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 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް{ ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިެގން ދެްއވި އެންމެ   22`. ޤައުމީ ސަލާމަތާިއ ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  

ކުރެވުނު  ިއއްޔެަގިއ  ޮއތީ،  މި  ކޮށްފަިއ  މަސައްކަތެްއ  ކުޑަ  އިދާރީ  މިހާރު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް 

ެގނެވުނު އިސްލާޙުތައް. އެހެންވީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. މަޝްވަރާެގ އަލީަގއި  މާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން 

ވަނަ    9ާގނޫނުެގ  -1، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިމިްގރޭޝަން ާގނޫނަށް އިސްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލު. 2007/1ާގނޫނު ނަންބަރު 

ެގ )ހ( ަގއި  ވަނަ މާއްދާ  9ާގނޫނު ނަންބަރު    -2ވަނަ ނަންބަރަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާޙު އުނިކުރުން.    6މާއްދާ )ހ(ެގ  

 9ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -1ބަޔާންކުރާ ޖުމުލަ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިސްލާޙުކުރުން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެން  

)ހ( ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭަގއި ހުރުމުެގ ހުއްދަ    9ވަނަ މާއްދާ )ހ( ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިސްލާޙުކުރުން.  

ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ާގނޫނުެގ  އަންނަނިވި  މި  ބެހިެގންވަނީ  ނަންބަރު    10  އޮތް  ާގނޫނުަގއި  ކުރީަގއި  ެއއީ  ބާވަތަށޭ. 

ާގނޫނުެގ   ބަޔާން    9ބުނެވިދިޔަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ދެ    8ވަނަ  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

އޮތީ   ާގނޫނުަގއި  ކުރީެގ  އިތުރުކުރުން.  ނަން  8ނަންބަރު  ާގނޫނު  އެނޭގނީ.  ވިސާެގ   2007/1ބަރު  ާގނޫނުން 

ޭއެގ ތެރޭ މި އިތުރުކުރަނީ ދެ ބާވަތެއް. ެއއީ ؟ ބާވަތެްއެގ ވިސާ. އެބަ ބައްލަވަންތަ  8ބާވަތްތައް. އޭަގއި އިންނާނެ  

އަށް.  9 )ހ(  ބާވަތެްއ.    -10މީޓިންގ ވިސާ.    9ެގ  ެގ  ކެނޑިފައި(  އަޑު  )ޯއޑިއޯ  ވިސާ...  ރެސިޑެންޓު  ކޯޕަރޭޓު 

އޮތް   ތެ  8މިހާރު  އެބަ  ބާވަތެްއެގ  ޚައިތަމް  ވިސާ.  ރެސިޑެންޓު  ކޯޕަރޭޓު  ވިސާ،  މީޓިންގ  އިތުރުވަނީ  ރެއަށް 

މިެގނެވޭ އިސްލާޙާއެކު. އިތުރުވީ ދޭއް. މީޓިންގ ވިސާ،    10މިހާރު އޮތީ    8ކުރިން އޮތީ  ؟ ސާފުވެަވޑަިއަގންނަވާތޯ

ބި އެ  ދެން  އާއި  ވިސާ  ސްޓޫޑަންޓު  ިވސާ،  ސްޓޭންޑަޑް  ވިސާ،  ވިސާ.  ރެސިޑެންޓު  ވިސާ،  ކޯޕަރޭޓު  ޒްނަސް 

މީޓިންގ   މިއަންނަނީ  އިތުރަށް  ޭއެގ  ވިސާ.  ސްޕެޝަލް  ިވސާ،  ރެސިޑެންސް  ިވސާ،  ޯވކް  ވިސާ،  ޑިޕެންޑެންޓު 

ވިސާާއއި ކޯޕަރޭޓު ރެސިޑެންޓު ވިސާ. އާދެ! އިްއޔެ މިނިސްޓަރ ސާފުކޮށްދެްއވި މި ާވޮގތް. ތަފާތަކީ މި ތާނަގިއ  

ޑެންސް ިވސާއަކީ. ކޯޕަރޭޓު ރެސިޑެންސް ވިސާއަކީ މިސާލަކަށް މި ރެސިޑެންޓުކޮށް ތިބޭ މީހުންެގ ވިސާ ިމއީ ރެސި 

ރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓު ކޮށްފައި އޮތް ކުންފުންޏެއްެގ ބޭރުަގއި ހުރި ވެރިޔަކު މި ރާއްޖެައށް އައިސް ހުންނައިރުަގިއ  

ރެސިޑެންޓު އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  މީހެއް  ރެސިޑެންސް  ނޯމަލީ  އެއީ  ވިސާ.  ދޫކުރާ  މީހަކަށް  އޭނައަށް  އެ  ކޮށް 

އިނޭގތޯ.   ިއންވެސްޓުކުރަނީ  ކުންފުންޏެއް  ރާއްޖޭަގއި  މި  ބިލްޭގޓު  މިސާލަކަށް  ދެނީ.  ވިސާއެްއ  ޙައްޤު  ހުރުމުެގ 

 ވަޒީފާއެްއަގއި ނުހުރޭ އޭނައެއް. އޭނައަކީ އެ ކުންފުނީެގ މަިއކްރޮސޮފްޓުެގ... އަޙްމަދު ޒާހިރު.
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 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ޒާހިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ

ވިސާ.   ރެސިޑެންސް  އިންނަނީ  ޤައުމުތަކުަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  ސާފުކޮށްލަދޭންވެެގން.  އެއްޗެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ެވސް   އިންވެސްޓަރަށް  އަދި  ިވސާ.  ރެސިޑެންސް  ދޫކުރާނީ  ވެސް  މީހަކަށް  އުޅޭ  އިނދެެގން  މީހަކާ  މިސާލަކަށް 

 މި ކޮލިފައި ވަނީ މި ބާވަތްތަްއ، ަވކި ިވސާެއއް ނޫން. ހަމަ ދޫކުރާނީ ރެސިޑެންސް ވިސާ. ރެސިޑެންސް ވިސާއަށް

 ރެސިޑެންސް ވިސާ ދޫކުރަނީ. އިޔަރލީ، އިޔަރލީ، ވަން ޔިައރ ވަން ޔިއަރެގ ރެސިޑެންސް ވިސާތަކެއް ދޫކުރަނީ.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ދެން ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައިެގންފައި މި އޮތީ މި ކެޓަަގރީ ަވކިން ބާްއވަން. އެހެންވެެގން ދެން މި ލިޔެފައި  

 މިއޮތީ. ހުށަހެޅުއްވި ޮގތުަގއި ވެސް އޮތީ އެހެން. އާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަފީފު.   

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެއއީ  އާ ބަލާލުން  ޮގތް  ކަންހިނާގ  ވެސް  ތަންތާނަގއި  އެހެން  ެއކަމަކު  ނެތް.  މަްއސަލައެްއ  ބޭއްވުަމކުން  މި  ދެ، 

މުހިންމު ކަމެއް. ދެން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ޮގތަކަށް ކޮންމެހެން ދާކަށެއް ވެސް ނުޖެހޭނެ. މިތަނުން ބޭނުން ބަދަލެއް 

އޭނަ ބުނީމާ  ވިސާއޭ  ރެސިޑެންސް  ެއއީ  ހަމަ    ެގނެވޭނެ.  ނުޖެހޭ.  ވެސް  ހުންނާކަށް  އަބަދު  މިތާނަގއި  ކޮންމެހެން 

ޮގއްސަ   އެއްފަހަރު  މަންތްސް  ސިކްސް  ހުރޭ  ޤައުމުތަކުަގއި  ބައެއް  ދީފަ.  ހުންނާނެ  މުއްދަތުތަކެއް  ވަކި  ކޮންމެ 

 މަހުން.  3އެތާނަގއި ހުންނަންޖެހޭ. އަނެއްބައި ތަންތަނުަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަިއވަރު  އާދެ!   އެތައް  ވިސާއާއި  މެރިޖު  ހުއްޓޭ  ރެސިޑެންޓުަގއި  ވިދާޅުވަނީ  ހުށަހަޅުއްވަމުން  މީތި  ސަރުކާރުން 

 ވިސާތައް. އެހެންނަމަވެސް، ިވޔަފާރީގައި ޚާއްސަ ކޯޕަރޭޓު ިވސާ އެއް ވަކިކޮށްފައި މި ދެ ކެޓަަގރީ ވަކިކުރުމަށް... 

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ޢަފީފު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި

އާދެ! ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކައަކީ މި ޤައުމު އެކަންޏެއް ނޫނޭ މީހުންނާއި މީހުން އިނދެެގން އުޅެނީކީ 

ވެސް   ތަންތާނަގއި  އެހެން  ނޫން.  ެއކަންޏެއް  ޤަުއމުަގއި  މި  އޮންނާނީ  ވެސް  ިވސާ  މެރިޖު  އެހެންވީމާ،  ވެސް. 
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ދެއްތޯ، އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން އެއަކަށް މާބޮޑަށް ބާރުއަޅަނީކީ ނޫން. އެކަމަކު  އޮންނާނެ. ދެން، ވާހަކަ ދަްއކައިެގން  

 މިއީ، އެހެން ތަންތާނަގއި ެވސް ކަން ހިނާގ ޮގތަށް ބަލާލުން އެއީ މުހިންމު ކަމެކޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މައް އޮތުމަކުން  ކޯޕަރޭޓު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނެތިއްޔާ  އިޝޫއެއް  މާބޮޑު  ދެއްތޯ. ދެން،  ކަންނޭނެގ  ނެތް  ސަލައެއް 

ނޯމަލް ރެސިޑެންސް ވިސާާއިއ ދެން ކޯޕަރޭޓު ވިޔަފާރީަގއި އެ ދޫކުރާ ރެސިޑެންސް ިވސާއާ ދޫކުރުމުެގ ަގާވއިދުތައް  

ހަދަން. މިހާރު ރެސިޑެންސް ވިސާަގއި މިާވޮގތަކީ މި ދޭތި ތަފާތުކުރެވޭ އޮތް ސަބަބެއް ެވސް އެބަ އޮތް. މި ކޯޕަރޭޓު 

 ވިސާ މި ދޫކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހަދާ ަގާވއިދެްއެގ ދަށުން. އެހެނިހެން  ރެސިޑެންސް

ހިނަގނީ.  މި  އުސޫލުތަކެއް  އެހެނިހެން  ލާފަ.  ތެރެއިން  އޮފީސްތަކުެގ  އެހެނިހެން  މިދެނީ  ވިސާ  ރެސިޑެންސް 

އޮތް،   ެއބަ  ާގނޫނުަގއި  މި  މި    3އެހެންވީމަ،  ިވސާ  ހަދަނީ ބާވަތެއްެގ  ަގާވއިދު  ހަދަނީ  އުސޫލު  މިދެނީ  ހުއްދަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން. އެހެނިހެން ވިސާތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން މި ހަދަނީ އިމިްގރޭޝަނުން  

 ހަދާ ގަވާއިދެއްެގ ދަށުން. އެހެންވީމަ، މި ދެ ވައްތަރެއް މި އޮތީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒާހިރުގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ތި ސުވާލަށް އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް، ތި ނެިގ ކަންތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ވެސް އެްއޗެްއ ހަމަ އެޑުކޮށްލަންވެެގން. ހުރިހާ 

ސް. ެއކަމަކު މިސާލަކަށް ޤައުމުތަކެްއަގއި ވެސް ވިސާައށް އެޕްލައިކުރަނީ އިމިްގރޭޝަނަށް ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްަގއި ވެ

ެއ   މިސާލަކަށް  ވެރިފައިކުރަނީ  މި  އޮފީހުން  ވިސާ  ެއއްކޮށް  ޑޮކިޔުމަންޓޭޝަނާ  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ވިސާއެއް  ބިޒިނަސް 

ރެލަވަންޓު މިނިސްޓްރީއަށް. މެރިޖު ވިސާއެއް ވެއްޖެްއޔާ މިސާލަކަށް ކަިއވެންޏާ ބެހޭ ކޯޓުންނާއި މިނިސްޓްރީންނާއި 

ރިފައިކުރަނީ. އެހެންކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ވިސާ، މިސާލަކަށް ކޯޕަރޭޓު ވިސާއެްއ ެވއްޖެްއޔާ  އެ ތަންތަނުން މި ވެ

ޓްރޭޑު މިނިސްޓްރީންތާއޭ އަޅުަގނޑު މި  އިމިްގރޭޝަނަށް އެޕްލަިއކުރީަމ އިމިްގރޭޝަނުން މި ވެރިފައި ކުރާނީ ހަމަ 

 ޓްރޭޑު މިނިސްޓްރީއަކުންނެއް ނޫނެއްނޫންހެްއޔޭ ދަންނަވަނީ. ހަމަ އެ ޕްރޮސެސްއެއް ނޫންހެއްޔޭ، ވިސާ ިއޝޫކުރަނީ

އިމިްގރޭޝަނުން ނޫންހޭ ވިސާ އިޝޫކުރަނީ. ހަމަެއކަނި އިތުރު ޑޮކިޔުމަންޓެއް، ވިސާ ިއޝޫކުރަން ވެރިފިކޭޝަނެްއ  

މިނިސްޓްރީައކުން  ޓްރޭޑް  ބޭނުންވާ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެ  ހޯދަންޖެހެނީ.  މިނިސްޓްރީން  ޓްރޭޑު  ނޫންހެއްޔޭ 

 ހެއްޔޭ އިޝޫކުރާނީކީ ވެރިފިކޭޝަނުން ނޫންހޭ ޓްރޭޑު މިނިސްޓްރީން...ނޫނެއްނޫން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ފުރަތަމަ މިދިމާވި މައްސަލައަކީ މިހާރު މި ބޭރުމީހުންެގ މައްސަލަތަކާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ބެލި ބެލުންތަކާއި 

ހެއްދެ މި  ސަރުކާރުން  ުގޅިެގން  އެއްޗެހިތަކާ  އިމިްގރޭޝަނުން  މިހުރިހާ  ކަންތައްތައް  ބޭރުމީހުންެގ  މި  ިވޮގތަކީ 

ބަލަހައްޓާ ބެލެހެއްޓުން ނަންަގވާފައި ޓްރޭޑު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރީ. ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން ޚާއްސަކޮށް އިނޭގތޯ.  

އިމިްގ އޮތީ،  ހުށަހަޅުްއވާފައި  ހުށަހެޅުނުއިރުަގއި  ާގނޫނު  މި  ފުރަތަމަ  މައްސަލައިަގއި  އެ  ވިސާ  ދެން،  ރޭޝަނުން 

މި   އިމިްގރޭޝަނުން  އޭެގކުރިން  އަލީަގިއ،  ަމޝްވަރާެގ  ކުރެވުނު  މި  އިްއޔެަގއި  އޮްއވާ  ޖަހާޮގތަށް.  ނުވެސް 

މައްސަލަިއަގއި ހުރި ކަންބޮޑުުވންތަކާ އެްއޗެހި ފާހަަގކޮށް މިހާރު ވޯކް ޕަރމިޓުެގ އިތުރަށް ިވސާއެއް ޖައްސަވާ ޮގތަށް  

ޙު މިެގންނަނީ. މި ާގނޫނު މިތަނަށް މަޖިލީހުން ފޮނުއްވިއިރަކު ވިސާ ނަާގޮގތަކަށެއް  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އިސްލާ

ނެތް. ތިން ބަޔަކަށް. އެއީ ކޯޕަރޭޝަން ވިސާާއއި މީޓިންގ ވިސާާއއި އަދި ޯވކް ޕަރމިޓަށް. އެ ޕަރމިޓުެގ ނަމުަގިއ  

އިމިްގރޭޝަނު އޮއްވާ  ނިމޭޮގތަށް.  ހިސާބުން  ދޫކޮށްލާ  ނަމުަގއި  ޤައުމީ ހުއްދައިެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ވިދާޅުވީ  މި  ން 

އެބަހުއްޓޭ.   ބެލުންތަކެއް  ބަލަންޖެހޭ  ތިމަންމެން  އެހެންވީމަ،  އެބަހުއްޓޭ.  ކަންކަމެއް  ކިތަންމެ  އަދި  ސަލާމަތާއި 

މައްސަލަެއއް   ބޮޑު  ވަރަށް  ިވއްޔާ  ވަނީ  ކަމަށް  ނަގައިފި  ބާރު  ޖެހުމުެގ  ވިސާ  އަތުން  ތިމަންމެން  އެހެންވީމަ، 

)މެ ހުށަހަޅާފައި  ދިމާވާނޭ.  މިޮގތަށް ސަރުކާރުން  ވިްއޔާ  ކަމަށްވަނީ  ނެތް  ިމކަމުަގއި  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  ންބަރުން 

 ވާތީެވ، އާދެ! އަޙްމަދު ޢީސަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެނދިކުޅުދޫ

މިީއ   މި ހަނުގރާމައަކީ ވެސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ބޭނުން.  ތާއީދުކޮށްލަން  ެއއްޗަކަށް  އެ ވިދާޅުވި  ޢަފީފު  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

ކޮރަޕްޝަނުެގ ހަނުގރާަމއެްއ، މި ބާރުވެރިކަމުެގ ހަނުގރާމަައކީ ެވސް. އިމިްގރޭޝަނަކީ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުެގ ހާއްޔެއް.  

މިނިސް އިކޮނޮމިކް  ހަވާލުކުރަނީ  މި  ޔަޤީންކަމެްއ  ދެން،  ެއއްވެސް  ނުހިނާގނެކަމުެގ  މިކަން  އެތަނުންވެސް  ޓްރީއާ. 

އޮެވެގނެއް ނޫން ޙަވާލުކުރަން މިއުޅެނީކީ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުމުަގއި މި ބޭރުމީހުންެގ މައްސަލަައކީ ވަރަށް  

ވިޔަސް ނުކުރެވުނު. ވަރަށް ިގނަ  ޒަމާންވީ މަްއސަލަެއއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި. އިމިްގރޭޝަނަކަށް އެކަމެްއ ކޮންމެޮގތެއް  

ވެރިކަމުަގއި ވަރަށް ިގނަ ޮގތްޮގތަށް އިިމްގރޭޝަން އަނބުރައިފި. ނުކުރެވުނު. ިމއަދު ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިރިޔާ  

ވެސް އުއްމީދެްއ މި އޮތީ ިއކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީން މިކަން ޙައްލުކޮށްފާނޭ. ދެން، އެޓްލީސްޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ 

 މިކަން ޙައްލުކުރޭތޯ، ހަމަ ގައިމުވެސް އަޅުަގނޑުެގ ފެއިތެއް އިމިްގރޭޝަނަކަށް ނެތް މިކަން ޙައްލުކުރުމުަގިއ  މީހުން

އެހެންވީމަ،   ވެސް.  ޯގސްޮގތަކަށް  ވެދާނެ  ޮގތް  އެ  ފަހަރެއްަގިއ  ހޯދުން.  ޮގތެއް  އިތުރު  އޮތީ  ދެން،  މިހާރަކު. 
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މިހާރު   ސަރުކާރުން  ފެނުމުގައި  ފެންނަ  މިވަުގތު އަޅުަގނޑަށް  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން  އެއޮތްޮގތަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި 

މި   އިމިްގރޭޝަނުން  ޙަވާލުވެެގން  އިމިްގރޭޝަނުން  ޭއރުން  ދެން،  ބުއްދިވެރިކަަމކީ.  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ނިންމުން 

 ޙައްލުކުރުމުަގިއ އެ  ބޭރުމީހުންެގ މައްސަލަތައް ހަްއލުކުރުމުަގިއ މިހިރަ، އިިމްގރޭޝަން ތެރޭަގިއ މިހިރަ މައްސަލަތައް

ައޅުަގނޑުމެން މާދަމާ ވެސް ދުނިޔޭަގއި ތިބިްއޔާ   ބޭފުޅުންނަށް އެކަށީެގންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅެންޏާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ޕޮއިންޓަކީ   ވެއްޖެއްޔާ.  ެގންނަން  ެގނެވިދާނެ  ބަދަލެއްވެސް  އިތުރު  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިބޭނެ.  މިތާ 

 ނެތޭ. އެ މީހުންނަކަށް މިކަމެްއ ނުވާނޭ. އެހެންވީމަ، މިހާރު ިއމިްގރޭޝަނާއި އިކޮނޮމިކް  އިމިްގރޭޝަނަކަށް ފެއިތެއް 

ރައީސް   އާއި  ިމނިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކް  އާއި  މިނިސްޓްރީ  ޑިފެންސް  މިސާލަކަށް  އޮފީހާ،  ރައީސް  މިނިސްޓްރީއާއި، 

އެއީ އިމިްގރޭޝަނުެގ ކަމެކޭ. ތި ވިދާޅުާވ  އޮފީހާ ވާހަކަދައްކާފައި އެއްބަސްވެފައި އެ އޮތީ ވޯކް ޕަރމިޓު ދޫކުރުން  

ބިޒިނަސް ިވސާައކާއި ތި ވިދާޅުވާ ކޯޕަރޭޓު ިވސާައކާ ެއއީ އިމިްގރޭޝަނުންނޭ ެއ ވިސާ އެ ދޫކުރަނީ. ދެން އޮފްކޯޒް  

ބޯޑަރ ހުރަސްކުރުމުެގ ހުއްދަ އެ ދެނީ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރީމާ އިމިްގރޭޝަނުން ބޯޑަރ ހުރަސްކުރުމުެގ  

ކިޔަސް  ހުއް އެއްޗެއް  ކޮންމެ  ކިޔަސް،  ސްޓޭމްޕް  ކިޔަސް،  ވިސާ  އަދި  ބޭފުޅުން  ތި  އަދި  ދެން  ދެނީ.  އެ  ދަ 

އިޚްތިޔާރު  ނުޖެހުމުެގ  ޖެހުމާއި  ބަލައި  ޙާލަތަކަށް  ހުރި  ބަޔާންކޮށްފަިއ  ާގނޫނުަގއި  މި  އެތި  ޖަހާ  އެ  އެއަރޕޯޓުން 

މިނިސްޓްރީ ިއކޮނޮމިކް  އަދި  އޮތް  އެބަ  ެވސް  ސަލާމަތަށް  އިމިްގރޭޝަނަށް  ޤައުމީ  ދިނަސްވެސް.  ހުއްދަ  ން 

ެއ   އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމަ،  ބޭރުކޮށްލެވިދާނެ.  މީހާވެސް  އަންނަ  ލިބިެގން  ޕަރމިޓު  ޯވކް  ކިޔާފައި  ނުރައްކާެވއޭ 

ނެ  ލައިނުަގއި ތިބެެގން މީތި ނިންމާލީމާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުަގއި މިަވުގތަށް ރަނަގޅުވާ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިނޭގތޯ.   ކުރިައށްދާނަން  އަޅުަގނޑު  އާދެ!  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނުެގ    -3ޝުކުރިއްޔާ  ވަނަ   9ބުނެވިދިޔަ 

އިސްލާޙުކުރުން.   ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ށ(  ބާ  9މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި  ވަތްތަކުެގ  )ށ( 

ވަނަ    3ހުއްދަތައް ދޫކުރާނީ ިމ މާއްދާެގ )ނ( އަދި )ރ( ަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވހާ ހިނދަކު، އާނ  

ެގ )ށ(  9މާއްދާ. މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތީން ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިްގރޭޝަނެވެ.  

)ށ(. )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އާދެ! އިސްލާޙު. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި ކުރިން )ހ( ދެންނެވީ. މިހާރު  

ޮގތަކަށް   9ބުނެވިދިޔަ    3އިނީ   އެހެން  ާގނޫނުަގއި  މި  ިމއިނީ  އޭަގއި  އިސްލާޙުކުރުން.  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޓު ދޫކުރުމާއި ޯވކް ޕަރމިޓު ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ވޯކް ޕަރމި  6ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ާމއްދާ )ހ(ެގ  
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މުއްދަތު އިތުރުކުރުާމއި، ޯވކް ޕަރމިޓު ބާޠިލުކުރުމާއި، ވޯކް ޕަރމިޓު ފީ ނެުގމާިއ، ވޯކް ޕަރމިޓު އެހެން ކަންކަން  

ާގނޫނުެގ   ވަޒީފާާއބެހޭ  ބަލަހައްޓާނީ  )މެންބަރުން    60ހިންާގ  ޮގތުެގމަތީންނޭ.  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އިސްލާޙުތަކާއެކު.  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(   މިެގނެވޭ  އަލަށް  މިހާރު  މިއިނީ  އިސްލާޙުކޮށްފަިއ  މީތި  އަޅުަގނޑުމެން 

ކުރީަގއި އިސްލާޙު ހުށަހެޅުނުިއރު އިމިްގރޭޝަނުެގ ދައުރެއް ވޯކް ޕަރމިޓާއި ރެސިޑެންސް ވިސާާއއި މީޓިންގ ވިސާ  

ވެސް އިިމްގރޭޝަނަށް  ދައުރު،  އެ  މިހާރު  އެހެންވީަމ،  ނެތް.  އިިމްގރޭޝަނުެގ  ދިނުމުގައެއް  ދީެގން،  ދައުރެްއ   

ކުރިއަށްދާނަން  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  )މެންބަރުން  ޖަހައިދިނުން.  ދިނީމާ ވިސާ  ހުއްދަ  ދޫކުރީމާ،  ޕަރމިޓު  ދައުރަކީ 

ާގނޫނު   މިޮއންނަނީ،  ަގއި  )ނ(  މިހާރު  ދިޔަިއމަ.  ހިސާބަށް  އެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    15އިނޭގތޯ.  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ވޯކް ަގއި    ވިސާައކީ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ވިސާއަކަށްުވމުން،  ދޫކުރެވޭ  ބިނާކޮށް  ނަންބަރުަގއި    6ޕަރމިޓަށް  ވަނަ 

ުއސޫލުތަްއ   ުގޅޭ  ބާޠިލުކުރުމާ  ވިސާ  އިތުރުކުރުމާިއ،  މުއްދަތު  ވިސާ  އެ  ދޫކުރުމާއި،  ވިސާ  ޯވކް  ބަޔާންކުރާ 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ތަންފީޒުކު  2/ 2008ކަނޑައަޅާނީ  ާގނޫނުެގ  ބެހޭ  ޙަވާލުކޮށްފައިާވ  ވަޒިފާއާ  މަސްޢޫލިއްޔަތު  ރުމުެގ 

މިނިސްޓަރޭ. އެއީ މިހާރު މި އަންނަ ބަދަލަކީ. އިމިްގރޭޝަނުން އެ ބައި ދިޔައީ. )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  

ެގނެވިދާނެ އިނޭގތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ ރިޒަރވޭޝަނެްއ އޮތް ކަމުަގއި ވަންޏާ. ޭއަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ ވިސާ  

ބެހޭ ދޫ ޕަރމިޓާ  ޯވކް  ނެުގމާއި  ފީ  ޕަރމިޓު  ވޯކް  ބާޠިލުކުރުމާއި،  ޕަރމިޓު  ވޯކް  ނެުގާމއި،  ފީ  މިހާރު  ކުރުމާއި، 

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާގނޫނު ހިންުގމާއި، ތަންފީޒުކުރުމުެގ    2/ 2008އެންމެހާ ކަންކަން ހިންާގ ބަލަހައްޓާނީ ާގނޫނު ނަންބަރު 

އެވަރަށް. އޭރުން އުސޫލެއް ނެހެދޭނެ. ަވޒީފާާއ ބެހޭ ާގނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފަިއާވ ފަރާތުންނޭ  

ފަރާތެއް. ވިސާ، )މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލަނީ. މިހާރު އިމިްގރޭޝަނުން ވޯކް ިވސާ  

ނަާގފަ ފީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދޫކުރަނީ  މަްއޗަށް  ދޫކު  އެމީހުންއި  މި  ހުއްދަެއއްެގ  ރާ 

)މެންބަރުން  ނުވާނެ.  ނަަގިއެގން  ފީެއއް  އިތުރު  މިވީ.  އަންނަން  މީަގއި  އެކަނި  ާވހަކަ  ެއ  އެހެންވީމަ،  ބިނާކޮށް. 

ބަޔާންކުރަން   މީަގއި  ނޫން  ހެދުމެްއ  ުއސޫލެއް  ަގވާއިދެއް  ދަންނަވައިލީ.  މި  މަޝްވަރާކުރެްއވުން(  ބިލާމެދު 

ޗަކީ. ވާންީވ ޮގތަކީ ިއކޮނޮމިކް ިމނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައި އޮންނަ ޕަރމިޓަށް އިތުރު ފީެއއް  ބޭނުންވެެގން މިުއޅޭ ެއއް

ދެން ނުނަާގ ވިސާ ދޫކުރަންާވނެއޭ، އެ މިންވަރަށް. )މެންބަރުން ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން( އެހެންވީމާ، އިތުރު  

އަޅުަގނޑު ދެން  މިހާރު.  މާއްދާަގއި  ތި  ނޫންތޯ  ނެތެއް  އަށް މައްސަލަެއއް  )ރ(  ގައި،  )ރ(  އަށް.  )ރ(  މިދަނީ   

އަނެކަތި ބަދަލުކޮށްލަބަލަ. އާނ ބަދަލުކޮށްލާ. މިހާރު އޮތްޮގތް، މިޮގތަކަށް ނޫން އަދި އެހެން ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  

ަގއި އެހެން އޮތް މަޝްވަރާކުރެއްވުން( މި މާއްދާެގ )ނ(  ބިލާމެދު  ބަދަލުކޮށްލަނީ މި. )މެންބަރުން    މީތި ޢިބާރާތް 

ެގ   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  މުއްދަތު   4ނަމަވެސް  ވިސާތަކުެގ  އެ  ދޫކުރުމާިއ،  ވިސާ  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 
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އިތުރުކުރުމާިއ، ިވސާ ބާޠިލްކުރުމާއި ުގޅޭ އުސޫލުތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ބިޒްނަސް ކަނޑަައޅާ  

 ނެ ޮގތެއްތޯ.. ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެޭއ. ދެން އެއީ ހެދިދާ
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