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 { ނަޞީރުދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މުލަކު؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ކޮމިޓީެގ   ޕެޓިޝަން  އަހަރުެގ    2021`  އެންމެހާ    14ވަނަ  ވަޑަިއެގންނެވި  ކޮމިޓީއަށް  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މި ވަުގތު މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑަިއެގން ތިއްބެީވ، އިހަވަންދޫ  

އި މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެލާ  ޝިފާޢު.  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޝަރީފް.  ދާއިރާެގ  ބްރާހީމް 

މެދުވެރިކޮށް.   ޒޫމް  ަވޑަިއަގންނަވަނީ  ބައިވެރިވެ  އަޅުަގނޑުެމންނާ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމް 

އެހެންވީމާ، އެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވެސް މި ކޮމިޓީަގއި ެއބަ އިންނެވި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ނިންމަން. ތިނަދޫ އުތުރު  

މެ ިއއްޒަތްތެރި  އަދި ދާއިރާެގ  ޤާސިމް.  ޙުސައިން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ  ޢަބްދުލްމުޣުނީ.  ންބަރު 

އަޅުަގނޑު މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު. މިއަދު ކޮމިޓީަގއި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލާއިރު، ކޮމިޓީެގ އެޖެންޑާަގއި ިމ  

މަޝްވަރާކޮށްލުން.   ޮގތުން  ބެހޭ  މަސައްކަތްތަކާ  ކޮމިޓީެގ  ހިނަގމުންދާ  އޮތީ  މިހާރު  ކޮމިޓީަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެފަދައިން ކޮިމޓީެގ މަސައްކަތްތަްއ ހުރީ 

ުގޅިފަ. އޭެގތެރޭަގއި ހޭންޑްސް ޓުެގދަރެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޗޭންޖު އެން.ޑީ.ޭއ     މައިަގނޑު ތިން ޕެޓިޝަނަކާ 

ެގ ޕެޓިޝަނާިއ، ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ެގންނަ އެޖެންސީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި  2020

ޮގތުން އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން. އަޅުަގނޑުމެން   ހިޔާ ކުލި ކުޑަކުރުމުެގ  ހިޔާ ފްލެޓުެގ ކަންބޮޑުވުން، 

ކުރަމު މަސައްކަތް  ޕެޓިޝަން މިހާތަނަށް  ލިބިފައިވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަމުަގއި  އެން.ޑީ.އޭ  ޗޭންޖު  މިދިޔައީ  ން 

ކޮމިޓީއަށް   އަޅުަގނޑުމެން  އިދާރާތަކުން  ހުރި  ުގޅުން  ކުރެވިފައި ސަރުކާރުެގ  މަޝްވަރާ  ވަނީ  މި  ެވސް  އިްއޔެަގއި 

ިއއްޔެަގއި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ނުެވވި ިމ    ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތުތައްވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ. މިހާ ހިސާބުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް

އޮތީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ. ހެލްތު މިނިސްޓަރ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އެ ވަުގތު ހުންނެީވ ކަރަންޓިނުަގއި ކަމަށްވާތީ. މި  

ވަުގތު އަޅުަގނޑު އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ކިބައިން މި ކަމުަގއި ދެން ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނެ ޮގތެްއ  

މަޢުލޫމާތަށް.   މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ހުޅުވާލަން  ފްލޯރ  ކޮމިޓީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ރާަވއިދެްއވުމަށް.  ކޮމިޓީން  މި 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޙުސައިން ޤާސިމް،

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް 

ިއއްޔެަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހޭންޑްސް ޓުެގދަރއިން ޗޭންޖު އެން.ޑީ.އޭ ނަމުަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  

ުގޅުންހުރި  ކަމާ  ިގނަ  ވަރަށް  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އިތުރަށް  ޮގތުން  ބެހޭ  ޕެޓިޝަނާ  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި 
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އެން.ޑީ.އޭ ދަންނަވަންޖެހެނީ  ހިތާމަާއއެކު  ނަމަވެސް،  ބައްދަލުކުރިން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުއައްސަސާތަކާ  އިން 

ލިބުނީއެއް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވި ެއއްބާރުލުލުމެއް ނޫނޭ. ިމހެން މި ދަންނަވަނީ އެ ތަނުން އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތު  ހާޒިރުވެ  ކޮިމޓީއަށް  އިސްވެރިން  އެންމެ  ތަނުެގ  ެއ  ރިކުއެސްޓުކުރީ  ކޮމިޓީން  ޮގތުަގއި  އޮތް  ލިބިފައި 

ނަމަވެ ދެން،  ދިނުމަށް.  ހިތާމަކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމާ  އެ  ެވެގންދިޔައީ.  އެކަން  އިއްޔެަގއި  ނޫން  އެހެނެއް  ސް، 

އެން.ޑީ.ޭއ   ދިޔަ  ހިންަގމުން  ދަށުން  ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ  މިހާރު ކުރިން  މަޢުލޫމާތަކީ  ލިބުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ވާހަ ހިންާގ  ބަދަލުކޮށް  ދަށަށް  ހެލްތުެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހެލްތު  މިހާރު  ހުށަހަޅަން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކަ. 

މިނިސްޓްރީަގިއ   ހަވާލުެވެގން  އާ  އެން.ޑީ.އޭ  ދެން،  މިނިސްޓަރ،  ޚާއްޞަކޮށް  ހަމަ  އިސްވެރިން،  މިނިސްޓްރީެގ 

ވަޑައިެގން   ދޭން  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީއަށް  މި  ވެރިންނާއެކު  ވެސް  ސެކްޝަނުެގ  އެ  ވާނަމަ  ސެކްޝަނެއް  އެްއވެސް 

  އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީ ފޮނުވުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ދެންނެވުމަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ން: ވާހަކަދެއްކެވުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ 

ކަމަށް   ނޫން  މަސައްކަތެއް  ސްޕެސިފިކް  ވަކި  މަސައްކަތަކީ  މިއަދުެގ  ކޮމިޓީެގ  މި  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ޗޭންޖު  ޮގތުން  އެ  މަސައްކަތް،  ހުރި  ކުރަން  ުގޅިެގން  ޕެޓިޝަންތަކާ  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު 

ޕެޓި އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ނަމުަގއި  މުއައްސަސާތަްއ  އެން.ޑީ.އޭ  ވުޒާރާތަކާ  އިްއޔެ  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން  ޝަނާ 

ބެލެނިވެރި   މިހާރުެގ  އެން.ޑީ.އޭެގ  ދިޔައީ  އެނިގެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޝްވަރާތަކުަގއި  ކުރެވުނު  ހާޒިރުކޮށްެގން 

ބޭފުޅު މިނިސްޓްރީެގ  ހެލްތު  ޮގތުން  ކަންދިމާކުރި  އެކަމަކު  މިނިސްޓްރީކަން.  ހެލްތު  އިއްޔެ  ފަރާތަކީ  ންނަށް 

އެބަ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ަގބޫލުކުރާނީ،  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  އެ  ނުވެފައި  ޮގތް  ވަޑައިެގންނެވޭ 

އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭން. އެހެންކަމުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭން ޙުސައިން ޤާސިމް އެ  

ައޅުަގނޑު   ހުށަހެޅުމަށް  އެން.ޑީ.ޭއެގ  ހުށަހެޅުއްވި  ހަމަ  ދަންނަާވލާނަން  ައޅުަގނޑު  އެާއއެްއކޮށް  ތާއީދުކުރަން. 

ހެލްތު  އޮންނަ  ދެން  ހަމަ  އަދި  ހާލު  ކުށްވެރިކުރާ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ނުވުން  ހާޒިރުނުިވ  ިއއްޔެ  އިސްވެރިން 

ހަމަ އަދިވެސް ހުށަހަޅާލަން.    މިނިސްޓްރީއާ އެއްކޮށް އޮންނަ ބައްދަލުވުމަށް އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ހާޒިރުކުރަން އަޅުަގނޑު

އެނިގެގން   އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ  ލިބުނު  ފަރާތުން  މުައއްސަސާތަކުެގ  ދައުލަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިއއްޔެ  އެީއ، 



 2021 ސެްޕޓެންބަރު 8              ވަނަ ބައްދަލުވުން   14ކޮމިޓީގެ ެޕޓިޝަން  

 

 

3 

 

ދިޔައީ މިއީ ޤައުމީ މައްސަލައެްއކަން. މިއީ ޤައުމަށް ދިމާވެފަިއވާ ކާރިޘާެއއްފަދަ ނުބައި ވަބާއެްއެގ މައްސަލަ މުޅި 

ޔުނިފޯމް ޤައުމުަގއި ބަލަހައްޓާ  އަމާންކަން  އަމަން  ޤައުމުެގ  އިންތިހާއަށް  އަދި  ބޮޑުވަމުން.  ހެދި  ކުރިލާ  ދަނީ  މި   

ބޮޑީތަކުން، ޚާްއޞަކޮށް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ވެސް ހަަމ ކަންބޮޑުވާފަދަ ދަރަޖައަކަށް ޮގސްފައި އޮތް މައްސަލަެއއް  

ފާހަަގކުރަްއވާ.   އެބަ  ެވސް  ބޭފުޅުން  އެ  ހަމަ  ޖަލު ކަމަށް  އަދި  ފަރާތްތަކުން ވެސް  އެހެން  ުގޅުންހުރި  ކަމާ  އަދި 

ަވނީ ނަމަ ކުރު މުއްދަތެްއެގ   ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް  ައޅާނުލައި  މިއީ އަޅުަގނޑުމެން  ހަމަ  ފަރާތުން ވެސް  ބަލަހައްޓާ 

އެއް. އެހެންކަމުން މި ތެރޭަގއި މި ޤައުމުެގ ފޭރާން ހަމަ އެއްކޮށް ކުދިކުދިެވެގން ހިނގައިދާފަދަ ނުރައްކާތެރި ަމްއސަލަ

މައްސަލައަށް ޤައުމީ މައްސަލައެްއެގ ޮގތުަގއި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޓަކައި މިހާރު މި ވަުގތަށް މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް 

ެއ   އަދި  ހާޒިރުކޮށްެގން  ފަރާތް  އެ  ހިނދު،  ވީ  ކަމަށް  އެން.ޑީ.އޭ  ފަރާތަކީ  އަދާކުރަްއވާ  ޒިންމާއެއް  ބޮޑު  އެންމެ 

ބެލެނިވެ މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުެގ  މި  ހޯދައި،  ޮގތްތަކެްއ  ކުރިއަށްދެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހާޒިރުކޮށްެގން  ރިޔާ 

ހުށަހެޅި  އެ  ދެކޭތީވެ  އަޅުަގނޑު  ކަމެއްކަމުަގިއ  މުހިންމު  ކޮންމެހެން  އެކުލަވާލުމަކީ  ރިޕޯޓު  މި  ފުރިހަމަކޮށްފައި 

ލުވުމުަގއި އިތުރަށް ހިމެނުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް އަދި އޭެގ އިތުރަށް އެން.ޑީ.ޭއެގ ބައްދަ

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ހަކަދެްއކެވުން: ވާކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް 

ޮގތުން   ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ތެރެއަށް  ހުށަހެޅުމުެގ  ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީ އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއެކު ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ން ރިޔާސަތު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ިއއްޔެ ައޅުަގނޑަށް ޗޭންޖު އެން.ޑީ.އޭެގ ޕެޓިޝަންެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  

ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންެގ އެ ކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ބައްދަލުކުރި ބައްދަލުކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެނިގެގން ދިޔަީއ  

ނަ ބޭރު މީހުން ެވސް ޙަޤީޤަތުަގިއ މި މައްސަލައިެގ ތެރޭަގިއ އެބަ އުޅޭކަން.  ޙަޤީޤަތުަގއި މި ރާއްޖޭަގއި ަވރަށް ިގ

އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތަކާ ބެހޭ ފަރާތަކީ ިއކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު މިނިސްޓްރީ އެއް ފަރާތުން. ދެން، އަނެްއ ކަމަކީ  

މީހުންނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ޙައްލު ކުރެވޭތޯ    އިމިްގރޭޝަން މީހުން. އެހެންީވމާ، މި ދެފަރާތް ވެސް ވާހަކަދައްކަިއެގން މި

އެީއ، ސަރުކާރަށް ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ބުރައަކަށްވާނެ އެ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް މި ކަންތައް ކުރަންެވއްޖެ ކަމަށް 

ކަމަށް   އުޅޭ  ތެރޭަގއި  ކަމުެގ  މި  މީހުން  އަންނަ  ިމ  މަސައްކަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ،  ވަންޏާ. 

ަގނޑުމެންެގ ޕޮލިހުން އެބަ ބުނަމުން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން މި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެ އަޅު

ކަމަށް ކުރެވޭނީ ކޮން ޙައްލެްއތޯ ބަލަން. އެކަަމކު މި ކަަމކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ޕެޓިޝަންެގ ތެރޭަގއި  

މި ކަމަށް ޙައްލެްއ ޙަޤީޤަތުަގއި ހޯދަން މަސަްއކަތްކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް

ޒިންމާއެއް ކަމަށް ދެކޭތީވެ އަޅުަގނޑު އެ ދެ ފަރާތް ވެސް ހާޒިރުކޮށް އެ ދެ ފަރާތުން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވޭނީ ބަލާފަިއ  

އީ ހަމަ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކޭތީވެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ރެކޮމެންޑޭޝަން ޮގތުަގއި ވެސް ރިޕޯޓުތެރޭ ހިމަނާލުން އެ

 ދަންނަވާލީ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން އިްއޔެަގއި ރިޔާސަތުން ފާހަަގކޮށްފައިވާނެ ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި  

ންތަކުެގ ހެޑުން ހާޒިރުވުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވީ. މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރެއްވިހެން އެން.ޑީ.ޭއެގ ވެރިން، ސެކްޝަ

އެހެންނަމަވެސް، ިއއްޔެަގއި ެއން.ޑީ.ޭއެގ ވެރިން ހާޒިރުވެފަިއނުވާތީ މިއަދުެގ މި ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތެްއ  

ހުށަ މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ދުވަހެްއަގއި  އަންނަ  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހޭ.  އެބަ  ނިންމެން  އެ ހަމަ  ހަޅުއްވައިފި 

ޙަސަން  ދޭނަން  ފުރުޞަތު  ަވުގތު  މި  އަޅުަގނޑު  އެހެންީވމާ،  ވެސް.  ެގންދަވަން  ކުރިއަށް  އެއްކޮށް  ބޭފުޅުންނާ 

 އަޙުމަދު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާ. 

 

 އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ށް ކަންބޮޑުުވން އޮތް ކަމެއް. މުޅި ދައުލަތާ މުޅި ޤައުމާ ުގޅިފައި އޮތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިއީ ވަރަ

ޕޮލިސީތައް ވެސް މިހާރު ބަދަލުެވ، ެއހެން މިނިސްޓްރީއެއްެގ ދަށަށް ގޮއްސަ އޮތްއިރެްއަގިއ، ެއ    ީމެގ،  ކަމަކަށްވާތީވެ
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ރިޕޯޓު   ބާއްވާފައި  ބައްދަލުވުމެއް  އިތުރަށް  އެްއކޮށް  ބޭފުޅުންނާ  ތިބި  ހަވާލުވެފައި  އެން.ޑީ.އޭ  މިހާރު  މިނިސްޓްރީއާ 

އި ތާއީދު ވެސް ލިބިފައި އޮތީމަ އަޅުަގނޑު ެވސް އެކަމަށް  ފައިނަލްކުރަން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެއީ އެޮގތަށް ހުށަހަޅަ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން އޮތް ާގނޫނެއް. މި އެންމެންނަށް   2010ތާއީދުކުރަން. އިްއޔެ ވެސް ެއއައި ބައްދަލުވުުމަގިއ  

ހަލާކު  ޖީލެއް  ނުރައްކާތެރިކަން.  އޮތް  ކަމުަގއި  ިމ  މިންވަރު.  ބޮޑު  އޮތް  ކަން  މި  އިނޭގ  އެބަ  ވެފަ. ވެސް 

އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުެގ ެއއްވެސް ތާކުންނެއް މިއިން ެއއްވެސް ކަމަކަށެއް މަޝްވަރާެއއް ކުރެވިފައި އޮތް ތަނެއް  

ވެސް، މީެގ ސްޓެޓިސްޓިކެއް ވެސް ހެދިފައި އޮތިްއޔަކީ ނޫން. ދައުލަތުން ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްެގން ހަމަ ެގއްލުމުަގިއ  

ފައިސާތަކެްއެގ އެޅޭ  ކަނޑަށް  މަްއޗަށް  ހަމަ  އަހަރެއްެގ  ފަށައިެގން  ޒަމާނުއްސުރެން  އޮތްހާ  މި  ބަދަލުަގއި   90  

މިލިއަން ޚަރަދުކޮށްެގން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އެންމެ ޒިންމާދާރު ޮގތެއްަގއި ނޫންކަން ެއކަން    100މިލިއަން  

މިހިރަމިހި ލިޔުްއވާލަްއާވއިރުަގއި  ވާހަކައަކީ  ެވސް  ރިޕޯޓުަގއި  އޮތީ،  ރިޢާޔަތްކުރުން ކޮށްފައި  ކަންކަމަށް  ކަހަލަ  ރަ 

ެއ   ޖެނެރަލް،  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ހަމަ  އެދެން  ބައްދަލުވުމަށް އަޅުަގނޑު  އެދެން. ދެން، އެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު 

ޤައުީމ   މިީއ  ނޫން.  ކަމެއް  ެއވަރުެގ  މިީއއަކީއެްއ  އިނޭގތޯ.  ޖެނެރަލްއެއް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ަވޑައިނުަގންނަވާ  ދުވަހު 

މިއީ އެއަށްވުރެން ނުރައްކާތެރިކަން ހުރި ކަެމއް. ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ މިހާރު ބަދަލުވެފައި އޮތީތީ ހެލްތު    ކަމެއް.

ފަރާތްތަކާއި،   އިސް  އެންމެ  ތިބި  ހިންަގން  އެންމެ  އެން.ޑީ.އޭެގ  ސީދާ  މިނިސްޓަރު،  ސީދާ  މިނިސްޓަރު، 

)ަވުގތުކޮޅަކަށޤ އަލުން،  ެއއްކޮށް  ޖެނެރަލާ  ހެލްތު  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ހުށަހަޅާލަނީ.  މި  އަލުން  އަޅުަގނޑު  ފަހު( 

މޯލްޑިވްސް   ފަރާތްތައް،  ތިބި އެންމެ އިސް  ހަވާލުވެ  ހިންުގާމ  ހަމަ ސީދާ މިނިސްޓަރު. އެން.ޑީ.އޭެގ  މިނިސްޓަރު، 

ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްެގ އެންމެ އިސް ފަރާތް، ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ އެންމެ އިސް ފަރާތް. ހަމަ އަލުން، ޕޮލިސް  

ެގ ހަމަ އެންމެ ިއސް ފަރާތް. އެއީ މި އެ ބަްއދަލުވުން، މި ބައްދަލުވުމަށް، އިމިްގރޭޝަން އެންމެ އިސް  ސަރވިސް 

ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު  ެގނައުަމށް  އެ  ވާހަކައަކީ  ފަރާތްތައް  މި  އެހެންވީމާ،  ޖެނެރަލް.  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ފަރާތްތައް. 

 ކޮށްލަދެއްުވމަށް. އަޅުަގނޑު އެދެން މި ކަމަށް ެއހެން ބޭފުޅަކު ތާއީދު

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މުޣުނީއަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

 މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލްމުޣުނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

އާދެ! ައޅުަގނޑު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވިހުށަހެޅުން ހަމަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު  

އާދަިއެގ   ިމއީ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ވެސް  ައޅުަގނޑު  ެއއީ  ވާތީވެ.  ކަމުަގއި  ހުށަހެޅުމެއް  އާ  ެއއީ  ތާއީދުކޮށްލަން. 

ނޫން. މި ޤައުމުެގ ކޮންމެވެސް ބައެއް މި ކަުމަގއި ިއސްނަަގިއެގން ކޮށްެގން ނޫނީ މި ޤައުމު ދެން ސަލާމަތް  ކަމެއް  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިްއޔެ  ދައްކަނީ.  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަ  މައްސަލަެއއްެގ  ބޮޑު  އޮތް  ދަރަޖަިއަގއި  ނުވެވޭ 

ނުރައްކާތެރިކަން.   ހުރި  ކަމުަގިއ  މި  ޤައުެމއް އެނިގެގންދިޔަީއ  އުފައްދާ  މެތު  ކްރިސްޓަލް  މިހާރު  ދިެވހިރާއްޖެއަކީ 

މެތު   ކްރިސްޓަލް  އަލަށް  މުޅިން  ދިޔައީ  އެނިގެގން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިްއޔެ  ެވފަ.  އޮތީ  މި  މިހާރު  ޮގތުަގއި 

ދަރި އަޅުަގނޑުމެންެގ  މާދަމާ  ހުންނަކަން.  ލިބެން  ަގންނަން  އެ  ބާޒާރުަގއި  އުފައްދާ  މިހާރު  ންނާއި ރާއްޖޭަގއި 

ދަރިންެގދަރިން މި ކަމުަގިއ ފަނާވެެގންދާކަށް ދެން ހަމަ ހިނދުކޮޅެއް ވެސް ނުނަާގނެ އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލައިފި ކަމުަގިއ  

އިތުރު،   ނޫނީ  ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު  ައޅުަގނޑު  ެއާއއެްއކޮށް  ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  އެހެންކަމުން  ވަނީނަމަ. 

، މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ެއސޯސިއޭޝަން އޮފް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން  މޯލްޑިވްސްެގ  ދަ  އޮފް  އެޖެންސީ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ފޮރ  ޔޫނިއަން  އެޖެންސީއާއި 

ކުެގ ތެރޭަގއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ  ޕެޓިޝަން. މި ޕެޓިޝަނުަގއި މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އޮތް ކަންތައްތަ

އަދި އެޑިޔުކޭޝަނުން މި ެގންނަ ރާއްޖޭން ބޭރުން މި ެގންނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، އަދިވެސް ޓީޗަރުންނާއި 

މި  މި ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއްކޮށް  ހުރުމާ  ަމއްސަލަތަކެއް  ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވާ  ެއ  ެގނައުުމަގއި  ފަރާތްތައް  މި 

ދެވަނަ ތާއީދު މިނިސްޓަރު  ވަޑަިއަގންނަވާތީ،  ކޮމެޓީއަށް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓަރު  ހެލްތު  ހުށަހެޅުމުަގއި  ކުރި 

ެއ   ހުރި  ޕެޓިޝަނުަގއި  މި  އޮެވއްޖެްއޔާ  ފުރުޞަތެއް  އެްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަދަލުަގިއ  ެގނައުމުެގ  ފަހަރަށް 

އަ މިނިސްޓަރާ  ހެލްތް  ުގޅޭޮގތުން  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ކަންބޮޑުވުންތަކާ  އާނ  މަޝްވަރާކޮށްލެވި.  ޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދޫކޮށްލީ ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އޯކޭއޯކޭ.  ދޫކޮށްލީ.  ތާއީދުކުރުން .  އަޅުަގނޑު  ތާއީދުކުރި  ކުރިން  އަޅުަގނޑު 

 އަދިވެސް އާކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ނެތިއްޔާ   ބޭނުން  ދައްކަން  ވާހަކަފުޅު  މެންބަރަކު  ިއްއޒަތްތެރި  އެހެން  ކޮމިޓީެގ  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑު، މިހާރު ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވިހެން  

ތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެއއަށް ތާއީދުކުރަްއވާ، ެއ ފަރާތްތައް، އެ ދެންނެިވ ފަރާތްތައް ިމ  ހަމަ ތިނަދޫ އު
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ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއަށް އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ އެޮގތަށް 

ދެ! ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން، އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ކޮމިޓީެގ އަޅުަގނޑު ނިންމާނަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާ

އޮތް   ބަލާލަން  ފާހަަގކުރިހެން،   2ފަރާތުން  ވެސް  ކުރިން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  ވަނަ 

އެބަ ލާޒިމުކުރޭ    އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ަވޒީފާތަކަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ެގންނަ އެޖެންސީތަކުން، ާގނޫނުގައި

އެޖެންސީތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ސަރުކާރުެގ އެމްޕްލޯއިަމންޓެއް ލިބެންޖެހޭނީ. ާގނޫނެއް އެބައޮތް މިކަމަށް ހެދިފަ. 

ކަމާުގޅުންހުރި   އަދި  މިނިސްޓްރީތަކުންނާ  ބަެއއް  ސަރުކާރުެގ  ބޭރުން  ޭއެގ  އޮއްވާ  ާގނޫނު  އެ  އެހެންނަމަވެސް، 

ޢަމަލުކުރަމު އެހެން  ފަރާތްތަކުން  ކަމާުގޅުންހުރި  ިމޮއތީ.  ލިބިފައި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ކަންބޮޑުވުން  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ންދާތީ 

ކޮމިޓީއަށް   މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިނަގމުންދިޔަ.  ކަންތައްތަކެއް  ޮގތުން  ބެހޭ  މައްސަލައާ  މި  ވެސް  ކޮމިޓީއަކާ 

އަޅުަގނޑު ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  އެ  މަޢުލޫމާތުތަކެއް.  އެބައޮތް  އަޅުަގނޑަށް  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  ހޯދި  ކޮމިޓީން  މި   

ހޯދި  އެ  އެބޭފުޅުން  މި  ކަަމށް  ސަމާލު  މެންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ތި  އަޅުަގނޑު  އޮތުމާެއކު  އަތުަގއި  މިވަުގތު 

މައްސަލައެްއ   މަްއސަލައިަގއި،  މި  ެގންދެވި  ކުރިއަށް  ކޮމިޓީން  އިޤުތިޞާދީ  ހާމަކޮށްދޭނަން.  އަޅުަގނޑު  ހޯދުންތައް 

އިކޮނޮމިކް  ޮގތު އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  ސިސްޓަމާއި،  އެކްސްޕެޓް  ލިބިފަ.  މަޢުލޫމާތު  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  މިއޮތީ  ަގއި 

ކަާމުގޅޭ   ުގޅިެގން،  ބަދަލުތަކާ  ެގނެސްފައިާވ  އުސޫލުތަކަށް  ުގޅޭ  ަމސައްކަތްތެރިންނާ  ބިދޭސީ  ޑިވެލޮޕްމެންޓުން 

ެގ ރަީއސަށް ހިއްސާ ކުރަްއވާފަިއވާތީ، އެކަން ބައްލަަވއިދެްއވުން  ކުންފުނިތަކުން ދިމާވާ ދަތިތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ދިވެހިރާއްޖެ   އަދި  ހިނަގމުންދިޔަ.  ކޮމިޓީަގއި  ިއޤުތިޞާދީ  ަމއްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާ  ރައީސްއަށް  މަޖިލީހުެގ  އެދި 

ލިބުމު ިވސާ  ދިޔުމަށާއި،  ފުރައިެގން  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މަސައްކަތްތެރިން  ބިދޭސީ  ދަތިތަކާ  ެގނައުމަށާިއ،  ަގއި 

ކުރިމަތިވެފަިއވާ ކަމަށާއި، ކުރިން އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަުމން އައި ސޮފްޓްެވއަރ ބަދަލުކުރުމުެގ ސަބަބުން ދަތިތަކާ 

ހުށަހަޅާފައިާވ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މަސައްކަތްތެރިން  ބިދޭސީ  ބަޔާންކޮށް،  ކަމަށް  ކުރިމަތިވެފަިއވާ 

ޮގ ބެހޭ  ހިސާބު  މައްސަލައަކާ  ޮގސްފައިވާ  މަސަްއކަތް  ކުރަމުންދެެއވެ.  މަޝްވަރާ  ކޮމިޓީަގއި  އިޤުތިޞާދީ  ތުން 

މައްސަލައަކީ އެްއކަމަކާ ުގޅުންހުރި   2އަޅުަގނޑަށް އެބައޮތް އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ. މި 

މަށް ނިންމައި، މައްސަލައާ ުގޅިެގން މިނިސްޓްރީ  މައްސަލަެއއް ކަމަށްވުާމއެކު، މައްސަލަތައް ެއކުަގއި ދިރާސާ ކުރު

ަގިއ ބޭްއވުނު އިޤުތިޞާދީ  2021މާރިޗް    16މަންޓު ބޭފުޅުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ބައްދަލުކޮށް،  ޑިވެލޮޕް  އޮފް ިއކޮނޮމިކް

މޯލްޑިވްސް    11ކޮމިޓީެގ   ސާފުކުރެްއވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ވަނަ ބައްދަލުވުން    28ަގިއ ބޭއްވުނު އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ  2021މޭ    25ްގރޭޝަންެގ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް،  އިމި

ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އަލީަގއި ޮގތްތަކެއް ނިންމިފައިެވއެެވ. އަޅުަގނޑު އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ެއއް ބޭފުޅަކު  
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޣުނީއަށް އަޅުަގނޑު  މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭތީ، އަޅުަގނޑު އެބޭފު ޅާއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެއކްސްޕެޓް   މަސައްކަތަކީ  ކުރެވުނު  ކޮމިޓީަގއި  އިޤުތިޞާދީ  އާދެ!  މުޤައްރިރު.  ދިމާިވ  ޝުކުރިއްޔާ  ސިސްޓަމުެގ 

ދަތިތަކާއި  ހުރި  ެގނައުމުަގއި  މީހުން  ބޭރު  އަންނަ  މަސައްކަތު  ރާއްޖެއަށް  މީހުން،  ބޭރު  ުގޅިެގން  މައްސަލަތަކާ 

ކަންބޮޑުވުންތަކާ ހެދި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކެއް އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް.  

ކަމަށް،   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިލާފަށް  އުސޫލުތަކާ  އޮންނަ  ެގނައުމުަގއި  މީހުން  ބޭރު  ރާއްޖެއަށް  ޕެޓިޝަނަކީ  މި 

ލިބެންޖެހޭ ރައިޓްސް  ޢަމަލުކޮށް ރާއްޖޭެގ އޭޖެންސީތަކަށް  ޚިލާފަށް ބައެއް މުއައްސަސާތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީތަކުން 

އޮތް   ހުށަހަޅާފައި  ފާހަަގކުރެިވެގން  ކަމަށް  ކުރާ  އެކަން  ަގބޫލުކުރާ  ނުލިބި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީާމ،  މައްސަލައެއް. 

މައްސަލަާއ   މި  މަސައްކަތްކުރީއެއް  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީަގއި  އިޤުތިޞާދީ  މިއީ.  މައްސަލައެއް  ދެ  މުޅިން  ޮގތުން 

ން  ުގޅިެގންނެއް ނޫން. މި ބުނާހެން، އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމުަގިއ މައްސަލަތަކެއް ހުރެެގން އެކަމުަގއި ލަސްތަކެއްެވެގ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އަދި އިމިްގރޭޝަނާއި އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތްތަކެއް. އަދި އެ މަސައްކަތް  

ދެ   މުޅިން  އެހެންކަމުން  ހުށަހެޅިފަ.  މިހާރު  ފްލޯރއަށް  ވަނީ  ވެސް  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީ  އެ  މިހާރު  ނިންމާލުމަށްފަހު 

ކު ކޮމިޓީަގއި  އިކޮނޮމިކް  އެީއއެއް.  މައްސަލަެއއް.  ނޫން  މައްސަލައެއް  ސީދާ  ުގޅުންހުރި  މިއާ  ދިޔައީ  ރިއަށް 

އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު މި މައްސަލަ ހަމަ ކުރިއަށް ެގންޮގސް ހަމަ މިކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ  

ދެން. މިއީ ވެސް ހަމަ ިގނަ  ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް މި މަްއސަލަ ކުރިއަށްެގންޮގސް ވީހާ އަވަހަށް ނިންމައިދެްއވުން އެ

މަހުެގ   މޭ  މިއީ  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅުަގނޑު  ަމއްސަލަެއއްކަން  ލިބިފައި   11ދުވަސްތަކެއް ވެފައި އޮތް  ދުވަހު  ވަނަ 

މި މަސައްކަތް ނުނިމި އޮތް  މި އަހަރު ނިމިެގންދާއިރު ވެސް  އޮތް މައްސަލަެއއް. އަޅުަގނޑުމެން ދައުރު އަނެއްކާ 

މި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ލިބުމަކީ އެކަށީެގންވާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން،  ކަމުަގިއ ވަނީނަމަ  

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މި މައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ބާރަށް ކުރިއަށްެގންޮގސް ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ވަޒީފާތަކަށް  ބަންިގއަށްފަހު  އާދެ!  މެދުކަނޑާލުން(  ކޮމިޓީ  ވަުގތަށް  )ބަންިގ  ކުރިއަށްެގންދާނަން.   

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ެގންނަން އޭޖެންސީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނާ ބެހޭޮގތުން މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 
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ކޮ މި  ެގނެސް  ފަރާތްތައް  ުގޅުންހުރި  އެކަމާ  ހުށަހަޅާފައި  ޮގތެއް  ކޮމިޓީެގ ވަނީ  މަޝްވަރާކުރަން.  ެއކަން  މިޓީަގއި 

އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއަށް އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް ނިންމާނަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މިހިސާބުން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 

 

_______________ 


