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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީ{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރީ ކޮމިޓީގެ މި ފެއްޓުނީ. ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ، ފޮނަދޫ  އަޝިވަނަ ބައްދަލުވުން ޖުޑީ 18 .އައްސަލާމްޢަލައިކުމް

މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ޢަބްދު  ،ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި    ، ޝަފީޤުهللا ވެލިދޫ 

މެ އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޒަރީރުމަތިވެރި  ޙަސަން  ނިހާދު،  ންބަރު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    ، ފޭދޫ 

ރި އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެންބަރު    ޟާ ގުރައިދޫ  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  ދެން 

މަސައްކަތްކޮށް  .  ބިލުގެނައުމުގެ    ޙުލާ ޞް ޤޫބާތަށް އިޢުނޫނުލްޤާފަހުމީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ    އިމްތިޔާޒު އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ 

ފޮނުވިފައިވާ   ވެސް  ޖެނެރަލްއަށް  ކައުންސެލް  އަދި  ވެސް  ނިންމުމަށްފަހުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލެއް.  އޮތް  ނިންމާފައި 

މާކަ  ފާހަގަކުރައްވާ  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް  ނޫން  ބިލެއް.  އޮތީއެއް  ކަންކަމެއް  ކުޑަ  .  ގިނަ  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

އޭގެ އައި.  ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް  ކައުންސެލް  އެބަހުރި  ފާހަގަކޮށްލާފައި  ހަމަ    މިންވަރެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުން 

އަޅުގަނޑުމެން ހިއްސާކޮށްލިން ބަންޑާރަ    ، ޓަކައި ދައުލަތުން ބަންޑާރަ ނައިބު ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކަށްވާތީވެ  ޓްސީއަކަށް ރކަ

އަނެއްކާ ނައިބު  ބަންޑާރަ  އޮފީހަށް.  ކޮމެންޓު  ނައިބުގެ  އިތުރު  މިއަށް  އެބަހުރި  ފޮނުއްވަވާފަވެސް  އަދި    .ތައް 

ވެސް ފޮނުއްވަވައިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ    ފޮނުއްވުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ވެސް އެ ބިލު އަނެއްކާ

ކޮމެންޓުފަ ބައެއް  ހޯއްދެވި  އެބަހުރި  ރާތްޕުޅުން  ބިލުގެ  ،  އެހެންނަމަވެސް.  ވެސް  މި  ކުރީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ 

ރި ފެނިވަޑައިނުގަތް  ޢާދިރާސާކުރިއިރުގައި  ކޮމިޓީއަށް  ބޭނުން  ހިމަނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަން  ޔަތްކުރަމުންދިޔަ 

އަޅުގަނޑުމެން،  ކަންކަން. އެހެންވީމާ އެކަމަށް   ކަމަށް  ވިސްނާލަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ލަން. ދެން  އި ވެސް ވިސްނަ  ވަނީނަމަ 

ކޮމެންޓު ފޮނުއްވެވި  ނައިބު  ގޮތާބަންޑާރަ  ފޮނުއްވެވި  ބިލު  މި  ނައިބު  ބަންޑާރަ  އޮރިޖިނަލީ  ތެރޭގައި  ވެސް    ތަކުގެ 

ކަންކަމުގައި އެބަހުރި އެގޮތަށް   މިހާރު ގެންނަވާފައި ބައެއް  ޙުލާޞް ކުޑަކޮށް ޚިލާފަށް ވެސް އެބަހުރި އަނެއްކާ ފަހުން އި

ގޮތުން އެ އޮތީ   ފާހަގަކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އިދާރީގައި  ތައް ކިޔާލިއިރުފާހަގަކުރައްވާފައި އަޅުގަނޑު މި ކޮމެންޓު

ޑުމެން  އަޅުގަނ  އި،ގޮތާ ގޮތަކަށް މި ބިލުގެ އޮރިޖިނަލް ބިލް އޮތް  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ

މިހާރު ގެނައި އިކޮމި އިޙާލާޞް ޓީން  ގެނައި  މައްޗަށް ބަންޑާރަ ނައިބު  ޙު ލާޞް އޭގެފަހުން އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެން  ގެ 

ފެންނާނެޚިހުށަހެޅުއްވި   އެއްތަންކޮށްފައި  އޮތީ  މި  އެހެންވީމާ  ޔާލުފުޅުތަކެއް  ބަޔަކަށް    ،ގޮތަކަށް.  ފަހަރަކު 

ޒު ކޮމިޓީއާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި. އެންމެ  ޢިއްމާ ދެއްތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުގެންދަ  މުންވަލަ އްޔަތްކުރަމުން ބަޢާރި

ފޮނުއްވެވިއިރުގައި    އިނގޭތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ އޮރިޖިނަލީ މި ބިލު  1ގެ    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  510ފުރަތަމަ މި އޮތީ،  

ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ސީދާ    ށްދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވެ ހުރެ އެނގިހުރެ އޭނާއަ  ،އޮތް ގޮތަކީ
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އެދުމާ ހޯދުމަށް  މަންފާއެއް  ނުސީދާ  އެއްބަސްވުމާއި،  ނުވަތަ  އަޅުގަނޑުމެން އި،  ގަބޫލުކުރުމަށް  ދެން  ގަބޫލުކުރުން. 

ގެނައި އި މައްދާއަށް  އެ  އެހެން  ،ކީޙަލާޞް ކޮމިޓީން  މުވައްޒަފަކަށްވެހުރެ އޭނާއަށް ނުވަތަ  ނުވަތަ    ދައުލަތުގެ  މީހަކަށް 

އަގެއް ވިޔަސް  ނުސީދާގޮތުން  ނުވަތަ  ސީދާގޮތުން  މަންފާއެއް  ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ  އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑުމެން   .ހުރި 

މިވެސް    "ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް  ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް. "އިނގޭތޯ"  ހުރި އެއްޗެއް  އަގެއް " އިތުރުކުރި ތަންކޮޅެއް  

ނުވަތަ  . އިތުރުކުރި އަމުރުކުރުމާއި  ނުވަތަ  އެދުމާއި  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރުމާއި  ހޯދައިދިނުމަށް  ބަލައިގަތުމާއި    ނުވަތަ 

މި    ނުވަތަ ގަބޫލުކުރުމާއި ނުވަތަ ބަލައިގަތުމަށް އެއްބަސްވުމާއެކު އަދި އެގޮތަށް. ދެން ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ފަހުން

އެއް  ލަފް  ސަޖެސްޓްކުރެއްވި  މި  މަންފާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  އިނގޭތޯ.  މިއީ  އޮތް  ޒަގޮތަކީ  މިހާރުގެ  ކީ 

  އި، އަގެއް ހުރި ތެރޭގައި ފައިސާއާ  އެ މާނަކުރުމުގެ،  އްކަމަށްވާތީޒެވަނަ މާއްދާގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ ލަފް  518ގާނޫނުގެ  

ހިމެނޭތީ،  އެނޫން އެއްޗެތި  އިތުރުކުރައްވާފައިވާ    ވެސް  މާއްދާއަށް  އެއްޗެއް  އަގެއް"މި  ބާރާތް  ޢިމި  "  ހުރި 

މުހިންމު  އިނގޭތޯ.    އުނިކުރެއްވުން  ވިދާޅުވީ  އެގޮތަށް  ފެނޭ.  އެ  ދެން  ކަމަށް  ނިންމާލެއްވުމަށް  ހަމައަށް  މަންފާއާ 

ހަމައެއާއެކުގައި އެބައޮތް ޔޫ.އެން  ކަމަށް. ދެން    ކަމެއް ނެތް  ހުރި އެއްޗެއް ވެސް ލިޔާނެ  އިންނަނީ ދެއްތޯ. އެ އަގެއް 

މު މި  ކޮރަޕްޝަން  އެގެއިންސްޓް  ބަލަ ހަޢާ ކޮންވެންޝަން  މާއްދާއަށް  އެ  ރިޝްވަތުގެ  ބަޔާންކުރާ  އެ    އި ދާގައި 

ރެފަރެންސަށް  ލިޔެފަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއްކާ   .ޓަކައި  އަޅުގަނޑުމެން  މި  އާދެ!  ކޮންސިޑަރ  އޭ.ޖީ    ވެސް  ކޮށްލީ 

ނުކުތާއަށް އެ  ބިލު   .ފާހަގަކުރެއްވި  މި  މިހާރުގެ  އެބައޮތް  މަންފާ  އެހެންވީމާއެއީ  ޑިފައިންކޮށްދީފަ.  މަންފާގެ  ،  ގައި 

ހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކާ މި ކަންކަން    އަގެއް  ، ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާގައި މި ހިމެނި ފައިސާއާއި

ދެން   ޖުމު  "މަންފާ"ހިމެނޭތީ  އެ މި  އިލަ  އަލުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންކުރުމަށް  މި ޙުލާޞް ކަނި  . "މަންފާ"ކޮށްލީ     

މަންފާއެއް ހޯދުމަށް  "ބާރާތެއް އެ އޮތީ ޢިކީ، ދެން އޮތް އަޝަން ސްއެހެންނަމަވެސް ދެން އޭ.ޖީ ހުށަހެޅުއްވި އެހެން ސަޖެ

 އެ  ޙު ލާޞް ޑްރާފްޓަށް ގެނައި ބަދަލު އި މިހެން އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރީގައި  "ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެއްވުނީ އެ  ،  ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  ލަ ވެސް އުނިކޮށްލުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާޖުމު

އޮތްޖުމު މައްސަލައެއް  ބޭއްވުމަކުން  ނުދެކޭ   ލަ  ބަލާލާއިރުގަ   ކަމަކަށް  ގާނޫނުތައް  އެހެން  ބޭރުގެ  ވެސް  ކަމަށް. އަދި  އި 

މާނައިގެ  ސީކްކުރުމުގެ  ގަބޫލުކުރެވެނީ  މި  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ސީކްކުރުން،  ތެރޭގައި    އެބަހުރި 

ދިވެހި އަންނަ  މާނަކުރެވޭއިރު  މާނަ  އެ  މަސައްކަތްކުރުން  ހޯދުމަށް  މި  ގެނެވޭއިރުގައި  އެއީ    ބަހަށް  ކަމަށް. 

ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ އަޅުގަ ބޭއްވީ އިތުރުނުކުރަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުހިންމުކަމެއްގެ  މި  މިގޮތަށް  ނޑުމެން 

މަންފާއެއް ހޯދުމަށް  "ލަ، އެއީ  ބަހުސަކަށްފަހުގައި މި އެއްބަސްވެވުނީ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ގެނައި އެއް ޖުމު

ލަ އުނިކުރުމަށް.  އެ ޖުމު   "ސައްކަތްކުރުމާހޯދައިދިނުމަށް މަ"   އިންތަކޮޅު  އެހެން   "ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާ
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މާއްދާ،   އޮތް  )ހ(  510ދެން  އަޅުގަނޑުމެން    2ގެ    ގެ  )ހ(   510ދެއްތޯ.  މާއްދާގެ  ކުރީގައި    2ގެ    ވަނަ  ހަމަ 

އި  ކޮމިޓީން ރަނގަޅުޙު ލާޞްގެނައި  ގޮތް  އެ  ގޮތް  އޮތް  ފެނިވަޑައިނުގެންނެވި      ގެނައުމަކަށް  ބަދަލު  އެއަށް  ކަމަށް 

ގޮތަށް ބޭންދުމަށް. އެހެންނަމަވެސް    ބާރާތް އެތަންކޮޅު އިންޢިހަމަ އެ    " އެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވަނީ"މެންބަރުންނަކަށް.  

ޖުމު ވަނީ  އެ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ލިޔު އޭ.ޖީ  ހުރިގޮތަށް  ޖުމްލަ  ޢަމަލުގެ "މަށް.  އްވުލަ  މިސާލަކަށްބަދަ   "އެ  ،  ލުގައި 

މިގޮތަށް    " އެފަދައިން މަންފާއެއް ހޯދުމަށް އެދެނީ ނުވަތަ މަންފާއެއް ގަބޫލުކުރަނީ ނުވަތަ ގަބޫލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަނީ"

އެގޮތަށް ބޭއްވުން އަޅުގަނޑުމެން    "އެ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވަނީ، "ލިޔުއްވުމަށް އޭ.ޖީ ސަޖެސްޓްކުރެއްވީ. އެހެންނަމަވެސް

ށް ފެންނާތީވެ ހަމަ އެގޮތަށް މި ބޭއްވީ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް މި ފެނުނީ ހަމަ ކޮމިޓީން އޭގެ ދެވަނަ ބައިގެ  ކޮމިޓީއަ

އެ ފާހަގަކުރެއްވި މުޤާބިލުގައި "  ގޮތުގައި  މި މިންވަރަށް ލިޔުއްވުމަށް. އޭގެ ދެން އޮތް    "ކަމަށްވުން  ނުކޮށް ދޫކޮށްލުން 

ސަޖެސްޓް އޭ.ޖީ  ނުހިމެނެއްވުމަށް  ނުކޮށް    ކުރެއްވިބައި  ނުގަނެވުނު.  ބަލައެއް  ކޮމިޓީއަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް 

ނުފޫޒަކަށް މުޤާބިލު  ދޫކޮށްލުން  އެކަމުގެ  އުންސުރެއް    ގައި ވާގޮތަށް  ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ  އިތުރަށް  އޮތުމުން  ކަމަށް 

ސަޖެސްޓްކުރެއްވި އޭ.ޖީ  ކިޔާފައި  ހިނގައިދާނެތީ،  އަ  އިތުރުވެގެން  އެބައިން.  ކުރިން  ގޮތެއް  ކޮމިޓީން  ޅުގަނޑުމެން 

ރަނގަޅު ގޮތް   ފާސްކުރި ފެނިވަޑައިގަތީ. ކުރިއަށް.    ކަމަށް ކޮމިޓީ މެންބަރުންނަށް އަނެއްކާ   ގޮތް އެއީ  ގެ    510ވެސް 

ކަމަށް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ.    ގޮތް ރަނގަޅު  )ހ( ވެސް ހަމަ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކުރި  ،)ށ(

ހުށަހެޅި  2)ށ(    510 ކުރީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  ރަނގަޅު  ވެސް  އޮފީހުން  .  ކަމަށް  ގޮތް  ނައިބު  ބަންޑާރަ 

ނޫން.    ސަޖެސްޓްކުރެއްވި  )ނ(،    510ގޮތަކަށް  އެއްޗެއް  އަގެއް" ގެ  ކުރީގައި    " ހުރި  ތަންތަންކޮޅު  އެކަހަލަ 

ގެނެވުނު މާއްދާއަކުން  އެހެން  އެއްގޮތްކޮށް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަދަލުކުރަމުން    "ފާމަން"ގޮތާ  ތަނަކުން  ހުރިހާ  ހަމަ 

ކަމަށް    ހުރި ބައިތައް ރަނގަޅު  ގެންދެވުން އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ. ދެން ހަމައެއާއެކުގައި ދެން

ހަމައެއާއެކުގައި   ދެން  ފާހަގަކުރެވެނީ.  މެންބަރުންނަށް  ހޯދައިދިނުމަށް  "ކޮމިޓީގެ  އެ    " މަސައްކަތްކުރުމާމަންފާއެއް 

ހެދިގޮތަށް.   އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި  އެއްގޮތްކުރަން  ވެސް  ބިލު  510ބައިތައް  އޮރިޖިނަލީ  )ރ(  ހުށަހެޅިއިރުގައި    ގެ 

ބޭ  އޮތީ  ނުވަތަ  ރު ވެސް  ދައުލަތެއްގެ  ބޭރު  ދިނުން.  ރިޝްވަތު  މުވައްޒަފަކަށް  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  ނުވަތަ  ދައުލަތެއްގެ   

މިއީ  ވާމީ،  ޤްއަބައިނަލް ރަނގަޅުއަޅުގަނޑުމެން  މާފުކުރައްވާ!  އެއްޗެއް.    ހަމަ  އޮތް  )ރ(  510ގޮތަކަށް  ،  1ގެ    ގެ 

ވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  ޤްގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ބައިނަލްއައް އޮރިޖިނަލީ ހުށަހެޅުއްވިއިރު އޮތީ އެނގިހުރެ ބޭރުގެ ދައުލަތެ

ށް ވަޢުދުވުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ދިނުން. އަދި  މުވައްޒަފަކަށް ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ މަންފާއެއް ދިނުމަ

އި ގެނައި  އި   ،ކީޙަ ލާޞްއަޅުގަނޑުމެން  ގެނައި  "ކީޙަލާޞްއޭރުގައި  މުވައްޒަފެއް،  ދައުލަތުގެ  މިގޮތަށް    "ދިވެހި 

އިތުރުކުރި މުވަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދައުލަތެއްގެ  ބޭރު  މުވައްޒަފެއް  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ނުވަތަ  ތަންކޮޅެއް.  އްޒަފަކަށް 
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ހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ    ވިޔަސް އަގެއް   ވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ޤްބައިނަލްއަ

އޭ.ޖީ އަދި  ވަޢުދުވުމާއެކު،  ނުވަތަ  ހުށަހެޅުމާއި  ނުވަތަ  ލިއްބައިދިނުމާއި  ރިޒައިމަންފާއެއް  ބޮޑު  އެބަ  ވޭޝަން  ރން 

މުވައްޒަފެއް"ވިދާޅުވޭ    އެބައޮތް. އެބަ އި  " ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ގެނައި  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނައި  ،  ޙުލާޞްއެހެން  އެގޮތަށް 

މުވައްޒަފެއް އެ މާނަގައެއް ނޫނޭ ބިލު ޙުލާޞްއި ދައުލަތެއްގެ  އުނިކުރުމަށް. ދިވެހި  ތަންކޮޅު  ހުށަހެޅީ     އެ  އަސްލު މި 

އެންމެ އެންހަމަ  ބޮޑު،  އެހެންވީމާ  ށް.ފެތޭގޮތަށް ހެދުމަ  ށްކު  ނަށް  ދެން  .  ކޮމިޓީގެމެން  އަޅުގަނޑު  ،އެހެންވީމާ.  އެއީ 

ސުރު ހަމަ  ޚީއަރިމަތި  ވެސް  ހުށަހެޅުމާ"   ދެންމެ  "  ރިޝްވަތު  ހަމައެއާއެކުގައި  އަދި  ބަދަލުކުރުން.  މިގޮތަށް 

މިހެން އިން    " ހި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްދިވެ"ގޮތަށް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްވެވުނީ އޭ.ޖީ ސަޖެސްޓްކުރެއްވި

އިޒުލަފް ގެނައި  މާއްދާއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އުނިކުރުމަށް.  ޙުލާޞް   އެތަންކޮޅު  )ރ(  510  ވެސް    2ގެ    ގެ 

ކަމަށް މެންބަރުންނަށް މި ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ. ދެން    ގޮތަށް ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ކުރީގައި ހަމަ ނިންމި

ގައި އޮތީ، ފާސްކުރި  ޙުލާޞް އަޅުގަނޑުމެން އެ ގެނައި އި  .2ގެ ރޯމަން    2.  އިނގޭތޯ  2ގެ    ގެ )ރ(510    މި އޮތީ

އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށް  "  "،ޓަކައި  އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަށް މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށް"  ،ގައި އޮތީޙުލާޞްއި

ލިބިގަތުމަށް  އެހެންވީމާ  " ޓަކައި  މަންފާއެއް  ނިންމި،  އިނގޭތޯ.  ކުރީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާ  ދެންނެވި  ގޮތް    މި 

އަނެއްކާ  ރަނގަޅު އެއްބަސްވެވުނީ  )ހ(  515ވެސް.    ކަމަށް  ކުރީގައި  3ގެ    ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާ  މި  އާދެ!   .

  1ގެ    ގެ )ހ(  516އްދާއަކީ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. ދެން މި އޮތް މާ   ގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް ދެން   ފާސްކުރި

ރޯމަން   ބޭނުންކުރަން  1ގެ،  ނުވަތަ  ނުވާގޮތުގައި  ހުއްދަވެގެން  ގާނޫނުގައި  ފައިސާއެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް  އެ   .

ކަމަށް.    ރަނގަޅު   1ގެ، ރޯމަން    1ގެ    ގެ )ހ(   516ޞަދެއްގައި ބޭނުންކުރުން.  ޞަދު ނޫން މަޤުހުއްދަކޮށްފައިވާ މަޤު

އަޅުގަނޑުމެން   ،ކަމަށް  ވެސް ރަނގަޅު  1ގެ    ގެ )ހ(   517  ،. އެހެންވީމ1ާގެ    ގެ )ހ(  517އަދި ހަމައެއާއެކުގައި  

ރަނގަޅު  ފާސްކުރި ވިސްނާވަޑައިގަންނަވައްޗޭ.   ގޮތް  ކުރީގައި    518  ކަމަށް.  މީގެ  އިންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  )ރ(  ގެ 

ޓީގައި ވާހަކަދައްކާފައި ބަދަލުކޮށްލެވުނު  އޭރުގައި ކޮމި  އްވާއޮ   އެހެން  .އިނގޭތޯ  "ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް" ބިލުގައި އޮތީ  

އެއީ   ތަންކޮޅެއް  ކުންފުނިތައް"އެއް  ކުންފުންޏާބެހޭ  ".  ދައުލަތުގެ  ގާނޫނުތަކުގައި،  އެހެން  ހުށަހަޅުއްވަނީ  މި  އޭ.ޖީ 

ޖުމްލައަކީ އޮންނާނެ  ވެސް  ކުންފުނިތަކޭ"ކީ  ޒަލަފް،  ގާނޫނުގައި  އެހެންވީމާ"ސަރުކާރުގެ  ބަދަލުކޮށްދޭށޭ  ،  .  އެގޮތަށް 

ކުރީގައި   ބިލުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ.  އެދިވަޑައިގެންފައި  ކުންފުނިތައް "އެހެން  އޮތްތަން   "ސަރުކާރުގެ    އެހެން 

ކުންފުނިތަކުގެ" ލަފް  " ދައުލަތުގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންކޮށްފައި ޒުގޮތުގައި  އެހެން  ދައުލަތް  ވަރަށް      ވެސް  ވަނީ 

ކުންފުނިތައް އެ ހުންނަންވާނެ   ފުޅާމިނެއްގައި ބަދަލުގައި ދައުލަތުގެ    މަޝްވަރާކޮށްފަ. އެއީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ 

ގާނޫނެއްގައި   ކުރިން  އެއީ  ގަބޫލުކުރަނީ.  ވެސް  ހުންނާނީ  ކުންފުނިތައް"ކަމަށް،  ބޭނުންކޮށްފައި    "ސަރުކާރު  އެހެން 
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ރަ ކުރަން  ކުރަންޏާ  ފަހުން  ރަނގަޅު  އެކަމެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ.    ނގަޅުއޮތިއްޔާ  މެންބަރުންނަށް  ކަމަށް 

އި،  އެހެންނަމަވެސް ގެންނަ  މި  ވެއްޖެޙެލާޞްއަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅުގޮތަށްއްގައި  އިންނަންވާނީ  ގިނަ    އްޔާ  ކަމަށް 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީވެ ނުގެނެސް    ،މެންބަރުންނަށް  ބަދަލު  ލަފްއެގޮތަށް   "ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް"ހަމަ މިއަށް  ޒު   މި 

  ގެންނަންޏާ ބަދަލު   ގެނައުމަކަށް މެންބަރުންނަކަށް ފެނިވަޑައިނުގަތް. ދެން ބަދަލު   ހަމަ މި ބޭނުންކުރެވުނީ. އެއަށް ބަދަލު

އެ ބަސް    "ސަރުކާރު "ހުރި ގާނޫނުތަކުގައި    ގަންނަވަނީ މީގެ ކުރީގައި ހެދިފައި  މި  ގެންނަން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި

ބަދަލުގައި  ޒުންނަ ބަހުގެ ލަފްބޭނުންކޮށްފައި އި ބަދަލުކުރަމުން ގެންދެ  "ދައުލަތް" ގެ މާނައިގެ    ، ން. އެހެންވީމާވުއެއަށް 

ފެނުނީ. މި  ބޭއްވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މާނަ،    533  މިގޮތަށް  އިތުރުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އިނގޭތޯ،  )ށ(  ގެ 

ން އިތުރުކުރި ކަމެއް އެބައޮތް އެއަށް ކޮމެންޓެއް ކުރައްވާފައި  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެ

ކުންފުނިތަކާއި އޮފީހުން. އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ  ދައުލަތުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ  ،  އޭ.ޖީ 

އޮންނާތީ އެކަމާ ބެހޭ ކޮމެންޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް    " ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ"ތަކުގައި.  މަޤާމު ބޭނުންކުރެވިފައި  އެ ބަސް 

އޮތް ވިދާޅުވެފައި  ފާހަގަކުރައްވާފަ.  އެބައޮތް  ޖެނެރަލް  ނިންމުމަށްފަހުގައި  ،  ކައުންސެލް  ކޮމިޓީން  ދިރާސާކޮށް  ބިލެއް 

ހިއްސާކުރޭ  އަބަދު ޖެނެރަލްއަށް  ކައުންސެލް  ފުށުއެރު  އި އޭގަ  .ވެސް  ކައުންސެލް    މެއް ބޮޑު  އޮތްކަން  ނުރަނގަޅެއް 

، އެ ގޮތް، އެ ޕްރޮސެސް ހިންގުމުގެ  ކަމަށް އަންނަ ކަންކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ  ޖެނެރަލްގެ ސަމާލު 

ފާހަގަކުރައްވާ   އެބަ  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް  ކުންފުނި"ތެރޭގައި  އޮންނަ  ކޮންޓްރޯލް  އޮތުމުގެ    "ދައުލަތުގެ  އެހެން 

ކުންފުނި"ލުގައި  ބަދަ އޮންނަ  ހިއްސާ  މެޖޯރިޓީ  އެހެންވީމާ  "ދައުލަތުގެ  ބަދަލުކުރަން.  އެގޮތަށް  އެ  އެތަން   ،

އެ  ރެކޮމަ ހަމަ  ގޮތަށް.  ދެންނެވި  މި  ގެނެވުނީ  މި  އިޞްލާޙު  އެއަށް  ގަބޫލުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް  އެ  ންޑޭޝަން 

ގާނޫ މި  އަދި  އޮތީ  މި  ޖުމްލައިގައި  ފަހުގެ  އެންމެ  މަޤުމާއްދާގެ  އުފައްދާފައިވާ  ނުގެ  ގާނޫނަކުން  ޓަކައި  ޞަދަށް 

. އަޅުގަނޑުމެން  މުވައްޒަފުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މާނައިގައި ހިމެނޭނެއޭ  ،ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީތަކުގެ މެންބަރުންނާއި

އު ގާނޫނަކުން  ބައެއް  ގޮތަށް  ނުވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދައުލަތުގެ  ސަބަބަކީ  ހުށަހެޅި  މި  ހުންނަ  މިގޮތަށް  ފައްދާފައި 

މިސާލަކަށް ފާހަގަކުރޭ.  އެބަ  އެބަހުރިކަން  ކައުންސިލު  ، މުއައްސަސާތައް  ބާ  މިސާލަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޗާޓަރޑް    ، . 

އިހަކަށް ދުވަހެއްގެ  އި  އެކައުންޓެންޓުންގެ އޭޖެންސީ. އެވެސް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގަ

ވެ އެ  ނިންމުމެއްގައި  ނޫން  ދައުލަތަކުން  އެއީ  އެބަހުރި.  މުއައްސަސާތައް  ބައެއް  މިކަހަލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.  ސް 

އެ   މަޤާމުތަކަށް ލަނީކީއެއް.  ޕޮއިންޓްކޮށް އެ  ދައުލަތަކުންނެއް ނޫން އެ މީހުން އެ  ދެނީކީއެއް.  މުސާރަ  ފަރާތްތަކަށް 

މެދުގައި   ޕްރޮފެޝަނަލްސްތަކުގެ  އެ  މެދުގައި  މަޤާމުތަކެއް.    ،ކުރެވިގެންންއްޔަ ޢަމީހުންގެ  އަންނަ  އިންތިޚާބުކުރެވިގެން 

ދައުލަތުން ބަޖެޓެއް އޮންނާނެ ތަން ހިންގުމަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބައެއް ބާ ކައުންސިލަށް   ،ދެން އެހެންނަމަވެސް
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ކައުންސިލެއްގައި ވެސް    ބާ ،  ވެއްޖެއްޔާ ދޭން. އެހެންނަމަވެސް  އެތަނުގެ އިދާރީ މީހުންނަށް ދޭ މުސާރައެއް   ވެސް. ދެން

ޕްރޮފެޝަންގެ    ،މިސާލަކަށް އެ  މެދުގައި  މީހުންގެ  އެ  ނޫން.  ބައެއް  ލިބޭ  މުސާރައެއް  މެންބަރުންނަކީ  އެކްސްކޯގެ 

މީހުންނަކީ. އެހެންވީމާ އެ  އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ހޮވޭ ބައެއް  ، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނޭ އެހެން ބުނީމަ  މެދުގައި 

ނަކޮށްފައި އޮތް ގޮތުގެ ތެރެއަށް މި ކަންކަން، މި މުއައްސަސާތައް ނުހިމެނޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މީގެ ކުރީގައި މާ

މަޤު ގާނޫނުގެ  މި  ބާވަތުގެ  ފާހަގަކުރެވޭތީ،  މި  ތެރެއަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ދައުލަތުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ޞަދަށް 

ގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީ މި މާނައިގައި މި ބޭނުންކޮށްފައި މި ވަނީ. ދެން  މުއައްސަސާތައް ލުމުގެ ބޭނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ރެ

ތަންފީއިއޭ.ޖީ މިއީ  ވިދާޅުވަނީ  މި  ތަންފީޛީން  ގަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  އިދާރާއިން.  އިދާރާ ޛީ  އާއި     

ތަންފީ އެބަހުރިކަން.  ތަފާތުކަމެއް  މި  އަދި  ބޮޑީއާ  ގާނޫނު  ޛީރެގިއުލޭޓަރީ  އިދާރާތަކެއް  މަތިކޮށްފައިވާ  ޛުތަންފީ  ކުރަން 

ވިޔަސް.   މުއައްސަސާއެއް  ކޮންމެ  ވެސް  އެނޫން  އަދި  ވިޔަސް  ފުލުހުން  އެއީ  ވެދާނެ.  އިދާރާއަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަ 

ގޮތެއްގައި ބާ ކައުންސިލް ކަހަލަ  ޞަ އެހެންނަމަ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއަކީ މި ދެންނެވިހެން ވަކި ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރޭ ޚާއް

  ޛީ . ދެން، މި ދެންނެވި ތަންފީ، އެ މާނައިގައި ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީ މި ބޭނުންކުރީކައުންސިލުތަކަށް ބަލައިލީމަ. އެހެންވީމާ

އިދާރާގެ މާނައިގައި ނޫން މާނައެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ވަނީނަމަ މި މާނަކޮށްދިނުމަށް އޭ.ޖީ މި އޮތީ  

އަޅުގަނޑުމެން މާނަކުރާނީތޯ ނޫނީ މި  ،  އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ސުވާލަކީ  ނަށް، މެންބަރުންއެދިވަޑައިގެންފަ. އެހެންވީމާ

މި ބައި ގެނެއްސަ  "  ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީ"އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ، ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ  ؟ މިންވަރަށް ބާއްވާނީތޯ

 ކަމަށް. އަދި މާނަކުރުމަށް ވެސް ނުޖެހޭ ކަމަށް.  އިން ގޮތް ހަމަ ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ގޮތް ރަނގަޅު

ބޮޑީ"އެއީ   ގޮތާއި  "ރެގިއުލޭޓަރީ  މަސައްކަތްކުރާ  ގޮތާ   ،އާންމުގޮތެއްގައި  އެނގޭ    އެކުލެވޭ  އެއީ  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ 

ސާފުވާކަން. ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  މިކަން  ވެސް  ނިންމުމަކުން  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި    ކަންތައްތަކާ 

އަޅުގަނޑުމެން  ،  އިދާރާއަކާ އަދި ތަފާތު ކަމެއް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާޛީ ، ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއާ މި ތަންފީއެހެންވީމާ

، މި ގާނޫނު މާނަކުރުމަށް ބަލާއިރުގައި މި ތަނުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ބައްލަވައިފި ކަމަށް ވަނީނަމަ  މި މާނަކުރީ. އެހެންވީމާ

މި ވެސް  ރެކޯޑަށްޓަކައި  ތަންފީ  މި  ފާހަގަ  އެ  އަދި  ބޮޑީއަކީ  ރެގިއުލޭޓަރީ  ތަފާތު  ޛީކުރެވޭ  އިދާރާތަކާ  ހުރިހާ   

މިސާލަކަށް ގެނެވުނީ  މި  މިސާލަކަށް،  މާނައެއްގައި  ކައުންސިލް.  ބާ  އެކައުންޓެންޓުންގެ    ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޗާޓަރޑް 

ފަ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން  ވާއް ނިންމަގޮތުން ނިންމުމެ  އޭޖެންސީ. މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އެބައޮތް އެކަމާ ގުޅޭ 

މި ބައި ރަނގަޅު ކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވެ ނިމުނީ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެވިފައި  

ތައް  ލަބައެއް ޖުމު ،  އެވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި ނިންމި ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް  .2ގެ )ހ( ގެ    517މި އޮތީ  

ކަންކަން   އެއްބަސްވެވުނު  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  މީގެ  ތަންތަންކޮޅު    ކުރެވެން އެއްގޮތް ހުންނާނެ  އެ  ކަންތަކުގައި  ހުރި 
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އެހެންވީމާ ރިއެއްގޮތްކޮށްލެއްވުމަށް.  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާހިސާބުން  ރިޢާ،  ކަންކަން  ފެނުނު  އަދި  ޢާޔަތްކުރަން  ޔަތްކޮށް 

ކޮމިޓީ ތެރޭގައި  އަލިއަޅުވާލަދިރާސާކުރުމުގެ  ވެސް  ކަންކަމަކަށް  ހުރިހާ  ފާހަގަކުރެވުނު  ކުރީގައި    އިއަށް  ކޮމިޓީން 

އެކުގައި ކޮމިޓީން މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވޯޓަށް    އަދި ފަހުން މި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ  ،ނިންމާފައި ހުރި ގޮތްތަކާއި

ޓަށް ހުށަހަޅަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް  ފާސްވުމަށް އެދި ވޯޓަށް، ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދި ވޯ  ،ދަންނަވާ

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތަށް ތި މެންބަރުން  ތިއްބެވި ހުރިހާ  ހުރިހާ މެންބަރުންގެ    އްބެވި ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 

ފާސްވީޤުއިއްތިފާ ބިލު  މި  ނިންމަ  ދެން   .ން  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާހިސާބުން  ބައްދަލުވުން  އެހެން  .  ލާނީއި މިއަދުގެ 

ބައިތަކަ ހުރި  ދެން  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވޭ  އަވަހަށް  އެންމެ  ދެން،  ކުރިއަށްދާނީދުވަހަކުން  ނިމުނީ. އިގެން  އެގޮތަށް   .

 މިހާހިސާބުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.

_______________ 

 

 

 




