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 {هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ދާންދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

عليكم  ކޮމިޓީެގ  .  السالم  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލުވުމަކީ    5މާލިއްޔަތު  މި  މިއަދުެގ  މަރުޙަބާ.  ބައްދަލުވުމަށް  ަވނަ 

ޗާޓަ ކޮންޓްރޯލަރ،  ރދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަިއނޭންޝިއަލް  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ޮގތުން  ުގޅޭ  ބިލާ  އެކައުންޓެންޓުންެގ  ޑް 

ރެޖިސް ބައްދަލުކުރަންެވެގން ކޮމްޕެނީ  ބޭފުޅުންނާއި  އޮތޯރިޓީެގ  ރެވެނިއު  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ޓްރަރ 

އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޒާމުކޮށްެގންެގންދާ ބައްދަލުވުމެއް. އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުަގނޑުެމން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް 

ވަޑައި  މަޖިލީހަށް  ބޭފުޅުން  ތި  ދައުވަތަކަށް  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޓަކައި  އެކަމަށް  ޓަކައި،  ކަމަށް  ދެްއވި  ެގން 

ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މި އަޅުަގނޑުމެންެގ ބައްދަލުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޗާޓެޑް އެކައުންޓެންޓުންެގ ބިލާިއ  

އަޅު  ބައްދަލުުވމުގައި،  މިއަދުެގ  އެޮގތުން  ބައްދަލުވުމެއް.  ބާއްވާ  މަޝްވަރާކުރުަމށް  ޮގތުން  ަގނޑުމެންެގ  ުގޅޭ 

ރެޖިސްޓްރަރ   ކޮމްޕެނީ  ރަޒީނާ،  ފާޠިމަތު  ކޮންޓްރޯލަރ  ފައިނޭންޝިއަލް  ބައިވެރިވަޑަިއަގންނަވަނީ  ދައުވަތަކަށް 

ޖަމީލް. އަދި ހަމަ މީރާެގ ޑިރެކްޓަރ هللا މަރިޔަމް ވިސާމް، ދެން ކޮމިޝަނަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޓެކްސްޓޭޝަން ފަތުޙު

 ޙަލީމް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ކުރިން ދެންނެވިހެން މަރުޙަބާ.  ޖެނަރަލް މީޑިއާ ޓެކްސް ޕޭޔަރ އޮޑިޓް މޫސާ

ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން  ކޮމެންޓް  ބިލަށް  އެކައުންޓެންޓުންެގ  ޗާޓެޑް  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނާއި ފަރާތްތަކުެގ ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހޯދުމާއި އަދި އެާއއި ުގޅޭ ޮގތުން ކޮމިޓީ 

މި   ނިންމަން.  މަސައްކަތް  މި  ކޮމިޓީން  މި  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ހޯދާ،  ޮގތެއް  ެއކަމަށް  މަޝްވަރާކޮށް،  އެްއކޮށް 

މާޙައުލެއް   ކުރެވޭނެ  މަސަްއކަތް  މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު  މިނިވަންކަމާިއ  ފާރަތްތަކަށް  ކުރަްއވާ  ޕްރެކްޓިސް  ދާއިރާފައި 

ށް ޓަކަިއ ކުރައްަވމުންެގންދަވާ މަސަްއކަތެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޓާެގޓަކީ ވީއެންމެ އަވަހަށް މި ބިލު  ގާއިމުކުރުމަ

ާގނޫނަކަށް ބަދަލުވެ، މީެގ ދަށުން އުފެދިެގން އަންނަ އިންސްޓިޓިއުޓާއި އަދި ކައުންސިލުތަކާއި އަދި އެާއއި ެއއްކޮށް  

ދި ބޭނުންވާ  ކުރަން  ޕްރެކްޓިސް  ދާއިރާަގއި  ދާއިރާެއއްަގިއ  މި  ފުޅާ  ީވހާވެސް  ފުރުޞަތު  އެ  ެއކަުއންޓެންނަށް  ވެހި 

ހޯދައިދިނުން. އެ ޮގތުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލާއި ވެސް ބައްދަލުކޮށްފަ. އަދި ޭއެގ އިތުރަށް  

ބަްއދަލުކޮ ވެސް  އިސްވެރިންނާއި  އޮޑިޓްފަރމްތަކުެގ  ހިންާގ  ކޮށްެގން  ރެޖިސްޓްރީ  ފަރާތްތަކުެގ  ރާއްޖޭެގ  އެ  ށް، 

ކޮމެންޓްސްތައް ެވސް ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލާއި ުގޅޭ ޮގތުން ހޯދާފައިވާނެ. ހަމައެާއއެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ  

ވެސް  ޮގތުން  ހުރި  ކޮށްފައި  ޑްރާފްޓް  ބިލު  މި  އަދި  އެްއޮގތަށް  ޚިޔާލުތަކާއި  އިތުރު  ލިބުނު  އަދި  މެންބަރުންނާއި 

ނީ، އަޅުަގނޑު ކުޑަ އިރުކޮޅަކުން ކުރިައށް ެގންދާނަން އިނޭގތޯ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ބައްދަލުވުން  އަޅުަގނޑުމެން ވިސް

ކުރިއަށް ެގންދާނަން. ައޅުަގނޑު ކުރިން ދަންނަވަމުން އައީ މި ބިލުަގއި ހިމެނޭ ބައެއް މުހިންމު މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު 
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ކޮންޓްރޯލަރ ފައިނޭންޝިއަލް  ވިސްނުނީ  ކޮމްޕެނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރަށް  އޭެގ  އަދި  މީރާާއއި  އާއި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގންދަން  ކުރިއަށް  ފުރިހަމައަށް  އިތުރަށް  ބިލަށް  މި  ބަްއދަލުކޮށްލުމަކީ  ވެސް  ރެޖިސްޓްރަރއާއި 

ރި ތި  ލިބޭނެ އިތުރު ބާރަކަށްވާނެ ކަމަށް. އެހެންވެ، ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުން ނިންމީ ތި އިއްޒަތްތެ

ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށްލަން. ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ެގންދަން ވިސްނާފައި އިން  

އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  މީެގތެރެިއން  އޭެގފަހުަގއި  ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  ޮގތަކީ 

އިތުރަށް ސާފުކުރަން  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު  އެ  ޮއެވްއޖިއްޔާ  ކަެމއް  ބޭނުންވާ   

ފުރަތަމަ  އެހެންވީމާ،  ނިންމާލާނީ.  ބައްދަލުވުން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެއަށްފަހުަގއި  އަރުވާނަން.  މެންބަރުންނަށް 

ޮގތް ފާހަަގކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ކޮމްޕެނީ އަޅުަގނޑު މި ބިލާއި ުގޅޭ ޮގތުން ކޮމެންޓް ކުރުމަށް ނޫނީ ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ  

 ރެޖިސްޓްރަރއަށް ފުރުޞަތު ައރުވާނަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމްރަ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. މި ބިލަކީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި ެއކައުންޓެންސީ  

ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި އެންމެ އިސްކަމެއް  

ރާއްޖޭަގއި ދޭންވީ  ދަނޑިވަޅުަގިއ  ފެންވަރުެގ  މި  ތަޢުލީމީ  ފަރާތްތަކުެގ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ދާިއރާަގިއ  ެއކައުންޓެންސީ   

ޕްރޮފެޝަނަލް  ކޮންޓިނުއަސް  ނުކުތުމަށްފަހު  ަވޒީފާއަށް  ހަމައެާއއެކީަގއި  އަދި  ތަޖުރިބާ  ހޯދާ  އެ  އިތުރުން 

ބޮޑަށް   އެންމެ  ކުރިއަރުވަން  ފަންނު  އެ  ތެރެއިން  ޕްރޮްގރާމްތަކެްއެގ  ދެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިސްކަމެއްދޭންވީ. 

އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި މިހާރު މި ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް ޮގތުން އެބަ މި ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތް ކުރާ  

ފަރާތްތަކުެގ ފަންނުވެރިކަން ނަަގހައްޓަން އެބަ ފުރުޞަތު ލިބޭ. ދެން މި ފަންނުެގ މީހުންނަށް ބަލާލާއިރު އަޅުަގނޑު  

ކޮންމެވެ ބޮޑަށް  ދެން  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ހޯދާލެވޭތޯ  ތަފާސްހިސާބު  ބަލާލިން  ވަރަކަށް  ސް 

ކުރާ   ެއޑިުއއަރ  ކޮންޑަކްޓަކަށް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ކަހަލަ  ކޮންެމވެސް  ދެކެވެނީ  މި  އަިއއިރު  މިހާހިސާބަށް  ރާއްޖޭަގއި 

ސް، ައޅުަގނޑު ތަފާސްހިސާބު މިއަދު ބަލާލިއިރުަގިއ  ބައެްއެގ ޮގތުަގއި އޮޑިޓަރުންެގ ވާހަކަ ކަންނޭނެގ. އެހެންނަމަވެ

ދެބަޔަކަށް   ބަހާލެވެނީ  މި  ފަރާތްތަްއ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ރާއްޖޭަގއި  ދާއިރާަގއި  އެކަުއންޓެންސީ  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު 

ކޮށް މި އިނޭގތޯ. ެއޑިޓަރުންނާއި އެކައުންޓެންޓުންނާއި މި ހިމެނެނީ. ދެން މި ޮގތުން އަޅުަގނޑުެމން އަދި ޚާއްޞަ

ދަނޑިވަޅުަގިއ އިސްކަމެއްދޭންވީ ވަޒީފާެގ ބާޒާރުަގއި ހުރި ަވޒީފާތައް ދިވެހިންނަށް ހޯދޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މަސަްއކަތް 

ތަޞްދީޤު   ބިލު  މި  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ވިސްނާއިރު  މޭރުމުން  އެ  ދެން  ކަންނޭނެގ.  ކުރުމަށް 
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ދަށް އައުމާެއކީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއެޅޭނެ މި ދެންނެވި  ކުރެިވެގން އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީ ވުޖޫ

ފަންނުެގ   މި  ފާހަަގކުރެވުނީ  މި  ބެލިބެލުމުން  އަޅުަގނޑު  ދެން  ފަހިކޮށްދޭން.  ފުރުޞަތުތައް  ަވޒީފާެގ  ޮގތަށް 

ންކަން. ދެން އެކައުންޓެންޓުންެގ  ވަޒީފާތަކުެގ ތެރޭަގއި މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި މި ހުރީ އޮޑިޓަރުންނާއި އެކައުންޓެންޓު

ތެރޭަގއި ެއކައުންޓެންސް އިން ބިޒްނަސް އިނޭގތޯ. ދެން ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާލާއިރުަގއި ބޭރުަގިއ، ބޭރު މީހުން ނޫނީ  

ާގތްަގނޑަކަށް   ބަލާލާއިރުަގއި  މިންވަރަށް  ކުރާ  ވަޒީފާ  މިހާރު  ދާއިރާަގއި  މި  ާއިއ    2019ާއއި    2013ބިދޭސީން 

ހާހަކަށް ވަޒީފާަގއި މި ތިބީ ބިދޭސީން އިނޭގތޯ. އެީއ    4ެގ ނިޔަލަށް އިނޭގތޯ. ާގތްަގނޑަކަށް    2019ދޭތެރޭގައި،  

ދާއިރާެގ   ދަންނަވާލާ   4އެކައުންޓިންގ  ތަފްޞީލަށް  ތަންކޮޅެއް  މީަގއި  ދެން  ބިދޭސީން.  ތިބީ  މި  ވަޒީފާަގއި  ހާސް 

އޮކިއު ހިނާގ  އެންމެ  އޮކިއުޕޭޝަންތަކުަގއި  މި  ވަންޏާމުން  ސީދާ  ކަމަށް  ހަމަ  އުޅެނީ  މި  ޕޭޝަނަކަށް 

ދެން  އިނޭގތޯ.  ޮއޑިޓަރުން  އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  ދެން  އެްގޒެކެޓިވްސްއާއި  އެކައުންޓް  ދެން  އެކައުންޓެންޓުން. 

އޮޑިޓަރުންެގ ތެރޭަގއި އަނެއްހެން ބަލާލާ ކަމަށް ވަންޏާ އިންކަމް އޮޑިޓަރުންނާއި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި ނަިއޓް 

އި ެއކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުން އެބަ ހިމެނޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަައކީ  އޮޑިޓަރުނަނާ

އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މި ވަުގތު މިހާރުެގ ހާލަތަށް ބަލާލާއިރު މިފަދަ ބޮޑީއެއް ނެތީމަ ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާެގ  

ދަ މި  ެގއްލެއޭ  ިއނޭގތޯ.  ެގއްލެއޭ  އެބަ  ދެންނެވި  ފުރުޞަތު  މި  އަސްލު  ސަބަބަކީ  ފަރާތް    4ންނަވާ  ހާހަކަށް 

އެމްޕްލޮއި ކޮށްފައި ހުރި ސިނާޢަތްތަކަށް ބަލާއިރު މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި މި އުޅެނީ ޓުއަރިޒަމް، ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން 

ޖެނެ މިންވަރަކަށް  ކޮންމެެވސް  ދެން  އިނޭގތޯ.  އިންޑަސްޓްރީ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ހަމައެއާެއކީަގއި  ރަލް އަދި 

އަސަރު   ނޭދެވޭ  ބޮޑަށް  އެންމެ  އަސްލު  މީެގ  ދެން  ހިމެނޭ.  އެބަ  ވެސް  ފަރާތްތައް  އުޅޭ  ބިޒްނަސްަގއި  ޑްރޭޓިންގ 

ވަޒީފާތަކެއްަގއި   ހުރިހާ  މުހިންމު  މިހާ  ޮގތުަގއި  އެކައުންޓެންޓުންެގ  ހިސާބަކީ  ކުރާ  އިޤުތިޞާދަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ެއކައު ހަަމއެކަނި  ތިބޭއިރުަގއި  ޕްރޮކިއުމަންޓަށް ބިދޭސީން  ކުރަނީކީ.  މަސަްއކަތް  ނޫން  ޮގތަކަށް  ންޓެންޓުންެގ 

ބެލިކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް މިީއ ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ޑޮމިނެންޓް ދައުރެްއ އަދާކުރަނީ މި ފަރާތްތައް. އަދި ހަމަ ބޭރުެގ  

 ވިޔަސް ހަމަ މި ފަރާތްތައް މި  ފަންނީ ލަފާެގ މަތީން މިސާލަކަށް ވެލުއޭޝަން މަސަްއކަތެއް ރާއްޖޭަގއި ކުރި ކަުމގައި

ހަރަކާތްތެރިވަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަުއލޫމާތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ހަމަ މި  

ޕަސެންޓަކީ ައސްލު   85ހާހަކަށް ބިދޭސީންނަށް ބަލާލާއިރުަގއި ާގތްަގނޑަކަށް    4ވަުގތު ރާއްޖޭަގިއ މި ހަރަކާތްތެރިވާ  

މިއީ ޮއޑިޓަރުންެގ   ޕަސެންޓު 15މި އުޅެނީ ާގތްަގނޑަކަށް،   ޕަސެންޓު 15ކައުންޓެންސް އިން ބިޒްނަސް އިނޭގތޯ.  އެ

އޮކިއުޕޭޝަންަގއި ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަްއ. ދެން އަނެއްހެން ޕްރޮސްޕެކްސްޓްސް އަށް ބަލާލާ ކަމަށް  

ދައު އަިއއިރު  މިހާހިސާބަށް  ދައުލަތުެގ  ޮގތުން  ވަންޏާ  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ބަލާލާއިރު  އިދާރާތަކަށް  ލަތުެގ 
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ހާހަކަށް ަވޒީފާ    1ހާހަކަށް، ެއއީ ކަުއންސިލުތައް ހިމެނޭ ޮގތުން ިއނޭގތޯ.    1ވަރަކަށް އިދާރާަގއި    500ވެއްޖިއްޔާ  

ޅުަގނޑު ދެން ކޮންމެވެސް އެބަ އޮތް މިހާރުވެސް އިނޭގތޯ އޭޒް ވީ ސްޕީކް. އަދި ހަމަ އެާއއެކީަގއި މި ފަންނުަގއި އަ 

އަސްލު   ދާއިރާ  ވިޔަފާރި  ދެން  މީހުން  ބޭރު  މި  ބަލާލާއިރުަގއި  ދިރާސާތަކަށް  ކުރި  ވެސް  އަމިއްލައަށް  ވަރަކަށް 

މަސައްކަތް   މި  ފަންނުަގއި  މި  ބިދޭސީން  މިޮގތަށް  މީހުން  ބޭރު  ދާއިރާަގއި  ވިޔަފާރި  އިނޭގތޯ.  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ށް ދިވެހިންނަށް ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތު ެގއްލޭ ެއއް ސަބަބަކަށް މި ވަނީ މިފަދަ ބޮޑީއެްއ  ކުރާއިރުަގއި ީމެގ އެންމެ ބޮޑަ 

ނެތީމަ، އެކައުންޓެންސް ބޮޑީެއއް ނެތީމަ، ސީ.ވީ ހުށަހަޅާިއރުަގއި އެ މީހެްއެގ ތަޖުރިބާާއއި ެއ މީހަކު ޢަމަލު ކުރާ  

ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮންޓިނުއުސް  ހަމައެއާެއކީަގއި  އަދި  މިންަގނޑާއި  ތަނެްއ  ސުލޫކީ  ހިންާގ   ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ ކޯސްތަްއ 

ރާއްޖެއަކު ނެތް. އެހެންނަމަެވސް، މި ބައްރުެގ އެހެން އަޅުަގނޑުމެންެގ އެހެން އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުަގއި އެބަ ހުރި  

ބޮޑީ  އެކައުންޓެންސީ  ޤައުމުތަކުަގއި  އެ  ކަންނޭނެގ  އަހަރުެވއްޖެ  ތިރީހަކަށް  ިވއްސަކަށް  ޒަމާނެއްެވއްޖެ    އެތައް 

ޕްރޮފެޝަން  ހަމަ  ބިޒްނަސް  އިން  ެއކައުންޓެންޓް  އެކައުންޓެންޓުންނާއި  ޗާޓެޑް  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ެއ  އެކުލަވާލަިއެގން 

ޙަޤީޤަތުަގިއ   އަސްލު  އެހެންީވމާ،  ކުރާތާ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ބިލްޑިންގއަށް  ކެޕޭސިޓީ  މީހުންެގ  އެ  ކޮންޑަކްޓާއި 

ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެވސް   5ކަމަށް ވަންޏާ ވޭތުވެދިޔަ    ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މިދިޔަ ތަނަށް ބަލާލައިފި

މަސައްކަތްތަކެްއ   ބުރަ  ވަރަށް  އޮފީހުން  ޖެނަރަލް  ޮއޑިޓަރ  ހަމައެާއއެކީަގިއ  އަދި  އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއު  އިންލެންޑް 

ބިނާކުރެވުނު މީހުން  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  ބިނާކުރަން  މީހުން  ފަންނުެގ  މި  ެއ  ކުރަްއވައިފި  ިވޔަސް  ކަމުަގއި   

މީހުން އެމްޕްލޯޔަބަލްއެއް ނޫން މި ަވުގތަކުއެއް އިނޭގތޯ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ސްޓްރެސް ކޮށްލަން ބޭނުންޭވ  

ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގިއ ިވޔަފާރިތަކުެގ ތަރައްޤީއަށް ބަލާލާިއރުަގިއ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު  

އެބަ ޖެހޭ އެކައުންޓެންސް އިން ބިޒްނަސްއަކީ މި ބޮޑީެގ މުހިންމު ބައެްއެގ ޮގތުަގއި ހިމަނާ، ެއ    އިސްކަމެއް ދޭން

ެއކުލަވާލަން. ދެން   ަގިއޑްލައިންސްތައް  ބޭނުންވާ  ބޮޑަކަށް ރެގިއުލޭޓު ކުރަން އެ  ވީހާެވސް  ފަރާތްތަކުެގ ކޮންޑަކްޓް 

މިހާރު ބޭނުންވޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  އިތުރުން  އަދި    އޭެގ  ިއންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި  ބެނުންވާ  ރާއްޖެއަށް 

ކުރުމަކީ  ތަރައްޤީ  ދާއިރާ  މާލީ  ކަމެއް  އޮތް  ކުރަންޖެހިފައި  ވެސް  މިހާރަށް  މިހާރުން  ރާއްޖޭަގއި  ހަމައެއާެއކީަގއި 

ރަށް ބޮޑަށް  އިނޭގތޯ. އަސްލު އެކައުންޓެންޓުެގ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު ވަރަށް ިގނަ ފަހަރު ތިލަވެފައި މި އޮންނަނީ މިއީ ވަ

ަވުގތު ތިބި ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރު   އަދި ބެކް އޮފީހުެގ ބައެކޭ. ެއހެނެއް ނޫން އަސްލު ހަޤީޤަތުަގިއ ރާއްޖޭަގއި މި 

ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ބައްލަވާލެްއވި ކަމުަގއި ވިޔަސް ސީސުއިޑްަގއި މި ތިއްބެވި ިގނަ ބޭފުޅުންނަކީ އެކަުއޓެންސީ 

ބޭފުޅުން ދާއިރުަގިއ    ބެކްްގރައުންޑްެގ  ކުރިއަށް  މިހާރު  ވާހަކައަކީ  މިއުޅޭ  ދަންނަވަން  އެހެންވީމާ،  ިއނޭގތޯ. 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަމެއްދޭން އެބަ ޖެހޭ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުަގއި ދިވެހިން ތިބި ކަމުަގިއ  



 2020 ޖުލައި 1                 ވަނަ ބައްދަލުވުން 5މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ 

 

 

5 

 

އި މި ތިބީ ބޭރު މީހުން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،  ވިޔަސް ބޭރު ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެްއަގއި ނޫނީ މި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުަގ

އަޅުަގނޑު  ކުރަންޖެހޭކަން  މަސައްކަތްތަކެއް  އިސްކަމެއްދީެގން  އިތުރަށް  ކުރަން  ތަރައްޤީ  މީހުން  ފަންނުެގ  މި 

ކުރަން   ތަރައްޤީ  ދާއިރާ  މާލީ  ވާހަކަައކީ  އެއް  ުއޅުން  ދަންނަވާލަން  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ދެން  ފާހަަގކޮށްލަން. 

ކުރަން  އަޅުަގނ  މަސައްކަތް  އެޮގތަށް  ދެން  ކުރަންޖެހޭ.  މަސައްކަތް  މިހާރަށް  މިހާރުން  އެބަ  ކޮންމެހެން  ޑުމެން 

ޚާއްޞަކޮށް   ވަޞީލަތްތަްއ،  ޒަމާނީ  ވެސް  ދާއިރާަގއި  މާލީ  ެއއީ  ކަމެއް  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑަށް  ބަލާއިރުަގއި 

ންޓް ވެހިކަލްސްތައް ޚިޔާރުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ރާއްޖޭަގއި  އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތަކާިއ އޯލްޓަރނެޓިްވ އިންވެސްޓްމަ 

މި ވަުގތަކުއެއް ނެތް ޑެސިްގނޭޓެޑް ނަން ފައިނޭންޝިއަލް ބިޒްނަސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ރެިގއުލޭޓް ކުރެވޭނެ  

ޑެއް ކަނޑައަޅާ  ނޫނީ ަގއިޑްލައިނެއް ެއކުލަވާލައިެގން އެ މީހުންެގ ކޮންޑަކްޓް ރެިގއުލޭޓް ކުރާނެ ެއއްވެސް މިންަގނ

ކޮމްޕްލެޔަންޓް  ޝަރީޢާ  މިސާލަކަށް  ވާހަކަައކީ  އުޅޭ  މި  ދަންނަވަން  އިނޭގތޯ.  ނެތް  އިދާރާެއއް  އެްއވެސް 

އެސެޓް   ވިޔަސް  ބެލިކަމުަގއި  ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް  ކޮންވެންޝަނަލް  އަދި  ިވޔަސް  ކަމުަގއި  ބެލި  ޕްރޮޑަކްސްޓްއަށް 

އޭޖެންޓުންނާ ރިޔަލްއެސްޓޭޓް  އެޕްރޫވްޑް  ވެކުއޭޝަންާއއި  އެއީ  ިއނޭގތޯ.  ޮގތުަގއި  ޓްރަސްޓީސްެގ  އަދި  އި 

އިންވެސްޓްމަންޓް ވެހިކަލްސްތަކަށް ބަލާލާ ކަމަށް ވަންޏާ ޓަސްޓީސްެގ ޮގތުަގިއ މަސަްއކަތް ކުރާ މީހުންެގ ފަރާތުން  

ކަންތައްތައް ފަދަ  ކުރާ  ކޮންޓްރިބިއުޓް  ކްރައިްމއަށް  އިކޮނަމިކް  ޚާއްޞަކޮށް  ކަންތައްތައް.  ހުއްޓުވޭނެ  ނޭދެވޭ   

މިންަގނޑު  ޕްރޮފެޝަނަލް  މީހުންެގ  އެ  އެކުލަވާލާ  މިންަގނޑުތަްއ  ސުލޫކީ  ވެސް  ޮގތަކީ  އަސްލު  ހަމައެކަނި 

ބަހައްޓަންޖެހޭ ޮގތެއް ބަލާނެ، ފާރަވެރިވާނެ ކޮންެމވެސް އިދާރާއެއް ހުރުން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އަސްލު  

ބި މި  މިހާރު  ބޭނުންވޭ  އިޤުތިޞާދަށާިއ  ޕްރޮޕޯސްކުރަން  ރާއްޖޭެގ  ިވޔަސް  ކަމުަގއި  އޮތް  އެކުލަވާލާފައި  މިޮގތަށް  ލު 

މާލީ ދާއިރާއަށާއި އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ެއކީަގއި މިކަމާއި ުގޅޭ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީތަކާއި ުގޅިެގން އެ ޕްރޮފެޝަނަލް 

ތަޢާރަފު  ކޮންޑަކްޓު ކުރަންޖެހޭ،  އެ  ދަމަހައްޓަން  މި  މިންަގނޑެއްަގއި  ަގއިޑްލައިންސްތަްއ  ވަކި  ކުރަންޖެހޭ 

ތަޢާރަފުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އިނޭގތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން 

ބައެއް ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ައޑުއަހާފައި ވެސް އެބަ ހުރި ޕާލިމެންޓްެގ ތަޅުމުަގއި ވެސް އެބަ ހުރި އެކި  

ހަރު މަތީން ކޯޕަރޭޓް ަގވަރނަންސްެގ މުހިންމު ކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާފަ. އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ިގނަ  ފަ

ކޯޕަރޭޓް   ުގޅިެގން  ބަދަލުތަކާއި  އަންނަ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ވިޔަފާރިތަކާިއ  ހިންާގ  އެ  ޤައުމުތަކުަގއި  އެ  ޤައުމުތަކުަގއި 

ެވސް   ކަންތައްތަކުަގއި  ބޮޑީއަކީ  ަގވަރނަންސްެގ  ކުރާ  ރެިގއުލޭޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  އެކައުންޓިންގ  ބަެއއް  ކިޔާ  ޮގތް 

އިނޭގތޯ. ދެން ރާއްޖެއަށް ބަލާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު މިސާލަކަށް ވަރަށް ކުރުކޮށް މިސާލެއް ދަންނަވާ ކަމަށް 

ދެބައި  ޑައިރެކްޓަރސްެގ  އިންޑިޕެންޑެންޓް  ޑައިރެކްޓަރސް.  އިންޑިޕެންޑެންޓް  ރާއްޖޭެގ ވަންޏާ  އެއްބައި  ކޮޅު 
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ހަމަ  އަދި  ކުޑަވެފައި  އެހާ  އާބާދީ  ރާއްޖޭަގއި  އެއީ  ނޫން.  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ބޭތިއްބުމަކީ  ބޯޑެްއަގއި  ޑިރެކްޓަރުންެގ 

މީހުން  ތިބޭ  ުގޅިފައި  ޮގތުން  އާއިލީ  ޮގތުންނާއި  ިވޔަފާރީެގ  އިތުރުން  ކުޑަވުުމެގ  އާބާދީ  ރާއްޖޭެގ  ެއކީަގއި  އެާއއި 

ރާއްޖޭަގިއ  މުޅިންހެން މި   ދެއްތޯ. އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ އަސްލު މި ކަންކަމަށް  ތިބެނީ 

މިހާހިސާބަށް އައިއިރުަގއި ެވސް އެްއވެސް އިދާރާއަކުން ެއ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ދިރާސާކޮށް ރާއްޖޭަގއި ިމ  

އި ރާއްޖޭަގއި މި ހިންާގ ވިޔަފާރިތައް ދެފުށް ފެންނަ ޮގތަކަށް ހުރި ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތަކާއި އަދި ހަމަ ެއއާެއކީގަ 

ނެތޭ   ވެސް  ރިކުއަރމަންޓްތަކެއް  ަގވަރނަންސް  ކޯޕަރޭޓް  ކަހަލަ  އެކަށީެގންވާ  އެންމެ  ކުރަންެވެގން  މަސައްކަތް  މި 

ކުން ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ދެން  އިނޭގތޯ.  ތަޢާރަފުކުރެވިފަެއްއ  ފުނިތަކަށް ރާއްޖޭަގއި 

އަމާޒުކޮށް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަައކީ ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރަގއި މި ކަންކަމަކަށް ނެތޭ 

ސެކްޓަރެގ   ޕްރައިވެޓު  ޮގތުަގިއ  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  އަހައްމިްއޔަތުކަމެއްދެވިފައެއް.  ބޮޑަކަށް  އެހާ 

ފުރިހަ ކަންތައްތައް  މިފަދަ  ަގވަރނަންސް  ލިބިެގންދާނެ  ބާރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ކުރަން  ރަނަގޅު  އިތުރަށް  މަ 

ބޮޑީއެއް އެކުލަވާލުމާއި އެކީަގއި. ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި  

ޚާއްޞަކޮށް މަސައްކަތްތައް  ތަރައްޤީެގ  އިޤުތިޞާދީ  އަޅުަގނޑުމެން  ތަނުން  ކުރިއަށް    ހުރި  ުއސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ 

ެގންދަން ބަލާއިރުަގއި ވެލުޭއޝަންަގއި މި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އިނޭގތޯ. ވެލުއޭޝަން ަގއިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާފައި  

ވެލުއަރސްެގ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ރެިގއުލޭޓު ކުރާނެ ތަނެްއ އަދިއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލު ކުރެވޭ  

ބި މައިަގނޑު  މި  އެކައުންޓެންންޓުން  ދާއިރާަގއި  މި  އަދި  ޚާއްޞަކޮށްެގން  ކަމަކަށް  ވަކި  ފަރުމާކުރެވޭއިރުަގިއ  ލު 

ވެސް   ކަންކަމުަގިއ  ނެތް  އެކުލަވާލާފައި  ގައިށްލައިނެއް  ޚާއްޞަކުރެިވެގން  ދާއިރާަގއި  ކުރާ  މަސައްކަތް  ޮގތެްއަގިއ 

ފުރުޞަތުދީފައި  ކިއުމުެގ  ބަހެއް  ކަހަލަ  ފާހަަގކުރެވެނީ  ކޮންމެވެސް  ެއޮގތުން  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  އިނޭގތޯ.  އޮތުން   

ވަންޏާ  ކަމަށް  އެކުލަވާލާ  ސްޓްރަކްޗަރ  ަގވަރނަންސް  އެންޓިޓީެގ  މި  ޮގތަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިިވ  އެްއކަމަކަށް 

ޮއޑި އެއާއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ޓެކްސްޓޭޝަނާއި  އޮފް  ޖެނަރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ކޮންޓްރޯލަރއާއި  ޓަރ  ފައިނޭންޝިއަލް 

ކަންނޭނެގ  ޖެހޭ  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެއީ  މުހިންމޭ.  ވަރަށް  ހިމެނުން  ޮގތުަގއި  މެންބަރުނެްގ  ދާއިމީ  ޖެނަރަލަކީ 

މި  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ބެލެހެއްޓޭނެ  ކޮންޑަކްޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ޮގތުެގމަތީން  އެްއޮގތްވާ  ސިޔާސަތުތަކާއި  ދައުލަތުެގ 

އޭ ދެން  ބައްޓަންކުރެވެން.  މި އިންސްޓިޓިއުޝަން  ޮގތަށް  ދަންނަވާލި  ެވސް  ކުރިން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އިތުރުން  ެގ 

ނެތީމަ  ތަޢާރަފުކުރެވިފައި  މިހާތަނަށް  ރާއްޖޭަގއި  ސްޓޭންޑަޑްސްތަކާއި  ަގިއޑްލަިއންސްތަކާއި  ކަހަލަ  ދެންނެވި 

ޮގތުަގއި   ަގބޫލުކުރެވޭ  އެންޑް ސް  29އަޅުަގނޑަށް  ޓެކްނިކަލް  ކަންނޭނެގ  މުހިންމު  މާއްދާަގއި  ޓޭންޑަރޑްސް  ވަނަ 

ދާއިރާާއއި މާލީ  ރާއްޖޭެގ  ތެރޭަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުެގ  ހަރަކާތްތެރިާވ    ކޮމިޓީެގ  ދާއިރާަގއި  އިޤުތިޞާދީ 
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އަދި   ކަނޑައެޅުާމއި  ަގިއޑްލައިންސްތަްއ  އެކަށީެގންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ޓްރަސްޓީފަދަ  އެޑްވަިއޒަރުންނާއި، 

ަގ ކޯޕަރޭޓު  މަސައްކަތްތަކަށް،  ަގިއޑްލައިންސްތަްއ ވެލުވޭޝަންކަހަލަ  ެއކަށީެގންވާ  ދާއިރާތަކަށް  ކަހަލަ  ވަރނަންސް 

ހިމެނުން  ޮގތަށް  ކަމެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  މަސްއޫލިއްޔތުތަކުެގ  އެންޓިޓީެގ  މި  ެއއީ  ދައުރު  ރެކޮމެންޑްކުރުމުެގ 

 އްޔާ. އިނޭގތޯ. އެއީ މަިއަގނޑު ޮގތެއްަގއި ައޅުގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ހުރި ނުކުތާތަކަކީ. ޝުކުރި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މުހިންމު  ވަރަށް  ހިއްސާކުރެްއވީ  ތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޑީޓެއިލްކޮށް  ވަރަށް  ރަޖިސްޓްރަރ.  ކޮމްޕެނީ  ޝުކުރިއްޔާ 

ނުކުތާތަކެއް. ދެން، އަޅުަގނޑު ހިތުން ކޮމެންޓްސްތައް ލިޔުމުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އާދެ. ައޅުަގނޑުމެންނާ 

އްސާކޮށްލަދީފިއްޔާ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ފައިނަލްކުރުމުެގ މަރުޙަލާަގއި ައޅުަގނޑުމެން ލިބިފައި ހުރި ހަމަ ހި

ހުރިހާ ކޮމެންޓްސްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްެގންދާނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  

 އަށް. هللاކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ފަތުޙު

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:  ޖަމީލްهللا ނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުޙުކޮމިޝަ

ފާހަަގކޮށްލާނަން. ދެން،  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މީަގއި އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފުރަތަމަ ދެތިން ކަމެއް 

އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެސޯސިއޭޝަނެއް،  މިފަދަ  ކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  ފެށުމުެގ  ހަމަ 

ެވއްޖެ ބުނާކަމަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  ވެސް  ކަމަށް އެންމެން  މުހިންމު  ކިހާ  އޮތުަމކީ  ދާއިރާަގިއ  ނިސްބަތްވާ  މި  އްޔާ 

ބަލައިލައިފި ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ރާއްޖޭގ ެއކައުންޓެންޓު ޕްރޮފެޝަން އެންމެން އެކަްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި މަސަްއކަތްކުރަން  

ޭއެގ ެވއްޖެ.  ކުރެވިފައި  ތެރޭގއި  މުއްދަތު  ދިުގ  ވޭތުވެދިޔަ  ކަންތައްތަކެއް  ިގނަ  އެން.ޖީ.އޯެއއްެގ  ވަރަށް  ތެރޭަގއި 

ޮގތުަގއި ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންެގ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ހަދައިެގން މަސައްކަތް ކުރެިވއްޖެ. ިމހާރު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  

ވަކި   މެންބަރުންެގ  އޭ.ސީ.ސީއޭެގ  ަގބޫލުކުރާ  ހަމަ  ދުނިޔޭެގ  ބޮޑީ  އެކައުންޓެންސީ  ހެޑް  ެއޗް.އާރު  މަސައްކަތްކުރާ 

މި ޖަމުޢިއްޔާ ޮގތެްއަގއި  ޚާއްސަ  ެވސް  ކަމެއްަގއި  ހުރިހާ  މި  ކުރެވޭ.  އެބަ  މަސައްކަތް  ެވސް  ހަދަިއެގން  އެއް 

ހުންނަނީ   މި  ހަމަ  ފަހަރަށް  ިގނަ  ގޮއްސަ  ހިސާބަކަށް  ވަކި  މިކަން  މަސައްކަތްކުރާއިރު،  ހަދައިެގން  އެން.ޖީ.އޯެއއް 

މެން އެންމެން ވެސް ހަމަ ަގބޫލުކުރާޮގތުަގިއ، އަޅުަގނޑު  ހުއްޓި، މާ ބޮޑަށް ކުރިއަށް ނުޮގއްސަ. އޭރު ދެން އަޅުަގނޑު 

ބެކިންގއެްއ   ލީަގލް  ބުނެވެނީ  ވެސް.  ޮގތުަގއި  މެންބަރެއްެގ  ކައުންސިލުެގ  އެ  ހަމަ  ތަމްސީލުކުރިން  ހަމަ  ވެސް 

އެން އަޅުަގނޑުމެން  ދެެވނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ނުދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  މިކަން  މެ  ނެތީމައޭ 
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ެއކަުއންޓެންޓުން ކޮހެސިވްކޮށް  ކުރީއްސުރެ ވެސް މި އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ 

ހަމަ   ާގނޫނަކީ  މި  ދާއިރު،  ނިޒާމަކާދިމާލަށް  ރެގިއުލޭޓެޑް  ސެލްފު  އެ  އަދި  ދިމާލަށް.  ބަޔަކާ  ކުރާނެ  ރެޕްރެޒެންޓު 

އަޅުަގ ކަމަށް  އެއްޗެއް  މުހިންމު  ބައެއް  ވަރަށް  ވެސް  ލިޔުމުން  އަޅުަގނޑުެމން  މިއަށް  ދެން،  ަގބޫލުކުރަން.  ނޑު 

ކަންކަން،   ބައެއް  ހުންނަ  ކަނޑަައޅާފައި  ކުރަން  ާގނޫނުަގއި  ހަމަ  އޭެގތެރޭަގއި  ފޮނުވާފަިއވާނެ.  ކޮމެންޓްސްތައް 

އެ މިކަހަލަ  ކޮންޑަކްސްެއއް،  އޮފް  ކޯޑު  ކޮމިޓީއެއް،  ސުލޫކީ  ވަންޏާ  ބަލާކަމަށް  މިހާތަނަށް  މިސާލަކަށް  އްޗިހި 

ަވކި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑަައޅާފަިއ ނެތިއްޔާ އެ ހަމަ ވަރަށް  ާގނޫނުަގއި  ތަޖުރިބާއަކީ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު 

ަގބޫލުކުރެވެނީ   ހަމަ  ކަންކަން ކަނޑައަޅަން އަޅުަގނޑަށް  ދޭ އެކަން ނުކުރެވި. އެހެންވީމާ، އެ  ފަހަރަށް އެބަ  ިގނަ 

ަގއި ޖަހާފައި އޮތުން ެއއީ ހަމަ މުހިންމު ކަމަކަށް ވާނެ. މިވެނި މުްއދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ސުލޫކީ  މުއްދަތުތަކެއް ާގނޫނު

މީެގ  ހަމަ  ދެން  އެކުލަާވލާފައި،  ކޮންޑަކްޓު  އޮފް  ކޯޑު  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެްއެގ  މިވެނި  ޖެހޭނޭ.  އެކުލަވާލަން  ކޮމިޓީ 

ވާއިދުތަކެްއެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައެޅިެގން ދިއުން. ދެން މި ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކީ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަން ޖެހޭނެ ަގ

ދުނިޔޭެގ  ހަމަ  ބޮޑަށް  ހަމަ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ެވްއޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބަލައިލައިފި  އޮތްޮގތަށް  ބިލު  މުޅި  އޯވަރޯލްކޮށް 

ެއކައުންޓެންޓުން ނުވަތަ އެކައުންޓެންސީ ޕްރޮފެޝަން ރެ ގިއުލޭޓު ކުރާ  އެހެން ިގނަ ޤައުމުތަކުަގިއ ެވސް ޗާޓަރޑް 

މީަގއި ހަމަ   މި ވަނީ. އޭެގތެރޭަގިއ، ދެން  ެއކުލަވާލާފައި  ކުރެވޭޮގތަށްހެން  ނިޒާމަށް ވާސިލުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް 

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މިފަދަ ބޮޑީއެްއ އެކުލަވާލެވިެގން ދާއިރު ސްޓޭޓުެގ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެްއ  

 ެވސް އަދި ކުރިއަށް ދެމިެގންދާއިރު ވެސް އޮތުމަކީ ހަމަ މުހިންމު ކަމެއްކަުމގައި. ޭއެގ ިގނަ އިނީޝިއަލް ސްޓޭޖުަގއި 

ހުރޭ.   އެބަ  ުގޅިފަިއ  އިންޓަރެސްޓު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މި  ދާއިރު  ެއކުލަވާލެވިެގން  އުސޫލުތައް  ވާޮގތަކީ،  މި  ފަހަރަށް 

ސީ ބޮޑީެއއް އެކުލަވާލަިއެގން މީެގ މެންބަރުންނަށް ވާ މިސާލަކަށް ބުނާކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން އެކައުންޓެން

ެވއްޖެއްޔާ   ކަމަށް  ބަލާލައިފި  މިހާތަނަށް  ރާއްޖޭަގއި  މިސާލަކަށް  ކަމަކީ،  ެއއް  ވާނެ  ބެނެފިޓަކަށް  ލިބޭ  މީހުންނަށް 

ރުތެއްެގ  ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ، އާން! ކުރިން އަދި މީރާއިން އަދި މިހާރު އޮޑިޓު އޮފީހުން ބެލިޔަސް ޝަ

އެހެންވީމާ،   ވާންޖެހޭނެއޭ.  މެންބަރަކަށް  ބޮޑީއެްއެގ  އެކައުންޓެންސީ  ަގބޫލުކުރާ  އައިފެކް  ބަލަނީ  މި  ޮގތުަގއި 

އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީެއއް އަޅުަގނޑުމެން ލޯކަލީ އެކުލަވާލިއިރު ވެސް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އައިފެކްެގ  

ކިހާވަ ވެވޭނީ  ބޮޑީއަކަށް  ވަރަކަށް  މެންބަރ  ކޮންމެވެސް  ެވސް  ެއއްކޮށް  ައއިފެކާ  ޭއަގއި  ދެން،  ރަކަށްތޯ. 

ޝަރުޠުތަކެއް.   ބައިވަރު  ވަރަށް  ހުރޭ  އެބަ  އޭެގ  ކުރެުވނު.  މަސައްކަތްތަކެއް  ެވސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ން ފަށައިެގންދާއިރު ހަަމ  ވަރަށްިގނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަކަށް ވާސިލުވުމަށް ޓަކައި މިކަ 

މިހާރު ވެސް ހަމަ   ފަރާތްތަްއ އަދި  ައއި  ކުރިން ރެިގއުލޭޓުކުރަމުން  މިކަންކަން  ޚާއްސަޮގތެްއަގއި  ހަމަ  ދައުލަތުެގ، 
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ވަރަށް ބޮޑު އިންޓަރެސްޓެއް، މި ތައްޔާރުކުރާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓަށް އޮތް ފަރާތްތަކުެގ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  

މު ހަމަ  ޗާޓަރޑް އޮތީ  ހަމަ  ފަހަރަށް  ިގނަ  އޯވަރޯލްކޮށް  މި  ދެން،  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކަމެއް  ހިންމު 

ޮގތަށް   މަސަްއކަތްކުރާ  ބޮޑީތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ޕްރޮފެޝަން  ެއކައުންޓެންސީ  ނުވަތަ  ބޮޑީތައް  އެކައުންޓެންސީ 

އެކަުއންޓެން މި  ހަމަ  ހުންނަނީ  މި  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ކަމަށް  ބަލައިފި  ބުނާހެން  މި  ނުވަތަ  ޕްރެކްޓިސް  ޓިންގ 

ބަލާލައިލައިފި   ބިލަށް  މި  ިގނައިން.  ޮގތުަގއި  އެްއޗެްއެގ  ޕްރެކްޓިސް ކުރާ އޮޑިޓަރުން ރެިގއުލޭޓު ކުރެވޭ  ވެއްޖެއްޔާ 

ެއކުލަވާލެވިެގން ނުވަތަ ފަރުމާކުރެވިފަިއ މިއޮތީ ރެިގއުލޭޓުކުރަން މި އޮ ެވއްޖެއްޔާ ެވސް މުޅި ބިލު  ންނަނީ ކަމަށް 

ހަމަ ބޮޑަށް އޮޑިޓަރުން އަނެްއހެން ބުނާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ. ެއކައުންޓެންޓުން، ބިޒިނަސްެގ ދަފުތަރެއް އޮންނަން ވާނެ  

ނުވަތަ   ބިޒިނަސްަގިއ  އިން  ެއކައުންޓެންޓް  ކުރީމަ  ރަޖިސްޓަރީ  ދަފުތަރުަގއި  އެ  އެކަމަކު  ޮއވޭ.  އެބަ  ކަމަށް 

ބައިތޯ، ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކަށް ވާ ފައިދާއަކީ ކޮބައިތޯ، ނުވަތަ ނުކޮށްފިއްޔާ ވާނެ  އެކައުންޓެންޓަކަށް ވާ ފާއިދާ އަކީ ކޮ

އެކައުންޓެންސީ   އަޅުަގނޑަކީ  މިސާލަކަށް  ނެތް.  ނުެއްއ  އެކުލަވާލެވިފަެއއް  ބިލުަގިއ  ކޮބައިތޯެއއް  ޮގތަކީ 

ވެސް މުހިންމު ކަމެއް އަނެއްހެން ޕްރޮފެޝަންަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް. މި ާގނޫނު އޮތް ޮގތުން އަޅުަގނޑަކަށް އެއް 

އެޮގތަށް  ހަމަ  ދެން،  ކަމެއް.  މުހިންމު  ރަޖިސްޓަރީވުމުެގ  އެސޯސިއޭޝަންަގއި  ނެތް  ވެއްޖެްއޔާ  ބުނާކަމަށް 

ޗާޓަރޑް   އަދަދެްއެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ބޮޑު،  ވަރަށް  ހަމަ  މަސަްއކަތްކުރާނެ  މީރާަގއި  އެއްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ހަ ރާއްޖޭަގއި  މީރާ ވެސް  އެކައުންޓުން.  ތަނަށް  އެްއ  ކުރާ  މަސައްކަތް  އެކައުންޓެންޓުން  ޗާޓަރޑް  ިގނަ  އެންމެ  ަމ 

ނޫން.   މީހުންނެއް  ކުރާ  ޕްރެކްޓިސް  ބުނާ  މި  ާގނޫނު  މި  މީހުންނަކީ  ަމސައްކަތްކުރާ  އެތާނަގއި  އެކަމަކު  ވާނެ. 

ކަ މުހިންމު  ކޮންމެހެން  ވުމުެގ  މެންބަރުންނަށް  މީެގ  މީހުން  އެ  ނެތޭ އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ނުެއއް  ޮގތުަގއި  މެއްެގ 

ވާހަކަައކީ. އެ އެޑްކުރާ ވެލިުއއަކީ ކޮބައިތޯ އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. ކޮށްދޭނެ ވެލިުއއަކީ މީެގތެރެއިން. ނުކޮށްފިއްޔާ ވާނެ  

ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ. މިސާލަކަށް ރިސޯޓެްއަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހަކު ހަޔަރ ކުރާއިރު އޭނަައކީ މި ބޮޑީެގ މެންބަރަކަށް 

ސްޓަރީވެފައި އޮތް މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެތޯ. އެކަހަލަ ެއްއވެސް ޮގތަކަށް ބިލުަގއި ެގނެިވފައި ނެތީމަ އަޅުަގނޑަށް  ރަޖި

ހީވަނީ ެއ ރަޖިސްޓަރީެގ ދަފުތަރެއް ެއކުލަވާލަިއެގން ެއއަށް މާ ބޮޑު ވެލިޔުެއއް އެޑެއް ނުކުރާނެ. މިހާރު އޯވަރޯލްކޮށް 

ން އޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަބަދު ވެސް ވަކާލާތު ކުރާ ކަމެއް ެއއީ އަމިއްލަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސައްކަތްކުރާ، ދެ

ހައިސިއްޔަތު ެވސް އަދި މަޤާމުެގ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު އެކައުންޓެންސީ ދާއިރާަގއި ބޮޑުވާން  

ކު ރަޖިސްޓަރީ  ޓެކްސްައށް  އިންކަމް  ޯއވަރޯލްކޮށް  ރާއްޖޭަގއި  މުޅި  އެންމެ  ޖެހޭނެއޭ.  މަތިން،  އެންމެ  ވެސް  ރިއިރު 

ކެޓަަގރީއެްއެގ ތެރޭަގއި ފައިނޭންޝަލްެގ މެނޭމަންޓް ދާއިރާަގިއ    6،  5ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ މީހުންެގ ހަމަ މަތީ އުޅޭ  

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެބަ ހިމެނޭ. ދެން، އޯވަރޯލްކޮށް މުޅި އިންކަމް ޓެކްސް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް 
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ލައިލައިފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ާގތްަގނޑަކަށް ހަމަ މި އުޅެނީ ޓެކްސް ދަްއކާ މީހުންެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިންނަށް ވުރެ  ބަ

ބޭރު މީހުން ިގނަ. އޭެގ މާނައަކީ ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑު މިސާރަ ލިބޭ މީހުން މި ތިބެނީ ބޭރު މީހުންނޭ ިގނައިން 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިން މުސާރަ ލިބިެގން ރަޖިސްޓަރީ   30000ޖެއްޔާ. ދެން، މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލައިލައިފި ކަމަށް ވެއް

 % އެއްވަރެްއަގއި.  ހަމަ  ާގތްަގނޑަކަށް  އުޅެނީ  މި  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބަލާލައިލައިފި  މީހުންނަށް    52ކުރި 

އެއް ބޭރު މީހުން ބޭރު މީހުން. އެހެންވީމާ، މި ޕްރޮފެޝަންއަކީ މިހާރު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ބަ  48ދިވެހިން. %

ޑޮމިނޭޓުކުރާ އޭރިާއއެްއެގ ޮގތުަގއި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން، 

ވެއްޖެްއޔާ   ކަމަށް  ބަލާލައިފި  ކަންކަމަށް  ބަެއއް  ފާހަަގކުރެއްިވ  ވެސް  ރެޖިސްޓަރ  ކަންކަމަށް  އެހެން  ބަެއއް  މީެގ 

ން، ސީދާ ޑައިރެކްޓްލީ އާންމުކޮށް ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެންސީ ބޮޑީެގ އިތުރަށް ިގނަ އެހެން ވެލުވޭޝަން ކަހަލަ ކަންކަ

ވަކިވަކި   މިޮގތަށް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ރާއްޖޭަގއި  ެއކަމަކު  ބޮޑީއެްއ.  ވަކި  ވެލުވޭޝަން  އޮންނަނީ  މި  ތަންތާނަގއި 

ދެ ކަމެއް.  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  އެއީ  އެކުލަވާލެވޭނީ.  ބޮޑީތޯ  އެކައުންޓެންސީ  ކިތައް  އެހެން  ފަހަރަށް  ިގނަ  ން، 

ބޮޑީސްތަކުން ެވސް ހުރޭ ބެލެންސް ޝީޓު ޕަރޕަސްއަށް ެވލިއުކުރާނެ ޮގތްތަކުެގ ަގއިޑްލައިންސްތަކެއް ކަނޑައަޅާފަިއ  

އެކަނި   ދާއިރާއިން  ޓެކްސްެގ  ހަމަ  މިހާރު  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބަލައިލައިފި  ރާއްޖެއަށް  މީަގއި  ދެން  ވެލިުއއޭޝަން. 

ޕަރޕަސްައށް   ކެޕިޓަލްސްެގ  ކިހިނެއްތޯ،  ވެލިއުކުރާނީ  ބެނެފިޓުތައް  ވޭ  އެބަ  މުހިންމު  ވަރަށް  ހަމަ  ބަލައިލިޔަސް 

އެސެޓްސްތައް ވެލިުއކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ. އަދި އޭެގ އިތުރަށް ބެލެންސް ޝީޓުެގ ޕަރޕަސްައށް ވެލިއުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ.  

ރެިގއުލޭ ަވރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ކަންކަމަށް  މީރާެގ  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް،  މިސާލަކަށް  އެބައޮތޭ.  ޮގތެއް  ކުރެވޭނެ  ޓު 

ޓްރޭނިންގެއއް ހިންަގންެވެގން ބަލާލާއިރު ރާއްޖޭަގއި ވެލުޭއޝަންަގއި މަސައްކަތްކުރާ  މުވަްއޒަފުންނަށް ވެލުއޭޝަން 

ނަކީ. އެ ލެވެލްއަށް ވެސް  މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ވެސް ނޭނެގ، ވެލުޭއޝަންަގއި ދއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުން

ބަލައިލައިފި   ކަމަށް  އަންނައިރު  މީރާއަށް  ރިޕޯޓްސްތައް  ވެލުއޭޝަން  ފަހަރަށް  ިގނަ  މީަގިއ  ދެން  ނެތޭ.  ވާހަކަައކީ 

ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ެވސް ހަމަ ިގނަ ފަހަރަށް މި ހުންނަނީ ހަމަ އޮޑިޓު ކުރާ ނުވަތަ ެއހެން ކަމެއް ކުރާ ފަރމަކާ 

ކޮންމެ ިގނަ  އެފިލިއޭޓެޑް  ދެން  އޭަގއި  ހުންނަނީ.  މި  ވެލުއޭޝަނެްއ  ޮއންނަ  ހޯދާފައި  އަތުން  ބައެްއެގ  ބޭރު  ވެސް 

ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެ ވެލުއޭޝަންތަކާ ދޭތެރޭަގިއ، މިސާލަކަށް ބުނާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ވެލުއޭޝަނެްއ  

ކަ ކުރެވޭނެ  އޮތަސް  ދީފައި  ކަނޑައެޅިެގން  ހަދާފައި ސީދާ  ދޭތެރޭ  ނުބައިކޮށް  މީހުންނާ  އެ  އެއީ  ނޯވޭ.  ވެސް  މެއް 

ވެލުޭއޝަން  އެ  ފަހަރު  ިގނަ  ވަރަށް  ެއ  ރާއްޖެ.  ނުވާތީވެ  ބަެއއް  ކުރާ  ރެިގއުލޭޓު  ނޯޭވ  ޮގތެއް  އެޅޭނެ  ފިޔަވަޅު 

  ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗިހި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވޭތީ އެބަ ބަދަލުކުރެވޭ. ދެން، ޓެކްސް ނެުގމާ ބެހޭ ާގނޫނުަގއި

އެބަ އޮވޭ މީރާއަށް ަގބޫލުކުރެވޭ މީހެކޭ ވެލިއު ކޮށްފައި ޮއންނަން ޖެހޭނީ. އެކަމަކު އެ ރެިގއުލޭޓު ކުރެވޭނެ ޮގތެްއ  
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ވަރެްއެގ   ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ނެތޭ.  ވެސް  ވެލުއޭޝަންެގ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބަލައިފި  މިހާރަށް  މެކޭނިޒަމެއް 

 ޮގތަށް ަވކި ބޮޑީެއއް ނޯންނަ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މި ބޮޑީެގ ތެރެއިން ވެސް  ަގިއޑްލައިންކަހަލަ ެއއްޗެއް ިއޝޫ ކުރެވޭ

އޮތުމަކީ ހަމަ މުހިންމު ކަމެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ފެނޭ. ދެން، މީަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ލިޔުމުން  

ންޓްސްތައް ތަްއޔާރުކުރާނެ ޮގތެއް ކޮމެންޓު ކުރިއިރު ެވސް ފާހަަގކުރިން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ެވސް ޮއޑިޓުކުރަން އެކައު

ެއއަށް   އެހެންވީާމ،  ކަމެއް.  ކުރާ  ވެސް  ތަންތާނަގއި  އެހެން  ބޮޑީތަކުން  ެއކައުންޓެންސީ  އެީއ  ހަމަ  ކަނޑައެޅުން 

ކޭޝް  ޭއެގ  އެކަމަކު  ފޮލޯކުރަނީ.  މި  އިޕްސަސް  ހަމަ  ދަނީ  މި  ހަމަ  އަދި  ެވްއޖެއްޔާ  ކަމަށް  ބަލައިފި  މިހާރަށް 

ދެން،  ކުރޭ    ބޭސިސްއަށް.  އެބަ  މަސައްކަތްތަކެއް  ވަރަށްިގނަ  ަގވަރމަންޓުން  ދެން،  ކުރަނީ.  މޫވް  ކިހާހިސާބަކަށްތޯ 

ކަންނޭނެގ މޫވް ކުރަން. ެއކަމަކު އެކަހަލަ ސްޓޭންޑެޑެއް ކަނޑައެޅުމުެގ ނުވަތަ އެ މޫްވކުރުމުެގ މުހިންމުކަން އެބަ 

ލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓެންސީ ކުރިއެރުވުމަށް ނުވަތަ  އޮވޭ. ައއިފެކްެގ ޝަރުޠުތަކުެގ ތެރޭަގއި ވެސް އެބަ ހުރޭ ޕަބް

އަޅުަގނޑަށް   ކަމަށް  އެހެންވީމަ  ބޮޑީން.  އެކައުންޓެންސީ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭނެ  މަސައްކަތްތަކެްއ  ކުރިެއވުމަށް 

ައއިއްސަ މިއޮ އެކުލަަވއިލެވިެގން  ާގނޫނު ވެސް  ޮގތަށް  މީަގއި ރެޕްރެޒެންޓު ކުރާ  ހަމަ އެފް.ސީ  ތީ.  ަގބޫލުކުރެވެނީ 

އެއީ ދެން އަޅުަގނޑު އޯވަރޯލް ބުނާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ. ދެން، އޭެގ ހަމަ ކުރީެގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާ އެއްކޮށް  

ވެސް ކުރެވުނު މަޝްވަރާތައް ވެސް އަޅުަގނޑު ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ައޑުއަހާލިއިރު، މި ދާއިރާަގއި މެންބަރަކަށް މި  

. މިސާލަކަށް އޮޑިޓަރަކަށް މައިަގނޑު ޮގތެްއަގއި ރާްއޖެއިން މިހާތަނަށް ބަލައިފި  ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާލަން އެބަ ޖެހޭ

އެޝުއަރެންސް  ހުރޭ  އެބަ  ބޮޑީސްތައް  މެމްބަރ  އަިއފެކްެގ  އައީ.  މި  ދީެގން  ލައިސަންސް  ވެއްޖެްއޔާ  ކަމަށް 

 އެްއވެސް ޕޭޕަރެއް ނުވަތަ  ޕްރޮފެޝަން ނޫން އެހެން ޕްރޮފެޝަންތަކަށް. މިސާލަކަށް ާވހަކައަކީ އޮޑިޓު ކުރުމާ ބެހޭ

އިކޮނޮމިކް ކޮލިފިކޭޝަނެްއ ނަހަދާ ބޮޑީސްތައް ވެސް އެބަ ހުރޭ އައިފެކް މެމްބަރ ބޮޑިސްެގ ޮގތުަގއި. އެހެންވީމާ،  

އޮޑިޓިންގ ލައިސަންސެއް ދޭ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުން ެވއްޖެްއޔާ ެއއްޮގތަކީ ކޮންެމވެސް  

ހަދަން ޖެހޭނޭ އޮޑިޓާ އުޅޭ. ނުވަތަ އޮޑިޓާ ުގޅޭ ޕޭޕަރެްއަގއި ސިޓުކޮށްފަޭއ އޮޑިޓިންގ ލައިސަންސް    ޓްރޭނިންގެއއް

ދޭން ވާނީ. އެ ދެޮގތުން ކުރެ ކޮންމެވެސް ެއްއޮގތަކަށް އެ ޔަޤީންކުރަންވާނެ ެއއީ ޕޮރޮފެޝަނަލީ ކޮލިފައިޑް ޮއޑިޓެްއ  

އެީއ އެްއޮގތަކީ ޓްރޭނިންގެއްއަގއި ބައިވެރިެވެގން ެގންދިއުން. ކުރެޭވވަރުެގ މީހެއްކަން ލައިސަންސް ދިނުމުެގ ކުރިން.  

ހުރޭ  އެބަ  ވެސް  ޤައުުމތަކުަގއި  އެހެން  ބައެއް  ބަިއވެރިވުން.  އެގްޒާެމއްަގއި  ރެލަަވންޓު  އޭަގއި  ޮގތަކީ  އަނެއް 

ހަދާ ޕޭޕަރެއް  މިވެނި  ބޮޑީެއއްެގ  އެކައުންޓެންސީ  ޗާޓަރޑް  ކަހަލަ  ަގބޫލުކުރާ  ދުނިޔެ  ެއއީ މިސާލަކަށް  ހުރުން.  ފައި 

އެްއޮގތް. ނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި ައމިއްލައަށް ސެޓް ކުރާ ޕޭޕަރެއް ހެދުން. އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް އެކައުންޓެންސީ 

ވަކިކަހަލަ  ނުވަތަ  ކޮލިފިކޭޝަނެއް  ުގޅޭ  އޮޑިޓިންގއާ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  ދޭ  ލައިސަންސް  އޮޑިޓިންގއަށް 
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 މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅަުގނޑަށް ހަމަ ަގބޫލުކުރެވޭ. ެއ ކޮންމެހެން ވަކި މިވެނި ޓްރޭނިންގެއއް ހަދާފައި އޮތުމަކީ

ޕޭޕަރެއް ހެދުމޭ ާގނޫނުަގއި ޖެހުމުެގ ބަދަލުގައި، ެއއާ ރިލަަވންޓު ޓްރޭނިންގއެއް ނުވަތަ ެއގްޒާެމއް ހަދާފައި ހުރުން 

ެގ، އައިފެކް މެންބަރ ބޮޑީއެްއެގ މެންބަރަކަށް އޮޑިޓިންގ ލައިސަންސްދޭ ކަަމށް ވެއްޖެްއޔާ. އަދި މެމްބަރ ބޮޑީއެއް 

ފޮނުވާފަިއ   ލިޔުމުން  އެހެން ކޮމެންޓްސްތައް ވެސް  ޯއވަރޯލްކޮށް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް  އެއީ ދެން  ވިޔަސް. 

 ކުރިްއޔާ. ވާނެ. މިސާލަކަށް ަގވާއިދު ހަދައިފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ެގޒެޓުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް... މިކަހަލަ ކަންކަމަށް. ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ެއނޭގ މި ކަުމގައި، މި ދާއިރާަގއި ވަރަށް ތަޖުރިބާ ހުރި  

ކުރެވުނު  މި  ހަމައަށް  މިއަދާ  ވެސް  ފެށިެގން  ދުވަހުން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވިދާޅުިވޮގތަށް  ތި  ހަމަ  އަދި  ބޭފުޅެއް. 

މެންބަރުންެގ މަސައް އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ބޭފުޅެއް.  ހުރި  ބައިވެރިވެފައި  ޢަމަލީޮގތުން  ތެރޭަގއި  ކަތްތަކުެގ 

އަޅުަގނޑު   ކޮންޓްރޯލަރއަށްފަހު  ފައިނޭންޝަލް  ައޅުަގނޑު  އެކަމަކު  އެނޭގ.  ވެސް  ހުރިކަން  ވެސް  ސުވާލުތަކެއް 

 ހުޅުވާލާނަން ފުރުޞަތު. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާޠިމަތު ރަޒީނާ  ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ

`. ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ފޯކަސްކުރަން ބޭނުންިވ ހަމަ އެންމެ ބޮޑު އެއް 

ށް އެްއކޮށް  ޕޮއިންޓު ދެންމެ ފަތުޙު އެ ިވދާޅުވީ އިނޭގތޯ. އޭެގ ެއއް ކަމަކީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ، ައޅުަގނޑު މުޅި ބިލަ

ކޮންޓްރޯލަރެގ  ފަިއނޭންޝަލް  ފާހަަގކުރެވެނީ،  މި  އަޅުަގނޑަށް  ބަލައިލިއިރުަގއި  އެކަަމކު  އިނޭގތޯ.  ބަލާލައިފިން 

ސެކްޓަރެއއްެގ   ޕަބްލިކް  ސެކްޓަރައކާިއ،  ޕްރަިއވެޓު  ެއއްކަަމކީ  ކަމަށް.  ދައުރެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ދައުރަކީ 

ޓަކައި ހާސިލުކުރުމަށް  ސެކްޓަރެގ މަޤްޞަދުތަކެއް  ޕަބްލިކް  އޭެގތެރޭަގއި  އެކަމަކު  ލެވެނީ.  މި  އެކުލަވާ  ބިލު  މި   

ޮގތުަގއި   ކަމެްއެގ  އެއް  ޭއެގ  ކުޑަކޮށް.  ވަރަށް  ބިލުަގއި  މި  އޮތީ  ފެންނަން  ވަުގތަށް  މި  އަޅުަގނޑަށް  ކޮމްޕޯނަންޓު 

ކްޓަރ ކުރިއެރުވުން، ޕްރަިއވެޓު  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވޭ. މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބަ އޮވޭ ޕަބްލިކް ސެ 

މެމްބަރުންނަށް   މެމްބަރުންނަށް.  މިސާލަކަށް  ބަލައިލަނީ  މި  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ކުރިއެރުވުން.  ސެކްޓަރ 

އެކައުންޓެންޓު   އޮންނަނީ  މި  ކެޓަަގރީެއއްަގއި  އެއް  ޮއވެފަިއ،  ކެޓަަގރީެއއް  ހަތަރު  ތިން  އިންނަނީ  މި  ދާއިރުަގއި 

ބިޒި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  އެންޑް  ައދި  އިޓް ސެލްފް  ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ެއއަކުން  އަދި  ނަސް. 

ނުެގނެވޭނެ މީެގ ތެރެއަކަށް. ެއހެންވީމާ، މުޅި ބިލަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ، މިހާރު މިސާލަކަށް 
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ދައުރެއް ހައިސިއްޔަތަކާއި  ކޮންޓްރޯލަރެގ  އިންނަންޏާމު   ފައިނޭޝަލް  ކަުއންސިލުަގއި  އެ  ނޫނިއްޔާ  ބިލުަގއި  މި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހެޭއ އެވަރުެގ ބުރަދަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެން މި ސެކްޓަރ، މި ބިލުެގ ތެރެއިން.  

އަޅުަގނޑު ޑީޓެއިލްސްއަށް  އޭެގ  ދެން  ބޭނުން.  ފާހަަގކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  މެންނަށް އެހެންވީމާ، 

ވޯރކް ވެސް ކުރެވިދާނެ އަދި އިނޭގތޯ މި ބިލުެގ މި ޑްރާފްޓާއެކު. އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމެންޓްސްތަކާ ެއއްކޮށް  

ޕަބްލިކް   މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކީ،  ެއއް  ޭއެގތެރެއިން  ދެން،  އަޅަން.  އެބަ  ހުށަެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

ވިސާމް. ރިފޯމުެގ ތެރޭަގއި އެބަ އަޅުަގނޑުމެން، ދެން އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ސެކްޓަރ ރިފޯމްެގ ވާހަކަ ވިދާޅުވެއްޖެ  

ން ފެށިެގން. ސުނާމީއަށް ފަހުަގއި. ޭއެގ   2004ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ރިފޯމް، ައސްލު އެންމެ ބޮޑު ރިފޯމެއް ިމ އައީ  

ެގ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުެގ ނިޒާމެްއ އެންމެ ބޮޑު އަސްލު އެއް ކޮމްޕޯނަންޓަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދައުލަތުެގ ތެރޭަގއި ފައިސާ 

ކުރި   އަޅުަގނޑުމެން  ެއްއކޮށް  ބަދަލުތަކާ  އެ  ެއހެންވީމާ،  އޮތީއެއް.  ނޫން  ސިސްޓަމެއް  ފެތޭކަހަލަ  ޒަމާނަށް  މި 

މަސައްކަތުެގ ނަތީޖާއަކީ ިމއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޮއވޭ ާގނޫނީޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ތައްޔާރުކުރާ ފައިނޭންޝަލް  ލާޒިމުކު މި  ބުނޭ އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުަގިއ އެބަ  މާލިއްޔަތުެގ  ެއީއ  ރާ ކަންތައްތަކެްއ. 

ސްޓޭޓްމަންޓްސް ހުންނަން ޖެހެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސްއާ އެްއޮގތަށޭ.  

އަޅު  މި ކުރަނީ އޭރުއްސުރެ  ފޮލޯ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން، އަޅުަގނޑުމެން  ހަމައަށް ެވސް އަދި  ަގނޑުމެން މިއަދާ 

ަވރަށް ބޮޑު ކޮމްޕޯނަންޓަކާއި   ފުލީ އެކުރުއަލް ބޭސިސްއަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުދެިވެގން މި ކުރާ މަސައްކަތުެގ 

ކީ، ައޅުަގނޑު މި އަދި ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެްއ މި ބިލުން އަސްލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެން ބޭނުންވޭ. އެއް ކަމަ

ދައްކަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްސްތައް. ެއއީ އެއް ކޮމްޕޯނަންޓު އެްއކޮށް. އަނެއް ކަމަކީ ދަުއލަތުެގ ހުރިހާ ސަރުކާރުެގ  

ދާއިރުަގއި   ހިންަގމުން  ޓްރާންސެކްޝަންތައް  ފަިއނޭންޝަލް  އެހެނިހެން  އަދި  ބަޖެޓުތަކާއި  ބޮޑެތި  މިހާ  އޮފީސްތައް. 

މި   އިތުރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ނެތް  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  ނުލެވެންޏާ  މިކަން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  ބިލުެގ 

ިވދާޅުވިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން   ޕްލެޓްފޯމެއް މި ކަންތައްތައް އެސްޓެބްލިޝް ކުރާކަށެްއ. ައޅުަގނޑުމެންެގ، ފަތުޙު އެ 

ންގ އެންޑް ރިޕޯޓިންގ މެކޭނިޒަމެއް ެއސްޓެބްލިޝް  އެބަ ކުރިއަށް ެގންދަމު އެކްރުއަލް އެކައުންޓިންގ އަދި ެއކައުންޓި

ކުރަން. އެކަމަކު މި ދައްކަނީ ވަރަށް ިގނަ އަހަރުތަކެްއެގ ވާހަކަ. ެއއީ މި ޮއަގނައިޒޭޝަންަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި 

ންވީމާ، ެއ  ދައްކަނީ އެތައް ބަިއވަރު ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަކަކާއި އަދި ެއތައް ބަިއވަރު ބިޒިނަސްތަކެއްެގ ވާހަކަ. އެހެ

ހުރިހާ ކަމެއް އިންކުލޫޑު ވާޮގތަށް އަދި މުޅި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރއަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އެބަ  

ަގވަރމަންޓު.   ސެންޓްރަލް  ދައުލަތް،  އަދި  އެސް.ޯއ.އީސްތައް  ކައުންސިލްސްތަްއ،  ވެސް.  ެއސް.އޯ.އީސްތައް  އޮވޭ 

އި ބައެްއ  ހުރިހާ  މި  ދާނެ އެހެންވީމާ،  ނަަގިއެގން  ުމއްދަތެއް  ިގދު  ވަރަށް  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  ކޮށްެގން  ންކުލޫޑު 
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މިހާރު   އަޅުަގނޑުމެން  ކުރެވުނު    2009ކަމެއް.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާތަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ފެށިެގން  ން 

ބޭސިސްައކަށް އެކުރުއަލް  ނޫނީ  މޮޑިފައިޑް  ނޫނީ  ފުލީ  ައދިވެސް  ތެރެއިން  މިންވަރަކަށް  މަސައްކަތްތަކުެގ  ދެވޭނެ   

ެއކަުއންޓިންގ  އަތުަގިއ  އެހެންވީާމ،    އަޅުަގނޑުމެން  ނުކުރެވޭ.  މެއިންޓެއިންެއއް  އަދި  ޓްރާންސްސެކްޝަންސްތަކެއް 

އޭެގ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އެ ޓްރެއިންޑް، ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ޓްރެއިންޑް އެކައުންޓްސްއެއް ނެތޭ.  

ކޮމް އެ  ނުެއއްފެނޭ  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑަށް  މަެގްއ  ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ިއތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ނެތި  ޕޯނަންޓު 

ބަލާލަމާ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ޓަކައި.  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ނިޒާމު  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ހިސާބު  ސަރުކާރުެގ  އިނޭގތޯ 

. އެ ބިލުަގއި އެބަ ބުނޭ އައިފެކްެގ މެމްބަރސްެގ  ހިނާގ، މިހާރު މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ ބިލެއް ހުށަހަޅާފަ

ތެ ބޮޑީސްތަކުެގ  އެބަތިއްބަވާ  އިޕްސަސް ޮގތުަގއި  އެޮގތަށް ރޭަގއި  ހަމަ  އެބަހިމެނޭ.  ވެސް  މެމްބަރސް  ސިފާެގ   ،

ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ   ސެކްޓަރަގިއ  ޕަބްލިކް  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  މީެގ  އެކަމަކު  އުޅެނީ  މި  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން 

ކޮބައިތޯ.  ފައި ފެންވަރަކީ  ބޭފުޅުންެގ  ތައްޔާރުކުރާ  އޮފީސްތަކުަގއި  ދައުލަތުެގ  ސްޓޭޓްމަންޓްސް  ނޭންޝަލް 

އޮފީހެްއަގިއ   ސަރުކާރުެގ  ކޮންމެ  ލާޒިމުކުރޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގނޫނުން  ދައްކަނީ  މި  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން 

ޭއނަެގ ެއއީ  އެްގޒެކެޓިވްެއއް.  ފައިނޭންސް  ކަމަށް  އެބަޮއވޭ   ހުންނަންޖެހޭ  ޒިންމާތަކަކާއި ރެސްޕޮންސިބިލިޓީސްތަކެއް 

މި   އެސްޓަބްލިޝް،  މި  އެހެންވީާމ،  މެކޭނިޒަމެއް.  ކުރަންޖެހޭ  ރިޕޯޓު  އޭނަ  ކޮންޓްރޯލަރައށް  ފައިނޭންޝަލް 

  ސްޓްރަކްޗަރ، މި ހައިރާކީ ިމޮގތަށް ޮއވެ، އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެވަރުެގ ކޮލިފިކޭޝަނެއް

އެހެންވީމާ،  ނެތް.  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ޮގތެއް  އެއްވެސް  ހެދޭނެ  ކަމަށް  ބައެއް  ފެންވަރެްއެގ  ެއވަރުެގ  ނޫނިއްޔާ 

އެކިއެކި  މިކަހަލަ  ހަމަ  ަގާވއިދަކީ  އެ  ނޫން.  ަގާވއިދެއް  މާލިއްޔަތުެގ  ހަމައެކަނި  އޮންނަނީ  މި  ދައުލަތުަގއި 

ައއިސްފައިހުރި   ފުރޭނިެގން  ތަކުން  އެކަމަށް  ސްޓެންޑަޑްސް  އެހެންވީމާ،  ކޮމްޕޯނަންޓްސްތައް.  އެކިއެކި  ތަފާތު 

ބަދަލުެވެގން  ާގނޫނަކަށް  ތަޞްދީޤުވެެގން  ބިލު  މި  ހާޓެޑު  ހޯލް  ހަމަ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކުރުަމކީ  އެޑްރެސް 

ބޭނުންވަ ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން،  ސަރުކާރަށް.  އޮންނަންވާނެއޭ  ފުރުޞަތު  އެ  މި އަންނައިރުަގއި  ނީ، 

އިނޭގތޯ، ެއއީ    5އެސް.އެމް.އޯ، ައއިފެކްެގ ެއސް.އެމް.އޯސް ތަކެްއ އެބަޮއވޭ. ޭއެގ ތެރެއިން ެއއް ކަމަކީ، ނަންބަރ  

އެްއޮގތަށް    5ނަންބަރ   ސްޓޭންޑަޑްސްއާ  އެކައުންޓެންސީ  ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ބުނަނީ  މި  ަގިއ 

އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަނެއް  ސެކްޓަރ  އެ  ޕަބްލިކް  ހަމަ.  ކަމެްއ  މެންޑޭޓްރީ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެީއ  ނަންޖެހޭނެއޭ. 

އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ކަމަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  މި  އެސް.އެމް.އޯ  މި  ޮގތުަގއި  އެއްޗެްއެގ  މެންޑޭޓްރީ 

އަޅުަގނޑު ބޮޑު،  ވަރަށް  ސަރުކާރުެގ  ދެން،  އެބަޖެހޭ.  ހަމަޖައްސަން  އިންތިޒާެމއް  މެން  އެޑްރެސްކުރެވޭނެ 

ތަޖުރިބާކޮށްފިން ތަފާތު އެކިެއކި ކައުންސިލްސްތައް. ދައުލަތުެގ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުަގއި ދައުލަތުން ފަންޑެޑު އިތުރު 
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ދައުލަތުން   އަބަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ވެސް  ވިޔަސް  ބޮޑީެއއް  އެކައުންޓެންސީ 

ޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސަކަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ކުރިއަށް ދިއުމަށް  ޕްރޮވަިއޑުކޮށްދޭންޖެހޭ ޖެހުން އެީއކީެއއް މިނިސް

ސެލްފް   ހިނާގ  ބަލަމާ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ދާިއމަށް  އަބަދުެގ  އަބަދު  ޓަކައި 

ބިލު މި  ެވސް  މަސައްކަތްތަްއ  ކުރަންޖެހޭ  ޓަކަިއ  ބަދަލުކުރުމަށް  އެ  މޮޑެލްައކަށް  ތެރެއިން  ސަސްޓެއިނިންގ  ެގ 

ައޅުަގނޑުމެންެގ   ވެސް  ނޫނަސް  އަޅުަގނޑުެގ  އަދި  ެއއީ  ބޭްއވުން  ިއންތިޒާމުކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ކުރެވޭނެ 

ިއްއޒަތްތެރި  ބޭނުންވޭ  ހިއްސާކޮށްލަން  ވާހަކަ  އެ  އެހެންެވ  އިނޭގތޯ.  ދެކޭދެކުމެއް  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީެގ 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވެލުޭއޝަންެގ ވާހަކަ ދެްއކެވީަމ  މެންބަރުންެގ އަރިހުަގއި. ދެން، އަޅުަގނޑު މެން މި ބަލާލަން 

ައޅުަގނޑުމެން،   ބޭސިސްއިން  ކޭޝް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އޮފީސްތަކުަގއި  ސަރުކާރުެގ  އަޅުަގނޑުމެން. 

ކުރަނީ. މި    ސިންަގލް އެންޓްރީ ބުކް ކީޕިންގ ސިސްޓަމަކުން އަޅުަގނޑުމެން ކޭޝް ބޭސިސްއަށް މިހާރު މި ރިޕޯޓު

ރިޕޯޓުކުރާ ރިޕޯޓު ކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެންޑޭޓެޑު ކަންތައްތަކެއް އޮވޭ ާގނޫނުން ލާޒިމުކޮށްފައި މާލިްއޔަތު  

ރިޕޯޓު  ލައިބިލިޓީސް  ެއންޑް  އެސެޓްސް  ކޮމްޕޯނަންޓު  ެއ  ތެރޭަގއި  ސްޓޭޓްމެންޓުެގ  ފައިނޭންޝަލް  ާގނޫނުަގއި. 

ޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެއއަކަށް ފޯކަސް ކުރެޭވކަށް ނެތް. ބިކޯޒް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ހުށަހެޅުމަކީ ވެސް. އެކަަމކު އަ

ތެރެއިން   ޕްރޮްގރާމްސްތަކެއްެގ  އެކިއެކި  މިފަދަ  ތަފާތު  އެކިއެކި  ހިންާގ  ވެސް  މީެގތެރެއިން  އަދި  ވޭލުއޭޝަންއާއި 

ސިފައެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތް އަދި ހަމަޖެއް

ސްޓޭޓްމަންޓްސްތައް  މި  މިޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މެންޑޭޓެޑުކަމެއް  ދާއިރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެކްރޫއަލްއަށް  ހަމަ 

ސަރުކާރުން  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  އޮތުމަކީ.  އެސްޓަބްލިޝްވެފައި  ކަނޑަެއޅިފައި،  ނިޒާެމއް  ކޮށްދެވޭނެ  ޕްރޮވަިއޑު 

ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނުަގއި ހުރި ބައެްއކަހަލަ ކޮމްޕޯނެންޓްސްތަކަށް ބަލާއިރު، އަޅުަގނޑަށް  ކު

ޮގތަކަށް   ދާއިމީ  ކައުންސިލުަގއި  ތަނުގައި،  މި  ދައުރެއް  ކޮންޓްރޯލަރެގ  ފައިނޭންޝަލް  ފާހަަގކުރެވޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ބިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަންޖެހޭ   ރެގ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް މިވެސް އިންނަންޏާމު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަ

ކަމަށް އިނޭގތޯ. ކުރިން ދެންނެވިހެން އަދިވެސް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭޮގތުަގއި ވަރަށް ހަނި މިދާއިރާ 

މިހާރު އޮތް މިންވަރު. ދެން، އޭެގއިތުރުން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ކައުންސިލުަގއި މި ތިއްބަާވ، ދާއިމީ  

މެންބަރުންެގ ޮގތުަގއި ތިއްބަާވ ބޭފުޅުންނަކީ ބައެއްފަހަރު ހަމަ ކޮންމެހެން އިސްތިޢުފާ ދެއްވަިއެގން ެއކަންޏެއް ނޫން  

ޮއންނަ ޭއެގން ވަކިވާން  ނީކީއެއް. މިހާރު އޭަގއި މިސާލަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެޕޮއިންޓެޑް މަޤާމްސްަގއި  އެބޭފުޅުން 

ފޯވަރޑް   ގޮއިން  މުހިންމުކަމެއް  އޮތުމަކީ  ތެރޭަގއި  މީެގ  ވެސް  ޕްރޮސެސް  އެ  އެހެންވިާމ،  ބޭފުޅުން.  ތިއްބަވާ 

ެއއް އޮތް  ާގނޫނެއްަގއި  ސަބަބަކީ  ދެންނެވި  މި  އެހެން  ވިސްނާއިރުގައި.  ޮގތަކަށް ފިއުޗަރއަށް  ނޫން  އެ  ޗެއް 
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ބަދަލުކުރުމަކީ އެ ވަރަށް އުނދަޫގ ކަމަކަށް ވާނެ ާގނޫނަށް، ވަންސް ައޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހުގައި.  

މުހިންމު. ދެން، އޭެގ  އޮތުން ވަރަށް  ބިލުަގއި  މި  މެކޭނިޒަމެއް  ކުރެވޭނެ  އެ ކަންތައްތަކަށް އެޑްރެސް  އެހެންވީމާ، 

ާއއި ޢިނާޔަތްތަކުެގ ވާހަކަ. ދެން، އޭރުަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވާޮގތަށް ހަމަ މުޅި އިތުރުން މުސާރަ

ނޫނީ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ވެސް  ތިއްބަާވއިރުަގއި  މިޮގތަށް  އެހެންވީާމ،  އޮތީ.  މި  ސްޓްރަކްޗަރ  މި  މީެގތެރޭަގއި 

އޮފް ޓެކްސޭޝަން ތިއްބަާވއިރުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ފައިނެންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ، ނޫނިއްޔާމު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  

އިތުރު މުސާރައެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭނެ ޮގތަކަށް އޮތުމަކީއެއް ައޅުަގނޑުމެން ދެކޭޮގތުަގއި ރަނަގޅު ޮގތެއް ނޫން. 

މި ކަންކަމުަގއި  މާލީ  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  ހަމަ  ދެން،  ބޭނުންވީ.  ދަންނަވާލަން  ވާހަކަ  އެ  މި އެހެންވީމާ،  ހާރު 

ކަންތައްތައް ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލުން ރޭވިފައި އޮތްޮގތް ރަނަގޅު ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ 

ކަންބޮޑުވުން ެވސް އެބައޮތް ެއ ކަމުަގއި. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން. ދެން، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން 

ސަ ދެން  އެއްކަމަކަށް،  ެއކިެއކި  ބޭނުން  ތަފާތު  އުޅެނީ،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަދަްއކާއިރުަގއި  ސްޓެއިނަބިލިޓީެގ 

ކަންކަން ކޮށްެގން މިއަށް ފައިސާ ވަންނާނެ ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެން މި އިންތިޒާމު ހަމަ މި ޖައްސަނީ. އޭެގ ތެރޭަގިއ  

ކޮމްޕޯނަންޓަކަ އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  މާއްދާަގއި  ެއ  ބަލާލިއިރުަގއި  އިތުރުން އަޅުަގނޑު  ޗަންދާެގ  ސަރުކާރުން،  ށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަމެއް މިސާލަކަށް ޓްރެއިނިންގސް، ނޫނީ ސެޓިފިކޭޝަންސް މި ދޭ  

ތަފާތު އެކިެއކި ޕްރޮްގރާމްސްތައް ހިންުގން. ީމެގން ެއްއވެސް ކަމަކަށް މި ބިލަކު އަދި ނެތް އެޑްރެސް ކުރެވިފަެއއް.  

ވަނަ ާމއްދާެގ )ވ( ަގއި މި ބުނާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން ކަންތައްތަކުެގ    24މާ، އެއީ ާމއްދާ ނަންބަރު،  އެހެންވީ

އެބަޮއވޭ.   ވާހަކަ  ޗަންދާެގ  އެބަޮއވޭ،  ތެރޭަގއި  ޭއެގ  އެހެންވީާމ،  އަދިެއއް.  ނެތް  އެކަމެްއ  ތެރޭަގއި 

ނަށް ޖުރިމަނާއަށް ލިބޭ ފައިސާެގ ވާހަކަ އެބައޮވޭ.  އިންސްޓިޓިއުޝަނުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކުެގ ވާހަކަ، އިންސްޓިޓިއުޝަ

މާލީ އިދާރާތަކުން   ބުނޭ.  ހޯދިދާނެކަމަށް އެބަ  ބޭރުން އެހީ  މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތުެގ  ަގވާއިދުަގިއވާ  ާގނޫނާއި 

ކުރުމު ރައްކާތެރި  މުދާ  ރައުސުލްމާލުަގއި  ލިބިެގންވޭ.  އިންސްޓިޓިއުޝަނަށް  އިޚުތިޔާރު  ހޯދުމުެގ  ޮގތުން  ފައިސާ  ެގ 

ޮގތުަގއި   އިންސްޓިޓިއުޝަނެްއ  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  މިސަލާކަށް  އެކަމަކު  އެބަޮއވޭ.  ކުރަން  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ 

ހޯދާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޕްރޮްގރާމްސްތަކުން  މިކަހަލަ  ާވނީ  ކޮމްޕޯނަންޓަކަށް  ބޮޑު  އެންމެ  ޭއެގ  ެވެގން  ރަޖިސްޓްރީ 

ކޮމްޕޯނަ ެއ  އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ ފައިސާ.  އަޅުަގނޑު  ކަމެއްހެން  މުހިންމު  ވަރަށް  ހިމެނުމަކީ  ންޓު 

ކުޑަކުރެވޭނެ   ބަރޯސާވުން  ސަރުކާރަށް  އެހެންވީމާ،  ބަލާިއރު.  ފިުއޗަރއަށް  ބަލާިއރުަގިއ،  ސަސްޓެއިނެބިލިޓީއަށް 

ަގއި އެންމެ އެދެޭވ  ޮގތަކަށް މި އިންސްޓިޓިއުޓުެގ ފައިސާެގ ކަންކަން ހަމަޖެއްސިެގން ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭޮގތު 
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ހުރި  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ޮގތެއްަގއި  މަިއަގނޑު  ދަންނަވާލީ.  އެވާހަކަ  ބެލެވޭތީެވ  ކަމަށް  ޮގތަކަށްވާނެ 

 ކަންތައްތަކަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި ައޅުަގނޑުމެން ތި ކޮމެންޓުތައް    އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ނޯޓު ވެސް ކުރަމުން

ފައިނަލް  ބިލު  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްކޮށް  ކޮމެންޓްސްއަކާ  ހުރިހާ  ތި  އެހެންވީމާ،  ކުރާނަން.  ވެސް  ރިކަވަރ  ފަހުން 

 ވެެގން ދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މިރު ޢާދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙުމަދު  ކުޑަހުވަދޫ

ފައިނޭންޝަލް  އަދި  މީރާއާއި  ދަންނަވާލުމަކަށް  ދަންނަވާލި  ކޮމެޓީން  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ނަވަން.  ކޮންޓްރޯލަރ، ކޮމްޕެނީ އޮފް ރަޖިސްޓްރަރ ވަޑައިެގން ދެްއވީތީ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަން

ޮގތެްއަގިއ   ކޮމްޕެނީ އޮފް ރަޖިސްޓްރަރައށް. މައިަގނޑު  އަމާޒުކޮށްލާނަން  ފުރަތަމަ ސުވާލު އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުެގ 

މަސައްކަތެއް  މިފަދަ  ަގބޫލުކުރަން.  ބަލައިެގންފިން،  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަތަކެއްހެން  ހުރިހާ  ދެއްކެވި  ތި  ކަމަނާ 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  މީެގ  ކުރެިވެގންދާއިރުަގއި  މަސައްކަތަކީ  ިމކުރެވޭ  ކަމަކީ،  ދަންނަވާލި  މި  ތިބޭފުޅުންނަށް   

ެއޮގތުެގ  އެހެންވީމާ،  ނިޔަތުގައި.  މައިަގނޑު  ހެދުމުެގ  މަސައްކަތަކަށް  ފުރިހަމަ  ޓަކައި  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދު 

ރުވެަވޑަިއެގން މި ކަުމަގިއ  މަތީން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެވުނީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ތައްޔާ 

ވާހަކަތަްއ   ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ  ހަމަ  ޮގތެއްަގއި  ޖުމުލަ  ފާހަަގކުރަްއަވއިފި.  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ކަންބޮޑުވުންތައް  ހުރި 

ވެސް އަޅުަގނޑު ބަލަިއަގންނަން. ދެންމެ ކޮމްޕެނީ އޮފް ރަޖިސްޓްރަރ ވިސާމްެގ ވާހަކަިއަގއި ވިދާޅުވެއްޖެ، ފުރުޞަތު  

އަރާ  ލިބިެގން ހިތަށް  އަޅުަގނޑު  ފަރާތްތަކަށް.  ދިވެހި  އޮތުން  އެކުލަވާލާފަިއ  ބޮޑީެއއް  މިކަހަލައިެގ  ކަމަށް  ދާނެ 

ވޭތޯއޭ   ތެރޭަގިއ  މިނިސްޓްރީެގ  ނިޒާެމއް  ބާރުއެޅޭނެ  ކަމަށް  އެ  ވަރަކަށް  ެއއްވެސް  ކުރީަގއި  މީެގ  ސުވާލަކީ، 

ޓަކައި ކުރުމަށް  ފަހި  ފުރުޞަތު  މި  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަބަދުވެސް؟ ދިވެހިންނަށް  ިއވޭ ޝަކުާވއެްއ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   

ކަމަށް.   ތިބި  މީހުން  ސްޓެންޑަޑް  އެ  ހަމަ  ިގނަބަޔަކު  ވަރަށް  ޮގތުަގއި  އެކައުންޓެންޓުން  ޗާޓަރޑް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ވާހަކަިއަގއި ވިދާޅުެވއްޖެ ާގތްަގނޑަކަ ދެންމެ  ށް ހަތަރު އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭކަމަށް 

އެންޑް   އެކައުންޓު  ހަމަ  ިގނައީ  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ދެން،  ވެސް.  މިހާރު  ކަމަށް  އެބަތިބި  މީހުން  ހާސް  ވަރަކަށް 

އޮޑިޓު %  ފަރާތްތައްކަން،  ެގންުގޅުނު    15ބިޒިނަސްެގ  ކުރިން  މީެގ  ހިތަށްއަރާ ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ކަން. 
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އެއް ކަމަށް  މި  ތެރެއިން  ނިޒާެމއްެގ  ލިބިފަިއވޭތޯއެްއވެސް  ޙައްލެއް  ދެންނެވީ ؟ ވެސްކަހަލަ  މި  މިހެން  އަޅުަގނޑު 

ކުރީަގިއ   ެގނައުމުެގ  ބޭރުމީހަކު  ޝަރުޠުތަކެއް،  އިޢުލާނުކޮށްލައިެގން  ވެސް  ވަޒީފާތަކަށް  އާދައިެގ  ބައެއް  އެްއކަލަ 

. އެ ސާބިތުވީމަ ނޫނިއްޔަކާުމ  އިޢުލާނުކޮށް ވަކިޮގތަކަށް ދިެވއްސަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިކަން އެބަ ސާބިތުވާންޖެހޭ

މިކަމުަގއި   އެހެންވީމާ،  ައޅުަގނޑުމެންނަށް...  ކުރިން  ޮގތަކަށް  ނުލިބޭކަހަލަ  ފުރުޞަތެއް  ެގނައުުމެގ  ފަރާތަކަށް  އެ 

އެއަށް ޖަވާބެއް ދެއްވީމަ ދެން އިން ސުވާލާއިެގން ައޅުަގނޑު ؟ ކޮބއިތޯއޭ އެ ކުރި މަސަްއކަތުަގއި ހުރި ޮގންޖެހުމަކީ

 ދާނަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ރަޖިސްޓްރާރ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަރިޔަމް ވިސާމް  ރ އޮފް ކޮމްޕެނީސްރަޖިސްޓްރަ

މިހާހިސާބަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  ައސްލު  ައޅުަގނޑަށް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ! 

އަިއއިރުަގއި އެދެވޭ ޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މަސަްއކަތް ކުރެވިފަެއއް ނެތް އިނޭގތޯ މި ފަންނުަގއި ދިވެހިންެގ  

އަހަރު ދުވަހަށް ބަލާލާއިރުަގިއ    3އެހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ ާގތްަގނޑަކަށް  ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުާވކަށެްއ އިނޭގތޯ.  

އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ދެން، މި އެކި ފަންނުތަކުަގިއ މިސާލަކަށް ދިވެހިން ނުވިޔަސް، ބޭރުމީހުން 

ލައަކީ ފުންކޮށް ވިސްނާލާ ކަމަށް  މިތިބޭ މިންވަރު އިތުރުވާ މަްއސަލައާ އަދި ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ މައްސަ

އަޅުަގނޑުމެން  މީަގއި  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ެވސް  މައްސަލަތަކެއް  ހުންނަ  ުގޅުން  ޕްރޮފެޝަނަލް  އެ  ހަމައެކަނި  ވަންޏާ 

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންނޭނޭގ ައދި ޚާއްޞަކޮށް ޮއޑިޓަރުންނަށް ބައްލަވާލައްވާ ކަމަށް ވަންޏާ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  

އެނިގވަޑަ  ިމއޮތީ  ވެސް  އަިއއިރުަގއި  މިހާހިސާބަށް  ރާއްޖޭަގިއ  ޒަާމނުއްސުރެ  އިނޭގތޯ،  ޒަމާނުއްސުރެ  ިއަގންނަވާނެ 

، އަނެއްހެން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އޮޑިޓު ފަރމްތަކުން ާގތްަގނޑަކަށް އިޤުތިޞާދުަގއި މިހުރި ހުރިހާ  3ހަމަ ބިުގ  

ނު ވިޔަފާރިތަކާއި،  މެދުފަންތީެގ  ވިޔަފާރިތަކާއި،  ވެލުޭއޝަން ބޮޑެތި  ވެއްޖިްއޔާ  ވިދާޅުިވޮގތުން  ސީ.ޖީ  ިވތާކަށް 

ފަރމްތައް ވަދެެގން އެ   3މަސައްކަތެއް ކުރިކަމުަގއިިވޔަސް، އެބާވަތުެގ މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރެއަށް ވެސް މި ބިުގ  

ތޯ މިހާހިސާބަށް ފަރާތްތަކުެގ މުަވއްޒަފުންނާިއ، އެ ފަރާތްތަކާ ުގޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި ހޯދައިދީފައި އިނޭގ

މައްސަލައަށް   މި  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ނިޔަތަކުެއއް  އިތުރުކުރުމުެގ  ވަޒީފާ  ސީދާ  މިކަމަށް  ދެން،  އަިއއިރުަގއި. 

ޑިރެކްޓު   ފޮރިން  ތެރޭަގިއ  އަހަރު  މި  ދާދިފަހުން  ައޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ެގނައުމަށް  ޙައްލެްއ  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް 
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ުއސޫލު   ފަރމްތަކަށް އިންވެސްޓްމަންޓުެގ  ޮއޑިޓު  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން  އޮންނާނެ  މިހާރު  ވެސް  އެކުލަވާލިއިރުަގއި 

ވިޔަފާރިެއއް   ސައްތަ  ސަްއތަ  ައިއއްސަ  ރާއްޖޭަގއި  ބިޒްނަސްައކު  އެކައުންޓިންގ  ނޫނީ  ރާއްޖޭަގއި  އަިއއްސަެއއް 

ނުކު ރަޖިސްޓަރީއެއް  ރާއްޖޭަގިއ  ބައިވެރިެވެގނެއް  ފަރާތްތަކަށް  ބޭރުެގ  ފަރާތަކާ  ޮގތަކަށް  ދިވެހި  ލާޒިމުވާނެ  ރެވޭނެ. 

ހަމަ  ވެސް  އަޅަންޖެހުނު ސަބަބަކީ  ފިޔަވަޅު  މި  ިމޮގތަށް  އިނޭގތޯ.  ކުރަން  ރަޖިސްޓަރީ  ިވޔަފާރިެއއް  އެ  ުގޅިެގން 

އަޅުަގނޑު   ވަންޏާ  ކަމަށް  ދަންނަާވ  އަނެއްހެން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިގނަފަހަރު  ވަރަށް  ދެން  ޒަމާނުއްސުރެ، 

އި ދާއިރާަގިއ  ހަމައެކަނި  މާލީ  ައޅުަގނޑު  ކުރިން  މީެގ  ނޫން،  ކުރިއިރަކުެއއް  މަސައްކަތް  މިނިސްޓްރީަގއި  ކޮނޮމިކް 

ކަމެއްަގއި،   އެކައުންޓެންސީ  ނޫނީ  ކަމެއްަގއި  ފަިއނޭންސް  ވާހަކަެއއް،  އިވޭ  އަބަދުވެސް  ވެސް  މަސައްކަތްކުރިއިރު 

ދާ މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަބަދުވެސް  ކަމެްއަގިއ  ބޭންކިންގ  މީހެްއެގ  ނޫނީ  އެ  ކައިރިއަށް  މީހެއް  ބޭރު  ންޖެހެނީ 

އެޑްވައިސްެއއް އަހަން އިނޭގތޯ. މިޮގތަށް މިހާބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ކުރުމުެގ އެމީހުންެގ އެޑްވަިއސަށް 

  އެ   ފަ.ާގއޮތީ މިހާހިސާބަށް އައިއިރު ނަ  މީހުންެގ ފަރާތުން ވަރަށް ނާޖާއިޒް ފާއިދާއެއް މި  ބަރޯސާވެފައި އޮތީމަ އެ

ދިޔަ ާގތްަގނޑަކަށް    ޖާއަކީ މިހާރު އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިބޫލުކުރަންޖެހޭ އިނޭގތޯ. އޭެގ ނަތީަގކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން  

  ، ެވސް ވިސްނާލަްއވާ ެއްއވެސް  ތަށް ައއި ބަދަލުތަކަށް ބަލާލާއިރުަގއިޢަރިޒަމްެގ ސިނާޓޫ ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި    އަހަރު  5

ޓޫ ހުޅުވާ  އަލަށް  ފައިނޭރިއެްއވެސް  ޕްރޮޕަޓީއެްއެގ  އެކައުންޓްސް ޒަމް  ނޫނީ  ކޮންޓްރޯލަރއަކަށް  ންޝަލް 

ނަިއޓު ނޫނީ  ނުލިބެ   އެްގޒެކެޓިްވއަކަށް  ފުރުޞަތެއް  ދިެވއްސަކަށް  ވެސް  ރިމޯޓު  އޭއޮޑިޓަރަކަށް  ކޮށް  އިނޭގތޯ. 

ފަރާތްތަކާއި  ޕްރޮޕަޓީސް،  މަސައްކަތްކުރާ  ހަތަރު  ޮގތަށްތަތިން  ސަރވިސްެއއް  ބަލްކް  އެހެންޮގތަކަށް  ،  ކަށް  ނޫނީ 

ސަރވިސްއެއް   ކަމަށް  ދަންނަވާ އެޑެޑް  ވެލިއު  އޮޑިޓު  ވަންޏާ  މުވަްއޒަފުން   ޮގތަށް  މެދުވެރިެވެގން  ފަރމް 

ފޯރުޕްރޮކިއުމަންޓު،  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މަސައްކަތްތައް  ބޭރުަގިއ    ރާއްޖެއިން  އެާއއެކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ކޮށްދިނުމާއި 

ތިބޭ  ގާއިމު  ސަޕްލައިކުވެެގން  މުދާ  މެދުވެރިކޮށް  މިރުމާއި،  ފަރާތްތަްއ  ކަމެއް  ހުރިހާ  އިނޭގތޯ.    މިކަހަލަ  ވަނީ 

ެއއްކަމަކީ ،  އެހެންވީމާ ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ  އެދެޭވ  ،  އަޅުަގނޑު  އަިއއިރުަގއި  މިހާހިސާބަށް  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ައސްލު 

ކުރެިވފައެއް މަސަްއކަތް  އެކައުންޓެންޓުންެގ  މި  މިސާލަކަށް  ،  ސަލައަކީމައް  މި،  އެހެންނަމަވެސް  .ނެތޭ  ޮގތެްއަގއި 

ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  ،  މި ހަތަރު ހާހަކަށް ވަޒީފާއޭ ދެންނެވިކަމުަގިއވިޔަސް  ،މައްސަލަ ބޭރުމީހުން

ށް ބޮޑު  ފިއްޔާ ވަރައިށް ބަލާލަވިޮގތަށް ރެިމއުނެރޭޝަނަކޮށްލެއް ސީ.ޖީ ވެސް ފާހަަގ،  މިއީ ހަމަ ރެމިއުނަރޭޝަންއަށް

ފިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުވާ އިނޭގތޯ. މިއީ ހަަމ  އިޗަންކެއް އިނޭގތޯ. ފޮރިން ރެމިޓެންސަށް ބަލަ

ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް އަޅަިއެގން މީހުން މަދުކުރަންވެެގން   ކަމަށް  ޮގތަކަށް ދަންނަވާ  އެހެން

ދިވެހިންނަ އައަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާހިސާބަށް  ނުކުރެވި  މިކަންތައް  ހޯދަދޭންވެެގން  ވަޒީފާ  އޮތީމަށް   މި   އިއްސަ 
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އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެހެން ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކުަގއި ހަމަ  ، މީަގއި  . ދެންވަނީދިމާމި  މައްސަލަ  

ދެން ދިމާވޭ.  ވެސް  މިދާއިރާަގިއ  މައްސަލަ  ތެ،  ދިމާވާ  މި އެކައުންޓެންޓުންެގ  ބޮޑަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު    ރޭަގއި 

ބިްގ    3ބިްގ  މި  އަލިއަޅުވާލަނީ   އެއީ  އިނޭގތޯ.  މިރފަ  3އަށް  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  ހަމަ  މްތަކުން  ، ދެންނެވި 

އި އިޤު  ފެކްޓުނެޓްވޯކް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބައްލަވައިފިމިފެންނަނީ  އޮޑިޓު  ކަމަށް  ތިޞާދަށް  ، ކުރުމާއި ވަންޏާ. 

ޮއޑިޓުރއިންޓަ ފޯރުކޮށްދިނުމާއިޚިެގ  ނަލް  ފޯރުކޮށްދިނުމާއިޚިކޮންސަލްޓެންސީ    ،ދުމަތް  ދާދި  ،  ދުމަތް  ނުވިތާކަށް 

  ވަންޏާ އެކުިއޓީ އޮފަރެއއް ނޫނީ ޑެޓު   ކަމަށް  ބައްދަލުވި ޕަބްލިކް އޮފަރިންގއެްއ ހިންގައިފި  ށްން އަޅުަގނޑަކުފަހަ

 ދެނީ ހަމަ މި  ންސަލްޓެންސީ އެޑްވަިއޒަރީ ވެސް މިުގޅޭ ކޮ  ވަންޏާ އެކަމާ  ކަމަށް  އޮފަރއެްއ ރާއްޖޭަގިއ ހިންަގިއފި

ފަރމު ތިން  ފާރމެންދެންނެވި  ެއއް  ކޮންމެވެސް  ފަރާތަކުން ކުރެ  ހުންނަ  ބޭރުަގއި  ރާއްޖެއިން  ނޫނީ  ރާއްޖޭެގ  އްެގ 

ރާއްޖޭަގއި   ބަލާއިރު  ފެންވަރަށް  ތަޢުލީމީ  ެއއްހަމަ  އިނޭގތޯ.  ފަރާތްތަކާ  ހަމަެއކަނި   ތިބި  އިނޭގތޯ.    ފެންަވރެއް 

ދެންނެވިހެން ކޮންމެވެސް ބޮޑީއަކުން    މީހުންނަކީ މި  އަދި ހަމަ އެއާ އެކީަގއި އެ.  އަންނަނީ  ރިބާެގ ތަފާތެއް މިތަޖު

އެހެންވީމާ ފަރާތެއް.  އޮންނަ  މެންބަރޝިޕެއް  މި   ،ރިކޮްގނަިއޒްކުރާ  ކޮންމެޮގތެއްިވޔަސް  ދިވެހިންނަށް  އެްއކަލަ 

ދާއިރާއަކީ  އެ   ،އެކައުންޓެންސީ  އިނޭގތޯއަޅުަގނޑަކީ  ނޫން    ބޫލުކުރާ ަގއަޅުަގނޑު  ،  އެހެންނަމަވެސް  .ކައުންޓެންޓެއް 

ހޯދަންޖެހޭ އެބަ  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމަށްފަހު  ދާިއރާއަކީ  ެއކައުންޓެންސީ  ހަމަ   .ޮގތުަގއި  ތިން  އެއާ   އަދި  ދެ  އެކީަގއި 

ެގޓު ޔޫ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަސްލު  ކުރީމަ  މަސަްއކަތް  އޮފް  ތަނެއްަގއި  ތިމާެގ  ، ހޭންްގ  ޟަމީރު    ައސްލު  އަިމއްލަ 

ވެސް ދަންނަވާލިޮގތަށް   ކުރިންމި  އަޅުަގނޑު  ،  ބޫލުކުރާޮގތަށް ޑިސިޝަންތަްއ ނަަގން އިނޭގތޯ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށްަގ

  ތަކަކީ  ސްމާލީ ދާއިރާއަށް ބަލާލިކަމުަގިއ ވިޔަސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ދާއިރާެއއް މިއީ. ސްޓޭންޑަޑް 

ސް،  ވެސް ުގޅިެގން  ޓޭންޑަޑްސްތަކަކީައއި.އެފް.އާރު  ކޮިވޑާ  އިނޭގތޯ.  އެްއޗެްއ  ިއވޯލްވިންގ  ހަމަ  ވެސް    ވެސް 

 މިކަމާ،  ކޮށްއެއްޗެހި އަޕްޑޭޓު   ބޫލުކުރާޮގތުަގއި ސްޓޭންޑަޑްސްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފި. ެއކަމަކު މިަގއަޅުަގނޑު  

ތަޢުލީމު އަޅުަގނޑު    ބެހޭ  ނެތީމައޭ  ތަނެއް  ފުރުޞަތު  ަގއުނަގންނައިދޭނެ  ަވޒީފާެގ  ވެއްޖިއްޔާ  ބޫލުކުރާޮގތުން 

  އޮތް  ބޫލުކުރެވޭކަެމއް ކުރިއަށްަގައޅުަގނޑަށް ، މިހާހިސާބަށް އައިއިރުަގއި ހަނިވެފައި މިއޮތީ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް

ތަންކޮޅެްއ ހަރުކަށި މިންަގނޑުތަކެްއ  ،   މިންަގނޑުތަކެއްވެސް ކޮންމެވެސްކަހަލަ  ތަނުަގއި އެބަޖެހޭ ލޭބަރ ސައިޑުން

ތި މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އޭެގތެރޭަގއި  އިޢުލާނު  ދަމަހައްޓަން.  ދެންފާހަަގކުރެއްިވޮގތަށް  އޮތީ.    މިހާރު ،  ކޮށްފައިތޯ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   މެދުވެރިކޮށް  ޖޮބް  ވެއްޖިއްޔާ  އޮ.  އިޢުލާންކުރަނީމި  ޕޯޓަލް  އިޢުލާނުެގ  ،  ތްތޯއިޢުލާންކޮށްފައި 

ވަޒީފާ ދިނުމުަގއި.  އެ  މުއްދަތުަގއި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް އެކަށީެގންވާ ޮގތެްއަގިއ އަހައްމިއްޔަތުކަން ދީފައި ޮއތްތޯ  
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ކުރިއަށްއޮތްތަނުަގއި   އެ އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކޮށްލަން   ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭކަން އަޅުަގނޑު ވެސް  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެްއ 

 ރިްއޔާ. އިނޭގތޯ. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު ޖެނެރަލް    އަދި،  އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޝަނަށް  ކުރިން  ދިއުމުެގ  ެއއަށް  ވެސް  ފޮލޯއަޕަށް  ބޭނުންފުޅުވޭ  ެއބަ 

ކޮމްޕެނީ ކޮށްލަން. ދެން، ފުރުޞަތަށް އެރުވުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ދެންމެ    އިޝާރާތެއް

ރަޖިސްޓްރަރ ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާއަށް ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެްއ. އަސްލު ދިވެހިންނަށްވުރެ ތަޖުރިބާ ވެސް އޮތީ، މާބޮޑު  

ތްރީ  ތަޖުރިބާއެއް ބިުގ  ވިދާޅުވާ  ތި  އާންމުކޮށް  ކުރާޮގތަކީ  މިކަން  ނޫން.  ވެސް  ހުރީކީ  ފަރާތްތަކުަގއި  އެ  ެވސް 

އޮޑިޓު ސީޒަ ތެރެއަށް  ލޯ ސެލަރީަގއި  ފަރމްތަކުެގ  ެގނެއްސަ  ުގރެޖުއޭޓުން  ފްރެޝް  ުގރެޖުޭއޓުން،  ހަމަ  ންތަކުަގއި 

މަސައްކަތްކުރުވާފައި މި އިންޑަސްޓްރީ ތެރެއަށް ހަމަ ޕްލާންޓުކުރަނީ. އެހެންވީާމ، ެއއީ ެއކަން ވެސް ދާޮގތް. އާދެ!  

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް. 

 

 ޖަމީލް ާވހަކަދެއްކެވުން: هللا ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުޙު

އާދެ! ރަޖިސްޓްރަރ ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް، މީަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކާލަން މުހިންމު  

ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީމަ ފާހަަގކޮށްލަން. މިހާރު މި ބިލުން މައިަގނޑުޮގތެްއަގއި ައޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް  

 މި ރެގިއުލޭޓުކުރަން، މުޅި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި މި އޮންނަނީ އެކައުންޓެންޓު އިން ޕްރެކްޓިސް ނުވަތަ ފާހަަގކުރިހެން

ާގނޫނު   ނެުގުމެގ  ޓެކްސް  ފައިދާއިން  ވިޔަފާރި  މި  ެވއްޖެްއޔާ.  ބަލައިފިކަމަށް  މަިއަގނޑުޮގތެްއަގއި  އޮޑިޓަރުން 

މީރާަގ އޭރު  ބަލާލިއިރު،  އޮޑިޓުކުރަންެވެގން  ޮއޑިޓިންގ  އައިސްެގން  ރާއްޖޭަގއި  ކުރިން.  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑު  އި 

ލައިސަންސް ލިބިފަިއ މި އޮންނަނީ، ާގނޫނުަގއި ޮއވޭ އޮޑިޓުކޮށްފައި އިންނަ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓުމަންޓެއް ކޮންމެ 

ވާންޖެހޭނެއޭ އޮޑިޓަރަކަށް  ަގބޫލުކުރާ  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ދެން،  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއޭ.  ބަލާލިއިރު ކުންފުންޏަކުން   .

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން އެއަށް ލަިއސަންސް މި ދެނީ. ދީފައި މި އޮންނަނީ މި ނެޓްވޯކްަގއޭ މި ކިޔާ ބިްގ ތްރީ  

ފަރމަށާއި، އެންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށާ އެކަނި. އެ ބޭފުޅާ ެއއްވެސް ޮއޑިޓެއް ކުރިމަކަށް ައޅުަގނޑަށް ޕަރސަނަލީއެއް 

ކަލީ މި އޮންނަނީ ބިްގ ތްރީން އެކަނި ރާއްޖޭަގއި އޮޑިޓުކުރަނީ އޭރު. ޭއެގ ސަބަބުން އެ  ނޭނޭގ. އެހެންވީމާ، ބޭސި 

ވިޔަފާރި އޮޑިޓުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވުމާއި، މިކަހަލަ ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް، މުޅި ރާއްޖޭަގއި މި އޮތް ހުރިހާ 

އެޕްރޫްވކުރަމު ޮއޑިޓަރުން  އޭރު  މީރާިއން  ކަންތައްތަކާހެދި  ޖެނެރަލް  ިގނަ  އޮޑިޓަރ  މިހާރު  އަދި  ެގންދިޔައިރު،  ން 
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ކަންކަން  ބަެއއް  ޮގތުން  ހުޅުވައިދިނުމުެގ  ފުރުޞަތު  ދިވެހިންނަށް  އެބަހުރޭ  މީަގއި  ވެސް  ެގންދާއިރު  އޮފީހުން 

އެކަނި ދިވެހިންނަށް  ވެވެނީ  މި  އޮޑިޓަރުންނަށް  ކެޓަަގރީެގ  ބައެއް  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އޭެގތެރޭަގއި  . ކަނޑައަޅާފަ. 

ޕްރެކްޓިސްަގިއ   ޮއޑިޓިންގ  ދިވެހި  ކުރެވޭ  އެބަ  މަސަްއކަތްތަކެއް  ކޮންމެވެސްވަރެއްެގ  ވެސް  މިހާރު  އެހެންވީމާ، 

އެކްސްޓަރނަލް   ހަމައެކަނި  ތެރޭަގއި  ސްކޯޕްެގ  ލިމިޓެޑު  އެ  ދާއިރާއިން  އޮޑިޓިންގެގ  ބޭފުޅުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

ދިވެހި ީމހުންނަށް  މަސަްއކަތްކުރާ  ދެން، އޮޑިޓުަގއި  ކުރޭ.  އެބަ  މަސައްކަތް  ހޯދައިދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  ންނަށް 

އަޅުަގނޑުެގ ހަމަ ކޮންސަރންއަކީ މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިެގން ނިމިެގންދާއިރު ވެސް ހަމަ އެކަމޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ެގ މަސަްއކަތްތަކެްއ ބިލު ކުރެވެނީ ާގތްަގނޑަކަށް. އެއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމު 

ތެރެއިންނެއް އަސްލު ކުރެވިފައެއް ނެތޭ. ެއއީ މި މުޅި ބިލަށް ބަލާލައިފި ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ މި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި  

އެ   ެއކަނި.  ޮގތުަގއި  އެއްޗެއްެގ  ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ  ޮގތުަގިއ  ދަފުތަރެްއެގ  ބިޒިނަސްއަކީ  އިން  އެކައުންޓެންޓު 

ލަކަށް ބުނާކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ރަޖިސްޓަރ އެ ިވދާޅުވިހެން، ރިސޯޓެްއެގ އެފް.ސީއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު  މީހާއަކީ މިސާ

ހުންނަންޖެހޭ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި  ބޮޑީަގިއ  މި  މީހަކީ  ހުންނަ  ެއްގޒެކެޓިވްައކަށް  ފައިނޭންސް  އޮފީހެއްެގ 

ނެތޭ ވެސް  ނޫންތޯއެއް  ނުވަތަ  ވާންޖެހޭނެތޯ  ހިމަނާލާފައެއް.   އެކައުންޓެންޓަކަށް  ބިލުަގއި  މި  ކުޑަމިނުން  އެންމެ 

އިތުރު  ދިވެހިންނަށް  ވިސްނަންޖެހޭ،  އެބަ  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  ހާސިލުވޭތޯ  މަޤްޞަދު  އެ  އެހެންވީމާ، 

ެއއް ބޭނުންކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މި ބިލުެގ. އެކަން އެބަ ހާސިލުވޭތޯ  ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމުެގ މަސައްކަތް އެއީ 

ޮގތުން ވެއްޖެ ކަމަށް ؟ ތެރެއިންމީެގ   މިހާރު ވެސް މިއޮންނަ ލެވެލްއަށޭ އަޅުަގނޑުެގ ހަމަ، އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭ 

 ވެއްޖެއްޔާ ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން މިއޮތީ މި ބިލު ހަމަ އެކުލަވާލެވިފައި އޮތް ޮގތުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޢާމިރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އޮފް   އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން، އަނެއް ސުވާލަކީ، އަޅުަގނޑު، ދެން އަޅުަގނޑު މި ސުވާލު ހަމަ ދެންމެ ކޮމްޕެނީ 

ވެ އަޅުަގނޑަށް  ތެރެއިން،  ވާހަކަތަކުެގ  ދެންމެ  އެއީ  ކޮށްލީ.  މި  އަޅުަގނޑު  ބަެއއް  ރަޖިސްޓަރއާ  ފާހަަގކުރެވޭ  ސް 

ލަްއާވ   ބަޔަކު  ދިވެހި  ވިޔަސް،  އެހީ  ކޮންޓްރޯލެއްެގ  ފައިނޭންޝަލް  ވެސް  ކުރުމަށްފަހު  އޮޑިޓު  މި  ކުންފުނިތަކުން 

އޮޑިޓުކުރިެއއް ކަމަކު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލެއްެގ އެހީ މި ހޯދަނީ ކޮންމެވެސް ބޭރު މީހެއްެގ. ެއޮގތަށް އެކަންކަން  
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ހުރީމަ ބިލުެގ    ހިނާގފައި  މި  މިހާރު  ފާހަަގކުރީ،  އަޅުަގނޑު  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  އަނެއް  ދެން،  ލިބެނީ.  މަޢުލޫމާތު 

ތި  ވެސް  ފަރާތުން  ތިން  ތި  ނުކުތާތަކެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ވަރަށް  ަގބޫލުކުރެވެނީ  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ތެރެއަށް 

ބިލުެގ   އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކުރެްއވި  ފަރާތުން  ތިން  ެއ  ކޮންމެހެން ފާހަަގކުރީ.  ތެރެއަށް  މަޤްޞަދުެގ  މަިއަގނޑު 

މުހިންމުކޮށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރާ އެހެން މަފްހޫމެއް މިއަދު މި ބައްދަލުވުުމން ވުޖޫދުެވެގން ހިނަގއްޖެ 

އަޅު  ޙަޤީޤަތުަގއި  ުގޅޭ،  ކަންކަމާ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަނީ  ސަބަބަކަށް  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ަގނޑު  ކަމަށް 

ވަނަ ާމއްދާއިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޖެހޭ   140މިއަދު ަގބޫލުކުރާ ހިތްއޮތީ، ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ފަރާތަކީ ވަޒީރުކަުމަގއި ވީނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން މިބާވަތުެގ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އެއަށްވުރެ ދަށު ލެވެލްެގ  

ރަނަގޅަށް   ވަރަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ޓަކަިއ  ހަރުދަނާވުމަށް  ނިޒާމު  އެ  އޮތުމަކީ  އަންޑަސްޓޭންޑުެވފައި  ކަންކަން 

ބިލެއް   މިފަދަ  މިއަދު  ޮއތީ،  ހިތް  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  މަތީން  ެއޮގތުެގ  އެހެންީވމާ،  އަސާސެއް.  މުހިންމު 

ޓަ ހަރުދަނާކުރުމަށް  ޙާލަތު  މާލީ  ދާއިރުަގއި،  ވުޖޫދުކުރެވިެގން  މެދު އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތާ  އޮތް  ކަންކަން  މާލީ  ކައި، 

ތިން ފަރާތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފައްދައިފި. އަޅުަގނޑަށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން މާނަކުރުވިެގންދޭ އެބަ.  

ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ހަމަ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ޙާލަތު ދެނެަގނެވޭނެ ރަނަގޅު ތަފާސްހިސާބެްއ  

މިދެކޭ  ބެ މިހެން  އަޅުަގނޑު  ނެތްކަމަށް  ަގބޫލެއްނުކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  މެކޭނިޒަމެްއ  ހަރުދަނާ  ލެނޭ 

ކަމަކީ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ވެސް މީެގކުރިން ވެސް ެއއްދުވަހަކު  

ން ަގވަރުނަރ ހާޒިރުކޮށް، ަގވަރުނަރާ ކުރި ސުވާލަކާ ުގޅިެގން ވިދާޅުވެފަިއ  ހުށަހެޅި މިބާވަތުެގ މައްސަލަައކާ ުގޅިެގ

ވަނީ، މިސާލަކަށް ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ރާއްޖޭެގ ބޭންކުތަކުެގ މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖެައކަށް ނޭނޭގ ޙަޤީޤަތުަގއި.  

ކަން ޮގތްޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މާލީ  ެއކި  ކަމުަގއި މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއްެގ  ބޭރުެގ ބޭންކުތަކުަގ ބޭރުެގ 

އަންނަ  ދަތިކަން  ޑޮލަރުެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ހިނަގމުންދަނީ.  ކަންކަން  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތެރެއިން 

ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭަގިއ ެވސް މިކަން ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރި ދިރާސާއިން އެބަ އެނޭގ. އެހެންވީމާ،  

ފުރުޞަތު  ސު މި  ދިވެހިންނަށް  ދާއިރުަގއި  އިތުރުވެެގން  މީެގތެރެއަށް  ބިލެއް  މިކަހަލަ  ހަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  ވާލަކީ، 

ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ޙައްލު  އެ  ަގބޫލުކުރަންތޯ.  ލިބޭނެކަމަށް  ޙައްލެއް  ކިހާވަރެްއެގ  މިކަމަށް  ކުރާއިރުަގއި  މި  ލިބިެގން، 

މަފްހޫމަކީ. ދެން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި މި ދެންނެވިކަހަލަ ހަރުދަނާ  ކޮބައިތޯއޭ މިއަށް ެގންނަންޖެހޭ ޙަޤީޤީ  

ނިޒާެމއް   ހަރުދަނާ  ެއކުލަަވއިލެވޭނެ  ޮގތަކަށް  އެނޭގނެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނިޒާމެއް، 

މީހުންެގ ޝައުޤުވެރިކަން   އިންވެސްޓުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  މޭރުމުން  ގާއިމުކުރުމުން  އެ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ެގއްލިދާނެ 

ައޅުަގނޑުމެން އިނޭގތޯ މި،  ަގވަރުނަރު ވެސް އަޅުަގނޑުެމން މި ކޮމިޓީަގއި ވާހަކަދަްއކާފައި އޮތީމަ މިއަށް ވެސް 
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ޙަޤީޤަތުަގއި މާލީ ޙާލަތު ވެސް ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކައި، މާލީ ޙާލަތު ހަރުދަނާކުރުމަށް އެންމެ ރަނަގޅު މަސައްކަތެއް  

ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެޭވ ތިން މުއައްސަސާ އަޅުަގނޑުމެން މިއދު މިތާނަގއި މި އޮތީ. ދެންމެ ފައިނޭންޝަލް  

ވިދާޅުވެއްޖެ   ެވސް  ވާހަކަފުޅުަގިއ  އަންނަ    2004ކޮންޓްރޯލްެގ  ރިފޯމުކުރަމުން  ސެކްޓަރެގ  ޕަބްލިކް  ފެށިެގން  ން 

އަދިެވސް ދޭހަވީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ގާއިމުކުރެިވ  ވާހަކަ.  ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  އެ  ނުނިމެއޭ.  ބައެއް  ރިފޯމް   

ނުނިމެއޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަަމށް ޙަޤީޤަތުަގިއ ހަމަ ތިން ފަރާތުން ވެސް އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ޖަވާބެއް މިދެންނެިވ  

ިއންވެސްޓު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތަކުން  ކުރެވޭ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ފަރާތްތަްއ  ކަންތައްތަކުަގއި  ކުރާ 

މަދުވެދާނެތޯ ނުވަތަ އޭެގ ބިރުވެރިކަން އޮތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ. ހަމަގައިމުވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ބިރުވެރިކަމެްއ،  

އޮތް ކަންބޮޑުވުެމއް ދިވެހިރާްއޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ނުވަތަ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރއަށް އަސްލު ހަޤީޤަތުަގއި ަގވަރުމެންޓާ 

ރެވޭ މަސައްކަތުަގއި ެއކަން ދެނެަގނެވޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މާނައަކީ މާލީ ނިޒާމު  އެްއކޮށް މި ކު

 ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ނެތޭ. ކޮބައިތޯ މީެގ ޖަވާބަކީ. 

 

 ރަޖިސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމް ވާހަކަދެްއކެުވން:

މެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަކަައކީ  އާދެ!  ވިދާޅުވި  ތި  ދެންމެ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ންބަރު. 

އަޅުަގނޑު ވެސް މިހާހިސާބަށް އައިއިރު ވަރަށް ިގނަފަހަރު މަތިން އަޑުއަހާފައި ހުރި ވާހަކަެއއް އިނޭގތޯ. ރާއްޖެއިން 

އެން   އީ  ޕްރިފަރެންސެކޭ  މީހުންެގ  އެ  އަންނައިރުަގއި  އިންވެސްޓަރުން  ޕާޓީއަކީ ބޭރުން  މިވެނި  ނުނީ  ަވއިައކީ، 

ދިވެހި  އަޑުނާހާ  ވެސް  ދުވަހަކު  ފަސްޖެހޭނެއޭ  ފަރާތްތަކުން  ބޭރުެގ  އެއާެއކީަގއި  ހަމަ  އަދި  ދެން،  އިނޭގތޯ. 

ޚިދުމަތް  އޮޑިޓުެގ  ނޫނީ  ފޯރުކޮށްދެންޏާ،  ޚިދުމަތް  ވެލުއޭޝަންެގ  ޕާޓްނަރޝިޕަކުން  ދިވެހި  ނޫނީ  ކުންފުންޏަކުން 

ނޫނީ ބޭނުންވަނީ،    ފޯރުކޮށްދެންޏާ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ައސްލު  އަޅުަގނޑު  ފޯރުކޮށްދެންޏާ.  ޚިދުމަތް  އެކަުއންޓެންސީ 

ާގނޫނީ ފަންނުެގ މީހަކަށް  ާގތްަގނޑަކަށް ހަމަ ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއްވެސް ޤައުމެްއަގއި  ވިސްނާލާ ދުނިޔޭެގ 

ނޭގތޯ. ހަމަ ސިމިލަރލީ އޮޑިޓަރެއްެގ ޮގތުަގިއ  ހަމަ ޮގސްފައެްއ އެހެން ޤަުއމެއްަގއި ޕްރެކްޓިސްއެްއ ނުކުރެވޭނެ އި

މީހަކަށް   އެ  ހޯދައިެގން  ަވޒީފާެއއް  ޮގްއސަ  ހިފައިެގން  ފޮށިތަންމަތި  ހަމަ  ޮގތުަގއި  އެކައުންޓެންޓެއްެގ  ނޫނީ 

ހަަމ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އައިއިރު،  މިހާހިސާބަށް  ރާއްޖޭަގއި  ހަމައެކަނި  ިއނޭގތޯ.  ނުކުރެވޭނެ  މަސައްކަތެއް 

ސިޔާސަތަކީ ފާހަަގކޮށްލަ އެކިއިރުެގ  ސަރުކާރުެގ  ވިސްނާލާއިރުަގއި  ދޭތެރޭަގއި  މައްސަލައާ  އެ  އޭަގިއ  ބޭނުންވޭ  ން 

ވަރަށް ބޮޑު ޮގންޖެހުމެއް އިނޭގތޯ. ެއއީ ައޅުަގނޑު ހަނދާންވޭ ޑަބްލިއު.ޓީ.ޯއެގ ެއްގރިމެންޓެއްެގ ދަށުން ޓްރޭޑް އޮފް  

ންޓެންސީ އާިއ ލީަގލް އެކްޓިިވޓީސްއަކީ ހުޅުވާލާފައި އޮތް  ުގޑްސް އެންޑު ސަރވިސަސްެގ ޕްރޮިވޝަނެްއަގއި އެކައު
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އަޅުަގނޑުމެން   އެންމެފަހުން  އިނޭގތޯ.  މިހުރީ  އަހާފައި  ފަހަރު  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  އަޑު  ބުނާ  ދާއިރާއެކޭ 

މަށް އޮންނަ ޕޮލިސީ އެކުލަވާލިއިރުަގއި ވެސް އެ މައްސަލަ ނަާގ. އެހެންނަމަވެސް، ޑަބްލިއު.ޓީ.ޯއެގ ބޭނު  އިއެފް.ޓީ.އަ 

ބައްދަލުވުމެްއަގއި އަޅުަގނޑުެމން އެއަށް ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް ދޭންޖެހުން އެއީ ހަމައެކަނި ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައް ކަމަށް  

ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން ޖޭ.ވީ އުސޫލުން ޕާޓްނަރޝިޕެްއ ހަދައިެގން ނޫނީ ރާއްޖޭެގ އޮޑިޓަރުންެގ ޮގތުަގއި ނޫނީ 

ސަރވިސަސް   ލިމިޓުކުރީ   އެކައުންޓިންގ  އަސްލު  ޮގތަށް  ނުކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  ރާއްޖޭަގއި  ޕްރޮވައިޑުކޮށްދޭން 

އޮތީ   މި  ފުޅާމިނަށް  ެއންމެ  މިހާބޮޑަށް  މިޮގތަށް  ރާްއޖޭަގއޭ  ހަމައެކަނި  ކަމަކީ،  އެއް  މިއުޅޭ  ފާހަަގކޮށްލަން  ވެސް. 

އަސްލު ކުރަނީ  އަސަރު  މި  ނޭދެވޭ  އޭެގ  ހުޅުވަލާފަ.  ކަންތައްތައް  މިހާހިސާބަށް   މިކަހަލަ  ރާއްޖޭަގއި  ޙަޤީޤަތުަގިއ 

އަިއއިރުަގއި ސިޔާސަތުތައް ެއކުލަވާލެވިފައި ނެތީމައޭ. ދެން، އޭެގ އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ 

އަޅުަގނޑުެގ ހަމަ މިހާހިސާބަށް އައިއިރު އަޅުަގނޑުެގ ހަމަ ޕަރސަނަލް ތަޖުރިބާއެއްެގ ާވހަކަ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު 

ފައްޓަިއެގން    2009 މަސައްކަތްކުރިއިރުަގއި   2014ން  ބޯޑުަގއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  ހަމައަށް  އާ 

ވަނަ އަހަރު، އެއީ ޑިފައިން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ސިސްޓަމެއް ރާއްޖޭަގިއ    2009އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމައިނުން  

ސްޓަމްެގ އޮޑިޓެއް ހިންަގން ބޭނުންވެެގން ރާއްޖޭެގ،  މި އޮތީ ޕެންޝަން ސިސްޓަމަށް ބަލާއިރުަގއި. ޕެންޝަން ސި

މި   ފަރާތެއް  ބޭރުެގ  އެންމެފަހުން  ނިންމައިެގން،  ކަމަށް  ނޫން  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  އެއީ  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  ދިވެހި 

 ވަރަށް  ޝާމިލުކުރީ، މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ އިނޭގތޯ. މަސަްއކަތް ހަވާލުކޮށްެގން ާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ

ކޮންޓްރިބިއުޝަން  ޑިފައިން  ެވސް،  ފާއިތުވެެގންދިޔައިރުަގއި  މަސް  ހަތް  ހަމަސް،  އެބަހުރި.  ހަނދާން  ރަނަގޅަށް 

ސިސްޓަމްތަކަކީ ވަރަށް އަނެްއހެން ދަންނަވަންޏާ ސިމްޕްލިފައިޑް ސިސްޓަމްތައް އިނޭގތޯ. ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ  

އެ   ދިނީމަ  ފަިއސާ  ފަރާތުން  އެކައުންޓުތަކުން  އަދާކުރާ  އޮންނަ  ޚާްއސަކޮށްފަިއ  އޮފީހުަގއި  ޕެންޝަން  މި  ފައިސާ 

މަތިން  ޮގތުެގ  އެްއޮގތްވާ  ޕޮލިސީއަކާ  އިންވެސްޓުމަންޓު  މި  ފައިސާ  ހުންނަ  އެކައުންޓުަގއި  އެ  ބަލައިަގނެފަިއ، 

ކީ، އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މި އިންވެސްޓުކުރުމުެގ ކަންތައްތައް މި ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަ 

ދެން    2009ދެންނެވި   އަހަރު،  ޙަޤީޤަތުަގއި    2010ވަނަ  އަސްލު  އޮޑިޓުކުރަން  އެ  ޮއޑިޓުކުރާނެ.  އަހަރުަގ  ވަނަ 

ޙާލަތެްއަގިއ   އެްއވެސް  އެހެންވީާމ،  އިނޭގތޯ.  ފަރާތްތަކެއް  ތިބި  އޭރު  މުއައްސަސާަގއި  އެ  ޖެހުނީ  އެހީތެރިވާން 

މަ ކެޕޭސިޓީެގ  ކަމެއް  މިއުޅެނީކީ  ބޭނުންވާ  ަގބޫލުކުރަން  އަބަދުވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  ނޫން.  ދިމާެވެގނެއް  ްއސަލައެއް 

ބޭރު   އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މިހުރީ.  ރާއްޖޭަގއި  އިންވެސްޓްމަންޓުތަކެއް  ބޭރުެގ  އެއީ 

 އޭެގ ފައިދާކުރާނެއޭ. އަސްލު މިހާހިސާބަށް  މީހުންނަށް އެ ބައިވެރިެވވޭނެ އެންމެ ފުޅާމިނެއްަގއި ހުޅުވާލާފައި އޮތީމަ

އަިއއިރު މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ެގއްލުންވެފައި އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ، ކުރިން  
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ހުރި ާގތްަގނޑަކަށް  ސްޓޭޓްމަންޓެއް  ފެމިލިއާ  ަވރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާލާއިރުަގއި  ކަންކަމަށް  މި  ހާ ވިދާޅުވި 

މިވެނި  އޮންނާނެ  ލިޔެފައި  ކުރިން  ކުރުމުެގ  ެއކްސްޕްރެސް  އޮޕީނިއަން  ވެސް  ސްޓޭޓުމަންޓެއްަގއި  ފައިނޭންޝަލް 

އެންޑު   ލޯސް  ވިތް  ެއކޯޑެންސް  އިން  ނޫނީ  ދި،  ވިތް  އިންލައިން  މިއޮތީ  ެގންޮގްއސަ  ކުރިއަށް  އޮޑިޓެއް 

އެހެންނަމަެވސް، އިނޭގތޯ.  މޯލްޑިވްސްޭއ  އޮފް  ދަންނަާވ    ރެގިއުލޭޝަންސް  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ރާއްޖޭަގިއ،  ޙަޤީޤަތަކީ 

ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް  އިނޭގތޯ.  ބަލަެއއް ނުަގނެވޭ  ކަމަށް ވަންޏާ ރާއްޖޭަގއި ޑޮލަރަކުންނެއް ފައިސާއެއް 

ކުރިއަ މި  ސިޓީތަކުަގއި  މިސާލަކަށް  ހުރީ.  ބަލަިއަގނެފައި  ފައިސާ  ޑޮލަރުންކަން  އެނޭގނެ  ފަރާތަށް  ށް  އޮޑިޓުކުރާ 

ެގންދާ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކަށް ބަލާލާއިރުަގއި ވެސް އިނޭގތޯ. އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި ރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   ޝަޚުސަކުން  ާގނޫނީ  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ދައްކަންޖެހޭ  ވެސް  ފައިސާ  ޕެންޝަން  މީހުންެގ 

 ނޫނީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރެއް ވެސް ސްޓޭޓްަމންޓެއްަގއި މިދަންނަވާހެން ާގނޫނާއި ަގާވއިދާ އެނިގހުރެ، އޮޑިޓަރަކު

މިވެނި އެްއޗެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތީ އެއީ ރާއްޖޭެގ ާގނޫނާއި ަގާވއިދާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނޭ ބުނާއިރުަގއި އެއީ  

ދެއްތޯ މައްސަލައެއް  ދެ؟ ސުލޫކީ  ޮގތުަގިއ،  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ،  ވަރަށް  ވެސް  ސީ.ޖީ  ން، 

ފާހަަގކުރަްއވައިފި ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ޕްރޮފެޝަން ރެގިއުލޭޓުކުރެވޭނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވާން އެބަޖެހޭ މި ބިލުަގިއ  

އިނޭގތޯ. ދެން، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން ބޭނުންވަނީ މި ދެންނެވި، ައޅުަގނޑުމެން ެވސް މި ފާހަަގކުރި ކޮމެންޓުތަކާ 

ކަންތައްތައް އެކީަގ ކަހަލަ  ދެންނެވި  މި  ތަޞްދީޤުކުރެިވެގންދާއިރުަގއި  ރިވިއުކުރުމަށްފަހު،  އިތުރަށް  އަދި  ބިލު  އި 

އިނޭގތޯ، ޮއޑިޓަރުންނާއި އެކައުންޓެޓުންނާއި، ާގނޫނާިއ ަގާވއިދާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގ މަތިން އެްއޗެހި ތަްއޔާރުކޮށްފަިއ  

އަ އޮންނަ  އެ  ދީފައި  އެ  ބުނެ،  ކަމަށް  ކޮމިޓީން ހުރި  ސުލޫކީ  ެއއްކަލަ  ޙާލަތްތަކުަގއި  ޚިލާފުވާ  ންޑަރޓޭކިންގއާ 

އަހަރު   ތިން  ނޫނީ  ދުވަހަށް،  ފަސްއަހަރު  ެއޅުމަށްފަހު  ފިޔަވަޅު  އަދި  ެއޅެންޖެހޭނެއޭ.  ފިޔަވަޅު  ބެލި  މައްސަލަ 

އިނނޭގތޯ ބަރކުރެވެންޖެހޭނެއޭ  ޕްރެޓިސްކުރުމުން  އެމީހަކު  ދުވަހަށް  އެއްއަހަރު  ނޫނީ  އެ  ދުވަހަށް،  އެހެންވީމަ،   .

ވިދާޅުވި   ތި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ކަންނޭނޭގ  ެއޓެންޑުކުރެވިެގން  ކަންކަމަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިންވަރަށް 

މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ެގނެވޭނީ. ދެން، މާލީ ދާއިރާަގއި، ދެންމެ ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ މާލީ ދާއިރާަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ވެސް އެކަށީެގންވާ ވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތް ވާހަކަ. މި ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ނެތީ އަޅުަގނޑު މި ޙާލަތު ދެނެަގންނަން  

ކުރިން މި ދެންނެވި ފޮތްތައް ބަލައި ހިސާބުކޮށްފައި، އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި އެ ެއްއޗެހި އޮޑިޓުކުރި ފަރާތަތްތަކުން  

ނެތީމަ   ކޮށްފައި  ކަންތައްތައް  އެ  އެްއކޮށް  ދެން،  ތެދުވެރިކަމާ  އިނޭގތޯ.  ަގބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް 

ެއއްޗަކީ.   ަގބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ެއއީ  އެކަމަކު،  މިއީ.  އޮޕީނިއަން  ައނެއްހެން  ޕަރސަނަލް  އަޅުަގނޑުެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަކަށް މިނެޓު އޮތީ   15ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބާކީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު މިހާރު، އާދެ! އެފް.ސީ. ދެން،  

  އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުަގޑިވެސް ޖެހޭ. އެހެންވީާމ، ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ެގންދިޔައިްއޔާ އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު.

 

 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ފާޠިމަތު ރަޒީނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ކަންތަކާ  އާދެ!  ފާހަަގކުރެްއވި  ެއ  އިނޭގތޯ.  ެގންދާނަން  ކުރުކޮށް  ވަރަށް   .

ުގޅިެގން، އަޅުަގނޑުމެން ރިފޯމްެގ ނޫނިއްޔާ ހަރުދަނާކުރުން، މިއީ ހަމަ ކޮންޓިނިއުއަސް ޕްރޮސެސްއަކަށް އަބަދުވެސް  

ހަރުދަނާކު ހަމައަށް  ވަރަކާ  ަވކި  އޮވޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު،  ދެއްތޯ.  ާގނޫނެްއ  ވާނެ  ޓަކައި  ރުމަށް 

ނިންމާނުލެވޭތީ  އެއްކޮށް  އަދި  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެްއޮގތަށް  ާގނޫނާ  އެ  އިނޭގތޯ.  ތައްޔާރުކުރެވިފައި 

އަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ މިދެންނެވީ މި ތަނުަގއި. އެހެންވީމާ، މި ބިލުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ އެކަންކަން  

ަގނޑުމެންެގ ލާޒިމުކުރުަމކީ އަދި ހަމަ އެކަން ާގނޫނެްއަގއި ލިޔެފައި އޮތީމަ އަޅުަގނޑުމެން ެއ  ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅު 

ަމަގށް    އެ  ވާނީ  ވެސް  ބައްޓަންކުރަން  ކަންތައްތަްއ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެކަމަކު،  ކުރަންޖެހޭނެކަން.  ކަންތައްތަްއ 

ކެޕޭސިޓީެގ މިހާރު  ކަމަކީ  ދެންނެވި  މި  އެހެން  ލޯކަލް  ފަހިވާޮގތަށް.  މިސާލަކަށް  ދައްކަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  ިއޝޫ.   

ެއކަމަކު،   ތިއްބެވީ.  މި  ކައުންސިލުން  ތިއްބެވި  ލިބިވަޑައިެގން  ބާރުތަކެއް  އަމިއްލަ  ހަމަ  ވާހަކަ.  ކައުންސިލެްއެގ 

އަދި ތަޖުރިބާ  ކައުންސިލުެގ ހިސާބުތައް ތަްއޔާރުކުރާ، ފޮތްތައް ބަލަހައްޓަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެކަުމަގއި ޢަމަލީ  

ނޫނީ ކިޔެވެުމެގ ތެރެއިން ެވސް އެ ކަންކަުމަގއި ނެތް ބޭފުޅުންތައް އިނޭގތޯ ހަމަ މި ތިއްބެވީ ޖުމުލަކޮށް. ބޮޑު ސިޓީ  

އެބަ   ަމއްޗަށް  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެކަމަކު،  ނެތް.  ކައުންސިލުތަކަކު  ކުދިކުދި  ެއކަމަކު،  ހުރެދާނެ.  ކައުންސިލެްއަގ 

ޮގތަ ަވކިަވކި  މަސައްކަތްކުރުވަން  ލާޒިމުކުރޭ  ެއ  ލަްއވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ެއހެންވީމާ،  ކުރަން.  ކަންކަން  އެ  ކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މަޖުބޫރުކުރާއިރުަގިއ، ނޫނީ ާގނޫނެްއަގއި ލިޔެފައި އޮންނައިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ 

ބިލްޑިންގ   ކެޕޭސިޓީ  އަދި  ތަމްރީނު  އަދި  ތަޢުލީމު  ތަމްރީނާއި  ކަންތައްތައް ބޭނުންވާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އިނޭގތޯ.   އެބައުޅެއޭ  މަްއސަލައެއް  ިއންސްޓިޓިއުޝަންެގ  އޭން  އޭޒް  އަޅުަގނޑުމެން  މާނަައކީ  އޭެގ  ނުކުރެވެންޏާ 

އެހެންވީމަ، މި ދެންނެވީ. ދެން ފަތުޙު ވެސް ފާހަަގކުރެްއވިހެން އަޅުަގނޑުމެން މި ރިފޯމް އެޖެންޑާެގ ތެރެއިން ައއީކީ  

ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ ާގނޫނު އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ -ނި މާލިއްޔަތުެގ ާގނޫނެއް ނޫން. އެންޓިހަމައެކަ

ބެހޭ ާގނޫނު. ދެން، ޓެކްސް އޭެގ ފަހަތުން. ހަމަ އޭެގ އިތުރުން އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެފް.އާރު.އެލްެގ ާގނޫނެއް  

ލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީެގ ާގނޫނެއް ެވސް. މި ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް  ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިއސްފި އިނޭގތޯ. ފިސްކަ
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މިކަންކަން   ައޅުަގނޑުމެން  ޭއގެއިތުރަށް  އަދި  ހަރުދަނާކުރުމަށާއި  ދަންނަވާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެްއކަލަ 

ާގނޫނު މި  މިއީ.  ާގނޫނުތަކެްއ  އެހީތެރިވެދޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތަންފީޛުކުރަން  ޮގތަށް  ތަކާ  ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ 

ހެދި  ަގާވއިދުތަކެއް  މި  ،  އެްއޮގތަށް  ެގންނަންޖެހެނީ  ސިފާ  ޢަމަލީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  ަގވާއިދުތަކުެގ 

އެބަިއ  ތެރެއިން  ބިލުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަކަށް. 

ްއ ލިބިއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަންކަން މިހާރު މިއޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެ

 މިންވަރަށްވުރެ މާބޮޑަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތީމަ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުލްލަޠީފް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު 

އެއް   އެންމެބޮޑު  ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް  ބަލާނަން.  ކުރުކޮށްދެވޭތޯ  ވީހާވެސް  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭފުޅުން  ތި  ލިބިއްޖެ  އަިއޑިާއއެއް  ރަނަގޅު  ހަމަ  ފުދޭަވރަކަށް  ދެން،  ކަންތަްއ.  ވެލުއަރސްެގ  ކޮންސަރންއަކަށްވީ 

އޮ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ދެކޭޮގތް.  ދޭތެރޭަގިއ  ހަމަ އެކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ބައްދަލުކުރިއިރު  ޑިޓަރސްއާ 

ކުރާނެތޯ.  އިންވޯލްވް  ތެރެއަށް  މީެގ  ކުރާނީ.  ކަންތައް  ކިހިނެއްތޯ  ވެލުއަރސް  އެއީ  ކަމެްއ  ރެއިޒްކުރި  ވަރަށްބޮޑަށް 

ންނެވި.  ދެން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ރަޖިސްޓްރަރއަށް ހަމަ، ބިލުަގިއ ނުއެއް ނެތް މިހާރު އެފް.ސީ އާއި އޭ.ޖީ އެބަ އި

ޑެލިބަރޭޓު   ޑީޓެއިލެއް  ޭއެގ  ދެން،  ކަމަށް.  ފެންނަވާ  އިތުރުކުރަްއވަން  ޓެކްސޭޝަން  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ދެން، 

 ކޮށްލަދެވޭނެތޯ ވަރަށް ކުރުކޮށް. 

 

 ރަޖިސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމް ވާހަކަދެްއކެުވން:

އާދެ! މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުަގއި މާލީ ހިސާބުތައް ކުންފުންޏާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ ދަށުން ވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް މި  

އޮންނަނީ ާގނޫނުން އިނޭގތޯ. ބަލައިަގތުމުެގ މަސައްކަތް މިކުރަނީ މިހާރު ހެދިފައި މިއޮންނަ އިދާރީ އެރޭންޖުމަންޓުެގ  

ޓެކް އޮފް  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަށުން  ދެން،  އިނޭގތޯ.  މެދުވެރިކޮށް  އިދާރާ  ސޭޝަންެގ 

ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮންޑަކްޓާއި އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި ިއވޯލްްވވަމުން އަންނަ ސްޓޭންޑަޑްސްތަކަށް  

އެ   އަދި  ހިސާބުތައް  ހުށަހަޅާ  އޮޑިޓުކޮށްފައި  ހިސާބަށް  މިހާ  ރާއްޖޭަގއި  ލިބިފައިހުރި  ބަލާއިރުަގއި  ހިސާބުތަކުން 
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ސްޓޭންޑަޑްސްތަްއ   ކުރަންޖެހޭ  ތަޢާރަފު  ނޫނީ  ސްޓޭންޑަޑްސްތަކާިއ،  ެގންނަންޖެހޭ  ބިނާކޮށް  މަޢުލޫމާތަށް 

ވިދާޅުވެދެްއވުމުެގ އެންމެ ރަިއޓްފުލް އޮޓޯރިޓީއަށްވާނެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އިނޭގތޯ. ެއއީ ެއ  

އެކްސެސިބަލްވެ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތަށް  ހެއްދެވުމުެގ  މިންވަރަކަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ހައްދަވަން  ދިރާސާެއއް  އެ   ،

އަތްޕުޅުަގއި ހުންނާނެތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އަސްލު މި އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީެގ އެންމެ ބޮޑު  

ވޭތުވެދިޔަ ތަނުަގއި،  އޮތް  ކުރިއަށް  މަޤްޞަދަކީ  ެއއް  މުހިންމު  ނޫން މައިަގނޑު  މޯޓަމެއް  ޕޯސްޓު  އޮތް  ތަނުަގއި   

ވަރަށްބޮޑަށް  ވެސް  ކަންތައްތަކަށް  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  ބަލާއިރުަގިއ  ފިއުޗަރއަށް  ތަނަށް،  އޮތް  ކުރިއަށް  އިނޭގތޯ. 

ވިދާޅުވެދެްއވޭނެ   އެްއޗެއް  ލިބިވަޑަިއެގންހުރެ  މަޢުލޫމާތު  މޭރުމުން  އެ  ެއހެންވީމާ،  ދިނުން.  އަހަމިއްޔަތުކަން 

ޓީަގއި ހުންނަވާނެ ބޭފުޅެއްވީަމ، އެ ބޭފުޅާ ހިމަނުްއަވން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި ިމ އޮތީ. ދެން، އޮޕޯސިންގ  ކެޕޭސި

ބޮޑީގެ   ޕްރޮފެޝަނަލް  މި  ކޮންމެހެން  ދައުރެއް  މިނިސްޓްރީެގ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  ދެޓު  ޓު 

ންނެއް ަގބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ވެސް  ފަންކްޝަނަލިޓީއަށް ސީދާ ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެ

ާގތްަގނޑަކަށް   މިދިޔަ  ލައިސެންސިންގ    5އަޅުަގނޑުމެން  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ތެރޭަގއި ވެސް  އިޔަރސްެގ 

ކޮންސަލްޓޭ އެއްކަލަ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ތަމްސީލުކޮށްފައިވާނީ  އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީަގއި  ޑިސިޕްލިނަރީ  ޓިްވ  އެންޑް 

ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  އެްއކޮށް  ކޮމިޓީތަކާ  އޮތްތަނުަގއި  ކުރިއަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދައުރެއް 

ެގންދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ތަނުެގ ަގވަރނަންސްާއއި، މުޅި ތަން ހިންުގުމަގއި ިއސްކޮށް ދައުރެއް އަދާކުރާ  

ޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި އެންމެ އެކަށީެގންވަނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ަގވަރނިންގ ބޯޑުެގ މެންބަރޝިޕަށް އަޅުަގނ

 އޮފް ޓެކްސޭޝަންެގ ޕާރޓިސިޕޭޝަން އޮތުން އިނޭގތޯ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު 

 ދައުރެއް މީަގއި އޮންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ިމ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން، ެއފް.ސީ ހަމަ ފާހަަގކުރެއްިވ ެއފް.ސީެގ

ބިލުަގއި ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް. އޭތި ދެން އޮފް ދަ ރެކޯޑު ިވޔަސް އަޅުަގނޑަށް މައްސަލައެްއ  

 ނެތް ހަމަ ބޮޑަށް ޑެލިބަރޭޓު ކޮށްދެއްިވއްޔާމުން ހަމަ. 

 

 ދެއްކެވުން: ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ފާޠިމަތު ރަޒީނާ ވާހަކަ

އަދި  އޮތުމަކުން  ނަމެއް  މިހާރު  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ވާހަކަ،  އެ  އަސްލު  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  އިނޭގތޯ.  އޯކޭ 

ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލަރެގ ނަމެއް އޮތުމަކުން އަދި ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަވާ މިންވަރަކަށް  
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ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެ ޮގތުަގިއ  މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ  ން އެ ބިލަކު ނެތޭ މި ދެންނެވީ. ޭއެގ އެްއކަމަކީ، މެންބަރުންެގ 

ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  ނެތް  ތެރެއަކު  ޭއެގ  އެބަޮއވޭ.  ކެޓަަގރީސްތަކެއް  ތިއްބަވާ  މި  ތެރޭަގިއ  ބޭފުޅުންެގ  ތިއްބަވާ 

އެ ކޮންސަރންއަކީ.  މެއިން  އަޅުަގނޑުެގ  ެއއީ  ވާހަކަެއއް.  ބޭފުޅުންެގ  ކުރާ  އެ ރެޕްރެޒެންޓު  ހެންވީމާ، 

ކޮންމެހެން  ކުރާއިރުަގއި  އިޝޫ  މިސާލަކަށް ސެޓިފިކޭޝަނެއް  ދެއްަވއިފިްއޔާމު  ެގނެސް  ެއޮގތަށް  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން 

ޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެންސީ ނޫނަސް ވެސް، ޓެކްނިކަލް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ނޫނީ އެ ސެޓިފިކޭޝަނެއް އިޝޫކުރުމަކީ ވެސް  

ކަމެއް   ކުރެވިދާނެ  ބޮޑީއަށް  މި  ކައުންސިލަކާިއ  ހަމަ  ލޯކަލް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ދަންނަވަނީ  ިމ  އޭަގއި  އިނޭގތޯ. 

ސެންޓްރަލް ަގވަރމަންޓަކާ ެވސް ތަފާތު އެބަ ކުރެވޭ ވަކި މިންވަރަކުން. ެއއީ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ބަލަހައްޓާ އޮފީހަކާިއ، 

ންނަކީ ެވސް އެކައުންޓެންޓްސް. ެއ  ކުޑަ ބަޖެޓެއް ބަލަހައްޓާ އޮފީހަކާ ެވސް އެބަ ތަފާތު ކުރެވޭ. އެކަމަކު ެއ ބޭފުޅު

ެއ   އެކަަމކު  ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމެންޓްސްތައް.  ކުރަްއަވނީ  ތައްޔާރު  އެ  އެބޭފުޅުން  ދަށުން  ބެލުމުެގ  ބޭފުޅުންެގ 

އަޅުަގނޑު   ެއއީ  ނެތޭ.  ބިލަކު  މި  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ބޭފުޅުންެގ  ތައްޔާރުކުރަްއވާ  ސްޓޭޓްމެންޓު  ފައިނޭންޝިއަލް 

 ލަން އޮތް ވާހަކައަކީ.  ދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްކޮށް   ިއޒުނައާ  މެންބަރުންެގ  އަޅުަގނޑު  ސާފުކޮށްލަން  އިޝޫސްތައް  ބައެއް  ެއބަހުރި  ވެސް  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން، 

ކުރިއަށް ދާނަން. ދެންމެ، އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ސުވާލުތަކަށް ދިޔުމުެގ ކުރިން ދެންމެ އެފް.ސީ ތި ވިދާޅުވި ކަންތަްއ،  

ކަމަށް އިންކްލޫޝަނެއް  އެއީ  ހަމައެކަނި  އެޮގތަށް    ދެން  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ބެލެވެނީ  މި  އަޅުަގނޑަށް 

އެމެންޑުމަންޓެއް ެގނެއްސިްއޔާ. ދެން، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ފާހަަގކުރެއްވި އެއަށް އަންނަ ވެލުއޭޝަން. އެހެންވީާމ، 

 ބެނިފިޓު ެގންނަން  ނޫނީ އެ؟ ނޫނީ ބެނިފިޓަކީ ކޮބައިތޯ؟ ތި އިންކުލޫޑް ކުރީމަ އެއަށް އަންނަ ވެލިުއއަކީ ކޮބައިތޯ

 ؟ ނޫނީ އެ ވެލިއު ެގންނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ، ދެން ކުރެވޭނީ ކޮންކަެމއްތޯ

 

 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ފާޠިމަތު ރަޒީނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕްރަ އެންޑް  ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  ސަބަބަކީ،  އެއް  ެގންނަންޖެހޭ  ބެނިފިޓު  މި  ައސްލު  އިނޭގތޯ.  ިއވެޓް  ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮމްޕޯނަންޓު އެްއވެެގން ައޅުަގނޑުމެން މި މުޅި ބިލު މިއޮތީ ފަރުމާކުރެިވފަ. އޭެގ ތެރޭަގއި ޕަބްލިކް    2ސެކްޓަރ، މި  

ޮގތުަގއި މަސަްއކަތް ކުރާ ވަރަށްިގނަ ޒަމާންވީ ބޭފުޅުންތަކެއް އެބަ ތިއްބެވި. ެއ   ެއކައުންޓެންޓްސްެގ  ސެކްޓަރަގއި 

އަހަރުެގ ތަޖުރިބާ ވެސް ލިބިަވޑަިއެގންފަިއ    5ންެގ މިހާރު މިސާލަކަށް މީަގއި މިބުނާ  ބޭފުޅުންނަކީ، އަސްލު އެ ބޭފުޅު
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ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. ެއކަމަކު ެއ ބޭފުޅުންނަކީ ވަކި އެކައުންޓެންސީ ބޮޑީއަކަށް ރެޕްރެޒެންޓު ކުރާ މީހުންނަށް ނުވެދާނެ.  

އެކު ެއމީހުން  ތެރެއިން  މަސައްކަތުެގ  މި  އެމީހުންެގ  ސްޓިލް  ނޫނީ ބަޓް  އޮޑިޓުކުރަްއވަން  މަސައްކަތްތައް  ރެވޭ 

ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  ވެސް.  އޮފީހުަގއި  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  އެބަތިއްބެވި  ބޭފުޅުން  ތިްއބެވި  ދެްއވާފައި  ލައިސެންސް 

ބޭފުޅުން  ެއ  ެއކަމަކު  ކަންތައްތައް.  ކުރާ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއި  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންސްެގ 

ަގނޑުމެންނެއް ނުބުނަން އެއީ ެއކައުންޓެންޓުންނެކޭ. ެއހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންެގ އެ ކެޕޭސިޓީ އަޅުަގނޑުމެން މީެގ އަޅު

ދެން،   ލެވެލްސްތަކުގައި.  އެކި  އިޝޫކުރުން  ސެޓްފިކޭޝަން  ެއްއޮގތަކީ  އޭެގއިން  ެގންނަން.  އެބަޖެހޭ  ތެރެއަށް 

ފާހަަގކުރެްއވި ވެސް  ފަތުޙު  ކުރިން  ހަމަ  ވަކިން  އަޅުަގނޑު  ވެލިއޭޝަނަށް  ަގބޫލުކުރާކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހެން 

ައޅުަގނޑުމެން  ޕަރސްޕެކްޓިވްއިން  އިކޮނޮމީެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކްރިއޭޓުކުރުން،  ބޮޑީއެއް  އިތުރު  މިސާލަކަށް 

އެޮގތުެގ   އެހެންވީމާ،  އުޅެނީ.  މި  ކުރަން  މަސައްކަތް  ކޮށްެގން  އިްމޕްލިމެންޓު  މި  ބޮޑީސްތަްއ  މަތިން  މިކަހަލަ 

އިތުރު   އެްއވެސް  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  އޮތުމަކީ  ބޮޑީެއއް  ވަކި  ސެކްޓަރއަށް  ޕަބްލިކް  އަނެއްކާ  މިސާލަކަށް، 

ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން   ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  ތެރެއިން  ބިލުެގ  މި  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ކަމެއް  ކުރާނެ  އެޑެއް  ވެލިުއއެއް 

ައޅުަގނޑުމެ ެވސް،  މިަވުގތަށް  އެީއ  ރަނަގޅު ެގނެވުން  އެންމެ  ޕަރސްޕެކްޓިވް  ިއކޮނޮމިކަލީ  އެންމެ  ވެސް  ންނަށް 

 ޮގތަކަށް ވާނީ. އެހެންވީމަ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގންދެވިއިރު   ކުރިއަށް  ވާހަކަފުޅު  ކޮންޓްރޯލަރ  ފައިނޭންޝިއަލް  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

އި އަޅުަގނޑުެގ  ނޯޓްކޮށްފައި  އޭެގ  އެއަށްހެން.  ލިބުނީ  ޖަވާބު  އެ  ހިތުން މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ންނަ ސުވާލެއް. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހިތުން ެއއީ ކަންނޭނެގ  ؟ ސުވާލަކީ، ކިހިނެއްތޯ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ީމެގ އިންވޯލްވް ކުރާނީ

ެގ ކޮންސަރންއެއް ހުރި ވާހަކަ ވިދާޅުވި. ފިނޭންސް ތި ޖަވާބު، އަޅުަގނޑުެގ އެސުވާލުެގ ޖަވާބަކީ. ދެން، މިނިސްޓަރ

 މިނިސްޓަރ. އެއީ ކޮން ކަަމކަށް، އަޅުަގނޑަށް ެއކަން ސާފު ނުވީމަ. 

 

 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ފާޠިމަތު ރަޒީނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއއީ އޭެގ އެްއކަމަކީ، މިހާރު ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ފަންޑު ކުރާނެ ކައުންސިލެއް ނޫނޭ،    ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. 

ދާއިމަށް   ނޫނޭ  ޮގތުަގެއއް  ބައެްއެގ  ބަޖެޓުެގ  ިއނޭގތޯ.  ބަޖެޓުަގއި  އޮންނަންވާނީކީެއއް،  ނޫނޭ  ބޮޑީއެއް  ނޫނިއްޔާ 

ސަރުކާރުެގ   އެބަތިއްބެވިއޭ  ތެރޭަގއި  މީެގ  މިހާރު  ކޮންސަރނަކީ  އަނެއް  ކޮންސަރން.  އެއް  އެއީ  އޮންނަންވާނީކީ. 
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އެކަ  ތިއްބެވި  ސީ.ޖީ މަޤާމުތަކުަގއި  ނޫނިއްޔާމު  ދެން،  އެފް.ސީ.  އޭ.ޖީ،  ޕަރސަން.  ސެލެރީޑް  ވެސް  މަކު 

އިންތިޒާމެްއ   ކަހަލަ  ލިބޭނެ  މުސާރައެއް  އިތުރު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ސީ.ޖީ.  ވެސް  ވަޑައިެގންނެވިޔަސް 

 އޮެވެގން ނުވާނޭ އެ ކައުންސިލުެގ ތެރޭަގއި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! 

 

 ނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ފާޠިމަތު ރަޒީނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފައި

ދެއްތޯ ޑިފަރަންޓު  އިޒް  މެމްބަރސް  ތިއްބަާވ  ؟ އިލެކްޓަޑް  ޮގތުަގއި  ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްެގ  ސަރުކާރު  އެކަމަކު 

 ބޭފުޅުންނަށް އެޮގތް ނޯންނަންީވ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެ ކޮ ތި މިނިސްޓަރުެގ  ހަމަ  މަޤްޞަދަކީ ވެސް،  ބިލުެގ  މުޅި  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  ންސަރނަކީ  އަޅުަގނޑަށް 

ޒާތުަގިއ   އަމިއްލަ  ހަމަ  މިތަނަކީ  ެއއީ  އުޅުްއވަނީ.  ެއ  ލައިނެްއަގއި  އެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނާ  ހަމަ  ވެސް 

ފައިނޭންސް ކޮށްެގން ކުރިއަށް ެގންދެޭވކަހަލަ މޮޑެލަކަށް ައސްލު ވިސްނުން ހުރީ. ދެން އޭެގ އިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ންހުރީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ހަމަ އެއްވެސް ދައުލަތުެގ މަޤާމެްއ،  މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ެވސް ވިސްނު

އެ މަޤާމެއް ރެޕްރެޒެންޓު ކުރަންޏާ އެއަކަށް އިތުރު ޕޭއެއް ނުލިބޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއާ ުގޅޭ  

ފަހުން ެވސް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ،  ކަހަލަ ނިންމުމެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އިންނާނީ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ވަރަށް  

ކޮމްޕެނީ  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ގާއިމުކުރާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮންސިސްޓެންސީ  އެ  ހަމަ  އެޮގތަށް  ެއކުެއކީ  އެއާ 

މި   ޙަޤީޤަތުަގއި  ައސްލު  ވަރަށް،  އަދަދަކުން  ވަރަށްބޮޑު  ެއއީ  ސުވާލެއް.  އެބައިން  ވެސް   4ރަޖިސްޓްރަރއަށް 

ނަންބަރަ އެ  ެގއްލުން.  ހާހަށްވުރެ  އިކޮނޮމިކް  ޭއެގ  މާބޮޑޭ  ތިބޭ،    4ށްވުރެ  ރާއްޖޭަގއި  ެއކައުންޓެންޓުން  ހާސް 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއަށްވުރެ ވެސް ިގނަވެދާނޭ. ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުަގއި ޕްރޮކިއުމަންޓުަގއި ވެސް  

ނުންވާ ހަމަ ދާއިރާ. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ އެއްޗެްއ  އުޅޭނީ ހަމަ އެކައުންޓެންޓުން. އެވެސް ހަމަ އެކައުންޓެންޓުން ބޭ

އަދި   އެއީ  ދެން،  ވަރަށްބޮޑުާވނެ.  ިއކޮނޮމިކް    4އެްއކޮށްލައިފިްއޔާ  ޭއެގ  ވިޔަސް  މީހުން  ހާސް  ހައެްއކަ  ހާސް، 

އެންމެބޮޑެތި    އިމްޕެކްޓު މާބޮޑުތަން، އެތައް އެތައް ުގނައަށް ބޮޑުވެެގންދާނެ. އެީއ ކުންފުނިތަކުެގ އެންމެބޮޑެތި މަޤާމު،
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މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކުެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އޭެގ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ އޮޑިޓު ފަރމްތަކުން، 

އެކައުންޓެންޓުންެގ   ނޫނީ  ކިޔާ،  އޮޑިޓަރުންނޭ  ބޭރުން  ުގޅިެގން  ސިސްޓަމެޓިކަލީ  ހަމަ  ފަރމްތަކުން  އޮޑިޓު  ބޭރުެގ 

ެގނެއްސަ   މީހުން  ކީ    3އަހަރު،    2ޮގތުަގއި  ކުރުވާފަިއ،  މަސައްކަތް  ފަރމްތަކުަގއި  އޮޑިޓު  ވަންދެން  އަހަރު 

އިންޑަސްޓްރީަގިއ ކީ ކުންފުނިތަކަށް ހަމަ މީހުން ެގންދާތަން. ެގންޮގއްސަ މުޅި ސްޓްރަކްޗަރ އެްއކޮށް މި އިންނަނީ 

ހަމައެކަނި ވަރަށް،  ެގއްލިެގންދަނީ  މި  އަސްލު  މީެގއިން  އެހެންވީމާ،  ނޫން. ުގޅުވާލާފަ.  ފުރުޞަތެއް  ވަޒީފާެގ   

ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  އެއީ  ވަރަށްބޮޑަށް.  ދޭ  ެގއްލިެގން  ެވސް  ފުރުޞަތު  ކުރުުމެގ  ވިޔަފާރި  ދިވެހިންނަށް 

ޕަރސަނަލީ ހަމަ އެކްސްޕީރިެއންސް ކޮށްފައި އެބަހުރި. އެބަހުރި ބައެއް ރިސޯޓުތަކުަގއި ޕްރޮކިއުމެންޓު ހެޑަކަށް ނޫނީ  

ހާސް ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭ ދިވެހި ކުންފުނިތައް. މަސައްކަތް އެމީހުންެގ އަތުން    5ށް ކޮންމެ މަހަކު  ފައިނޭންސް ހެޑަކަ

ވަރަށް   ޮއކޮނޮމިކް އިމްޕެކްޓަކީ  ކަމަށްވާތީ. އެހެންވީމާ،  ދީެގން  ލިބެން އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް އެކަހަލަ ކޮމިޝަނެއް 

އަޅުަގނޑުމެ ބިލުަގއި  މި  މިހާރު  އެހެންވީާމ،  އެްއޗެއް.  ކަންކަން  ބޮޑު  ބައެއް  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ސީދާ  ންނަށް 

ޔަޤީންކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  އިންނެވީމަ  ރަޖިސްޓްރަރ  ކުންފުނީެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުހިމެނިދާނެ. 

ެއއްކޮށް   ރަޖިސްޓްރަރއާ  ކުންފުނީެގ  އިންސްޓިޓިއުޓާއި،  އަދި  ައޅުަގނޑުމެންނާއި  ެއކުެއކީަގއި  ބިލާ  މި  ބޭނުންވޭ، 

ން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރެވެނީ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކުރާއިރު ކުރެޭވ، ކުރިއަށް އޮތްތާނަގއި މި ދެ

ކިހާވަރެްއެގ  ެގނައުުމަގިއ  މީހުން  ޕްރޮފެޝަނަށް  މި  ދާއިރާައށް،  މި  މިޮގތަށް  އަންނައިރު،  ވެެގން  ާގނޫނަކަށް  ބިލު 

ކިހާވަރަ  ނޫނިްއޔާ  މެކޭނިޒަމެއް ރެސްޓްރިކްޝަންތަކެއް  ކަހަލަ  ާވނެ  ޕްރޮޓެކްޓު  ެއކައުންޓެންޓުން  ދިވެހި  ކަށް 

 ؟ ނޫނީ އެކަހަލަ އެްއވެސް ވިސްނުމެއް އެބަހުރިތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ޮއތްތާ ތަންފީޛު ކުރެވިދާނެތޯ

 

 ރަޖިސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ފުރަތަމައިނުން  އެންމެ  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރެވޭ  ައޅުަގނޑަށް  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހެނީ އެއްކަލަ ފަނަލް އެޕްރޯޗެއް ކަންނޭނެގ ނަަގން މީަގއި އިނޭގތޯ. ފަނަލްެގ އެންމެ މަތީަގއި މި 

ނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ޮގތަކީ. ެއއީ މިހާ ހިސާބަށް އަޅުަގނޑު ކޮށްފައި  ވަުގތު މިއުޅެނީ ސީދާ ފަރމްތައް. ެއއީ އަޅުަގ

ހުރި ދިރާސާއިން އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލު މިކުރެވެނީ މި ބޮޑެތި ފަރމްތަކޭ ފަނަލްެގ އެންމެ މަތީަގއި މި އުޅެނީ. ދެން، 

އަ ިވއްސަކަށް  ވޭތުވެދިޔަ  ހަމަ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދަންނަވާ  މިސާލަކަށް  ފަރމްތަކުން  މި  ތެރޭަގިއ  އަދި  ދުވަހުެގ  ހަރު 

ބޮޓަމް   މީެގ  ދަމަހައްޓަނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،  މި  މީތި  ބިޒްނަސް ރިލޭޝަންޝިޕް  އޮތް  އެސްޓެބްލިޝް ކޮށްފައި 

ލައިނަކީ ދިވެއްސަކު މިސާލަކަށް ފަރމެއްަގއި މަސައްކަތް ކުރާއިރުަގއި ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  
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ނޭ ވަޒީފާތަކަށް ބަލާލާއިރުަގއި ވަރަށް ހަމަ، ވަރަށް ޖޫނިއަރ ލެވެލްަގއި ިގނަ ފަހަރު، ދެން  މި ބިްގ ތްރީަގއި ހިމެ

މަސައްކަތަކަށް.   ޖޫނިއަރ  ވަރަށް  ވާނީ  މަސައްކަތް  ކުރާ  އޭނަ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮވެދާނެ.  ލަޤަބު  މެނޭޖަރެއްެގ 

އޮތްތަނުަގިއ، ކުރިއަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  މިވާހަކަ   އެހެންވީމާ،  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަސްލު  ދެން، 

އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ވެސް އޮޑިޓަރ    3ފާހަަގކޮށްލީމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މި ވޭތުވެދިޔަ  

ވެސް   އޭރުަގއި  އިނޭގތޯ.  މިއޮތީ  އައިއްސަ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  ާގތުން  ވަރަށް  އޮފީހާ  ޖެނެރަލް 

ޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށްިގނައިން ދައްކަމުން އައި ވާހަކަެއއް މިއީ ފަރމް ސެޓަޕްެގ ލެވެލްަގއި އެބަޖެހޭ ސައްތައިން  އަ

އަޅުަގނޑުމެން   ދެން  މުސްތަޤުބަލުަގިއ،  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ދޭން  އިސްކަން  ވެސް  ފަރމްތަކަށް  ދިވެހި  ސައްތަ 

ނުެގންނަންވެ  ކުއްލިއަކަށް  ބަދަލެއް  % އެހާބޮޑު  އެފް.ޓީ.ައިއ    20ެގން  މިއޮތީ  މިހާރު  ލާޒިމުކޮށްފައި  ދިވެހިންނަށް 

ސިޔާސަތު  ިވސްނުމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަލާލާއިރު  މަޝްވަރާތަކަށް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ.  ޕޮލިސީަގއި 

ކުރާ އަދަދަކަށް  ޕަރސެންޓާ ާގތް  100ކަނޑައަޅާއިރުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ލާޒިމުކުރުން މުސްތަޤުބަލުަގއި ހަމަ  

ދެން،   ފަހިކޮށްދިނުން.  ޮގތް  ދެވޭނެ  ޚިދުމަތް  ާގިއމުވެެގން  ރާއްޖޭަގއި  ފަރމްތައް  ދިވެހި ސައްތައިން ސަްއތަ  ހަމަ 

އިނޭގތޯ.  އެބައޮތް  މިސްކޮންސެޕްޝަނެއް  ކަންކަމުަގއި  މިކަހަލަ  ވަރަށްިގނައިން  އަސްލު  ރައްޖޭަގއި  މީަގއި 

މިހާ ަގބޫލުކުރަނީ  މި  ޙަޤީޤަތުގައި.  ވަރަށްިގނައިން  އަސްލު  އެއް  ސަރިވސް  އެީއ  ބްރޭންޑެއް،  ޤައުމެއްެގ  ބޭރު  ރު 

މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ޑެލައިޓަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ޑެލައިޓް އިޒް އަ ސަރވިސް މާރކް އިނޭގތޯ.  

ރވިސްެއއް އިނޭގތޯ. ޭއެގ  ޑެލައިޓުެގ ސަރވިސް ރާއްޖޭެގ ދެންޏާ އެ ދެނީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ފްރެންޗައިސް ސަ

މާނައަކި ފްރެންޗައިސް ސަރިވސްއެއް ދޭންެވެގން ރާއްޖެއަކަށް އަންނާކަށް ނުޖެހޭ ސިދާ ޑެލައިޓު ހެޑްކުއަރޓަރސްެގ  

ސަރވިސްަގިއ   ޑެލައިޓުެގ  ދެވޭނޭ  ސަރިވސް  އެ  ބަޔަކު.  ކުރާ  މަސަްއކަތް  އެތަނުަގއި  ނޫނީ  ހިއްސާދާރުންނެއް 

ޖޭަގއި ހަމަ ާގއިމުެވެގން ހުރި އޮޑިޓު ފަރމެއް މެދުވެރިކޮށް ޑެލައިޓުެގ ނަމުަގއި ކުރާ  ެގންުގޅޭ މިންަގނޑުތައް ރާއް

ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ސަރވިސް  ދެންނެވިހެން  މި  އޮތްތަނުަގއި  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ވަންޏާ.  ކަމަށް 

ބަލާލާއި ފަރމްތަކަށް  އެސްޓަބްލިޝް  ފޮރިންގ  އެ  ފައްޓައިެގން  ސަރވިސް  ޕްރޮސެސްއިން  އިނޭގތޯ.  ރު 

ޮގތަކަށް  ިމވެނި  ޮގތުަގއި  ރިކުއަޔަރމަންޓްސް  ކޮންޓިނިުއިއންގ  ރާއްޖޭަގއި  ފައްޓަިއެގން  ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން 

ައއުމާެއކީަގިއ   ވުޖޫދަށް  ބޮޑީ  އެކައުންޓިންގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  ކަނޑައެޅުމަކީ  ކަމަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ 

ެގން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީާމ، ވަރަށްބޮޑު އަސްލު ޙައްލެއް ލިބޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކޮށް

އަދަދު   ުގނާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  ދެންމެވެސް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދެން،  ކަންނޭނެގ. 

ތޯ. އެހެންވީމާ، މީގެއިން ވީހާެވސް  ނުކުރެވޭ ވަރުެގ ބޮޑު ެގއްލުމެއް މި ވަނީ މިހާރު މިކަން މިއޮތް ޮގތުން އިނޭގ
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ޙައްލުތަކެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  މިކަމުން  ިވސްނަންޖެހޭ  އެބަ  ސްޓްރެޓީޖިކަލީ  ަވރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަވަހަކަށް 

އަދި   ބޮޑީ  އެކައުންޓިންގ  އެ  ވަރަށްބޮޑަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ހޯދާއިރު  ޙައްލުތައް  އެ  ދެން،  ހޯދަން. 

ލިބެންޖެހޭ. މެންބަރުން އެބަ  ވެސް  އެއްބާރުލުން  މެންބަރުންެގ  އިނޭގތޯ.  މުހިންމުވޭ  މީަގއި  ވިލިންގނަސް  ެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ތިއީ ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރަރ ތި ދެއްވީ ވެސް.  

އޮތް ކުރިއަށް  ެވސް  އެއީ  އަހަރުތަކުަގއި  ފާިއތުވި  މި  އަދި  ޔަޤީންކަން،  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ  ތާނަގއި 

ޮއޑިޓަރ   ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  ތި  ހަމަ  އެބަހުރި  ފެނިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ފަރާތުން  ރަޖިސްޓްރަރ  ކޮމްޕެނީ 

ބި މި  ހަމަ  ދެން،  ކުރިއަށްދާތަން.  މަސައްކަތް  ުގޅިެގން  އެއްކޮށް  ާގނޫނަކަށް  ޖެނެރަލާ  ބިލު  މި  އެއްކޮށް،  ލާ 

މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފެށުމަކުން  އައު  އިތުރު  މާބޮޑަށް ވެސް  އެއަށްވުރެ  އަދި  އަންނަތަނުން  ބަދަލުވެެގން 

އަޅުަގނޑު   ނުކުތާ  އެއް  ފާހަަގކުރެއްވި  ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ދެން،  ދެއްވީ.  ތި  ޔަޤީންކަން  ކަމުެގ  ކުރެވޭނެ 

ރިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައި ނިންމާލަންވެެގން. ދެން، ވިދާޅުިވޮގތަށް ފާއިތުވިތަނުަގިއ  ނިންމާލުމުެގ ކު

އެކި ނަންނަމުަގއި އެކި އެން.ޖީ.އޯސްތަކެއް އުފެދިެގން މި ދާއިރާަގއި އެކިއެކި ބޭފުޅުން މިއަދާ ހަމައަށް މަސައްކަތް 

ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ވަރަށް ބާރަށް މަސައްކަތް ފެށިެގން އަިއއްސަ ަވކި  ކުރެވިފައި ހުރީ. އެކަމަކު ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް  

ހިސާބަކުން ހުއްޓެނީ. ދެން، އޭެގ ބައިވަރު ސަބަބުތަކެއް ހުރެދާނެ. އޭެގ ތެރޭަގއި ވަރަށްިގނަ ފަހަރަށް ފާހަަގކުރެޭވ  

ންޓަރެސްޓެއް ނެތުމާ، އެކަހަލަ  އެްއކަލަ ޕާރޓްޓައިމަށް އެކަުމެގ ތެރޭަގިއ ދެން އުޅެންޖެހުނީމަ ދެން އޭެގ މާބޮޑު އި

ބައިވަރު ކަންކަން. މި ާގނޫނަކުން އަދި މިކަން އުފެދިެގން އަޔަސް، މިކަން މި ޕްރޮފެޝަން ނޫނީ މި އިންސްޓިޓިއުޓް 

މި ނޫން  ،  އެކަހަލަ ކަމެްއެގ ތެރެއަށް ދިމާވެދާނެތޯ މީެގ މިހާރު މިހިރަ ކޮމްބިނޭޝަންސްތައް މިނޫން ޮގތަކަށް ނޫނީ

ތަކަށް ކޮމްބިނޭޝަން ބަދަލުކޮށްެގން ެއއަށް ޙައްލެްއ ލިބިދާނެތޯ. ނޫނީ ކޮބައިތޯ ޭއެގ، މިސާލަކަށް މިހާރު މި އެހެން ޮގ

މިހާރު   ދެން  ޮގތަށް.  ތިބޭ  ކައުންސިލުަގއި  ކޮންޓްރޯލަރ  ފައިނޭންޝަލް  އާއި  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  އޮތީ 

މަކީ، ހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް. ސަޖެސްޝަންސްތައް މި އަންނަނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ވެސް އިންނެވު

މިސާލަކަށް މިއަށް ބަދަލުތަކެްއ އަިއއްސަ، ނޫނީ ވަކި މުހިންމު މަޤާމެއްެގ މީހަކު މީެގތެރޭަގއި މިހާރު ބިލު ޑްރާފްޓު  

ކޮމިޝަނަރ  އިޝޫއެއް  މުހިންމު  އެްއވެސް  އެކަހަލަ  އިންނަންޖެހޭ،  މީހަކު  އެ  ނެތުނީމަ  ޮގތުން  އިން  ކުރެވިފައި 
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އެބައޮތްތޯ ެއ  ؟ ޖެނެރަލް  ބޭނުމުަގއި  އެ  ހިފަހައްޓަންވެެގން  ކޮންޓިނިއުޓީ  މީެގ  މިކުރަނީ  ސުވާލު  މި  އަޅުަގނޑު 

 މަޤްޞަދުަގއި. އެހެންވީމަ، ެއކަހަލަ ކަމެއް ޮއވެއްޖިއްޔާ ފާހަަގކޮށްލަދިނުން އެދެން.  

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން: ޖަމީލް هللا ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުޙު

މިހާރު އޭަގއި އަސްލު ހަމަ ައޅުަގނޑުމެން ެވސް އެންމެ، ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް ނިސްބަތްވާ ޕްރޮފެޝަންއަށް ވުާމ  

ސެލްފް   ބުނަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  ިއރުއްސުރެން  ކިޔެވި  ކުރިން  އެންމެ  ދެން  މީެގ  އެްއކޮށް.  ވެސް 

ަމކު އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ މީެގ ކޮންސަރންއަކީ މިހާތަނަށް  ރެގިއުލޭޓެޑް ބަޔަކަށް ވާން ާވނެއޭ އެކައުންޓެންޓުން. އެކަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން ވެސް މި އަިމއްލައަށް މި ކުރަން އުޅެެގން، އަދި ާގނޫނުތަކުަގއި ހުރި 

ހަ ފަށައިަގނެފިްއޔާ  ނެތި  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން  ދައުލަތުެގ  އުޅެެގން  ކުރަން  ހަމަ  ވެސް  ތަންތަން  އެހެން  ބައެއް  މަ 

ޚާްއޞަ  ބޮޑޭ. އެހެންވީާމ،  މި މަސައްކަތް ނުވެދިއުުމެގ ފުރުޞަތު ވަރަށް  ޮގތަށް  ދިޔަ  ެވެގން  އެން.ޖީ.އޯސްތަކަށް 

ޮގތެްއަގިއ އަދި މި ފަށަިއަގންނައިރު މި ބޭފުޅުން ހަމަ ތިބުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ނެތިއްޔާ  

ރަށް ބޮޑު. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިސާލަކަށް ބަލައިފި ކަމަށް ެވއްޖިްއޔާ  ހަމަ އެހެންވުމުެގ ފުރުޞަތު ވަ

ެވސް   ވާހަކަެއއް  ބައެްއެގ  ބަިއވަރު  މާ  ވެއްޖިްއޔާ  ކަމަށް  ބަލައިފި  މެންބަރުންނަށް  ބޮޑީސްތަކުެގ  މެމްބަރ  އައިފެކް 

ޕްރެކްޓިސްކުރާ އުޅެނީ  މި  ބައެއް  މަދު  ަވރަށް  ވެސް  އޭެގތެރެއިން  ވަންނަށް. ނޫން.  މިއަށް  ލާޒިމުވާ  ކޮންމެހެން   

ބުރަކޮށް   ވަރަށް  ފެންނަ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރުވެސް  އަންނާނީ  މިއަށް  ެވއްޖިްއޔާ  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖެ 

މަސައްކަތް ކުރާ، ވަރަށް ސީނިއަރ ޮއޑިޓަރުންެގ ޮގތުަގއި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ  

މުޅިން އެއްކޮށް ޑްރަިއްވކުރާނެ ބައެއް ނެތި މިކަމަށް ވަުގތު ދެވޭނީ. ހަމަ ނުދެވިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ ބައެއް    މީތި

ފުރުޞަތު   ނުވެދިއުމުެގ  އޮތަސް  ާގނޫނެްއަގއި  އަދި  ނުެވ  މިކަން  ހަމަ  ޮގތަށް  ދިޔަ  ވެެގން  ތަންތަނަށް  އެހެން 

ެއއް ހަމަ  ަގބޫލުކުރެވޭ.  ައޅުަގނޑަށް  ހަމަ އޮތްކަމަށް  އުޅެެގން.  ކުރަން  އަމިއްލައަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މި  ހަމަ  ކޮށް 

ވަރަށް ރަނަގޅަށް ވުުމެގ ފުރުޞަތު ވެސް އެބައޮތް. އެކަމަކު މިވީހާ ތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ އެކްސްޕީރިއަންސްއަށް 

 އުޅޭނެ މީހަކު ނުވެެގން  ބަލައިފިކަމަށް ެވއްޖިްއޔާ ހަމަ އަނެްއކާ ވެސް ހަމަ ެއވަރަށް ަވުގތު ނުދެިވ، ހަމަ ެއކަމާ

 ދިއުމުެގ ފުރުޞަތު އެބައޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެެވނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން މި ހިފަނީ. ދެން، އަދި...  

ދެން،  ދެން،   ދެއްވަން.  ފޮނުވާލަ  ލިޔުމުން  ކޮމެންސްޓްސްތައް  އޮތީ  ވިދާޅުވެފައި  ރަޖިސްޓްރަރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރިޕޯޓު   މި  ކޮމިޓީއަށް  މައި  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުަގއި  ޭއެގ  ނިންމާފައި،  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން  މި  ހަމަ 

ކޮމެންޓު ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ފޮނުވާނީ. އަދި އެ ފުރުޞަތުަގއި ވެސް، އެ މަރުޙަލާަގއި  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެދެނީ ކޮމެންޓެއް ޮއވެއްޖިއްޔާ ހަމަ މި މަސައްކަތް މި ކޮމިޓީން ނިންމުމުެގ ކުރިން ފޮނުވާލަ 

އެއްކޮށް ހަމަ ވީހާ   ދިނުން. ދެން، މި ކުރިއަށް ެގންދާނީ ހަމަ ވީހާވެސް ބޮޑަށް މިކަމުެގ ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާ

ވެސް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މަސައްކަތް ކޮށްެގން. ބޭނުމަކީ މިކަން، މި ޕްރެކްޓިސް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް 

ފަރާތުން   ކޮމިޓީެގ  މުޅި  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްމެންވެސް  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  ކޮށްދިނުން.  ކްރިއޭޓު 

އަޅުަގ މި  ޔަޤީންކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިން  ނިންމާލުމުެގ  ދެން،  އަރުވަން.  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތި  ނޑުމެން 

ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް.  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ޝުކުރުދަންނަވަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޓަކައި  ކަމަށް  ެއ  ދެްއވީތީ  ވަުގތު 

 ޝުކުރިއްޔާ. މި ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.
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