްސް ހުރިތޯ، ނެތްތޯ، ކިހިނެއްތޯ ެއ  ވެސް އެބަތިބި. އެހެންވީާމ، ޭއރު

ހޯދަން  ޙައްލުތަކެއް  އެއަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އަދިެވސް  ހަމަ  ކަންކަމަކީ  އެ  ރީޓްރީވްކުރަނީއާ،  އެްއޗެހި 

 މަސައްކަތްކަތްކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހަމަ ނިންމާލުމުެގ ޮގތުން ެއޑިޔުކޭޝަނުން ވަޑަިއެގންނެވި ޓީމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. އަޅުަގނޑު

ޕެޓިޝަނާ ބެހޭޮގތުން ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ ކުރިއަށް ެގންދާނެ، ކުރިއަށް ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތަކާ ބެހޭޮގތުން ވެސް 

 ވާހަކަފުޅެއް ވިދާޅުވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔުކޭޝަންެގ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު ޢަލީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި

އަޅުަގނޑުމެން   ޖުމުލަޮގތެްއަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން،  ބޮޑަށް.  ވަރަށް  މުޤައްރިރު  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

ފީޑްބެކުތަކަ ލިބިފައިހުރި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާތަނަށް  ދެން  އެޑިޔުކޭޝުން،  އޮފް  ބަލާއިރު،  މިނިސްޓްރީ  ށް 

ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމަށް  ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ުގޅިެގން  ބަދަލާ  ެގނައި  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ސިވިލް   ެއއީ  ވާހަކަ.  ކަންތައްތަކުެގ  ރަނަގޅު  ހަމަ  މީަގިއ  ބަދަލުތަކާއި،  ެގނައި  މި  އުސޫލަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ހަމަ އެއާ ހުރި ކަންތައްތަކާ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ެވސް،  މި  މި އުސޫލުތަކުަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ެއއްކޮށް 

ުގޅިެގން އެހެން ބަެއއް އިދާރާތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ އުސޫލުތައް ބައްލަވަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރެކޮމެންޑު  
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އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު މި އުސޫލާ    ވެސް ކުރަްއވާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން އަސްލު މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ،

އެ  އިމްޕްލިމެންޓް  ބޮޑެތި  ުގޅިެގން  ވަރަށް  ބައްދަލުކޮށް،  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ހަމަ  ޖެންސީސްތަކުން 

ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އޭރު ހުށަހެޅުއްިވ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ވީވަރަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮންނާނެ އެ  

ކަން ރެކްރޫޓްމަންޓެއް ބޭފުޅުންެގ  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެޮގތުން،  އެޑްރެސްކޮށްދޭން.  ބޮޑުވުންތަކަށް 

އިޢުލާނުކުރިއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ އިޢުލާނުަގއި ެވސް ިއންނާނެ ތިން އެޖެންސީ ނަާގިއރުަގއި ޭއެގތެރެއިން ދިވެހި  

ޖެންސީ، ދިވެހި ދެ އެޖެންސީ  ސާލަކަށް ބިދޭސީ ފަސް އެއެޖެންސީއަކަށް ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން، އެއީ މި 

ލިބޭނީ، އެއް ސްލޮޓް ދިވެހި އެޖެންސީައކަށް  ދެ އެޖެންސީއަށޭ ފުރުޞަތު  ބިދޭސީ  ހަމަ އޭެގތެރެއިން  އޮެވއްޖެްއޔާ 

ޮގތަށް. އެޮގތުެގ މަތިން މިހާރު މި ކުރިއަށްދާ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްަގިއ ދިވެހި އެްއ އެ ޖެންސީ  ޚާއްޞަކުރެވެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ޕްރޮސެސްަގިއ  ކުރިއަށްދާ  މި  މިހާރު  ދެން،  އެްއކޮށް.  އެޖެންސީއާ  ދެ  އިންޑިއާ  އޮންނާނެ 

އެ   ވެސް  އަނެއްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  އިޢުލާނުކުރާއިރުަގއި  ފަހަރަށް  ތިންވަނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އަދި،  ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ބޮޑަށް އިސްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެން އަސްލު ؛ ންއުސޫލަށް ެއއަށްވުރެ އިތުރަށް ފުރިހަމަކަ

ދިވެހި އެޖެންސީސްތަކަށް، އެ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް ީމަގިއ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ވާހަކަ  

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ!  އޮތިއްޔާ.  ކަމެްއ  އިތުރު  ފާހަަގކޮށްލަންވެފައި  މިނިސްޓްރީން  އިކޮނޮމިކް 

ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ހިއްސާކޮށްދެއްވި  ތި  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ހަމަ  ފަރާތުން  މެންބަރުންެގ  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ 

ނިސްޓްރީން ެވސް މިނިސްޓަރ ވަޑަިއެގންނެީވތީ މިނިސްޓަރަށާއި އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ޝުކުރުދަންނަަވން. އަދި ދެ މި

 މިތަނުަގއި ނެތްކަމުަގއި ިވޔަސް ހަމަ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ. 

 

______________ 


